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ÖNSÖZ
Yarım asra yaklaşan tarihiyle Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri halkbilimi /
halk kültürü çalışmaları alanındaki birikimi ortaya çıkaran, bu alandaki akademik çalışmaları
destekleyen neredeyse tek bilimsel platform olma niteliğini taşımaktadır. Elinizdeki bu kitap
ise 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde Ordu ilimizde gerçekleştirilen 9. Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi’nde sunulan tebliğleri içermektedir.
Bizim için kültürü üreten ve taşıyan millettir, halktır; millî kültür milletin kültürüdür.
Bilindiği üzere millet tarihî-sosyolojik bir kategoridir ve sadece bugün yaşayan üyelerinden
ibaret değildir. Millet kültür üzerinden dünü-bugünü-geleceği birbirine eklemler. Maddî ve
manevî kültürün, geleneğin aktarımı milletin ana işlevlerinden biridir; bu aktarımı yapamayan bir topluluğun millet olma vasfını kazanamayacağı açıktır. Kültür alanındaki her türlü
dayatma dün-bugün-gelecek sürekliliğine zarar verir, kopuşlara yol açarak kültürün doğal
gelişimine, akışına engel olur. “İyi” olarak nitelendirilebilecek bir kültür politikası millî hafızanın, muhayyilenin hayal gücünün millet eliyle muhafazası ve hayatın olağan akışına uygun
biçimde yeniden üretilmesine imkân veren, bunu teşvik eden bir kültür politikasıdır.
Kültür ise bir kavram olmanın ötesinde, hayatın içinde, yaşayan ve somut görünümleri
olan bir olgudur. Bu bağlamda kültür geçmişte kalan, müzede ya da arşivde sergilenen bir
“değer” olmadığı gibi, bir kez üretilmiş ve üretildiği biçimiyle tekrar edilen olgulara da indirgenemez. Kültürün gücü canlılığıyla ve gündelik hayattaki etkisiyle bağlantılıdır. Güçlü kültür
“süreklilik içinde değişim” yeteneğine sahip kültürdür. Hayatın değişimine ayak uyduramayan, yeni ihtiyaçlar karşısında yeni formlara bürünemeyen maddî ve manevî kültür unsurlarının yaşama şansını kaybedeceği açıktır. Bu sebeple millî kültürümüzün bilimsel yöntemlere
bağlı kalınarak araştırılması büyük önem taşımaktadır.
Türk kültürü bir hazinedir; Sibirya’dan Balkanlar’a, Yemen’den Hindistan’a çok geniş
bir coğrafyada üretilen, uzun bir tarihten süzülerek bugüne gelen bir hazine… Bu hazine,
milletin hafızasında, belleğinde yaşamaktadır. Halk kültürümüz, kadim medeniyetimizin mirasıdır; geçmişi geleceğe bağlayan çok güçlü bir bağdır. Bu miras dünyanın bir başka ülkesinde rastlanmayacak ölçüde zengin, çeşitli ve renklidir. Çünkü dünya üzerinde bu genişlikte
bir coğrafya üzerinde hareket eden ve bu uzunlukta bir tarihsel birikime sahip olan çok az
sayıda millet vardır.
Bu kitap, millî kültür hazinemizin zenginliğinin bir yansımasıdır. Burada yer alan tebliğlerin bir kısmı halk kültürümüzün bilinen unsurlarına dair yeni bilgi ve değerlendirmeler
sunmakta, bir kısmı da kültür hazinemizin yeni ulaşılan zenginliklerine ışık tutmaktadır.
Bakanlığımızca düzenlenen 9. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi’ne katılarak tebliğ
sunan, tartışmalara dâhil olan bütün akademisyen, araştırmacı ve misafirlerimize; kongrenin
başarıyla neticelenmesi için emek sarf eden Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum.
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3.Oturum / Session 3
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Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN
Doç. Dr. Mzisa BUSKIVADZE
Prof. Dr. Ali YAKICI
“Sözlü Halk Edebiyatı Metinlerinin Oluşumunda İmece Mekân ve Ortamlarının Önemi: Tütün Geceleri
Örneği”
“ The Significance of Collective Work Places and Ambiences in the Formation of Oral Folk Literature Texts:
The Tobacco Nights”
Doç. Dr. Bülent BAYRAM
“Çuvaş Türklerinin Halk Kültüründe Nime İmece Geleneği ve Nime Türküleri ”
“Nime Collective Work and Nime Folk Songs in the Culture of Chuvash Turks”
Yrd. Doç. Dr. Songül ÇEK
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“Türkmen Bahşılarında Tirme Söyleme Geleneği ve Tirmelerin Destan İcrasındaki Rolü Üzerine”
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21.11.2017 Salı / Tuesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN
Doç. Dr. Leniiara DZHELİLOVA
Prof. Dr. Eyüp AKMAN
“Türk Halk Hikâyelerinde Tevrat Kaynaklı Motifler”
“ Torah Origin Motifs in Turkish Folk Stories”
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
“Geleneksel Anlatılarda Metafor Olarak Kullanılan Bir Şaman ve Sufi Silahı: Tahta Kılıç”
“ A Shamanic and Sufi Weapon Used as a Metaphor in Traditional Narratives: Wooden Sword”
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
“Aynı Motifin İki Farklı Müzik ve Edebiyat Çevresinde Tezahürü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma:
Narmanlı Gelin Örneği”
“ A Comperative Research on Two Different Manifestations of the Same Motif in Music and Literature: Bride
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11

6. Oturum / Session 6
22.11.2017 Çarşamba / Wednesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Aynur KOÇAK
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Doç. Dr. Leniiara DZHELİLOVA
“Türk Halk Edebiyatlarında Savaşçı Kadın Siması”
“ The Figure of Warrior Women in Turkish Folk Literatures”
Dr. Gülnaz ÇETİNKAYA
“Dede Korkut Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Kabulleri Bağlamında Kadın ve Erkek Söylemleri”
“ Male and Female Discourses in the Context of the Gender in Dede Korkut Stories”
Doç. Dr. Behiye KÖKSEL
“Türk Sözlü Şiir Sanatında Kadın Yaratıcılığının Arketipleri”
“ Archetypes of Women’s Creativity in The Art of Turkish Oral Poetry”
Dr. Mustafa DUMAN
“ Kadın ve Hile: Türk Halk Anlatmalarındaki Olumsuz Kadın Karakterler Hakkında Tespitler”
“ Women and Cheating: Findings About Negative Female Characters in Turkish Folk Narratives”
Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞARAN
“Atasözlerinde Kadın Algısı”
“ The Representation of Women in Proverbs”
Arş. Gör. Ömer Faruk KIRMIT
“Osmaniye İli Düziçi İlçesinde ki Kadın Tiplemeleri”
“ Women Characters in Osmaniye Province Düziçi District”
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Oturum / Session 7
22.11.2017 Çarşamba / Wednesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
“Aile İçi Sevgi Sözlerinden Oluşan Takma Adlar Üzerine ”
“ On Nicknames As Endearments Intrafamily Relationships”
Prof. Dr. Karlygash SAREKENOVA
“Folklor Metinlerinde ki Kalıplaşmış Kelimeler – Türklük Dünya Görüşünün Temeli”
“Stereotyped Terms in Folklore Texts – The Grounds of Turkish Worldview”
Nail TAN
“ Türkiye’de Yayımlanan Belli Başlı Atasözü ve Deyim Sözlüklerindeki Ana Yanlış ve Eksiklerle İlgili Bazı
Tespitler”
“ Some Findings on Major Mistakes and Deficiences in Main Proverb and Idiom Dictionaries Published in
Turkey”
Yrd. Doç. Dr. Aysun DURSUN
“ Atasözlerine İşlevsel Bir Yaklaşım: Türk Halk Felsefesini Öğütlerle Anlamak”
“ A Functional Approach to Proverbs: Understanding the Turkish Folk Philosophy within the Frame of
Advices”
Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ
“ Toplumsal Bellekte Kıyafetin Türküsü”
“ The Song of Clothes in Social Memory”
Doç. Dr. Margarita KUNGAA
“Türkçede Tuva Destanları”
“Tuva Epics in Turkish Language”
Dr. İlknur İŞCANOĞLU
“Kırgız Halk Kültüründe Beyaz Renk”
“ White Colour in Kirghiz Folk Literature”
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8.Oturum / Session 8
22.11.2017 Çarşamba / Wednesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN
Prof. Dr. Eyüp AKMAN
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN
“Sözlü Gelenekten Elektronik Ortama Halk Hikâyelerinde Anlatıcı Tipolojisi”
“Typology of Narrators in Folk Stories From the Oral Tradition to the Digital Environment”
Doç. Dr. Paşacan KENCAYEVA
“Türk Gerçeklik Öykülerinin Oluşumunda Ağızdan Ağıza Göçen Yaratıcı Çalışmaların Etkisi”
“The Influence of Creative Processes from Mouth to Mouth in the Formation of Turkish Reality Stories”
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TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE TEVRAT KAYNAKLI MOTİFLER
Prof. Dr. Eyüp AKMAN1

Kutsal kitaplarda geçen bazı kıssalar, doğrudan ve bütün olarak yeni bir hikâyeye dönüşebileceği gibi2, bu tür kitaplarda bulunan bazı konu ve motifler de halk anlatılarında yer alabilmektedir. Biz bu araştırmamızda kutsal kitaplardan sadece Tevrat’ı inceledik ve Türk halk hikâyelerinde yer alan bazı motiflerin aynısının veya benzerinin Tevrat’ta bulunduğunu tespit ettik.
Motiflere geçmeden önce Tevrat hakkında kısaca bilgi verelim. Tevrat, Kur’an-ı Kerim’de
16 ayette ve 18 defa zikredilen bir kutsal kitaptır. Kur’an’da İncil’in İsa’ya, Zebur’un Davut’a verildiği açık bir şekilde belirtilmekteyken, Tevrat’ın verildiği peygamber adı zikredilmemiştir. Tevrat
sözü, sadece Musa’ya verilmiş kitabı tanımlayan bir isim değildir. Bu söz, Musa da dâhil olmak
üzere bütün İsrail peygamberlerine gönderilen vahiylerin genel adıdır (Adam 2015:61-65).
Tevrat, mevcut kutsal kitaplar içinde tarihi en eski olan kitaptır. Tarihi MÖ. XIII. yüzyıla kadar dayanır. Tevrat’ın eski olan kısmı Eski Ahid’in ilk bölümüdür. Bugünkü Tevrat’ın MÖ. 950-450
yılları arasında yazıldığı, özellikle Babil sürgünü sonrasında Yahudiler arasında unutulmuş olan
kutsal kitabın, sözlü yorumuyla birlikte yeniden oluşturulduğu (Daşdemir 2015: 19) bilinmektedir.
Kral Süleyman’dan sonra İsrail’i önce Asurlular (MÖ. 722), daha sonra Babil Kralı Nabukadnezar (MÖ. 586-538) ele geçiriyor. Ondan sonra da ülke, Perslerin eline geçiyor (MÖ. 538533). 70 yıl sonra Pers Kralı Kirus, tutsak İsraillilere vatanlarına gitme izni veriyor. Bunlar geri
döndüklerinde her şeyin değiştiğini görmüşler. Bunun üzerine kendi halklarını bir araya toplamak
ve tanrılarını yeniden hayata geçirmek için Tevrat’ı kaleme almışlar. Ezra ve arkadaşları ilk olarak
1 Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi eakman@kastamonu.edu.tr
2 Mesela Tevrat ve Kur’an’da geçen Davut oğlu Süleyman kıssası ve Yusuf kıssası, yaygın olarak sözlü
kültürde bilinen ve anlatılan bir hikâye olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birinci hikâye hakkında yapılan çalışma için bkz. (Daşdemir 2015,Daşdemir 2016), ikincisi için bkz. (Tozlu 2014, Daşdemir 2012).
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onun Torah adı verilen ilk beş kitabını yazmışlar.3 Bunlar Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye’dir (Çığ 2015:108, Adam 2015:121).
İslam dünyasının Yahudi toplumuyla münasebeti çok eskilere çıkmaktadır. Özellikle Yahudilerin Müslümanlarla geniş ölçüde karışmaları, ticaret ve kültür alışverişi yapmaları, Kur’an’ın
bu milletlere ve kitaplarına sık sık atıfta bulunması (Aydemir 1992:30), Yahudilerle Müslümanları
belli ölçülerde kaynaştırmış ve dolayısıyla her iki din ve kültür birbirinden etkilenmiştir. İslam’a
farklı kültürlerden, özellikle Yahudilik’ten giren bilgiye İsrailiyyat adı verilmiştir. İsrâiliyyat, “İslâma
ve özellikle tefsire girmiş olan Yahûdi, Hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin gerek lehine ve gerekse aleyhine uydurulup Hz. Peygambere ve Onun muasırları olan sahabe ve
müteakip nesillere izafe edilen her türlü haber, İsrâiliyyat kelimesinin manası içine girer (Aydemir
1992:29) .
Bu kısa girişten sonra konumuza gelebiliriz. Tevrat’ı taradığımızda pek çok halk hikâyemizde görülen bazı motiflerin Tevrat’ta ya aynen ya da biraz farkla görüldüğünü fark ettik. Bu
motifleri halk hikâyelerinin gelişim formatına uygun olarak verelim.
Çocuksuzluk/Kısırlık: Çocuksuzluk veya kısırlık, insanlık tarihi kadar eski olan bir olgudur. Halk hikâyelerimizin külliyâtına baktığımızda, hikâye sayısı olarak 48, varyantlarıyla beraber
123 hikâyede bu motifle karşılaşırız (Cemiloğlu 1999:107). Kutsal kitapların en eskisi olan (Hinduizmin Veda’larını saymazsak) Tevrat’ta bu kelime 18 yerde zikredilir4. Bunlara kısaca değinelim.
Terah’ın oğlu Avram ( İbrahim olarak bilinir)’ın karısı Saray, kısırdır. Saray (sonra adı Sara
olacaktır), kocası Avram’ın soyunun devam etmesi için cariyesi Hacer ile kocasının evlenmesine
razı olur ve bu evlilikten Avram’ın İsmail adında bir oğlu olur. Daha sonra cariye Hacer, Saray’ı
hor görmeye başlar. Bir gün, çölde bir pınarın başında Tanrının meleği, Saray’ın sıkıntı içinde
Tanrı’ya yakarışını görür. Ondan sonra Tanrı, Saray’a bir evlat verir, bu çocuğun adı da İshak
olur (Yaratılış 16/15, s.17-185).
İshak’ın karısı Rebeka da kısırdır. İshak, karısının hamile kalması için Tanrı’ya yakarır ve
karısı hamile kalır. Esav ve Yakup adında iki oğlu olur. Yakup (daha sonra adı İsrail olacaktır),
dayısının iki kızı ile evlenir. İlkinin adı Lea’dır. Lea’dan Yakup’un dört oğlu olur. Lea, çocuk doğuramayacak duruma gelince “adamotu” yer ve üç çocuk daha doğurur. Yakup’un ikinci eşinin adı
Rahel’dir. Fakat Rahel de kısırdır. Rahel de adamotu yiyerek ve dua ile doğum yapar ve Yusuf
doğar.
3 Ezra’nın Tevrat’ı nasıl yazdığıyla ilgili bir Yahudi efsanesi şöyledir: “Allah Ezra’ya yanına beş deneyimli
yazıcı almasını ve ıssız bir yere gitmesini, orada kırk gün onlara Tevrat’ı yazdırmasını emretmiştir. Ezra,
Allah’ın bu buyruğu üzerine; Sarga, Dabrah, Seleucia, Ethan ve Eziel’li yanına alarak inzivaya çekilmiştir. Bir
gün sonra, kendisine verilecek şeyi içmesi için ağzını açmasını isteyen bir ses duymuştur. Bu sesin ardından
ona, içinde su gibi akıcı bir sıvının bulunduğu bir tas sunulmuştur. Ezra ağzını açmış ve sıvıyı içmiş; bir daha
da kırk gün boyunca ağzını kapayamamıştır. Ezra, yorulmaksızın kırk gün müddetince, beş yazıcıya yeni harf
karakterli Tevrat’ı yazdırmıştır (Adam 2015:122). Burada içilen sıvı, âşıkların içtiği bâdeyi hatırlatmaktadır.
Her ikisinde de sıvı içildikten sonra, içen kişiye söz söyleme kudreti gelir.
4 İncil ve Kur’an’da da Zekeriya peygamber bahsinde bu motife rastlarız. İncil için bkz. (Luka 1/1-27).
Kur’an-ı Kerim için bkz. (Meryem/1-15).
5 Buradaki sayfa numaraları, yararlandığımız Kutsal Kitap’ın sayfa numaralarıdır.
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Dan oymağından Manoah’ın karısı kısırdır. Rab, o kadına görünerek bir çocuk doğuracağını, içki içmemesini, murdar bir şeyler yememesini söyler. Çocuk doğduktan sonra onun başına
ustura değdirmemesini çünkü onun ana rahmindeyken tanrıya adanmış olduğunu ve doğduktan
sonra bu çocuğun İsraillileri Filistinliler elinden kurtaracağını bildirir. (Hakimler 13/5, s.316). Çocuk doğar ve adını Şimşon koyarlar. Çocuk büyür ve Rab onu kutsar. Bu çocuk çok güçlüdür.
Aslanları dahi parçalayacak güçtedir.
Tevrat’ın Samuel bölümünde bir başka kısırlık hikâyesi şöyledir: Elkana’nın iki karısı vardır. Bunlardan ikincisi Hanna kısırdır. Birinci kadın Peninna, kuması Hanna’ya bu konu üzerinden sürekli sataşır. Bir gün Hanna Rab’be yakarır ve şu adağı adar: “Ey her şeye egemen Rab,
kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca
onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek.” (I.Samuel 1/9, s.336). Bu duadan
sonra bir çocukları olur ve adını Samuel koyarlar. Samuel büyür ve ülkesini Filistinlilere karşı
muhafaza eder.
Toparlarsak İbrahim oğlu İshak, İshak oğlu Yakup, Yakup oğlu Yusuf, Manoah oğlu Şimson, Elkana oğlu Samuel kısır olduğu bilinen kadınlardan doğmuşlardır. Bu kadınların nasıl hamile kaldıklarına aşağıda değineceğiz.
Kısırlıktan kurtulma çareleri: Türk halk hikâyelerinde yaygın olarak, bir dervişin verdiği elmayı yiyerek hamile kalma motifiyle karşılaşırız. Mustafa Cemiloğlu yaptığı araştırmada,
varyantlarıyla beraber 23 halk hikâyesinde bu motifin bulunduğunu tespit etmiştir (Cemiloğlu
1999:127). Halk hikâyelerinde gördüğümüz, çocuk olması için müracaat edilen diğer çareler dua,
adaklar adamak ve hayır hasenat yapmak şeklinde tezahür eder.
Yukarıda sözünü ettiğimiz, Tevrat’ta adları geçen çocuklardan İshak ve Yakup dua neticesinde, Lea’nın çocukları İssakar, Zevulun, Dina adamotu sayesinde, Yusuf; hem dua hem de
“adamotu” verilen bitki sayesinde, Şimşon ve Samuel adak adanması neticesinde doğmuşlardır.
Bu doğumlardan en ilginci “adamotu” yenerek olanlardır. Yakup’un ilk hanımı Lea dört
çocuk doğurduktan sonra çocuk doğuramaz hale gelir. Bir gün oğlu Ruben, tarlada “adamotu”
bulur ve bu otu annesine getirir. Cinselliği arttıran bu otu Lea’nın elinde gören Rahel, kardeşinden
bunu ister. Lea, karşılığında bu gece kocalarının kendisiyle yatmasını ister. Yakup o gece Lea
ile birlikte olur. Çocuk doğuramayan Lea, bundan sonra ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuk
doğurur. Bu arada tanrı Rahel’i anımsar onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağlar6 (Yaratılış 30/1-22, s.36-37).
Burada “adamotu” üzerinde durmakta fayda vardır. Tevrat’ın orijinalindeki “adamotu” kelimesi, Türk mütercimler tarafından farklı anlamlarda tercüme edilmiştir. Yukarıda görüldüğü gibi,
bizim yararlandığımız kaynak, bu kelimeyi “adamotu” şeklinde çevirmiş ve sayfanın altına düş6 Tevrat’ın bu bölümünde adamotunu tam olarak Yakup’un hangi hanımının yediği net değildir. Bizim anladığımıza göre, artık çocuk doğuramayacak durumda olan Lea, bu ottan yemiş ve üç çocuk doğurmuştur. Rahel ise kocasını, bu otun kendisine verilmesi karşılığında, kumasına göndermiştir. Bu durumda Rahel de bu
otu almış ve yemiş oluyor. Fakat Lea bu otun akabinde üç çocuk doğururken, Rahel daha sonra doğurmuştur.
Bunun izahı zordur. Yani Yusuf’un bu ot sayesinde dünyaya geldiğini söylemek eksik olacaktır.
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tüğü notta adamotunun karşılığı olarak “İnsanın iki bacağını andıran çatal biçiminde köke sahip,
yenildiğinde cinsel gücü artırdığına inanılan bir bitki” demiştir.
Bu kelime dudaim/aşk elması olarak da bilinir. İngilizcesi “mandrake”dir. Tevrat üzerinde
araştırma yapan Bahattin Sağlam ise bu kelimeye karşılık olarak “Lüffah meyvesi” demiştir (Sağlam 1998:99). Lüffah kelimesinin sözlükteki karşılığı, “büyük ve geniş yapraklı, kokulu bir bitki
olup evvelce büyücülükte kullanılırdı.” şeklindedir. Mütercim Asım Efendi’nin sözlüğünde ise sözcük şöyle kayıtlıdır: “El-lüffah, rumman vezninde bir nebat-ı ma’ruf adıdır ki bâdincâna şebih olur.
Ve yebruhu’s-sanem dedikleri nebatın semerine denir. Müfredat-ı tıbbiyede ikisi bir olmak üzere
mersumdur ki Fârisi’de şâbizek denir, ıtrıyyetli ve halavetli olur” (Mütercim Asım 2013:1223).
Batı mitolojisinde Dudaim’in karşılığı olarak aşk elmaları (love apples) tabiri kullanılmıştır.
“Evlilik töreninden sonra gelin, çocukları olması için kilisenin mihrabına elma sapı koyar. Elma,
gençlerin çok çocuk doğurmasını sağlar. Evliliğin ilk gecesinde elma, kuş tüyü yatağın altına
konulur, ikinci gece elmayı bölerler ve her yeni evli, elmanın diğer yarısını yer (Uzelli 2016:95).
Aşk elması veya mucizevî elmanın, Tevrat’ın yukarıda bahsettiğimiz bölümde yer aldığına
ilk dikkat çeken kişi Otto Spies’tir. Spies, mucize şeklinde hamile kalmaya dair örnek için “Bu
hususta galiba en eski edebî şahit Rachel kıssasındaki “aşk elmaları”, Dudaim’dir” demektedir
(Gönül 1941:24). Daha sonra Şükrü Elçin ve Fikret Türkmen de Tevrat’ın o kıssasına işaret
ederler (Elçin 2000:21,Türkmen 1998:179). Fakat üç araştırmada da sözü geçen Tevrat kıssası
ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.
Tevrat’ta elma, aşk verici unsur olarak Ezgiler Ezgisi bölümünde de bulunur. Kız, “Güçlendirin beni üzüm pestiliyle, canlandırın elmayla, çünkü aşk hastasıyım ben”(Ezgiler Ezgisi 2/5,
s.834) diyerek elmanın gücüne işaret eder.
Adak adama neticesinde doğuma gelince şunları söyleyebiliriz. Türklerde adak adayarak,
hayır hasenat yaparak çocuk sahibi olma motifi Dede Korkut’ta Boğaç Han hikâyesinde karşımıza çıkar. Avdan oğlunun gelmediğini gören Dirse Han’ın Hatunu “Kuru kuru çaylara su saldım/
Kara elbiseli dervişlere adaklar verdim/Aç görsem doyurdum çıplak görsem donattım” der (Ergin
1992:29). Başka halk hikâyelerinde de dua ile adak adayarak ve hayır hasenat yaparak hamile
kalma motifine rastlarız.7
Tevrat’ta yukarıda bahsettiğimiz adak adayarak doğan Şimson daha ana rahmindeyken
Tanrı’ya adanmıştır. Burada kısır kadının hiçbir dahli olmadan doğrudan bir melek gelir ve ona
bazı şartları yerine getirdiğinde çocuk doğuracağını söyler8. Bu şartlar, şarap ve içki içmemek,
murdar şeyleri yememek, Tanrı’ya kurban sunmak ve çocuk doğduktan sonra da çocuğun başına
ustura değdirmemektir. Şimşon bu şekilde doğar, büyür ve kahramanlıklar yapar.
Samuel’in de adak adama neticesinde doğduğunu söylemiştik. Şimşon’dan farklı olarak
Samuel, annesinin, Tanrı’ya yalvarıp “çocuk verirsen onu sana adayacağım ve onun başına hiç
7 Bunlara örnek olarak Asuman ile Zeycan, Böyle Bağlar, Gül ile Sitemkâr, İbrahim Şah, Tahir ile Zühre,
Kerem ile Aslı vb. (Cemiloğlu 1999:136-137) gösterilebilir.
8 Halk hikâyelerinde derviş, çocuğu olmayan kişilere elma verdikten sonra onlara bazı şartlar sunar. Mesela çocuk olduktan sonra, çocuğun adının, kendisi gelmeden verilmemesi gibi
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ustura değmeyecek” demesiyle dünyaya gelmiştir. Bu durum Türk halk kültür ve inançlarındaki
türbelere adak adamaya, hatta olacak çocuğu o türbeye “satmaya” benzemektedir. Doğacak
çocuk erkekse adının Satı, kız ise adının Satiye olması bununla ilgilidir9. Her iki doğumda da bir
kutsallık seziliyor.
Adak adandığı halde adağın yerine getirilmemesinin sonucunda bir felaket yaşanacağı
inancı İslam’da ve Türk kültüründe yaygındır10. Nitekim Tevrat’ta da bu konudaki kesin hüküm
“Tanrı’ya adak adayınca, yerine getirmekte gecikme. Çünkü O akılsızlardan hoşlanmaz. Adağını
yerine getir” (Vaiz 5/4, s.825) şeklindedir.
Bu bahiste sonuç olarak, Türk halk hikâyelerinde elma yiyerek, dua ederek ve adaklar
adayarak hamile kalma motiflerinin ayniyle Tevrat’ta da mevcut olduğunu söyleyeceğiz. Gerek
hikâyelerde ve gerekse Kutsal kitaplarda olağanüstü doğan bu çocuklar ileride büyük işler başaracaklar ve kahraman olarak anılacaklardır. Çünkü bunlar “büyük zorlukları gerçekten de doğuşunun erdemiyle aşmıştır, zira doğuşunu engelleme girişimlerini başarıyla bertaraf etmiştir”
(Rank 2016:87).
Sihirli saç: Halk hikâyelerimizden Melikşah ve Güllühan hikâyesinde Melikşâh’ın başındaki beyaz tüyler, sihirlidir. Bu sihirli tüyler Melikşâh’ın güçlü/yenilmez olmasını sağlar (Akman
2013:77-79). Bu motife Köroğlu hikayelerinde de rastlarız. Köroğlu’nun İstanbul ve Elaziz rivayetlerinde, Köroğlu, sevgilisini almaya giden Hasan Bey’e saçından üç kıl verir. Ve başı sıkıştığı
zaman bunlardan birisini yakmasını söyler. Boratav, sihirli üç kıl motifini “ibtidai kavimlerin sihrî
ananeleriyle alakalandırır” (Boratav 1984:84). Sihirli saç motifine “Hemra ile Hurlika” hikâyesinde
de rastlıyoruz. Hurlika, başı derde girdiğinde yakması için saçından iki tel verir (Yıldız 2001:100).
Bu motife ilk temas eden kişi yine Otto Spies’tir. Spies, bu hikâyenin Tevrat’taki Simson
kıssasıyla benzerliğine değinmiş fakat Tevrat’taki bu kıssadan söz etmemiştir (Gönül 1941:30).
Tevrat’taki kıssanın özeti şöyledir: İsrailli Şimşon, Filistinli Delila adında bir kadına âşık olur.
Şimşon’un ve İsraillilerin düşmanı olan Filistinliler, ırkdaşları Delila’dan Şimşon’un üstün gücünün
kaynağını öğrenmesini isterler. Delila, Şimşon’a üç kez, gücünün kaynağını sorar. Her soruşunda
Şimşon ona yanlış cevap verir. Birincisinde Şimşon “Beni kurumamış yedi taze sırımla bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.” der. Bağladıklarında ise bütün bağları koparır. İkincisinde hiç kullanılmamış yeni urganla bağlarlar, onu da koparır. Üçüncüsünde ise başındaki yedi
örgüyü dokuma tezgâhındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burup bağlarlar, onu da koparır.
Fakat kadının sıkıştırmalarına dayanamayan Şimşon, sırrını kadına söyler: “Başıma hiç ustura
değmedi, dedi. Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı’ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.” Kadın, Şimşon’u dizinin dibinde uyutur ve başındaki
yedi örgüyü kestirir. Bundan sonra Şimşon gücünü yitirir. Daha sonra Filistinliler onu yakalayıp
gözlerini oyarlar. (Hakimler, 16/4-21, s.321). Melikşah ve Güllühan hikâyesinde de Melikşah’ın
annesi, sevgilisiyle beraber olabilmek için, oğlunun gücünün, yenilmezliğin sırrını öğrenir. Bu sır,
Melikşah’ın başındaki üç beyaz tüydür. Bu tüyleri koparan anne, Melikşah’ı güçsüz bırakır ve
gözlerini oyarak onu kuyuya attırır.
9 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Pervin Ergun’un çalışmasına bkz. (Ergun 2017:79-90).
10 Adağını yerine getirmeyen boy beyinin çocuğunu kartalların kaçırdığı Taş Bebek hikayesi buna örnek
olarak verilebilir.
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Görüldüğü gibi Tevrat’taki Şimşon kıssasıyla, Melikşah ve Güllühan hikâyesindeki bu sahne hemen hemen aynıdır. Bu konuda sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Olağanüstü doğan halk
hikâyesi kahramanları, ömrü boyunca bir güç tarafından korunmaktadır. Onları koruyan güç direkt Tanrı olabileceği gibi, Tanrı vasıtasıyla verilen/gönderilen (sihirli elma, sihirli saç vb.) bir güç
de olabilir. Tevrat’ta ise bu güç, doğrudan Tanrı’nın kendisidir.
Sandığa koyarak denize atma motifi: Bu motif Türk masal ve hikâyelerinde karşılaştığımız orijinal bir motiftir. Esma Şimşek bu motifle ilgili yaptığı araştırmasında mitoloji, masal
ve destanlarda motifin yerini tespit etmiştir. Halk hikâyelerimiz içinde bu motif “Mahmut ile Nigar” hikâyesinde geçmektedir. (Şimşek 1997:37). Bu motifin geçtiği en eski yazılı kaynak olarak
Tevrat’ı görmekteyiz. Mısır kralı, doğacak İsrailli bütün erkek çocukların öldürülmesini emreder.
Musa doğunca annesi hazır bir sepet alıp katran ve ziftle sıvar ve içine çocuğu yerleştirerek Nil
kıyısındaki sazlığa bırakır. O sırada yıkanmak için Nil nehrine giren Firavun’un kızı sepeti alır ve
çocuğu evlat edinir (Çıkış 2/10, s.69).
Güvercin: Halk hikâyelerinde konuşan kuşlara ve güvercinlere rastlanır. (Alptekin
1997:301). Tevrat’ta da güvercin, kurban olarak sunulabilecek kutsal hayvanlar arasındadır.
“Eğer kişi yakmalık sunu olarak Rab’be kuş sunmak istiyorsa kumru ya da güvercin sunmalı”
(Levililer 1/14, s.123) hükmü bunu göstermektedir.
Kuşların haberci olması: Türk kültüründe kuş, hep haberci, haber taşıyan varlıklar olarak
kabul edilir. Kerem, sılasına turna kuşu ile selam göndermekte onlardan da haber sormaktadır (Duymaz 2001:156). Tevrat’ın Vaiz bölümünde verilen öğütlerden biri de: “İçinden bile Krala
sövme, yatak odanda zengine lânet etme, çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır, kanatlı varlıklar
söylediğini aktarır” (Vaiz 10/20, s.831) şeklindedir.
Konuşan eşek: Türk anlatı türlerinde konuşan hayvanlara sıklıkla rastlarız. Mesela Erzurum’dan derlenen “Leylan Kara” hikâyesinde Ebu Hançer, yılanlarla konuşur (Karadağ 1998:90).
“Avcı Ahmet” hikâyesinde konuşan kurt, aslan, tavşan, ejderha bulunur. (Olcay vd. 1988:37).
Manas Destanı’nda da konuşan hayvanlar vardır. Allah’ın gönderdiği bir melek ile Manas’ın atı,
kuşu ve köpeği konuşur (Sakaoğlu 1995:168).
Tevrat’ın Çölde Sayım bölümünde Balam adında biri, eşeğine binmiş giderken bir melek
eşeğe görünür ve eşek huysuzlanır. Bunun üzerine Balam, üç kez eşeği döver. Bunun üzerine
Rab, eşeği konuşturur. Balam ile eşek konuşur. Eşek, sahibine gördüklerini anlatır (Çölde Sayım 22/28,s.194). Bu sahne, Deli Dumrul’un karşısına Azrail’in çıktığı anı hatırlatmaktadır. Deli
Dumrul, atın üzerindeyken Azrail karşılarına çıkar ve at ürker, Deli Dumrul’u kaldırıp yere vurur.
Kurt motifi: Türk destan ve mitolojisinde kurt, özellikle Bozkurt ata, ecdat, rehber kabul
edilir.11 Tevrat’ın Eyüp kıssasında Eyüp, umutsuzluğa düştüğü hastalık anında yanındakilerle konuşurken şunları söyler: “Ölüler diyarını evim diye gözlüyorsam, yatağımı karanlığa seriyorsam,
çukura ‘babam’, kurda ‘annem, kız kardeşim’ diyorsam, umudum nerede?” (Eyüp 17/4, s.649).
Aslan motifi: Türk halk anlatılarında sık geçen bir motif de aslan motifidir. Melikşah ve
Güllühan hikâyesinde Melikşâh, aslanların beklediği bir bahçeden elma almaya gönderilir. Bu
11

Kurt motifinin menşe efsanelerindeki anlamı üzerine son çalışma için bkz. (Aslan 2010:72-77).
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varyantlarda Melikşâh’ı kırk haramilere karşı aslan yavruları korur. Ayrıca bu aslan yavruları,
kuyuda kalan Melikşâh’a yiyecek götürerek beslerler.
Bu motif diğer halk hikâyelerinde de mevcuttur. Dede Korkut Hikâyeleri’nden Tepegöz
hikâyesinde, Tepegöz’ü öldüren Basat’ı bir dişi aslan emzirmiştir. Aslanın büyüttüğü çocuk ve
yardımcı aslan motifine, Kazakistan halk hikâyelerinde de rastlanır. Karkabat adlı hikâyede Şerkulat’ı bir aslan büyütmüştür (Çetin 2003:212). İki tane aslan yavrusunun kahramana yardım
etmesi motifine Arpaçay’dan derlenen “Avcı Ahmet” hikâyesinde de tesadüf edilir. Yine Kerem ile
Aslı hikâyesinde konuşan aslan motifine rastlarız (Duymaz 2001:162).
Aslan, Tevrat’ta adı çok geçen hayvandır. Melikşâh ve Güllühan Hikâyesinin bütün varyantlarında bulunan, kahramanın bir meyve almak (elma, nar, üzüm) için gittiği yeri aslanın beklemesi motifi ile Tevrat’ta geçen aslan motifi arasında büyük bir benzerlik vardır. Tevrat’ın “Hâkimler” bölümünde anlatılan kıssada üzüm bağlarını bir aslan beklemektedir. Kıssanın özeti şöyledir:
Şimson, Filistinli bir kadına âşık olur. Bu kadını almak için, kadının bulunduğu yere, Timna
bağlarına anne ve babasıyla gider.“Timna bağlarına vardıklarında, genç bir arslan kükreyerek
Şimşon’un karşısına çıktı. Şimşon, üzerine inen Rabb’in ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak
parçalar gibi çıplak elle parçaladı.” (Hâkimler 14/5-6; s.317).
Işık motifi: Türk destan ve hikâyelerinde Işık motifi yaygın bir motiftir. Oğuz Kağan destanında ışıktan inen kız, Köroğlu hikâyelerinde atların ışık görmemesi vb. motifler bunların başlıcalarıdır. Bu ışık motifini ay kültü veya güneş kültü ile açıklayan araştırmacılar da vardır. Tevrat’ta Tanrı ilk önce göğü ve yeri yarattıktan sonra üçüncü olarak ışığı yaratmıştır (Yaratılış 1/3,
s.2). Yine Tevrat’ta, ışığın hiç sönmemesi gerekmektedir. Tanrı, Musa’ya Buluşma çadırında
ışığın gece sabaha kadar yakılmasını ve bunun gelenek halinde yaşatılmasını emreder (Levililer
24/2,s.153).
Su motifi: Musa kayaya asasıyla vurunca kayadan su çıkar (Çıkış 17/6,s.89). Asa suyu,
Türk kültüründe oldukça yaygın bir motiftir ve daha ziyade bazı velilerin kerameti şeklinde tezahür
eder.
Dağ motifi: Türklerde dağ kutsaldır ve bu kutsallık Dağ kültü oluşturmuştur. Tevrat’ta
zaman zaman dağların kutsal olduğuna vurgu yapılır. Musa, Tanrı Dağı adı verilen Horev’e
gider. Orada Rabb’in meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona görünür. Daha sonra Rab,
çalının içinden Musa ile konuşmaya başlar (Çıkış 3/1-21, s.70). Tevrat’ın bir başka bölümünde
de de Rab, Musa ile görüşmek için Sina dağına ateş içinde iner ve Musa da dağa çıkarak Tanrı
ile görüşür (Çıkış 19/20,s.91). Yine Tevrat’ın muhtelif bölümlerinde yüksek dağlara çıkıp kurban
kesmek ritüeli görünmektedir.
Halk hekimliği: İlk örneğine Dede Korkut’ta rastladığımız halk hekimi ilaç yapımının12 bir
benzerine Tevrat’ta rastlarız. Yahudi krallarından Hizkiya ölümcül bir hastalığa yakalanır. Tanrıya
yalvarması ve peygamber Yeşaya’nın yaptırdığı ilaç sayesinde iyileşir. İlaç, incir pestilidir. İncir
pestilini çıbanına koyunca hasta iyileşmiştir (2.Krallar 20/7, s.492).
12 Dirse Han’ın oğlu (Boğaç Han) avda yaralanınca onun yarasına, annesinin sütüyle dağ çiçeği karıştırılıp
sürülür ve çocuk iyileşir.
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Kadın: “Erdemli kadın kocasının tacıdır, edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir (Süleymanın
Özdeyişleri 12/4,s.797); “Bilge kadın evini yapar, ahmak kadın, evini kendi eliyle yıkar (Süleyman’ın Özdeyişleri 14/1,s.799). Bu cümleler Dede Korkut kitabının giriş kısmında bahsedilen
kadın çeşitlerini hatırlatır.
Yedi sayısı: Üç, dokuz ve kırk gibi yedi sayısı da Türk anlatılarında sık geçen bir sayıdır.
Tevrat’ta Tanrı, yaratma işini tamamladıktan sonra yedinci günü kutsar ve o günü kutsal bir gün
olarak belirler ve o gün yarattığı bütün işi bitirip dinlenir (Yaratılış 2/3,s.3). Nuh’un gemisine erkek
ve dişi olmak üzere yedişer çift hayvan alınır (Yaratılış 7/2,s.8).
Taş kesilme: Daha ziyade efsanelerde karşımıza çıkan bu motif Tevrat’ta da geçer. Tevrat’ın Çıkış bölümünde Musa ile İsrailliler Tanrı için ezgi söylerler. Filistinliler için Tanrı’ya “Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler” (Çıkış 15/16,s.86) demektedirler.
Elin havada asılı kalması: Kral Yarovam, Tanrı Adamına elini uzatarak “yakalayın onu”
deyince Kralın eli felç olur. Kral, Tanrı Adamına yalvarır ve onun duasıyla eli, eski haline döner
(1.Krallar 13/4, s.440). Bu tablo da Bamsı Beyrek hikâyesindeki tabloya benzer. Dede Korkut’u
öldürmek için hamle yapan Deli Karçar’ın eli havada asılı kalır.
Ölüp dirilme: Tevrat’ta Kral İlyas, ölmüş olan bir çocuğun üzerine kapanarak çocuğun
canlanması için dua eder ve çocuk canlanır (2.Krallar 17/22,s.448). Başka bir kıssada ölüyü diriltme vardır. Tanrı adamı Elişa, tanrıya dua ederek yaşlı bir kadının hamile kalmasını sağlar ve
çocuk doğar. Fakat çocuk fazla yaşamaz ölür. Bunun üzerine Elişa, tanrıya yalvararak çocuğu
diriltir (2.Krallar 4/35, s.465).
Tevrat’ta Hizkiya hastalanır ve Tanrı’ya dua ederek iyileşir ve 15 yıl daha ömrü uzar (Yeşaya 38/4,s.887).
Ölüp dirilme motifine Varka ve Gülşah hikâyesi ile Kerem ve Aslı, Tahir ile Zühre’nin Türkmen varyantlarında karşılaşırız. Ömür verilme motifi de Dede Korkut’ta geçer.
Harikulade güzel insan: Güzellik deyince erkeklerde ilk olarak Yusuf akla gelir. Tevrat’ta
başka bir güzel erkekten daha bahsedilir. Avşolam, bütün İsrail’in en yakışıklı kişisidir ve herkes
tarafından övülmektedir. Tepeden tırnağa kusursuz biridir. Saçı kesildiği zaman atılmaz, tartılarak değer biçilir (2. Samuel 14/25, s.398).
SONUÇ: Türkler İslâmiyet’i İran aracılığıyla Araplardan aldıktan sonra eski kültürlerinde
pek çok değişmeler meydana geldi. Yeni din, beraberinde yeni kültürü de getirdi. İslâm dini daha
ilk ortaya çıktığı andan itibaren diğer din ve kültürlerle temasta bulunmuştur. İsrailiyat adını verdiğimiz bu bilgiler, doğrudan veya dolaylı olarak İslam’a girmiştir. Türkler İslamiyet’i kabul etmekle,
sözünü ettiğimiz farklı din ve kültür unsurlarıyla karşılaşmıştır. Sonuç olarak; yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız, Tevrat’ta benzerleri ya da aynısı yer alan motiflerin, Türk kültürüne, İslam dini
ve medeniyeti vasıtasıyla girdiğini söylemek ihtimal dâhilindedir diyeceğiz. Bu benzerliğin veya
aynılığın diğer bir sebebi olarak da bir başka ihtimali hatırlatacağız. O da Tevrat’ın, kendinden
evvelki kültürlerden, özellikle Türk kültüründen etkilendiğini söylemektir. Nitekim bazı araştırmacılar -Muazzez İlmiye Çığ- Sümer kültürünün ve Sümer edebî eserlerinin Tevrat’a kaynaklık
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ettiğini ifade etmektedirler (Çığ 2015). Sümerlerin13 de Türk olduğu veya Türklerle yakın temasta
bulundukları hesaba katılırsa Yahudilerin, dolayısıyla Tevrat’ın Türk kültüründen epey etkilendiğini söylemek yanlış olmaz.
Bu söylediklerimiz, ihtimaller dâhilindedir. Gerçek olan bir şey varsa o da yukarıda saydığımız motiflerin en eski yazılı kaynak olarak Tevrat’ta yer almalarıdır. Yine gerçek olan diğer
husus, hiçbir kültür ve dinin steril olmadığı, muhakkak başka din ve medeniyetlerle kaynaşmış
olduğudur.
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MEVLANA’NIN MESNEVİ’SİNDE YILAN VE EJDERHA MOTİFİ

Arş. Gör. Seda AKSÜT ÇOBANOĞLU1

Mevlana, hayatı, şahsiyeti ve eserleri vasıtasıyla vermiş olduğu evrensel mesajlarıyla,
yaşadığı XIII. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte gerek Anadolu topraklarında gerek dünyada
son derece önemli bir konuma sahip olan bir mutasavvıftır. Altı ciltlik eseri olan Mesnevi’de düşüncelerini ve mesajlarını iletmek için hayvanlarla ilgili pek çok motife yer vermiştir. Bu hayvanlardan biri de yılandır. Ancak eserde “ejderha”yı da yılanın büyüğü anlamında kullandığı için bu
çalışmada Mevlana’nın yılanla ilgili ifadelerinin analizine ejderha2 da dâhil edilecektir. Öncelikle
yılanın tarih boyunca nasıl bir yere ve anlama sahip olduğu birkaç medeniyetten örnekle kısaca
açıklanacak, daha sonra Mesnevi’de yılanla ilgili dört müstakil hikâyeye ve diğer kullanımlardan
örneklere kısaca yer verilerek yılan motifinin nasıl ele alındığı, yılanın özellikle İslam medeniyetindeki anlamı ve tarihsel arka planı da göz önüne alınarak ortaya konmaya çalışılacaktır.
Yılan, bir motif olarak ilkçağlardan itibaren pek çok medeniyetin sanat, bilim, edebiyat
gibi çeşitli alanlarında sonsuzluk, ölümsüzlük, yeniden canlanma, korku gibi sembollerin karşılığı
olarak yer almıştır. Yılanın sembolik anlamlarının çeşitliliği; kavisli hareketleri, deri değiştirmesi,
tehlikeli dili, zehri, sesi gibi onun bazı temel özelliklerinden ileri gelir. Yılan, deri değiştirmesi ve
dolayısıyla kendini sürekli olarak yenilemesi yönüyle ölümsüzlüğün ve yeniden hayat bulmanın
sembolü olarak görülmüştür. Ayrıca bu özellikleriyle yılan büyüyen, solan, görüntüsünü yok eden
ve yeniden doğan ay ile özdeşleştirilmiştir.3
1 Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı
Anabilim Dalı, seda.aksut@istanbul.edu.tr.
2 Ejderha, Türklere çok eski çağlarda Çin’den gelen bir motiftir. “Bu yaratık için Türkçede kullanılan en
eski sözcük “buke”dir ve büyük yılan anlamındadır. Roux, ejderhanın yılan ile akraba olduğunu ve “yılanların
kralı olduğunu” belirtmiştir. [Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), C. II,
(Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995), s. 566-567; Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, Çev. Musa
Yaşar Sağlam, (Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2011), s. 68.]
3 Joseph Campbell, Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri, Çev. Kudret Emiroğlu, 2. Bs., (Ankara: İmge
Kitabevi, 1996), s. 13.
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Yılan, kimi medeniyetlerde olumlu bir çağrışıma sahipken kimilerinde de olumsuz ve kötücül bir mahiyet arz etmektedir. Söz gelimi Ortadoğu’nun en eski yazılı destanlardan olan Gılgamış Destanı’nda yılan “çekicilikten nasibini almamış” bir varlık olarak ifade edilmiş,4 insanlara
rakip ve korku unsuru olan bir hayvan olarak düşünülmüştür.5 Belki de bu sebeple yılan veya ejderha öldürmek, Sümer mitolojisinde yaygın bir mit olarak karşımıza çıkmaktadır.6 Diğer yandan
Gılgamış’ın aradığı ölümsüzlük otunu yiyerek deri değiştirmesi7 yönüyle yenilenmeyi sembolize
ettiği söylenebilir.
Mısır mitolojisinde yılan hem olumsuz hem de olumlu bir figürdür. Güneş tanrısı Re’nin
mücadele ettiği düşmanı yılan Apophis, kaosun ve karanlığın simgesidir.8 Diğer yandan Re’nin
yer altı seyahatlerinde ona eşlik eden yılan Mehen, onu koruyan güçlü bir yılandır. Ayrıca antik
dönemde Mısır halkı Ureaus adlı yılana saygı duymakta ve tapmaktaydı9 ki bu da yılanın Mısır
medeniyetindeki olumlu yönünün göstergesi sayılabilir.
Antik İran’da da yılana yüklenen anlam paradoksal bir nitelik taşımaktadır. Zehri ve öldürücü etkilerinden dolayı genel anlamda karanlık güçlerin, yeraltı dünyasının ve kötülüğün sembolü
olarak görülmekle beraber, diğer yandan da dünyanın koruyucusu olan tanrı ile yeraltı sularının
ve aynı zamanda dünyanın hâkimi olan tanrı, yılanla bağdaştırılmıştır.10
Antik Yunan’da da yılan hem olumlu hem de olumsuz yönüyle karşımıza çıkmaktadır.
Sağlıkla özdeşleştirilmiş bir hayvandır ve tıp ve sağlık tanrısı olan, hastalıkları iyileştiren Asklepios, asaya dolanmış yılanla tasvir edilmiştir. Ayrıca yılan, derisini değiştirip kendini yenilemesi
yönüyle Yunan mitolojisinde “Caduces” adı verilen bir asaya sarılmış ikizler şeklinde ifade bulmuştur.11 Bunlar Yunan mitolojisinden yılanla ilgili olumlu örneklerdir ancak olumsuz örnekler de
mevcuttur. Söz gelimi Typhon, yüz tane yılanbaşına sahip bir canavardır ve Zeus onunla mücadele eder.12 Yine Medusa da yılanlardan oluşan saçlarıyla ve bakışıyla insanları taşa çeviren
gözleriyle olumsuz bir figürdür.13
Uzak Doğu’da ise yılan diğer medeniyetlere nazaran daha ziyade olumlu bir figür olarak
görülmektedir. Söz gelimi Çin’de yılan ve ejderha, Çin burçlar kuşağının beşinci hayvanıdır. Yılan
beş zararlı yaratıktan biri olup kötü ve aldatıcı bir hayvan olarak kabul edilse de14 ejderha, iyi
4 Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, Çev. Hamide Koyukan, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001), s. 72.
5 Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 11.
6 Sümerlerde ejderha öldürme mitiyle ilgili geniş bilgi için bk. Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s.
143-153.
7 Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C. I, Çev. Ali Berktay, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi,
2003), s. 99.
8 Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C. I, s. 130.
9 E. A. W. Budge, The Gods of Egyptians or Studies in Egyptian Mythology, Vol. 1, (London: Methuen,
1904), p. 23.
10 Margaret Cool Root, “Animals in the Art of Ancient Iran”, A History of the Animal World in the Ancient
Near East, Ed. Billie Jean Collins, Vol. 64, (Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002), p. 176.
11 Necati Sümer, “Dinsel ve Mitolojik Bir Sembol Olarak Yılan”, The Journal of Academic Social Science
Studies, S. 43, Bahar 2016, s. 279.
12 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 6. Bs., (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), s. 289.
13 Joseph Campbell, Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri, s. 26.
14 Wolfram Eberhard, Çin Simgeleri Sözlüğü, Çev. Aykut Kazancıgil, Ayşe Bereket, (İstanbul: Kabalcı
Yayınevi, 2000), s. 232.
28
Arş. Gör. Seda AKSÜT ÇOBANOĞLU

Türk Halk Edebiyatı

huylu ve zararsız bir yaratık olup doğal eril gücün ve verimliliğin simgesidir.15 Hindistan’da “naga”
diye anılan ve kendilerine tapılan yılan tanrılar mevcuttur.16 Nagalar, kesinlikle kötü değillerdir ve
genellikle insanlar onlara kötülük yaptığında onlara zarar verirler.17
Türk kültüründe de yılan hem olumlu hem de olumsuz bir görünüme sahiptir. Türk kozmolojisinde gök kubbeyi bir çift gök ejderinin (evren) çevirdiği düşünülmekteydi.18 Şamanist Türk
boylarında yılan, şamana yer altı ve gökyüzündeki seyahatlerinde yardım eden koruyucu hayvan
ruhlarından biridir.19 Altay yaratılış efsanelerinde yenilmesi yasaklanan meyveleri korumakla görevli iki hayvandan biridir.20 Bu efsanede yılanın içine şeytan girmekte ve Tanrı, bu olaydan ötürü
yılanın şeytanın kendisi olduğunu söylemektedir.21 Yeraltı tanrısı Erlik’in kırbacı, yılan olarak tasavvur edilmiştir ve yeraltı dünyasının sembollerinden biri de yılandır. Yine Orta Asya inanışında
hayat ağacının altında bekçi olarak bir yılan bulunur ve ağacı beklerdi.22 Şamanların kostümlerinde ve aksesuarlarında da yılan motifi yer almıştır.23 Dolayısıyla Şamanizm’de yılan hem olumlu
hem de olumsuz bir figürdür.
Şamanizm’de yılan sağlıkla da bağlantılı olarak düşünülmüştür ve ilaç simgesidir.24 Bu
noktada, yılanın ilaç ve bir şifa kaynağı olmasıyla ilgili olarak “Şahmeran”ı da anmak gerekir. Başı
insan, gövdesi yılan biçiminde25 tasavvur edilen; efsanelere ve halk inançlarına konu olan şahmeranın insanoğlunun deva bulamadığı hastalıklara şifa olması, hekimlerin piri kabul edilen Lokman
Hekim’in şahmeranın yardımıyla hekimlik bilgisine vakıf olması, sözünde durmayan insanoğluna
karşı affedici, sevecen ve iyiliksever olması26 gibi yönleriyle şahmeranın olumlu bir imaja sahip
olduğu söylenebilir.
15 Wolfram Eberhard, Çin Simgeleri Sözlüğü, s. 104.
16 Donald A. Mackenzi, Çin ve Japon Mitolojisi, Çev. Koray Akten, (Ankara: İmge Kitabevi, 1996), s. 67.
17 Qiguang Zhao, A Study of Dragons, East and West, (USA: Peter Lang Publishing, 1992), s. 32; Ahmet
Emre Dağtaşoğlu, “Anadolu Türkülerinde Yılan Motifi ve Nefs”, Yılan Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali,
(İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2014), s. 136.
18 Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001), s. 43.
19 Bilge Seyidoğlu, “Kültürel Bir Sembol: Yılan”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, (Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 1998), s. 87.
20 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, Yılan Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, (İstanbul: Kitabevi
Yayınları, 2014), s. 56.
21 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), C. I, 5. Bs., (Ankara: Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 2010), s. 455.
22 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 541.
23 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, s. 72.
24 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, s. 54.
25 “Şahmeran”, TDK Güncel Sözlük, http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a2fa58bc8e952.00952897, Erişim Tarihi: 12.12.2017.
26 Nilgün Çıblak, “Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, C. 16, S. 1, 2007, s. 192. Şahmeranla ilgili geniş bilgi için bk. Birsel Çağlar Abiha, Anadolu Türk Kültür Geleneğinde Şahmaran, Yayınlanmış Doktora Tezi, Kocaeli: K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2014; Emine Çakır, Hikâye-i Şahmeran Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans
Tezi, Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011; Sevda Mant, Halk Sanatında Şahmaran, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998; Hasan Özdemir, “Geleneksel
Kültürümüzde Şahmeran”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Halk Edebiyatı Seksiyon Bildirileri,
II. Cilt, (Ankara: KB Yayınları, 1997), ss. 221-229; Esma Şimsek, “Bir Olağanüstü Varlığın Yaratılış Miti:
Şahmeran”, Tuncer Gülensoy Armağanı, (Kayseri: Bizim Gençlik Yayınları, 1995), ss. 333-338; Neşe Yıldıran, “Yakın Doğu Sembolizminde Akrep, Yılan: Akrep-Adam ve Şahmeran”, Folklor / Edebiyat, C.VII, S.27,
ss. 5-22; Refiye Okuşluk Şenesen, “Şahmeran, Lokman Hekim ve Adana Efsaneleri”, http://turkoloji.cu.edu.
tr/CUKUROVA/makaleler/32.php, Erişim Tarihi: 13.12.2017.
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Türk düşüncesinde yılan, “iye” olarak da kabul görmüştür. “Ev iyesi” olarak isimlendirilen
bu hayvanların öldürülmesi iyi karşılanmamaktadır ve öldürülürse eşinin muhakkak intikam alacağı inancı vardır.27 Ayrıca yılan Türklerde ongun hayvanlardan biridir.28
Semavi dinlerle beraber yılanın olumsuz yönünün daha fazla öne çıktığı görülmektedir.29
Yahudilikte, Tekvin’de anlatılan yasak meyveyi yemesi için yılanın Havva’yı kandırması meselesinde yılanın lanetlenen bir hayvan olduğu söylenebilir.30 Hristiyanlıkta yılanın şeytanla özdeşleştirildiği, İncil’in bazı kısımlarından anlaşılmaktadır.31 İslam’da ise yılana karşı doğrudan bir lanetleme söz konusu olmamakla beraber özellikle İslam tasavvufunda yılanın daha ziyade nefsin kötü
yönlerini ifade ettiği görülmektedir.32
Mesnevi’de “yılan” veya “ejderha” kelimesinin geçtiği ve tamamen bunlarla ilgili olan dört
adet müstakil hikâye vardır. Bunlar dışında başka hikâyelerde de yılandan ve ejderhadan bahsedilen kısımlar mevcuttur. Tüm bu bahislerde yılan ve ejderha genellikle olumsuz bir figürdür.
Mesnevi’de yılan, kötü nefis, kötü insanlar ve kötü eylemlere dair anlatılarda, çeşitli kavramlara
teşbih unsuru olarak, Hz. Musa’nın asasına bağlı mesajları iletmede ve bazı halk inançlarını
aktarmada bir sembol olma fonksiyonlarıyla yer almıştır.
Yılanla ilgili dört müstakil hikâyeden üçü, kötüymüş gibi görünen olayların hayırlı sonuçlar
verebileceğine dairdir. Bunlardan birincisi olan bir yılancının başka bir yılancıdan yılan çaldığı
hikâyede, yılanı çalınan yılancı, yılanını bulmak için dua eder. Çalınan yılan, kendisini çalan hırsızı zehirler ve öldürür. Yılancı, ölü adamı görüp tanıyınca duasının kabul edilmeyişine şükreder.
Bu kısa hikâyenin sonunu Mevlana şöyle getirir:
“Nice dualar vardır ki ziyanın, helâk olmanın ta kendisidir. Pak Allah, onları kereminden
kabul etmez.”33
Burada yılan, olumsuz bir figür olarak karşımıza çıkmakla beraber her şerde bir hayır
olduğu, kabul olmayan duaların kimi zaman hayra vesile olduğu mesajını vermenin bir aracıdır.
İkinci hikâye şöyledir: Bir gün bir emir uyumakta olan birinin ağzına yılan kaçtığını görür.
Elindeki topuzla ona vurmaya ve atıyla onu kovalamaya başlar. Adam, bir ağacın altına kaçar.
Emir de adama, ağacın dibine dökülmüş çürük elmaları yemesini söyler. Ancak adam emire hakaret etmeye başlar. Bu arada ağzından da kan gelmektedir. Bunun üzerine emir onu topuzuyla
kovalamaya ve ona vurmaya devam eder. Dermanı kalmayan adam, sonunda kusmaya başlar
ve yutmuş olduğu yılan dışarı çıkar. Adam, yılanı görünce emirin aslında kendisine iyilik yaptığını
anlar ve ondan af diler.

27 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, s. 55.
28 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, s. 66.
29 Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Anadolu Türkülerinde Yılan Motifi ve Nefs”, s. 138.
30 Kutsal Kitap – Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Tekvin, 3:14-15.
31 Kutsal Kitap, Vahiy, 12:9.
32 Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Anadolu Türkülerinde Yılan Motifi ve Nefs”, s. 142.
33 Mevlana Celâleddin-i Rûmî, Mesnevi, Çev. Veled Çelebi İzbudak, Gözden Geçiren Abdülbaki
Gölpınarlı, 2. Bs., (Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2016), 2. Defter, 140.
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Burada dikkat çekici noktalardan biri, emirin adamın ağzına yılan kaçtığını ona söylememesi, eylemleriyle onu kusma noktasına getirerek kurtarmasıdır. Kendisi bunu “Eğer sen içindeki
yılanı bilseydin ne elma yemeğe kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusmağa!”34 diyerek
ifade etmiştir. Mevlana ise emirin bu davranışını “İşte akıllıların düşmanlığı bu çeşittir. Onların
zehirleri bile cana neşe verir. Ahmağın dostluğu ise eziyettir, sapıklıktır.”35 şeklinde yorumlamıştır.
Burada yılan motifinin kullanıldığı bir hikâye vasıtasıyla akıllığının faydası ve bilgisizliğin zararı
ifade edilmiştir.
Ayrıca yılan burada “kapkara, çirkin ve heybetli yılan” olarak tasvir edilmiştir. Bu yılanın
hikâyede nefsi sembolize ettiği söylenebilir. Ağzına yılan kaçan adamın uykuda olması, dünya
hayatının da geçici bir uyku gibi olması ve insanın bu uyku hâlindeyken nefis yılanı tarafından
zehirlenmesi şeklinde yorumlanabilir. Şu durumda hikâyedeki emiri de insanı, nefsinin zehrinden
kurtarmaya çalışan bir mürşit olarak düşünebiliriz.
Yılanla ilgili olan üçüncü hikâye, bir yılancının donmuş bir ejderhayı ölü sanarak iple bağlayıp Bağdat’a getirmesini konu almaktadır. Yılancı, efsunla yılan tutmak için dağlara gider. Dağda karların arasında soğuktan donmuş bir ejderha bulur. Ejderhayı halkı hayrete düşürmek ve
para kazanmak için Bağdat’a getirir. Yılancının bir ejderha getirdiği halk arasında yayılır ve halk
toplanırken yılancının ölü zannettiği donmuş ejderha, güneşin altında canlanmaya başlar ve yılancıyı öldürür. Yaşanan izdihamda da halktan birçok kişi ölür.
Bu hikâyede ejderha, bir çağrışım zinciri meydana getirecek mahiyettedir. Her şeyden
önce ejderhanın geçici olarak donmuş olması, bu âlemin geçiciliğinin de vurgusudur:
“O, ejderhayı ölü sanıyordu. Fakat iyi dikkat etmemişti. Ejderha diriydi.
Kıştan, soğuktan donmuştu. Diriydi ama ölü gibi görünüyordu.
Âlem de donmuştur da adı cemad olmuştur.
Mahşer güneşi doğuncaya dek sabret de âlem cisminin hareketini gör.
Musa’nın elinde asâ, yılan oldu ya… bütün âlemi de buna kıyas et.”36
Bu kısımda geçici olan dünya hayatı, hikâyedeki donmuş ejderhaya benzetilmektedir.
Güneş çıkınca donmuş ejderhanın canlanması ise mahşer günü sahnesiyle tasvir edilmiştir. Dolayısıyla bu âlemde var olan şeyler tamamen geçicidir, ölüdür; ancak hakikat âleminde mahşer
gününde dirilecektir. Musa Peygamber’in asasına da telmih yapılmış olması, bu hikâyedeki ejderha motifinin çok katmanlı bir anlam örgüsüyle yer aldığını göstermekte ve çağrışım zenginliğiyle,
verilmek istenen mesajı çok boyutlu bir mahiyete kavuşturmaktadır. Cansız bir asanın yılan hâline gelmesi, yani bu âleme ait olan bir cismin hakikat âleminden gelen bir güçle canlanması; adeta
nefis ejderhasına aldanmayıp bu âleme itibar etmemek gerektiğinin meşru bir kanıtıdır. Nitekim
Mevlana hikâyenin sonunda
34
35
36

Mesnevi, 2. Defter, 1923.
Mesnevi, 2. Defter, 1930-1931.
Mesnevi, 3. Defter, 1006-1010.
31

Mevlana’nın Mesnevi’sinde Yılan ve Ejderha Motifi

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

“Senin nefsin de bir ejderhadır.”37
“Ejderhayı ayrılık karı içinde tut, sakın onu Irak güneşinin altına getirme.
Ejderhan donmuş bir halde iken selâmettesin fakat kurtuldu, kendine geldi mi ona lokma
olursun.”38
demektedir.
Yılanın geçtiği son müstakil hikâyede bir tavşancıl kuşu, Mustafa Aleyhisselâm’ın pabucunu kapıp havalanır ve havada pabucu ters çevirir. Mustafa Aleyhisselâm’ın canı bu duruma çok
sıkılır ama pabucun içindeki karayılanın düştüğünü görünce kuşun kendisine iyilik yaptığını anlar.
Burada da yılanla ilgili ilk hikâyede olduğu gibi şer gibi görünen durumlarda hayır olduğuna vurgu
vardır. Nitekim Mevlana hikâyenin sonunda
“Allah’ın verdiği mihnet ve cefayı da Peygamber’in pabucunu kapan tavşancıl say.
O belâ, daha büyük belâları defetmek, o ziyan daha dehşetli ziyanları menetmek içindir.”39
diyerek kötü sanılan bazı durumların daha büyük kötülükleri engellediğini söylemekte ve
Allah’tan gelen her şeyi kabullenmek gerektiğini vurgulamaktadır.
Yılan motifinin direkt yılanla ilgili olan müstakil hikâyelerin yanı sıra kullanıldığı bağlamlardan biri de nefistir. Sufiler nefis kelimesini yalnız başına kullandıklarında genellikle nefs-i emmareye işaret etmek istemişlerdir ve bu isteğe hizmet eden metaforlardan biri de “tehlikeli bir yılan”dır.40 Carl Gustav Jung’a göre insan yaşamındaki temel değişimleri ortaya çıkarabilen kökensel
arketiplerden biri, canavar arketipidir ve bu tür canavarların simgesel anlamlar yüklenmeleri onlara ihtiyaç duyulmasından kaynaklanır. Somut gerçeğe yabancı düşen psişik bir ögeyi ancak
karmaşık ve özellikle gerçekdışı bir hayvan anlamlı kılabilir. Yılan, insan ruhunun karanlık tarafını, bilinçaltını yansıtan bir hayvandır.41 Canavarla karşılaşma çeşitli biçimlerde olabilir, önemli
olan karşılaşmadır. İnsan kendisiyle karşılaşmadıkça, kendisine yönelmedikçe kendini pek iyi
hissetmez, ruhsal sıkıntılarla yüz yüze gelmedikçe, kendi yüzeyinde kalır; kendisiyle çarpıştığı
anda, darbeden hemen sonra, huzur verici yararlı bir izlenim edinir.42 Bu anlamda Mevlana’da
da yılanın insanın ruhunun karanlık tarafını, nefsinin kötü yönlerini sembolize ettiği ve ancak
onunla karşılaşıp mücadele ederse huzura erebileceği söylenebilir. İslam geleneğindeki tasavvuf
düşüncesinde de nefsin daha ziyade, insanı kötülüğe ve yanlışa sevk eden bu anlamı üzerinde
durulmaktadır.43 Mevlana da bu geleneğe uygun olarak Mesnevi’de nefsin bu anlamı üzerinde
durup onu yılan ve ejderha olarak nitelemiştir:
37 Mesnevi, 3. Defter, 1053.
38 Mesnevi, 3. Defter, 1057-1058.
39 Mesnevi, 3. Defter, 3262, 3264-3265.
40 Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, 2. Bs., (İstanbul: Kapı Yayınları, 2017), s.27.
41 Carl Gustav Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş- Bilinçaltı ve İşlevsel Yapısı, Çev. Engin Büyükinal, (İstanbul:
Say Yayınları, 2003), s. 237.
42 Carl Gustav Jung, İnsan Ruhuna Yöneliş, s. 233.
43 Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “Anadolu Türkülerinde Yılan Motifi ve Nefs”, s. 145.
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“Putların anası nefsinizin putudur. Çünkü o put yılan, bu put ejderhadır.”44
Bu kötü nefsin öldürülmesi gerektiğine de özellikle vurgu yapan Mevlana, bunun gerçekleşmesi için bir mürşidin ne kadar önemli bir rolde olduğunu da belirtmiştir:
“Taşla tepelenme belâsından kurtulsun diye yılanın zehirli dişini sökersin ya!
Nefsi, pirin gölgesinden başka hiçbir şey öldürmez. O nefis öldürenin eteğine sımsıkı sarıl.”45
Yılan ve ejderha, Mesnevi’de kötü insanları ve onların eylemlerini ifade etmek için de
kullanılmıştır:
“Neye ağlıyorsun, söyle. Yaptıkları işlere mi? O gidişleri kötü kin askerine mi?
Onların paslı karanlık gönüllerine mi, yılan gibi zehirli dillerine mi?”46
“Gönül dilerse gözler; zehrin, yılanların bulunduğu tarafa gider; gönül dilerse baktığı şeylerden ibret alır.”47
“Hileler, tedbirler ejderha ise Tek Allah önünde hepsi de hiçtir!”48
“Yüz binlerce “ Lâhavle” okuyan Şeytan’a bak; ey Âdem, iblisi gör, bak nasıl yılanda gizlenmiş!”49
Yılan ve ejderha, Mesnevi’de dünya malı, cehennem, ölüm, kaza ve kader, şeytan, hırs,
şehvet vb. gibi çeşitli kavramlara teşbihle de kullanılmıştır. Bu kavramlar genellikle olumsuzdur:
“Şehvet yılanını önceden öldür. Yoksa hemencecik ejderhalaşır.”50
“Şehvet hırsı yılandır, mevki hırsı ejderha”51
“Yılanın zehiri, yılana hayattır, insanaysa ölüm!”52
“Yine böyle Rabb’imiz, bu rüzgârı Âd kavmine ejderha yaptığı hâlde yine aynı rüzgârı;
müminlere rahmet, hayat ve emniyet verici bir hâle getirmişti”53
“O yılana, akrebe benzeyen sözlerin yılan ve akrep olur da seni kuyruğundan yakalar.”54
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Mesnevi, 1. Defter, 773.
Mesnevi, 2. Defter, 2527-2528.
Mesnevi, 1. Defter, 2562-2563.
Mesnevi, 1. Defter, 3565.
Mesnevi, 3. Defter, 969.
Mesnevi, 2. Defter, 257.
Mesnevi, 2. Defter, 3472.
Mesnevi, 5. Defter, 517.
Mesnevi, 4. Defter, 68.
Mesnevi, 1. Defter, 3337.
Mesnevi, 3. Defter, 3475.
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“Sağda, solda yüzlerce yol, yüzlerce kaçıp kurtulunacak yer vardır da kaza ve kader, gelince hepsi bağlanır, kapanır; kaza ve kader bir ejderhadır” diyordu.”55
“Fakat Allah’ın lütfu ve keremi, bu kurdu uyandırınca bilgisizlik ejderhası seni yer, siler
süpürür!”56
“Mal, yılandır… onda zehirler var. Halkın mal sahibini büyük sayması, ona secde etmesiyse ejderhadır âdeta.”57
“Kim ölüme isteyerek gider? Kim ejderhanın karşısında soyunur?”58
“Yılan yumurtası da serçe kuşu yumurtasına benzer; fakat aralarında ne fark var?
... İşte bunun gibi ölürken de aynı çeşit ölürüz; ama yarımız ziyan içindedir yarımız padişahtır!”59
Yılan ve ejderhanın Mesnevi’de en çok yer aldığı konulardan biri, Hz. Musa’nın asasının
yılana dönüşmesi kıssasıdır. Hz. Musa’nın asasının yılana dönüşümü, Kur’an’da iki farklı zamanda ve mekânda gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki Firavun’la karşılaşmadan önce, diğeri ise
karşılaştıktan sonradır.60 Mesnevi’de de bu şekilde yer almıştır:
Allah, sana “Onu al, korkma, ejderha elinde asa haline gelecek” hükmünü vermiştir.”61
“Musa’nın öğüdünü kabul edersen sonu kötü olan böyle bir oltadan kurtulursun!
Kendini hayli zamandır heva ve hevese kul, köle ettin... yeter artık! Küçücük bir kurdu
ejderha haline getirdin.
Ben de senin ejderhana karsı ejderha getirttim... onunla anbean seni ıslah etmek niyetindeyim.
Onun nefesi, bunun nefesiyle tutulsun... ejderham, o ejderhayı mahvetsin!
Eğer razı olursan iki yılandan da kurtulursun... yok, razı olmazsan o ejderha, canını kökünden siler süpürür, seni mahveder!”62
Mevlana burada “ejderha”yı hem asa hem de Firavun’un nefsini sembolize edecek şekilde
kullanarak çift yönlü bir anlam zenginliği sağlamıştır. Musa Peygamber’in asası olan ejderhanın
Firavun’un nefsini simgeleyen ejderhayı yutacağını söylemesi, asa olan ejderhanın faydalı bir
işleve sahip olması yönüyle eserdeki olumsuz örneklere kıyasla olumlu bir yılan imgesi olarak yer
almasını sağlamıştır.
55
56
57
58
59
60
61
62

Mesnevi, 3. Defter, 3883.
Mesnevi, 4. Defter, 2537.
Mesnevi, 3. Defter, 782.
Mesnevi, 3. Defter, 3430.
Mesnevi, 3. Defter, 3511, 3516.
Bk. Kur’an-ı Kerim, A’raf, 7/107-117, Tâhâ, 20/20, Şuarâ, 26/32.
Mesnevi, 2. Defter, 2287.
Mesnevi, 4. Defter, 2355-2359.
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“Herkes ona Allah’sın, padişahsın dedikçe vehimlendi, bu vehimle öyle bir dereceye geldi
ki,
Allahlık, dâvasında yiğitleşti, ejderha kesildi, doymak nedir bilmez oldu!
Aklı cüz’inin âfeti vehimdir, zandır. Çünkü onun vatanı karanlıklar diyarındadır.”63
Burada geçen ejderha da Firavun’un nefsini simgelemektedir.
Yılanla ilgili halk inançları da Mesnevi’nin bazı kısımlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu
inançlardan biri, yılanın gözüne zümrüt tutulmasıyla ilgilidir. Bu inanca göre yılan, üzerinde zümrüt taşıyan kişiye yaklaşamaz ve hatta zümrüdü görürse kör olur.64 Mevlana, bu inanca tasavvufi
bir bağlamda yer vermiştir:
“Nefis, yüzlerce hile, hurda sahibi bir ejderhadır. Fakat şeyhin yüzü, o ejderhanın gözüne
karşı tutulan bir zümrüttür.”65
Burada yine nefsin ejderhaya benzetilmesi söz konusudur. Daha önceki örneklerden birinde de belirttiğimiz gibi, nefis ejderhasıyla ancak bir şeyh yardımıyla baş edilebilir. Bu fikirden
hareketle Mevlana, şeyhi nefis ejderhasının gözüne tutulmak suretiyle onu etkisiz hâle getiren bir
zümrüte benzetmiştir.
Yılanla ilgili bir diğer halk inancı, yılanın hazinelere bekçilik yaptığına dairdir. Mircea Eliade’ye göre yılan ölümsüzlük yollarının, “merkezlerin”, kutsallığın ve gerçek özün var olduğu her
yerin bekçiliğini yapmaktadır.66 O, sıklıkla ev cinlerine dönüşür ve özellikle eski yapıların kalıntılarında “hazine bekçiliği” rolünü üstlenir.67 Mevlana Mesnevi’de bu inanca yer vermiştir:
“O evde inci mi var, buğday mı, altın hazinesi mi var, yoksa yılan ve akreplerle mi dolu?
Yoksa içerde hazinemi var da kapısında yılan beklemekte? Çünkü altın hazinesi bekçisiz
olmaz.”68
“Ey nefesi hoş Mesih, cihanda yılansız hazine olmaz… eziyetlerle nasılsın?”69
Mevlana’da yılan motifi bazı yerlerde de ilaç ve tedavi bağlamında da kullanılmıştır. Bu
kullanım, zehir-panzehir ikiliği üzerinden nefsin yılan zehri olduğu, ancak panzehirin de ezelden
(bu “ezel”den Elest Bezmi’ni anlayabiliriz) insan ruhunda var olduğu şeklinde tezahür etmektedir.
Bunun aynı zamanda Şamanizm kökenli olduğu da düşünülebilir çünkü şamanlar yılanı tedavi
amaçlı kullanmaktaydı. Ayrıca Anadolu Türklüğünde de yılan kavı tedavi amaçlı kullanılmaktadır.70
63 Mesnevi, 3. Defter, 1555-1558.
64 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 15. Bs., (İstanbul: Kapı Yayınları, 2007), s. 496.
65 Mesnevi, 3. Defter, 2548.
66 Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C. I, s. 290.
67 Pertev Naili Boratav, Türk Mitolojisi- Oğuzların, Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin
Mitolojisi, (Ankara: Bilgesu Yayınevi, 2012), s. 77.
68 Mesnevi, 2. Defter, 847-848.
69 Mesnevi, 2. Defter, 1862.
70 Pervin Ergun, “Şaman / Kam ve Yılan”, s. 79.
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“İblis, ululanmayı huy edinmişti de eşekliğinden Âdem’i kendisinden aşağı gördü.
“ Benden daha ulu başka birisi yok ki. Benim gibi bir kişi, ona secde eder mi?” dedi.
Ululuk zehirdir. Ancak, ta ezelden panzehire sahip olan ruh müstesna.
Dağ, yılanla dolu ise içerisinde panzehir yeri bulundukça korkma.” 71
Sonuç olarak Mesnevi’de yılan motifinin genellikle tasavvuf bağlamında kullanıldığı, verilmek istenen mesajı iletmeye aracılık eden didaktik bir unsur olarak, anlatımı güçlendirme fonksiyonuyla yer aldığı görülmüştür. Yılan ve Mevlana’nın “büyük yılan” anlamında kullandığı ejderha,
Mesnevi’de genellikle olumsuz bir motiftir. Bu motif, çoğunlukla nefsin kötü taraflarını ifade etmek
için kullanılmıştır. Bunu bir mutasavvıf olarak Mevlana’nın İslam tasavvufunda yılanı nefsin kötü
yönlerini gösterme eğiliminin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Bu motif Mesnevi’de nefis dışında dünya malı, cehennem, ölüm, kaza ve kader, şeytan, hırs, şehvet vb. gibi çeşitli olumsuz
kavramlara teşbihle de kullanılmıştır. Mevlana, anlatımını güçlendirmek ve tasavvufi konuları
daha anlaşılır hâle getirmek için genel anlamda iyi ve kötü kavramların/olayların zıtlığından faydalanmış, yılan motifi bu zıtlığın genellikle kötü/olumsuz cephesini oluşturmuştur.
Yılana yüklenen tüm bu anlamlar, bu motifin hikâyelerde çok katmanlı bir anlam örgüsüyle yer aldığını ve çağrışım zenginliğiyle, verilmek istenen mesajı çok boyutlu bir mahiyete
kavuşturduğunu göstermektedir. Mevlana’nın, düşüncelerini ve dini, ahlaki, felsefi nasihatlerini
iletmek için kullandığı bu motifi, İslam tasavvuf geleneği çerçevesinde ele aldığını söyleyebiliriz.
Mevlana, yılanın gözüne zümrüt tutulması, hazinelerin başında bekçilik yapması gibi halk inançlarından da faydalanarak hitap ettiği kitlenin aşina olduğu kültürel unsurlar aracılığıyla kültürel
göndermeler yaparak mesajının daha etkili olmasını sağlamak istemiş de olabilir. Bu anlamda
Mevlana’nın Mesnevi’de yılan motifinin kendi kültürel atmosferindeki anlamını muhafaza ettiği ve
devam ettirdiği söylenebilir.
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MASALLARIN KÖKENİ MESELESİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN1

GİRİŞ
Hazreti Âdem ve Hazreti Havva’nın Allah’ın emrine uymamaları üzerine cennetten uzaklaştırılmasıyla birlikte edebiyat metni de oluşmaya başlamıştır. Bu olayın iç yüzü ikili tarafından
bilinirken ve mukaddes kitaplara da olduğu gibi yansımışken, kültürde de iskeleti bozulmadan
pek çok anlatının oluşmasına sebep olmuştur. Nasıl ki kar taneciklerinden çığ oluşuyorsa; sözlü metinler de “Köyün aşağı yanında bir yalan söyledim, yukarı yanında kendim de inandım.”
sözünde olduğu gibi artmış, sonra da varyantlaşma sonucu farklı ürünler ortaya çıkmıştır. Böylece günümüzdeki söylemiyle “ilkel insanın düşünce yapısı” olarak tanımlayabileceğimiz mitoloji
bilimi, daha sonra da “mitle nağılın izdivacından” destan, halk hikâyesi, efsane, fıkra gibi metinler
oluşmuştur. Yazının icadına kadar sözlü olarak anlatılan metinlere her anlatıcı yenilerini eklemiştir. Bunlardan toplumu çok derinden etkileyenler yaşama şansı bulurken, bir kısmı unutulmuştur.
Kısacası yazı icat edilmeden önce var olan sözlü kültür büyük ölçüde kaybolmuş az bir kısmı ise
motif adını verdiğimiz tortular vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu bildirimizde ilk sözlü kültür ürünlerinin ve bazı kavramların tanımlarını yapmayacağız.
Yine bu bildirimizde bizden önce yapılanları tenkit etmek gibi bir niyetimiz de yok. Bizim yaptığımız iş; “İlmi yeni nesiller tamamlar” diyen Fuad Köprülü’nün vasiyetini yerine getirmekten başka
bir şey değildir.
Türk masal araştırmalarının geçmişi çok eski değildir. Her ne kadar Turfan Kazıları’ndaki metinlerin okunmasıyla ortaya çıkan Altun Yaruk, Kuanşi İm Pusar, Prens Kalyanamkara ve
Papam Kara, Uygurika, Turkish Turfan Tekste gibi metinlerde masal motifleri varsa da masal tipi
demeye uygun bir anlatı yoktur. Eğer Billur Köşk Masallarını kenarda tutarsak Uygurlardan sonra
sözlü kültürün en önemli anlatısı olan masallarla ilgili metin bile yayınlanmamıştır. Olayların daha
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi
Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Meram-Konya. abalptekin@yahoo.com
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iyi anlatılabilmesi için mesnevilerde hayvanları konu alan hikâyeler ve fıkralar anlatılmışsa da
bunlar, Türk masal ve fıkralarının bilimin ışığında değerlendirildiği anlamına gelmez. Bildirimizdeki kastımız, Aisopos ve La Fontaine masalları da değildir. Yenileşme devri veya Batı medeniyeti
altında gelişen edebiyatta yazarlar ve şairler masallardan yararlanmışlar fakat bu iş, tercümeden
öteye gitmemiştir. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda yapılan derlemeler ise türküler üzerine yoğunlaşmıştır. Pertev Naili Boratav ve öğrencilerinin
masal çalışmalarında ise yalnızca derleme çalışmaları yapılmıştır. Fakat yine de Cumhuriyetle
birlikte masal konusuna bilimsel açıdan yaklaşan önemli bir ismin Pertev Naili Boratav olduğunu
hatırlatmak isteriz (Eberhard-Boratav 1953).
Halk edebiyatı ve folklor araştırmaları, Boratav’ın yurt dışına çıkmasından sonra Mehmet
Kaplanlı yıllarla devam etmiştir. Bu dönemde Gümüşhane-Bayburt, Elazığ ve Erzurum illerinin
masalları; Saim Sakaoğlu (1973), Umay Günay (1975), Bilge Seyidoğlu (1975) tarafından derlenerek bilimsel açıdan incelenmeye başlanmıştır. Bu kuşağın takipçileri; Ahmet Ali Arslan (Garipkafkaslı) (1998), Ali Berat Alptekin (2002), Esma Şimşek (2001) ve Mehmet Özçelik (2004)’tir.
Sakaoğlu, Günay ve Seyidoğlu’nun doktora çalışmalarından sonra masal konusunda onlarca
doktora ve yüksek lisans tezi yapılmış olmasına karşılık, bu çalışmalar hocaların yaptıklarına metin derleme dışında pek katkı sağlamamıştır. Doğrusu başlangıçta biz de yapılan bu çalışmalara,
metin derlemenin ötesinde yeni bir şey getiremedik. Bu durumun hocalara dayanan sebeplerinin
yanında, bizim taklitçiliğimizle de ilgili olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bildirimizde problemli bir konuya temas edeceğiz. Daha önce benzer bir çalışmayı
efsaneye uygulamış ve olumlu tepkiler almıştık (Alptekin 2012: 18-19). O çalışmada efsanelerin kaynaklarını araştırmış ve dünyada kabul gören görüşe dinî kaynakları da eklemiştik. Türk
masallarının kökeni meselesi üzerinde henüz bilim adamları tarafından bir çalışma yapılmamış
olmasına karşılık hemen hemen bütün doktora tezlerinde Batıda kabul gören üç görüş verilmiştir:
Mitolojik görüş: Masalların kökeninin mitoloji olduğunu öne süren araştırıcılardan G.
Huet, konuyu Hint Veda’larında araştırmıştır. G. Grim, MaxMüller, Dasent, George Cox vb. görüşün savunucularından bazılarıdır.
Tarihî görüş: Bu görüşün temsilcileri (Sylvestre de Sacy, Theodor Benfey, Henry Gaidoz,
Josep Bediler, vb.) masalların kökenini, Hint masal kitaplarına (Pançatantra, Vetalapancavincati,
Çakasaptadi, Hitopedaça) dayandırmaktadırlar.
Etnografik görüş: Bu görüşü savunanlar (A. Lang, Edward Tylor, M. Lennan vb.) masalların kökenini “günlük hayatın bakiyeleri” olarak değerlendirmişlerdir.
Bizim bu görüşlere hiçbir itirazımız yoktur, zaten olamaz da. Bizim iddiamız masalların
kökeninin araştırılmasında din unsurunun göz ardı edilmemesidir. Bu konuyu araştırırken; “Masalların bünyesinde bulunan kalıplaşmış ifadeler.” diye tanımlanın formeller ile “Hikâye etmenin
en küçük unsuru” olan altı motifi esas alacağız. Niçin formel denilebilir? Aslında masalın başında
söylenen “Bir varmış bir yokmuş” kalıp ifadesi insan hayatını anlatmaktadır. Gerçekten de ömür
iki kelime değil midir? Vardı denildiğinde dünyaya geliş, yoktu denildiğinde ise ölüm anlatılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de insanın doğumunu ve ölümünü anlatan âyetler yok mudur? Elbette vardır
(Fâtır, 11).
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Masalın sonunda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılmaktadır. İslam dininde de bu
dünyada Kur’an’ın emirlerini yerine getirenlerin Cennete konularak mükâfatlandırılacağı, emirleri
yerine getirmeyenlerin ise Cehenneme gönderileceğinden söz edilmektedir. Burada anlattıklarınız hangi masalın sonunda var denilebilir. Masalın anlatıcısının eğitmen, dinleyicisinin çocuk
olduğu dikkate alınırsa sorunun cevabı da ortaya çıkmış olmaz mı?
Kur’an-ı Kerim’de geçen sayı kavramlarında 3, 7, 40 sayıları dikkati çeker. Ne tesadüftür
ki masallarda “Çeşitli formel unsurları” başlığı altında alınan sayılar da 3, 7, 40’tır.
Niçin sadece bu altı motif denilebilir? Niçin mitolojik, günlük hayatın bakiyeleri, Hint masal
kitapları denilebilir? Bu iş için öncelikle bir iki masal değil yüzlerce masalın ve Kur’an-ı Kerim’in
dikkatli bir şekilde okunması gerektiğine inanıyoruz. Masal üzerinde doktoramızın tamamlanmasından bu yana 35 yıl geçti, işte bu tecrübe ile masalların kökeninin dinî kaynaklarda aranabileceğini düşündüren motifler şu şekildedir:

1. Doğar Doğmaz (Daha Beşikte İken) Konuşma Motifi
Sadece masallarda değil Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han gibi destanî metinlerde de görülen motifin kökeni; Maide Suresi, 110. Âyettir.
“O zaman Allah şöyle buyuracak: ‘Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi
hatırla. Hani seni Cebrail ile desteklemiştim. Hem beşikte, hem de yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Hani sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. Hani benim iznim
ile çamurdan kuş şekli yapıyordun. Sonra içine üfürüyordun da benim iznim ile kuş oluyordu.
Anadan doğma körü ve abraşı benim inim ile iyileştiriyordun. Hani benim iznim ile ölüleri (kabirlerinde diri) çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarını senden defetmiştim (de seni öldürememişlerdi).
Onlara açık mucizelerle geldiğinde içlerinden küfredenler, “Bu açık sihirden başka bir şey değil.”
demişlerdi’ ( Maide Suresi, 110. Âyet).

2. Ölüm Sembolü Kanlı Gömlek Motifi
Türk ve dünya masallarının dışında, Türk destan ve halk hikâyelerinde de örneğine rastladığımız motifin kökeni; Yusuf Suresi, 18. Âyettir.
Türk masalları arasında ‘Helvacı Güzeli’ adıyla bilinen masalın ana konusu, ölüm sembolü
kanlı gömlektir. Bir oğlu ve kızı olan aile, vakti gelince kızlarını köyün öğretmenine (imamına,
muhtarına) emanet ederek anne, baba ve oğul hacca giderler. Fırsatı ganimet bilen emanetçi,
kızı rahatsız edince, kız daha güvenilir bir yere kaçmak zorunda kalır. Kervanlarla yapılan ve
aylarca süren yolculuğun sonucunda hacıları karşılayanlar arasında kızın emanet edildiği kişi
de vardır. Suçluluk psikolojisinden dolayı emanetçi, hacı babaya kızın ahlaksız çıktığını, başkasına kaçtığını söyleyince, baba oğlunu çağırarak “namuslarının temizlenmesi” için ablasını
öldürmesini ve kanlı gömleğini getirmesini ister. Abla ve kardeşi, ıssız bir yere gelirler. Erkek
kardeş, ablasına durumu anlatıp, olayın aslını öğrenince ona kıyamaz ve vurduğu bir hayvanın
kanını gömleğe sürerek eve döner. Kız ise dağda bulunan çeşmenin başındaki ağacın çıkarak
kaderini beklemeye başlar. Bir süre sonra atını sulamaya gelen şehzade, binitinin ürkmesiyle
ağacın üzerinde dünya güzeli bir kızın olduğunu görür. Şehzade, kızdan aşağıya inmesini isterse
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de o kabul etmez, bunun üzerine şehzadenin “Eğil kavağım (selvim) eğil.” demesiyle kavak (selvi)
eğilir, şehzade de kızı alarak babasının evine gider:
“Oğlum ata hakkımı sana helal ederim; git bacını öldür. Gömleğini kanına batır, bana getir.
Yoksa ben o memlekete ayak basmam.”
Kızın kardeşi gelir, uçtan, bucaktan sorar, hep derler ki:
“Biz o kızın kapıdan dışarı çıktığını görmedik.”
Delikanlı bacısına bir düşmanlık yapıldığını anlar. Bacısına:
“Haydi der, babamıza karşı gidelim.”
“Olur ağabey.” der, mantosunu giyip yola düşerler, memleketlerinden çıkarlar, ormanlık bir
yere gelince, delikanlı kardeşine durumu anlatır:
“Bacım, durum böyle böyle, senin başına bir iş gelmiş, babam senin ölmeni istedi. Gömleğini çıkart, ver bana, sen de babamın evine gitme. Allah’ın memleketi çok. Ölmektense birinde
yaşa, daha iyi.”
Kız ağlayarak gömleğini çıkartır. Kardeşi tuttuğu bir kuşu kesip kanı ile kızın gömleğini
boyar. Kızı orada bırakıp babasının yanına gider.” (Sakaoğlu 1973: 558).
Görüldüğü gibi bu masal, iki ana motif üzerine kurulmuş olup birincisi “Ölüm sembolü kanlı
gömlek”, ikincisi ise “Eğil kavağım, eğil.” denildiği vakit kavağın eğilmesidir. Ayrıca baba, anne ve
oğulun hacca gitmesi de İslam’ın temel şartlarından birisidir. “Ölüm sembolü kanlı gömlek” motifinin ilk örneği ise Yakup Peygamber’in oğlu Yusuf’un hayatında karşımıza çıkmakta olup kökeni
semavi dinlere Allah tarafından indirilen bütün kitaplarda bulunmaktadır. Bu motif, destandan bu
yana hemen hemen bütün halk anlatmalarında ortaktır. (Daşdemir 2012). Yukarıda da belirttiğimiz gibi motifin aslı dinî olup Kur’an-ı Kerim’deki şekli aşağıdadır:
“Dediler ki: Ey babamız! Biz gittik yarış yapıyorduk, Yusuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş! Şimdi ne kadar doğru söylesek de bize sen inanmazsın!”
(Yusuf suresi, 17. Âyet)
“Bir de gömleğinin üzerine sürülmüş yalan bir kan ile geldiler.
Babaları:
“Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş; artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin
bu saydıklarınıza karşı, yardımına sığınacak Allah’tır.” dedi. (Yusuf Suresi, 18. Âyet)
“Eğil kavağım, eğil” denilmesi üzerine kavağın eğilmesi bir efsane motifi olup kökeni
Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar,
dağlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor; birçoğunun üzerine de azap halk
olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah
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dilediğini yapar.” (Hac Suresi, 22/18) ve “Göklerde ve yerde bulunanların hepsi, ister istemez
Allah’a secde ederler.” (Ra’d Suresi, 133/15 Âyet) buyurmuştur. Aslında bu motif daha çok bir
efsane motifi olup konu meslektaşımız Ali Duymaz tarafından etraflı şekilde değerlendirilmiştir
(Duymaz 2014: 289). Bu sebepten detaya girmek istemiyoruz.
Bu iki ana motiften hareketle “Helvacı Güzeli” adıyla bilinen masalın kökeni yukarıda saydığımız masal araştırıcılarının hiç birinin sınıflamasında yoktur. O zaman dördüncü bir seçeneğin
eklenmesi gerekmiyor mu?

3. Bir Şeyin Giyilmesi Üzerine Görünmez Olma Motifi
Türk masalarında kahraman daha çok başına giydiği bir giysi (şapka, fes, külah, vb.) ile
görünmez olur. Şimdiye kadar bu saydıklarımız büyü (sihir)’e bağlanıp, olağanüstü giyecek olarak değerlendirilmiştir. Ancak âyetlere bakılmamıştır:
“Sonra Allah, sükûnet ve rahmetini Resûlü ile mü’minlerin üzerine indirdi. Görmediğiniz
(meleklerden) askerler indirdi de, küfredenleri azaba çekti. İşte kâfirlerin azabı budur.” (Tevbe
Suresi 26. Âyet)
“Eğer siz ona (Peygamberlerime) yardım etmezseniz (biliyorsunuz ya) vaktiyle Allah ona
yardım etti (yine de eder.). Hani küfredenler onu (Mekke’den) çıkardıkları vakit, ikinin ikincisi idi.
Mağarada idiler. O vakit Peygamber, arkadaşına (Ebu Bekir’e), “Üzülme! Çünkü Allah bizimle
beraberdi!” diyordu. Nihayet Allah onun üzerine huzur ve sükûnetini indirdi ve onu görmediğiniz
birtakım askerlerle, kuvvetlendirdi. Böylece küfredenlerin kelimesini (şirk davasını) en alçak, Allah’ın kelimesini (tevhidi) ise en yüksek yaptı. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi 40.
Âyet)
Dikkat edilirse, her iki âyette de gözle görülmeyen askerlerden söz edilmiştir ki bunlar
masallarda geçen “görünmezlik” motifinin temel kaynağı olarak düşünülebilir.

4. Çeşitli Karakter Özelliklerinden Kibir ve Mütevazılık Motifi
Kibirli insanların yerildiği veya cezalandırıldığı, mütevazı insanların ise çeşitli şekillerde
ödüllendirildiği masallardaki bu motifin kökeni de Araf Suresinde geçen 13. ve 75. Âyetlerdir.
Kibir, Nisa Suresi, 36, 172, 173.; Nahl Suresi, 23-29.; İsra 38; Secde, 15.; Zümer Suresi,
60-72.; Mümin Suresi 35-76. Âyetlerde şu şekilde geçmektedir:
“Allah, ‘Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın’ dedi.” (A’râf Suresi, 13. Âyet).
“Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, ‘Siz, Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor musunuz?’ dediler.
Onlar da, ‘Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız’ dediler.” (A’râf Suresi, 75 Âyet).
“Onlar ki, kendilerine gelmiş bir hüccet olmaksızın Allah’ın âyetleri hakkında mücadele
ederler. Bu hem Allah, hem iman edenler katında büyük buğzu (mucib olur). İşte Allah her kibir43
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lenen zorbanın kalbini böyle mühürler” (Mümin Suresi, 35. Âyet).

5. Hüthüt Kuşu Motifi
Anadolu anlatmalarında Allah’ın elçisi Hazreti Süleyman’a haber getirip götüren Hüthüt
kuşu motifinin kökeni; Neml Suresi 20-29. Âyetlerdir.
Hüthüt Kuşu’nun aslını araştırmaya bile gerek olmadığını düşünüyoruz. O, bütün mukaddes kitaplarda ve tabiî ki Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Söz konusu anlatı yazılı kaynaklarda
olduğu gibi sözlü anlatılarda (masal, efsane, halk hikâyesi) da karşımıza çıkmaktadır. Yazılı
anlatılarda Uzun Firdevsi tarafından XV. yüzyılda derlenen metinleri ve bunların bilimsel yönden
incelenmesini ise Daşdemir (2012) yapmıştır. Bu sebepten, başlık altında örnekleme yapmak
tekrara düşmek olacaktır.

6. Rüya Motifi
Şaman geleneğinden bu yana Türk kültür hayatında önemli bir yeri olan rüya motifinin
kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte, bu motifin Kur’an-ı Kerim’de; Yusuf
Suresi 43-100. Âyetlerde, El-İsra Suresi 60. Âyette, El-Fetih Suresi 27. Âyette, Es-Saffat Suresi
105. Âyette görülmesi dikkatlerden kaçmamaktadır.
“(Yusuf’un yanına gelerek dedi ki:) Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi! (Rüyada görülen) yedi
arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan (başaklar) hakkında
bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla) dönerim de belki onlar da doğruyu
öğrenirler.” (Yusuf Suresi 46. Âyet)
“Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı traş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi.” (Fetih Suresi 27. Âyet.)
“Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin.
Biz, iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten çok açık bir imtihandır, diye seslendik.” (Es-Saffat Suresi 105. Âyet)
Bu motiflerin sayısını daha da çoğaltabiliriz. Ama bu örnekler bizim görüşümüzü değiştirmeyecektir.

SONUÇ
Bütün bu açıklamalardan sonra diyebiliriz ki sözlü kültür ortamında anlatılan masalların
hepsini, Hindistan’a, mitolojik veya antropolojik kökene bağlamak doğru değildir. Bütün masalları
tek bir kaynağa bağlamak yerine, “Tarihi-coğrafî” metoda uygun olarak hepsini tek tek incelemek
daha faydalı olacaktır. Yukarıda ele aldığımız masal motifleri, mevcut kaynakların dışında başka
bir kaynağın varlığına daha işaret etmektedir ki bu da dinî kitaplardır. Özellikle Anadolu sahasında
anlatılan masallarda yer alan önemli motiflerin benzerinin Kur’ân-ı Kerim’de de geçmesi, bazı dinî
olay ve kıssalarla örtüşmesi, bu masalların kaynağının dinî kitaplara dayandığını göstermektedir.
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Bundan sonra masal konusu üzerinde çalışacak araştırmacıların, bu görüşleri de dikkate alarak
değerlendirmeler yapması faydalı olacaktır.
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“MEVLİDÜ’N-NEBİ” ADLI ESER HALK KİTABI OLARAK
DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?
Doç. Dr. Abdulselam ARVAS1

Giriş
Mevlid, Hz. Peygamber’in özel vasıflarını anlatan naat ve siyer geleneği üzerine inşa olmuş ve zamanla bağımsız bir türe dönüşmüştür. Mevlid geleneği ise -gerek edebî tür şeklinde
yazılması gerek bayram şeklinde kutlanması bakımlarından- evvela Arabistan yarımadasında
ortaya çıkmıştır. Bu gelenek daha sonra tüm İslam ülkelerine yayılmış, böylece başka coğrafyalarda hem mevlidler yazılmaya hem de bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Tabi mevlidler
başta kandil kutlamaları olmak üzere düğün, sünnet, hac gibi çeşitli vesilelerle törensel bağlamda
da okunmuştur. Netice olarak mevlid geleneği farklı İslam ülkelerinde farklı cephelerden icra
edilmiştir.
Mevlidin Müslüman Türkler için üç bakımdan ehemmiyet arz ettiğini belirtmek gerekir. İlk
olarak, XIV. yüzyıldan itibaren farklı müellifler tarafından yüzlerce mevlid yazılmak suretiyle Türk
edebiyatında mevlid türü ayrıcalıklı bir yer kaplamıştır. İkinci olarak, mevlid kutlamaları Osmanlı
coğrafyasında III. Murad döneminde yani XVI. yüzyıldan itibaren ihtişamlı törenlerle kutlanmaya
başlamış ve son dönemlere kadar devam etmiştir. Üstelik bu bayram kutlamalarını XIII. asırda
resmî hâle getiren hükümdar da yine Türk kökenli Ebu Saîd el-Muzaffer Kökböri olmuştur. Dolayısıyla mevlidin ihtişamlı törenlere dönüşmesi Türkler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Son olarak,
yazılan mevlidler çeşitli bayram ve törenlerde icra edildiği gibi halk arasında okunan bir halk kitabı
vazifesi de görmüştür.
Bu bildiride ise mevlidle ilgili üçüncü maddenin ikinci kısmı üzerinde durulacak, yani
“Mevlidü’n-Nebi” adlı eser halk kitabı bağlamında incelenecektir. Fakat bu çalışmada irdelenen
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Çankırı,
aarvas@karatekin.edu.tr.
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probleme geçmeden önce ele alınan malzeme ve metot hakkında kısaca bilgi vermek faydalı
olacaktır. Araştırmada, esas itibarıyla 1323/1905 tarihli “Mevlidü’n-Nebi” adını taşıyan eski harfli
Türkçe matbu bir eser ele alınacaktır. Metin merkezli yöntemle incelenen bu matbu eserde zamanla neşvünema bulan değişimler tespit edilecektir. Bu değişimlerin tespiti için de 1289/1872 ile
1323/1905 tarihinde basılmış iki eski alfabeli Türkçe matbu eser mukayese edilecektir. 1289/1872
tarihli matbu mevlid metni zamanla ortaya çıkan değişiklikleri göstermek bakımından önemli bir
nüshadır. Böylece eserin nasıl halk kitabına dönüştüğünü de anlamak kolaylaşacaktır. Ayrıca
1323 tarihli nüsha şekil ve muhteva açısından ele alınmaktadır. Gerçi tüm matbu nüshalar üç
aşağı beş yukarı şekil ve muhteva açısından aynıdır. Yine de esere bir bütün olarak bakıldığında
matbu nüshalar arasında bile birçok farklılıklar görülmektedir.

1. Mevlidü’n-Nebi (1323/1905) Adlı Eserin Şekli ve Muhtevası
Türk edebiyatında ilk yazma mevlidin XIV. asırda yaşayan Ahmedî’ye ait olduğu söylenmektedir (Pekolcay 1980: 45). Gerek XIV. ve XV. yüzyıllarda gerekse daha sonraki dönemlerde
başka müellifler tarafından çeşitli mevlidler yazılmıştır. Buna rağmen, bilim adamları Türk edebiyatında en meşhur mevlidin XV. asırda Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı “Vesiletü’n-Necat”
olduğunu kabul etmektedir. Üstelik halk arasında yayılan, okunan, okutulan, icra edilen mevlid
her zaman Süleyman Çelebi’ye isnat edilmiştir. Buna karşın, kanaatimizce, Süleyman Çelebi’nin
yazmış olduğu mevlid zamanla çeşitli sebeplerden dolayı değişime uğramış ve bir halk kitabına
dönüşmüştür. Zira bir müddet sonra mevlidler artık sadece Hz. Peygamber’in doğum, miraç ve
vefat hadiselerini değil, çok farklı metinleri de ihtiva etmeye başlamıştır. Üstelik bu husus sadece yazmalarda değil matbu baskılarda da karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, mevlidlerin sadece
törenlerde icra edilen bir eser değil aynı zamanda meclislerde okunan bir kitaba dönüştürülmek
isteğinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim bu bildiride “Mevlidü’n-Nebi” olarak bahsedilen ve
çeşitli matbu nüshalarda bu şekilde adlandırılan metnin temeli de yine “Vesiletü’n-Necat”a dayanmaktadır.
Eserin şekline bakıldığında metinlerin baştan sona manzum, sadece mevlid duasının
mensur olduğu görülmektedir. Metinler hem eserin aslında hem de derkenarında manzumdur.
Manzum metinler genelde beyit halinde ve “failatün failatün failat” kalıbıyla yazılmıştır. Derkenardaki şiirler ise muhtelif mutasavvıflara ait olup bazen beyit bazen dörtlük şeklindedir. Beyit
halindeki şiirlerin vezni de çeşitlilik arz etmektedir.
1323/1905 tarihli “Mevlidü’n-Nebi” kitabına bir bütün olarak bakıldığında muhtevası hakkında şunlar söylenebilir: Eser, “Evvela ben bir hikâyet ideyim/Ehl-i ahbardan rivayet ideyim”
beytini ihtiva eden bir hikâyeyle başlamaktadır. İlk serlevhada bulunan ve “Hikâye-i Mevlid” adını taşıyan bu bölümde mevlidin, mevlid okuma ile okutmanın, ona hürmet göstermenin fazileti
ve faydaları hikâye şeklinde anlatılan bir hadiseden hareketle ifade edilmektedir. Bu hikâyeden
sonra gelen “Kaside-i Mevlid”de ise insanlar mevlid dinlemeye çağrılmakta ve akabinde küçük
bir başlık şeklinde yazılan “Velehu eyzan”ın altında Yunus Emre’nin “Şol cennetin ırmakları” mısrasıyla başlayan ilahisi gelmektedir. Bu şiirin ardından “Kasîde-i Tevhîd” ve Erzurumlu İbrahim
Hakkı’ya ait bir ilahinin zikredildiği “İbrahim Hakkı Hazretlerinin” bölümleri yer alır. “Kaside-i Tevhid”de lailahe illallah lafzının fazileti dile getirilmekte, İbrahim Hakkı’nın ilahisinde ise Hz. Peygamber’e ittiba edilmesi ve dertlerden kaçılmaması gerektiği ifade edilmektedir.
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Girizgâh niteliğindeki bu bölümlerin ardından ise eser Süleyman Çelebi’ye ait olduğu söylenen ve mevlidin esas bölümlerini teşkil eden velâdet, miraç, vefat gibi bazı bahirlerle devam
etmektedir. “Tevhid bahri” ile “velâdet bahri” arasında altı beyitlik Arapça bir manzume vardır.
Mevlid kısmı; “Ümmetinden razı olsun ol mu’în / Rahmetullahi aleyhim ecmaîn / Ger dilersiz bulasız oddan necât / Aşk ile derd ile eydün es-salât” mısralarıyla son bulur. Eser, mevlid metinlerine
ilâve edilen, aynı vezinle yazılan, Peygamber Efendimize olan muhabbeti ve Hz. Peygamber’in
mucizelerini ihtiva eden manzum hikâyelerle devam eder.
Bunların arasında mesela Hz. Fatıma’nın vefatını konu edinen “Vefat-ı Fatımatü’z-Zehra
Radıyallahu Anha” veya Hz. Peygamber’in çeşitli mucizelerini anlatan “Hikâye-i Geyik”, “Hikâye-i
Güvercin” bulunmaktadır. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye çalıştığı “Kıssa-ı İsmail
ve İbrahim Aleyhimasselam” ile Hz. Ali’nin mertliğini ve aynı zamanda Hz. Peygamber’in mucizesini ifade eden “Hikâye-i Kesikbaş” da bu eseri süslemektedir.
“Hikâye-i İslam Yahudi” öyküsünde ise bir Yahudi’nin cariyesi olan bir kızın mevlid sayesinde efendilerinin Müslüman olmasına vesile olması ve böylelikle mevlid okumanın, okutmanın
fazileti anlatılmaktadır. Eserde son hikâye olan “Hikâye-i Deve”de Ebu Mesud isimli birinin devesine zulmetmesi, devenin onu Hz. Peygamber’e şikâyet etmesi ve bu mucize neticesinde Ebu
Mesud’un Müslüman olması hikâye edilmektedir. Bu manzumelerin ardından eser, “Hâzâ Duâ-ı
Mevlidü’n-Nebi Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem” başlıklı mensur dua bölümünde şefaat talebiyle son bulur.
Kısaca Türk halkının gelenek hâline getirdiği, asırlardır çeşitli meclislerde okuyarak şefaat
vesilesi kıldığı mevlidin en çok bilinen ve okunan bölümleri olan velâdet, miraç, vefat bahirlerini ihtiva eden bu eser, hem Hz. Peygamber’in mucizelerine ve faziletlerine işaret eden manzum hikâyelerle hem de derkenara yazılan çeşitli şiirlerle zenginleştirilmiştir. Bu matbu nüshada
(1323/1905) metni derleyene dair bir bilgiye ise rastlanmamaktadır.

2. Halk Kitaplarının Özellikleri
Halk kitaplarının özelliklerine yönelik düşünceler daha önce farklı bilim adamları tarafından dağınık da olsa ortaya konulmuştur (Spies 1941; Boratav 1946). Ancak Serdar Öztürk daha
önceki bu çalışmalardan hareketle halk kitaplarının özelliklerini toplu olarak vermiştir. S. Öztürk’e
göre halk kitapları; 1) içerik açısından “destan ve hikâyelerden müteşekkildir”, 2) “anonimdir”, 3)
konuları “sabit ve birbirine benzerdir”, 4) toplumsal olayları ve içinden çıktıkları toplumun egemen
fikirlerini “malzeme olarak kullanır”, 5) “dinsellik teferruat” niteliğindedir (Öztürk 2006: 48-49).
Dikkat edilirse; S. Öztürk halk kitaplarının özelliklerini sayarken bunları muhteva mı yoksa şekil
açısından mı sıraladığını net belirtmemiştir. İlk madde yazarın ileri sürdüğü bir fikirdir. 2., 3., 5.
maddeler O. Spies’e ve 4. madde ise P. N. Boratav’a aittir. Spies ve Boratav ise çalışmalarını
aslında halk kitapları üzerine değil halk hikâyeleri üzerine inşa etmişlerdir. Üstelik Spies her ne
kadar eserinin adını halk kitapları şeklinde belirlemişse de onun çalışmasına konu edindiği kitaplar sadece bazı halk hikâyelerinin taşbaskı ile yayımlanmış şeklinden müteşekkildir. Onun için bu
tasnifin eksik olduğu kanaatindeyiz.
Zira halk kitapları sadece halka yönelik anlatılan hikâyeleri değil onları mensup olduğu din
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açısından bilgilendiren eserleri de kapsamaktadır. Nitekim halk kitapları, Avrupa’da aziz hikâyelerinden şövalye romanlarına, aşk romanlarından İncil’e kadar geniş bir yelpazede (Spengler 1998:
66-67; Faroqhi 2002: 203) değerlendirilmiştir. Bu kitapların dinî, ahlaki, kahramanlık, eğlenme,
bilgilenme gibi hususları dikkate alınırsa halk kitaplarının kapsamı ve özellikleri hakkında da aslında bir sınır çizilmiş olacaktır. Buna göre halk kitaplarının özellikleri irdelenebilir.
Birinci maddeden ne kastedildiği anlaşılmamakla beraber halk kitapları sadece destan
ve hikâyelerden oluşmaz. İlahi, naat, kaside vs. gibi türlerin toplandığı eserler de halk kitaplarının içinde yer alır.2 İkinci maddede bu eserlerin en önemli özelliğinin “anonim” olması üzerinde
durulmaktadır. Ancak bu madde de eksiktir zira halk kitapları yazılı gelenek ürünü olsalar bile
zaman içerisinde anonim özellikler taşımaya başlayabilir. Nitekim V. M. Kocatürk bu tarz eserler
yani halk kitapları için şu cümleleri sarf etmektedir: “On asırdan beri, yüzlerce binlerce kopya edildikten sonra, yazmaları günümüze kadar gelen bu yazmaların bir kısmı anonim durumdadır, yani
elden ele yazıldıkça müellif adları değiştirilmiş ve kaybolmuştur” (Kocatürk 1970: 141). Üçüncü
ve beşinci madde de kanaatimizce doğru bir tespit değildir ancak dördüncü maddenin isabetli bir
görüş olduğunu söylemek gerekir.
Bu değerlendirmelerden hareketle kanaatimize göre sadece kitaplaşmış halk hikâyelerini
değil genel anlamda herhangi bir konuyu halka aktarmak suretiyle teşekkül eden eserleri halk
kitapları içinde düşünmek gerekir. Ayrıca bu kitapların özelliklerini ortaya çıktığı asır ve yazılış
amaçları da göz önünde bulundurmak suretiyle iki temel zaviyeden incelemek mümkündür. Bunlardan biri muhteva, diğeri ise şekildir. Bize göre halk kitaplarının muhteva açısından iki mühim
özelliği vardır.
1. Anonim olması onların en önemli özelliğidir. Bu “anonim” olma özelliği çeşitli açılardan
izah edilebilir. Mesela halk kitabının içinde yer alan metinlerin yazarı belli olmayabilir. Veyahut
yazarı belli olan bir metni yeniden telif eden bir müellif tarafından “yazma” veya onu yayına hazırlayan dizgicinin müdahalesiyle “basma” eserlerde zamanla buna farklı unsurlar eklenebilir veya
çıkarılabilir.
2. Bu tarz halk kitaplarının yaymak istediği fikirler ve idealize ettiği konular o toplumun
bizatihi yaşam tarzı ve mensup olduğu dinle büyük oranda ilişki içindedir.
Şekil açısından ise şu özellikleri sıralamak mümkündür:
1. Bütün halk kitaplarında tahkiyeye dayalı bir olay ya da olaylar zinciri anlatılır.
2. Halk kitapları; a) sadece nazım (örn. Muhammed Hanefi Cengi), b) sadece nesir (örn.
Mızraklı İlmihal) veya nazım-nesir karışık (örn. Âşık Garip) olabilir.
3. Halk kitapları asıl eserin haricinde, uzun olmayan ve kısa bir düşünceyi belirten kaside,
ilahi, naat vb. birden fazla metni içinde barındırabilir. Bu ek metinler asıl eserin içine dâhil edilebildiği gibi derkenarda da verilebilir. Yani halk kitapları şekil açısından çok metinli eserlerdir.
Örneğin “Mevlid”de hem Hz. Peygamberin doğumu, mucizeleri, vefatı gibi hususlar hem de ilahiler, kasideler ve başkaca hikâyeler bulunmaktadır. “Marifetname”de ise dinî, tasavvufî bilgiler
yanı sıra matematik, astronomi gibi fennî konulara yer verilmektedir.
2

Halk kitaplarının nelerden oluştuğunu görmek için bk. (Arpaguş 2015).
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3. “Mevlidü’n-Nebî”nin Halk Kitabı Bağlamında Tahlili
Halk kitabı kavramının çerçevesi belirlenip özellikleri de ifade edildiğine göre “Mevlidü’n-Nebî”nin niçin bir halk kitabı olduğu meselesi artık tartışılabilir. Muhteva açısından ilk özellik hatırlanacağı üzere “anonim” olması idi. Müellif olarak Süleyman Çelebi’nin yazdığı “Vesiletü’n-Necat” muhakkak ki edebî geleneğin ürünüdür. Yani yazarı ve telif tarihi belli olan bir eserdir.
Ancak bu eser edebî ürün olsa bile yaygın kanaatten hareketle onun evvela halkın okuyacağı
veya dinleyeceği dikkate alınarak yazıldığı ileri sürülebilir. Yani halka yönelik sade bir dille yazılmıştır. İşte bu eser “anonim” olmasa bile sırf bundan dolayı halk kitabı olarak düşünülebilir.
Çünkü halk kitaplarının bir amacı budur.
Ayrıca eser zamanla beraberinde buna benzer eserleri getirmiş, mevlidler birbirinden etkilenmiş ve bu etkilenme neticesinde yeni mevlidler yazılmıştır. Hatta S. Çelebi’nin yazdığı “Vesiletü’n-Necat” adlı kitabın da başka birçok eserden yararlanarak yazıldığı dile getirilmiştir (Yavuz
2007: 71; Köksal 2011: 41-43). Yine A. Ateş “Vesiletü’n-Necat”ın tamamen “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle yazıldığı hâlde araya “mefâilün mefâilün fâilün” vezniyle yazılmış beyitlerin eklendiğini ve bu vezinle yazılmış beyitlerin başka bir “Mevlid” veya eserden eklendiğini dile getirmektedir (Ateş 1954: 26).
Bununla birlikte eseri esasında halk kitabı haline getiren başka özellikler de mevcuttur.
Örneğin “anonimleşme karakteri” göstermesi bunlardan biridir. Nitekim Şule Bayraktar (2013:
263) “Mevlid”in asırlardır çeşitli meclislerde okunarak şefaat vesilesi kılındığını, en çok bilinen ve
okunan bahirlerinin velâdet, miraç, vefat-ı nebi olduğunu ama aynı zamanda Hz. Peygamber’in
mucizelerine ve faziletlerine işaret eden manzum hikâyelerle zenginleştirildiğini söylemektedir.
M. F. Köksal da bu hususa “müellifler”, “müstensihler”, “kütüphaneciler”, “araştırmacılar” başlıkları altında değinmekte ve bazı müelliflerin başta S. Çelebi olmak üzere başka mevlid yazarlarının
eserlerinden muhtelif aktarmaları nasıl yaptığını, müstensihlerin daha ilk dönemlerden itibaren
“Vesiletü’n-Necat”a nasıl eklemeler yaptığını dile getirmektedir (Köksal 2011: 47-49).
Öyle anlaşılıyor ki özel gün ve toplantılarda (mevlid kandili, sünnet, düğün, ölüm vb.) ilgili
bahirler ezgiyle icra edilirken kahvehane, ev, köy odaları gibi okuma meclislerinde mevlidin diğer
kısımları okunmuştur. Yani sosyal ihtiyaçlara göre “Mevlid” kitabı diğer ürünlerle zenginleştirilmiş
ve böylece çok yönlü bir esere dönüşmüştür, denebilir. Meselenin daha somut anlaşılması için şu
iki alıntıya göz atmamız yeterlidir: “Mevlidler umumiyetle tevhid, münacaat ve na’t ile başlamakta,
kâinatın zuhur kaynağı olan nur-ı Muhammedi’den bahsedilerek Hz. Peygamber’in doğumuna
geçilmekte, onun mi’racı ve diğer mucizelerinin anlatılmasının ardından vefatı konusuna yer verilmekte, en sonunda Resul-i Ekrem ve ashabı başta olmak üzere eseri yazan, okuyan ve dinleyenler için bir dua ile sona ermektedir” (Aksoy 2004: 483).
Burada “Mevlid”in ilk yani orijinal hâline yakın şekli dile getirilmiştir ki bu hâliyle de “Mevlid”, halk kitabı özelliği taşımaktadır. Zira bütün bu örnekler “Vesiletü’n-Necat”ın artık “anonimleşme karakteri” gösterdiğine işaret etmektedir. Ancak şu paragrafta artık bu eserin nasıl değiştiği
ve “anonim” hâle geldiği daha açıkça izah edilmektedir. Üstelik aşağıdaki cümlelerde “Vesiletü’n-Necat”ın bizzat kendisine de farklı metinler eklendiği dile getirilmektedir: “Vesîletü’n-necât’ın
ve diğer bazı mevlidlerin sonundaki Hikâye-i Deve, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin gibi Hz.
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Peygamber’e nisbet edilen bazı mucizevî olaylara dair hikâyeler, eserlere sonradan ilâve edilen
destanî manzumelerdir ve bunların asıl mevlid metinleriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” (Aksoy
2007: 325).
Elbette bu görüşleri başka âlimler de teyit etmektedir. Mesela benzeri hikâyelerin “Mevlid”e sonradan girdiğini N. Pekolcay (1981: 257) da dile getirmiştir. N. Ahmet Özalp (2014: 10-11)
ise “Mevlid”deki bazı hikâyelerin yazarlarının tartışmalı da olsa bilindiğini, örneğin Kesikbaş ve
Güvercin hikâyelerinin yazarının Kirdeci Ali, Geyik hikâyesinin yazarının ise Sadreddin olduğunu
ama zamanla bunların tümünün anonim ürünlere dönüştüğünü ve basılı kitaplara da böyle girdiğini ifade etmektedir.
Bu tarz eserlerin muhteva açısından ikinci özelliğine yani toplumun mensup olduğu din
ile ilişkisine bakıldığında da mevlidin bir taraftan Hz. Peygamber’in hayatının belli dönemlerini
öte taraftan onun mucizelerini anlatarak Müslümanları topyekûn İslam’a ısındıran bir eser olduğu
söylenebilir. Nitekim böyle kitapların bir amacı da budur. Mevlidde Peygamber Efendimizin örnek
kişiliği anlatılmakta, böylece dinleyici kitlesine hem O’na muhabbet beslenmesi hem de bu tarz bir
hayat yaşanması gerektiği mesajı iletilmektedir. Yani İslami yaşantı bu eser vasıtasıyla idealize
edilmektedir.
Muhteva açısından iki özelliği de barındıran 1323 tarihli eski alfabeli Türkçe matbu “Mevlidü’n-Nebî” şekil açısından da halk kitabı özelliklerini taşımaktadır. Bu eser, halk kitapları için
yukarıda ifade edilen şekil özellikleri açısından değerlendirildiğinde onun üç özelliğe de uyduğu
görülecektir. Örneğin gerek mevlid bahirleri gerekse sonradan eklenen hikâyelerde tahkiyeye
dayalı bir hadisenin anlatılması, derkenardaki bazı şiirler ile metin içindeki 1-2 şiir hariç “Mevlidü’n-Nebî”nin genelinde geçerlidir. Dolayısıyla eserdeki metinlerin kahir ekseriyeti Hz. Peygamber’le ilgili hadiseleri tahkiye etmektedir.
Şekil açısından ikinci maddeye bakılınca eserde nazmın hâkim olduğu görülmektedir.
Yani tüm metinler mesnevi nazım şekli kullanılmak suretiyle sadece manzum hâlde ortaya
konulmuştur. Eserde sadece mevlid duası nesirdir. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere bu
esere bakıldığında zaman içerisinde çok farklı metinler barındırmaya başladığı görülecektir. Nitekim bu durum şekil açısından üçüncü madde ile ilgili olup bu özelliğin de “Mevlidü’n-Nebî” için
uygun olduğu söylenebilir. Yani “Mevlid” kitabı asıl eser ve derkenarda barındırdığı çok çeşitli
metinlere sahiptir. Mevlid bahirleri ve hikâyeler mesnevi nazım şekli ve aruzun “failatün failatün failat” vezniyle oluşturuldukları halde derkenarlardaki şiirler hem aruz hem de hece vezniyle
oluşturulmuştur. Tabi derkenardaki şiirlerin aruzun çeşitli vezinlerinden oluştuğunu da belirtmek
gerekir.

Sonuç
Halk kitapları çok kapsamlı bir kavram olup bir taraftan halkı eğlendiren halk hikâyelerinden oluşurken öte taraftan halkı dinî açıdan bilgilendiren eserlerden oluşan geniş bir çerçeveye
sahiptir. Bazı halk kitaplarında ise dinî bilgilerin dışında manzum hikâyelerle Hz. Peygamber’in
mucizeleri veya İslam tarihinde önemli kişilerin (örn. Hz. Ali) maceraları anlatılmakta ve bu hadiseler olağanüstülükler içermektedir. Ancak gerek manzum gerek mensur gerekse nazım-nesir
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karışık olarak halk için yazılan veya basılan tüm eserleri halk kitabı olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim başta H. K. Arpaguş (2015) ve Z. Öztürk (2007) olmak üzere başka âlimler de (örn.
Spengler 1998) nelerin halk kitabı olduğunu belirten veya halk kitabı kategorisine giren yazılı
ürünlerin listelerine araştırmalarında yer vermişlerdir.
Bir halk kitabı olarak “Mevlid” de dinî, siyasî, edebî, sosyal, kültürel vb. gibi çeşitli
nedenlerden ötürü Türk toplumunda çok benimsenmiş ve Türkler arasında rağbet gören bir eser
olmuştur. Bu bağlamda bildiride öncelikle üzerinde çalışılan matbu mevlid hakkında muhteva
ve şekil açısından bilgi verilmiş, sonra halk kitaplarının özellikleri belirlenmiş ve daha sonra da
1323/1905 tarihli matbu “Mevlidü’n-Nebi” eseri bu ölçütler açısından değerlendirilmiştir. Buna
göre halk kitapları genel olarak muhteva ve şekil açısından bazı özellikler taşımaktadır. Bu tarz
eserlerin muhteva açısından özelliklerini “anonim olması”, “idealize edilen konuların bizatihi o
topluma ait olması” şeklinde belirlemek mümkündür. Halk kitaplarının şekil açısından ise “tahkiyeye dayalı olması”, “nazım olması”, “nesir olması”, “nazım-nesir karışık olması” ve “farklı metinler barındırması” biçiminde özelliklere sahip olduğu söylenebilir.
Halk kitapları için en önemli özelliği “anonim olma” şeklinde belirlemek mümkündür ve bu
husus “Mevlidü’n-Nebî” için de geçerlidir. “Mevlidü’n-Nebî” eseri incelendiğinde müellif olarak
Süleyman Çelebi karşımıza çıkmakta ve genelde “Allah adın zikredelim” bahrinde ve başka bazı
bahirlerde yazar kendine Fatiha okunmasını talep etmektedir. Oysa eserin derkenarlarında çok
sayıda farklı metinlerle karşılaşılmakta, asıl metnin içerisinde ise az da olsa bazı kelime ve deyiş
değişikliklerine rastlanmaktadır. Hele mevlid bahirlerinin zaman içerisinde çok kısalması ise gözden kaçmayan bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani “Mevlidü’n-Nebî”nin 1323/1905 tarihli
baskısında Süleyman Çelebi’nin orijinal eserinde yer alan mevlid bahirlerinin çoğu bulunmadığı
gibi esere farklı metinler eklenmiştir. Demek ki Süleyman Çelebi’den sonra bu eserin yeni neşirlerini yapan müstensihler ve matbaalar mevlid metnine müdahalelerde bulunmuştur. Böylece “Vesiletü’n-Necat” orijinal hâlinden uzaklaşmış, anonimleşmiş, halk kitaplarına benzemeye başlamış
ve neticede bir halk kitabına dönüşmüştür.
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TÜRKİYE, BAŞKURT, TATAR VE ÖZBEK TÜRKLERİ ARASINDA
TİMUR (1336-1405) TİPİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN
EFSANELER

Prof. Dr. Gülhan ATNUR1

Sözlü kültürde insanların ihtiyaçlarına göre çeşitli türler teşekkül etmiştir. Bu türlerden
biri olan efsaneler de tarihin bilinen dönemlerinde, muhtemelen insanoğlunun evreni ve insanı
tanıma, anlamlandırma ihtiyacına cevap vermektedirler. Özellikle mitik dönemlerde tanrıların ve
yaptıkları işlerin kutsallığı, efsanelerde yerini insanların, mekânların, varlıkların kutsallığına bırakır. Efsanelerde gerçek veya hayalî şahıslar/varlıklar ve olaylar, olağanüstülük, gerçeklik ve
kutsallık süzgecinde eritilerek, dinleyiciye inanılan veya inanılması gereken bir yapıda sunulur.
Bu metinlerin kahramanları sıra dışı varlıklar; dinî, tarihî kişiler veya gündelik hayatın sıradan
isimleridir. Toplumda dinî veya tarihî rolleriyle ön plana çıkan bazı kişiler bir süre sonra gerçek
özelliklerini kaybeder ve efsane tipi haline gelirler. Bu sebeple Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı
Bayram Veli, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi birçok isim efsane tipi
içerisinde değerlendirilebilirler.
15. yüzyılın son çeyreği ile 16. yüzyılın başlarında Semerkant’ı merkez edindikten sonra
Moğolistan’dan Anadolu’ya, Deşt-i Kıpçak’tan Hindistan ve Mısır’a kadar büyük bir coğrafyada
birçok devleti yıkarak görkemli bir imparatorluk kuran Timur da gittiği her yerde gerçek/tarihî
kimliğinden sıyrılarak efsane kahramanı haline gelmiştir. Tarihî kaynaklarda Timur (saltanatı:
1370-1405), devlet teşkilatçılığı; kalabalık askerini yönetmedeki başarısı; sanatçıları, din adamlarını ve tüccarları koruması, özellikle Semerkant başta olmak üzere birçok şehrin imarına veya
1 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, gatnur@atauni.edu.tr
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kurulmasına öncülük etmesi ile ön plana çıkmaktadır. Fakat zekâsı, kurnazlığı ve hırsıyla çok
büyük bir coğrafyayı yirmi dört yıl gibi kısa zamanda ele geçirirken ardında bıraktığı gözyaşı ve
acı, Timur’un, fethettiği bölgelerdeki insanların nazarında menfi bir tip olarak kabul edilmesine de
yol açmıştır.
Timur’la ilgili olaylar ve gerçekler elbette tarih alanındaki bilim insanlarının çalışma konusudur. Fakat Timur zamanla soyu, hayatı ve savaşlarıyla ilgili hikâyelerle önce sözlü, daha sonra
da yazılı kültürün önemli bir kaynağı haline gelmeye başlar. Türk dünyasında, özellikle de Çağatay sahasında, Timurname, Cenkname adıyla bilinen, sözlü kültürden yazılı kültüre aktarılan
el yazması eserler Timur’a ait olağanüstü hikâyelerle doludur. Ayrıca günümüzde Özbekistan’da
Timur’la ilgili efsaneleri içeren müstakil kitaplar da yayımlanmıştır.
Timur hakkında sefer düzenlediği bölgelerde de çok sayıda anlatı teşekkül etmiştir. Mesela Anadolu’da bu anlatılar oldukça yaygındır. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Osmanlılarla
savaşması; onları yenerek İzmir’e kadar gitmesi, Timur’un Anadolu’daki Türklerin sözlü kültürde
yer almasına yol açmıştır. 16. yüzyılda Baykan adlı şairin Dasitan-ı Sükût-ı Kars adlı destanı
ile Türkiye’nin hemen her yerinde anlatılan Timur efsaneleri bunlardandır. Ayrıca bu konuda
en önemli kaynak Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’dir. Evliya Çelebi eserinde onu “Timur-ı bî-nûr”
olarak tanımlamakta ve Anadolu’da yaşanan tarihî olaylarla beraber Timur efsanelerine ve Timur-Nasreddin Hoca fıkralarına da yer vermektedir.
Timur, Toktamış Han’la düştüğü anlaşmazlık neticesinde Altınorda’yı yıkmış ve
Moskova’ya kadar olan bölgeyi ele geçirmiştir. Günümüzde İdil-Ural bölgesi olarak adlandırılan
coğrafyada yaşayan Başkurt ve Tatar Türkleri Altınorda’nın varislerindendir. Bu Türk boyları arasında “Aksak Timur Beyit”i yaygın bilinir. Ayrıca Timur’un Bulgar ve Biler şehirlerini ele geçirmesi,
halkı öldürmesi ve şehirleri yakıp yıkmasını konu edinen çok sayıda efsane mevcuttur.
Bu bildiride amaç tarihî olayları ele almak veya tarihe günümüz penceresinden bakmak
değildir. Belirtilen üç Türk coğrafyasında en eskisi 15-16. yüzyıldan başlayan kaynaklardan yola
çıkarak efsaneler aracılığıyla Timur tipini ortaya çıkarabilmektir. Bu maksatla İbni Arabşah, İbni
Tagrıberdi, Şerefûddin Ali Yezdî ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi gibi tarihçi ve seyyahların eserleri ile daha önce hazırlanmış tez ve kitaplardan faydalanılmıştır.
Timur, tıpkı Oğuz Kağan, Cengiz Han gibi yeryüzünün tek hâkimi olmak arzusundan hareket eden bir cihangirdir. Moğollardaki “Gökyüzünde bir tane güneş ve ay varken, yeryüzünde
nasıl iki hâkim olabilir?” fikri veya Timur’a atfedilen “Dünya iki hükümdara yetecek kadar geniş
değildir. Tanrı nasıl bir tane ise, Sultan da bir tane olmalıdır” sözleri (Aka 2000: 107) onun hakkındaki hikâyelerin neden büyük bir coğrafyada yayıldığını izah etmektedir. Bu efsanelerin birçoğunda Timur bizzat rol almaktadır. Fakat Kırk Kız (Atnur 2002: 605-606), Kaldı Köyü 4 (Özen 2001:
214), Elbeyli Efsanesi (Özen 2001: 203-204) ve Yıldırım Bayezit Efsanesi (Özen 2001: 228)nde
yalnız Timur dönemindeki bazı olaylardan bahsedilmektedir ve efsane tipleri başka kişilerdir.
Timur etrafında teşekkül eden efsaneler genellikle onun savaşlarını ve bunlara bağlı ortaya çıkan diğer olayları anlatır. Bu sebeple çoğunluğu tarihî efsaneler grubundadır. Anadolu ve
İdil-Ural coğrafyasındaki tarihî efsanelerin bazıları belli yerlerin isimlerini Timur’la alakalı olaylarla
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açıklar. Türkiye’de Taşak Ovası ve Aksaray (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 2011: 2/27; 3/115), Şifahiye Medresesiyle ilgili Siyah Taşlar Efsanesi (Özen 2001: 187-188), Bakacak Tepesi ve Çivril
(Osan 2006: 82); Başkurtlardaki Uçalı; Tatarlardaki Poganıy Gölü, Kazan, Kızlar Ziyareti (Atnur
2002:448; 593; 606; 624; 634) adları efsanelere göre Timur seferinin yadigârıdır. Bu metinler,
ister gerçek ister hayali bir olaya bağlı olsunlar, olayların gerçekliğini kanıtlama gayesi güderler
ve bir yer adı hariç (Poganıy Gölü) hepsi Türkçedir.
Tarihî veya dinî kişilikler etrafında teşekkül eden efsanelerde kahramanların genellikle
doğumlarından itibaren olağanüstü özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bazı Timur kronikleri
ile Özbek ve İdil-Ural sahası efsanelerinin bir kısmı Timur’un doğumunun haber verilmesini veya
doğumundaki olağanüstülükleri ele alır. Timur’a karşı müspet veya menfi tutum bu efsanelere de
yansımıştır. Fakat hangi tutumla anlatılırlarsa anlatılsınlar metinlerde Timur’un Tanrı tarafından
gönderildiği mesajı hâkimdir.
Onun doğumuyla ilgili efsanelerin ikisini hem İbni Arabşah hem de İbni Tagrıberdi nakletmektedir. Bu yazarların aktardığına göre Timur’un doğduğu gece miğfer gibi bir şey havada
uçarak bozkırın ortasına düşer, toprağa yayılır ve içinden köz ve kıvılcım çıkarak ovaları ve şehirleri doldurur. Bu kaynaklardaki bir diğer rivayet ise Türk destanlarında yaygın görülen avcunda kan tutarak doğma motifini içermektedir (İbni Arabşah 2012: 33; İbni Tagrıberdi 2013: 347).
Ahsen Batur’un Şerefûddin Ali Yezdî’nin eserinin çevirisinde İbni Haldun’dan aktardığı kayıtta da
Timur’un doğumuyla ilgili bir başka rivayet şöyle anlatılmıştır: “Müneccimler bu büyük kindar”ın
kuzeydoğu taraflarından zuhur edeceğini haber verdiler… Mağripli büyük velilerden Ebû Yakub
el-Badisî adlı bir şeyhin bir gün namazını bitirip selam verdikten sonra arkasındaki cemaate o
büyük kan dökücünün bugün doğduğunu söylediğini nakletmektedir.” (İbni Haldun’dan naklen
Ahsen Batur, Şerefûddin Ali Yezdî 2013: 26). Şerefûddin Ali Yezdî de eserinde Timur’un doğumundan; onun “sahib-i devletin nişanı olan sekizinci yıldız”ı yani Kaçulı Bahadur’un sekizinci nesli
olarak saltanat dünyasını aydınlattığından, zaferin yüce Tanrı’nın inayetiyle ona nasip olduğundan bahseder (2013: 25-26). Özbeklerdeki bir efsanede ise Oğuz Kağan Destanında karşılaşılan
ok atma, yerini kılıca bırakmıştır. Timur’un babası Emir Taragay bir rüya görür. Arap’a benzeyen
bir yiğit kılıçla önünde peyda olur. Kılıcı uzatarak “Güneşe doğru at!” der. Emir Taragay kılıcı
atar. Kılıç mağripten maşrığa gider. Emir Taragay rüyasını şeyhe anlatınca yakında bir oğlunun
olacağını ve bütün dünyayı fethedeceğini öğrenir (Sadıkov 2007: 9).
Timur, Timurlenk veya Aksak Timur sıfatıyla tanımlanır. Semerkant bölgesinde Çağataylar ve Moğollar arasındaki mücadelelere katıldığı için sağ kol ve bacağından sakat kalmıştır (Aka
2012: 173). İbni Arabşah ve İbni Tagrıberdi ise Timur’un iyi bir demirci olduğunu, fakat geçim
sıkıntısı yüzünden eşkıyalık yaptığını, bir koyun çalarken çobanın attığı oklarla omzundan ve
ayağından yaralanarak sakatlandığını yazarlar (İbni Arabşah 2012: 33-34, 40; İbni Tagrıberdi
2013: 347-348). Onun bu durumu efsanelere farklı yansımıştır. Tatar efsanelerinden Aksak Timer
ve Başkurtlardaki Akhak Timer’de onun sakat kalması, Hz. Musa ve Firavun kıssasına benzer
bir kehanetin sonucundadır. Aksak Timer’de padişah rüyasında bir adamın başını kestiğini görür.
Rüyasını yorumlatınca Gabdulla’nın karısı Merfuga’nın doğuracağı çocuğun kendisini öldüreceğini öğrenir. Kadının karnına bastırarak çocuğu öldürmeye karar verirler. Eylem gerçekleştirilir,
kadını öldü sanarak bırakırlar. Fakat kadın yaşar ve sakat bir çocuk doğurur (Atnur 2002: 591).
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Başkurtlara ait Akhak Timer de ise sihirbaz bir kadın hana, o yıl doğacak çocuğun büyüyünce
kendisini öldüreceğini söyler. Han da adamlarına, ülkedeki bütün hamile kadınların karınlarının
kesilmesini ve çocukların öldürülmesini emreder. Fakat kadınlardan biri aksak bir çocuk doğurur
ve çocuk büyüyünce kehanet gerçekleşir (Atnur 2002: 465). Timur’un aksak olmasının sebebi
Tuybike’nin Kazanı adlı efsanede ise Hantimer’in Bulgar’ı ele geçirirken dizine ok saplanması
şeklinde açıklanır (Atnur 2002: 625).
Tatar Türklerinin efsanelerinde Timur’un han olması onun zeki ve kurnazlığıyla ilişkilendirilmiştir. Aksak Timer’de o, çobanlık yaparken yanına adamlar toplar, kervan yağmalar, başka
hanları yenerek han olur. Efsanede onun han olmaya, aksak bir karıncayı ağacın tepesine çıkmak için çabalarken gördüğünde karar verdiği anlatılmaktadır (Atnur 2002: 591-592).
Timur, zeki, kurnaz bir devlet adamı, askerî bir taktikçi ve strateji uzmanıdır ve cihangirlik
iddiasından dolayı diğer devlet adamlarına kendi idaresini tanıtma gayesindedir. (Aka 2012: 175).
Timur’a dair efsanelerde de genellikle onun devlet adamlığı konu edilir. Anadolu coğrafyasında
özellikle Yıldırım Bayezid’in Timur’a tutsak düşmesine dair efsaneler de onun cihangirlik iddiasının bir sonucudur. Bu olayı anlatan efsane Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde varyantlarıyla yer
alır. Timur döneminin tarihi kaynakları böyle bir olaydan bahsetmemesine rağmen bu efsanede
Ankara Savaşı sırasında ordusu bozulan Yıldırım Bayezid’in cengâverce savaşması övülür ve
Timur’a tutsak düşmesi anlatılır. Efsaneye göre Timur ona önce çok misafirperver davranmıştır. Fakat “Ben sana tutsak olsaydım ne yapardın?” sorusu üzerine Yıldırım Bayezid: “Ben seni
kafese kapatır, her yere yanımda götürürdüm.” şeklinde cevap verince Timur onu bir kafese
kapatarak Anadolu’da ele geçirdiği yerlere yanında götürmeye başlamış; tutsak aldığı eşlerine
sakilik yaptırmıştır. Padişah bu durum sebebiyle ateşli sıtmaya tutularak ölmüştür (Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi 2011: 2/27; 4/225).
İbni Arabşah kendisini ülkesinden kopardığı için genellikle Timur’a karşı öfkelidir. Fakat
yeri geldiğinde onun devlet adamlığını ve savaş taktiklerini över, savaşmadan önce derviş, dilenci, kabadayı, tüccar gibi her gruptan insanı casus olarak göndererek ülkeler hakkında her
konuda ayrıntılı bilgi edindiğini belirtir (2012: 432-433). Aksak Timer efsanesinde Timur hem iyi
bir devlet adamı hem de savaşçıdır. Şehirleri ele geçirmek istediğinde tüccar, dilenci vb. kıyafetlerde casuslar gönderir ve bu yolla edindiği bilgilerle bir şehri alıp almamaya karar verir. İstanbul
şehrini alamayınca safran sürünerek hasta numarası yapar ve şehrin padişahını öldürüp onun
kıyafetinde şehri ele geçirir. Barac Nesli adlı metinde ise kılık değiştirerek şehre gelen kendisidir
(Atnur 2002: 593; 598, 599).
Timur’un Büler, Barac ve Bulgar şehirlerini ele geçirmesinde ise kurnazlığı ile zalimliği ön
plandadır. Bu şehirlerde kendisinin veya adamlarının kıyafet değiştirerek Timur hakkında kötü
söz söyleyenleri tespit ettiği/ettirdiği, onları bütün nesliyle öldürttüğü veya diri diri yaktırdığı anlatılır. Onunla yapılan savaşlarda hanın kızı ile kırk kızının da öldükleri ve gömüldükleri yerin
ziyarete dönüştüğü efsanesi de mevcuttur (Atnur 2002: 593; 598-599; 601-602, 604). Sivas’ta
anlatılan Timur’un Zulmü adlı efsanede Sivas’ı yakıp yıktığı, geride kalan halk ona bedduasını
kesene kadar zulmünü gitgide artırdığı anlatılmaktadır (Özen 2001: 191-192). Kaldı Köyü Efsanesi 3 başlıklı metinde de Sivas’ta birçok insanı diri diri toprağa gömdürttüğü anlatılan efsaneler
arasındadır (Özen 2001: 214).
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Efsanelerdeki Timur tipinin bir diğer özelliği açık sözlü olması ve bu tavrı sergileyen kişilere bağışlayıcı davranmasıdır. Mesela Timur kıyafet değiştirerek geldiği Barac halkına bu felaketin başlarına neden geldiğini sorar. “Açgözlü Timur sebebiyle” diyenleri cezalandırır; “Tanrının
takdiridir” diyen beyin hanımına ise sülalesiyle istediği yere yerleşme hakkı verir (Atnur 2002:
598-599). Kızılırmak kıyısındaki bir köyde halka; “Ben zalim miyim? Yoksa Allah’ın gönderdiği bir
zulüm müyüm?” şeklinde soru yönelttiği, köy halkından birinin “Biz mazlum olsaydık, sen zalim
olmazdın.” sözü üzerine halkı affettiği de belirtilmektedir (Özen 2001: 214).
Bazı efsanelerde verilen sözün tutulmaması, yalan söyleme veya gayrı ahlakî işlerde
Timur’un öfkeli ve kindar biri olarak tanıtıldığını görürüz. Uçalı efsanesinde Timur Başkurtlara
kendisine vaat ettikleri kızı vermedikleri için kızar, yaylalarını yakar, halkın bir kısmını öldürtür.
Olayın geçtiği yere de bu olaydan dolayı Uçalı (öç aldı) denmeye başlanır (Atnur 2002: 448). Timur’un Kızı ve Şarkışla’nın Kuruluşu efsanelerinde ise onun Sivas üzerine gitmesi ve Şarkışla’nın
kuruluşu gayrı ahlakî bir davranışa öfkelenmesi sebebiyledir. Timur’un kızı sihirle bilinmeyen bir
yere (Sivas ve Şarkışla) götürülerek sabaha kadar dans ettirilir; bu eziyete dayanamayan kız bir
süre sonra hastalanır. Timur hastalığın sebebini öğrenince öfkelenir, devlet yetkililerini toplar.
Kızdan götürüldüğü yeri tanıtacak nesneler getirmesi istenir. Kız, ilk efsanede havuç, şalgam ve
lahana; ikincisinde ise şalgam, turp ve pancar getirir. Bunların Rum ülkesinde/Sivas’ta yetiştiği
öğrenilince bu bölgeye sefer düzenler ve halkı kılıçtan geçirir. Bu efsanede Şarkışla ahalisinin Timur’un neslinden olduğu inanışına da yer verilmiştir (Özen 2001: 190-191; 265). Bu efsanelerde
rastlanan sihirle bir kızı başka bir yere götürme, Ebu Ali Sina Hikâyelerinin önemli motiflerdendir.
Şarkışla’nın Kuruluşu efsanesinde sihir yapan kişi ise gerçek kimliğinden sıyrılarak halk anlatısı
kahramanına dönüşen İbni Sina’dır. Ayrıca bu efsaneler yoluyla Timur’un seferi haklı sebeplere
dayandırılmış gibidir.
Timur, amacına ulaşmak için hileye başvuran biri olarak da tasvir edilir. Ateşsiz Kaynayan
Kazan efsanesinde olduğu gibi kıyafet değiştirerek şehri nasıl ele geçireceğini öğrenir. Bu hile
güvercinin ayağına ateş bağlayarak şehri yakmaktır (Atnur 2002: 623-624). Aksak Timer’de de
tüccar kılığında gittiği Fan şehrinde padişah mallarına bakarken hileyle başını keserek padişahlığa geçtiği; İstanbul padişahını safranla yıkanıp hasta numarası yaparak öldürdüğü belirtilmektedir (Atnur 2002: 591-593).
Anadolu’da tespit edilen bazı efsanelerde ise Timur’un kendinden daha kurnaz ve hilekâr
kişilerle karşılaşınca aciz duruma düştüğüne yer verilmiştir. Mesela Timur’un Mardin Kalesini ele
geçirememe sebebi, Ercişli Emrah Hikâyesindeki kireç, yoğurt ve ekmek hilesine benzer (Bali
1973: 114-115). Mardin’le ilgili efsanede yaşlı bir kadın köpek sütünden yoğurt ve peynir yaparak
Timur’a götürür, bu yolla ona sen ne yaparsan yap bu kaleyi ele geçiremezsin mesajını verir.
Timur bile bu hileye kanar ve şehri muhasara etmekten vazgeçer (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi
2011: 4/44-45).
Timur huzurundaki âlimlerinin İslamiyet’le ilgili sohbetlerini dinler; kendisi de Kuran-ı Kerim’den ayet okuyabilecek kadar bilgilidir (Aka 2012: 175). Belki de bu sebeple efsanelerde ön
plana çıkan bir diğer özelliği de dindarlığıdır. Anadolu ve İdil-Ural sahasındaki Timur efsanelerinin
birçoğunda Timur’un şehirleri yakıp yıkması ve insanları öldürmesi tek bir gerekçeye dayandırılır:
dinî vecibeleri yerine getirmeme. Bu tür efsanelerde belirtilen coğrafyalardaki halk kabahati ken59
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dinde de gördüğünden Timur’un zulmü haklı bir gerekçeye dayandırılmış gibidir. Mesela Bulgar
şehri de bu sebeple yok edilmiştir. Efsanede Timur, Bolgar şehrinin hanı Bikçura’ya elçisi aracılığıyla neden Cuma namazı kılmadıklarını sorar. Bikçura gerekli cevabı veremeyince de hem
halkı hem de hanla vezirlerini öldürtür. Bu efsanedeki anlatıcı “Bizim Bolgar halkı günah ve fitne
ile meşhur idi. Allahuteala’ya asi oldular. Allahuteala onun için Aksak Timer’i onlara musallat etti.”
cümleleriyle Timur’un hem geliş sebebini ilahî kudrete bağlamakta hem de İslam dışı davranışların cezalandırılacağını vurgulamaktadır (Atnur 2002: 601-602).
Eski Kazan Şehrinin Kurulması adlı efsanede de bu sebep yer alır. Efsanede Timur’un ağzından, yalnız dinî vecibelerini yerine getirmeyen halkın değil, “Sizden doğan çocuklar da dinsiz
olur deyip onların dahi başını kestirip sizin gövdelerinizin arasına attırdım.” sözleriyle çocukların
da öldürüldüğü belirtilir. İnsanlar Timur’un dindarlığını öğrenince hanbikeye2 onun bu yönünü
anlatılar. Hanbike de Timur’un yanına gider, kendi günahlarından bu halde olduklarını söyler ve
çocuklarının Kuran okumak üzere bir yere yerleşmeleri için izin ister. Böylece hanbike ile oğulları
hayatta kalırlar. Hanbike’nin oğlu Altınbik büyüyünce yakılan camileri onartır, medreseler açar,
imam ve müderris çağırtarak Bulgar şehrini tekrar canlandırır (Atnur 2002: 631-634). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde nakledilen bir efsanede de Nasreddin Hoca, Timur’a Sivas’ta neden çoluk
çocuk demeden öldürdüğünü sorar. Timur, Tanrı ilhamı ve Hz. Hızır’ın vesile olmasıyla Mutezili,
Caferi ve Hurufileri öldürdüğünü belirtir (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 2011: 3/120).
Özbek efsaneleri ise Timur’u veli tipi olarak yansıtmaktadır. Onun Allah’tan sonraki en
büyük yardımcısı Hızır’dır. Esrarengiz Şifacı adlı efsanede Timur, Fars ülkesini ele geçirdikten
sonra askerinin arasında veba yayılmaya başlar. O dönem vebanın ilacı olmadığından Timur,
hasta askerler ile sağlıklı olanları ayırır, sağlıklıları oradan gönderir. Tabip, veba olanlardan bir
kısmının öldüğünü diğerlerinin de kendiliklerinden iyileştiklerini söyler. Bu sırada Timur da iyi
hissetmez, yemek yerken titremeye başlar. Başı ağrır, nöbet geçirir. Tabip, Timur’u tedavi ederse de iyileşme sağlayamaz. Timur biraz kendine gelince ölümden korkmadığını, her canlının
öleceğini, fakat meydanda ölmeyişine üzüldüğünü söyleyerek Allah’a dua eder. Bu sırada biri
gelir, elindeki içeceği verir ve hastalığın dermanı olduğunu söyler. Timur biraz iyileşince kuluna
gelenin kim olduğunu sorar, o da huzuruna kimsenin girmediğini söyler. Timur gelenin daha önce
karşılaştığı Hızır olduğunu anlar (Sadıkov 2007: 161-164). Gaipten Gelen Ses adlı efsanede de
Timur olağanüstü varlıklarla iletişime geçen biri olarak tasvir edilmiştir. Timur Hindistan’daki Lun
şehrinin fethi için 18 yaşındaki Said Vakkas’ı gönderir. Timur, Said Vakkas’a babasının kendisini
korumak için öldüğünü, o yüzden onu oğlu kabul ettiğini; şayet savaş sırasında ölüm haberi gelirse üzülmeyeceğini; fakat korktuğunu duyarsa belinin büküleceğini söyler. Said Vakkas da onu
mahcup etmeyeceğini söyleyerek ayrılır. Bu sırada gaipten gelen bir ses Timur’a oğlunu son kez
gördüğünü haber verir (Sadıkov 2007: 169-172).
Hızır’ın onun dostu olduğuna dair efsanelere İdil-Ural sahasında da rastlanır. Barac Nesli
adlı efsanede Samat Han, ulu kişiye Timur’la savaşıp savaşmamalarını sorunca bu adam Timur’un ordusunda Hızır’ı gördüğünü, Allah’ın yardımının Timur’dan taraf olduğunu belirtir (Atnur
2002: 598). Evliya Çelebi de Heşdek Tatarları3 hakkında bilgi verirken onların çok güzel bir cami2 Kraliçe.
3 Heşdek kelimesinin Başkurtlar için kullanıldığına dair bk. Abdulkadir İnan, “Evliya Çelebinin “Heşdek”leri
Hangi Ulus?”, Makaleler ve İncelemeler, II. C., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, 379-381.
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ye sahip olduklarını; burayı Kâbe gibi görerek ibadet ettiklerini; Timur’un bölgeyi ele geçirdikten
sonra her şeyi yakmasına rağmen camiyi alıkoyduğunu, fakat Timur’un askeri arasında bulunan
Hızır’ın “Mekke-i Mükerreme’den gayri Kâbe olmaz” diyerek camiyi yaktırdığını nakleder (Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi2011: 7/316).
Timur’un Semerkant dâhil birçok şehri imar ettiği tarihî bir gerçektir. Fakat Özbek efsaneleri şehirlerin imarında da Timur’u veli mertebesine yükseltir. Bu efsanelerden biri Fuad Köprülü
tarafından Ahmed Yesevi’nin menkıbevi hayatı anlatılırken verilmiştir. Timur, Hızır Aleyhisselamla Buhara üzerine giderken Türkistan’a uğrar, rüyasında Ahmed Yesevi’yi görür. Ahmed Yesevi
Timur’a rüyasında Buhara’nın fethini müjdeler. Timur uyanınca Türkistan hâkimi Nogaybak Han’a
para vererek Ahmed Yesevi’ye güzel bir türbe yaptırtır. (Köprülü 1993: 41, 79-80). Timur ve
Ahmed Yesevi’yle ilgili başka bir efsanede ise Zengi Ata türbesinin neden Ahmed Yesevi’ninkinden önce yapıldığı açıklanır. Efsaneye göre Timur’un emriyle Ahmed Yesevi’ye türbe yapılmaya
başlanırsa da inşaatın yapılan kısmı her sabah yıkılmış olarak bulunur. Bekçiler inşaatın bir öküz
tarafından yıkıldığını görürler ve Ahmet Yesevi’nin “Torunuma benden önce türbe yapılsın” diye
vasiyet ettiği sesi duyarlar. Bu olaydan sonra Zengi Ata türbesinin yapımına başlanır (Baydemir
2011: 430-431).
Bir başka Özbek efsanesinde ise Timur’un kerametine yer verilmiştir. Timur ve Çocuk
adlı efsanede Timur bir ülkeyi zorla ele geçirir. Bu sırada bir kuyunun başına gelerek oradaki çocuktan su ister. Fakat çocuk onun ülkesini zorla ele geçirdiğini, haydut olduğunu, ona bir bardak
suyun bile haram olduğunu söyler. Timur bu pervasız söze çok kızar, taş ol deyince çocuk taşa
döner (Ergun 1997: 556-557).
Timur’un İslam âlimlerine hürmet etmesi onun hakkındaki başka bir grup efsanenin konusunu oluşturur. Emir Sultan’ın Koca Eskici adlı fakir dervişe gönderdiği tezkereden sonra Timur
ve askerlerinin Bursa’yı işgal etmekten vazgeçtiklerine dair Evliya Çelebi’nin kaydettiği efsane
bunlardandır (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 2011: 2/32-33). Evliya Çelebi’nin naklettiği başka bir
efsaneye göre Timur Akşehir’i Nasreddin Hoca sebebiyle işgal etmemiştir (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 2011: 3/14).
Amasya’da anlatılan bir diğer efsanede de ordusu şehre girmeden önce Timur’un âlimlere
bazı zor sorular sorduğu; bunları cevaplayan âlimlerin şehrinin ele geçirilmediği; Pir İlyas onun
sorularına gerekli cevapları verdiği için Amasya’nın işgalden kurtulduğu anlatılır (Balaban 2014:
598).
Timur’un Erciş muhasarasını durdurması ise rüya motifine bağlı olarak anlatılır. Rüyasında velileri görür. Onlar “Bu şehir bizim menzilgâhımızdır, harap etme” derler. Timur orayı ele
geçirmekten vazgeçer (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 2011: 4/105).
Zorti Baba adlı kişinin kerametini görünce ona bağışta bulunması da velilere gösterdiği
saygıdandır (Göde 2010: 328).

61
Türkiye, Başkurt, Tatar ve Özbek Türkleri Arasında Timur (1336-1405) Tipi Etrafında Teşekkül Eden Efsaneler

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sonuç
İncelenen efsanelerden müspet ve menfi özellikler taşıyan iki farklı Timur tipinin mevcut
olduğu anlaşılmaktadır. Özbek Türkleri arasında anlatılan efsanelerde o, doğumundan itibaren
olağanüstülük halesine büründürülmüştür. Timur, yalnız Özbeklere değil Orta Asya Türklüğüne
devlet, millet olma, başarıya ulaşma duygusunu yaşatan; ideal ve ümit aşılayan bir halk kahramanı/hükümdardır. Soylu, cesur, gözü pek, dindar bir devlet adamıdır ve bu özellikleri sebebiyle
Tanrı ve Hızır en büyük yardımcısıdır.
Timur’un büyük bir coğrafyayı fethetmesi döneminin cihangirlik iddiasına/sevdasına dayanır. Oysa Anadolu ve İdil-Ural coğrafyasında Türkler, millettaş ve dindaş oldukları Timur’a karşı
aynı duyguyu beslemezler. Zira etnik ve dinî birliktelik olsa da coğrafya ve ideoloji farklılığı yeni
bir toplumsal yapı ve kültür meydana getirmiştir. Efsanelerde Timur tipi bağlamında ortaya çıkan
menfi algıyı bu açıdan değerlendirmek gerekmektedir. Bahsi geçen bölgeler buralardaki Türklerin
vatanıdır. Bu sebeple Timur’un cihangirlik iddiası ile bu coğrafyadaki Türklerin vatanı koruma
içgüdüsü efsanelerde ciddi bir çatışmaya yol açar. Anadolu ve İdil-Ural sahasındaki Türkler var
olan devleti, milleti ve başarıyı muhafaza etmeye yönelik düşündüklerinden, bazı efsanelerde
Timur ilahî kudretle yaratılmış bir kişi kabul edilmesine rağmen, gerçek karakter özelliklerini yansıtsın yansıtmasın; kurnaz, kindar, açık sözlü, yağmacı ve zalimdir. Genellikle Timur efsanelerinin belli yerlerle ilgili olması savaş şartlarını yaşayanların sıradan coğrafyayı vatan haline
getirmesinden kaynaklanır. Güçlü, cesur ve başarılı olan Timur değil, haklı olduğu halde yenilen,
yağmalanan, öldürülendir. Efsanelerde onların başarısı ortaya konulmaya, vatan mücadelesi ön
plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak Timur efsanelerinin sosyal ve psikolojik bağlamının bölgelere göre değiştiği;
anlatı-anlatıcı-bağlam ve coğrafya ilişkisinin efsanelerdeki kutsallık, gerçeklik ve olağanüstülük
kavramlarını izafi hale getirdiği tespit edilmiştir.
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Giriş
Atasözleri, içinden çıktıkları toplumların yüzyıllar hatta bin yıllar içinde birlikte inşa ettikleri ortak düşünce dünyalarını yansıtan birer ayna gibidirler (Başaran, 2013: 758). Bu bakımdan
atasözleri, milletlerin kolektif bilinçaltı ve reaksiyonları üzerine çalışma yapan halkbilimciler ve
sosyologlar için son derece önemli materyallerdir.
Bu çalışmanın konusunu, kadınların toplumdaki statülerinin atasözleri yordamıyla okunarak gün ışığına çıkarılması teşkil etmektedir. Çalışmada yer alan atasözlerinin büyük bir kısmı Mineke Schipper’in Erkek Acı Çeker Kadının Ruhu Duymaz (Schipper, 2010) adını taşıyan
önemli eserinden elde edilmiştir. Aşağıda, farklı milletlere, dinlere, kültürlere, coğrafyalara ait kadınlarla ilgili 100 atasözü metni yer almaktadır. Her bir atasözünden sonra o atasözünün nereden
derlendiği de gösterilmiştir. Değerlendirmeler, söz konusu atasözlerinden sonra ayrıca yapılacaktır.
Kadınla ilgili aşağıda yer alan 100 atasözünün toplumsal algıyla alakalı bir fikir verebileceği düşünülmüştür. Aşağıda verilen metinlerle anlam paralelliği gösteren ve burada yer almayan
çok sayıda farklı atasözünün mevcut olduğunu da belirtmek gerekir.
1
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Örnek Atasözleri
1.

Kadının, felaketin ve hıyar turşusunun küçüğü makbuldür-Macar (Schipper, 2010: 41).

2.

Kadınlarla sardalyeler ne kadar küçükse o kadar iyidir-İspanya (Schipper, 2010: 41).

3.

Kadında göz, erkekte söz olur-Türkiye (Üçer, 1998: 109).

4.

İyi kadın kafası olmayan kadındır-Hollanda (Schipper, 2010: 47).

5.

Kadın soğan gibidir. Başı hep yere bakmalıdır-Tibet (Schipper, 2010: 47).

6.

Kadınlar yarı beyinlidir-Arap (Schipper, 2010: 51).

7.

Saçı uzun aklı kısa-Türkiye (Schipper, 2010: 51).

8.

Kadınların saçı uzun, aklı kısa olur-İsveç (Schipper, 2010: 51).

9. İster mavi ister siyah olsun kadınların gözlerine güven olmaz-Alman (Schipper, 2010:
54).
10. Bir erkeğe söylenenler bir kulağından girip öbür kulağından çıkar. Bir kadına
söylenenler iki kulağından girip ağzından çıkar-Slovenya (Schipper, 2010: 56).
11.

Kadın yemek yemek dışında ağzını açmamalıdır-Arnavut (Schipper, 2010: 57).

12.

Kadının dudakları ballıdır ama kalpleri zehir doludur-Bengal (Schipper, 2010: 57).

13.

Bir kadının dili yedi metreden uzundur-Saint Lucia (Schipper, 2010: 59).

14. Kadın güzelliği suda yüzen balığı dibe batırır, uçan yaban kazını gökten aşağı
düşürür-Çin (Schipper, 2010: 83).
15. Erkek sokağa işine gitmek için çıkar; kadın kendini göstermek için-Fin (Schipper,
2010: 89).
16. Her kadın karanlıkta, uzakta ve şemsiye altında güzeldir- Japon (Schipper, 2010:
96).
17.

Bir erkek bir evlat sayılır, on kız bir evlat sayılmaz-Vietnam (Schipper, 2010: 109).

18.

Her kız çocuk bir avuç beladır-Arap (Schipper, 2010: 109).

19. Bir erkeğin istemeyeceği üç şey: Bahçesinde yaban otları, şarabında sirke ve
çocukları arasında bir kız-Yahudi (Schipper, 2010: 109).
20.

Kız doğduğunda evin eşiği kırk gün ağlar-Arap (Schipper, 2010: 109).

21.

Kadın kısmı doğurmalı, doyurmalı, dokumalı (Üçer, 1998: 109).
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22. Kadını ar zaptetmez, er zapteder (Üçer, 1998: 109).
23. Bir kız doğduğunda evin damı bile ağlar-Bulgar (Schipper, 2010: 110).
24. Kız evladın doğmasından sadece evdeki misafir memnun olur-Çuvaş (Schipper,
2010: 249).
25. Yalnızca kızları olan bir anne başkaları gülmeden gülemez-Ruanda (Schipper, 2010:
111).
26. Dünyada iyi olan yalnızca iki kadın vardır. Biri ölmüş, diğeri daha doğmamıştır-Alman
(Güven, 1981: 44).
27. Gelinlik çağına gelmiş bile olsa bir kızın ölümü hayırlıdır-Lübnan (Schipper, 2010:
113).
28. Bir kadın hiç kimsenin akrabası değildir-Kongo (Schipper, 2010: 108).
29. Çok sayıda kız çocuğu ve büyük bir bahçe en güzel çiftliği bile mahveder-Alman
(Schipper, 2010: 115).
30. Her gelin (kız) bir damat için doğmuştur-Rus (Schipper, 2010: 123).
31. Bir kız baba evinden gelinlikle çıkar ancak tabut ile geri döner-Hint (Schipper 2010:
123).
32. Bir kadın evden üç kez çıkar: Vaftiz edilmek için, evlenmek için ve gömülmek içinİngiliz (Schipper, 2010: 349).
33. Bir kadın ya evde ya mezarda iyidir-Peştuca (Schipper, 2010: 350).
34. Ev zevcenin dünyasıdır, dünya erkeğin evidir-Estonya (Schipper, 2010: 352-353).
35. Tarlada ata, evde kadına güvenmeyin-Rus (Schipper, 2010: 350).
36. Bir yumurta nasıl ki hiçbir zaman bir kare değilse sokaktaki kadın da hiçbir zaman
namuslu değildir-Japon (Schipper, 2010: 354).
37. Zengin bir erkek bir kız için hiçbir zaman çok yaşlı değildir-Fransa (Schipper, 2010:
125)
38. Tek başına kalmaktansa odundan yapılmış bir koca daha iyidir-Lübnan (Schipper,
2010: 127).
39. Evli bir kadın bir nikâh yüzüğü ve saçlarındaki bitten başka hiçbir şeyin sahibi değildirİngiliz (Schipper, 2010: 138).
40. Bir kız, bir duvak ve bir mezar taşından başka hiçbir şeyin sahibi değildir (Schipper,
2010: 138).
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41.

Kadın şeytandan daha habistir-Bulgar (Schipper, 2010: 134).

42.

Burnu kalkık bir kadın şeytanın armağanıdır-Portekiz (Schipper, 2010: 55).

43. Ekmek yapan ve çamaşır yıkayan kadınların vücudunda Şeytan vardır-Hollanda
(Schipper, 2010: 276).
44. Tanrı İblis’i cehenneme kapattıktan sonra onun yerine kadını yarattı-Malezya
(Schipper, 2010: 301).
45.

Bir kadınla yemek yemek şeytanla yemektir-Kongo (Schipper, 2010: 301).

46. Şeytan her şeyi bilir, kadınların bıçaklarını biledikleri yerin dışında-Bulgar (Schipper,
2010: 302).
47.

Kadınların vücudunda yedi şeytan vardır-Alman (Schipper, 2010: 302).

48.

Şeytan bir işi başaramayacağı yere bir kadını gönderir-İbrani (Schipper, 2010: 303).

49.

Kadın İblis’in kamçısıdır-İran (Schipper, 2010: 304).

50.

Kadın cehennemin baş kapısıdır-Hint (Schipper, 2010: 355).

51.

Avrattan vefa, zehirden şifa-Türk (Schipper, 2010: 134).

52. Bir günlük hastalıksa konyak iç; ömür boyu hastalık istersen iki karı al-Rus (Schipper,
2010: 143).
53. Ölü bir zevcenin arkasından duyulan acı, kapıya kadar devam eder-İtalya (Schipper,
2010: 147).
54.

Bir zevcenin ölümü düğünün yenilenmesidir-Mısır (Schipper, 2010: 147).

55. Bir erkek karısının ölümüne kamçısının sapının kırılmasından daha fazla üzülmezÇuvaş (Schipper, 2010: 147).
56. Eşinin ölümünden ötürü duyduğu acı, erkek için dirsekteki acı gibidir; şiddetli ve kısa
sürümlü-Amerikan (Güven, 1981: 53).
57. Bir dul çocuk büyütürse onu adam edemez, köpeği eğitirse o köpek havlamaz,
sabanın önüne bir öküz koysa o saban çalışmaz-Arap (Schipper, 2010: 152).
58. Üç çocuklu bir dulla evlenen dört hırsızla evlenmiş olur-Danimarka (Güven, 1981:
104).
59.

Anne, iki numaralı Tanrı’dır-Chewa (Schipper, 2010: 158).

60.

Bir anne çocuğunun ağlayan sesini mezarından duyar (Schipper, 2010: 159).
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61. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz-Türk (Schipper, 2010: 165).
62. İktidarsız bir erkeğin annesi ne sevinir ne üzülür-Arap (Schipper, 2010: 164).
63. Kaynana bir akraba değil, cezadır-Brezilya (Schipper, 2010: 173).
64. Sabahın güzelliğine ve kaynananın gülüşüne asla güvenme-Japon (Schipper, 2010:
173).
65. Yüz askerin sığacağı yere bir gelinle kaynana sığmaz-Estonya (Schipper, 2010:
175).
66. Yaşlı bir kadının saçlarına takıldığı zaman güzel çiçekler utanır-Çin (Schipper, 2010:
189).
67. Bir kadının “hayır”ı iki kere evet demektir-İngiliz (Schipper, 2010: 206).
68. Bir kadını sevmeyin, o sizi sevecektir-Ladino (Schipper, 2010: 206).
69. Ne zaman bir hanım hayır derse, belki demek istemektedir. Belki derse, evet
demektedir. Evet derse hanım değildir o-Amerikan (Schipper, 2010: 233).
70. Tilki öldürülmeden, gelin evlenmeden önce güzeldir-Moğol (Schipper, 2010: 234).
71. Kadınlar ve keçiler, onları yavru yapmaları için seçin-Porto Riko (Schipper, 2010:
240).
72. Kadın arı gibidir. Ya size bal verir ya da sokar-Brezilya (Schipper, 2010: 201).
73. Kadının pantolon giydiği yerde koca çocukların bezini değiştirir-Lüksemburg
(Schipper, 2010: 252).
74. Bir kadın kendi etekliğiyle kocasının pantolonunu ayırt edebiliyorsa akıllıdır-İskoçya
(Schipper, 2010: 252).
75. Kişneyen bir katır ve Latince konuşan bir kadından iyi bir şey çıkmaz-ABD (Schipper,
2010: 252).
76. Kadının hiçbir yeteneği olmadığı zaman işleri iyi yapıyor demektir-Çin (Schipper,
2010: 252).
77. Kadının bilgeliği evi yıkar-Rusya (Schipper, 2010: 252).
78. Erkek düşünür ve konuşur; kadın konuşur ve düşünmez-Estonya (Schipper, 2010:
253).
79. İşler erkek, sözler dişidir-Hollanda (Schipper, 2010: 253).
80. Sözler iç eteklik giyer, işlerse pantolon-Meksika (Schipper, 2010: 253).
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81.

Bir kadının dili Türk kılıcından daha keskindir-Sırp (Schipper, 2010: 254).

82.

Kadınların saçı uzundur ama dili daha uzundur-Hollanda (Schipper, 2010: 255).

83.

Karınıza bir sır verin, sonra onun dilini kesin-Yahudi Almanlar (Schipper, 2010: 255).

84.

Konuşmayan zevce çok güzeldir-ABD (Schipper, 2010: 256).

85.

En iyi mobilya zevcedir-Hollanda (Schipper, 2010: 278).

86.

Gerçek bir ev kadını, hanım olduğu kadar köledir de-Bosna (Schipper, 2010: 278).

87. Bir kadını eğitmek maymunun eline bıçak vermek gibidir-Portekiz (Schipper, 2010:
282).
88.

Küçük kızlar soru sormamalıdır-ABD (Schipper, 2010: 284).

89.

Kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etme-Türk (Schipper, 2010: 316).

90.

Dişi kediyi dövün ve bu gelininize ders verecektir-Arap (Schipper, 2010: 317).

91.

Tanrı zevcesini dövenin rızkını artırır-Rus (Schipper, 2010: 319).

92. Karınıza dayak atmazsanız kendini şimdiden dul gibi hisseder-Ermeni (Schipper,
2010: 319).
93.

Dişi yalanmazsa erkek dolanmaz-Türk (Akbalık, 2013: 87).

94. Avrat gibi düşman olmaz, güler bildirmez; köpek gibi dost olmaz, ulur bildirmez-Türk
(Alagözlü, 2009: 43).
95.

At ile avrada inan olmaz-Türk (Yurtbaşı, 2012: 313).

96.

Kadın şeytana pabuç diker-Türk (Yurtbaşı, 2012: 314).

97.

Karının bir aklı, erkeğin dokuz aklı vardır-Türk (Yurtbaşı, 2012: 315).

98.

Kadının yüklendiği yük şuraya varmaz-Türk (Yurtbaşı, 2012: 315).

99.

Kadın malı, kapı mandalı-Türk (Yurtbaşı, 2012: 315).

100. Yuvayı yapan dişi kuştur-Türk (Yurtbaşı, 2012: 315).
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Çıktılar
Atasözleri, referans bilgi toplarıdır. Bir kişi, atasözlerine bakarak toplum içindeki konumunu görüp toplumsal değer yargıları karşısındaki görüşlerini de tartma imkânı bulur. Bu bağlamda
şunun da ifade edilmesi gerekir: Atasözlerinin otoritesi karşısında bireysel direncin gücü de zayıflamaya mahkûmdur. Dolayısıyla birey otorite söz (atasözü) karşısında yenilgiyi de çoğunlukla
kabul etmiş olur.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra kadınlarla ilgili atasözlerinin çıktılarına geçilebilir.
Öncelikle bir hususun özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Kadınlarla ilgili yukarıda sıralanan 100 örnek atasözü, görüldüğü üzere büyük oranda kadını aşağılayan, tahkir ve tezyif edici
metinlerdir. Bu çalışma hazırlanırken kadınlarla alakalı olumsuz atasözlerini toplamak gibi bir
niyet kesinlikle hâsıl olmamıştır. Bu çalışmanın konusunu kadını konu edinen olumlu ya da olumsuz bütün atasözleri oluşturmaktadır. Üzülerek belirtmek gerekir ki kadınları olumlayan atasözleri
çok azdır.
Ataerkillik kısaca, erkek otoritesine göre kurgulanan toplumsal düzen olarak tanımlanabilir. Bugün dünya üzerinde -bazı istisnaî kabile örgütlenmeleri dışında- egemen olan düzen ataerkil düzendir. Söz konusu düzen toplumun maddî veya manevî tüm örgütlenmelerine sirayet
etmektedir. Atasözleri de bunlardan biridir.
Çalışmada verilen 100 örnek atasözü, var olan erkek egemen sistemin akla yatkın olduğunu ve bunun için herhangi bir kanıta ihtiyaç olmadığını söylemektedir. Binyıllar içinde bugünkü
halini alan toplumsal cinsiyet barikatlarının da en sağlam destekçileri bu atasözleridir.
17. yüzyılın önemli yazarlarından Madame De Sevigne’nin “Aşağı tabakanın aşağılanması, toplumsal düzenin devamı için gereklidir.” (Schipper 2010: 24) sözü toplumun kadına bakışının
atasözleri vasıtasıyla canlı tutulmasına da güzel bir örnektir. Atasözlerindeki erkek hegemonyası,
birbirini destekleyen başka atasözleriyle katlanarak devam etmektedir. Atasözleri kadına, nasıl
davranması gerektiğini, toplumun ona nasıl baktığını sık sık hatırlatır.
Atasözlerinde kadınlar güvenilmez, zavallı, sadece evlilik ve çocuk doğurmada işlevi olan
negatif varlıklar olarak algılanmaktadır. Bilhassa sözlü kültür atmosferinin yoğun olduğu yerlerde
atasözlerinin etkisi ve pratiğe dökümü daha yaygındır. Kadınlara sürekli olarak 2. sınıf insan muamelesi yapılması ve kesintisiz bir şekilde erkeğin yardımına muhtaç canlılar olarak bakılması,
kadın cinsinde Dowlig’in ifadesiyle “Sindrella Kompleksi” hastalığına sebep olmuştur. Sindrella
Kompleksi, adını meşhur masal kahramanı Sindrella’dan almaktadır. Bugün çoğu kadında bu
kompleksin olduğunu ifade eden Dowling, hala birçok kadının dışarıdan bir şeylerin yaşamlarını
dönüştürmesini istediğini, bu tür kadınlarda yoğun bir kişisel ve ruhsal bağımlılık ile kurtarılma arzusunun olduğunu söyler (Dowling 1994: 7). Bu çalışmada yer alan atasözleri, kadınlarla alakalı
bu durumun hep sebebi hem sonucudur.
“Sorun çocuklukta başlıyor. Emniyette olduğumuz, her şeyin başkaları tarafından yapıldığı, ne zaman ihtiyaç duysak anneciğimize, babacığımıza güvenebildiğimiz çocukluğumuz. Geceleri kâbuslar, uykusuzluk, huzursuzluk, o gün yaptığımız kötü bir şey, ya da yapmadığımız iyi
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bir şey için hayıflanma nedir bilmezdik; yatağa uzanır, uykuya dalıncaya kadar rüzgârın okşadığı
yaprak seslerini dinlerdik. Burada, evcilliğe yönelik kadınsı itkimizle, bilincin hemen altında yatıyor gibi gözüken çocukluğa ilişkin rahatlatıcı dalıp gitme arasında bir ilişki olduğunu öğrendim.
Bu, bağımlılıkla ilgilidir: birisine yaslanma, çocukluğa dönerek, bir başkası tarafından beslenme,
tehlikelerden korunma, gözetilme ihtiyacı. Bu ihtiyaçlar, yetişkinliğimize dek uzanıp, kendine yeterli olma ihtiyacımızla atbaşı bir şekilde doyum ister. Bir noktaya kadar bağımlılık ihtiyaçları, hem
kadın hem de erkek için oldukça normaldir. Ama göreceğimiz üzere kadınlar, çocukluktan itibaren
sağlıksız ölçüde bağımlı olmaya özendirilmektedir. Kendi içine bakan her kadın, kendine bakma,
kendini koruma, kendini ortaya koyma konusunda kendini rahat hissetmesi yönünde hiçbir zaman özendirilmediğini bilir. Olsa olsa, içten içe, doğallıkla kendine yeterli gözükmeleri nedeniyle
oğlanlara (ve daha sonra erkeklere) imrenerek, bağımsızlık oyunu oynamıştır.” (Dowling 1994:
9-10).
Kadınla ilgili atasözlerinin genelde olumsuz olduğu görülmektedir ancak özellikle iki hususu konu edinen atasözleri diğerlerine nazaran daha gaddardır. Bunlar, kadının dul ya da hiç
evlenmemiş (evde kalmış!) olmasını ihtiva eden atasözleridir. Buna göre (57. Atasözü) dullar
lanetli olarak telakkî edilmiştir. Bunun sebebi kuvvetle muhtemel, ataerkil toplumsal otorite mekanizmasının dullara ve evlenmeyen kadınlara bir erkek (koca) vasıtasıyla temas edemeyişidir.
Oysa evli bir kadının otomatik olarak bir denetleyicisi vardır.
Kadın yalnızca iki toplumsal rolde kabul edilebilir ve olumlu algılanmaktadır. Bunlar annelik ve nineliktir. Her iki statüde de kadın hami ve güvenilirdir (59 ve 60. atasözleri). Ataerkil
sistemle şekillenen toplumlarda bir kadın için en ideal ve sağlıklı pozisyon analıktır.
İncelenen atasözlerinde bazı metaforlar özellikle dikkat çekicidir. Bunlar pantolon, tavuk
ve ayaktır. Atasözlerinde kadının pantolon giymesi şiddetli bir şekilde eleştirilirken büyük ayaklı
kadınlara da iyi gözle bakılmaz. Pantolon, erkeğin egemenlik tekelini temsil ederken büyük ayak
da yine sadece erkeğe has bir özellikmiş gibi yansıtılır. Bir kadının pantolon giymesi ve dolayısıyla erkeğe benzemesi erkeğin iktidar alanını tehdit eder. Aynı şekilde kadının büyük ayaklı olması
da toplumsal zihindeki kadın imajına ters olduğundan aykırı olarak kodlanır ve ötekileştirilir.
Bir diğer metafor olan tavuk ise atasözlerinde daima kadını temsil eder. Doğal olarak
erkek de horoz metaforuyla anlatılır. Burada en dikkat çekici husus tavuk kadını temsil ettiği için
olumsuz ele alınırken horozun erkeği temsil ettiği için olumlu algılanmasıdır. “Tavuk günün doğduğunu bilse bile horozun ağzına bakar” (Schipper 2010: 36).
Anneliği ele alan bazı atasözleri farklı bir noktadan da ele alınabilir. Söz gelimi 62 numaralı “İktidarsız bir erkeğin annesi ne sevinir ne üzülür-Arap” (Schipper 2010: 164) atasözü Freudçu
perspektiften önemli veriler de içerebilir
“Dünya çapında, atasözlerinde kadınlarla bağlantılı olarak gösterilen dört ana görev “dört
C” olarak özetlenebilir. [childcare (çocuk bakımı), cleaning (temizlik), cooking (yemek pişirme),
crafts (el işleri) sözcüklerinin baş harfleri]” (Schipper, 2010: 259). Bu dört iş kolu kadınlara tahsis
edilmiştir. Bir kadın bu işleri aksatmamalı aynı zamanda bunların dışındaki işlere de karışmamalıdır. Avrupa’da ortaya çıkan bu “4 C” formülasyonunu destekleyen şu Sivas atasözü de oldukça
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dikkat çekicidir “Kadın kısmı doğurmalı, doyurmalı, dokumalı” (Üçer, 1998: 109).
Bu çalışma hazırlanırken kadınla ilgili bu derece ağır atasözlerinin varlığı bizi ilk etapta
epeyce şaşırtmıştı. Asıl şaşırtıcı olan ve üzerinde dikkatle durulması gereken ise söz konusu
atasözlerinin paylaşıldığı çoğu erkeğin “bıyık altından” gülümseyerek bu atasözlerini –kısık sesle
de olsa- doğru bulduklarını söylemesidir. Demek oluyor ki yukarıdaki atasözlerini ortaya çıkaran
zihniyet derinlerde bir yerlerde de olsa hala canlı ve belki de uygun şartları bulduğunda tekrar
harekete geçmek için fırsat kolluyor. Öyle ki dünyanın pek çok yerinde görülen kadına şiddet ve
kadın cinayetleri aslında ilgili zihniyetin faal olduğunun da bir göstergesidir.
Bu noktada bir hususun daha altının çizilmesi gerekmektedir. Kadına şiddet ve kadın
cinayetleri meseleleri dünyanın ortak sorunlarıdır. Bu çalışmada dünyanın hemen her bölgesinden seçilen atasözleri de bunu ispatlamaktadır. Yani bu, sığ bir bakış açısının bize söylediği gibi
yalnızca Türkiye’nin ya da orta doğunun problemi değildir. Kadın cinayetleri konusundaki sayısal
veriler de bunu desteklemektedir zaten (Dişsiz ve Hotun Şahin, 2008) (http://www.hurriyet.com.
tr/dunya/kadina-siddet-dunyanin-her-yerinde-40659275).
Bu atasözlerinin akla uygun olmadığı konusunda sağlıklı düşünen her insanın fikir birliğine
varması gerekmektedir. Akla uygun olmayan düşünceler de hayatın içinden ne kadar uzaklaştırılabilirse tehlike de o nispette azalacaktır. Ancak bunun için öncelikle problemle yüz yüze gelmek
ve onu enine boyuna tanımak gerekir. Dolayısıyla kadınla alakalı bu atasözlerini yok sayarak,
görmezden gelerek ve hatta yasaklayarak problem çözülemeyecektir. Öyle ki Çin’de toplumsal
cinsiyet hakkında olumsuz mesaj içeren atasözlerini sansürleme hususunda Çin devleti adım atmıştır ancak problem artarak devam etmiştir (Schipper, 2010:369). En sağlıklı yol öyle görülüyor
ki yine sağduyu ve empatidir.
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Doç. Dr. Necdet Yaşar BAYATLI1

Giriş
Bağdat’ın kuzeydoğusunda yer alan Diyale ilinin Hanekin ilçesine bağlı Kızlarbat veya
halkı arasında telaffuz edilen şekliyle Kızrabat nahiyesi önemli bir Türkmen yerleşim birimi olmasına rağmen günümüze kadar üzerinde çok az durulmuştur. Bu önemli Türkmen nahiyesinin adı
Saddam Hüseyin›in başında olduğu Baas rejimi tarafından el-Sadiye ile değiştirilmiş ve çeşitli
asimile yollarına başvurularak demografisi değiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak nahiyede yaşayan
Türkmenler günümüze kadar varlıklarını, dillerini, kültürlerini ve milli kimliklerini muhafaza etmiş
durumdadırlar. Hatta farklı il ve ilçelerden getirilen ve nahiyeye yerleştirilen diğer etnik gruplar, bir
süre sonra çoğunluğu teşkil eden Türkmenlerden nahiyede konuşulan Türkmen ağzını öğrenip
konuşmaya başlarlar.
Başkent Bağdat’tan 164, Diyale’nin merkezi Bakuba’dan 70 kilometre uzakta olan Kızlarbat nahiyesinin asıl adının nereden geldiğine dair yaygın olarak halk arasında dilden dile şöyle
bir rivayet anlatılmaktadır.
Nahiye sakinlerinden yedi genç kız, nahiyede akmakta olan Himrin/Diyale nehrine elbise yıkamaya gidince suya düşer ve boğulurlar. Orada bulunanlar “Kızlar battı, kızlar battı” diye
bağırmaya başlar. Kızlar battı ifadesi gün geçtikte nahiye isimi olur ve Kızlarbat/Kızrabat şeklini
alır.
1

Bağdat Üniversitesi- Diller Fakültesi Türk Dili Bölümü Öğretim Üyesi.
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Türkmen yazar ve araştırıcı Necat Kevseroğlu’na göre, birleşik bir isim olan Kızlarbat Kızıl
Rıbat›tan meydana gelmektedir (Kevseroğlu, 2012:300).
Kızlarbat nahiyesinin kuzeyinde Karatepe ve Karağan (Celevla), doğusunda Hanekin,
güneyinde Şahraban (Mikdadiye), batısında ise Diyale nehri yer almaktadır (Saatçi 168:2009).
Köyleri ile birlikte Kızlarbat nahiyesinin nüfusu 1977 yılında yapılan sayıma göre 16843;
1987 yılındaki sayma göre 24810, 2007 yılında yapılan sayma göre ise 40906 olarak tespit edilmiştir (Nakşibendi - Rahman 2015: 209).
Nahiye, 150 yıl öncesine kadar bir köy konumunda olup Çöllük ve Haldi olmak üzere iki
ana mahalleden oluşmuş; daha sonra yeni mahalleler ihdas edilmiş ve bugünkü haline getirilmiştir (Nakşibendi - Rahman 2015: 206).
Çok verimli tarım arazilerine sahip olan ve içinde kaliteli buğday ve arpa yetiştirilen Kızlarbat nahiyesi, Baas rejiminin düştüğü 9 Nisan 2003 tarihine kadar Araplaştırma politikasına maruz
kalmış ve ünlü İslam Komutanı Saad bin Ebi Vakkas’a nispeten nahiyenin Türkçe ismini el-Sadiye ile değiştirilmiştir. Anılan tarihten sonra bu sefer farklı gruplar tarafından nahiyenin demografisi
değiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak Türkmenler, nahiyenin sosyo-kültürel yapısı yanı sıra kendi
varlıklarını, dillerini ve milli kimliklerini günümüze kadar koruyabilmişlerdir.
Selçuklular döneminde, önemli bir yerleşim birimi olan nahiyenin nüfusunun çoğu Türkmen
olduğuna dair Bağdat Salnamesi’nde de belirtilmiştir. Salnamede, nahiyede 19. yüzyılın başlarında
500’e yakın ev, 16 han, 4 kahvehane, 130 dükkân, 6 ‘ilve (sebze ve meyve hanı), 3 cami, 3 hamam,
4 su değirmeni, pek çok bağ ve bahçe (Saatçi 2009: 168) bulunduğu belirtilmektedir.
Nahiyede Osmanlı döneminden kalan Büyük Mahmut Paşa ve Nakşibendi Camileri bulunmaktadır. Büyük Mahmut Paşa Camisi, Osmanlı döneminde nahiyenin zenginlerinden Mahmut
Paşa tarafından 1893 (1311 Hicri) yılında yaptırılmıştır. Camin yüzölçümü 2000 metrekare olup
500 kişilik kapasiteye sahiptir. Camiin büyük bir avlusu ve güzel bir bahçesi bulunmaktadır. Camide bulunan minare 1997 yılında restore edilmiştir. Camide Türk mimarisindeki kubbeler yer
almaktadır (Sünni Vakıflar Divanı, Delil’ül Cevami ve el-Mesacit Etturatiye ve el-Eseriye, s.368 ).
Nahiyenin simge eserlerinden bir diğeri ise Nakşibendi Camisi’dir. Cami, Osmanlı döneminde 1891 (1309 Hicri) yılında yaptırılmış ve 2005 yılında Sünni Vakıflar Divanı tarafından
restore edilmiştir. Camiin yüzölçümü 1000 metrekare olup 300 kişilik kapasiteye sahiptir. Beyaz
kubbeli camide güzel bir bahçe bulunmaktadır. (Sünni Vakıflar Divanı, Delil ül Cevami ve el-Mesacit Etturatiye ve el-Eseriye, s.366 ).
Nahiyede 1970’li yılların başında yok olmaya yüz çeviren bir diğer tarihi eser Vehap Beg
(Bey) Hanı sayılır. Anılan han, 1873 yılında Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından karargâh olarak kullanılmıştır. Daha sonra Polonya askerlerinin karargâhı olmuştur. Irak’ta yaşanan 1920 devrimi sırasında nahiye ahalisi, söz konusu
güzergâhı ve Polonya askerlerinin silahlarını ele geçirerek onları büyük bir yenilgiye uğratmıştır.
Dolayısıyla söz konusu han, nahiye ahalisi için bir zafer simgesini teşkil etmektedir (Kuşçuoğlu,
1971:3 Sayı:9-10, Yıl 10).
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Kızlarbat’ta yaşayan Türkmenlerin birçoğu Bayat aşiretine mensup olup Ali Numan ailesi
gibi soyları Selçuklulara dayanan aileler de mevcuttur (Hüzrmüzlü- Pamukçu 2005:74).
Nahiyede Eski İsrafil, Pir Yalğuz ve İmat Han Vehap Beg olmak üzere üç büyük mezarlık
bulunmaktadır (Saatçi 2009: 168). Bununla birlikte Büyükcami, Yengievler, Piryalğuz, Teppe ve
Çöllük (Özmen 2004:104) gibi mahalle; Gavurbağı, Paşabağı, Degirmenbağı, Kalebağı gibi bostan ve bağ isimleri (Saatçi 2009: 168) nahiyenin Türklüğünü göstermektedir.
Adı, kültürü ve milli kimliğinden de anlaşılacağı üzere tamamen bir Türkmen yerleşim birimi olan Kızlarbat’ta nüfus dokusunu oluşturan Türkmen aileleri arasında değerli isimler yetiştiren
Ali Numan, Salihi, Hacıedhem, Haydarağa, Halidi, Karaveyis ve Tatar tayfaları başta gelir (Saatçi
2009: 169).

Metin
Halk edebiyatı ürünleri, tespit edildiği coğrafyanın kökenini, tarihini, varlığını, benliğini,
sosyo-kültürel, psiko-kültürel yapısını, dilini ve gerçek kimliğini yansıtmak açısından oldukça
önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla bu ürünlerden yola çıkarak bir coğrafyanın asıl sahibini tespit
etmek mümkündür.
Belli bir sanatçının eseri olmayan halk edebiyatı ürünleri, halkın düşünce ve hayal gücü
ile yaratılmış eserlerdir. Söz konusu ürünler başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş, daha sonra
yayılıp yeni katmalarla büyümüş ve gelişmiştir.
Türkmen yerleşim birimi Kızlarbat’ta Türk halk edebiyatı ürünleri, bütün canlılığıyla Türkmenler tarafından yaşatılmaktadır. Ancak ne yazık ki günümüze kadar herhangi bir derleme veya
tespit çalışmasının yapılmadığı söylenebilir. Burada yapılan saha çalışmasında farklı sözlü kaynaklardan derlenen atasözü, deyim, bilmece, yanıltmaca, ninni, ağıt, masal gibi halk edebiyatı
ürünleri örnekleri yer almaktadır.. Örnekler yazıya geçirilirken dille ilgili ilerde yapılacak olan çalışmalara ham malzeme temin etmek düşüncesinden de hareketle nahiyede konuşulan Türkçenin
ağız özelliği korunmuş ve metinler sözlü kaynaklar tarafından söylendiği gibi yazılmıştır. Çalışmanın sonucunda metinlerde yer alan bazı sözcüklerle ilgili bir sözlük hazırlanmıştır.
Burada inceleme konusu dil olmadığı için nahiyenin ağız özelliği üzerine durulmayacaktır.
Ancak örnek metinlerin okunmasını kolaylaştıracak bazı hususlara değinmenin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Genel olarak Irak Türkmen ağızları, teklik ve çokluk 2. kişi iyelik eklerinde, teklik ve çokluk
2. kişi zamirlerinin ilgi halinde ve bazı fiil kiplerinin teklik ve çokluk 2. kişi çekimlerinde “n”nin “v”
grubu ve “y” grubu olmak üzere ikiye ayrılır (Bayatlı 2017:41). Kılzarbat’ta konuşulan Türkmen
ağzı “v”li grubuna girer.
Bununla birlikte Kızlarbat Türkmen Türkçesi, kendine özgü ağız özelliği bulunmaktadır. Sözgelimi yuvarlak ince ünlülerin çoğu zaman kalın şekliyle telaffuz edilmektedir. Örneğin
güneş/guneş, göz,goz, gör/gor, kör/kor, öl/ol şeklinde geçmektedir. Aynı durum düz ünlüler için
de geçerlidir. Örneğin, saman/seman, zaman/zeman, indir/endir, göre/gore vb. Bununla birlikte
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teklik ikinci kişinin sın/sin/sun/sün eki, sı/si/su/sü; çoğul üçüncü kişide ise lar/ler, la/le şeklinde
geçmektedir. Sözgelimi, yapsın/ yapsı, gelsin/gelsi; yapsınlar/ yapsıla, getsıla/getsinler vb.
Kerkük Türkmenlerinde dönüşlük zamiri kendi, öz şeklinde geçmekte ve özüm- özım,
özüv-özıv, (Y grubunda: öziy), özü-özi, özümüz- özımız, özüvüz- öziviz (ya grubunda öziyiz),
özleri şeklinde kullanılırken (Hürmüzlü 2013:47) Kızlarbat Türkmen Türkçesi›nde dönüşlülük
zamiri eyz şeklinde geçmekte olup, eyzım, eyzıv, eyzı, eyzımız, eyzıvız, eyzleri şeklinde kullanılmaktadır. Teklik ikinci şahıs için çoğu zaman eyzı yerine eynı kullanılır. Bu durum örnek metinlerde görülebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi inceleme konumuz dil olmadığı için Kızlarbat
Türkçesinin ağzı özelliği ile ilgili tespit ve incelemeleri dilcilere bırakmanın daha doğru olacağı
düşünülmektedir.
Türk halk edebiyatının önemli ürünlerinden biri sayılan ve dili süsleyen, söyleyeni unutulmuş halkın ortak malı olmuş, öğüt ve ders veren, insanın dünya hayatındaki durumunu açıklayan (Macit-Soldan2005:101) atasözleri diğer Türk/Türkmen yerleşim birimlerinde olduğu gibi
Kızlarbat Türkmenleri arasında da konuşma sırasında sık sık kullanılmaktadır. Derleme sırasında
tespit edilen atasözü metinleri aşağıya alınmıştır.
1. Balığ baştan qoxıp

11. Yetimçe yetimçe qallı

2. Ne şeytanı gor, ne qulhuvallahı oxı

12. Sannen hereket, mannen bereket

3. Hurların ahı endırrı şahı

13. Qarın qardaştan ezizdi

4. Tek el çapqın çalmaz

14. Şirin soz ilanı dellikten çıxatırı

5. Qaldır semanı geler zemanı

15.Kimse eyz eyranına turş demez

6. Ye ollem ye allam

16. Goz gorer gevıl ister

7. Gormemış gordı gumışı

17. Ekmegi yox yemağa, attan gider sıçmağa

8. Ayağıvı yorğanıva gora uzat

18. Qarğa qarğaye diri üzıv qeredı

9. Daş yerinde ağırdı

19. Ya bu derdi çek ya bu obede qalme

10. Degme serxoşe eyzı düşer

20. Yalanın ipı qıssadı

Söz konusu atasözlerinin benzerleri ve hatta aynılarına Anadolu ve Türk dünyasının muhtelif yerlerinde rastlanabilir.
Gerçek anlamı dışında kullanılarak yeni bir anlam ifade eden ve bir düşünceyi dile getiren veya daha fazla kelimeden oluşan kalıplaşmış söz dizisi (Güleç: 2002:29) olan deyimler,
Türk halk edebiyatı ürünleri arasında önemli yere sahip olan bir diğer üründür. Türkmen nahiyesi
Kızlarbat›tan derlenen deyim metinleri aşağıda verilmiştir.
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Ağzı pis

Goz yımmaq

Ayağıva duştım

Goz çıkartmağ

Başa qaxmağ

Goz ıstına

Başa vırmağ

İgne at yere duşmaz

Boyın qırmağ

Qan tokmağ

Dil açmağ

Kor dugın

Dil uzatmağ

Qanı qeyniri

Dili ızun

Baş yemağ

Eli qıssa

Nefes kesmağ

Geyvıl çekmağ

Soz vermağ

Soyut-somut varlık ve kavramları uzak yakın ilişki ve çağrışımlarla insanın düşünce ve
dikkatine sunarak bunları açıklamayı veya bulmayı amaçlayan kalıplaşmış sözlerden oluşan anonim halk edebiyatı türlerinden (Artun 2014:99) bilmeceler, Kızlarbat nahiyesinde diğer Türk kültür
coğrafyasında olduğu gibi Türkmenler arasında da mevcuttur. Nahiye Türkmenlerinden derlenebilen bilmece metinleri şunlardır.
6. Açsav eynı durar

1. Qanı var quş dagıl

Bağalsav eynı qaçar (Ayakkabı)

Zikr eder darvış dagıl

7. Hediqada yaşıl ollı

Oxı dagsa duşmanı
Birbaş çıxar canı

Bezarde qere ollı

(Arı)

Evde qırmızı ollı (Çay)

2. İki mağara, benzer gora
Saçı var içinden su axar

(Burun)

3. Manım kimındı bes canı yoxtı
Kessev başını qanı yoxtı (Fotoğraf)
4. Bir dolabım var
İçinde ottız ikkı daşım var (Diş)
5. Altında su var

8. Sesi var canı yoxtı (Saat)
9. Bir qız var, bes bir gozı var (İğne)
10. Her gun ezan oxırı
Bes nemaz qılmırı
Her gun ervad alırı
Bes kebin kesmırı (Horoz)

Istında ataş var (Nargile)
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Çeşitli kelime dizileriyle kurulan anlamlı-anlamsız cümlelerden meydana gelen ve çocuklar birbirlerini tuhaf, gülünç ve utanılacak duruma düşürerek çevredekilerin gülüşmelerine yol
açma amacıyla söylenen tekerlemelere Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmen yerleşim birimlerinde özel bir adı olmamasından dolayı ve “Bunu hızlıca söyler misin?” sorusuyla başladığı için
Suphi Saatçi tarafından Çaşırtmacalar (Yanıltmaçlar) adı verilmiştir (Saatçi 2008: 56). Daha çok
çocuk edebiyatında tanınan ve bilinen bu türün örnekleri Kızlarbat Türkmenleri arasında tespit
edilmiştir. Derlenen Çaşırtmaca örnekleri aşağıdadır.
1. Sesıvızın sesı, sessızlerın sessızlığı
2. Keçele keçel diyan keçel oğlı keçeldi
3. Burnım burnıv, burnıv burnım, burnı, burnıv.
4. Qurrrı qorı qır, qır qurrı qorı
5. Tası bas Abbas, bas tası Abbas
Uyutulmaya çalışılan çocuğa veya çocuğu hoplatıp severken söylenen ve birtakım duygu,
düşünce, inanç, umut ve hayalleri, sevinç ve acıları ihtiva eden; çoğunlukla dört dize ile söylenen
ve mısra sonlarına birtakım klişe sözler ilave edilerek ezgi ile terennüm edilen manzum sözler
(Kaya 2007:569) olarak tanımlanan ninnilere, Irak Türkmenleri arasında Leyle adı verilmektedir.
Kızlarbat Türkmenleri arasında ne yazık ki genç nesil anneleri artık eskisi kadar çocuklarına ninni
söylememektedirler. Bu yüzden kaynak kişilerden sadece beş ninni metni derlenebilmiştir. Derlenen ninni metinleri aşağıya alınmıştır:
1.

Guneş çıxtı yatmadım

Manım oğlım gozledı

Hapsı senıv xatrıvçı

Boyı ızun gozeldı

4.

Mahalleden geçende

Qurbanam men bu qıza

Herkesten çox gozeldı

Gişiyden galli bize

2.

Saçları altın kimi

Oğlım şirin yatıptı

Uzanıp deger dize

Yıxusuna dalıptı

5.

Qolımı yastığ edıp

Balem şirndi balem

Gozları da yumptı

Adına qurban balem

3.

Sözüne hayran balem

Leyle direm sanıvçı

Balem nazardı balem

Qolım yastığ başıvçı
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Türk halk edebiyatının bir diğer önemli türü olan ağıt, ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini
dile getiren söz veya okunan ezgi (TS 2005:34) olarak tanımlanmaktadır. Irak Türkmenlerin
arasında ağıt için sazlamağ terimi kullanılmaktadır. Nahiyeden derlenen ağıt örnekleri aşağıda
sunulmuştur
1.

Qorxem düşem ollem

Teppeye çıxtım bu gun

Qaldırse manı ğerib

Taptım bir bağlı dugun

4.

Men evvelden yaralıyam

Sele neme geldıv

Duşıp yâdıma bu gun

Nem qalıp neme geldıv

2.

Canım çıxtı gattı

Bermağa bax bermağa

Sen manım neme geldıv

İpek yox bağlamağa

5

Dağdan boyık uregim

Ğeribin sası gelmez

Qalmışam yer vermağa

Bekler kimsası gelmez

3.

Baş yastığ qulağ qapıda

Men ğerib işim ğerib

Bekler kimasası gelmez

Yolda yoldaşım ğerib

Halk edebiyatının can damarını temsil eden ürünlerin başında masallar gelir. Irak Türkmenleri arasında masal (matal) ve masal anlatma geleneği oldukça yaygındır. Irak Türkmenlerinin bütün yerleşim birimlerinde halk edebiyatı ürünleri arasında yaygınlık açısından hoyrattan
sonra masal geldiği söylenebilir (Bk. Bayatlı 2009). Türkmen nahiyesi Kızlarbat›tan derlenen
masal metinleri ilçe ağız özelliği muhafaza edilerek aşağıya aktarılmıştır.

1. Melık Qızı ve Sır Vermağı
Var idi yox idi bir edam var idi. Istadı melık qızın alsı. Bir gun gattı melık ıstıne hetta qızını
alsı. Melık bir şert ettı ıstıne. Geydi eyne “Bir boyık edam var camıda gunde girmı kere ezan verer. Get bu edam ıstıne sor eyne “Naçı gunde girmi kere ezan verese”. Bu edam qaxtı camia gettı
sordı edamnen “Naçı gunde girmi kere ezan verese?”. Boyık edam hakat ettı eyzıçı geydi eyne “
Bir gun ezan verirdim, bir boyık ğerib quş galdı ıstıme pardı manı bir xoş yere, onde yeriştiği bu
yercığaze gordım ellı bir qız çox şirin. Bir dene bu qızlardan geldı ıstıme mennen sordı elli qızı
istise yoxe menı istise” Geydi eyne “Ellı qızı ıstırem.” Bu qız bir zılle çalı eyne ve koyıne dondertti.
O ki ezan verirdi içinde. Bu edam çox teneddum etti ve ıstadı o xoş yere donsı. Qerirladı gunde
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girmı kere ezan versı belket o quş geler dondersı nefis yere. Bu qussanın menası her kim taleb
etsı haqınnen ziyater ebu cezasıdı. Sore bu oğlan melık ıstıne dondı, hekat ettı qusayı. Melık
qızını verdı bu oğlane.

2. Şebab Alması u Hayat Suı
Var idi yox idi bir boyık edam var idi. Bu edam uç oğlı var idi. Bir gun bu edam kor oldı,
oğlanlar pardıla eynı dıxtorçı. Dıxtor dedi “Bebavızın dermanı bir bağdadı, bu bağ bir sultane
malıdı, Adı Sina. Bes dermanın getırmağı çox zehmetı.” Boyık oğlan qerırladı getsı melik bağıne
derman getırsı, Çıxtı atınen yarı yolda uç yol taptı birisinde yazınıb “altun tapese, birisinde elmas
u birisinde gozel qız tapese”. Oğlan ixtiyar etti altun yolı, bu yolda geçtı bir mecmua edam taptı,
bu edamlar oğlanı esir pardıla koylerine u xadım ettile eynı eyzlerıçı. Gun geldı gun gattı oğlan
texir oldı, bu vexıtte ortemcı oğlan qerırladı eyzı getsı, nefis yere yerişti. Sağ terefe geçti bu yolda
yazınıb bir gozel ervad tepese, bir koy hukumdarı babası yadınnan çıxtı onde bu koye yeriştı.
Gozel ervad yanına. Bu ervad eyzıçı xadım etti eynı. Gun geldı gun gattı ortemcı oğlan texir oldı.
Kuçık oğlan qerırladı eyzı getsı, dermanı getırsı bebaçı. Nefis yere geçti u nefis yere yerıştı ki
qardaşları gettıler eyne. Ortemcı yolı ixtiyar etti. Bu yolde yazınıb. ege gettı deha donmese u bu
yol melike Sina oldı. Çox xıture gordı, hetta boyık bir arx yane yerıştı, bir qapı taptı, bir uskek
yerde bu qapiden boyık ervad çıxtı, oğlan qussasını bu ervadçı selaştı. Ervad saidladı eynı bir
seri at verdi eyne, adı kemin. Bacısı yane yolladı eynı. Onde bacısı yane yerıştı hem qusasını
selaştı bacısı saidladı eynı bir at verdi eyne bacısı atınnen seriter u kuçık bacısına yoladı eynı.
Gozel bir ervattı. Oğlan hem qusasını selaştı bu ervatçı u verdi eynı bir at çox seri melike Sina
bağıne yolladı eynı, geydi eyne “Yerışendav bağe, hiç bir şey tutmese elıve, hetta bilmesile sen
bağdese, lian vıralle senı”. Onde bu oğlan bağe yerıştı bir uskek siyac taptı, atınen atlandı u girdı
bağ içine u başladı alma derı u cerasın doldırtı, hayaet suvınnen onde ki ıstadı donsı atın eyağı
bağın siyacıne degdi. Ceresler dogdı, oğlanı tuttıle melikeçı pardıle eynı. Oğlan qusası melikeçı
selaştı. Melike sevındı eşitande qusasın geydi eyne. Melike ıstadı varsın hetta oğlan olsı melık
bu koy ıstıne. Oğlan qabul ettı geydi melikeye “Bes giderem dermanı parrem bebemçı u donem,
veid verdi eyne. Onde oğlan dondı koyçı. Yolda qardeşlerı taptı, halları çox xerab idi, geydi ne
oldı eyzlerıne. Qardeşler, bıldıle kuçık qerdaş getırıp derman bebeçı, çaldıla eynı u sicin ettile
eynı u eyzlerı pardıle dermanı bebeçı. Beba eyyı oldı. Bir mudde sore kuçık oğlan dondı koyıne
gettı bebası yane, geydi eyne haqiqayı bes bebe inanmadı eyzıne, qavdı eynı bir neçe gunnen
sore melike Sina gellı oğlan koyıne bir boyık ceyşı var idi. Gattı oğlan bebası ıstıne geydi eyne
haqiqyı. Beba bıldı kuçık oğlan dermanı gatırıp eyzıçı. Itizar ettı kuçık oğlane u qavdı boyık u
ortemcı oğlanı u sore melike kuçık oğlana vardı u her iki koy bir el oldıle.

3. Bir Tacır Dort Ervadı Var
Var idi yox idi bir tacır dort ervadı var idi. Bu tacır dordımcı ervadın çox severdi u çox henin
idi ıstıne u en beha espab alırdı eyzıçı. Uçunıncı ervadı severdı u tebahi edırdı eyzıne yoldaşları
arasında u qorxardı neket bir gun hayıtlası u getsı bir ğer edamçı, u ikimci ervadı severdi çunked
eqlı boyık idı u sabır edırdı. Ama birimci ervadı çox vefi idi u daimen meqeyet olırdı parasıne u işine u evine bes edam sevmırdı birimci ervadını, bes eyzı edamı severdı çox. Bir gun edam xeste
duştu, fikir etti oler yadıne duştu xoş gunler ki meişet etti eyzını. Sordı geydi “Mende dort ervad
var, bes olem de yalğuz qallem.”. Bu edam dortımcı ervadınen sordı geydi “Hepsinnen çoxter
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sanı sevdım u en beha espab sanıvçı getırdım, indi odı olellem manımnen galıse?” Ervad geydi
“Yo, bu iş zahmettı edam çox”. Edam çox acığ yedi. Uçumcu ervadı ıstıne dondı geydi eyne “Men
çox sevdım sanı, indı odı ollem manımnan galıse?” Ervad geydi eyne “Yo, çunked bu hayat xoştı
u san olendev ğer edama varram,” Edam çox acığ yedi, sore ikimci ervadı ıstıne dondı u geydi
eyne “Sen durdıv manımçı dar gunlerde, bu kere ıstırem durese manımçı, odı ollem manımnen
gelse?” Geydi eyne “Yo”. Bu kere edebilmırem durrem sanıvçı”. Hem çox acığ yedi. Bu vexitte
bir ses eşıttı gıyrı “Men savdan gellem, her hare gidese,” Bu Tacır baxtı birimci ervadı gordı, bu
ervad çox zeif idi yemağı eyyı dagıldı, çünked gişsi meqeyet olmadı eyne. Tacır geydi “Gerek
hepsinen çoxter sevaydım u meqyet olayıdm sene, çünked bes sen vefise.”
Bu qusanın menası hiçbir ervadın vefası yox idi, birimci ervad kimin çünked ne qerçe para
u keyf edağ, hiç birsi qalmaz bızımçı, bes ervad ki sever sanı.

4. Yeddı Qız
Var idi yox idi bir boyık edam var idi, Qızrabat’ta otırırdı. Bu edamde yeddı qız var idi, evleri su başında idi. Bu boyık edam, odın yığırdı. Her gun sebbeh çole gidirdi, odını yığırdı u satırdı
u bu şıkıl meişatı çıxmıştı. Bir gun bu edam işine gettı. Bu vexitte bir sel galdı ğerq etti hapsı koyı,
qızları oldule. Edam işten dondı, eşittı qızları oldıle, çox acığ yedi. Bu hadısten sore koyın adı olı
Yeddı Qız. Zeman gettı zaman galdı bu koyın adı Qızarbat oldı.

5. Şirin Heva Sevze Qıva
Var idi yox idi koyde uç bacı var idi. Boyık u ortemcı her ikisi vardıle. Kuçık bacı qaldı.
Bir gun bu kuçık bacı ğurfesine girdi bir beyaz at gordı, bu at qızden selaştı. Bu qız teacubı
qaldı, bu at nece selaştı ne şıkıl bir sahe havılladı eyzlerını u koylarının ehlı hayvanatçı u geydı
qıze «Geymese bu qusayı kimseye, sore bir helqe verdı qıze geydı eyne “Ager qısamı selaştıv
kimseye daha gormese menı ille geçese boyık mesafe yalla gorese menı.” Bir gun bu qız bacsıçı
selaştı qusayı sore eve dondı çağırdı at ıstıne tapmedı eynı. Bıldı daha gormez eynı, sore bu qız
qerrırledı getsı atı gorsı, safırladı koyden koye ila en yerıştı bir koye gordı bir qız iraxten su qoyırı
cereye ıstadı saidlesın eynı sore helqeyı attı cere içine. Sore qız eve gattı, qardaşı suden yexendı, helqeyı cerede taptı, bıldı bu helqe kimındı, qaçtı arx yane, gettı qızı tapttı arx yane geydi
«Ne getırdı sanı ındı hare sexlem sanı, axım nenem u bebem sahire havılladı eyzların bir boyık
hayavançı u ager gorsıle sanı yılle sanı ile nenem sütun içese.” Sore gun geldı gun gettı, oğlanın
nenası ıstadı bu qızden xelas olsı taleb ettı saub iş, mesel yerı yexası, gozı sunnen edebılmadı
etsı bu işi. Oğlan saidladı eynı, sore nene bir risale verdi eyne, geydı eyne par eynı bacımçı risale
içinde yazıp bacsıçı bu qız yerişande yanıva oldur eynı. Oğlan risaleyı gordı, yazmağı degıştırdı,
bu qız risaleyı pardı u dondı nene qızı gordı teacubı qaldı. Bir gun qerırladıle qız u oğlan saharanın sıhrını tustsıle. Bir mecbur yerde sıhrı taptıle bir ilbe içinde uç zenbur ilbe içinde taptıle çıxartıle zenburu ulbeden sıhrı durdı, oğlanın nenesı u bebesı u koyın ehlı tebii dondıle sore oğlan qızı
aldı hepsı koy sevindı.
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Sonuç ve Değerlendirme
Diyale’nin Kifri, Karatepe, Hanekin, Karağan (Celevle), Mendeli, Beletruz, Kazaniye ilçe
ve nahiyeleri gibi Kızlarbat nahiyesi de Türk kültürü, edebiyatı ve folkloru açısından oldukça zengin bir hazineye sahip olmasına rağmen günümüze kadar hakkında çok az çalışma yapılmıştır.
Osmanlı döneminin sona ermesinden sonra Irak’ın başına geçen iktidarlar, anılan ilçe ve nahiyelerde yaşayan Türkmenlere baskı ve yok sayma politikasını uygulamışlardır. Aynı zamanda
araştırıcılar, burada yaşayan Türkmen nüfusunu Türk dünyasına yeterince tanıtmadıklarını da
söylenebilir. Hâlbuki anılan yerleşim birimleri, adlarından da anlaşılacağı üzere tamamen birer
Türk/Türkmen coğrafyasıdır.
Bu çalışmada yer alan metinlerde görüldüğü üzere nahiyede konuşulan Türkmen ağzında
çok sayıda Arapça ve Farsça sözlük, ek ve terkipler bulunmaktadır. Nahiyenin maruz kaldığı
baskılara bakılırsa bunları normal olarak karşılamamız gerekir.
Burada şunu ifade etmek yerinde olur, Kızlarbat nahiyesi uzun yıllar Bağdat ile Diyale’nin
Hanekin ilçesinde yer alan Munzıriye Sınır Kapısı arasındaki yol güzergâhında oldukça önemli
bir geçiş noktası teşkil etmiştir. Bağdat’tan İran’a veya İran’dan Bağdat, Necef ve Kerbela’ya
giden ziyaretçi ve tüccarların uğrak mekânı olmuştur. Bu yüzden nahiyedeki Türk/Türkmen kültür
varlığı, hem Arap hem de Fars kültürü ile yoğrulmuş, hem etkilemiş hem de etkilenmiştir. Nahiye
Türkmenlerinin konuştuğu Türkçeye Arapça ve Farsça sözcüklerin girmesi etkilenmenin bir yansıması sayılabilir.
Kızlarbat Türkmen ağzında çok sayıda yabancı kelime, ek ve terkipler bulunmasına rağmen kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler dil alanında çalışan uzmanlar tarafından tespit, tahlil ve mukayese çalışmalarını beklemektedir.
Kızlarbat Türkmenlerinden derlenen halk edebiyatı örnekleri, Kerkük ve Irak’taki diğer
Türkmen yerleşim birimleri başta olmak üzere Türk dünyasının muhtelif yerlerinde benzerlerine
ve hatta aynılarına rastlanabilir. Bu durum Türk kültürünün sağlam yapısının bir göstergesi sayılır.
Yerlerinden edilmiş olan ve Hanekin’e yerleşen Kızlarbatlı Türkmenlerden yapılan küçük
bir derleme çalışmasından bu kadar güzel ve orijinal halk edebiyatı ürünleri derlenip tespit edilebilirse; durum müsait olup güven ve istikrara kavuştuktan sonra nahiyeye gidilip kapsamlı bir
derleme çalışması yapılabilirse ne kadar zengin ve orijinal metin tespit edilebileceği düşünmek
gerekir.
Teknolojinin gelişmesine ve yaşanan olumsuzluklara rağmen nahiye Türkmenleri arasında halk edebiyatı ürünlerinin yaşamaya devam ettiği görülmüştür. Söz konusu ürünlerin bir
an önce kayıt altına alınması gerekir. Çünkü halk edebiyatı ürünleri, milletlerin varlığını devam
ettirmesinde, olukça önemli bir yere ve göreve sahiptir. Hazırladığımız bu çalışma da buna yönelik bir çalışmadır. .
Atasözü, deyim, ninni, ağıt, bilmece, yanıltmaca ve masallarından da anlaşılacağı üzere
bir Türkmen yerleşim birimi olan Kızlarbat’tan halk edebiyatı ürünlerini derleyip yazıya geçirerek
Türk halk edebiyatı literatürüne kazandırmak bir halk edebiyatı araştırıcısı için oldukça önemli bir
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görev sayılır. Çünkü muhtelif coğrafyalarda yaşayan Türklerin halk edebiyatı ürünlerini derleyip
toplamak ve yazıya geçirmekle zengin olan Türk halk edebiyatı hazinesine zenginlik kazandıracaktır.

Sözlük
A

Ç

Acığ yedi: Üzüldü

Çaldıla: Dövdüler

Ager: Eğer

Çenebaz: Çenesi düşük, geveze, çok
konuşan çeneli

Alma: Elma
Ataş: Ateş
B
Balem: Balam
Bağıne: Bağına
Balığ: Balık
Bebe/Beba: Baba
Beha: Pahalı
Bexçe: Bahçe
Bermağa: Parmağa
Bezar. Pazar
Bıldıla: Bildiler
Bızımçı: Bizim için
Birimci: Birinci
Boşbuğaz: Boşboğaz
Boyık: Büyük
C
Cera: Cerre
Ceres: Zil

Çole: Çöle
Çünked: Çünkü
D
Daimen: Daima
Dag: Değ
Dagıl: Değil
Darvış: Derviş
Daş: Taş
Degme: Değme
Dıxtorçı: Doktora
Direm: Söylerim
Dogersem: Döversem
Dondı: Döndü
Donsı: Dönsün
Dort: Dört
Dördımcı: Dördüncü
Dugun: Düğün
Duşman: Düşman
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Duştu: Düştü

H

Düşıp: Düşüp

Hadiqa: Bahçe

E

Hanin: Yufka yürekli

Edam. Adam

Hakat: Laf

Ellı: Elli

Hare: Nere

Endır: İndir

Hereket: Hareket

Ervad: Eş/karı

Helqe: Alyans

Espab: Elbise

Hetta: Hatta

Eşitande: Dinlediğinde

Hukumdar: Hükümdar

Eyran: Ayran

Hur: Hür

G

X

Geler: Gelir

Xadım: Hizmetçi

Gor: Gör

Xerab. Kötü

Gor: Gör/ mezar

Xıture: Tehlike

Gora: Göre

G

Goz: Göz

Geldı: Geldi

Gun: Gün

Getırdım: Getirdim

Gumış: Gümüş

Geydi: Dedi

I

Girmi: Yirmi

Istında: Üstünde

Gozel: Güzel

Istadı: İstedi

Ğ

İ

Ğer: Başka

İndi: Şimdi

Ğerib: Garip

İxtiyar etti: Seçti

Ğeriq etti: Batırdı

İraxten: Iraktan

Ğurfesine: Odasına

Itizar: Özür dilemek
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Q

N

Qarış: Karış

Naçı: Niçin

Qerçe: Kadar

Nağarta: Ne kadar

Qere: Kara

Nefıs: Aynı

Qeynemeğ: Kaynamak

Nemaz: Namaz

Qerirledi: Karar verdi

Neket: Olur ki

Qorı: Çaydanlık

O

Qorxerem: Korkarım

Obe: Oba/ köy

K

Odın: Odun

Kebin kesmağ: Nikah kıymak

Ollı: Olur

Keçel: Kel

Ollem: Ölürüm

Kif: Keyif

Ortemcı: Ortanca

Kimın: Gibi

P

Kimasası: Kimsesi

Pardı (Apardı): Götürdü

Koy: Köy

R

Koyıne: Köyüne

Rısale: Mektup

Kuçık: Küçük

S

L

Safırladı: Yola çıktı

Lian: Çünkü

San: Sen

M

Sanı: Seni

Menı: Beni

Saneviyet es-Sadiye: Sadiye Lisesi

Mecmua: Grup

Saidlesın: Yardım etsin

Melik: Kral

Savdan: Seninle

Melike: Kraliçe

Seman: Saman

Meişet: Yaşamak

Serxoş: Sarhoş

Meqeyet: Mukayyet

Sore: Sonra

Mudde: Süre

Suı: Suyu
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Selaştı: Konuştu/ anlattı

Ülbe: Kutu

Saidladı: Yardım etti

Ü

Seri: Hızlı

Üregim: Yüreğim

Sicin: Hapis

Üçümcu: Üçüncü

Ş

V

Şert: Şart

Vefi: Vefalı

Şebab: Gençlik

Veid: Söz vermek

Şıkıl: Şekil

Y

Siyaç: Bariyer

Yadınndan çıxtı: Unuttu

T

Yane: Yanına

Tacır: Tüccar

Yanıb: Yanıp

Taptım: Buldum

Yalğuz: Yalnız

Tapese: Bulursun

Yarvarram: Yalvarıyorum

Tebahi: Böbürlenmek

Yaşıl: Yeşil

Teneddum: Pişman

Yengişten: Yeniden

Texir: Gecikmek

Yercığaz: Yercik/ yere

Teref: Taraf

Yetimçe: Aşağılık/Açgözlü kimse

V

Yığardı: Toplardı

Vexıt: Vakit

Yoxe: Yoksa

Vermağa: Vermeye

Z

Verer: Verir

Zehmet: Zahmet

Vırğın: Vurgun

Zeman: Zaman

U

Zenbur: Arı

Uç: Üç

Zılle: Zille

Umır: Ömür

Ziyater: Daha Fazla

Uskek: Yüksek

Zeif: Zayıf
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KIRGIZ HALK KÜLTÜRÜNDE BEYAZ (AK) RENK
		

Dr. İlknur BAYRAK İŞCANOĞLU1

Giriş
Türkçe sözlükte cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum şeklinde
tanımlanan renk, sosyal ve kültürel anlamda da pek çok farklı anlam kazanmıştır. Rengi insan
hayatında ve toplumsal yaşamda çok boyutlu olarak düşünmek gerekir. Renk çok boyutludur
çünkü rengin kültürel, toplumsal, sosyolojik, ,iletişimsel, dilsel, psikolojik, dinsel açıdan anlamları
vardır. Renk toplumsaldır çünkü renk farklı toplumlarda değişik anlamlar taşır. Rengin toplumlara
göre ayrı anlamlar taşıması toplumların yaşadığı doğa şartlarından, inançlarından ve kültürlerinden kaynaklanmaktadır ( Özer, 2012: 279). Renk dinseldir. Farklı renkler farklı inançlarda farklı
anlamlar kazanabilir. Örneğin beyaz renk, Kuran-ı Kerim’de farklı anlamlarda on iki ayette geçmektedir. Kıyamet günü Müslümanların renginin beyaz olacağı ve yüzlerinin ağaracağı, Allah’ın
rahmetine mazhar olacakları vurgulanmaktadır ( Okcu, 2007: 140). Kur’an-ı Kerim’de Yusûf
suresinde, göze ak düştü diyerek beyaz ile hüzün ve ümitsizlik ifade edilmiştir. Saffât suresinde,
cennetteki bütün güzel şeylerin renginin beyaz olduğu söylenmiştir( Okcu; 2007: 141). Kuran- ı
Kerim’de beyazın hüzün ve ümitsizlik dışında olumlu anlamlara sahip olduğu görülür. Renk psikolojik bir boyuta sahiptir çünkü renklerin insanları duygusal olarak etkilediği hemen hemen bütün
toplumlarda kabul edilmiştir ( Erim, 2000: 12). Her renk insanı farklı şekilde etkileyebilir. Örneğin
kırmızı sinirleri uyandırıp kan dolaşımını hızlandırırken sarı parlak bir renktir; bu sebeple sarı rengin insana neşe verdiği söylenmektedir ( Erim, 2000: 12). Renk kültüreldir çünkü farklı kültürlerde
farklı kültürü temsil eder hâle gelmiştir. Örneğin beyaz renk Türklerde batıyı temsil etmektedir (
Mazlum, 2011: 128). Renk farklı dönemlerde ve kültürlerde çeşitli anlamlar kazanıp zamanla millî
ve manevî değer haline de gelmiştir ( Mazlum; 2011: 5). Kısacası renk, farklı toplumlarda ve
farklı kültürlerde dinsel, iletişimsel, toplumsal, sosyal… olmak üzere pek çok anlam kazanmıştır.
1
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Türkçe sözlükte beyaz renk, ak şeklinde tanımlanırken ak kelimesi 1. Kar, süt gibi şeylerin
rengi. 2. Temiz, namuslu. 3. Sıkıntısız, rahat şeklinde anlamlara sahiptir. İngilizce’de beyaz anlamına gelen “white” kelimesinin eski İngiliz ve Alman dillerindeki “hwit” kelimesinden geldiği ve
anlam olarak saflık, barış, iyilik, masumiyet gibi anlamlara sahip olduğu söylenmektedir ( Akkın
vd. , 2004: 277).
Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınmış, Türk kültür ve tarihinin önemli eseri Kutadgu
Bilig’de beyaz renk “ayırt edici” manasında kullanılmaktadır:
“Kara kul karası bolur beg örüng
Karalı örüngli adırttı körüng.”( Arat, 1979:224).
Siyah kul rengidir, bey beyaz olur ve siyahla beyaz renkleri böyle ayırt edilmiştir.
Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmış Divanü Lügati’t Türk’te de ak kelimesi ile
karşılaşılır. Divanda ak “her şeyin beyazı”, “aksakal adam” “saçı sakalı ağarmış adam” şeklinde
geçmektedir ( Atalay, 1998: 81).
Dede Korkut’ta beyaz renk ise şöyledir: Bayındır Han’ın Oğuz Beylerini misafir ettiği bir
ziyaret sırasında Bayındır Han bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere de kara otağ kurdurur.
Oğlu olan ak otağ, kızı olan kızıl otağ, çocuğu olmayan da kara otağa oturtulur. Bu boyda beyaz
rengin toplum karşısında bir övünç, bir yüz aklığı şeklinde algılandığı görülmektedir.
Beyaz ( ak) renk Türk tarihinin çok eski dönemlerinde beş ana renkten biri olarak kabul
edilmiştir. Kara, ak, kızıl, yeşil, sarı renkler ana renklerdir ve bu renkler dünyanın dört yönü ile
merkezini ifade etmekte kullanılmıştır ( Genç, 1997: 412-413).
Türk kültüründe ve tarihinde beyaz renk sıkça kullanılmıştır. Beyaz rengin Türk kültüründe ve tarihinde farklı anlamlarda ve farklı şekillerde sıkça yer alması durumu Şamanist inancın
kalıntıları şeklinde açıklanabilir. Şamanist inanışta iyilik getiren arı ruhlar vardır. Bu arı ruhlardan
biri de Ülgen isimli ilahtır. Yapılan şaman dualarında Ülgen’e beyaz parlak anlamlarına gelen
“ak ayas” dendiği görülür ( İnan, 1998:412). Renkler arasında beyaz renge verilen kutsal olma
durumunun Şamanizmle ilgili olduğu açıktır. Ayrıca Ülgen isimli ilahın kızlarına da “ak kızlar” denmektedir ( İnan, 2000: 33). Ülgen’in ay ve güneşin ötesinde yıldızların üstünde yaşadığı rivayet
edilir ( İnan, 2000: 32). Şamanizm inancında; şamanların yukarıdakiler, aşağıdakiler veya ak şaman, kara şaman şeklinde isimlendirildiği görülür ( Eliade, 1999: 217-218). Gökyüzüne yolculuğa
çıkabildiğine inanılan şamanlar ak olarak nitelendirilir. Gökle ilgili durumlarda “ak”ın tercih edildiği
görülür. Bu inanca karşılık aşağıda bulunduğuna inanılan tanrılara da ak hayvan kurban olarak
kesilmektedir ( Eliade, 1999:220).
Şamanın ayini sırasında trans halindeki yolculuğunda göğün katlarını gezdiğine inanılır.
Bu yolculuğu sırasında şaman gücünün el verdiği yüksekliğe kadar ulaştığında Tanrı Ülgen’e
seslenir ( Eliade, 1999: 228). Bu seslenişte şaman göğü ak olarak niteler:
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Üç merdivenle çıkılan,
Üç sürünün sahibi, Tanrı Bay Ülgen!
Önümde beliren mavi yokuş,
Kendini gösteren mavi gök,
Hızla yuvarlanan mavi bulut,
Ulaşılmaz mavi gök!
Erişilmez ak gök! ( Eliade, 1999: 229).
Şamanist inanışta, tanrılarla ilgili nitelendirmelerde ya da göğün erişilmezliği, yüksekliği
noktasında ak rengin kullanıldığı, ayrıca törenlerde tanrılara ak renkli hayvanların kurban edildiği
görülmektedir. Yükseklik olarak yukarıda yaşayan bir ilahın beyaz olarak nitelendirilmesi durumu
da Şamanist sonrası dönemdeki farklı halk inanışlarında ve bazı uygulamalarda beyaz rengin
kullanılmasının veya bu durumların ve uygulamaların ak olarak tanımlanmasının yolunu açmıştır.

Kırgız Halk Kültüründe Ak Renk
Kırgızlar en eski Türk topluluklarından biridir. Kırgızlar için tarih içerisinde pek çok zorlukla
karşılaşmalarına rağmen sözlü kültürlerini bugünlere ulaştırabildiklerini söylemek mümkündür.
Kırgızlar; mitolojik hikâyeleri, efsaneleri, destanları, türküleri, alkışları, kargışları, çocuk folkloru
ile oldukça zengin bir sözlü kültüre sahip Türk topluluğudur. Özellikle Manas Destanı, Kırgızların
sözlü kültürlerinin zenginliğini ortaya koyan en önemli örnektir.
Kırgızlar geçmişte göçebe bir hayat tarzına sahiptir. Bugün için Kırgızistan’da büyük şehirlerde modern hayatlar devam etse de hâlâ küçük şehirlerde, kasabalarda, köylerde göçebe
hayatın etkilerini, yaşam şeklini görmek mümkündür. Kırgızların geçmişte göçebe yaşam tarzına
sahip olmaları, hayvancılığa önem vermeleri; Kırgız’ın hayatı algılayışında ve hayata anlam
vermesinde şekillendirici olmuştur. Kırgızların geçiş dönemi ritüellerinde ( doğum, evlenme,
ölüm), giyim-kuşamlarında, yiyecek ve içeceklerinde, dualarında kısacası pek çok uygulamada
ve inanışta göçebe yaşamın ve hayvancılığın etkilerini görmek mümkündür. Kırgız halk kültürü
içerisinde göçebe yaşam şeklinin ve hayvancılığın şekillendirdiği uygulamalar içerisinde beyaz
rengin kullanım sıklığı ve anlamı oldukça dikkat çekicidir. Bu bildiride Kırgız halk kültürü içerisinde
beyaz rengin taşıdığı anlamlar ile Kırgızlara ait ritüeller ile uygulamalarda, gelenekler içerisinde
beyaz rengin kullanım şekillerine değinilecektir.
Kırgız halk kültüründe beyaz renk nerede, kimin veya neyin üzerinde ve ne şekilde olursa olsun önemli görülmüş ve ona kutsallık verilmiştir. Yeni evlenen gelinin başörtüsünde, içilen
kımızda, gömlekte, takılan kalpakta, kalınan boz üyde2, edilen ve alınan duada, hep beyaz rengi
hem şekil hem anlamsal hem de inanç boyutunda görmek mümkün olmuştur.
Kırgızlar beyaz renk için “ak” sözcüğünü kullanmaktadırlar. Kırgızistan’da yer alan Ata-Beyit’te ziyaretçileri karşılayan “Ak iyilet birok sınbayt” ( Gerçek eninde sonunda ortaya çıkar.)
şeklindeki atasözü Kırgızlar’ın algılayışında ve düşüncesinde beyaz rengin yerini gösterir özellik2

Geleneksel Kırgız evi
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tedir. “Ak” Kırgızca Sözlük’te 1. Beyaz, 2. Temiz, namuslu, 3. Masum, suçsuz, 4. Süt, süt mamülleri anlamlarına gelmektedir. Eraliyev ve Karataev’e ait sözlükte ise ak kelimesi hem süt ve süt
ürünlerine verilen genel ad hem de kutsal anlamlarına gelmektedir.( Karataev ve Eraliyev, 2005:
18). Ak söz, ak kızmat, ak emgek, ak süyüü, ak cürök, ak col… örneklerinde olduğu gibi Kırgız’ın
düşünüşünde ak; arılık ve temizlik anlamları ile gerçek, hakikat anlamlarına da gelmektedir. (
Mamatcanova, 2016: 29). Kırgız’ın algılayışında ak sözcüğü ayrıca iyi tabiatlı, nazik insanlar
için de kullanılmaktadır. Örneğin bir Kırgız ak cüzdüü derken o kişinin güzel huyundan ve kibar
oluşundan bahsetmektedir. Bu sebeple Kırgızlar iyi karakterli kızlara ak selki, ak kız bu özellikteki
genç erkelere ise ak bala demektedirler. Kırgızlar bu sebeple kızlarına da Akbermet, Akcurat, Ak
Möör isimlerini vermektedirler ( Mamatcanova: 2016: 29).
Kırgızlara ait yazılı ve sözlü edebiyat örneklerinde de Kırgız halkının beyaz renge yüklediği önemi görmek mümkündür. Kırgızların modern çağın Manasçısı olarak nitelendirdikleri Cengiz
Aytmatov’un “Ak Keme” ( Beyaz Gemi) isimli eseri aslında Kırgız’ın düşünüşü ve algılayışında beyaz rengin taşıdığı anlamı açıklamaktadır. Cengiz Aytmatov’a ait bu eserde babasının bir
gün döneceğini düşünen ve dedesiyle birlikte yaşayan yedi sekiz yaşlarındaki küçük bir çocuk,
babasının ak bir gemide çalıştığını hayal eder ve bir gün ona bu gemiyle geleceğinin hayalini
kurar. Çocuk bu eserde saflığın sembolüdür. Beyaz renk burada çocuğun hayalinde umudun,
geleceğin, güzel günlerin rengi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında eserde gemiye verilen renk,
Kırgız halkının algılayışında beyaz rengin yerine ve anlamına işaret etmektedir. Ayrıca, ak gemiye yüklenen anlamın bugün Türkiye Türkçesinde kullanılan ve bir konuda geçmişi unutarak
geleceğe umutla bakmak anlamına gelen “beyaz bir sayfa açmak” deyimi ile de anlam benzerliği
dikkat çekmektedir. Kırgızların ansiklopedisi olarak nitelenen Kırgız sözlü kültürünün en önemli
eseri olan Manas Destanı’nda da beyaz renk çeşitli yerlerde ve şekillerde geçmektedir. Manas
Destanında “Ak” renk; Ak bala, ak baltar, ak bangkıl, ak balta, ak borçuk, ak bulçun, ak bulun, ak
devlet, ak erkeç, ak ermen, ak han, ak kanış, ak kıyas, ak korgun, ak kula, ak padişa, ak porçuk,
aksakal, ak saykal, aksungur, ak bulun, ak yar şeklinde geçmektedir. Ak kula Manas’ın bindiği
attır ve onun gaipten geldiğine inanılır. O özel bir attır. Onun kanatları olan bir tulpar olduğu söylenir. Destanda Akkula, Manas’ın gücüne güç katmıştır:
Mingen atı Ak kula,			

Bindiği atı Ak Kula,

Kiigen tonu ak kübö,		

Giydiği donu ak kübö,

Ak kulağa at cetpeyt,		

Ak Kula’ya at yetmez,

Ak kübögö ok ötpöyt,		

Ak küböyö ok geçmez,

Kagılıp mingen Kara ker,		

Kakılıp bindiği Kara Ker,

Bastırgan colu kara cer,		

Yürüdüğü yolu kara yer,

Manas, Manas bolgonu,		

Manas, Manas olalı,

Manas atka kongonu,		

Manas ada konalı,
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Ak kulağa at cetpeyt,		

Ak Kula’ya at yetmez,

Ak kübögö ok ötpöyt,		

Ak küböye ok geçmez.

Atka minding Er Manas 		

Ata bindin er Manas ( Yıldız, 1995: 45,599)

Yine Manas Destanı’nda ak nitelendirilmesi ile geçen Ak olpok, ak küröökö, ak kübö savaş
kıyafetleridir. Destanda ak olpok sır ipekten Kıtay ustasının zahmet ile yaptığı bir çeşit zırhtır (Yıldız, 1995: 418). Bu kıyafetlerdeki ortak nokta kahramanı ok ve mermiden korumalarıdır. Manas
Ak kuulanın üstünde ak olpok ile gezmektedir. Ak kelte Manas Destanında Semetey’in tüfeğinin
adıdır. Ak tinte ise Kanıkey’in hançeridir. Tüm örneklerde destanın içerisinde ak olarak nitelendirilenler benzerlerinden farklıdır ve hatta olağanüstü özelliklere sahiptir. Manas Destanı’nda beyaz
renge sahip, olağanüstü özellikler taşıyan varlıklar ve nesneler olduğu görülür. O halde beyaz
görünmeyen bir güce ve özelliğe sahiptir. Bu açıdan bakıldığında Kırgız halk kültüründe beyaz
rengin yer aldığı uygulamaları üç ana başlık altında ele almak mümkündür:
1.

Kırgızlarda somut halk kültürü unsurlarında beyaz renk

2.

Kırgızlarda soyut halk kültürü unsurlarında beyaz renk

3.

Kırgızlarda edebî mahiyetteki halk kültürü unsurlarında beyaz renk

1. Somut Halk Kültürü Unsurlarında Beyaz Renk
1.1. Beyaz Renkli Yiyecek ve İçecekler
Kırgızlar süt ve süt ürünlerinin hepsine ak derler. Kırgızların süt ve sütten yapılan yiyecek
ve içeceklere de ak demeleri yine Kırgızların süte kutsiyet atfettiklerinin bir başka göstergesidir (
Karataev ve Eraliev: 2005, 55). Bu ürünler renklerinin beyaz olması sebebiyle toplumsal hayatta
farklı anlamlar kazanmıştır. Süt ve kımız da Kırgız toplumsal hayatında kutsallık kazanmış beyaz
renkli içeceklerden olmuştur. Kımız, Eski Türk yaşantısında farklı bir yere ve öneme sahiptir. Türk
kültürü içerisinde özellikle önemli günlerde, bayramlarda misafire sunulan hayvansal kaynaklı bir
içecektir. Kımız eski dönemlerden başlayarak toplumsal ve dinî açıdan insanlar arasında ayrı bir
yere sahip olmuştur. Kırgız sosyal ve toplumsal hayatında önemli bir yere sahip bir içecek olan
kımız ile Kırgızlar misafir ağırlar, misafire saygılarını gösterirler. Kırgız kültüründe kımızın hastalık iyileştirici, şifa verici özelliği olduğuna da inanılır, kımız sağlığa iyi gelmektedir ki sağlığa iyi
geldiği inancının onun beyaz renkli oluşuyla ilgili olduğu da düşünülebilir.

1.2. Beyaz Renkli Kıyafetler
1.2.1. Kalpak
Kalpak, Kırgız erkekleri tarafından sıklıkla kullanılan geleneksel baş giyimidir. Gündelik
hayatta, törende, cenazede, bayramda kalpak erkekler tarafından kullanılır. Kırgızlar kalpağa
ayrı bir önem vermişler, kalpağı ataların mirası olarak görüp ona saygı göstermiş ve onu kutsal
saymışlardır. Genellikle ak keçeden yapıldığı için kalpağa “Ak kalpak” denmiştir ( Karataev ve
Eraliyev, 2005: 136). Bir baş giyimi olan kalpak için söylenen ak kalpak ifadesinde ak sözcüğü-
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nün kalpağa bir kutsiyet verdiği anlaşılmaktadır. Başta yani vücudun en üst kısmında kullanılan
bir baş giyiminin ak ile nitelendirilmesi göğün çok üstünde yaşayan Şamanizmdeki Ülgen’i akla
getirmektedir. Ülgen çok yüksektedir ve ak olarak nitelenir. Kalpak da vücudun en üstündedir ve
aynı şekilde ak olarak nitelenir.

1.2.2. Eleçek
Bir kadın baş giyimidir ve sadece evli kadınlar bu başlığı kullanır. Eleçekte uzunluğu 2530 metreyi bulan ince bir kumaş vardır ve bu kumaş uzunlamasına ikiye katlanır şekilde başlıkta
kullanılır ( Karataev ve Eraliyev, 2005: 330). Bu baş giyiminde kullanılan beyaz rengin olgunluk,
yaşta ilerleme anlamında kullanıldığı düşünülebilir.

1.2.3. Ak köynök ( Ak gömlek) - Ak cooluk ( Ak başörtüsü)
Kırgız kültüründe yeni evlenen geline beyaz başörtüsü örtüldüğü ve evlilik töreni sırasında
beyaz gömlek giydirildiği görülür. Hatta gelini daha önce görmeyenler gelini üzerindeki beyaz
gömleği ile tanırlar. Bu açıdan bakıldığında sosyolojik olarak beyaz renk yeni gelini ifade etmektedir. Beyaz renk burada gençliği, temizliği, saflığı temsil etmektedir.

1.3. Halk Mimarisinde Kullanılan Beyaz Renk
Boz üy, göçebe hayat tarzı süren Kırgız Türklerinin asırlardan beri kura geldikleri geleneksel, taşınabilir evlere verilen addır ( Yıldız, 2007: 8). Kırgız kültüründe geleneksel Kırgız evi,
boz üy olarak adlandırılmıştır. Kırgızlar geçmişte de günümüzde de önemli anlarını boz üyün
içerisindeki uygulamalarda gerçekleştirmektedirler. Bugün için bile hâlâ Kırgızlarda düğün ya da
ölüm durumlarında evlerin bahçelerine boz üy dikilmekte, misafirler orada ağırlanmaktadır. Boz
üyün çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan ve ayrı ayrı isimleri olan parçaları vardır. Boz üy ve
boz üyü meydana getiren parçalar Kırgızların düşünce ve geleneklerinin bir parçası olduğundan
bu sebeple Kırgızlar her bir parçaya ayrı isim vermişlerdir ( Gül, 2015: 115). Kırgızlarda boz üyde
bir gelenek dikkat çekmektedir. Boz üyde her zaman huzur, mutluluk ve bereket olması dileğiyle
tündüğe3 beyaz bez veya pamuk bağlanır (Dıykanbayeva, 2017: 222). Beyaz renk bu inanışta
huzur, mutluluk, bereket anlamına gelmektedir. Beyaz renkteki nesnenin bu uygulamada da en
üste olması, göğe yakın olması dikkat çekicidir.

2. Kırgızlarda Soyut Halk Kültürü Unsurlarında Beyaz Renk
2.1. Ak Niyet Bildirme
Kırgız göçebe hayatında, insan ve hayvan ilişkilerini düzenleyen uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamaların amacını:
1. İnsanların hayvanlara zarar vermeyeceklerini göstermeleri,
2. Hayvanlardan da bu iyi niyete karşılık insanlara karşı kötülük beklememeleri şeklinde
açıklamak mümkündür.
Bu iyi niyet gösterme uygulamalarında beyaz rengin ön plana çıktığı görülür.
3 Boz üyün en üst kısmında yer alan ışık girmesi ya da yakılan ateşin dumanının dışarı çıkmasını sağlayan kısmıdır.
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2.1.1. Ak Saçuu “Ak Saçmak”
Boz üyün dikildiği yerde yılan görülünce yapılan bir uygulamadır. Yılana iyi muamele yapacaklarının bir kanıtı olarak Kırgızlar boz üyün etrafına süt veya ayran saçarlar (Akmatova,
2011: 13). İnanışa göre sütün ve ayranın beyaz rengi yılana insanların iyi niyetini bildirecektir.

2.1.2. Ak Cooluk Saluu “Beyaz Başörtüsü Örtme”
Kırgız kültürü içerisinde evlenecek yaşta oğlu olan annenin, gelini için beyaz başörtüsü
ayırdığı ve daha sonrasında bu başörtüsünü gelinine örttüğü görülür. Bu beyaz başörtüsü oğlan
evinin kıza ak niyetini bildirmede bir göstergedir. Erkeğin evine gelip köşeye oturtulan geline
beyaz başörtüsü örtülür. Beyaz renk niyetin temizliğini sembolize eder yani nikâhın niyetinin ak
olduğunu göstermek içindir. Beyaz başörtüsü ile geline, erkek evinde onun için iyi dileklerde
bulunulduğu anlatılır. Erkek evinin de gelinden beklentileri vardır. Beyaz başörtüsüyle erkek evi
gelinlerinin ak gönüllü olmasını dilemektedir. Beyaz başörtüsü erkek evinin iyi niyeti ve nikâhın
aklığıdır.

2.1.3. Ak Süt / Ayran/ Kımız İkram Etme
Kırgızlar beyaz renkteki içecekleri ak olarak isimlendirmektedirler. Süt, ayran, kımız bunlar
beyaz renklidirler ve renklerinden dolayı iyi niyet bildirirler. Kırgız halk kültürü içerisinde ev sahibinin davetsiz gelen misafire iyi niyetini göstermek için yaptığı bir uygulamadır. Ev sahibi gelen
misafirine süt, ayran, kaymak ikramında bulunarak misafire iyi niyetini göstermiş olur (Tilekeyeva,
2015: 10).

2.2. Geçiş Dönemi Ritüellerinde Beyaz Renk
Ak rengin çocukla ilgili uygulamalarda ve ritüellerde yer aldığı görülür. Kırgızların beşik
toyu adını verdikleri ritüelde çocuğa edilen duada beyaz renk geçmektedir. Bu duada hem çocuk
hem de yatırıldığı beşik ak olarak nitelendirilmektedir. Kırgızların saf ve temiz çocuğa onun anneden sonra gönül rahatlığıyla bıraktıkları beşiğe ak derken saflık, temizlik kutsallık yükledikleri
görülmektedir:
Ööbay ööbay ak bala,

				

Ööbay ööbay ak balam

Ak beşikke cat bala				

Ak beşikte yat balam

Beşigin keptüü bolsun ( Akmataliev, 2002: 24).

Beşiğin tam olsun

Çocuğun kırkını çıkarma uygulamasında edilen duada da beyaz renk şu şekilde geçmektedir:
Aksakalduu abışka bolgula 			

Ak sakallı yaşlı ol

Ak saamayluu baybiçe bolgula 			

Ak nakışlı baybiçe ol

Ak rengin evlilikle ilgili uygulamalarda gelinle alakalı olarak kullanıldığı görülür. Erkeğin
evine gelip köşeye oturtulan geline beyaz başörtüsü örtülür. Beyaz başörtüsü ile geline, erkek
evinde onun için iyi dileklerde bulunulduğu anlatılır. Evlilikle ilgili bu uygulamada beyaz renk hem
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saflığı hem de iyi niyeti açıklamaktadır.
Ölümle ilgili uygulamalarda da ölü yıkandıktan sonra beyaz bir kumaşla kefenlenir ( Çelebi, :27) Ayrıca Kırgızların yas alameti olarak ölünün ardından bir yıl boyunca karalar giydikleri de
bilinir. Bir yılın sonunda ölü aşı verilince akrabalar ölen kişinin yakınına beyaz kıyafetler getiriler
ki bu durum yasın bittiğini gösterir ( Çelebi, 2006: 30).

2.3. Ak Gönlün Sandığını Açmak
Göçebe Kırgız yaşamında Kırgız halkının ne kadar cömert olduğunu gösteren bir uygulamadır. Göçebe hayatta nadir olarak bulunan eşyaların ortak kullanımıyla ilgili olan bu gelenekte, nadir olarak bulunan eşyaya ihtiyacı olan kişi, eşya sahibinin isteğini reddetmemesi için
kalabalıkta herkesin içerisinde eşya sahibinin adını söyleyerek ve ona hitap ederek: “Ben sana
geldim, ak gönlünün sandığını aç.” der. Bu sözden sonra eşya sahibinin eşyayı vermemesi gibi
bir durum söz konusu olamaz ( Akmatova, 2011: 21). Bu gelenekte gönül ak renk ile nitelendirilmiştir. Ak sözcüğü burada iyi niyetli, temiz anlamlarına gelmektedir. Kırgızlarda ak gönüllü
olmak önemli bir erdemdir. Hatta bu durumu açıklayan “Ak könüldün atı arıbayt, atı arısa da özü
carıbayt.” (Ak gönlün atı yorulmaz, atı yorulsa da kendisi(nin) içi rahat etmez.) şeklindeki atasözü
de Kırgız halk kültüründe ak gönüllüğün ne demek olduğunu açıklamaktadır.

3. Edebî Mahiyetteki Halk Kültürü Unsurlarında Beyaz Renk
3.1. Kırgız Bilmecelerinde Beyaz Renk
Kırgız bilmeceleri içerisinde beyaz rengin genellikle ilgili olduğu eşya ile birlikte kullanıldığı
görülmüştür. Bilmecelerde kar, pamuk, yumurta, saksağan, kaz, kımız, süt, şeker kalpak… gibi
beyaz renkteki yiyecekler, içecekler, kıyafetler, hayvanlar, vb. beyaz renk kullanılmıştır:
Cevabın kımız olduğu bir bilmecede:
Appak suusun kandırat,				Bembeyaz suyun sakinlik verir,
Açkıl, betin albırat. 				Ekşiliğin, yüzü alevlendirir.
Arak dep ayta körbögün

			

Darılıkka al carayt

İçki diye söyleyip görmeyin
İlaç ( olarak) iyi gelir

(Akmataliev, 2002: 90).
Cevabın pamuk olduğu bir başka bilmecede de :
Undan ak,
Kardan cumşak şeklinde de beyaz renk geçmektedir. (Akmataliev, 2002: 69)
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Anne karnındaki bebeği soran bir bilmecede de ak renk şu şekilde geçmektedir:
Ak sandıkta tobum var. (Akmataliev, 2002: 80) Bu örnekte anne rahminin ak olarak nitelendirilmesi anne rahmine verilen kutsallık şeklinde düşünülebilir.
Ayrıca bilmecelerde tezat oluşturmak adına kara kelimesi ile birlikte de ak kelimesinin
kullanıldığı görülür:
Cevabın kitap olduğu bir bilmecede:
Özü ak, sözü kara (Akmataliev, 2002: 144).
Cevabı pamuk olan bilmecede ise:
Ak toom arı aştı,
Kara toom beri aştı (Akmataliev, 2002: 69).

3.2. Kırgız Atasözlerinde Ak Renk
Atasözleri söyleyeni belli olmayan, halk topluluklarının asırlar boyunca karşılaştıkları olaylardan ve tecrübelerden ders alarak ortaya konan, benimsenen ve sonraki nesillere devredilen
sözlerdir. Atasözleri ile sayfalarca anlatılacak durumlar, meseleler kısaca anlatılmış olur (Kurt,
1991: 2). Kırgız atasözleri içerisinde ak sözcüğü farklı anlamlarda geçmektedir. Atasözleri incelendiğinde ak kelimesinin olumlu anlamlara geldiği görülür. Atasözlerinde ak kelimesi temiz,
doğru, helâl, gerçek anlamlarında kullanılmaktadır:
Ak könüldün atı arıbayt, tonu tozboyt. ( Şavk, 2002: 14).
Temiz gönüllünün atı yorulmaz elbisesi eskimez.
Ak oylop, adal işte. ( Şavk, 2002: 14).

Doğru düşünüp, helal çalış.

Azamat bolson ak işte,			

Babayiğit isen ak ( helal) çalış,

Azdır köptür mal bolot.			

Az veya çok mal olur.

Bekerinen mal tapsan,		

Bedavadan mal bulsan,

Berekesi cok bolor. ( Şavk, 2002: 46).

Bereketi yok olur.

Taza üröndön öngön dan,			

Yeni tohumdan yetişen tane,

Dıykandı bayıtat.				

Çiftçiyi zengin eder.
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Ak niyetten çıkkan söz,			

İyi niyetten çıkan söz,

Adamdı marıtat. ( Şavk, 2002: 181).		

İnsanı memnun eder.

Ak iyilet birok sınbayt

Gerçek eninde sonunda ortaya çıkar.

3.3. Ak Bata “Hayır Duası”
Kırgızlar dünyanın ve yaşamın dua ile ayakta kaldığına inanır. Kırgızlar “Camgır menen
cer kögöröt, bata menen el kögöröt”(Yağmur ile yer yeşerir, dua ile halk ayakta kalır.) derler.
Onlara göre dua önemlidir ve yaşı ne olursa olsun bir Kırgız dua aldığında çok sevinir. Kırgızların
ak bata dedikleri bir alkış çeşidi bulunmaktadır. Ak sözünün anlamı hayır duası şeklinde tanımlanabilir. Kırgızlar ak bata ile hayatın iyi olduğuna inanırlar. Kırgızlar ak batanın atadan kalma bir
gelenek olduğuna inanırlar
Atadan kalgan ak bata,

			

Atadan kalan ak bata

Ar adamga bap bata.

			

Her insana yakışır dua

Aramzaada buzuktu,

		

Kirliyi bozuğu

Arabızdan tap bata.

				

Kadimden kalgan Ak bata,				
Kalıng curtka bap bata.
Kara niet buzuktu,

			
				

Kazıktay cerge kak bata ( Akmataliev, 2002: 380).

Aramızdan bul bata
Kadimden kalan ak bata
Kalabalık halka yakışır dua
Kötü bozuk niyetliyi
Kazık gibi yere çak bata

Kırgızlar yeni doğan çocuğa, yeni evlenen geline, göç esnasında, koyun sağarken, koyun
keserken kısacası sosyal ve gündelik hayatın pek çok anında ak bata verirler. Bu ak batalar içerisinde beyaz rengin çeşitli anlamlarda geçtiği görülür. Örneğin yeni doğmuş bebeğe:
Aksakalduu abışka bolgula, “Ak sakallı yaşlı ol”
Ak saamayluu baybiçe bolgula ( Akmataliyev, 2002: 383). “Ak işlemeli baybiçe4 ol”
şeklinde ak bata verilirken,
Yeni evlenen geline edilen bir ak bata da beyaz renk şu şekilde geçer:

4

Aldındı bala bassın, 			

Önünde çocuk yürüsün

Artındı mal bassın. 			

Arkanda hayvan yürüsün

İlk kadın eş.
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Ak coolugun başınan oobasın, 		

Ak başörtün başından sarkmasın

( Akmataliev, 2002: 384).
Yola çıkmadan önce edilen duada da “Ak col” şeklinde dua edilmektedir.
Yeni geline edilen bir duada:
Ak coltoy bol,			

Yolun açık olsun,

Aldıng caraşsın			

Önün aydınlansın

Ak eleçek başınan oobasın!		

Ak eleçek başından hiç düşmesin!

Sonuç olarak Kırgız halk kültürü içerisinde ak yani beyaz rengin farklı anlamlara sahip
olduğu görülmüştür. Kırgız halk kültüründe beyaz renk:
1.Manas Destanında olağanüstü özelliklere sahip hayvanların, eşyaların, aletlerin, kıyafetlerin ak renk ile nitelendirildiği görülür. Bu olağanüstülük Tanrı’dan geldikleri içindir. O halde ak
renk Tanrısal gücü simgelemektedir.
2.Beyaz renkli bir içecek olan kımız hastalık gidericidir, şifa vericidir. Yani insanlara iyilik
getirmektedir.
3.Beyaz renkli bir baş giyimi olan kalpak Tanrı Ülgen gibi üsttedir. Ak renk Tanrı Ülgen
ile ilişkilendirildiğinden Kırgız kalpağı da kutsal görülmüştür. Ak renk kutsal anlamı kazanmıştır.
4.Yeni gelinlerin giydiği ak köynök, ak cooluk; gençlik, temizlik, saflık anlamlarına gelmektedir. Sosyal bir gösterge olarak evli kadına ait bir baş giyimi olan beyaz eleçekte ak renk olgunluk
anlamına gelmektedir.
5.Boz üyün tepesine bağlanan beyaz bez; huzur, mutluluk, bereket anlamı taşımaktadır.
6.Soyut halk kültürü unsurları içerisinde beyaz renk; ak niyet, ak saçuu, ak gönül, ak cooluk saluu, ak beşik, ak bala şeklinde geçmekte ve bu ifadelerin hepsinde de olumlu bir anlama
sahip olduğu görülmektedir.
7.Edebî mahiyetteki halk kültürü unsurları içerisinde ak rengin kutsallık, temiz gönüllük,
doğru, helâl, iyi, gerçek anlamlarına geldiği görülür.
Kısacası Kırgız’ın düşünüşünde ve algılayışında beyaz renge yüklenen anlamlarda Şamanist inanışın etkili olduğu görülmektedir.
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ÇUVAŞ HALK KÜLTÜRÜNDE NİME (İMECE) GELENEĞİ VE NİME
TÜRKÜLERİ
Doç. Dr. Bülent BAYRAM1

Giriş
Çuvaş Türkleri günümüzde Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk boylarından birisidir.
Çuvaş Türkleri, Rusya’nın Orta İdil bölgesinde başta kendi özerk cumhuriyetleri Çuvaş Cumhuriyeti olmak üzere Rusya’nın hemen her bölgesine yayılmış bir şekilde yaşamaktadır. Güçlü bir
sözlü kültür geleneğine sahip Çuvaş Türklerinin Kiril harfleri temelinde ilk Çuvaş alfabesi İ. Ya.
Yakovlev tarafından ancak 19. yüzyılın sonlarında oluşturulmuştur. Çuvaş yazılı edebiyatının temelleri de bu dönemlerde atılmış olup gerçek anlamda yaygınlaşması ise ancak Sovyet döneminde olmuştur. Bu sebeple Çuvaş edebiyatının sözlü olarak yakın dönemlere kadar güçlü bir şekilde yaşadığını söyleyebiliriz. Sovyet öncesi Çarlık ve Sovyet döneminde Çuvaş sözlü edebiyatının
farklı tür ve şekilleri derlenmiş ve yayımlanmıştır. Derlenip arşivlerde korunmaya devam eden
çok sayıda malzeme de Sovyet sonrası Federasyon döneminden itibaren yayımlanmaya devam etmektedir. Derlenen malzemeler arasında Çuvaş halk edebiyatı ürünlerini incelediğimizde
Çuvaş türküleri oldukça dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Çuvaşların geleneksel dinleri yakın
dönemlere kadar Çuvaş köylerinde varlığını korumuştur. 21. yüzyılın başlarında da özellikle pagan geleneklerin halen genel eğilim olan Hristiyanlığın karşısında varlığını devam ettirmesi, halk
edebiyatının bazı türlerinin canlı bir şekilde yaşamasını sağlamıştır. Geleneksel Çuvaş kültürü
1

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, e-posta:
bulentbayram01@hotmail.com
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içerisinde Türkiye Türkleri arasında imece2 olarak karşılığını bulduğumuz nime geleneği de yakın
dönemlere kadar yaşamıştır. Çuvaş halk kültüründe çok farklı alanlarda yardımlaşarak yapılan
pek çok faaliyet bu gelenek içerisinde yerini bulmaktadır. Bildirimizde de nime geleneği ve konu
olarak sadece nime geleneğinin işlendiği Çuvaş halk türküleri hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.

Nime Terimi Üzerine
N.İ. Aşmarin, sözlüğünde nime ile ilgili bilgilerin oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Aşmarin nime, nime kuk ve nime pu başlıkları altında bu gelenek ile ilgili bilgiler vermektedir. Nime
maddesinde Çuvaş coğrafyasının farklı bölgelerinde nimenin hangi amaçlarla yapıldığı gösterilmektedir. Nimene kuk ise sadece nime esnasındaki haykırış olarak anlamlandırılmıştır. Nime pu
maddesinde nime başının yani yöneticisinin nimeye çağırdığı belirtilmektedir (Aşmarin 1936: 25).
V.G. Yegorov, Etimologiçeskiy Slovar Çuvaşskogo Yazıka (Çuvaşçanın Etimolojik Sözlüğü)’da nime teriminin ağızlarda vime şeklinde geçtiğini de belirttikten sonra onu sadece ikram
karşılığında köydeşler için gönüllülük esasına bağlı çalışma (ekin hasatı, harman, komşu köyden
satın alınmış kerestenin taşınması vb.), ücretsiz toplumsal yardım olarak açıklar. Yegorov kelimenin diğer Türk şivelerindeki karşılıklarını da verir: Divan-ı Lügat-it Türk’te, Türkmen üme, Tatar
Türkçesinde öme (ücretsiz kolektif iş yardımı, ikram karşılığı birlikte çalışma), Türkiye Türkçesinde nimet (lütuf, ihsan; hayırlı iş, iyilik), Azeri Türkçesinde imeçilik (yardım, gönüllü cumartesi
çalışması) kelimenin karşılıklarını tespit etmiştir. Kelimenin kökeni olarak göstermese de Arapça
ve Farsçadaki lütuf, ihsan, armağan, hayırlı iş anlamlarına gelen nimet, nemat kelimelerini verişi,
kelimenin kökeni üzerine tespiti olarak kabul edilebilir. Bunun yanı sıra Yegorov kelimenin Sanksritçede yardım eden, koruyan anlamlarına gelen uma ve iyilik, iyi niyet anlamlarına gelen omo
şekillerini de tespit ederek kelimenin kökenini Sanksritçeye kadar götürmüştür diyebiliriz (Yegorov 1964: 140).

Nime Yurrisem (Nime Türküleri) Terimi
Çuvaş yazılı edebiyatı Çuvaşlar arasında ancak 19. yüzyıl sonlarına doğru İ.Ya.
Yakovlev tarafından Kiril harfleri temelinde ilk alfabesinin oluşumu neticesinde Simbir Çuvaş
(Öğretmen) Okulu’nda yetişen ilk aydın kesimin çabalarıyla oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Yazılı edebiyatın Çuvaşlar arasında bu kadar geç bir dönemde ortaya çıkmış olması, halkın
edebî ihtiyaçlarını sözlü edebiyat yoluyla karşıladığını göstermektedir. Geleneksel kültürün de
20. yüzyıl başlarına kadar Çuvaşlar arasında oldukça etkili olduğu dönemin özellikle misyoner
kaynaklarında sık sık zikredilmektedir. Bunun neticesinde geleneksel kültürde görülen birçok ritüel ve bu ritüellere bağlı şiirler de kayda geçirilmiştir. Nime geleneği ve buna bağlı türküler de bu
çerçevede değerlendirilmelidir.
2

Türkiye Türkçesinde imece olarak karşımıza çıkan bu geleneğin Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe
Sözlük’teki karşılığını; 1. Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda
emek birliğiyle gerçekleştirilmesi. 2. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini
görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi, şeklinde bulmaktayız (GTS).
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Nime türküleri Çuvaş halk edebiyatında nime yurrisem (nime Türküleri), nime tĭvakansen
yurrisem (nime yapanların türküleri) şeklinde kaynaklarda geçmektedir. Nime terimi ile ilgili açıklamaları bildirinin başında yapmıştık. Yurĭ (türkü) terimi ise yine Türkçe bir kelimedir ve Türk lehçe
ve diyalektlerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Çuvaş halk edebiyatında günümüzde ezgi ile söylenen manzum eserleri karşılamada
kullanılan yurĭ kelimesini, N.İ. Aşmarin, “şarkı”, “türkü” olarak kaydeder. Yurĭ kelimesi ile ilişkili
olarak da yurĭ ĭsti (şarkıcı, türkücü/şarkı, türkü ustası), yurĭ-kv (şarkı-türkü), yurĭ sĭvvisem
(her yaş grubundan kişiyle söylenebilen şarkı, türkü), yurĭĭ/yorĭĭ (şarkıcı, türkücü), yurla-/
yorla- (şarkı söyle-, türkü söyle-) biçimlerini sözlüğüne kaydetmiştir (Aşmarin 1930: 1930).
Kelime, etimoloji açısından araştırmacıların dikkatini çekmekle birlikte, Çuvaşçanın kökenbilim
sözlüklerinde kelimenin anlam karşılığı ile Türk lehçelerinde yayıldığı alan verilmekle yetinilmiştir.
Söz konusu sözlüklerde V.G. Yegorov ve M.R. Fedotov, bu kelimenin anlamını “şarkı, türkü”
olarak vermişlerdir. Yegorov kelimenin “şarkı, türkü” anlamlarında Eski Türkçede yır, ır, Divan-ü
Lügati’t-Türk’te ve Zamahşeri’de yır, Türkmen, Nogay, Başkurtlarda yır, Kırgız, Tuva, Hakaslarda
ır, Kazak, Karakalpak ve Tatarlarda jır, Özbeklerde jir, Karaçaylarda cır ve Yakutlarda da ırıa
şeklinde kullanıldığını belirtmiştir (Yegorov 1964: 350).
Fedotov, etimolojik sözlüğünde, Aşmarin’in andığı verileri verdikten sonra kelimenin Türk
lehçelerindeki eşdeğerlerini Radloff sözlüğünden alıntılayarak sıralamıştır: Sagay, Koybal ve
Kaçinlerde ır (türkü, şarkı), Soyotlarda ırla- (türkü, şarkı söyle-), Karaycanın Trakay ağzında iir
(türkü, şarkı), Çağatayca ırla- (türkü, şarkı söyle-, sevinçten bağır-), Barabanlarda, Kumandinlerde,
Karaycanın Lutsk ağzında yır (türkü, şarkı) ve yırla-(türkü, şarkı söyle-), Kazak ve Kırgızlarda jır/
cır (türkü, şarkı, acıklı türkü, ağlayıp sızlama). Fedotov ayrıca Başkurtlarda yır (şarkı, türkü), yırla(şarkı, türkü söyle-), Yakutlarda ırıa (türkü, şarkı) kelimelerini de yurĭ kelimesinin paralelleri olarak
sözlüğüne ekler (Fedotov 1996: 490).

Nime Geleneği
Çuvaş halk kültüründe ihtiyaçlar doğrultusunda karşılık beklemeksizin kolektif çalışma,
yardımlaşma şeklidir. Anadolu Türk kültüründe imecenin Çuvaş kültüründeki karşılığıdır. Çuvaşlar nimeyi; 1. Bütün bent yapımı, kurum binalarının ya da kişilerin ileri yaştakilerin evlerinin tamiri,
köy duvarlarının ya da tarla kapılarının yapımı, köprülerin, yolların bakımı ve onarımı gibi bütün
köyü ilgilendiren işler için; bu tür işler için köydeki yaşlıların inisiyatifi ile toplantı yapılır ve işin
idarecisi seçilir. 2) Akrabalar ve komşuların ormandan inşaat için ağaçların hazırlanması, ev ana
iskeletinin inşası, sap samanla çatının kapatılması, ekin biçme, harman, gübre hazırlanması gibi
acil ve zorlu işleri için. Ev sahibi ya köydeşleri davet eder ya da nime pu adı verilen ve nime
yalav olarak adlandırılan uçları kırmızı surpanı at arabasına diken otoriteyi çağırırlar ve nime
yurri davet türküsüyle köyü gezerler (kendi alanlarında ekin biçmek için çalışanları tarlaya ekin
biçmeye çağırmak için). 3) Keten karıştırma, lif tarama gibi. Zaman zaman nimeye gençler çağırılmaktadır (Fokin 2009: 467).
Nimeye katılmamak toplum tarafından kınanmayı beraberinde getirmektedir. Birkaç istisna dışında nimeye yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkes katılmaktadır. Fiziki olarak ağır
olan işlere erkekler katılmaktadır. Köprü için kazık çakılması bent yapılması gibi işlerde kadınların
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bulunması istenmez. Nime başı, kişileri düzene koyar işin yapılışının kalitesini kontrol eder. Nimenin bitimiyle birlikte mütevazı ikram hazırlanır. İşten sonra ailelere ev sahibi bira, sıcak yemek
ikram eder, türküler söylerler ve dans ederler. Bu gelenek halen yaşamaya devam etmektedir.
Bazı nimeler (çevre düzenleme üzerine kültürel ve sosyal programlar) rayon ve cumhuriyet düzeyinde gerçekleştirilmektedir (Fokin 2009: 467).
Nimeyi “Geleneksel bir yardımlaşma şeklidir.” ifadeleriyle açıklayan A.S. Salmin yardımlaşmanın hangi sosyal gruplar arasında gerçekleştiği konusuna da açıklık getirmektedir. Çuvaşlar
arasında soy, komşular ve genel olarak üç seviyede bu yardımlaşma şekli bulunmaktadır. Bu
genel etnik bir fenomendir. Nime bütün bölgelerde hatta dağınık gruplar arasında da yaygındır.
Nimenin özü karşılık beklemeksizin ortak yardımlaşmadan oluşan hayat güvencesinin bir şeklidir
der (ÇGİ 158: 37-38; Magnitskiy 1881: 43). Buna paralel olarak Evenki halkının nimesi “komşuya
misafirliğe gitmek”tir (Salmin 2007: 142).
Ekin hasatı nimenin en yaygın şekli olarak görülmektedir. Ona daha çok ailenin kendi gücü
ile başlayıp genelde bu şekilde yapılabilmesine rağmen yardıma gereksinim olmasa da yardımla
tamamlanmaktadır. Böylece nimenin önemli bir yönü olan kollektifçilik yönü anlaşılmaktadır. Aynı
şekilde ot biçmeye de gönüllü çıkarlar. Daha önce de şimdi de Çuvaşlar ahşap ev yapımı ve ev
inşası için nimeye çağırmaktadırlar. Kolektif iş, yapının bir başka yere taşınmasında, kışlık odun
stoklanmasında da kullanılmaktadır. Nime ölenin ailesi, kendilerini bakanlarını ve yangında her
şeyini kaybedenler için de düzenlenmektedir. Çuvaş halkının tarihinde köyden köye dolaşarak
sadaka isteyen dilencilerin olmayışı gayet doğaldır. Çuvaşların kendileri görgü ya da şükran için
değil bu tür hediyelerin öbür dünyadaki akrabalarına gideceğini düşündükleri için dilencilere yemek ve giyecek vermişlerdir. Nimede Çuvaşlar zenginler ve fakirler diye ayrılmazlar. Çalışmada
herkes eşit durumdaydı. Nimeye hem zenginler hem fakirler katılıyorlardı. Özellikle ev inşasında
tomrukların arasına yosun / yün koyulmasında durum böyleydi (Salmin 2007: 142).
Birçok gelenek gibi, nime kaybolmamıştır. Bu gelenek akrabalar arasında yaşamaktadır.
Aynı zamanda sokak ve köy seviyesinde de uygulanmaktadır. Akrabalar ve komşular bugün de
yalnızlara ve yaşlı kişilere yardım ediyorlar. Örneğin ev yapımı, patates ekimi ve toplanması, odun
hazırlanması, çitlerin onarımı vd. Bunlar birkaç kişinin gücüne ihtiyaç duyulan işlerdir. Çuvaşistan
tarım ülkesidir ve Çuvaşlar atalarının topraklarından kopamamışlardır. Bayramlarda, tatillerde
şehirliler yaşlıların ve akrabalarının işlerini hafifletmek için doğdukları yerlere gidiyorlar. Bunun
karşılığında şehre verimli toprakların ürünlerini götürüyorlar (Salmin 2007: 142)

Nime Türküleri Şekil ve İçerik Özellikleri
Nime türkülerinin şekil özellikleri konusunda tam kurala bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Belirli bir nazım birimi söz konusu değildir. Genel olarak Çuvaş halk şiirinde dörtlüklerle oluşturulmuş
şiirlerin varlığı bilinse de nime türkülerinde farklı özelliklerin ön plana çıktığını görmekteyiz.
Bildiri metninin ardından eldeki nime türkülerinin tam metinleri verilmiş olsa da nime türkülerinde
karşımıza çıkan şekillerinden bazı örnekleri burada göstermek faydalı olacaktır. Uzunlukları ve
kısalıkları konusunda da sabit özelliğin olmadığını söyleyebileceğimiz türkülerin bir bölümü herhangi bir ölçüyle ilişkilendirilemeyecek şekilde serbestçe söylenmektedir.
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Nime Türküleri Genelde nimeye davetle ilgilidirler.

antalĭksem sulhĭn pul, 			

Havalar serinliyor,

Tumtirsem çuhĭn kurĭnç.			

Elbiseler zayıf gönüyor.

Pirn yalta Yelim yatlĭ ın pul 		

Bizim köyde Yelim adlı biri var

Unĭn timr kĭvak laşa pulkal. 		

Onun boz atı var.

Unĭn ara una kurĭn,			

Onun çıplak atı görünüyor,

Ĭna külme timr kĭvak laşana sĭltav tupĭn. Onu koşmak için doru ata sebep bulunuyor.
						
ak yalta Üntük yatlĭ ın pul,		
Unĭn vırmasĭr pr ur pilk yul. 		
Unta ktü üreme yĭla pur,		
Ĭna vıl’ĭha tatkalamaşkĭn may pur. 		
avĭnpa pire vırma yĭla tupĭn, 		
Üntükĭn pr ĭkĭrne ime sĭltav tupĭn.		

Bu köyde Üntük adlı kişi var,
Biçilmemiş yarı bele kadar ekini var.
Orada sürü gezme için gelenek var,
Onu hayvanlara parçalamak imkânı var.
Bunun için biçme geleneği bulunur,
Üntük’ün bir ekmeğini yeme sebebimiz bulunur

				
Diğer yandan nimeye davet sanki bir işe yardım maksadıyla davetin ötesinde bir eğlence
ya da ikrama davet gibi gerçekleştirilmektedir.

Nime pu:		
Nimene kuk! Nimene kuk!		
(Yatne kalasa) patne nimene!		
E-e! Nimene! Nimene!		
(Yatne kalasa) patne pıl me! 		
Sĭrkkavaypa sĭri pur tet, 		
Pasmanpa pıl pur tet.		
ak anana ptersen		
avna me kayĭpĭr. 		
Sĭrkavayri sĭrine 		
Pürneskepe epr, 		
Pasmanari yü pılne 		
Altĭrpalan pr.		

Nime başı:
Nimeye hey! Nimeye hey!
(ad söylenir) yanına nimeye!
Heyy! Nimeye! Nimeye!
(ad söylenir) yanına su içmeye!
Kırk fıçılık birası varmış,
Büyük fıçıda balı varmış.
Bu tarlayı bitirince
Onu içmeye gideceğiz.
Kırk fıçılık birayı
Parmaklıkla içeceğiz,
Fıçıcıkta ekşi balı
Altır ile içeceğiz.
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Nime pu:		
Nimene kuk! Nimene kuk!		
(Yatne kalasa) patne nimene!		
E-e! Nimene! Nimene!		
(Yatne kalasa), pıl me!		

Nime baş:
Nimeye hey! Nimeye hey!
(ad söylenir) yanına nimeye!
Hey! Nimeye Nimeye!
(ad söylenir), bal içmeye!

Purte:		
Sĭrkkavaypa sĭri pur tet, 		
Pasmanpala pıl pur tet,		
ak akana ptersen 		
avna me kayĭpĭr.		
Sĭrkkavayri sĭrine 		
Pürneskepe pr,		
Pasmanari yü pılne 		
Altĭrpalan pr.		
At’ĭrah, açasem, at’ĭrah:		
Purte vsem tasisem!		

Hep birden:
Büyük fıçıda bira varmış,
Kilo kilo balı varmış,
Bu tarlayı bitirince
Onu içmeye gideceğiz.
Fıçıdaki birasını
Parmaklıkla içeceğiz,
Kilo kilo balını
Altır ile içelim.
Heydi, çocuklar, haydi:
Hepsi de temiz onların.

Bazı nime türkülerinde sadece ikram değil paranın da verildiği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Ancak geleneğin hiçbir tanımında para karşılığı bu işlerin yapıldığını gösteren bilgi
bulunmamaktadır.

Vırĭr, vırĭr, açasem.		
Ana pu anatra,		
Taka pue huranta,		
Ir ın uki arçara,		
Arçarine ın kurmast’,		
Tara tıtsan ın kurat’,		
Ana vırtsan yal kulat’.		
urtri vırnĭ ukipe 		
Purĭn tutĭr ilpr,		
Iraş vırnĭ ukipe 		
Sattin sappan ilpr.		

Biçin, biçin, çocuklar.
Tarla başı aşağıda,
Koç başı kazanda,
İyi adamın parası sandıkta,
Sandıktakini kişi görmez,
İşe versen kişi görür,
Tarlaya yatsan köy güler.
Bahar ekini biçim parayla
İpek yağlık alacağız,
Çavdar parasıyla
Saten önlük alacağız.
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Aşağıda verdiğimiz türküde de bunu daha açık görebilmekteyiz.

оrtri vırnĭ оkipa 		
Iraş vırsan uy sarĭ.		
Uy sarĭşĭn yuşmermr 		
Epr оkişĭn kiltmr.		

Yaz ekinini biçme paramızla
Çavdar biçsen tarla sarı.
Tarlanın sarılığına gelmedik
Biz para için geldik.

rtme tusan uy hоra,		
Iraş vırsan uy sarĭ.		
Uy sarĭşĭn kilmermr,		
Epr оkaşĭn kiltmr.		

Nadasa bıraksan tarla kara
Çavdar biçsen tarla sarı.
Tarlanın sarılığına gelmedik,
Biz para için geldik.

Nimeye davet dışında nime sırasında da türküler söylenmektedir.

Kamisene hıva - kaakan uk, 		 Halıları koyuyorlar geçen yok,
İy-yay-yu! kaakan uk;		 Ay ay ay! geçen yok;
At’ĭr hamĭr tıtsa ta kaar-i?		 Haydi biz tutup geçelim mi?
Tırrisene vıra - yurlakan uk, 		 Ekinleri biçiyorlar, türkü söyleyen yok,
İy-yay-yu! - yurlakan uk;		 Ay ay ay! türkü söyleyen yok;
At’ĭr hamĭr yurlasa vırar-i?		 Haydi biz türkü söyleyelim mi?
Aslati te avĭtat’, im iet, 		 Gök gürlüyor, şimşek çakıyor,
İy-yay-yu! im iet,		 Ay ay ay! şimşek çakıyor,
Aslatin şur laşisem kenet.		 Göğün kır atı kişniyor.
Tavrĭnas vĭhĭtra tavrĭnmasan, 		 Dönecek zaman dönmezsen,
İy-yay-yu! tavrĭnmasan 		 Ay ay ay! dönmezsen
Pirn atte-anne te illenet.		 Anne babamız kızar.
Pçk e te pahça, yeşl suhan, 		 Ancak küçük bahçe, yeşil soğan,
İy-yay-yu! yeşl suhan 		 Ay ay ay! yeşil soğan
İleml() ikken yeşl te vĭhĭtra.		 Güzelmiş de yeşil zamanda.
ineeh te pvm, hura kuĭm, 		 Narin boyun, kara gözüm,
İy-yay-yu! hura kuĭm 		 Ay ay ay! kara gözüm
İleml() ikken amrĭk ta vĭhĭtra. 		 Güzelmiş genç zamanda.
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Nime Geleneği ve Türkülerinin Günümüzdeki Durumu
Çuvaşların geleneksel kültürleriyle ilgili geleneklerin bir bölümü onların geçirmiş oldukları
siyasî ve kültürel keskin değişim ve dönüşüm noktalarına rağmen varlığını sürdürmektedir. 19.
yüzyılda şiddetlenen Hristiyanlaştırma faaliyetleri neticesinde geleneksel dinlerini büyük oranda
resmî olarak değiştiren Çuvaşlar Hristiyanlığı benimseme düzeylerine göre birçok eski geleneğini
terk etmiştir. Çünkü misyonerlik kaynaklarında da görüldüğü üzere yeni dinî kurumlar eskinin
varlığından büyük orandan rahatsızlık duymaktaydı ve eskiye ait inançlar ritüeller vs. kesinlikle
ortadan kaldırılmaktaydı. 1917 Sovyet Devrimi birçok halk için olduğu gibi Çuvaşlar için de keskin
bir dönüm noktası daha olmuştur. Bu süreçte de geleneksel birçok ritüel kesin bir şekilde yasaklanmış ve devam ettirenler sıkı bir takibat ve cezalandırma ile karşı karşıya kalmışlardır. Ancak
bu süreçte yeni sistemin ideolojisiyle ters düşmeyecek bazı geleneklerin ve uygulamaların bu
takibattan kurtulduğunu hatta desteklendiğini söyleyebiliriz. Karşılıksız ve toplumun adeta sınıf
farkı gözetmeksizin katıldığı yardımlaşmalarla ilgili gelenekler ve ritüellerin yine dönüştürülerek
sistemin hedefleri doğrultusunda halkın ortak malı durumuna getirilen tarlalar, ormanlar, hayvan
çiftliklerinde vs. yapılan işler resmi olarak icra edilmekteydi. Halkın ev yapımı, çit yapımı, çatı
tamiri vs. kendi işleri konusunda nime geleneğini devam ettirdikleri farklı dönemlerde gerçekleştirilen alan araştırmalarına dair notlarda kaydedilmiştir. Sovyet Döneminde derlenmiş olan metinlerin çokluğu da bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Nime geleneğinin varlığını sürdürmesi
konusu karşılıksız yardımlaşma ve buna bağlı ritüellerin devamından daha çok bu ritüele ve geleneğe eşlik eden türküler konusundadır. Çünkü geleneksel icra ortamları olan hatta ortaya çıkış
kaynağı olarak değerlendirebileceğimiz geleneğin zamanla ortadan kalkması nime türkülerinin
de kaybolmasına sebep olmaktadır. Diğer tarafta nime türkülerinin kaybolması sadece geleneğin
zayıflaması veya yok oluşu ile ilgili değildir. Türkülerin yok oluşunun diğer önemli sebebi icra edildiği dilin yani Çuvaşçanın kullanımdan kalkması özellikle de yeni kuşakların artık sadece resmî
kurumlarda değil gündelik hayatta da Rusçayı tercih etmesidir.

SONUÇ
Yaşadıkları bölgede güçlü bir yerleşik kültüre sahip olan Tatar Türklerinin dinî ve kültürel
etkisine rağmen 16. yüzyılda Rusların hâkimiyetine girişlerine kadar Çuvaşlar geleneksel dinlerini ve kültürlerini güçlü bir şekilde muhafaza etmiştir. Rus hâkimiyeti döneminde de Hristiyanlık
karşısında 20. yüzyıla kadar sıkı bir direnç gösteren Çuvaşların geleneksel kültürleri de bu
çerçevede 20. yüzyıl başına kadar korunmuştur. Yazılı edebiyatın da 19. yüzyıl sonunda ortaya
çıkışı ve gelişmeye başlaması sebebiyle sözlü edebiyat da 20. yüzyıl başına kadar ağırlığını
korumuştur. Nime geleneği ve buna bağlı türküler Çuvaşların hem geleneksel kültürlerini hem
de sözlü edebiyat zenginliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Geleneksel törenlerin icra
ortamlarının canlı olduğu durumlarda onunla birlikte icra edilen halk edebiyatı ürünlerinin icra
edilişleri doğal bir durumdur. Nime Çarlık Rusyası döneminde başlayıp Sovyetler Birliği döneminde
tamamen etkisini hissettiren modern kültür ve teknolojik yenilikler karşısında zayıflamıştır. Buna
rağmen Sovyet sisteminin kolektif çalışmaları teşvik edici ve zorlayıcı yöntemi nime gibi sistemin
temel felsefesiyle çelişmeyen hatta onu destekleyen geleneklerin ve halk edebiyatı ürünlerinin
yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak dönüşüp yaşamasının önünü açmıştır. Geleneğin dönüşüm geçirerek günümüzde de varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Ancak törene eşlik eden
edebî metinlerin ana dili yitimi sebebiyle büyük oranda yok olduğunu söyleyebiliriz.
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METİNLER3

14
antalĭksem sulhĭn pul, 		 Havalar serinliyor,
Tumtirsem çuhĭn kurĭnç.		 Elbiseler zayıf görünüyor.			
Pirn yalta Yelim yatlĭ ın pul 		 Bizim köyde Yelim adlı biri var
Unĭn timr kĭvak laşa pulkal. 		 Onun boz atı var.
Unĭn ara una kurĭn,		 Onun çıplak atı görünüyor,
Ĭna külme timr kĭvak laşana sĭltav tupĭn.		 Onu koşmak için doru ata sebep bulunuyor.
						
ak yalta Üntük yatlĭ ın pul,		
Unĭn vırmasĭr pr ur pilk yul. 		
Unta ktü üreme yĭla pur,		
Ĭna vıl’ĭha tatkalamaşkĭn may pur. 		
avĭnpa pire vırma yĭla tupĭn, 		
Üntükĭn pr ĭkĭrne ime sĭltav tupĭn.		

Bu köyde Üntük adlı kişi var,
Biçilmemiş yarı bele kadar ekini var.
Orada sürü gezme için gelenek var,
Onu hayvanlara parçalamak imkânı var.
Bunun için biçme geleneği bulunur,
Üntük’ün bir ekmeğini yeme sebebimiz bulunur.

				

25
Nime pu:		
Nimene kuk! Nimene kuk!		
(Yatne kalasa) patne nimene!		
E-e! Nimene! Nimene!		
(Yatne kalasa) patne pıl me!
Sĭrkkavaypa sĭri pur tet, 		
Pasmanpa pıl pur tet.		
ak anana ptersen		
avna me kayĭpĭr. 		
Sĭrkavayri sĭrine 		

Nime başı:
Nimeye hey! Nimeye hey!
(ad söylenir) yanına nimeye!
Heyy! Nimeye! Nimeye!
(ad söylenir) yanına su içmeye!
Kırk fıçılık birası varmış,
Büyük fıçıda balı varmış.
Bu tarlayı bitirince
Onu içmeye gideceğiz.
Kırk fıçılık birayı

3

Nime türküleri metinleri 2013 yılında Şupaşkar / Çeboksarı’da Çĭvaş Halĭh Pultarulĭh serisi içerisinde yayımlanan
pe Yĭla Yurrisem (İş ve Gelenek Türküleri) adlı kitabın 20-24 sayfaları arasında yayımlanmış olan metinlerdir
(Çĭvaş Halĭh… 2013: 20-24).
4 1885 yılında Çeboksarı uyezinde M. Nikitin derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, 147, 211s.
5 N.V. Nikolskiy’in malzemeleri arasından alınmıştır. ÇPGĬİ ĬA, III, 11, 19-20k. Bir diğer varyantı ÇPGĬİ ĬA, I, 496,
111k. Bu türkü hakkında şöyle bir açıklama bulunmaktadır: Ekin biçmeye yetişemeyenler nime yaparlar. Nime başı
nasıl söylemiş. 1978 yılında Çıvaş Halĭh Sĭmahlĭh Adlı eserin 3. Cildinin 223. Sayfasında yayımlanmıştır.
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Pürneskepe epr, 		
Pasmanari yü pılne 		
Altĭrpalan pr.		
At’ĭrah, açasem, at’ĭrah: 		
Purte vsem tasisem!		
Ana pu anatra,		
Taka pu huranta.		
Sĭmsipe sıvlakan,		
Uripe utakan -		
Purte vırĭr vaskasa,		
Kile kayĭpĭr yurlasa.		
Vırĭr, vırĭr, açasem! 		
Vırakana - vırĭs ĭmarti, 		
Tĭrakana - tĭrna ĭmarti, 		
Kasakana - kasak ĭmarti.		

Parmaklıkla içeceğiz,
Fıçıcıkta ekşi balı
Altır ile içeceğiz.
Haydi çocuklar! Haydi!
Onların hepsi de temizler!
Tarla başı aşağıda,
Koç başı kazanda.
Burnuyla soluyan,
Ayağıyla yürüyen
Hepiniz biçin çabucak,
Eve gidelim türkü söyleyerek.
Biçin biçin çocuklar!
Biçene Rus yumurtası,
Durana turna yumurtası,
Kesene Kazak yumurtası.

36
Nime pu:		
Nimene kuk! Nimene kuk!		
(Yatne kalasa) patne nimene!		
E-e! Nimene! Nimene!		
(Yatne kalasa), pıl me!		

Nime baş:
Nimeye hey! Nimeye hey!
(ad söylenir) yanına nimeye!
Hey! Nimeye Nimeye!
(ad söylenir), bal içmeye!

Purte:		
Sĭrkkavaypa sĭri pur tet, 		
Pasmanpala pıl pur tet,		
ak akana ptersen 		
avna me kayĭpĭr.		
Sĭrkkavayri sĭrine 		
Pürneskepe pr,		
Pasmanari yü pılne 		
Altĭrpalan pr.		
At’ĭrah, açasem, at’ĭrah:		
Purte vsem tasisem!		

Hep birden:
Büyük fıçıda bira varmış,
Kilo kilo balı varmış,
Bu tarlayı bitirince
Onu içmeye gideceğiz.
Fıçıdaki birasını
Parmaklıkla içeceğiz,
Kilo kilo balını
Altır ile içelim.
Haydi, çocuklar, haydi:
Hepsi de temiz onların.

6

İ. Tuktaş’ın 1949 tarihli kitabında yayımlanmıştır.
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Ana pu anatra,		
Taka pu huranta.		
Sĭmsipe sıvlakan,		
Uripe utakan -		
Purte vırĭr vaskasa,		
Kile kayĭpĭr yurlasa.		
Vırĭr, vırĭr, açasem!		
Vırakana - vırĭs ĭmarti, 		
Tĭrakana - tĭrna ĭmarti, 		
Kasakana - kasak ĭmarti.		

Tarla başı aşağıda,
Koç başı kazanda.
Burnuyla soluyan,
Ayağıyla gezen
Hepiniz biçin çabucak,
Eve gidelim türkü söyleyerek.
Biçin, biçin çocuklar!
Biçene Rus yumurtası,
Durana turna yumurtası,
Kesene Kazak yumurtası.

47
Vırĭr, vırĭr, açasem.		
Ana pu anatra,		
Taka pue huranta,		
Ir ın uki arçara,		
Arçarine ın kurmast’,		
Tara tıtsan ın kurat’,		
Ana vırtsan yal kulat’.		
urtri vırnĭ ukipe 		
Purĭn tutĭr ilpr,		
Iraş vırnĭ ukipe 		
Sattin sappan ilpr.		

Biçin, biçin, çocuklar.
Tarla başı aşağıda,
Koç başı kazanda,
İyi adamın parası sandıkta,
Sandıktakini kişi görmez,
İşe versen kişi görür,
Tarlaya yatsan köy güler.
Bahar ekini biçim parayla
İpek yağlık alacağız,
Çavdar parasıyla
Saten önlük alacağız.

58
Kamisene hıva - kaakan uk, 		 Halıları koyuyorlar geçen yok,
İy-yay-yu! kaakan uk;		 Ay ay ay! geçen yok;
At’ĭr hamĭr tıtsa ta kaar-i?		 Haydi biz tutup geçelim mi?
Tırrisene vıra - yurlakan uk, 		 Ekinleri biçiyorlar, türkü söyleyen yok,
İy-yay-yu! - yurlakan uk;		 Ay ay ay! türkü söyleyen yok;
At’ĭr hamĭr yurlasa vırar-i?		 Haydi biz türkü söyleyelim mi?
7
8

Çuvaş Cumhuriyetinin Elik rayonunun Yanasal Huttar köyünde derlenmiştir.
1920 yılında Tataristan Cumhuriyetinin Pĭva rayonunun Pürkel köyünde A.V. Vasilyev derlemiştir.
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Aslati te avĭtat’, im iet, 		 Gök gürlüyor, şimşek çakıyor,
İy-yay-yu! im iet,		 Ay ay ay! Şimşek çakıyor,
Aslatin şur laşisem kenet.		 Göğün kır atı kişniyor.
Tavrĭnas vĭhĭtra tavrĭnmasan, 		 Dönecek zaman dönmezsen,
İy-yay-yu! tavrĭnmasan 		 Ay ay ay! Dönmezsen
Pirn atte-anne te illenet.		 Anne babamız kızar.
Pçk e te pahça, yeşl suhan, 		 Ancak küçük bahçe, yeşil soğan,
İy-yay-yu! yeşl suhan 		 Ay ay ay! Yeşil soğan
İleml() ikken yeşl te vĭhĭtra.		 Güzelmiş de yeşil zamanda.
ineeh te pvm, hura kuĭm, 		 Narin boyun, kara gözüm,
İy-yay-yu! hura kuĭm 		 Ay ay ay! Kara gözüm
İleml() ikken amrĭk ta vĭhĭtra.		 Güzelmiş genç zamanda.

69
Yĭltĭr-yĭltĭr kоrnakan 		 Parıl parıl görünen
Pоrte çrkü tĭrri mar.		 Hepsi kilise tepesi değil.
ın tırrine vırakan Pоrte uk ın hr mar.		 Hepsi değil insan kız değil.
Uyra tırĭ numay pоl’,		
Epr ilse pteres оk.		
Hua оki numay pоl’,		
Epr ilse pteres uk.		

Tarlada ekin çokmuş,
Biz alıp tüketemeyiz.
Sahibinin parası çokmuş,
Biz alıp tüketemeyiz.

оrtri vırnĭ оkipa 		
Iraş vırsan uy sarĭ.		
Uy sarĭşĭn yuşmermr 		
Epr оkişĭn kiltmr.		

Yaz ekinini biçme paramızla
Çavdar biçsen tarla sarı.
Tarlanın sarılığına gelmedik
Biz para için geldik.

rtme tusan uy hоra,		
Iraş vırsan uy sarĭ.		
Uy sarĭşĭn kilmermr,		
Epr оkaşĭn kiltmr.		

Nadasa bıraksan tarla kara
Çavdar biçsen tarla sarı.
Tarlanın sarılığına gelmedik,
Biz para için geldik.

9

1920 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Vĭrnar rayonunun Kalinina köyünden A. Vladimirov derlemiştir. ÇPGĭİ ĬA,
I, 43, 58.
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7 10
Nimene tuh! Nimene tuh!		
Taka pu takmakra,		
Hur pu huranta,		
Hurama hulli pürt tüpinçe.		
Kam ürkenmest- pulĭşma,		
Nimene! Nimene!		
Kam ürkenmest,		
Nimene tuh, nimene tuh!		

Nimeye çık! Nimeye çık!
Koç başı takmakta,
Kaz başı kazanda,
Karaağaç dalı ev dibinde.
Kim üşenmez tembellik etmeye,
Nimeye! Nimeye!
Kim üşenmez.
Nimeye çık nimeye çık!

8 11
Nimene! Nimene! Kоk! Kоk! Kоk! 		
Kam ta pulin nimene!		
Ĭtan ta pоlin nimene!		
Kоk, kоk! Kоk, kоk! Kоk, kоk!		

Nimeye! Nimeye! Hey! Hey! Hey!
Kim olursa olsun nimeye!
Nereden olursa olsun nimeye!
Haydi, haydi! Haydi, Haydi! Haydi, haydi!

9 12
Kĭvak laşa pirn te оk,		
Kĭvak laşa pirn te оk.		
Pоsan pоne оhlas оk,		
Pоsan pоne оhlas оk.		
Yısna pirn pata pıras оk, 		
Yısna pirn pata pıras оk,
Pırsan pĭhma ples оk,		
Pırsan pĭhma ples оk.		
ut tоr laşa pirn te оk,		
ut tоr laşa pirn te оk.		
Pоsan pоne оhlas оk,		
Pоsan pоne оhlas оk.		
Akka pirn pata pıras оk,		
Akka pirn pata pıras оk. 		

Gök at bizim de yok,
Gök at bizim de yok.
Pusan’ın başına çıkamazsın,
Pusan’ın başına çıkamazsın.
Damadın bizim tarafa gelesi yok,
Damadın bizim tarafa gelesi yok,
Varsa bakmak isteyeceği yok,
Varsa bakmak isteyeceği yok.
Açık doru at bizim de yok,
Açık doru bizim de yok.
Pusan başına çıkamazsın,
Pusan başına çıkamazsın.
Baldızın bizim tarafa geleceği yok,
Baldızın bizim tarafa geleceği yok.

10 1927 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Sintirvarri rayonunun Oktyabrski köyünde pazarda türkü söyleyen bir kişiden
derlenmiştir.
11 1928 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Şupaşkar rayonunun Tomakkassi köyünde F.G. Fedorova’dan V.P. Vorobyev
derlemiştir.
12 Fedorov 1934, 29s. Bir diğer varyantı da Vorobyev’in 1969 yılındaki kitabında yayımlanmıştır. Bu türkünün
Gennadiy Vorobyev varyantı biraz farklısı.
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Pırsan pĭhma ples оk,		 Varsa bakmak isteyeceği yok,
Pırsan pĭhma ples оk.		 Varsa bakmak isteyeceği yok.

10 13
Nimene! Nimene!		
Hоra halĭh, nimene!		
Yal-yış, pоskil, nimene! 		
Hurntaş-tĭvan, nimene!		
Es pletni, Mkte,		
Nime sĭri nimrle.		
Pirn sĭrine melle,		
sen n(i)mene kaymalla.		
Es, kuma Marine,		
Nime sĭri melle,		
sen n(i)mene kaymalla!		
Hоra halĭh, nimene!		
Nimene! Nimene!		
Hоra halĭh pr pulsan 		
Tip rten kim şĭvat’.		
Nimene! Nimene!		

Nimeye! Nimeye!
Kara budun, nimeye!
Köylü, komşu, nimeye!
Akraba hısım nimeye!
Sen biliyor musun. Mikilte,
Nime birası kiselli.
Bizim birayı içmek gerek,
İçip nimeye gitmek gerek.
Sen vaftiz anne Marine,
Nime birası içmek gerek,
İçince nimeye gitmek gerek!
Kara budun nimeye!
Nimeye! Nimeye!
Kara budun nimeye!
Kuru yerden gemi kayar,
Nimeye! Nimeye!

11 14
Ana pu ay anatra,		
Taka pu ay huranta.		
Hua sĭri nührepre.		
Nührepre larsan kam kurat’? 		
Epir sen pur ın kurat’.		
Hua ereh ĭşkapra,		
Ĭşkapra larsan kam kurat’?		
Epir sen pur ın kurat’.		

Tarla başı aşağı tarafta,
Koç başı kazanda.
Sahibin birası mahzende.
Mahzende dursa kim görür?
Biz içersek herkes görür.
Sahibin rakısı dolapta.
Dolapta dursa kim görür?
Biz içersek herkes görür.

13 1933-1947 yılları arasında Çuvaş Cumhuriyeti Krasnoarmeyski rayonunun Yamanak köyünde 1897 yılında doğan
M.V. Vasil’yeva’dan İ.A. Patmar derlemiştir. (ÇPGĬİ ĬA, III, 54, 41.
14 1934 yılında Başkurt Cumhuriyetinin Kırmaskal rayonunun Antonovka köyünde İ. Ulyanov’dan İ. Saltıkov derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, 14, 19.
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12 15
Nimene-e! Nimene-e!		
Yal-yış ta puskil, nimene!		
Tata ta pulin nimene,		
Tata ta pulin nimene!		
Es iltetne, Kavrile?		
ınsem ka(ya) nimene.		
Ey-u, aytĭr nimene!		
Ayta-ha, kumma, nimene.		
Ey, kayar-ha, kumma, hirelle!		
Ey-u, kumma, nimene,		
Kayar-ha, kumma, hirelle! 		
Vılyamastĭr, ni kulmastĭr -		
Mn pulnĭ?		
ler uyra kar tĭrsa,		
Uy yul tap-tasa.		

Nimeye! Nimeye!
Köylü, komşu, nimeye!
Kim olursa olsun nimeye,
Kim olursa olsun nimeye!
Duyuyor musun, Kavrile?
İnsanlar gidiyor nimeye.
Hey, haydi nimeye!
Haydi baldız nimeye.
Hey gidin, baldız / görümce, tarlaya!
Hey, baldız / görümce nimeye,
Gidin baldız / görümce tarlaya!
Oynamazsınız, gülmezsiniz
Ne oldu?
Çalışın tarlada çabucak,
Tarlası olacak ter temiz.

13 16
Nimene! Nimene!		
Tata ta pulin nimene!		
Yal-yış, puskil, nimene!		
Tata ta pulin nimene!		
Es iltetne, Kavrle,		
ınsem kaya nimene.		
Ey, kuma Kuline,		
Atya, kuma, nimene,		
Tata ta pulin nimene.		
Nimene! Nimene!		

Nimeye! Nimeye!
Ne olursa olsun nimeye!
Köylü, akraba, nimeye!
Ne olursa olsun nimeye!
Sen, duyuyor musun Kavirle,
İnsanlar gidiyor nimeye.
Hey, baldız / görümce Kuline.
Haydi, baldız / görümce nimeye,
Ne olursa olsun nimeye.
Nimeye! Nimeye!

15 Çuvaş Cumhuriyetinin Şupaşkar rayonunun Kusnar köyünden G.A: Alekseyev derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, VI, 108, 95.
16 1933 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Hirli Çutay rayonunun (günümüzde Elik rayonuna girmektedir) Yakkuşkin
köyünde derlenmiştir.
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14 17
Tavtapuĭm ulayah ta ksrene 		
Ula tiha tusa panĭşĭn. 		
Tavtapuĭm İvanah ta piççene 		
Mime tusa mimene çnnşn.		
Yara kuna tĭrĭşsa lenipe 		
Al-urana avanah ıvĭntr.		
İvan piççe hĭnalasa kpe 		
Manĭn pua avanah üsrtr.		
Şurti şur kĭvakal hitre ikken, 		
Çppi ıtarmalla ta mar ikken. 		
İvan piççen sem yıvĭr ikken, 		
kine me tata ta hn ikken.
Yalta urt-yr mimisemeh tĭva,
Hirte vırma mimisem tĭvar-i?		
Tuyra tuy yurrisem te yurla, 		
Mimere mime yurri yurlar-i?
Ula ksre tata ta tiha tutĭr 		
Külse üremeşkn te ut pultĭr. 		
İvan piççe tata ta mime tutĭr
lemeşkn pire te yıhĭrtĭr!		

Teşekkür alaca kısrağa
Alaca tay verdiği için.
Teşekkür İvan amcaya
Nime yapıp nimeye çağırdığı için.
Bütün gün gayretle çalışıp
Elini ayağını iyice yoruldu.
İvan amca içki ikram edip
Başımı hepten sarhoş etti.
Evdeki ak ördeği güzelmiş,
Ördek yavrusu çok güzelmiş.
İvan amcanın işi ağırmış,
İçki içmek daha da zor imiş.
Köyde herkes nime yapıyor,
Tarla biçemeye nime yapar mısınız?
Toyda toy türküleri söylerler,
Nimede nime türküleri mi söylerler?
Ala kısrak tekrar tay versin
Koşumlayıp gezmeye at olsun.
İvan amca tekrar nime yapsın
İçmek için bizi de çağırsın!

15 18
Ep plmestp nimn kalama, 		 Bilmiyorum ne söyleyeyim,
Şuhĭşlatĭp prle purĭnma.		 Birlikte yaşamayı düşünüyorum.
Sad savĭnat’ sar kayĭk sassipe, 		 Bahçe sevinir sarı asma kuşu sesiyle,
Ep savĭnatĭp nimene kilnipe.		 Ben seviniyorum nimeye gelmemle.
Vĭl ta pul, tĭvan, ku ta pul, 		 O da olur, akraban, bu da olur,
Kilşse purĭnni ır pul.		 Anlaşıp yaşamak güzel olur.

17 1958 yılında Tataristan Cumhuriyetinin arĭmşan ilçesinin Yıvaşkel köyünde 1913 doğumlu P.P. İvanova’dan
Ya.A. Zadorov derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, III, 290, 2029 inv.
18 1961 yılında Samara oblastının Pohvişni rayonunun Ĭrsiyel köyünde A. Almankova ile N. Yakovlev’den N.V.
Vasilyev derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, III, 197, 260 l.
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Numay ta pt, sahal ta it, 		 Çok da biter, az da biter,
Prle purĭnnine mn it?		 Birlikte yaşamaya ne yeter?
Vĭl ta yul, tĭvan, ku ta yul, 		 O da kalır, akrabam, bu da kalır,
Hıtsa purĭnnine mn pul?		 Güçlenip yaşamaya ne olur?
Pukayran ta yulnĭ utĭ tnçe, 		 Öküzden de kalmış bu dünya,
Pirten te yul-ha akĭ tnçe.		 Bizden de kalacak bu dünya.
ut tnçere ikken mn haklĭ – 		 Bu dünyada ne kıymetli,
Irlĭhpa sıvlĭh pit haklĭ.		 İyilikle sağlık çok kıymetli.
Iltĭn-i, kml-i hamĭr ulşura, 		 Altın, gümüş bizim vurguncuda,
ıvĭh tĭvan haklĭ purnĭra.		 Yakın akraba kıymetli hayatta.
Vşlesreh kuyan tıtma uk, 		 Tazısız tavşan tutulmaz,
Tĭvansĭrah purnĭ tuma uk.		 Akrabasız hayat yaşanmaz.
Ah, tĭvanĭm, tĭvan, mn tĭvar? 		 Ah akrabam, akrabam, ne yaparsın?
mrsem irtiççen tus purnar.		 Ömür geçene dek dostça yaşayın.

1619
At’ĭr kayar, ĭta kayar 		
Uşkĭnpala ut ulma,		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu,		
Uşkĭnpala ut ulma.		
Uşkĭnpala ut ulĭpĭr,		
Ykr kapan lartĭpĭr,		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu,		
Ykr kapan lartĭpĭr.		
Ykr kapan huşşinçe 		
Kaşkĭr kapkan’ hurĭpĭr, 		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu,		
Kaşkĭr kapkan’ hurĭpĭr.		
Kaşkĭr kapkan’ hurĭpĭr, 		
Til apsa ilpr, 		

Haydi gidin, haydi gidin
Birlikte ot biçmeye,
İluuu, iluuu, iluuu,
Birlikte ot biçmeye.
Birlikte ot biçeceğiz,
İki ot yığını koyacağız,
İluuu, iluuu, iluuu,
İki ot yığını koyacağız.
İki ot yığını arasında
Kurt kapanı koyacağız,
İluuu, iluuu, iluuu,
Kurt kapanı koyacağız.
Kurt kapanı koyacağız,
Tilki vurup alacağız,

19 1961 yılında Samara oblastının Klevl rayonunun Yker köyünde V.P. Yegorov derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, III, 186, 11 l.
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İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu, 		
Til apsa ilpr.		
Tirne süse ilpr, 		
Pasara kaysa sutĭpĭr, 		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu, 		
Pasara kaysa sutĭpĭr. 		
Pasara kaysa sutĭpĭr, 		
r sum uka ilpr, 		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu. 		
r sum uka ilpr. 		
Purĭn tutĭr ilpr, 		
Yurla-yurla lpr, 		
İl-lyu-lyu, il-lyu-lyu, 		
Yurla-yurla lpr.		

İluuu, iluuu, iluuu,
Tilki vurup alacağız.
Derisini yüzüp alacağız,
Pazara gidip satacağız,
İluuu, iluuu, iluuu,
Pazara gidip satacağız.
Pazara gidip satacağız,
Yüz som para alacağız,
İluuu, iluuu, iluuu,
Yüz som para alacağız.
İpek yağlık alacağız,
Türkü söyleye söyleye çalışacağız,
İluuu, iluuu, iluuu,
Türkü söyleye söyleye çalışacağız,

17 20
Nimene! Nimene! Nimene!		
Kiruş patne k me!		
Nime yatne taka pusnĭ,		
Taki piet pĭslansa 		
Hurannçen taras pek.		
Nime yatne sĭra tunĭ,		
Sĭri larat’ çaşkĭrsa 		
Piçkine uras pek.		
Nimene! Nimene! Nimene!		
Kiruş patne sĭra me!		

Nimeye! Nimeye! Nimeye!
Kiruş yanına içki içmeye!
Nime için koç kesti,
Koç pişiyor buharlaşıp
Kazanından kaçacak gibi.
Nime için bira yaptı,
Bira duruyor cızırdayıp
Fıçısını yaracak gibi.
Nimeye! Nimeye! Nimeye!
Kiruş yanına bira içmeye!

1821
ivç ava layĭh utĭ ulma,		
ine püm layĭh ta sulĭnma. 		
Ayvan ĭsĭmpalan şuhĭşlatĭp: 		
Hamĭr tĭvan layĭh ta purĭnma.		
Hal’ şurĭçç ırlanĭn ay ekisem 		

Keskin orak iyidir ot biçmeye,
Nazik gövdem iyidir sallanmaya.
Saf başımla düşünüyorum:
Akrabalarımız iyidir yaşamaya.
Şimdi ağarıyor çileğin çiçekleri

20 1961 yılında Samara oblastının İsaklĭ rayonunun Aslĭ Mikuşkel köyünde F.A. Petrova ile O.K. İvanova’dan N.
Vasilyev derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, III, 197, 180 l.
21 1970 yılında Tatar Cumhuriyeti’nin Aksu rayonunun Kn Snçel köyünden P.K. Andreyev derlemiştir. ÇPGĬİ
ĬA, VI, 162, 130 l.
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Sismermr ırlisem pinine.
Sezmedik çileğin de yetiştiğini.
Hal’ açaçç epir, hal’ açaçç 		 Şimdi çocuktuk, şimdi çocuktuk
Sismermr ınna ta itnine.		 Sezmedik de yetiştiğimizi.

19 22
Yurla ta pr yurla ay teetr-hal, 		
Itah yurĭ ĭstisem epir mar, 		
Yurrisene yurlama ay tĭrsassĭn 		
Yurĭ ĭstisençen kaya mar. 		

Bir türkü söyleyin diyorsunuz,
Tam türkü ustası değiliz,
Türkü söylemeye başlayınca
Türkü ustasından geri değiliz.

Ulaça kpen anni tĭvĭr-hal, 		
Huşas tesen pirn tata pur.		
Sirn itles şuhĭş pulsassĭn 		
Pirn yurlas sĭvĭsem tata pur.		

Alaca gömleğin yeni dar,
Ekleyelim desen bizim daha var.
Sizin dinleme düşünceniz varsa
Bizim söyleyecek şiirimiz var.

Sirn kĭmakĭrsem – sakĭr ktes-hal 		
Pr şuratsa hĭvaras şuhĭş pur. 		
Mimene te kilse sĭra se-hal 		
Pr yurlasa hĭvaras şuhĭş (kĭmĭl) pur.		

Sizin ocak sekiz köşeli,
Badanalama niyetimiz var.
Nimeye gelip bira içerek
Türkü söyleyip söyleyeme niyetimiz var.

Pahçi te pr pahçi - şur kupĭsta-hal, 		
ulise irtmesr pu pulm. 		
Mime[ne] te kilse sĭra se-hal 		
Pr yurlasa pamasĭr çıs pulm.		

Bahçe de bir bahçe, ak lahana
Yaprakları geçmeden olmaz başı.
Nimeye gelip bira içerek
Bir türkü söylemeden olmaz saygı.

Sirn stel uri sakkĭr-mn-hal, 		
Uyĭh larma larsa ta kurmarĭm. 		
Mimeren mimene ep ürerm-hal, 		
Sirn pek ırĭ ınsem kurmarĭm.		

Sizin masanın ayağı sekiz mi ne
Bir aydır oturup da görmedim.
Nimeden nimeye gezdim de ben,
Sizin gibi iyi kişi de görmedim.

Aslĭ vĭrman tĭrĭh ep ürerm, 		
Kĭtra pulĭ kayĭk kurmarĭm. 		
Husan lavkki tĭrĭh ep ürerm, 		
Merçen kulĭ r tupmarĭm.		

Büyük ormanda hep gezdim,
Kıvırcık başlı hayvan görmedim.
Kazan dükkanlarında ben gezdim,
Mercan gözlü yüzük görmedim.

22 1970 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Yelçik rayonunun Kn Yelçk köyünde 1896 doğumlu bir kişiden V.Ektel
derlemiştir.
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Mimeren mimene ep ürerm, 		 Nimeden nimeye ben gezdim,
Sirn pek ırĭ ın kurmarĭm.		 Sizin gibi iyi insan görmedim.
Kĭmakara hĭyĭ ay tipet-ke,		
Ĭna utma vĭhĭt ta itet-ke.		
Ka tttmsem pulsa ay kilet-ke, 		
Pire kayma vĭhĭt itet-ke.		

Ocakta çıra ay kuruyor,
Onu yakmaya vakit de yetiyor.
Gece kararıp da geliyor,
Gitme zamanımız da geliyor.

nipe kĭna mar - yurlas pulat’, 		 Sadece içmek değil, türkü de söylemek var,
Kilnipe kĭna mar - kayas pulat’.		 Sadece gelmek değil, gitmek de var.

20 23
Atĭlsem yeyu ta - kamisem uk, 		 İdil nehri geniş ama köprü yok,
Hamĭr hıvsa hamĭr ta ay kaar-i, 		 Kendimiz yapıp kendimiz mi geçelim,
Hamĭr hıvsa hamĭr ta ay kaar-i?		 Kendimiz yapıp kendimiz mi geçelim.
ekensem numay ta - yurlakan uk, 		 İçenler çok da türkü söyleyen yok,
Hamĭr se hamĭr ta ay yurlar-i, 		 Kendiniz içip kendiniz söyler misiniz,
Hamĭr se hamĭr ta ay yurlar-i?		 Kendiniz içip kendiniz söyler misiniz,
Utĭma yuratsa ta ay külmestp, 		
Pkkine yuratsa ay kületp, 		
Pkkine yuratsa ay kületp.		
Yurrĭma yuratsa ta yurlamastĭp, 		
Tĭvansene yuratsa ay yurlatĭp, 		
Tĭvansene yuratsa ay yurlatĭp.		

Atımı sevip koşmuyorum,
Kızı sevip de gülmüyorum,
Kızı sevip de gülmüyorum,
Türkümü sevip söylemiyorum,
Akrabalarımı sevip türkü söylüyorum,
Akrabalarımı sevip türkü söylüyorum,

21 24
Vş-vş, vş klti,		
Mklti.		
Tüp-tüp, tüpe klti,		
Meklti.		

Vış vış, başak demeti,
Ağır ağır.
Küt küt, son demet
Ağır ağır.

23 1971 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Patĭryel rayonunun Yĭvaşkelte köyünde K.N. Nikiforova ile N.Ya. Karpov’dan
M.G. Kondratyev derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, VI, 227, 177 l.
24 1979 yılında Çuvaş Cumhuriyetinin Kuslavkka rayonunun Varasĭr köyünde L.İ. Yevgaçeva’dan M.G. Kondratvev
derlemiştir. ÇPGĬİ ĬA, VI, 280, 65 l.
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22 25
Sad savĭnat’ sar kayĭk sassipe,		
Ep savĭnap nimene kilnipe.		
Ep plmestp nimn kalama, 		
Şuhĭşlatĭp prle purĭnma.		
Vĭl ta yulat’, tĭvan, ku ta yulat’. 		
Hıtsa purĭnnipe mn pulat’?		

Bahçe sevinir sarı asma kuşu sesiyle,
Ben sevinirim nimeye gelmemle.
Ben bilmiyorum ne söyleyeyim,
Düşünüyorum birlikte yaşamayı.
O da kalır, akraba, bu da kalır.
Katılaşıp yaşayıp geriye ne kalır?

Tavtapuah ula ksrene 		
Ula tiha tusa panĭşĭn.		
Tavtapuah Vaa piççene 		
Nime tusa nimene çnnişn.		

Teşekkür ala kısrağa
Ala tay verdiği için.
Teşekkür Vaşşa amcaya
Nime yapıp çağırdığı için.

Ula ksre tata ta tiha tutĭr,		
Külse üremeşkn ut pultĭr.		
Vaa piççe tata nime tutĭr, 		
lemeşkn pire te yıhĭrtĭr.		

Ala kısrak yine yapsın,
Koşup gezmeye at olur.
Vaşşa amca yine nime yapsın,
İçmek için bizi çağırsın.

25

Çuvaş Cumhuriyetinin Paltiyel köyünde E. Osmanova’dan R.P. Savelyeva derlemiştir.
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ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNİN TEŞEKKÜLÜNE DAİR
DEĞERLENDİRMELERE BİR EK: MEYHANELER
Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ1

“Meyhaneyi seyrettim uşşaka mutaf olmuş”
Şeyh Galip

F. Köprülü’nün ifade ettiği üzere “ayrı bir ruha”, “ayrı bir maneviyet-i müşterekeye” sahip
olan her cemaat kendisine has edebiyat vücuda getiririr. Dolayısıyla “o edebiyatı anlamak için
mutlaka o maneviyeti tahlil etmek ve o şekl-i hayatın hususiyetlerini öğrenmek icap eder.” (Köprülü 1914a). Bu bakış açısıyla bildirimizde âşık tarzı şiir geleneğinin teşekkülü, “kahvehane”lerden
çok daha önce var olan, giderek daha zengin bir kültüre dönüşen, İstanbul’un en yaygın eğlencesi “âb âlemleri” ve daha çok bu âlemlerin merkezi konumunda bulunan ‘meyhaneler’ (meygede)
üzerinden değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Umay Günay’ın belirttiği üzere “İslamiyet’in kabulü ile terkedildiği düşünülen ozan-baksı geleneğinin beş asır sonra birden bire İslamî biçimde ortaya çıkması kanaatimizce mümkün
değildir.” (Günay 1999: 18). Dolayısıyla ozan-baksı geleneği bu süreçte “bir ölçüde tekke tarzında tesirli olurken diğer taraftan yok olmama çabası göstermiş ve kendi kural ve kalıplarını
daima sahip olduğu bir esnekliği kullanarak yeni şartlara uydurmuştur.” (Günay 1999: 18).2 Ayrıca
ozan-baksı geleneğinin tarihî süreç içerisinde farklı ve zengin dinî ve kültürel yapılanmalarla kazandığı ‘senkretik’ ve ‘eklektik’ özellik de geleneğin yeni şartlara uyumunu kolaylaştırmış ve türlü
şartlar altında âşık tarzı şiir geleneğinin teşekkülüne zemin hazırlamıştır.
1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü. e-posta: erhancapraz38@gmail.com, erhancapraz@nevsehir.edu.tr
2 Vurgu bize aittir.
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Âşık tarzı şiir geleneğinin 16. yüzyılda teşekkül ettiği hususunda hemen hemen tüm
araştırmacılar hemfikirdir. Geleneğin ortaya çıkışında ise hiç şüphesiz en önemli mahfil “kahvehaneler”dir (Köprülü 1914b; Çobanoğlu 2006: 9). Zira geleneğin icrâ töresi kahvehanelerde
şekillenmiştir (Çobanoğlu 2006: 28). Ayrıca “ev”, “paşa ve ağa konakları” gibi mahremiyete sahip, toplumsal baskıdan uzak eğlence mekânları yanında “hamam” ve “lokanta” gibi insanları
bir araya getiren ve toplumun geneline hitap eden sosyal kurumların da süreç içinde geleneğin
ortaya çıkışında katkısı büyüktür (Çobanoğlu 2006: 32). Fakat diğer taraftan Köprülü İkdam’da
çıkan bir yazısında “gelecek makalede asıl âşık tarzını vücuda getiren şekl-i hayattan, bozahane
âlemlerinden, Galata meyhanelerinden, mesirelerden, Yeniçeri hayatından bahsederek bu tarz-ı
edebînin nasıl bir muhabbet mahsulü olduğunu göstereceğim” diyerek geleneğin teşekkül sürecinde ‘meyhane’lerin de etkili olduğunu açıkça ifade etmektedir. Köprülü işaret ettiği makalede
geçen “ekseriya seyyah-ı daimi hâlinde dolaşan âşıklar İstanbul’a uğrayınca derecesi şöhretine
göre rağbet ve iltifat görür ve yâranın teşvikiyle mutlaka Galata meyhanelerini ziyaret ederlerdi”
şeklindeki ifadesiyle de meyhanelerin gelenek içerisindeki işlevselliğini açıkça dile getirmektedir.
Hatta Kethudâzâde Ârif Efendi’nin Menâkıb’ında “Hikâyet” başlığı altında aktardığı şu rivayet
de âşıkların bu süreçte meyhane zemininde icrâlarda bulunduklarını açıkça ortaya koymaktadır:
“Çövür şuarâsından Âşık Ömer ile Gevherî birbiriyle muasır ve musahib
olup Fener’de bir Yahudi meyhanesinde otururlar, idare-i akdeh, îyş ü işret ederler
ve iskemlelerin üzerinde bilâ ârâm bir beyit Âşık Ömer ve bir beyit Gevherî söyler ve karşularında dahi kâtipler o beyitlerden hiçbirini zâyi etmeyüp kayd ü tahrîr ederler. Âşık Ömer, Kırım’da Gözlevelidir. Orada bir kahvede oturur ve çaldığı
sazı başı ucuna asar, kimse dokunmaz, hatta Âşık Ömer bir nice zaman seyr ü
seyâhat edüp baʻd buʻdin tebdil-hey’et olduğu halde yine o kahveye gelür, sazını
alup çalayım der ise de o, Âşık Ömer’in sazıdır, başkası çalamaz, deyüp vermezler. Her ne hal ise sazı alur çalar, ondan sonra bilürler ki o gelen Âşık Ömer’in
kendüsidir, buyurdu.” (Koz 1995: 118-119).
Yukarıdaki rivayet geleneğin teşekkül sürecinde ağırlık merkezinin ‘kahvehane’ler olduğunu ortaya koymakla birlikte meyhanelerin de âşıklar için etkin birer icrâ mekânı olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Hatta kâtiplerin Âşık Ömer ile Gevherî’nin söylediği beyitleri zayi
etmeden kaydetme çabası içinde olması bize meyhane zemininde âşıkların icrâsına dönük bir
dinleyici kitlesinin oluştuğunu da haber vermektedir. Yani meyhaneler, insanların sırf işret maksadıyla gittikleri bir mekân vasfı taşımayıp âşık icrâlarının da dinleyiciyle buluştuğu bir sosyal kurum
hüviyeti kazanmıştır. Dolayısıyla âşık tarzı şiir geleğininin tamamen “muhabbet”i ve “hoşça vakit
geçirme”yi esas alan böyle bir zeminde teşekküle başladığını düşünebiliriz.
Köprülü’nün “asıl âşık tarzını vücuda getiren şekl-i hayat[ın]” tazahürleri olarak “bozahane
âlemleri”ni, “Galata meyhaneleri”ni, “mesireler”i ve “Yeniçeri hayatı”nı esas alması kaynaklara
yansıyan dönemin toplumsal ve kültürel yaşamıyla da örtüşen bir mahiyete sahiptir. Zira Lâtifî’nin
Risâle-i Evsâf-ı İstanbul adlı eserinden öğrendiğimiz kadarıyla bu dönemde halkın eğlenmesine
dönük başta gelen iki önemli mahal vardır. Bunlar: Tahtakale ve Galata’dır. Tahtakale, bir meyhane merkezi ve mesire yeridir. Eğlencenin her türlüsü, içkinin sarhoşluğun her çeşidi buradadır.
Halk İstanbul’un her tarafından akın akın bu eğlence mahalline koşmaktadır (Lâtifî 1977: XXI,
51-55). Galata ise bir “işrethâne-i dünya” olup ayş u işrette mesel hâline gelmiştir. İçkili âlemlere
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örnek bir yer ve mahbupların çekim merkezi olan bu mahalli sazendeler ve hanendeler makam
edinmişlerdir (Lâtifî 1977: XXII, 57-59). Evliya Çelebi de Seyahatnâmesi’nde İstanbul’un dört
bir tarafında 1000’e yakın meyhane olduğunu belirtmekte, bilhassa Galata’nın meyhane demek
olduğunu ve Galata meyhanelerinde çok sayıda hanende, sazende ve oyuncunun toplanıp gece
gündüz zevk ü safa ile eğlendiklerini aktarmaktadır (Evliya Çelebi 2003b: 660-661). Ayrıca Kara
Piri Paşa iskelesi (Beyoğlu) civarındaki dükkanların büyük bir kısmının meyhane ve bozahane
olduğunu bildiren Evliya Çelebi, bunların müşterilerinin de daha ziyade gemiciler olduğunu belirtmektedir (Evliya Çelebi 2003a: 373, 375, 393, 413).
Ayrıca Âşık Çelebi’nin Meşâʻirü’ş-şuʻarâ adlı tezkiresinde de Galata meyhaneleri ile mesire yerlerine dair birçok vak’a aktarılmıştır. Özellikle Celâlî’yi anlattığı bölümde, “seyr-i gülistânda”
(=mesire yerlerinde), “deyr-i mugânda” (=meyhanelerde), “Eyyûb ve Kâğıdhâne çemenlerinde”,
“Galata ve Hasköy encümenlerinde”, “Zâtî dükkânında”, “Atmeydanı’nda bahâr sohbetlerinde”,
“hazân cemʻiyetlerinde”, “mahbûblar mecmaʻı olan hammâmlar seyrinde”, “Dâvûd Paşa iskelesinde suya oynayan sîm-endâmlar seyrinde”, “hânkâhlarda (=tekkelerde) vefâ semâʻında” ve
“harâbâtlarda deblek (=dümbelek, tef) semâʻında” Celâlî ile “hem-dem” olduklarını belirterek dönemin sosyal faaliyet alanlarını ve eğlence mekânlarını açıkça ortaya koymuştur (Âşık Çelebi
2010a: 469). Rahikî’yi anlattığı bölümde ise o zamanlarda Galata’nın zevk ve eğlencenin revaç
bulduğu, tutkun gönlün şarap ile izdivaç ettiği bir yer olduğunu dile getirmiştir (Âşık Çelebi 2010b:
1352). Figânî’yi anlatırken de Naʻtî, Nûhî ve Figânî’nin bazen odalarında içtiklerini bazen de meyhanede içmek için Galata’ya geçtiklerini belirtmekte, Atmeydanı seyrinde seyran edip şiirle müşaare ve münazaralarda bulunduklarını aktarmaktadır (Âşık Çelebi 2010b: 1203).
Lâtifî, Âşık Çelebi ve Evliya Çelebi’nin eserlerinde aktardığı bu bilgiler İstanbul’un eğlence
hayatını ve bu hayata bağlı olarak teşekkül eden kültürel ve edebî yapılanmayı açıkça ortaya koymaktadır. İşte âşıklar da bu yapılanmaya bağlı olarak Yeniçerilerin yanında meyhanelere
gelmişler, ellerinde sazları ya eski koşmaları, destanları dillendirmişler yahut da irticalen yeni güfteler inşâda girişmişlerdir (Köprülü, 1914b). İstanbul’da ilk kahvehanelerin de aslında bir mesire
ve meyhane mekânı olan Tahtakale’de açılması (Sevengil 2014: 25-26; Çobanoğlu 2006: 40),
açılan bu kahvehanelerin askeri kışlalara veya Yeniçeri ortalarına yakın oluşu (Çobanoğlu 2006:
40) -ki bozahane ve meyhane âlemlerinde görüldüğü gibi kahvehanelerin de âşık tarzı kültür geleneğinin teşekkülünde işlevsel bir nitelik kazanmasında Yeniçeri ortalarının etkisi büyüktür- ve
ilk açılan kahvehanelerin “eski meyhanelere benzer” (Sevengil 2014: 26) yapılanışları eğlenceye
dayalı bu edebî ve kültürel yapılanmanın devamlığını sağlamıştır. Hatta Ebusuud Efendi tarafından kahvenin “yanık olması”, “topluca içilmesi” ve içim şeklinin “gayrimüslimlerin meyhanelerindeki âdet ve tavırları çağrıştırma[sı]” gibi nedenlerle “kâfirlere benzemek endişesi”yle temellendirilip yasaklanması da bir anlamda ‘mekân’ odaklı bir geçiş sürecini ve yapılanmanın sürekliliğini
teyit etmektedir. Dolayısıyla daha sonra kahvehanelerin ortaya çıkışıyla sonuçlanan bu yapılanma sürecinin âşık tarzı kültür geleneğinin teşekkülü için iyi bir zemin hazırladığını söyleyebiliriz.
Döneme ait kaynakların da aktardığı bilgilere dayanarak bu yapılanma sürecinde en
önemli zeminin meyhaneler olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Meyhaneler, “Osmanlı dönemi
öncesinde de kent kültürünün önemli bir parçası olmuştur.” (Çokuğraş 2014: 87). Öyle ki “Türkler
İstanbul’u ve Galata’yı aldıkları zaman, büyük şehrin meyhaneleri dünya ölçüsünde bir şöhrettir.”
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(Koçu 2015: 24). Osmanlı dönemininde de meyhanelerin sanılanın aksine “yalnızca ‘toplum dışı’
kişilerin gitmediği” (Çokuğraş 2016: 180), “çoğunlukla toplumun alt kesimine hizmet eden mekânlar olarak kaldıkları düşünülmektedir.” (Çokuğraş 2014: 93). Dolayısıyla Osmanlı’da meyhaneler,
“kahvehanelerden sonra heterojen bir erkek grubunun toplandığı ikinci mekân” (Çokuğraş 2014:
93) konumunda bulunmuştur. Bu yüzden de yöneticiler tarafından kahvehaneler ile meyhaneler
yakından ilişkili görülmüş; II. Selim (1566-1574), III. Murad (1574-1595) ve IV. Murad dönemlerinde kahvehaneler kapatıldığında meyhaneler de kapatılmıştır (Çokuğraş 2014: 93). Çokuğraş’a
göre “bunda pek çok meyhanenin müşterilerinin Yeniçeriler -ve bu zümre ile yakın ilişkide oldukları bilinen- bekârlar olmasının da etkisi olmalıdır.” (Çokuğraş 2014: 93).
Yine Çokuğraş’ın aktardığı bilgilere göre Osmanlı’da meyhanelerin “nerede” ve “hangi koşullarda” açılacağına pek de önem verilmemiştir. “Sanıldığının aksine, dinî öneme sahip mekânlardan belirli bir uzaklıkta olmalarına dair düzenlemelerin büyük çoğunluğu da 19. yüzyılın ikinci
yarısına denk gelmektedir.” (Çokuğraş 2014: 89). Kısacası Osmanlı’da meyhanelerin “salt içki
içilen yerler” olmadığını, “karşılaşmaların ve hatta ticaretin mekânı olduğunu”, “kozmopolit bir
karaktere” ve “kamuoyu” oluşturma potansiyeline sahip bir sosyal kurum olduğunu söyleyebiliriz
(Çokuğraş 2016: 180). Bu bağlamda meyhanelerin Osmanlı toplumsal yapısından soyutlanmış
bir yaşam alanı olmadığını, kahvehaneler öncesinde tamamen eğlenceye dönük dindışı karakterde önde gelen bir sosyal kurum olarak kültürel ve edebî yapılanma için iyi bir zemin teşkil ettiğini
ifade edebiliriz. Zaten 19. yüzyıla gelindiğinde meyhaneler, Osmanlı popüler kültürü içinde oldukça önemli bir mekân konumuna yükselmiştir (Çokuğraş 2014: 87).
Meyhane zemininde teşekkül eden kültürel ve edebî yapılanmanın izlerini şairlerin eserleri
üzerinden de takip edebiliriz. Zira Köprülü’nün belirttiği üzere “birçok şairlerimizin divanlarında,
şehrengizlerinde bu meyhane âlemleriyle o devir meşahir-i muğbeçeganının (=meyhane
dilberlerinin en ünlülerinin) hakiki tavsifatına tesadüf olun[maktadır].” (Köprülü 1914b). Kanaatimize göre bu durum bir taraftan âşık tarzı şiir geleneğinin klâsik kültürle etkileşimini sağlarken
diğer taraftan geleneğin başlangıcında bir kısım âşıkların “irşat ve nasihat kapısını aralık bırakıp
güzelleme kapısını aç[malarını] (Demiralp 1988: 158 oradan Çobanoğlu 2006: 40), yani âşık tarzı
şiir geleneğinin teşekkülünü kolaylaştırmıştır. Zira gelenek içinde ilk olarak, geleneğin “başlatıcı”sı olarak görülen “ordu şairler” (Çobanoğlu 2006: 13) “zahirî bir reng-i tasavvuf altında daha
laubaliyane mey ve mahbubdan bahsetmeye başlamışlardır.” (Köprülü 1914a).
Nitekim bu durum 19. yüzyıla gelindiğinde daha aleni bir hâl kazanmıştır. Üsküdarlı halk
şairi Âşık Râzî’nin Haleblioğlu’nun meyhanesi için söylemiş olduğu destanda yer alan şu dörtlük
gerek âşıkların meyhane içindeki durumunu gerekse mahbupların âşıkları için en önemli yaşam
ve ilham kaynağı olduğunu göstermesi açısından kıymetlidir:
Âşık-ı sâdıklar kurar meclisi
Mâşuklarsa gönül tahtı celisi
Samur kaşı şahin başı tellisi
Laʻli lebin içen olur divane (Koçu-Akbay 1965: 3552).
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Tokatlı Nûrî de ‘Dilberler destanı’nda dönemin değişik etnik gruplara mensup mahbuplarının tüm vasıflarını ortaya koyarken, destandan aldığımız aşağıdaki dörtlük de kendisinin mahbuplara olan bağlılığını açıkça dile getirmektedir:
Kınamayın dostlar bu geldi dile
Gayri konuşmadım başka dil ile
Nûrî mahbup sever cümle il bile
Muhalefet olsun yâru yarana (Onay 1933: 214).
Hatta Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde Çenberlitaş’daki Vezirhanı meyhanesinden bahsederken Ermeni aşug Harâbât Haçik için aktardığı şu rivayet de durumun ne
boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır:
“Bu meşhur meyhanenin çok büyük bir hatırası vardı. Vefat tarihini tespit
edemediğimiz Ermeni saz şairlerinden meşhur Harâbât Haçik’in sazı bu meyhanenin bir duvarına asılı idi. ‘Son günlerini burada geçirmiş, bir gece şu peykenin
üstünde ölmüştür’ diye anlatılıyordu. Harâbât, Vezirhanı meyhanesinde Pandeli
adında bir muğbeçeye tutulmuş, onun şanında söylediği bir destanı da tâlik hat bir
hattata yazdırmışlar, camlatıp çerçeveletip sazının yanına asmışlardı.” (Koçu-Akbay 1965: 3817).
Osmanlı için “kolektif yaşam kültürü” aslında olağandır (Çokuğraş 2016: 178). Âşık tarzı
kültür geleneği icralarının da “din, mezhep ve zümre kalıplaşmalarını, Tekke-Manastır kamplaşmalarını yeni bir ortamda ve yeni bir potada eriterek bu son derece zengin kültürel çeşitliliği bir
arada ve yeni bir çeşni halinde yaratma” (Çobanoğlu 2006: 9) kudreti vardır. Bu bağlamda Ermeni
aşuglarının da sürece dâhil olmasında meyhanelerin işlevsel bir nitelik taşıdığı düşünülebilir. Yani
Ermeni aşuglarının âşık tarzı şiir geleneğine eklemlenmesi bu kültürel ve edebî yapılanmanın
bakıyesi temelinde de düşünülebilir. Köprülü’nün Türk edebiyatının Ermeni edebiyatı üzerindeki
tesirlerini ortaya koyarken 16. yüzyıl şairlerinden İsfahanlı Abdal’a dair Sâm Mirzâ-yi Safevî’nin
Tuhfe-i Sâmi’sinden naklen aktardığı “Tebriz’de beş sene meyhane köşelerinde Ermenilerle dostluk et[tiği]” (Köprülü 2012: 237) yönündeki bilgi de bir taraftan bu temele ışık tutarken diğer
taraftan Tebriz’in de geleneğin teşekkül sürecinde bir diğer önemli merkez olarak değerini ortaya
koymaktadır. Ayrıca “Türk âşıkları ile Ermeni aşugları arasında hayat tarzı ve âdetler vb. itibarıyla
mevcut büyük benzerlik[lerin]” (Köprülü 2012: 226) de bu eklemlenme sürecini hızlandırdığı ifade
edilebilir. Nitekim 1880-1885 arası İstanbul’a gelen ve yolu Eminönü Balıkpazarı meyhanelerine
düşen Erzurumlu Âşık İbrahim’in söylemiş olduğu ‘Balıkpazarı meyhaneleri’ destanında geçen şu
dörtlük de sonraki süreçte Türk ve Ermeni âşıklarının meyhanelerdeki konumunu; Ermeni aşugların da gelenek içinde icrâya hakimiyetlerini yansıtması açısından oldukça anlamlıdır:
Kâfirin oğluna esir Müslüman
Getir ey saki şarab-ı erguvan
Okunsun Urumca semai divan
Lattacı Hıristo bir üstadı var (Koçu 2015: 21).
131
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Meyhaneler, daha Bizans döneminden itibaren etkin birer ‘müzik icrâ mekânı’dır. Lâtifî ve
Evliya Çelebi’nin eserlerinden hareketle yukarıda aktardığımız bilgiler bu hususu açıkça ortaya
koymaktadır. Bizans’ın Osmanlı gibi İslam müesseseleri üzerinde her konuda olduğu gibi “müzik”
alanında tesiri olduğu bilinmektedir (Köprülü 1986: 214). Dolayısıyla müzik temelinde gerçekleşen etkileşimin klâsik kültür başta olmak üzere âşık tarzı kültür geleneğinin de müzikal bir form
kazanmasında tesiri olduğu da düşünülebilir.
Sonuç olarak geleneğin teşekkülünü sadece ‘mekân’ odaklı kantitatif bir eylem alanı
görmek yerine Köprülü’nün yaptığı gibi toplumsal yaşamın tüm birleşenlerinden müteşekkil bir
‘icrâ anlayışı’ içinde değerlendirmek daha makul bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Konuya
bu bakış açısıyla yaklaşırsak âşıkların âşık tarzı kültür geleneğinin teşekkülünden önce Galata
meyhaneleri başta olmak üzere ‘meyhane’ odaklı bir icrâ süreci yaşadığını da söyleyebiliriz. Bu
bağlamda geleneğin asıl icrâ töresinin teşekkül ettiği kahvehaneler kadar olmasa da içkiye dayalı
eğlence meclislerinin (âb âlemleri), yani bozahane ve meyhane âlemleri ile mesirelerin de gerek
geleneğin gerekse bu geleneğin odağı olan kahvehanelerin teşekkülünde bir anlamda ‘örnek’
oluşturarak öncü bir form ya da forum işlevi üstlendiğini düşünebiliriz. Kısacası geleneğin klasik
edebiyatın da tesiriyle ‘mey’ ve ‘mahbub’un da egemen olduğu tamamen “muhabbet”i ve hoşça
vakit geçirme/eğlenmeyi esas alan bir zeminde teşekkül için bir hazırlık evresi yaşadığını ifade
edebiliriz. Tabi bu evrede yaşanan iletişim ve etkileşimin devamlılığında geleneğin sözlü kültür
ortamında oluşmasının da katkısı büyüktür.

KAYNAKÇA
• Âşık Çelebi (2010a), Meşâʻirü’ş-Şuʻarâ (İnceleme – Metin), (hzl. Filiz Kılıç), C. 1, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
• Âşık Çelebi (2010b), Meşâʻirü’ş-Şuʻarâ (İnceleme – Metin), (hzl. Filiz Kılıç), C. 3, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
• ÇOBANOĞLU, Özkul (2006), Eminönü Merkezli Âşık Edebiyatı, İstanbul: Eminönü Belediyesi Yayınları.
• ÇOKUĞRAŞ, Işıl (2014), “18. Yüzyıl Sonlarında İstanbul’da Meyhaneler”, İstanbul Araştırmaları Yıllığı,
3/2014, İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, s. 87-93.
• ÇOKUĞRAŞ, Işıl (2016), Bekâr Odaları ve Meyhaneler / Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân
(1789-1839), İstanbul: İstanbul Araştırmları Enstitüsü Yayınları.
• DEMİRALP, Burhan (1988), Ahmet Kutsi Tecer’in Halkbilimi İle İlgili Çalışmaları, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
• Evliya Çelebi (2003a), Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1 (1. Kitap), (hzl. Seyit Ali
Kahraman ve Tücel Dağlı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• Evliya Çelebi (2003b), Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 1 (2. Kitap), (hzl. Seyit Ali
Kahraman ve Tücel Dağlı), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• GÜNAY, Umay (1999), Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara: Akçağ Yayınları.

132
Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ

Türk Halk Edebiyatı

• KOÇU, Reşad Ekrem – AKBAY, Mehmet Ali (1965), İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi.
• KOÇU, Reşad Ekrem (2015), Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri, İstanbul: Doğan Kitap.
• KOZ, Sabri (1995), “Kethudâzâde Ârif Efendi Menâkıbı’nda Folklor ve Halk Edebiyatı”, VI. Uluslararası
Türk Halk Edebiyatı Semineri (5-7 Mayıs 1995, Eskişehir), (hzl. Güven Tanyeri), Eskişehir: Eskişehir
Valiliği Yayınları.
• KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1914a), “Saz Şâirleri 3- Âşık Tarzı Hangi Şekl-i Hayatın İfadesidir”, İkdam, 11 Nisan
1914.
• KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1914b), “Saz Şâirleri 4- Âşık Tarzı Hangi Şekl-i Hayatın İfadesidir”, İkdam, 16 Nisan
1914.
• KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1986), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul: Ötüken
Neşriyat.
• KÖPRÜLÜ, M. Fuad (2012), “Türk Edebiyatı’nın Ermeni Edebiyatı Üzerinde Te’sirleri”, Edebiyat Araştırmaları 1, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 221-244.
• Lâtifî (1977), Evsâf-ı İstanbul, (hzl. Nermin Suner (Pekin)), İstanbul: Baha Matbaası.
• ONAY, Ahmet Talat (1933), Âşık Tokat’lı Nuri, Çankırı: Çankırı Matbaası.
• SEVENGİL, Refik Ahmet (2014), İstanbul Nasıl Eğleniyordu?, İstanbul: Alfa Basım Yayım.

133
Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler

İŞLEV VE YAPISI AÇISINDAN SİNOP’TA “MÜĞREN MANİLERİ”
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME1
							

Yrd. Doç. Dr. Songül ÇEK2

Anadolu’da kültürel hayatın çeşitliliğinin bir göstergesi olarak mani söylemenin sayısız
şekli ile karşılaşmak mümkündür. Sinop ve ilçelerinde söylenen maniler pek çok yerde olduğu
gibi bir takım törenler çerçevesinde daha çok söylenmekte, icra edilmektedirler.
Bunlardan biri de Boratav’ın konularına göre maniler tasnifinde gösterdiği şekilde iş yaparken söylenen maniler (Boratav, 1988: 58) kategorisinde değerlendirebileceğimiz “Müğren manileri” olup “Müğren Söyleme Âdeti” çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu, kadınlar arasında sürdürülen bir âdet olup tarlada, mısır ayıklamada, bahçe işlerinde veya herhangi bir köy işinde toplu
çalışılırken söylenen manileri içerir. Kesintisiz olarak, sırayla her kişi bir mani söyler, bu durum
kimi zaman saatlerce sürebilir. İşin yoğunluğuyla paralel uzayan ya da kısalan bir niteliğe sahiptir.
1 Bu bildiri, Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce desteklenen FEF1901.14-03 no’lu araştırma projesi çerçevesinde, proje araştırmacıları Yrd. Doç. Dr. Alpay TIRIL
ve M. Ozan ÖZDEMİR ile birlikte edinilen verilerle oluşturulmuştur
2 Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. songulcekc@
gmail.com
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Bu çalışmada amaç; Sinop ili ve çevresinden derlenmiş müğren manilerini vermekten ziyade, belirli bir sosyal ihtiyacı karşılayan, işlevi olan manilerin yapı ve içeriğe ait sabit niteliklerinin
neler olduğunu göstermeye çalışmaktır. Özellikle yapı ve işlev temelli çalışmalar göstermektedir
ki metnin ortaya çıkış sürecindeki her tür koşul metnin yapısını etkilemektedir. Bu bakımdan
anonim ürünler hem şiirsel bir edebî metin hem de gerçek hayatın parçasıdırlar. Dolayısıyla bir
maniyi, türküyü ya da başka bir türü değerlendirirken onun gerçek yaşamdaki işlevinin yapı
üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu görmek mümkündür. V. Propp’un yapısal yaklaşımında (
Propp,1985: 25) görüldüğü gibi metinlerin değişen ve değişmeyen unsurlarını belirlemek, onların kendine has özelliklerinin belirlenmesinde ve daha sonra da evrensel alanda türsel sınıflama
yapılmasında etkilidir.
Yapısal değişmezlik “bağlamsız metin ölüdür” (Malinowski, 1992: 98) gerçeği ile çelişeceğinden anlatıcının ve ait olduğu sosyo-kültürel yapının da değerlendirme dışında tutulmaması
gerekir. Böylelikle belirli koşullar altında manilerin nasıl bir yapısal nitelik kazandığını görmek
mümkün olabilir. Bu anlamda müğren manilerinde değişmeyen yapının ne olduğu ve işleve bağlı
yapının nasıl biçimlendiği incelenebilir.
İş yaparken söylenen maniler, içinde hareket barındırmakla birlikte bir olay, durum veya
olguyu anlatmaktadır. Manide yer alan bu durum, olay ve olgular yapıyla alakalıdır.
Öncelikle bu tip manilerin nasıl ortaya çıktığına bakmak mümkündür. Yani yaratıldığı, icra
edildiği ortamın nitelikleri üzerinde durmak gerekir. Başta da belirttiğimiz gibi, bunlar iş manileri
olduklarından, daha çok açık, geniş alanda, topluluk ile birlikte iken söylenirler. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında orak biçerken, mısır kazarken, buğday ekerken söylendiği, bir tarafın
“Hey Heeeeeyyyy” ya da “Reriroşım” diye maniye başlandığı, imecilerin (yardımcıların) de karşılık verdiği, eğlenmek amaçlı mani söyleme âdetidir.
Manilerin icra tarzı ile ilgili olarak kaynak kişi, şunları söylemektedir: “Biz müğren’i bir ağızdan grup halinde söylerdik. Ben karşı gruba hitap ederdim. Karşı grup da bize müğren söylerdi.
Bağırarak söylerdik ki sesimiz çok çıksın, dünürlük gelsin diye. Bizim sesimizi duyan köyün genç
delikanlıları da tabanca atarlardı. Biz söylerken onlar da mermilerle havaya ateş edip bize cevap
verirlerdi. Atışarak “ellik kolu”na giderdik, zaman geçerdi, iş biterdi.”(K.K.1)
“Ellik kolu”, işi hızlandırmak, genç kızların kendilerinin çalışkan tarafını göstermek için
yarışa girmesidir. Hızlı hızlı orak biçerek otlar kucağa alınır, sonra bir araya toplanıp bağ haline
getirilir, iş hızlanıp daha çabuk biter.
Başka bir kaynak kişi “ellik”in orak biçerken son iki parmağa giyilen tahtadan yapılmış bir
çeşit koruyucu eldiven olduğunu belirtmektedir. Bu, orağın kesiciliğinden korunmak için kullanılmaktadır ( K.K 2). Pek çok müğren manisinin içinde bu sözcük sıkça geçmektedir. Fakat burada
sayısız mani içinden birkaç örnek seçilerek değerlendirildi.
Müğren manileri ezgili, ritimli söylenmektedir. Özellikle manilerin geçişini sağlayan çoğunlukla anlam taşımayan şu ifadeler uzatarak ya da tekrar edilerek söylenir.
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“Rereşaahhhhhrereşaaa”
“Hey Heeeeeeyyyyyyy”
“Reriroşımrorıreşim”
“ Vorıreşımrerıroşım”
Yine kaynak kişinin belirttiğine göre bu sözler, manilerin iki taraf arasında sırayla söylemesi için kullanılır.“Reriroşım” diyip karşı taraf başlıyor. Yani bu karşılık vermek anlamına geliyor.
Sıra sana geçti sen söyle anlamında. Erkekler arkada sap bağlarlar, kadınlar, erkeklerin içinde
söylemez( K.K.3).
Bu şekilde icra edilen müğren manilerinin yapısal niteliklerine yönelik değerlendirmeler ise
şöyle yapılabilir:
Durum bildiren manilerde göze çarpan nitelik, çevreye veya kişiye dair bir tasvirin bulunuşudur. Bu tasvire bağlı olarak da genellikle bir istekte bulunma söz konusudur. Bu tür manilerde
manici, hayata veya kendi yaşantısına dair isteğiyle ilişkili durumu ortaya koyarken önce içinde
bulunduğu durumu küçük bir kesit olarak sunar. Bu; doğaya ait unsurlar, giyim-kuşam, yaşam tarzına ait unsurlar vb. olabilir ve anlatıcının nereye ait olduğunu bildirir. Başka bir deyişle müğren
manilerinin söylendiği tarla ya da bahçede, diğer kadınlar önünde kendi durumunu ifşa etmiş
olur. Yani bu tipte istek ve tasvir bir aradadır, bireysel olanı, özeli verir.
1. Gaya gayaya garşu
Gayanın yanı çarşu
Ben o yârden ayrıldım
Ağladım zaruzaru
Bu maniyi söyleyen kişi, pek çok manide olduğu gibi ilk dizelerde doğaya ait unsurlarla
bulunduğu ortamı tasvir eder. Sonraki dizelerde genelden özele dönüp kendi durumunu belirtir.
Sevdiğinden ayrılmanın acısını etrafındakilere bildirmiş, ifşa etmiş olur.
Anne bana terlik al
Üstü yeşil olmasın
Benim sevdiğim oğlan
Buralardan olmasın.( KK.3)
Bu manide de benzer şekilde gelin olmayı bekleyen kızın istekleri dile gelmektedir. Giyilenler, evlenecek kişinin uzaktan veya köy içinden olması kız için önem taşır. Buna dair istek kız
tarafından açıkça söylenemezse de manide dile getirilir. Çevreye de istek belirtilmiş olur.
Diğer tip yapısal nitelik olay bildiren manilerdir. Bu manilerde müğrende yapılan iş ile
maninin yapısı arasında doğrudan ilişki vardır. Bu maniler hareket, iş içermesi bakımından diğer
tipten ayrılabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz, manici içinde bulunduğu iş koşullarını maniye ekler. Bu
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manilerin pek çoğu kültürel hayata ilişkin unsurların yanı sıra çevreye ait algıyı da içinde barındırır. Yapılan iş, kültürel hayat ve çevre ile ilgilidir. Daha genele geçilmiş durumdadır.
Çeltik otu çeltik otu
Çeltik otunun ilk otu
İlk otu öyle böyle
Hani bunun son otu( KK.4)
Bu mani Boyabat çevresinde söylenenlerden biridir. Yapılan iş doğrudan maniyi biçimlendirmiştir. Çeltik tarlasının ilk büyüyen otunu biçmek kolaydır. Fakat ikinci üçüncü kez ayıklanması gerektiğinde otlar kalınlaşmış köklenmiştir. Buna “son otu” denir, toplaması zordur. Kısacası
çeltik işinin zorluğu iş anında manide dile getirilmiştir.
Dağda davşan otlasın
Yoldan yola atlasın
Biz müğreni çağruken
Dabancalarpatlasun( KK3)
Bu manide yukarıda da belirttiğimiz gibi, kadınlar mani söylerken bunu beğenen erkekler
de uzaktan silah sıkarlar. Bu müğren sırasında bir âdet olmuştur. Genç kızı beğenen erkek, bu
şekilde maniye karşılık verir bir anlamda kız, “görücüye çıkmış” sayılır.
Hey Heeeeeeyyyyyy
Ot yoların yoların
Hey Heeeeeeeyyyyyy
Barmağıma doların
Hey Heeeeeeyyyyyyy
Çok gonuşma gaynana
Hey Heeeeeeyyyyyyyy
Saçlarını yoların
Gelin- kaynana ilişkisi pek çok maniye konu olduğu gibi müğren manilerinde de bolca
bulunur. Kültürel dokuya dair fikir veren bu manide hem işin yapılış şekli hem de kültürel hayata
ait unsurlar bir aradadır.
Üçüncü tip yapısal nitelik, olgu dile getiren manilerdir. Bu tipte maniler daha çok yargı ve
görüş ihtiva eder. Bir takım gerçek olgular dile getirilir. Mani söyleyen kişi kendi durumu ile reel
hayatın gerçekleri arasında bağ kurar. Gerçek hayata ilişkin ögeler daha çok ilk iki dizededir son
iki dizede ise kendisine döndüğü kısım bulunur. Kesin ve net anlatım var. Sen yoksan ben kalamam, evine geleceğim, beni almazsan pişman olursun gibi yargılar var.
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Rereşaahhhhhhhrereşa ( rereşa: uzatılarak söylenir )
Golundakisahateahhrereşa
Rereşaahhhhhhhrereşa
Ben gurayıngurayınahhrereşa
Rereşaahhhhhhhhrereşa
Sen gurbete gidince ahhrereşa
Rereşaahhhhhhhrereşa
Ben kiminendurayınahhrereşa
Rereşaahhhhhhhhrereşa
Bu manide manici, “kolundaki saati ben kurayım” ifadesi ile karşıdakine duyduğu sevgiyi
anlatmış daha sonra da “gurbet” e gitmenin yaratacağı durumu felaket olarak görüp sahipsiz kalmayı, çaresizliği dile getirmiştir. “Gurbet”in halk şiirinde gidip de dönülemeyen, ölümle bir tutulan
yer olduğu düşünülünce manicinin gurbetin gerçek anlamını ortaya koyduğu söylenebilir…
Bu ayrımın sayısı çoğaltılabilirse de esas olarak bir maninin yapısı, manicinin kendini ve
çevresini nasıl ve hangi kalıplaşmalarla anlattığı ile ilgilidir. Bu ilgi kadın dilinin varyasyonlarını ortaya koyar. Çünkü müğren manileri Sinop ve çevresi kadınlarının cinsiyet özellikleri ile bütünleşip
yapısal bir biçim ve işlevsellik kazanır. Her manide anlatıcı kendini anlatmadan önce etrafını anlatır. Genelden özele, bütünden- parçaya bir gidiş sezilir. Kişinin kendiyle ilgili anlattıkları maninin
kültürel dokuyla ilgi ve ihtiyaçlarla ilişkisini verir.
Manilerin icrası bilindiği gibi daha çok kadınlara aittir. Bu nedenle kadın maniyi söylerken
kendi içsel beklenti, istek ve fikirlerini açığa çıkarır. .
Bölgede yaygın olan “Kız kıskıda gelin baskıda... Gelin adabın bilecek, kız adabını bilecek... Erkek delikanlı, yücelendirilir, evi geçindirir... Kızı kıskıya sokarlardı... Kızını dövemeyen
dizini döver, oğlunu dövmeyen kesesini döver...” gibi geleneksel anlayışı yansıtan ifadeler manilerde tersine dönmüş gibidir.
Kaynanam geliverse
Dolmaya dürüverse
Gelin olduğum gece
Yatıp da ölüverse (K.K.6)
Evlenmek üzere olan kız henüz düğünü yapılmamışsa da kaynana - gelin sarmalının içine
girmiş durumda. Kaynana ile ilgili algıyı çekinmeden söyleyebilmekte.
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Omuzunda mavzer
Vurdun mu tavşanları
Sende gözüm olmasa
Almazdım nişanlımı (K.K.3)
Manide kızın, başkasına olan sevgisini fark ettirmemek için nişanlandığı, böylece asıl
sevdiğine ilgisini örtmeye çalıştığı görülüyor.
Bakkaldan kibrit aldım
Seni görücem diye
Köy içinden yar sevdim
Her gün görücem diye (KK3)

“Boncuk kutum açıldı
Mahalleye saçıldı
Anne benim kaderim
Yakın yerden açıldı”( K.K. 5)
Bu manide kız, sevgisinin derecesini köy içinden yar sevmekle göstermekte. Köy içinden
biriyle evlenmek hem kendi ailesine hem gelin olarak gittiği aileye hizmet etmek anlamına gelir.
Bu durum kız için ağır bir yüktür. Bu maniler, sözü edilen zorluğa rağmen sevdiğinden vazgeçmeyen kızın kararlılığını göstermekte.
“Kar yağıyo yağıyor
Abamı giyecegim
İhtiyara varıp da
Baba mı diyeceğim” (K.K.8)
Her ne kadar köy ortamında, geleneksel yapı içinde yetişen kızlara eş seçme şansı verilmiyorsa da manilerle kızlar kimi isteyip istemediklerini söyleyebilmekteler. “İhtiyara varıp baba mı
diyeceğim” dizleri bu durumu göstermekte.
Birbirini yakından tanıyan kadınlar yalnızca sevda konulu mani söylemez ayrıca iğneleyici,
güldürücü maniler de söylemektedirler. Gelin kaynana manilerinde bu özelliktekilere bolca rastlanmakta. Böylece yasak olan, tabu sayılan alt-üst edilmektedir.
Benzer şekilde kadınların birbirine takıldığı manilerde daha çok karşıdakinin açığını ortaya
çıkaran maniler de vardır. Bunlar kadınlar arasında anlam taşıyan unsurlarla kuruludur.
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“Kar yagıyo yagıyo
Eski evin üstüne
Eski ev yıkılıyo
Kör Ayşe’nın üstüne” ( K.K. 5)
Aynı köyde yaşayan Kör Ayşe adlı kişi fakir komşulardan biridir ve gerçekte de gözleri
görmemektedir. Maniyi söyleyen, kadının herkesçe bilinen bu durumu hatırlatarak fakirliğin kötülüğünü anlatmaktadır.
“Günyaka yolu boğaz
Sabaha öter horoz
Niye vardın Halime
Osman’ın evi palaz « (K.K.7)
Müğren sırasında kadınlarla bir arada olan Halime’nin talihsizliğini gösterip gülmek için
söylenen manilerden biri…

Sonuç:
Müğren manilerinin yapısını oluşturduğunu düşündüğümüz durum, iş, olgu içeren ifadeler
bu manilerdeki kalıplaşmayı ortaya koyan niteliklerdir diyebiliriz. Bu yapısal karakter manilerin
işlevsel tarafına ve bununla kadın dili arasındaki ilişkiye de açıklık getirmektedir.
Hareket içindeki kadın, manilerde meydan okuma, karşı koyma, açıklıkla fikrini söyleme,
başkasının sırrını, sevdasını veya kendi sevdasını ifşa etme çabasındadır. Bu durum onun dışarıda açık alanda çalışırken gündelik hayattaki durağan, pasif halinden sıyrılması ile ilgilidir. Köyün
erkekleri fiziksel olarak aynı ortamda yer almadığından bu aktif hale geçiş daha da belirgin hale
gelmekte, eleştiriler, iğnelemeler daha açıktan yapılmaktadır. Müğren manilerinin bu noktada
yapısal işlevsel nitelikleriyle kadının sosyal hayat içinde kendisini ifade edebilme kanallarından
biri olduğu söylenebilir.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET
KABULLERİ BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEK SÖYLEMLERİ
Dr. Gülnaz ÇETİNKAYA1

Giriş
Dede Korkut Hikâyeleri, kültürel bellek aktarıcısı olarak geçmiş, bugün ve gelecek arasında köprü olan bir eserdir. Bu özelliği ile hikayeler, kültürel belleğin çok katmanlı yapısını
çözümlemede ve yorumlamada bir söylem haritası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hikayelerdeki
söylemler ve kullanılan her bir sembol geçmişin kültürel derinliklerine bağlı, çağının toplumsal
özelliklerini yansıtıcı, geleceğe yol gösterici özelliğe sahiptir ve çok boyutlu bir sistemin göstergeleridir. Bu göstergeler, toplumsal yapının işlevsel unsurları olduğu gibi aynı zamanda belirli
bir dönemin düşünce ve duygu dünyasının da estetize edilmiş kodlarıdır. Bu bağlamda toplumsal
ve bireysel bilincin yoğun anlamlar yüklediği değerleri yüzyıllara dayanan kültürel belleğin referans çerçevesi rehberliğinde hikayeler üzerinden tespit edelebilmek mümkündür. Hikâyelerde
toplumsal yaşamın önemli konularından biri toplumsal cinsiyet kabulleridir. Biyolojik, sosyolojik,
psikolojik anlam alt yapılarına sahip olan toplumsal cinsiyet kabulleri ile ilgili söylemler genel anlamda toplumsal yapının özelliklerini yansıtmaktadır. Dede Korkut Hikâyelerinde, toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen en önemli kurum aile olarak görülmektedir. Bireylerden, toplumun anne, eş
ve baba olarak bekledikleri toplumsal cinsiyet ile ilgili kabullerin ilk halkasını oluşturmaktadır. Bu
çalışmada inanç, coğrafi yapının özellikleri, gelenekler, görenekler gibi çok katmanlı bir yapının
belirlediği toplumsal cinsiyet kabulleri ile ilgili ilk olarak toplumun eril kimliğe yüklediği değerler
daha sonra ise kadına yüklenen değerler tartışılacak sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet ve Eril Kimlik
Dede Korkut hikayelerinde toplumun eril kimliğe yüklediği değerlerin dilsel kodları “oğul”
“baba”, “bey” ve “yiğit” statüsü ile aktarılmaktadır. Bu bağlamda er; yiğitlik yolundaki “oğul”un
1
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“babası”, yönetim sistemi içerisinde “bey”, geleneksel yapının onayından geçmiş “yiğit” tir. Hikayelerde erilliğin en önemli söylem kodlarını bey ve babalık statüsü içerisinde görmek mümkündür.
Bu bağlamda bey ve baba; kolektif bilincin en önemli temsilcisidir. Çünkü hikayelerde erkekler,
hayatlarındaki önemli aşamaları kamusal alanda toplumun tanıklığında gerçekleştirir. Bu tanıklık,
yiğitlik yolunda ilerleyen genç için hem kendi ile ilgili farkındalığının, hem de başkalarının birey
hakkında farkındalıklarının oluşmasına dayalıyken, başkalarının kişi ile ilgili söylemleri bey ve
baba statüsünde yerini toplumsal belleğin sözcülüğüne bırakmaktadır. Bu bağlamda baba ve
bey, yaşadıklarını ve deneyimlerini geleneksel yapının değer yargılarıyla bellek süzgecinden geçirerek geleceğe taşıyan, “an” da karar veren ve uygulayan durumundadır.
Eril kimliğin bey ve baba olarak kolektif bilinci temsil ediş şekilleri birbirinden farklıdır. Bey,
toplumsal yapının gizil eleştirel unsurlarının mekan üzerindeki sembolik nesnelerle aktarıcısı durumundayken baba bu gizil eleştirel unsuru çözümleyen, yorumlayan ve aktaran durumundadır.
Baba, kamusal alanın değerlerini iç mekâna taşıyandır. Bu bağlamda toplumsal belleğin gizil
eleştirel unsurunun sözcüsü durumundadır. Dış mekândaki fizikî ve manevî alandaki sınanmaların iç mekâna yansıması ise bireysel değerlendirme, sorgulama şeklinde görülmektedir. Dirse
Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Dirse Han Bayındır Hanın şölenindeki sorgulamaları evin
içerisine şu şekilde taşır:
“Kalkubanı Han Bayındır yirinden turmış, bir yere ağ otağ bir yere kızıl otağbir yere kara otağ dikdürmiş, oğulluyu ağ oatağa kızluyı kızıl oatağa oğlu kızı olmayanı kara otağa kondurun, kara kiçe altına döşen, kara koyun yahnısından önine
getürün, yir-ise yisün, yimez-ise tursun gitsün, anun oğlı kızı olmaya Tanrı Ta’ala
anı kargayupdur biz dahı kargaruz dimiş. Ben varıçak gelübeni karşuladılar kara
otağa kondurdılar, kara kiçe altuma döşediler, kara koyun yahnısından önüme getürdiler, oğlı kızı olmayanı Tanrı Ta’ala kargayupdur biz dahı kargarız bellü bilgil
dediler. Senden- midür benden-midür, Tanrı Ta’ala bize bir batman oğul virmez
nedendür didi.” ( Ergin 1997: 79-80)
Babanın, evinde hatununa yaptığı bu konuşma toplumsal kabullerin aktarımı niteliğindedir. Toplumsal yapının sözcüsü olarak Bayındır Han’ın çocuksuzlukla ilgili sorgulamalarını Dirse
Han evin içinde hatunu ile gerçekleştirmektedir. Baba, evin içindeki sorgulamalarını geleneğin,
değer yargılarının ve kuralların temsilcisi olarak hem bugünü hem de geleceği için yapmaktadır.
P. Bourdieu’ nun da ifade etiği gibi baba “ bir yandan geleceği geçmişe yönlendirir, diğer yandan
da geleceğe ait yaptırımın gerçekleşmesini” sağlar. (Bourdieu 2014:93) Çünkü gelecek geçmişin
köklü değer yargıları üzerine şekillenir ve aktarılır. Geleneksel öğretinin özü, aktarmaktan ve
yasatmaktan geçer.
Baba ve bey; geleneğin, törenin, düzenin ve otoritenin temsilcisidir. Bey, geleneği ve düzeni yönetim sitemi içerisinde şölen düzenleyerek, av ve akın izni vererek gerçekleştirir. Baba
törenin ve düzenin devamlılığını geleneksel bilgiyi oğula aktararak, ona toplumsal davranış ve
kuralları, kahramanlık için gereken hünerleri öğreterek gerçekleştirmektedir. Babanın kolektif bilinç temsiliyetinde gelenek, yaşam ve tecrübe önemlidir. Otorite simgesi olarak baba, geleneksel
öğretici olarak oğlundan bir takım davranış ve hünerler göstermesini istemekte ve beklemektedir. Bu anlamda oğlun yaptığı yiğitlik, baba için gurur vesilesidir ve bunun toplumsal gösterim
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alanlarında da hem söze hem de davranışa dayalı sembolik ifadeleri vardır. Kazan Bey’in Oğlu
Uruz’un Tutsak Düştüğü Hikayede Kazan Bey, oğlunun hüner göstermemesiyle ilgili kaygılarını
şöyle aktarır:
Beri gelgil, kulunum oğul,
Sağım ala bakduğumda, Kardaşım Kara Göne’yi gördüm,
Baş kesüpdür, kan döküptür,
Çuldu alupdur, ad kazanupdur.
Solum ala bakduğumda tayım Aruz’u gördüm,
Baş kesüpdür, kan döküpdür,
Çuldu alupdur, ad kazanupdur
Karşım ala baktığımda, seni gördüm,
On altı yaş yaşladın
Bir gün ola düşem ölem sen kalasın
Yay çekmedün oh atmadın, baş kesmedün, kan dökmedün Kanlı Oğuz içinde çuldı almadun. Yarınki gün zaman dönüp ben ölüp sen kalıçak tacum, tahtum
sana virmeyeler, diyü sonumu andum ağladım. (Ergin 1997: 155-156)
Burada bireysel söylem aslında toplumsal söylemin dışa vurumu şeklindedir. Toplumsal
yapının eril kimliğe yüklediği en önemli vasıflardan birisi, güç temeline dayalı olarak hüner göstermesidir. Toplumun erkek çocukla ilgili bu beklentisi, doğumdan itibaren başlamaktadır. Bu
bağlamda Kam Pürenin Oğlu Bamsı Beyrek Hikâyesi’nde Kam Püre Bey, oğlunun doğumuyla
birlikte duyduğu sevinci göstermek amacıyla bezirgânları Rum iline armağan almaya yollar. Bezirgânların ticaretle uğraşan kişiler olması da meslek ve armağan bağlantısını göstermektedir.
Bezirgânlar oğlan için bir “deniz kulunı boz aygır, bir ağ tozlu katı yay ve bir altı perlü gürz”
(Ergin 1997: 117) alırlar. Seyfi Karabaş, bu hediyeleri “bir erkeğe savaşçı niteliğinin yakıştırılabilmesi için gerekli savaş aletleri” (Karabaş 1981:170) olarak yorumlamaktadır. Bu armağanlar,
toplumsal beklentinin cinsiyete bağlı olarak somutlaşmış halleri olarak görülebilir. Savaşçı toplum
yapısına uygun olarak bireyin yiğitlik ve beylik kazanmasında bu unsurlar kültürel belleğin anlam
yüklü sembolleridir. Devletlü oğuldan erenliğe doğru olan yolda oğulun hüner göstermesi, ad alması, yiğit olması, tutsaklığı, tutsaklıktan kurtuluş yolları, çözümleri ve bey olma yolundaki mücadelesi hikaye kurgusu içerisinde yer verilen önemli bir öğedir. Bireyin ad alması kamusal alanda
göstereceği bir hünere bağlıdır. Birey, kimliğini yani adını fiziki güç temeline dayalı bir davranışı
gerçekleştirmekle elde eder. Toplumsal alanda fizikî güce dayalı olarak gösterilen yiğitliğin inanç
temelli teyidinin neticesinde yiğit, ilk olarak ad kazanır. Daha sonra ise “boynu uzun bedevi at,
ağa yıldan tümen koyun, kaytabandan kızıl deve, altun başlı ban iv ve çiğni kuşlu cübbe” kazandığı diğer şeylerdir. Yiğidin kazandığı ve elde ettiği at, deve, koyun hikâyelerin ilerleyen bölümlerinde beylerin, babaların tutsaklığını, hatalarını, sorgulamalarını, tecrübelerini anlatacakları manevi
anlamlar taşıyan göstergeler haline gelmektedir.
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Erkeğin kamusal mekânda konumunu belirleyen de baş kesip, kan dökmesidir. Bu bağlamda güç temeline dayalı hüner göstermemenin eleştirel unsuru mekan içinde bir yere sahip
olmamaktır. Uşun Koca Oğlu Seğrek Hikayesinde, Uşun Koca’nın oğlu Eğrek’in Bayındır Hanın
divanına gelip oturması Ters Uzamış tarafından şu şekilde eleştirilir:
-Mere Uşun Koca oğlu, bu oturan bigler her biri oturduğı yeri kılıcı-y-ile
etmeği-y-ile alupdur, mere sen baş mı kesdün? Kan mı töktün? Aç mı toyurdun?
Yalınçak mı tonatdun? dedi. Eğrek aydur:
-Mere Ters Uzamış, baş kesüp kan dökmek hüner midir, dedi. Aydur:
-Beli, hünerdür ya! dedi. (Ergin 1997:225)
Baba, geleneğin temsilcisi olarak talep eden ama hata yapmaktan ve başkalarının eleştirilerini almaktan çekinen bir kişi olarak hikayelerde görülmektedir. Bunun temelinde yatan düşünce
ise “toplumsal dünyanın ona atfettiği ‘olması gereken’i kendisinde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir
erkeğin kendisine dair geliştirme hak ve ödeviyle yüklü bulunduğu üstünlük düşüncesinden başka
bir şey değildir.” (Bourdieu 1994:95) Dolayısıyla toplumun eril kimliğe “baba”,“bey” ve “yiğit” statüsüyle atfettiği değerler, hatadan arındırılmış üstün bir kişiliğe gönderme yapmaktadır. Babaya
evlat üzerinden gelebilecek bir eleştiri ise toplumsal yapının çok kimlikli bireyinin otoritesinin sarsılması olarak görülebilmektedir. Bu nedenle babalar, akıl ve bilginin değil sözün aldatıcılığının
verdiği duygusallıkla karar alıp hata yapabilmektedirler. Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikâyesi’nde
Dirse Han’ın yanındaki yiğitler, oğlunun yaptıklarının bilgisinin Bayındır Han’a ulaşacağını söyleyerek babayı uyarmaktadırlar. (Ergin 1997:83-84) Oğlun davranışlarının ahlakî ve toplumsal davranış normlarına uymadığı dile getirilerek de kolektif bilincin sahte temsilciliğini yapmaktadırlar.
Baba toplumsal belleğin gizil eleştiri unsurlarının şifrelerini çözümleyebilen, yeni bir yaşamın başlangıcında bulunan oğulun ve içinde bulunduğu durumu sorgulayan eşin sorularının
cevabını bilen ve tanımlayandır. Oğlun yeni bir yaşam karşısında tecrübesizliğinin söylemlere
yansıyan kodu soru sormak olarak görülmektedir. Oğul, yeni ve tanımlayamadığı durumlarla ilgili
sorularını sorarken baba, bu soruları tecrübe ve yaşam temeline dayalı olarak cevaplar. Kazan
Bey’in Tutsak Olduğu Hikaye’de Uruz Bey babasına görüp tanımlayamadığı durumla ilgili sorularını şu şekilde yöneltir:
Berü gelgil ağam Kazan
Deniz gibi kararub gelen nedür?
Od gibi şılayup, ılduz gibi parlayup gelen nedür?
Ağız dilden beş kelime haber mana
Kara başum kurban olsun babam sana (Ergin 1997:157)
Oğul; bildiği, tanıdığı unsurlardan hareketle, bilmediğinin kodlarını çözmeye çalışmaktadır. Aslında bu sorular, oğulun kendi dışındaki yeni bir dünyayı algılama ve anlama çabası olarak
görülmektedir. Babanın oğluna verdiği cevap ise;
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Berü gelgil arslanum oğul
Karadeniz kibi yaykanup gelen kafirin leşkeridir
Gün gibi şılayup gelen kafirin başında ışığıdır
Ilduz gibi parlayup gelen kafirin cıdasıdur
Azgın dinlü yağı kafirdür oğul dedi. (Ergin 1997:158)
Burada babanın cevabı oğlunun bütün soru işaretlerinin kültürel ve bireysel karşılığı niteliğindedir. Baba, oğluna sadece gelenin kafir olduğunu söylememekte aynı zamanda düşmanın
özelliklerini ve kültürel yapının yabancı ile ilgili söylemlerini de aktarmaktadır.
Bey olarak eril kimlikten beklenen toplumsal düzeni kahramanlık ve güç göstererek sağlamasıdır. Düzeni sağlamanın, kolektif bellek temsiliyetinin eril söyleme yansıması, an ve gelecek
üzerine karar almaya dayalı çizgisel zaman anlayışıdır. Bu anlayış, geçmişin değerlerine dayalı
olarak mevcut düzenin devam etmesi, geleceğe yönelik doğru kararların alınması temeline dayalıdır. Eril bilinç sürekli hareket halindedir. Bu hareket arayışa, bulmaya, öğrenmeye, meraka
dayalıdır. Bu durumun etkisiyle erkeğin söylemleri reel çizgide kalmakta ve kronolojik bir sıra
izlemektedir. Begil Oğlu Emren hikayesinde Begil, Bayındır Hanın divanından döndükten sonra
yaşadığı olayları hatununa şu sözlerle aktarmaktadır:
Kalkubanı yerimden turı geldim
Yilisi kara kazılık atum butun bindim
Arku bili Ala Dağdan dünün aşdum
Akındılı görklü suyu delüp dünin kiçdüm
Ağ alunlu Bayındır Hanun divanına çapar vardum
Ala gözlü begler ile yidüm içdüm
Kavumlu kavumıyla görklü gördüm
…………………………………… (Ergin 1997:218)
Yukarıdaki soylamada olaylar kronolojik bir sırayla anlatılmaktadır. Burada eril bilincin geleceğe yönelik söylemlerinin dile yansıyan sembolik kodları fillerle aktarılmakta Han ve Bey’de
“sonuç odaklı fiiller”, oğul kavramında “neden odaklı ve harekete dayalı fiillere” yerini bırakmaktadır.
Eril bilinçte geçmiş de şimdiki anın ihtiyaçlarına göre hatırlanarak yeniden kurulur. Eril
bilinç tecrübe, deneyim ve yaşanmışlıklarını geçmişi tekrarlayarak ve aktararak anlatmakta ve yol
gösterici olmaya çalışmaktadır. Hatırlatma bir anlamda aktararak yaşatmanın göstergesidir. Birey
davranış temeline dayalı tecrübeleri yaşamakta, bellekte kalanları ise kişisel bir deneyimin aktarımı olarak anlatmaktadır. Böylece söylemler geçmişin değerlerinin kabulüyle başlayıp geleceğe
yönelik olmaktadır. Çünkü, “babalık anneliğe ikincil olarak dışarı doğru, sürekli atılımlarla gerçekleştirilecek bir hedefi öngörür; çizgisel eylemliliği, iradi etkinliği talep eder.” (Saydam 2013: 83)
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Salur Kazan’ın tutsak olduğu hikâyede de Salur Kazan, geçmişi kronolojik bir çizgi içerisinde kendi yiğitliğinin kısa bir özetini sunacak şekilde eylem temelli olarak aktarmakta ve yaşatmaktadır.
Yüksek yüksek kara tağdan taş yuvarlansa,
Kaba ökçemi, uyluğum karşu tutan Kazan er idim,
Firavun şişler yükleyüp yirden çıksa,
Kaba ökçemle perçin kılan Kazan er idim,
Kaba kaba bigler oğlu gavga kılsa,
Kamçı salup tindüren Kazan er idim,
Yüce tağlara tuman tursa Kara pusarık delü kopsa,
Kara koçumun kulağı görinmez olsa,
Kayrı eren kılağuzsuz yol yanılsa,
Kılağuzsuz yol başaran Kazan er idim.
Yedi başlı ejderhaya yetüp vardım,
Heybetinden sol gözüm yaşardı,
Hey gözüm, namert gözüm, muhannet gözüm!
Bir yılandan ne var ki korhdun, didüm,
Anda dahı erem, bigem diye öğinmedüm,
Öğinen erenleri hoş görmedüm,
Elüne girmişken, mere kafir, öldür meni, Yitür meni,
Sal kılıcun, kes başum, Kılıcundan saparum yok,
Kendi aslum, kendi köküm sımağum yok, Oğuz erenleri tururken seni öğmegüm yok! (Ergin 1997:236-237)
Eril bilincin geçmişe dayalı sorgulamaları ve aktarmaları bu soylamada mevcut durumu
kabullenmemenin, düşmana direnmenin manevi gücü olarak yaşatılmakta ve aktarılmaktadır.
Hikayelerde erkeğin söylemleri daha çok mekan, mekan üzerindeki konumlandırmalar,
nesneler, yeme-içme ve giyim kuşam gibi göstergesel unsurlara dayalıdır. Hayatın ilk yıllarında
eril bilinç için sunulan bu unsurların algısal değeri bulunmaktadır, ilerleyen zamanlarda ise algısal
unsurlar yerini kültürel belleğin sembolik kodlarının çok katmanlı anlamlarına bırakmaktadır. Eril
bilincin hikayelerde algısal unsurlara dayalı en önemli söylem mekanlarını şölenler oluşturmaktadır. Şölenler daha çok erilliğin hâkim olduğu mekânlar olarak görülmektedir. Burada özellikle
büyük ve küçükbaş hayvanların erkek olanlarının yiyecek olarak seçilmesi yemek ve cinsiyet
bağlantısını göstermektedir. Kırmızı etin “kan ve güç” ile ilişkilendirilmesi bunların seçiminin te-
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sadüfî olmadığını göstermektedir. Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak şölenlerde deveden
buğra, attan aygır, koyundan koç kırdırmanın sembolik anlamları daha belirgin hale gelmektedir.
Özellikle besleyiciliği yüksek olan bu yiyeceklerin şölenlerde seçilmesi hem vücuda verdiği enerji
miktarıyla hem de vücutta gücü ve dayanıklılığı ortaya çıkaran özellikleriyle örtüşmektedir. Bunun
yanı sıra kadın ve erkeğin toplumsal yaşamdaki uğraş alanları da yiyecek sembolizmi üzerinden
toplumsal yaşamın kodlarını aktarmaktadır. Erkeğin avcılığı ile kadının bitki temeline dayalı toplayıcılığının yeme içme üzerinden sembolik aktarımı hikâyelerde görülebilmektedir. (Çetinkaya
2015: 93) Erkeğin avcılığının yeme-içme üzerinden yansıyan simgesel kodları avın duyurusuna
yarayacak şekilde olmaktadır. Avlanan bir hayvan vardır. Bu hayvanın avlandığının gösterilmesi
gerekmektedir. Avlanan hayvanın yemek olarak verilmesi gücün yemek üzerinden teyit ettirilmesine yöneliktir.
Av, bilinçdışındaki düzlemde benlik unsuru olarak görülmektedir. Birey, adını kazanırken,
toplumsal yapının onayından geçmektedir. Bireyin kendini fark etmesi, kendi gücünün farkına
varması toplumsal yapının uzağında tabiat ile baş başa kalması ile gerçekleşmektedir. Buradaki
mücadelede rehber çoğu zaman babadır. Benlik mücadelesindeki başarı da yine yemek üzerine
kurulu toplumsal bir sistemin ödüllendirici mekanizması ile teyit edilmekte ve duyurulmaktadır.
Hikâyenin başlangıcındaki yemek burada başarıyı duyurmanın ve onaylatmanın bir unsuru haline
gelmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Söylemleri
Hikayelerde kadın söylemleri eş ve annelik özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri’nin giriş bölümündeki soylamalarda bir anlamda kadının mekânı evinin içi olarak
görülmekte ve evin dışında gezen, dedikodu yapan, konuğu ağırlamayan, her şeyden şikâyet
edip, içinde bulunduğu sıkıntılı durumları dışa yansıtan kadının makbul olmadığından bahsedilmektedir. Bu anlamda kadın, evin ve ocağın sahibidir.
Kadının eşine ve evine bağlılığı ile çocuk sahibi olması toplumsal yapı içerisinde önem
verilen değerler arasındadır. Kadın anne olarak sahiplenici, koruyucu, ödüllendirici ve duyurucudur. Baba ise yol göstericidir. Annenin koruyuculuğu hem oğul, hem de baba içindir. Çünkü
bir tarafta “başın bahtı, evin tahtı” olarak nitelendirilen eş, diğer tarafta ise “dua ile güç bulunan”
bir oğul vardır. Kadın aynı zamanda sorgulayan, sezgileri ve mantığı ile hareket eden biridir ve
baba-oğul çatışmasının uzlaşma zemini olarak görülmektedir. Kısaca, Dede Korkut Hikâyelerinde kadın; olayların nedenine ve çözümüne yönelik açıklamalar isteyen, yol gösteren, hisseden,
hisleriyle doğa arasında ilişkiler kurabilen biridir. Kadının söyleminde doğa oldukça önemli bir
yer tutmaktadır. Doğayı kadın söyleminde sitem edilecek, kızılacak, yardım beklenilecek bir yer
olarak görülmektedir. Bu bağlamda doğanın iyileştiricilik özelliği ile annenin şifa verici özelliği
kadının söyleminde ve bedeninde bütünleşmektedir. Kadının bu özelliği Dirse Han Oğlu Buğaç
Han Hikâyesi’nde ve Kazan Bey’in Oğlu Uruz’un Tutsak Olduğu Hikayede görülebilmektedir.
Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikâyesi’nde avcı olan oğlun av olmasının yarattığı çatışma annenin
sütünün sağaltıcılığı ile çözüme kavuşturulmaktadır. Kazan Bey’in Oğlu Uruz’un Tutsak Olduğu
Hikayede Burla Hatun’un eşine oğlunun hayatı ile ilgili endişesini şu şekilde aktarmaktadır:
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Sam yilleri esmedin Kazan kulağum çınlar
Sarımsak otu yimedin Kazan içim göyinür
Saru yılan sokmadın ağça tenüm kalkar şişer (Ergin 1997:164)
Bu soylamada kadın, yüzyıllara dayanan doğanın şifa verici özelliği ile ilgili bir bilgiyi kendi
duygusunu anlatmak için kullanmaktadır. Burada sarımsak otunun yılan zehrine iyi geldiği ve
sonrasında vücutta fizyolojik bir belirti olarak yanma olayının görülebileceğinin işareti toplumsal
belleğin yüzyıllara dayalı tecrübesi temeline dayalı olarak aktarılmaktadır. Hem psikolojik, hem
de fizyolojik tedavi yöntemleri sonraki kuşakların estetik yaratıcılıklarının ve hayatta kalabilmelerinin sembolik kodları haline gelmiştir. Böylelikle anne, duygusunun estetik ifadesini toplumsal
yarar adına önemli bir bilgiyi de vererek aktarmaktadır. Kadın bu doğrultuda sadece gözlemleyen
ve gözlemlediklerini aktaran değil aynı zamanda yaşadıklarını yüreğinde hissedip kültürel hafızanın rehberliğinde sözleriyle dışa vurandır.
Bellek, bilinç ve düşünce tarzı açısından farklılıklar; kadın ve erkeğin söylemine de yansımaktadır. Kadın geçmişin hatırlatıcısı, sözel belleğin taşıyıcısı, aktarıcısı ve döngüsel düşüncenin
temsilcisidir. Kadının söylemi geçmişin kabullerinin, yaşanmışlıklarının hatırlatılmasına dayalıdır.
Kadın, bugünü geçmişin kabulleri, değer yargıları üzerinden anlatmaktadır. Bu durumda kadın,
eş ve annelik söylemi üzerinden düşüncelerini aktarmakta ve geçmişin anılarını canlı tutmaktadır.
Bu bağlamada “eril bilinç yaklaşırken uzaklaşır. Ayrışmasız birlikteliğin savunucusu dişil bilinç ise
bağlantıyı vurgular.” (Saydam 2013:87) Hikayelerde erkeğin geleceğe yönelik söylemleri yerini
kadında döngüsel düşünce tarzının özelliklerine bağlı olarak geçmişe bağlılığa bırakmaktadır.
Kadının eşine ve oğluna yönelik söylemlerinde geçmişi hatırlatma ve hatırlama özelliği ön plana
çıkmaktadır. Bu özelliği ile kadın toplumsal hafızanın koruyucusu, hatırlatıcısı ve aktarıcısı olarak önemli bir rol üstlenmekte ve bunu söylemlerine yansıtmaktadır. Annelerin çocukları ile ilgili
soylamalarında doğum öncesi ve sonrasındaki evlat sahibi olabilmek için yapılanları anlatmaları
dişil bilincin geçmişle kurduğu bağlantıyı ortaya koymaktadır. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı hikâyede Burla Hatun mevcut durumla ilgili haberleri oğluna iletirken geçmişe yönelmekte ve
çocuğu için yaptıklarını anlatmaktadır.
Dünlüğü altın ban evimin kabzası oğul
Kaza benzer kızımun gelinümün çiçeği oğul
Oğul oğul ay oğul Tokuz ay tar karnumda götürdügüm ogul
On ay diyende dünyaya getürdügüm ogul
Tolması altun bişikde beledügüm oğul (Ergin 1997:106)
Hikâyelerde erkek için kadın “başın bahtı evün tahtı” kadın için erkek Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikâyesi’nde, Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olduğu Hikâyede hem “başın bahtı,
evün tahtı” hem de “han babanın güvegüsü, kadın ananın sevgüsüdür.” (Ergin 1997: 86, 163)
Kadın, eşini akrabalık ilişkisi içerisindeki yeriyle ortaya koymakta, eşine bağlılığını toplumsal bir
kurum olan aile ve akrabalık bağlantısıyla aktarmaktadır. Bu durum kadının söylemine sadakat,
kadercilik, korunma, sahibiyet olarak yansımaktadır.
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Vay al duvağum iyesi
Vay alnum başum umudu
Vay şah yiğidim vay şahbaz yiğidim
Göz açuban gördüğüm
Könül ile sevdüğüm
Bir yasdukta baş koyduğum
Yolunda öldüğüm kurban olduğum (Ergin 1997:131)
Kristeva’ya göre kadın “sosyal ilişkiler içinde yaşayan bir konuşan bedendir.” (Akt. Direk
2014) Kadın, acısını ve mutluluğunu bedeniyle, hareketleriyle anlatır ve sözleriyle yaşatır. Bu
farklılık kadın ve erkeğin davranışlarına ve söylemlerine de yansımaktadır. Kadın ve erkeğin
duygularını ifade ediş biçimlerinde de farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumu en belirgin şekilde
yas durumunu ifade ediş biçimlerinde görmek mümkündür. Erkeğin yasını ifade ediş biçimleri
daha çok giysi ve görüntüsel unsurlar üzerindeyken kadınınki beden üzerinden olmaktadır. Kam
Püre Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesi’nde Beyrek’in ölüm haberini alan babası “kaba saruk götürüp
yire çaldı, tartdı yakasın yırtdı, oğul oğul diyüben bögürdi” (Ergin 1997:130) şeklindedir. Kadın
ise üzüntüsünü bedeninde bıraktığı izlerle ortaya koymakta ve yasamaktadır. Aynı hikâyede Beyrek’in annesi “Ağ pürçeklü anası buldur buldur ağladı, gözinün yaşın dökdi, acı tırnak ağ yüzine
aldı çaldı, al yanağın tarttdı, kargu gibi kara saçını yoldı” (Ergin 1997:130) şeklinde yasını ifade
etmektedir. Bu durum kadının sözüne eşlik eden beden dilinin duygu yoğunluğunu ortaya koymadaki etkisiyle açıklanabilir.
Kadın söylemlerinde toplumsal kabullerin de etkili olduğu görülmektedir. Kadın; erkekle
hüner gösterme açısından benzer özelliklere sahip bile olsa bunu dile getirmek ya da duyurmanın toplumsal yapı içerisinde değersizliğini Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi’nde şu şekilde
ortaya koymaktadır:
“Öginür ise er öginsün aslandur Öginmeklik ‘avratlara bühtandur Öginmek-ile ‘avrat er olmaz.” (Ergin 1997:197)
Öğünmek kamusal alanda söylemi gerektirir. Bu eylem başkalarına yönelik yapıldığı
zaman anlam kazanır. Bu anlamda erkeğin yaptığı işin duyulmasını istemesi, ünün ve şanın
bulunduğu yerin dışına çıkması, toplumsal yapı içinde yadırganmayan bir durumken kadının
bulunduğu mekânın dışında adının yayılması “güzelliği, eril bilinç tarafından konan engeller ve
yasaklamalarla ya da olumsuz özellikleri” ile olmaktadır. Bamsı Beyrek, Banu Çiçek’e eril bilinci
temsil eden “Delü Karçar”ın engellemeleri ile ulaşmaya çalışır; Kan Turalı da Selcan Hatun’a eril
bilinci temsil eden babanın önüne koyduğu engellemeleri aşarak ulaşmaya çalışır.
İç Oğuz’un Taş Oğuz’a Asi Olduğu Hikâye’de Aruz ve Beyrek arasındaki mücadelede
geçen soylamada da eril bakış açısının kadınla ilgili söylemine rastlanmaktadır. Burada söylem,
karşı tarafı aşağılamanın ve küçük düşürmenin bir unsuru olarak görülmektedir.
“Aldayuban er tutmak avrat işidür Avratundan mı öğrendin sen bu işi kavat .... “(Ergin
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1997:248) sözlerinde aldatmak kadına özgü bir davranış şekli olarak nitelendirilmekte ve bu durum karşı tarafa fizikî, ahlakî açıdan üstün olmanın eril söylemi olarak görülmektedir.

Sonuç
Hikâyelerde yer alan toplumsal cinsiyet kabullerinin coğrafi yapıya, inanç unsurlarına, kültürel yorumlamalara, geleneklere ve psiko-sosyal olgulara işaret eden anlamlı yapılar olduğu
tespit edilmiş ve toplumsal cinsiyet söylemlerinde kadına ve erkeğe yüklenen toplumsal rollerin,
bireylerin psikolojik durumlarının, yetişme tarzlarının, toplumsal olayların, annelik ve babalık rollerinin etkili olduğu görülmüştür. Toplumsal cinsiyet bağlamında erkek daha çok algıya dayalı
göstergesel unsurlar üzerinden daha çok tanımaya, tanıtmaya yönelik olarak söylemini oluşturmaktadır. Kadının söylemde ise geçmişi canlı tutmaya, yaşatmaya yönelik sahiplenicilik, koruyuculuk ön plana geçmektedir. Bu bağlamda erkeğin yaşam tarzı söylemine hareket, geleceğe
yönelik karar alma, mekandaki göstergesel unsurlarla mesaj iletme, sembollerin gizil anlamından
yararlanarak düşüncelerini aktarma şeklinde yansırken kadının yaşam tarzı söylemine bekleme
sorgulama, anlama, kabullenme ve toplumsal hafızayı canlı tutma şeklinde yansımaktadır.
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TÜRK HALK ANLATMALARINDAKİ KARAKTERLERİN
CİNSİYETLERİ VE OLUMSUZ KADIN KARAKTERLER HAKKINDA
TESPİTLER1
Dr. Mustafa DUMAN2

Sözlü edebiyat ürünlerinin en temel özelliği, gelenek içerisinde ana hatları belirlenmiş kalıplardan oluşmalarıdır. Bu kalıpları, sözlü kültür ortamında yaratılan edebi ürünlerin yalnızca
yapılarında değil konu ve karakter seçimlerinde de takip etmek mümkündür.3 Yapısal şema bir
taraftan bir edebi ürünün türünü belirlerken diğer taraftan konu ve karakter kalıplarıyla eş zamanlı
var olur. Basit bir şekilde ifade edecek olursak; aşk konusu etrafında şekillenen bir anlatma belirli
bir yapısal kalıba ve âşık, maşuk (sevgili) ve zalim ebeveyn gibi tiplere sahip olur. Benzer şekilde,
kahramanlık konusunu esas alan bir anlatmanın belirli bir yapısal şeması vardır ve bu anlatma
kahraman, düşman ve hain gibi tipleri bünyesinde barındırır.
Edebiyatın –bilhassa sözlü edebiyatın- toplumların yaşayış ve düşünüş tarzları hakkında
önemli ipuçları içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu edebi kalıpların derinlemesine tahlil edilmesi ile bir toplumun düşünüş ve yaşayış tarzı hakkında fikir sahibi olmada halk biliminin, en az sosyal bilimlerin diğer alanları kadar, etkili olduğunu ifade edebiliriz. Bu gerekçelere
dayanarak bildirimizde, halk anlatmalarında kullanılan karakterlerden hareketle Türk toplumunun
kadına bakışı hakkında çıkarımlarda bulunmaya çalışacağız.
1 Bu bildiri, “Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Karakterler –Mit, Destan, Halk Hikâyesi-” başlıklı doktora
tezimden üretilmiştir.
2 Araştırma Görevlisi, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Bilimi
Anabilim Dalı, m.duman66@gmail.com.
3 Burada şunu belirtmemiz gerekir; bildirimizde “karakter” terimini “tip”in karşıtı olarak değil, bir edebi
ürünün şahıs kadrosunda yer alan ve o üründe rolü olan unsurlar için kullandık. Nitekim her ikisi de alıntı
olan bu terimler, karakter tipolojisi çalışmaları yapan Türk araştırmacıların esinlendiği Batılı araştırmacılar
tarafından da bir zıtlığı belirtmek için kullanılmamaktadır. Türkiye’de yapılan karakter tipolojisi çalışmalarının
en önemli dayanağı olan Edward Forster’ın Aspects of the Novel (1955) adlı kitabında bu zıtlık (karakter-tip)
“round” ve “flat”, yani “değişken” ve “düz” karakterler olarak verilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bk. Duman, 2017).
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Türk halk anlatmalarındaki karakterlerin cinsiyetleri ve olumsuz kadın karakterler hakkındaki tespitlerimize yer verdiğimiz bildirimizin kapsamını profesyonel anlatıcıları olan mit, destan
ve halk hikâyesi türleri oluşturmaktadır. Bu sınırlılık dâhilinde bildirimizde Altay, Başkurt, Hakas,
Karaçay, Kazak, Kırgız, Nogay, Özbek, Saha, Tatar, Tuva, Türkiye, Türkmen ve Uygur sahasına
ait 63 mit, destan ve halk hikâyesi metninde yer alan toplam 303 olumsuz karakteri ele aldık.
Bu kapsam özelinde, olumsuz karakterleri belirlemek için yapısalcı yöntemden faydalanarak bir
olumsuz eylemler listesi oluşturduk (bk. Duman, 2017: 88-89). Bu yolla Türk mit, destan ve halk
hikâyelerinde “casus”, “düşman”, “düzmece kahraman”, “hain”, “hilekâr”, “masum aptal”, “rakip”
ve “zalim ebeveyn” olmak üzere sekiz tip kategorisi bulunduğunu ve kadın olumsuz karakterlerin
“casus” ve “düzmece kahraman” dışında kalan diğer tipleri temsil ettiğini belirledik.
Bu kapsam ve yöntemle elde ettiğimiz veriler Türk halk anlatmalarında çoğunlukla erkek
karakterlerin yer aldığını ve olumsuz kadın karakterlerin büyük oranda “hilekâr” olarak tasavvur
edildiğini gösterdi. Bu durum da temelde iki soru etrafında tartışma yürütmemizi gerekli kıldı.
Bunlardan ilki; halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin çoğunlukla “hilekâr” olarak tasarlanması,
Türklerin sosyal hayatta kadına verdiği değerle mi ilişkilidir? Diğer soru ise; halk anlatmaları,
sosyal hayatta karşılığı olmayan karakterlerin başından geçen olayları işleyen edebi ürünler midir? Bunun yanı sıra, bildiride “Halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin kullanım oranı nedir?”,
“Kadınların Türk toplum yapısındaki rolleri ile halk anlatmalarındaki rolleri arasında bir benzerlik
var mıdır?”, ve “Anlatıcı, dinleyici ve anlatmanın kahramanın cinsiyetinin, anlatmalardaki karakterlerin cinsiyetleri üzerinde bir etkisi var mıdır?” gibi sorulara cevap aradık.
Bu sorulara sondan başlayarak cevap verecek olursak şunları ifade edebiliriz; halk anlatmalarının toplumların yaşayış tarzı hakkında dolaylı bilgiler içerdiği tartışmaya açık olmayan bir
gerçektir. Hatta bu dolaylı bilgiyi analiz edebilmek için sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve sosyal
bilimlerin diğer alanlarındaki bilim insanları birbirinden farklı yöntemler geliştirmiştir. Bu noktada,
ilk sorumuza; yani “Türk halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin çoğunlukla ‘hilekâr’ olarak tasarlanması, Türklerin sosyal hayatta kadına verdiği değerle mi ilişkilidir?” sorusuna cevap aramak uygun olacaktır.
Kadının toplumdaki yeri ile halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin kullanım oranı arasında bir paralellik olabileceğini varsayarak, öncelikle, Türk halk anlatmalarında kadın ve erkek
karakterin kullanım oranları hakkında fikir sahibi olmak işimizi kolaylaştıracaktır. Bu oranları bir
tablo ile gösterecek olursak:
Kadın ve Erkek Olumsuz Karakterlerin Mit, Destan ve Halk
Hikâyesi Türlerindeki Yüzdelik Dağılımı
Kadın
18%

Erkek
82%
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Türk mit, destan ve halk hikâyelerindeki olumsuz karakterler arasında erkekler %82 ve
kadınlar %18 oranında temsil edilmektedir. İncelemeye dâhil ettiğimiz metinlerdeki olumlu veya
olumsuz tüm karakterleri göz önünde bulundurduğumuzda bu oranın yaklaşık olarak aynı kalacağını ifade edebiliriz. Yani mit, destan ve halk hikâyelerindeki karakterlerin dağılımında erkek
karakterlerin oranı, kadın karakterlere nazaran oldukça yüksektir. Bu durumu sosyoloji disiplinin çalışma yöntemleriyle daha ayrıntılı olarak değerlendirmek mümkündür; ancak yine de mit,
destan ve halk hikâyelerindeki olumsuz karakterlerin cinsiyetlere göre dağılımını gösteren bu
tablonun erkek anlatıcılar, yöneticiler ve erkek dinleyicilerle ve de erkek egemen toplum yapısıyla
yakından ilişkili olduğunu ifade edebiliriz.
Bu tabloyu halk biliminin kendine has bakış açılarıyla değerlendirdiğimizde; anlatıcı kimliğinin ve anlatmaların icra ortamlarının, karakterlerin cinsiyeti üzerinde etkili olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Türk mit, destan ve halk hikâyelerinin icracıları ve bu icracıların cinsiyeti hakkında ayrıntılı bir çalışma olmadığı için, anlatıcı cinsiyetinin anlatmalardaki karakterlerin cinsiyeti üzerinde
etkili olduğu görüşünü şimdilik güçlü bir varsayım olarak kabul etmek durumundayız. Ancak,
Albert B. Lord’un, “Hikâye Anlatıcısı” (The Singer of Tales) (2003) adlı kitabında, Yugoslavya’daki
hikâye anlatıcılarının kimliğinden kısaca bahsettiği kısım bu varsayımı güçlendirmektedir. Lord,
kitabında destan (Lord, her ne kadar bu anlatmaları “epic” olarak tanımlasa da, anlatmalardan
bazılarının aşk hikâyesi olduğu görülür) anlatılan yerin Müslüman olsun ya da olmasın erkeklerle
dolu olduğunu ve Müslüman olsun ya da olmasın kadınların bu yerlere giremediğini ifade eder.
Lord, destan anlatılan bu mekânı (kafana) “erkeğin dünyası” (man’s world) olarak nitelendirir
(Lord, 2003: 14). Tamamen erkeklerin olduğu ortamlarda ve yine tamamen erkekler tarafından
icra edilen anlatmalarda erkek karakterlerin tercih edilmesi oldukça güçlü bir varsayımdır. Bu
noktada, Lord’un destan icra edilen ortamlar hakkında verdiği bilginin, destan ve halk hikâyesi
türleri için geçerli olduğunu ve profesyonel mit anlatıcılarının cinsiyeti hakkında net bir bilgiye
ulaşamadığımızı ifade etmemiz gerekir.
Yine de mitlerin profesyonel icracısı konumunda olan kadın şamanların varlığı bilinmektedir. Kadın şamanlar hakkında bilgi veren araştırmacılardan biri olan Fuzuli Bayat, devletlerin oluşmasıyla birlikte hiyerarşinin toplumda belirgin bir konuma yükseldiğini ve devletlerin oluşumuyla
birlikte ilkel toplumların çözülme aşamasında, toplumsal sınıfların ortaya çıktığını ifade eder. Bu
süreç de erkeğin toplumsal rolünün yükselişine bağlı olarak erkek şamanların öne çıkmasına
neden olur (Bayat, 2010: 45; bk. Bayat, 2017). Bayat’ın verdiği bu bilgi ışığında, mitlerin oluşum
döneminde, kadın ve erkek icracıların eş zamanlı olarak var oldukları sonucuna ulaşabiliriz. Sonraki süreçte erkek egemen toplum yapısıyla ilişkili olarak mit metinleri erkek anlatıcılar tarafından
yeniden icra edilseler de kadın icracıların mitlerin içeriği üzerinde belirli bir etkisinin kaldığını
söyleyebiliriz.
Halk anlatmalarının yaratım ortamı ve halk anlatmalarındaki karakterlerin cinsiyetleri
hakkında bilgi veren bir diğer araştırmacı Kathleen Ragan’dır. Ragan, “Asymmetry in Male and
Female Storyteller Priorities: An Analysis by Gender of a Sample of Published Folk Narratives
Collected from Storytellers Worldwide” (Erkek ve Kadın Hikâye Anlatıcılarının Önceliklerindeki
Asimetri: Dünya Çapında Hikâye Anlatıcılarından Derlenerek Yayınlanan Halk Anlatmaları Örneğinde Bir Cinsiyet İncelemesi) (2010) başlıklı makalesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinden derle-
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nen 1640 halk anlatmasındaki başkarakterlerin cinsiyeti ile bu hikâyelerin anlatıcılarının cinsiyeti
Kadın
18%
arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir.
Ragan, bu geniş ölçekli incelemesi neticesinde erkek anlatıcıların yaklaşık %90 oranında erkek karakter ağırlıklı anlatmalar icra ettiğini, kadın anlatıcıların
ise yaklaşık %50 oranında kadın karakter ağırlıklı anlatmalar icra ettiğini tespit etmiştir (Ragan,
28 Nisan 2010). Ragan’ın tespitleri, anlatıcı kadın olsa bile anlatmasında erkek karakter kullanma
eğiliminde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Anlatma türlerindeki cinsiyet dağılımı hakkında yorum yapmamızı sağlayan halk bilimi
Erkek
disiplininin sunduğu bir diğer bakış açısı ise, türlerin konusu ile türlerdeki
karakterlerin cinsiyet
82%
dağılımları arasında paralellik olup olmadığını tespit etmektir. Bu tespitleri aşağıda yer verdiğimiz
tablolarla gösterebiliriz:
Mitlerdeki Olumsuz Karakterlerin Cinsiyete Göre Yüzdelik
Dağılımı

Erkek
11,1%

Kadın
5,6%

Belirsiz
83,3%

Mitlerdeki olumsuz karakterlerin cinsiyetlere göre yüzdelik dağılımı %83 belirsiz, %11 erkek ve %6 kadındır. Mitlerdeki olumsuz karakterlerin %95’i insan dışı varlıklardan oluşmaktadır.
Buna paralel olarak mitlerdeki karakterlerin %83’ünün cinsiyeti belli değildir. Cinsiyeti belli olan
olumsuz karakterler Edji, Törüngey (ve farklı anlatmalardaki benzer karakterler) ve türeyiş mitlerindeki düşman tipi temsil eden birkaç erkek karakterdir. Diğer karakterler Tanrı veya yarı tanrı
olduğu için onların cinsiyetlerini “belirsiz” olarak değerlendirmeyi uygun gördük.
Mitlerin konusu ile mitlerdeki karakterlerin cinsiyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirecek olursak; mitlerde işlenen ana konu var oluş ve yok oluştur. Dünyanın, insanların ve ulusların var oluşu
ve dünyanın, insanların ve ulusların yok oluşu, cinsiyetle doğrudan ilişkisi olmayan konulardır.
Bununla doğru orantılı olarak mitlerdeki olumsuz karakterlerin %83’ünün cinsiyeti belli değildir.
Mitlerdeki kadın ve erkek olumsuz karakter sayısı ise neredeyse eşit dağılmıştır. Mitlerdeki olumsuz karakterlerin eşit cinsiyet dağılımı destan türünde ise tamamen değişmiştir. Bu dağılım, yüzdelik oranlar tablosuna şöyle yansır:
1
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Destanlardaki Olumsuz Karakterlerin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı
Kadın
12%

Belirsiz
3%
Erkek
85%

Destanlardaki olumsuz karakterlerin cinsiyetlere göre yüzdelik dağılımı %85 erkek, %12
kadın ve %3 belirsizdir. Destanlardaki cinsiyeti belirsiz olan olumsuz karakterlerin tamamı hayvandır. Hayvanlar, destanlarda ayrıntılı olarak tasvir edilmedikleri için, onların cinsiyetlerini “belirsiz” olarak değerlendirmeyi uygun gördük. Bu tabloya ek olarak destanlardaki olumsuz tip kategorilerinin cinsiyetlere
yüzdelik dağılımı;
tipinCinsiyete
%92’si erkek,
Halkgöre
Hikâyelerindeki
Olumsuz düşman
Karakterlerin
Göre %4’ü kadın; hain tipin
Yüzdelik
%79’u erkek, %21’i kadın; hilekâr tipin
%53’üDağılımı
erkek, %47’si kadın; masum veya tanrısal aptal
tipin %60’ı erkek, %27’si kadın; zalim ebeveyn tipin %67’si erkek, %33’ü kadın; casus, düzmece
kahraman ve rakip tiplerin
ise %100’ü erkek,Belirsiz
şeklindedir. Tablodaki veriler ve olumsuz tip kateKadın
2%
38%
gorilerindeki cinsiyet dağılımı,
destanların yaratım-aktarım ortamı ve destanlarda
işlenen konuyla
Erkek
60%
ve daha önce belirttiğimiz gibi anlatıcının cinsiyetiyle yakından ilişkilidir.
Türk dünyasının farklı boylarında “akın”, “âşık”, “bahşı”, “baksı”, “kıssahan”, “Manasçı” ve
“jırav” (bkz. Reichl 2011) gibi adlarla anılan destan anlatıcılarının genellikle erkek olduğu kabul
edilir. Albert B. Lord’un Yugoslavya’daki destan anlatım ortamı hakkında verdiği bilgiler (Lord
2003) ve incelememize dâhil ettiğimiz destanların erkek anlatıcılar tarafından icra edilmiş olması,
bu genel kabulü destekler mahiyettedir. Destanların erkekler tarafından ve çoğunlukla erkeklerin
bulunduğu ortamlarda icra edilmesinin, destanlardaki olumsuz karakterlerin cinsiyetinin ağırlıklı
olarak erkek olması sonucunu doğurduğunu iddia etmek mümkündür. Bu durum, destan anlatım
ortamı (anlatıcı ve dinleyicilerin kimliği) ile destanlardaki karakterlerin cinsiyeti arasında bir paralellik olduğunu gösterir. Anlatıcı ve dinleyici kimliğinin, destanlardaki karakterlerin cinsiyeti üzerinde ne denli etkili olduğunu göstermek için Canıl Mirza Destanı’nı örnek olarak verebiliriz (Aça,
2004). Bu destanın kahramanı kadın olmasına rağmen, destandaki olumsuz karakterlerin %11’i
kadınken %89’u erkektir. Kadın kahramanlı diğer destanlarda da bu durum farklı değildir (bk.
Fedakâr 2016). Bu örnek bizi destanlardaki karakterlerin ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmasının
diğer sebebinin destanın konusu olduğu sonucuna götürür.
Destanlar birer kahramanlık anlatmalarıdır ve bu nedenle destanlardaki epizotların çoğunda savaş konusu işlenir. Cinsiyeti her ne olursa olsun destan kahramanın bu savaşlarda
mücadele ettiği olumsuz karakterlerin çoğu erkektir. Bu durum, biyolojik bir gerçekliğin toplumsal
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yapılanmalar ve destanların şahıs kadrosu üzerindeki etkisinin bir sonucudur. Biyolojik açıdan erKadın
Belirsiz
kekler, kadınlara göre daha fazla kas
Sahip olduğu bu biyolojik üstünlük, erkeğin
12%oranına sahiptir.
3%
toplumsal yapılanmalarda daha üst konumlarda yer alması sonucunu doğurmuştur ve savaşmak
Erkek
(dövüşmek) gibi kas gücü gerektiren eylemler erkekler tarafından icra edilmiştir.
Bu toplumsal
85%
yapılanma, doğal olarak, destanlara da yansımış ve savaş konusu etrafında şekillenen destanlardaki karakter seçimi erkek yoğunluklu olmuştur.
Tablodaki verileri genel olarak değerlendirecek olursak; destanlardaki olumsuz karakterlerin cinsiyet dağılımında erkeklerin oldukça yüksek bir orana sahip olması, destanın icra ortamı ve
konusuyla ilişkilidir. Bağlam ve konu özellikleri destanlarda erkeklerin ön plana çıkması sonucunu
doğurmuştur. Olumsuz karakterlerin cinsiyet dağılımında halk hikâyelerinde de benzer şekilde,
erkek karakterler yüksek bir orana sahiptir. Ancak halk hikâyelerinde, destanlara nispeten, kadın
karakterlerin oranı yükselmiştir. Bunu bir tabloyla gösterecek olursak:
Halk Hikâyelerindeki Olumsuz Karakterlerin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı

Kadın
38%

Belirsiz
2%

Erkek
60%

Halk hikâyelerindeki olumsuz karakterlerin cinsiyetlere göre yüzdelik dağılımı %60 erkek,
%38 kadın ve %2 belirsizdir. Halk hikâyelerindeki cinsiyeti belirsiz olan olumsuz karakterler hayvandır. Hayvanlar, destanlarda olduğu gibi, halk hikâyelerinde de ayrıntılı olarak tasvir edilmedikleri için, onların cinsiyetlerini “belirsiz” olarak değerlendirmeyi uygun gördük. Bu tabloya ek olarak
halk hikâyelerindeki olumsuz tip kategorilerinin cinsiyetlere göre yüzdelik dağılımı; hilekâr tipin
%50’si erkek, %46’sı kadın; rakip tipin %73’ü erkek, %27’si kadın; zalim ebeveyn tipin %57’si
erkek,%43’ü kadın ve masum aptal tipin %100’ü erkek şeklindedir. Bu veriler halk hikâyelerinin
yaratım-aktarım ortamı ve halk hikâyelerinde işlenen konuyla yakından ilişkilidir.
Türk dünyasının farklı boylarında, “akın”, “âşık”, “bahşı (baksı)”, “jırav” ve “meddah” adlarıyla anılan profesyonel destan anlatıcıları aynı zamanda halk hikâyesi (aşk destanı) de icra
ederler (bk. Yücel Çetin 2016). Dolayısıyla, destanların icra ortamıyla halk hikâyelerinin icra ortamları arasında anlatıcı ve dinleyicilerin cinsiyetleri bakımından çok fazla fark yoktur. Nitekim
incelememize dâhil ettiğimiz halk hikâyelerinin anlatıcılarının erkek olması, halk hikâyelerinin
erkeklerin bulunduğu ortamlarda profesyonel erkek anlatıcılar tarafından icra edildiği tespitini
destekler mahiyettedir. Ancak burada şunu belirtmemiz gerekir; Türk dünyasının Doğu Türkistan
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ve Gagavuz Yeri gibi bazı bölgelerinde bazı halk hikâyeleri masal tarzında anlatılır. Dolayısıyla
bu bölgelerde anlatılan halk hikâyelerinin icra ortamlarını, halk hikâyesi anlatım ortamının erkek
ağırlıklı olduğu genellemesine dâhil edemeyiz. Yine de halk hikâyelerinin erkekler tarafından ve
erkeklerin bulunduğu ortamlarda icra edildiği varsayımı oldukça güçlüdür. Bu durum, halk hikâyelerindeki karakterlerin ağırlıklı olarak erkekler olması sonucunu doğurmuştur. Fakat destanlara
nispeten, halk hikâyelerindeki kadın karakterlerin sayısı da oldukça fazladır. Bunun sebebi ise,
halk hikâyelerinde işlenen konudur.
Halk hikâyelerinin konusu aşktır. Aşkın varlık sebebi ise kadın ile erkeğin birbirine duyduğu ilgidir. Bu durum, kadının da erkek kadar hikâyelerde yer alması sonucunu doğurmuştur.
Bunun yanı sıra, halk hikâyelerindeki aşk konusu, beraberinde “evlilik” temasını getirmiştir. Türk
toplum yapısında evlilik kurumu, yalnızca karşı cinsten iki bireyin birbirini sevmesi ve bir arada
yaşama isteğiyle oluşmaz. Aileler de evlilik kurumunun tesisinde söz sahibidir. Evlenecek kişilerin
annelerinin de halk hikâyelerinde yer alması, hikâyelerde kadın karakter kullanımını arttırmıştır.
Dolayısıyla, halk hikâyelerinde işlenen konular, hikâyelerdeki kadın ve erkek karakter kullanımının oranını birbirine yaklaştırmıştır. Hikâyelerdeki erkek karakterlerin oranı fazla olsa da, kadın
karakterlerin oranı, destanlara nispeten yükselmiştir.
Bu bilgilerin ışığında tabloyu genel olarak değerlendirecek olursak; halk hikâyelerindeki
olumsuz karakterlerin cinsiyet dağılımında erkek karakterlerin yüksek bir orana sahip olması,
halk hikâyelerinin icra ortamı ve konusuyla ilişkilidir. Bağlam özellikleri halk hikâyelerindeki erkek
karakterlerin ön plana çıkması sonucunu doğursa da halk hikâyelerinde aşk konusunun işlenmesi, kadın karakterlerin kullanım oranını yükseltmiştir.
Bu oranları bütüncül olarak değerlendirdiğimizde olumsuz kadın karakterlerin kullanım
oranlarının mitlerden halk hikâyelerine doğru bir artış grafiği çizdiğini görürüz. Aslında bu bilgi,
olumsuz kadın karakterlerin hangi tip kategorilerinde yoğun olarak kullanıldığı hakkında ipucu da
vermektedir; çünkü kadın karakterlerin Türk halk anlatmalarında düşük bir oranla temsil edilmesi
ile olumsuz kadın karakterlerin tip kategorilerine göre dağılımı arasında bir paralellik vardır. Bu
husustaki değerlendirmelerimize geçmeden önce, Türk mit destan ve halk hikâyelerindeki olumsuz kadın karakterlerin tiplere göre dağılımını bir tabloyla gösterebiliriz:
Mit, Destan ve Halk Hikâyelerinde Olumsuz Kadın
Karakterlerin Tiplere Göre Genel Dağılımı

Zalim ebeveyn
17%

Düşman
12%
Hain
14%

Rakip
8%

Masum Aptal
8%

Hilekar
41%
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Türk mit, destan ve halk hikâyelerindeki olumsuz kadın karakterlerden %41’i hilekâr,
%17’si zalim ebeveyn, %14’ü hain, %12’si düşman, %8’i rakip ve %8’i masum veya tanrısal aptal
tip kategorilerinde yer alır. Casus ve düzmece kahraman tiplerini temsil eden karakterlerden hiçbiri kadın değildir. Kısaca bu tipleri tanıtacak olursak:
Zalim ebeveyn tip; destan ve halk hikâyelerinin ortak olumsuz tiplerinden biridir. Ancak
bu tip birkaç örnek dışında, ağırlıklı olarak halk hikâyelerinde yer alır. Bu tipi temsil eden kadın
karakterler hemen hemen her halk hikâyesinde yer alır ve temel motivasyonu kahramana zor
görevler vererek onun sevgilisine kavuşmasını zorlaştırmaktır.
Hain tip; yalnızca destan türünde yer olan bir olumsuz tip kategorisidir. Bu durum göz
önünde bulundurulduğunda, incelemeye dâhil ettiğimiz tüm metinlerdeki hain tipi temsil eden
kadın karakterlerin sayısı da oldukça yüksektir. Hain tipin temel motivasyonu, önce kahramana
dost görünmesi, onun yanında yer alması; fakat daha sonra bir nedenle ona ihanet etmesidir.
Düşman tip; mit ve destan türlerinde ortak olarak yer alan bir olumsuz tip kategorisidir ve
mitlerdeki düşman tipi temsil eden karakterlerin tamamı ve destanlardaki düşman tipi temsil eden
karakterlerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşur. Düşman tip, kahramanın tam karşısında yer alır
ve onu öldürmeye çalışarak onun hâkimiyetine son verme motivasyonuna sahiptir. Düşman tipi
diğer tiplerden ayıran en önemli özellik, bu tipi temsil eden karakterlerin mutlak hâkimiyet iddiasında olması ve bu hâkimiyeti kurmak için kahramanı ortadan kaldırmayı istemesidir.
Rakip tip, destan ve halk hikâyelerinin ortak olumsuz tiplerinden biridir. Rakip tipin erkek
karakterler tarafından temsil edilmesi genel bir beklentidir; ancak halk hikâyelerinde bu tipi temsil
eden kadın karakterler de yer alır (bk. Duman 2017). Ancak bu karakterler, erkekler gibi merkezi
bir olumsuz karakter rolüne sahip değildirler. Sadece anlatmanın kahramanına âşıktırlar ve bu
nedenle onun sevdiği kişiyle evlenmesini engellemeye çalışırlar.
Masum aptal tip; mit, destan ve halk hikâyelerinin ortak olumsuz tiplerinden biridir. Masum aptal tip, kahramana zarar verme düşüncesinde değildir; ancak onun yaptığı bir davranış
kahramanı güç bir duruma düşürür.
Hilekâr tip, kadın karakterler tarafından en yüksek oranlar temsil edilen tiptir. Bu nedenle
bu tip hakkında ve kadın karakterlerin neden çoğunlukla hilekâr olarak tasavvur edildikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek uygun olacaktır:
Bu tip, destan ve halk hikâyelerinin ortak olumsuz tiplerinden biridir. İncelememize dâhil
ettiğimiz metinlerdeki olumsuz kadın karakterlerin neredeyse yarısı hilekâr tipi temsil eder. Diğer
tip kategorileri dikkate alındığında bu oran oldukça yüksektir. Hilekâr tipin temel özellikleri başkalarını kandırmak ve hile yapmaktır. Buna göre; erkekle eşit güce sahip olmayan kadının, kendi
varlığını devam ettirebilmesi için hile yaparak diğer karakterleri kandırması ve bu şekilde varlığını
devam ettirmeye çalışması söz konusudur. Bu durum, kadın karakterlerin çoğunlukla hilekâr tipi
temsil etmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin genellikle hilekâr olarak tasavvur edilmesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, biyolojik bir gerçekliğin
sosyolojik tezahürü ve sosyal yapıdaki bu tezahürün halk anlatmalarına yansımasından başka
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bir şey değildir. Yani, biyolojik açıdan kadınların erkeklere nazaran daha güçsüz olması, kadının
sosyal yapı içerisindeki konumunu doğrudan etkiler ve halk anlatmaları da bu sosyal gerçekliği
yansıtır. Halk anlatmaları özelinde, kas gücüyle istediğini elde edemeyen kadın, farklı yollara
başvurarak amacına ulaşmaya çalışır. Bu yollardan en yaygın olanı ise, hile yapmak ve böylece
girişilen mücadeleyi lehe çevirmektir.
Sonuç olarak, Türk mit destan ve halk hikâyelerindeki kadın karakterler ve olumsuz karakterler hakkında yaptığımız bu bilgiler ışığında, bildirimizin başında dile getirdiğimiz sorulara şu
cevapları verebiliriz:
Türk halk anlatmalarındaki olumsuz kadın karakterlerin kullanım oranı ortalama %
15’tir. Anlatmalardaki olumlu-olumsuz tüm karakterleri göz önünde bulundurduğumuzda da bu
oran hemen hemen aynıdır. Ayrıca bu oran yalnızca Türklere ait halk anlatmaları için geçerli değildir. Dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar, halk anlatmalarında kadın karakterlere çok fazla yer
verilmediğini göstermektedir.
“Kadınların Türk toplum yapısındaki rolleri ile halk anlatmalarındaki rolleri arasında
bir benzerlik var mıdır?”. Bu soruya net bir cevap vermek için halk bilimi disiplini çerçevesinde
elde ettiğimiz veriyi sosyolojik bir araştırmanın verileriyle karşılaştırmamız gerekir. Ancak böyle
bir çalışmaya ulaşamadık. Yine de, Türk halk anlatmalarında kadına çok fazla yer verilmemesi
ve kadının çoğunlukla hilekâr özelliğinin vurgulanmasının altına yatan nedenlerin ayrıca araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada şunu kesinlikle ifade etmemiz gerekir; halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin genellikle hilekâr olarak tasavvur edilmesi, Türk toplumunun kadına
hilekâr vasfı yüklediğini göstermez. Nitekim pek çok farklı millete ait yaratılış mitlerinde kadın ilk
olarak hilekâr ve hain olarak yer alır. Bu durum, arketip merkezli kapsamlı bir çalışmanın konusu
olarak araştırılmaya muhtaçtır.
Halk anlatmalarındaki kadın karakterlerin çoğunlukla hilekâr olarak tasvir edilmesinin en temel nedeni, ataerkil toplum yapısının varlık nedeninin; yani, biyolojik olarak erkeklerin
kadınlardan daha güçlü olmasının halk anlatmalarına yansımasıdır. Halk anlatmalarında hilekâr
tipi temsil eden kadın karakterlere baktığımızda, bu karakterlerin erkeklerden daha güçsüz (yani
kahramanlık vasfına sahip olmadığı) görülmektedir. Dolayısıyla, kadın karakter anlatma içerisinde, amacına ulaşmak için kas gücünden ziyade beyin gücünü kullanır ve hile yapar. Burada
ayrıca şunu ifade etmeliyiz, pek çok destanda erkek kahramanın hile yapmasından övgüyle bir
yüksek zekâ alameti olarak bahsedilirken, hile yapan kadın karakterler hilekâr olarak vasıflandırılır ve cezalandırılır.
“Anlatıcı, dinleyici ve anlatmanın başkahramanın cinsiyetinin, anlatmalardaki karakterlerin cinsiyetleri üzerinde bir etkisi var mıdır?” Evet, vardır; ancak bu etkiyi çok fazla
hissetmek mümkün değildir. İncelememize dâhil ettiğimiz anlatmaların hemen hepsi erkek anlatıcılardan derlenmiştir ve bu anlatmaların başkahramanı erkeklerdir. Ancak, ilginç bir şekilde,
başkahramanı kadın olan destanlarda dahi erkek karakterlerin fazla sayıda olduğu görülmektedir.
Söz gelimi; Kırgız Canıl Mirza Destanı’nın kahramanı Canıl bir kadındır. Ancak Canıl’ın mücadele
ettiği düşmanların tamamına yakını erkektir ve destanda %85 oranında erkek karakter kullanılmıştır.
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Olumsuz karakterleri temel alarak ortaya koyduğumuz bu çalışma ile halk anlatmalarındaki karakterlerin cinsiyetleri ve olumsuz karakterler hakkında genel bir tasnif ve değerlendirme
ortaya koymayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda ortaya koyduğumuz sayısal veriler ve bu veriler hakkındaki yorumlarımız gelecekte yapılacak halk anlatmalarındaki karakterlerin cinsiyetleri
ve olumsuz karakterler merkezli çalışmalara kaynaklık edecek bir mahiyettedir.
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EKLER:

EKLER:

EKLER:

Destanlardaki Hain Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Destanlardaki Hain Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Kadın
21%
Kadın
21%

Erkek
79%
Erkek
79%

Destanlardaki Düşman Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Destanlardaki Düşman Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Destanlardaki Düşman Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Kadın
4%

Belirsiz
4%

Kadın
4%

Belirsiz
4%

Kadın
4%

Belirsiz
4%

Kadın
4%

Belirsiz
4%

Erkek

92%
Destanlardaki Düşman Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Erkek
92%

Erkek
92%
Erkek
92%

3
3

Destanlardaki Casus Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Destanlardaki Casus Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Erkek

Destanlardaki Casus Tipin100%
Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Erkek

Destanlardaki Casus Tipin100%
Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Erkek
100%
Erkek
100%
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Destanlardaki
DestanlardakiDüzmece
DüzmeceKahraman
KahramanTipin
TipinCinsiyete
CinsiyeteGöre
GöreYüzdelik
Yüzdelik
Dağılımı
Dağılımı
Erkek
Erkek
100%
100%

Destanlardaki
DestanlardakiHilekâr
HilekârTipin
TipinCinsiyete
CinsiyeteGöre
GöreYüzdelik
YüzdelikDağılımı
Dağılımı

Kadın
Kadın
47%
47%

Erkek
Erkek
53%
53%

Destanlardaki Masum veya Tanrısal Aptal Tipin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı

Kadın
27%

Belirsiz
13%
Erkek
60%

55
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Destanlardaki Rakip Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Erkek
100%

Destanlardaki Zalim Ebeveyn Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik
Dağılımı
Destanlardaki Zalim Ebeveyn Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik
Dağılımı
Kadın
33%

Erkek
67%

Kadın
33%

Erkek
67%

6

Halk Hikâyelerindeki Hilekâr/Arabozucu Tipin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı
Halk Hikâyelerindeki Hilekâr/Arabozucu Tipin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı
Belirsiz
4%

Kadın
46%

Belirsiz
4%

Kadın
46%
Erkek
50%
Erkek
50%
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Halk Hikâyelerindeki Masum veya Tanrısal Aptal Tipin Cinsiyete Göre
Yüzdelik Dağılımı
Halk Hikâyelerindeki Masum veya Tanrısal Aptal Tipin Cinsiyete Göre
Erkek
Yüzdelik Dağılımı
100%
Erkek
100%

Halk Hikâyelerindeki Rakip Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Halk Hikâyelerindeki Rakip Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Kadın
27%
Kadın
27%

Erkek
73%
Erkek
73%

Halk Hikâyelerindeki Zalim Ebeveyn Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Kadın
43%

8

Erkek
57%

8
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Mitlerdeki Düşman Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Erkek
17%

Belirsiz
83%

Mitlerdeki Masum veya Tanrısal Aptal Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Erkek
17%
Mitlerdeki Masum veya Tanrısal Aptal Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Erkek
17%

9

Belirsiz
83%
Belirsiz
83%

Mitlerdeki Hilekâr Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı
Mitlerdeki Hilekâr Tipin Cinsiyete Göre Yüzdelik Dağılımı

Kadın
17%
Kadın
17%

Belirsiz
83%

Belirsiz
83%
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ATASÖZLERİNE İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM: TÜRK HALK
FELSEFESİNİ ÖĞÜTLERLE ANLAMAK
Aysun DURSUN1

Giriş
Bireysel ve toplumsal ilerlemenin sağlanabilmesi için elde edilmiş, kazanılmış veya öğrenilmiş bilgilerin birbirlerini tamamlayarak çoğaltılması gerekir. Aksi halde yaşama yeni katılan her
bireyin bu birikimi tek başına öğrenmesi veya edinmesi geniş bir zaman dilimini kapsayacak ve
bu durum gereksiz bir zaman kaybına yol açacaktır. Deneyim, söz konusu zaman kaybını engelleyen, toplumda kabul gören tutum, davranış ve yaşanmışlıkların bir sonucudur. Bilgi ve birikim
aktarımı sağlamanın en pratik, kabul görmüş yollarından biri geçmiş kuşakların deneyimlerini bir
ders çıkarmak koşuluyla gelecek kuşaklara ileten atasözleri ve öğütlerdir.
Toplumsal bellekte “Atalar sözü Kuran’a girmez; ama yanınca yürür” (Aksoy 2016:
3792/1593) düşüncesinden hareketle atasözlerinin adeta bir hukuk kuralı gibi değerlendirilmesi ve
atasözlerine güven duyulması söz konusudur. Atasözlerinin salık verdiği öğütlerde de toplumun
aradığı samimiyet ve içtenliği sağlayan manevi bağ kurulur.
Toplumsal işleyişin ve bireyler arasındaki ilişkilerin düzeni, gündelik yaşamın içinde iletişim halinde olanların birbirilerine karşı tutum ve davranışlarının mahiyetine bağlıdır. Yaşamsal
1 Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, adursun@mu.edu.tr
2 Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü I adlı eserinde atasözlerine verilen numaraları göstermektedir.
3 Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü I adlı eserinde atasözlerinin yer aldığı sayfa numaralarını göstermektedir.
169

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

süreklilik etrafında yapılan hatalar, karşılıklı anlayış ve hoşgörüye bağlı olarak affedilirken bu
durumun tekrar yaşanmaması veya başkalarına ibret olması için öğütlerden yardım alınır. Türk
toplumunun temel felsefi bakış açılarından biri karşıdakini incitmeden, kırmadan öğretmektir. Atasözleri, az sözle çok şeyin anlatılmasını, özlü ve sembolik ifadelerle düşüncenin aktarılmasını ve
her şeyden önemlisi kavram olarak adında barındırdığı deneyimle atalardan kalma bu bilgilerin
bireye iletilmesini sağlar. Bir milletin ortak düşüncesini, kanısını ve tutumunu belirler, yol göstericidirler. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda bir atasözüyle belgelendirilen tutumun doğruluğu
herkes tarafından kabul görür. Halk nezdinde âdeta kutsal ve inandırıcı bir etki uyandırır (Aksoy
2016: 15). Atasözleri zaman içinde anonimleşerek sınama-yanılma ve gözlem sonucu doğrulukları kesinlik kazanmış, kalıplaşmış öğüt veya yargılara dönüşürler (Albayrak 2009: 3).
Bir toplumun yapısı bireylerin uyumuna bağlı olarak belirlenir. Söz konusu yapı, bireylerin
iradesini aşan, tek bir bireyin kendi istek ve gücüyle oluşturamayacağı veya yok edemeyeceği,
bilinçdışı bir oluşum gösterir (Levi-Strauss 2013: 11). Kültürün ardında var olan başlıca yaratıcı
güç bütünleşmedir. Bütün tek tek parçaların bir araya gelmesiyle oluşan toplam değil, bir varlık
oluşturan parçaların anlamlı bir şekilde düzenlenmesiyle etkileşiminin sonucudur (Benedict 2003:
62). Bireylerin zihinlerinde var olan bu bütünleşme duygusu kültürel özelliklerin bireyler tarafından kendi kültürlerinin öznel ölçülerine göre kabulü, reddi ve uyarlamasından oluşur. Bu hususta
toplumsal değerler ve bellek devreye girer. Bireysel gibi gözüken yaklaşımların ardında toplumun
kabul ettiği temel değerler yer almaktadır. Topluma ait bu değerlerin çözümlenebilmesi ve anlamlandırılması için toplumun dünyayı ve yaşamı algılayışı hakkında değer felsefesi bağlamında
fikir sahibi olunması gerekir. Etik ve estetik olmak üzere iki başlıkta incelenen değerler felsefesi/
aksiyoloji, bireylerin davranışlarına temel teşkil eden, paylaşılmış, genelleşmiş tutumları temsil
eden değerleri araştırır (Çınar 2013: 9, 199, 216).
Bir toplumun kültürünü öğrenebilmek için o kültürün değerlerini bilmek ve anlamak gerekir.
Çünkü değerler kültüre özgüdür. Etik ve estetiğe ait toplumsal değerler bir milletin yüzyıllar içinde
biriktirdiği kazanımlardır (Ziya Gökalp 2007: 11). Değerler, bir kimsenin insanları, insanlara ait
nitelikleri, istekleri, niyetleri ve davranışları yorumlarken, insanların iyiyi, güzeli, doğruyu ve çirkini
tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır. İdrak, duygu ve bilgi birliğinden oluşan değerler,
toplumun hayat tarzını belirleyen ve toplum tarafından paylaşılan inançları da kapsar. Bireyler
ailelerinden, yakınlarından ve arkadaşlarından neyin, nasıl kabul görüp görmediğini öğrenirler.
Kültürün getirisine tanık olarak yetişirler. Gelenek ve edebî ürünler kültürün dolayısıyla söz konusu değerlerin aktarıcısı konumundadır. Kültür, toplumların bilinç dışı yaptıkları bütün hareketleri
içerir. İnsanların kültürel değerleri, görenekleri ve dinî inanışları günlük alışkanlıklarına yerleştiğinden kendine bir yaygınlaşma alanı bulabilir. Bir kültürün üyelerinin ana görüşleri ulaşmaya çabaladıkları hedefleriyle ilgilidir. Toplum içinde bireyler bu hedefe ulaşabilmek için gereken
düşünceleri, hisleri ve davranışları edinirler. Bu durumda kültürün tanımlayıcı öğesi sahip olduğu
insan davranışlarının yol göstericisi olan değerlerdir. Bir toplumun üyeleri tarafından izlenen ve
benimsenen genel amaçlar olarak da tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi amaç, motivasyon kavramının tamamlayıcısı, özendiricisidir. Genelleşmiş amaçlar, genelleşmiş özendiriciler olarak ifade
edilebilir. İhtiyaçların temininde varlık gösteren değerler de, temel güdülere bağlı ve toplumun
üyelerince paylaşılan genelleşmiş özendiriciler olarak yorumlanabilir (Çınar 2013: 203-204, 208,
215).
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Semboller veya dolaylı ifadeler aracılığıyla az sözle çok şey ifade eden atasözleri, kültür
kodlarını bu semboller üzerinden gelecek kuşaklara taşırlar. Sembol, algı ve bilinç iç içe geçmiş
kavramlardır. Sembol niteliğini kazanmış bir işaret nerede kullanıldığına bakılmaksızın hep aynı
iç yapı özelliğini taşıyorsa bu onun kişiler üstü bir mevcudiyet kazandığını gösterir. İşaretin kullanımı bireyseldir ancak sembol kuşatıcı bir kavram olduğundan asıl önemlisi bireysel kullanım
gerçekliği değil, bireyler üzeri varoluş halidir. Onun kuşattığı bütün fenomenlerde duyusal şey,
var oluşuyla sadece kendisinin cisimleşmesi olarak değil, kendi somut varlığı içinde soyut olan
bir şey olan anlamın cisimleşmesi olarak ortaya çıkar (Köktürk 2014: 55, 57). Bu açıdan değerlendirildiğinde soyut kavramlar olan değerler, atasözlerindeki semboller veya sembolik anlatımlar
yoluyla âdeta somutlaştırılmaktadır. Söz konusu somutlaştırma en önemli öğrenme yöntemlerinden biri olan örnek veya tanık gösterme ile bu değerleri atalardan aldığı kıymetli ve güvenilir
teminatla ortaya koyan atasözleri aracılığıyla yapılır. Bu sayede atasözleri sıradan kalıp sözler
olmak yerine etkisi doğrudan bireyi ve toplumu ilgilendiren, kendisine itibar edilir kılan bir sonucun
taşıyıcısı olurlar.
Öğütler, kutsal kitaplarda, Hz.Peygamber’in sözlerinde, atasözleri, deyimler ve hikmetli
sözlerde, vasiyetlerde, siyasette vb. alanlarda devlet adamlarını ve halkı yönlendirme, eğitme,
yol gösterme gibi pek çok farklı işlevle yaşamın içinde yer almaktadır. Kutsal kitaplarda bireyleri
kötülükten ve günahtan uzaklaştırmak için verilen öğütler, Hz. Peygamber’in sözlerinde ve yaşamında yapılması/yapılmaması gereken işleri ortaya koymaya yardımcı olur.
Türk edebiyatında her biri birbirinden kıymetli şair ve yazarlar geçmişten günümüze eserlerinde doğrudan veya dolaylı olarak verdikleri öğütlerle toplumu aydınlatmaya devam etmektedirler. Türklerin yaşayış biçimi ve yaşam algıları üzerine belki de en temel öğüt örneklerinden
biri kabul edilebilecek Orhun Kitabelerinden, mutluluğu, aklı, adaleti ve yaşamın bir sonu olduğunu temsili karakterler üzerinden öğütleyen Kutadgu Bilig’e, Türk halk felsefesinin en başarılı
yansımalarını büyük eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk’te toplayan Kaşgarlı Mahmut’a, Hoca Ahmet Yesevi’nin ‘hikmet’lerinden, Türk edebiyatının her satırında bir başka öğütü taşıyan Dede Korkut
anlatılarına, Türk insanın duygu, düşünce ve inanç dünyasını en veciz örnekleriyle anlatan Yunus
Emre’ye, eserin adından başlayarak öğreticilik vasfını gösteren Pendname yazarlarına, hikemî
tarzda verdiği şiir örnekleriyle klasik Türk edebiyatında bir ekol olan Nabi’ye, öğütleri modern
hikâyeye taşıyan Ömer Seyfettin’e kadar pek çok şair ve yazar, öğüt kavramını toplumun yaşamına yön veren bir büyük değer olarak ortaya koymuşlardır.
Bâbur’un hatıratı örneğinde görüldüğü gibi halk arasında öğütlere sıkça yer verilmesi yapılan kişisel hataların, pişmanlıkların, üzüntülerin, tecrübesizliklerin bir başkası tarafından tekrar
edilmemesi, buna karşılık iyi özelliklerin ortaya konulması, olumlu özelliklerin başkaları tarafından
devam ettirilerek özendirilmesi söz konusudur (Akyol 2014: 93). Günümüz koşullarında pek çok
kişinin tavrı yapılan yanlışlardan ders çıkarmak ve bir başkasının benzer şekilde etkilenmesine
engel olmak yönündedir. Bireylere verilen bu öğütler, toplumun pek çok değerini bünyesinde
barındıran atasözleriyle aktarılır. Atalardan alınan manevi destek bireyin dünyasında hataların
veya sorunların bir başkasının da başına gelebileceği, dünyada sıkıntı çeken tek kişi olmama
düşüncesi etrafında psikolojik açıdan bir rahatlık sağlar. Bireye güven verir, yaşama tutunmasına
yardımcı olur.
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Toplumsal değerlere son derece bağlı olan Türk toplumunda aile, komşuluk, misafirperverlik, güven, yardımlaşma, dayanışma vb. gibi temel kavramlar toplumsal belleğin bir yansıması olan atasözlerinde farklı örneklerle temsil edilir. Atasözlerinin yansıttığı bu değerler, pek çok
araştırmacı tarafından konu edilmiştir (Aksoy 2016, Çobanoğlu 2004, Soykut 1974). Bu çalışmada Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü adlı eserinden seçilen örnekler çerçevesinde Türk
toplumunun temel kültürel dinamiklerinin ve söz konusu değerlerin temel felsefesi güven duygusu
bağlamında açıklanacaktır.

1. Atasözlerine Yansıyan Değerler ve Öğütler
Dünya üzerinde varlık gösteren her milletin, atalarından kalan, yol, yöntem gösteren, öğüt
veren sözleri vardır. Atasözlerinin her biri, toplumsal yaşantı içindeki bireyin uyması beklenilen
genel bir kural niteliğinde değerlendirilir. Bundan dolayı atasözleri bir milletin karakterini, yaşam
karşısındaki tavrını, zihniyetini ifade eder. Tarihi süreç içinde çok geniş coğrafyalarda yaşamış
olan Türk milletinin ortak duyuş ve düşünüş noktalarından hareketle oluşturulan atasözleri Türklerin temel zihin yapısı bakımından dünyayı benzer şekilde algıladıklarını ve sosyal psikolojiyi
paylaştıklarını ortaya koymaktadır (Çobanoğlu 2004: 1). Türk düşüncesinin binlerce yıldan beri
süregelen sözlü edebiyat ürünleri destanlar, masallar, halk hikâyeleri, atasözleri, deyimler, dualar, kargışlar vb.’dir. Toplumun kolektif olarak bir araya getirdiği söz konusu metinler bir toplumun düşünce yapısını anlayabilmek için büyük önem taşımaktadır. Sözlü metinler aynı düşünce
yapısının ürünü olduğundan kültürel kodlar ve semboller aracılığıyla Türklerin yaşadığı coğrafyalarda benzer söz kalıplarıyla yaşatılmış ve aynı mantıkla yeniden üretilmiştir (Akar 2016: 83). Bu
bağlamda atasözleri işlevselliğini korumaya devam etmektedir.
Genel geçer birer kural özelliği taşıyan atasözleri, öğütleri aktarırken çok katmanlı bir
anlam yapısından yararlanır. Sözün söylenme biçimi, sözün kendisi ve işaret ettiği anlam alanı
iç içe bir yapıyı oluşturur. Bu bağlamda halk öğütleri, bir dilin bütün ses imkânlarının kullanıldığı
sözün yüzey/dış yapısındaki sanat değeri, sözün günlük yaşamdaki işlevi, sözün çağrışımları,
anlam zenginliği, Türk kültür yapısındaki çeşitliliği ile karşılık bulan derin yapısı dikkate alınarak
değerlendirilmelidir (Önal 2016: 1026).
Atasözlerinde Türk kültürüne ait temel değerler, sözün ahenkli kullanılmasıyla hafızada
kalıcılığını arttırarak yüzey anlamında örneklerle somutlanırken, semboller ve kültürel kodlar ile
derin anlam yapısını ortaya koyar.

1.1. Adalet ve Güven
Adalet, devlet ve hükümdarın halkla ilişkilerinde belirleyicidir. Devletin toplumdan tam destek alabilme ve toplumun sorunlarını çözebilmesi için yönetim anlayışının temeline bu kavramını
yerleştirmesi gerekmektedir. Adalet, yürürlükteki hukuku oluşturan töre ve ilgili geleneklere bağlı
kalarak halkın ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu sebeple Türk toplumunda hukuka, adalete bağlılık
önemsenmiş ve hükümdarın temel özellikleri arasında adaletle yönetme yeteneğine sahip olması
istenmiştir (Bıçak 2009: 29).
Eski Türklerde hakanın toplumu yönetebilme vasfının temel düşüncesi ve değeri olan
adalet kavramı, inanç öğretisi çerçevesinde hak edenin hakkını mutlaka alacağı düşüncesi, Ya-
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ratıcıya olan güven ve bağlılığı, benzer şekilde toplum içinde adaletin tesis edilmesini kendi çıkarlarından üstün gören hakanlara, bilirkişilere ve aile büyüklerine saygıyı arttırmıştır.
Türk toplumda verilen en önemli öğretilerden biri adalettir. “Hak yerini bulur” (Aksoy 2016:
1350/300), “Kimsenin ahı kimsede kalmaz” (Aksoy 2016: 1826/364) gibi atasözleri kendi içinde
doğal bir hukuk kuralı gibi işler. Günümüz koşullarında dahi kişinin kendini çaresiz hissettiği,
haksızlığa uğradığını, ne yapacağını veya ne yapması gerektiğini bilemediği hallerde, hak edenin
mutlaka hakkını alacağına duyulan güven ve bu eksikliğin giderilmesine duyulan ihtiyaç çerçevesinde söz konusu bakış açısı “Ağlatan gülmez” (Aksoy 2016: 129/123), “Alma mazlumun ahını,
çıkar aheste aheste” (Aksoy 2016: 260/142) sözleriyle adaletin mutlaka tesis edileceği inancıyla
bir teselli ve rehabilitasyon aracına dönüşür, gerilimi azaltarak psikolojik açıdan rahatlama sağlar.

1.2. Bilgi ve Güven
Bir şeyleri bilme ihtiyacı insanın var oluşuyla eş zamanlıdır. Kendini, doğayı, dünyayı tanıma, öğrenme ve anlamlandırma süreçleri geçmişten günümüze devam etmektedir.
Eski dünya düzeninde bilgiye ulaşmak oldukça güçtü. Uzun gözlemler ve deneyimler sonucu elde edilen bilgiler, toplumun bilirkişileri olan kamlar başta olmak üzere gelecek kuşaklara
sözlü edebiyat ürünleri aracılığıyla aktarılmıştır. Sahip oldukları bilgi ve deneyimleri paylaşırken
topluma yapılması veya yapılmaması gereken davranışlar konusunda yol gösteren kişiler, sevgi
ve değer görerek toplumda itibar sahibi olan, statü bakımından üst düzeyde bir makama yerleşirler. Yaşanmışlıkları bir ders olarak görerek kendi yaşamını bu tavsiyeler ile şekillendiren bireyler,
bilen kişiye duydukları güvenin somut göstergeleri olurlar. Günlük yaşantımızda da pek çoğumuzun güvendiği kişilerin öğütlerine itimat ettiği için onlara akıl danıştığı görülür.
“Bin bilsen de bir bilene danış (Aksoy 2016: 595/189)”, “Soran yanılmamış (yorulmamış)”(Aksoy 2016: 2290/430) gibi örneklerde görüldüğü gibi bireye kendinden daha çok bilene danışması yönünde öğüt verilir. Geçmişten günümüze bu öğüdü tutarak yaşamını sürdüren
bireyler ataların yanılmadıklarını gördükçe bilen kişiye duyulan saygı ve güven artarak devam
etmektedir.

1.3. Söz ve Güven
Toplumun temel ihtiyaçlarından olan güvenin tesis edilebilmesi için sözün önemi büyüktür. “Söz gümüşse, sukût altındır” (Aksoy 2016: 2300/431), “Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir”
(Aksoy 2016: 2302/432) veya “Sözü söyle alana, kulağında kalana” (Aksoy 2016: 2303/432) gibi
örneklerde olduğu gibi bir kişinin ne hakkında, nasıl konuştuğuna dikkat etmesi gerektiği bilinir.
Sözlü kültür toplumlarında bir kimseye bir konu, iş veya olay hakkında taahhütte bulunmak son
derece büyük bir sorumluluktur. Atalar, günlük yaşamın içinde yazılı olmadığı için her an bir sözle
teminat altına alınabilecek herhangi bir olayın veya durumun, gerekli görülmediği sürece kullanılmamasını “Söz verme, verdinse dönme” (Aksoy 2016: 2307/432) diyerek ifade etmişlerdir. Sözünden dönen kişi, toplumda kazandığı saygıyı ve güveni kaybeder. Toplumsal düzenin aksamadan ilerleyebilmesi için her bireyin verdiği sözün öneminin ve gücünün farkında olması beklenir.
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat olarak tanımla-
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nan güvenin tesis edilebilmesi için gereken şartlar tanımın içinde yer almaktadır (Türkçe Sözlük
2005: 816). Bireyler arası ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için olumsuz değer taşıyan ve dışarıdan bakınca anlaşılamayan korku, sakınma ve şüphe gibi duyguların ortadan kaldırılarak karşıdakinin davranışlarına adeta kefil olmayı gerektirir. Bu yüzden Türk kültüründe “söz senettir.”
Geçmişten günümüze sayısız örnekle ifade edilebilecek güven ilişkisi bir kişinin hiç tanımadığı
bir kişiye adres sorup söylediklerine itimat ederek gidiş yolunu belirlemesinden, daha önce gitmediği bir yerde yemek yerken arkadaşının tavsiyesiyle kendine bir yiyecek seçmesine kadar
en basit örneklerden en karmaşığına toplum içinde var olan güven ilişkisinin boyutlarını ortaya
koymaktadır.

1.4. Komşuluk ve Güven
Konargöçer bir yaşam biçimini benimseyen eski Türklerde komşuluk son derece önemliydi. Coğrafi şartların bir getirisi olarak gerek düşmanlardan gerekse yırtıcı hayvan vb. gibi beklenmedik saldırılardan korunmak için bir arada bulunmaya ve beraber yaşadıkları kişilere güvenmek
zorundaydılar. Bozkır yaşamının temel gereklerinden biri güven duygusunun sağlanabilmesi bireylerin birbirlerine karşı hak, görev ve sorumluluklarını bilmesi ile yakından ilgiliydi. Bu yüzden
Türk toplumunda “Ev alma, komşu al” (Aksoy 2016: 1193/277) denir, “Komşu hakkı, Tanrı hakkı”
(Aksoy 2016: 1847/367) olarak görülür. Komşu için kötü bir şey düşünülmez, yaşam düzeni dikkate alındığında komşunun başına gelebilecek kötü şeyin bireyin kendisini ve ailesini de etkileyeceği bilinir. “Gülme komşuna, gelir başına” (Aksoy 2016: 1313/295) veya “Hayır dile komşuna,
hayır gele başına” (Aksoy 2016: 1381/304) atasözleri bunun örnekleridir.
Geçmişten günümüze komşuların birbirilerine duydukları ihtiyaç devam etmektedir. Bir
oba düzeni etrafında konumlanan çadırların ihtiyaçlarının bir kısmı oba içinde temin edilebilirken
bazıları ise dışardan elde edilirdi. Çadırda eksik olan herhangi bir yiyecek veya malzeme yakın
komşular başta olmak üzere oba içinden sağlanmaya çalışılırdı. Bu yüzden “Komşu komşunun
külüne muhtaç”tı (Aksoy 2016: 1850/368). Günümüz koşullarında da benzer düşünce devam
etmektedir. Bir iş veya yemek yapılırken eksik kalan malzemeyle ilgili en pratik ve hızlı çözüm,
en yakınlar başta olmak üzere komşulardan ödünç olarak temin edilmesi yönündedir. Bu düşünce “Komşu ekmeği, komşuya borçtur” (Aksoy 2016: 1846/367) felsefesinden hareketle gelen tabağın boş gönderilmemesi düşüncesine bağlı olarak doğal bir hakkaniyet mekanizmasına
dönüşmekte ve bireyler arası ilişkileri faydacılık anlayışından kendiliğinden uzaklaştırmaktadır.
“Aynan yoksa komşuna bak” (Aksoy 2016: 447/168) atasözünde yansıtıcı özelliği nedeniyle sembol nesne olarak kullanılan ayna, kişinin yakınlarının ve bir arada yaşadıkları kişilerin, kendisini
tanımlayacağı düşüncesini ortaya koyar.
“Komşu iti komşuya ürümez” (Aksoy 2016: 1848/367) ve “Kurt komşusunu yemez” (Aksoy
2016: 1929/378) atasözlerinde komşuya duyulan güven ve ihtiyaç, sahip olunan hayvanları da
kapsar. Bunun dışında bu yargıların derin yapısı incelendiğinde “it” ve “kurt” taşıdıkları sembol
değerle açıklanmalıdır. Köpek, sahibine sadakatiyle bilinen hayvanlardan biridir. Sahibinin değer
verdiği, önemsediği, güvendiği, kimi zaman yardım aldığı birine; komşuya, köpeğin kötü davranması düşünülemez. Benzer şekilde Türk kültür tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan
“kurt” sembolizmi güven ve gücün pekiştirildiği kuvvetli bir kültürel değer olarak toplumsal belleğe
göndermede bulunur.
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1.5. Misafirperverlik ve Güven
Bireylerin birbirilerine ihtiyaç duyduğu bir başka alan ise misafirliktir. Eski dünya düzeninde bir yerden bir yere gitmek oldukça uzun bir zamanı kapsayacağından seyahat eden kişinin
zaman zaman konaklayarak ilerlemesi gerekirdi. Bu kişiler “Tanrı misafiri” olarak görülür ve gelip
geçtiği obada bir hakkı olduğu düşünülürdü. “Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu (evde)
bırakır” (Aksoy 2016: 2025/392) düşüncesiyle en iyi şekilde ağırlanmaya, ihtiyaçları karşılanmaya
çalışılırdı.
Günümüz koşullarında konaklama seçenekleri çeşitlenmesine rağmen iş, okul, sağlık vb.
gibi sebeplerle şehir dışına çıkmak isteyen bir kişinin ilk düşüncesinin gideceği yerde evinde
konaklayabileceği samimiyette bir yakının olup olmadığını araştırmak olduğu görülür. Geçmişte
de günümüzde de bu samimiyet derecesini belirleyen unsur güvendir. Bir kişinin bir başkasının
evinde konaklayabilmesi o ailenin yaşamına kısa süreliğine de olsa tanık olmak ve onlarla yaşamak anlamı taşımaktadır. Evlerimizde bulunan misafir odaları bu düşüncenin en açık örneğidir.
Belirli zamanlarda gelip gidebilecek bir misafir için kendine mahsus bir odanın ayrılması Türk
kültüründe misafire verilen değeri bir başka göstergesidir.

1.6. Dayanışma ve Güven
Toplumsal yaşamın bir gereği olarak bir arada yaşama tecrübesi bireyler arası yardım ve
dayanışmayı gerekli kılar. Eski Türklerde sahip olunan yüzlerce, binlerce hayvanın bakımının
sağlanması, onların sağlığının, elde edilen ürünlerin korunması, saklanması veya değiş tokuş
yapılabilmesi için birbirleriyle ilişkilerini yakın ve sağlam tutmaları gerekmiştir. “El el ile değirmen
yel ile” (Aksoy 2016: 1079/261), “Her sakaldan bir tel çekseler, köseye sakal olur (Aksoy 2016:
1450/312)”, “Yalnız kalanı kurt yer” (Aksoy 2016: 2512/465), “Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa)
koşulmaz” (Aksoy 2016: 2514/466), “Yalnız taş duvar olmaz” (Aksoy 2016: 2515/466) gibi örneklerde görüldüğü üzere gündelik yaşamın içinde kolaylıkla somutlanabilecek benzerlikler üzerinden dayanışmanın gerekliliği bir öğreti olarak verilir.
Yaşamın değişkenliği içinde kimi zaman madden kimi zaman da manen desteğe duyulan
ihtiyaç, bir güven ilişkisi içinde “Bir el bir eli (el eli yıkar) yıkar, iki el (de) yüzü (yıkar)” (Aksoy 2016:
624/194), “Bir (tek) elin nesi var, iki elin sesi var, (bir elin sesi çıkmaz)” (Aksoy 2016: 629/195),
“Bugün bana ise yarın sana” (Aksoy 2016: 707/206), “Düğün el ile harman yel ile” (Aksoy 2016:
1016/250) gibi örneklerde görülürken Anadolu kültüründe azalarak da olsa varlığını sürdüren
imece usulünde varlığını sürdürmektedir. Ayrıca doğum, düğün, sünnet ve ölüm gibi günlerde
birbirlerine destek olmak amacıyla bütün hazırlıklar beraber yapılır. İyi ve kötü günde her türlü
mutluluğa ve zorluğa ortak olunur. Büyük zahmetlerle uzun sürelerde yapılacak işler, elbirliğiyle
kolaylıkla yapılır.

1.7. İyilikseverlik ve Güven
Bir kişiyi düştüğü kötü durumdan kurtarma veya aşması gereken engeller için destek olma
toplumsal yaşamın gerekleri arasında yer alır. Bireylerin tek başlarına çözemeyeceği pek çok
sorun yakınlarının yardımıyla halledilebilir. En yakınlardan başlayarak kişinin daha iyi durumda
olmasını istemek, bireyin karşısındakinin daha iyi olabileceğine duyduğu güveni gösterirken, kendisinin de iyi durumda olmasını sağlar. “Hayır dile eşine (komşuna), hayır gele başına/Ne dilersen
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eşine o gelir başına” (Aksoy 2016: 1381/304), “İyilik eden iyilik bulur” (Aksoy 2016: 1621/336)
inancıyla bütünleşir.
Türk toplumunun önemsediği bir diğer değer de bir kimseye yapılan iyiliğin minnet altında
bırakılmadan gerçekleştirilmesidir. Bu düşüncenin altında yatan temel felsefe “İyilik et denize
at, balık bilmezse Halik bilir” (Aksoy 2016: 1622/336) sözüyle desteklenir. Yardıma ihtiyacı olan
kişiye yapılacak yardımın incitmeden, kırmadan ve gösterişe yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği öğütlenir.

1.8. Çalışkanlık ve Güven
Türk kültüründe çalışkan olmak başlıca değerlerden biridir. Konargöçer yaşamın zorlukları
komşuluk, yardımseverlik, dayanışma ve çalışkanlığı öğretir. Bir şeyleri kazanarak, hak ederek
elde etmenin gerekliliği yaşamın içinde doğal olarak ortaya konan bir sürece dönüşür. Geçmiş
kuşakların gelecek kuşaklara duyduğu güvenin teminatı çalışkanlık olur.
Sözlü edebiyatın pek çok anlatısında bir engel aşarak kazanılan bilgi, eşya, yiyecek ve
benzerinin önemi verilir. Anlatılarda yer alan evlilikler çeşitli engeller aşarak gerçekleşmezse
halk hikayeleri veya masallar kurgusal açıdan kesintiye uğrarlar. Bu yüzden atasözlerinde de
kişiye çalışarak kazanma, hak ederek kazanma, bir başkasından medet ummama, yaşamın
gerçeklerinden uzaklaşmama, “Elden gelen öğün (ülüş) olmaz, o da vaktinde (her vakit) bulunmaz (gelmez)” (Aksoy 2016: 1074/260), “Emek olmadan (emeksiz) yemek olmaz” (Aksoy 2016:
1116/267), “Er olan ekmeğini taştan çıkarır” (Aksoy 2016: 1140/270), “İş insanın kalayı” (Aksoy
2016: 1577/330), “İşleyen demir pas tutmaz (paslanmaz, ışıldar)” (Aksoy 2016: 1580/331), “Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar” (Aksoy 2016: 1685/346), “Kazanmayanın kazanı kaynamaz”
(Aksoy 2016: 1735/352), “Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer” (Aksoy 2016: 2549/471), “Yazın gölge kovan, kışın karın ovar” (Aksoy 2016: 2551/471) gibi örneklerle somutlaştırılır. Çalışkanlığıyla
bilinen karınca, yaz sıcağında çalışmanın zorluğuyla sembol unsur olarak kullanılır.

2. Atasözlerinde Çok Yönlülük
Atasözleri bir bakıma halkın yaşamının temsilidir. Halkın yaşamından damıtılmış deneyimleri yansıtır. Sosyal gerçekleri, bireylerin öznel bakış açısını, iç dünyasını ortaya koyarak kimi
zaman takdir kimi zaman da eleştiri amacıyla hükümler veren özellikler gösterir (Kurt 1990: 2).
Aile yaşantısı içinde bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alır,
tamamının gerçekçi yönlerini irdeleyerek gözler önüne serer (Çobanoğlu 2004: 31). Yoğun ve
karmaşık yapıya sahip atasözlerinde çok yönlülüğün hem olumlu hem de olumsuz yönlerine
işaret edilir.
“İnsanoğlu çiğ süt emmiş” (Aksoy 2016: 1555/327), “Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür” (Aksoy 2016: 1853/368), “Kötü komşu insanı (adamı), hacet (mal) sahibi eder” (Aksoy
2016: 1902/375), “Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat”
(Aksoy 2016: 2516) gibi atasözleri insan doğasında var olan zıtlıkların tezahürü olarak değerlendirilebilir. Yukarıda ifade edildiği gibi yaşam koşulları nedeniyle her zaman yakın ilişkiler içinde
olunan komşularla iyi geçinme isteği tamamen insani duyguların bir çeşit dışavurumu olarak kimi
zaman hırs, kıskançlık, öfke duyma gibi duyguları da beraberinde getirir. Bir yandan “Et tırnaktan
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ayrılmaz” (Aksoy 2016: 1191/277) diyerek aile bütünlüğüne vurgu yapılırken bir yandan da “Bir
baba dokuz (oğlu) evladı besler, dokuz oğul (evlat) bir babayı beslemez” (Aksoy 2016: 614/193)
ifadesiyle yaşamın gerçekliği gözler önüne serilmekte ve bireye bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.
Benzer durum “Akraba ile ye, iç, alışveriş etme” (Aksoy 2016: 192/132) ifadesinde, yakınlarla maddi anlamda çıkar gözetilen bir bağ kurulmamasını tembihlerken, “Ağaç yaprağı ile gürler
(güzeldir)” (Aksoy 2016: 103/119) atasözünde aile ve akraba birliğinin öneminin vurgulanması
şeklinde görülmektedir. Atasözlerindeki çokyönlülük, yaşamın içinde deneyimlenen ve bazı konularda gelecek kuşaklara bir uyarı niteliği taşıyan düşüncelerin göstergeleri olarak değerlendirilebilir.

3. Atasözlerinin Değişim-Dönüşüm Süreci
Sözlü kültür döneminin yazıyla tanışmadığı birincil dönemde varlığını kulaktan kulağa yayılarak sürdüren atasözleri, yazının icadıyla gerek siyasetnamelerde gerekse edebi eserlerde
kendine yer bulan önemli bir tür olarak görülmektedir. Günümüzde kültürün bağlamı, yeni sistemleri, araçları, ürünleri ve bu ürünlerin veya uygulamaların ortaya çıkmasını, sürdürülmesini
ve sunulmasını sağlayan kişileri de beraberinde getirmiştir. Var olan kültürel bellek günden güne
elektronik, sanal ve dijital ortama aktarılmaya başlamıştır. Kültürel yaratım, aktarım ve tüketim
süreçleri farklılık göstermektedir (Özdemir 2009: 76). Çağımızda yeni üretilen teknolojilere uyum
sağlayarak yeniden yazılan atasözlerinin yaşamın akış hızını yakalayabildiği ve bunu yaparken
de çoğu zaman geleneğin gücünden yararlanılarak deneyim ufkunun günümüz dünyasına uyarlandığı söylenebilir. Ancak bununla birlikte bu dönüşüm gerçekleştirirken bazı örneklerde atasözlerinde yer alan metoforik anlam dünyasının daraltıldığı görülmektedir (Gürçayır 2008: 73-75).
Bu durumda atasözleri elektronik kültür ortamında pek çok farklı sitede hızla ulaşılabilen anlamın
hızla tüketildiği ve dolayısıyla anlam dünyasındaki derinliğin ve felsefi boyutun tam manasıyla
kavranamadığı âdeta bir tüketim nesnesi konumuna dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Sözlü kültür döneminin bilirkişisi olan atalar, atalar kültü aracılığıyla kazandığı saygın yeri,
elektronik kültür çağında her şeyi bilen, bildiklerini çok kısa sürelerde genç kuşaklara aktaran
arama motorlarına bırakmak üzeredir. Ancak verdiği bilginin ne yönde ve hangi amaçla kullanılmasının doğru olacağını öğütleyemeyen bu çoklu bilgi ortamları, genç kuşakların elde ettikleri
bilgiyi her an ulaşılabilme imkânlarıyla kolaylıkla gözden ve zihinden çıkardığı amaçsız bir bilgi
yığını haline dönüştürmektedir.
Toplumsal yaşamın gereklerinden biri olarak bilgiye, bu bilginin aktarılmasına ve anlamlı
bir şekilde kullanılmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Hızla ancak deneyimlenmeden kolaylıkla elde edilen, bu yüzden elde ve zihinde tutulamayan bu bilgiler kolaylıkla unutulmaktadır. Bir yönüyle bilgiyi koruma altına aldığını düşünülen yazılı kültür ortamları, gelecek
kuşaklara ders çıkarmanın yöntemini öğretmekten uzaktır.
Yaşamda kendine ait bir yer bulmak isteyen her bireyin bireysel veya toplumsal gereklilikler/ihtiyaçlar etrafında gelişen temel değerlerle ilgili bir çatışması olması kaçınılmazdır. Söz
konusu değerlerden henüz haberdar olan genç kuşakların dikkatini çekmek bu bilgileri onlara
aşılamak ve öğretmek için kullanılacak yöntemlerden biri geçmişten aldığı ilhamla telkin veya
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öğüt vermektir. Elektronik kültür çağında verilecek öğütün mekânı değişmiş, bir küçük düğmeye
basarak yok sayılabilecek ve yine tek tuşla başka bir konuyla ilgili öğütten daha eğlenceli bir alana yönelecek duruma gelinmiştir. Genç kuşakların zihinlerinde bir farkındalık yaratmak, dikkatini
bir konu üzerinde toplamak ve toplanan bu dikkati diri tutabilmek ve en önemlisi onlara güven telkin edebilmek, yaşanmışlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan, ders verme amacı taşıyan öğütler
vasıtasıyla pratik bir çözüme kavuşur. Buradaki amaç bireyin toplumsal değerleri fark ederek,
benimsemesine yardımcı olmak ve bu vesileyle toplumda bir yer edinmesini kolaylaştırmaktır.

Sonuç
İnsanlık âlemi dünya tarihinde varlık göstermeye başladığı ilk andan itibaren bilginin peşinden koşmuş, bilgiyi elde edebilmek için çabalamış kimi zaman da savaşmıştır. Bilgiyi edinmekle yetinmeyen insanlar, kavrayabilmek için en akılda kalıcı ve işlevsel yolun uygulama olduğunun
farkına varıp, elde ettikleri bilgilerin yaşamın içinde doğru şekilde değerlendirilmesi için gelecek
nesillere ulaşmasını sağlamışlardır.
İnsanın bilgiyle olan serüveni geçmişle sınırlı değildir. Değişen dünya düzeni ve artan pek
çok imkân bilgiye ulaşmanın yollarını kolaylaştırırken insanlık âleminin edilen bilgileri yönetmek
gibi yeni bir engeli aşması gerekmektedir. Bu husus, geçmişten devralınan bir miras olarak atasözleri ve atasözlerinin salık verdiği öğütlerle yeniden yüzleşmemizi sağlamıştır. Herkesin bir şey
söylediği ama aslında kimin hangi bağlamda ne söylediğinin tam anlaşılamadığı, moda olduğu
için yapılan ancak temel kültürel değerlerle çeliştiği için toplumsal faydaya dönüşemeyen çoklu
bilgi ortamlarındaki paylaşımların bireylere yardımcı olmaktan uzak olduğu açıktır.
Toplumsal bellekte kendine bir yer bulan bilginin, sözün değerini arttırdığını ve gücünü
yüzyıllık deneyimlerle somutlaştıran atasözleriyle perçinlediğini, yaşamın içinde varlığını koruyan
güven gibi temel evrensel değerlerle güne taşıdığını söylemek mümkündür. İnsanlığı var eden
değerlerin geçmişten günümüze semboller veya sembolik anlatımlarla taşındığı dikkate alındığında gelecekte de kendi kendini var edebilecek dinamizme sahip olduğu ifade edilebilir.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte değişen her türlü yaşam koşuluna rağmen
temel değerlerinde değişiklik göstermeyen insanlığın ve Türk toplumunun atalardan kalan bilgiye
ve tavsiyelere ihtiyacı olacağı unutulmamalıdır. Atasözleri anlam yapılarında barındırdıkları çok
yönlülük aracılığıyla günümüz insanını ve gelecek kuşakları yaşamın içinde yer alan insani her
türlü duyguyla yüzleştirerek ikaz etmekte ve deneyimlenmiş olmanın önemini en temel değerlerden biri olan güven ile ortaya koymaktadır. Türk halkının önemsediği ana değerler dikkate
alındığında her birinin güven ile kurduğu bağ görülmektedir. Türk halk felsefesinin yansımaları
olarak değerlendirilebilecek atasözlerinde salık verilen en kuvvetli değerin güven olduğu ve Türk
toplumuna yaşamın her alanında yol gösterici bir nitelik taşıdığı söylenebilir.
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GELENEKSEL ANLATILARDA BİR ŞAMAN/SUFİ SİLAHI:
TAHTA KILIÇ
Ali DUYMAZ1

“Tahta Kılıç”ın Mitolojik ve Dinî Kökeni Üzerine
Şamanizm ve Mitolojide Tahta Kılıç
Türk kültür tarihi üzerine yapılan araştırmalara göre “tahta kılıç”ın tarihsel anlamda
görüldüğü ilk ortam Şamanizm tabir edilen ve inanç olup olmadığı halen tartışılan kamlık
uygulamalarıdır. Tahta kılıç simgesinin şaman davulları üzerinde figür olarak yer aldığı, kötü
ve şer ruhları korkutmak ve kaçırmak amacıyla bu figürlerin şaman davulu üzerine işlendiği
kaynaklarda kayıtlıdır. Konu üzerinde kapsamlı ve ilk araştırmalara imza atmış olan Abdülkadir
İnan, Çin sınırları içinde yaşayan Urenha şamanlarının tüngür adı verilen davullarının bir tarafında sıralanan erenler yani ongonlar arasında bir de tahta kılıç (hılıç) bulunduğunu, şamanın bu
kılıçla, kötü ruhlara karşı savaştığını kaydeder (İnan 1986: 80; Radloff 2008: 290). Fuzuli Bayat
ise sufi merasimleriyle karşılaştırmalı olarak bazı ek bilgiler verir. Buna göre şaman olma ritüelinde şamanlara tahta kılıç ile yay ve ok verildiğini kaydeden Bayat, Orta Asya’nın hem erkek hem
de kadın şamanlarının hasta tedavi etmeye giderken yanlarında tahta kılıç veya gerçek bir kılıç
taşıdıklarını belirtir (Bayat 2006: 167-168). “Ağaç kılıç”lı kamlara tarih kaynaklarında da rastlanır. Nitekim Zeki Velidi Togan, Heredot’un ravisi Aristeas’tan alınan bilgiden hareketle MÖ VII.
asrın ortalarında Orta Tiyanşan’da yaşamış olan Argippay adlı İskit kavminin saçlarını tıraş eden
ve silahsız yani “ağaç kılıç”lı reislerinin, şamani “kam”lar yahut diğer tabirle “tüyün” (tüdhün)Ier
olması gerektiğini söyler (Togan 1981: 27). Bu bilgiye göre “tahtadan kılıç” taşıyan” bu “kam”lar,
kabileler arasında barışı sağlayan, bilgi öğreten, bilge, yol gösterici, sihir yapan olağanüstü nitelikli kişilerdir.
1 Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,
ali_duymaz@hotmail.com.
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Evliya menakıpnameleri üzerinde araştırmaları olan Ahmet Yaşar Ocak da veli menkıbelerindeki motifleri değerlendirirken “tahta kılıçla savaşma” motifini şamanlık kökenli bir motif olarak
değerlendirir. Ahmet Yaşar Ocak, Şamanların ayin yaparken vecd haline girebilmek için çaldıkları
davuldan başka bir de tahta kılıç bulundurduklarını, bununla kötü ruhlara karşı savaştıklarını
vurgulamaktadır. Bu anlamda tahta kılıç şamanların şer kuvvetlerle mücadele için kullandığı bir
savaş aracıdır (Ocak 2012: 141).
Türk şamanizmi dışında bazı Batı Avrupa kavimlerinde de “tahta kılıç”ın sembolik olarak
kullanıldığı dikkati çekmektedir. Mesela ardılı tarafından ruhunun kendisine geçmesi için kutsal
kralı öldürme geleneğinin taklidî olarak uygulandığı halklardan Bohemyalıların yaşadığı Semic
ve Pilsen’de kralın başının kesilmesi töresi Whit-Monday’de yerine getirilir ve bu sembolik baş
kesme töreninde “tahta kılıç” kullanılır (Frazer 2004: 238-240).
Mitik dönem içinde yer aldığını düşündüğümüz Şamanlık uygulama ve inançlarında “kılıç”ın simgesel bir işlev üstlendiğini, bir savaş aracından ziyade hastalara musallat olan şer ruhları kovmak için kullanılan bir tedavi edici gereç olarak kullanıldığını izlemekteyiz. Genellemek
gerekirse tahta kılıç, şamanın savaş aracıdır, ancak bu savaş düşmanla değil şer ruhlarla yapılmaktadır ve “tahta kılıç” da simgesel bir işlev üstlenmektedir. Şüphesiz ki bu eğretilemenin
kökeninde de “Tanrı”nın kılıcı” veya “tanrısal kılıç” algısı yatmaktadır.

Dinî Metinler Olarak Hadislerde Tahta Kılıç
Hz. Muhammed’in, fitneyi önlemek, etkisini azaltmak amacıyla fitne sırasında silah satışını ve elde silah bulundurmayı yasakladığı bilinmektedir. Hadis rivayetlerde bu yasak “mevcutların
kırılması”, “taşa çalınması”, tahtadan kılıç kuşanılması” şeklinde ifade edilir. Hz. Muhammed’in
ashabına “Müslümanlar arasında fitne çıktığı vakit tahtadan bir kılıç edinin” diyerek öldürücü silah
bulundurma yasağını dile getirdiği hadis kaynaklarında yazılıdır. Hadis kitapları, bu yasağa uyup
tahta kılıç taşıyanlar arasında Ebu Müslim ile Ühban ibnu Sayfi’yi isim olarak sayar. Mesela Ebu
Müslim ile ilgili hadis rivayeti şöyledir: “Hz. Ali, Hz. Muaviye ile olan mücadelesi sırasında hazırlık
yapmak üzere Basra’ya gelir ve Ebu Müslim’e uğrayarak: “Bana yardım et” der. Ebu Müslim “hayır” diye kestirip atmaktansa lisan-ı hal ile bunu ifade etmeyi tercih ederek kılıcını getirir. Kınından
bir karış kadar sıyırır. Hz. Ali (radiyallahu anh)’ye bunun tahtadan olduğunu gösterdikten sonra şu
açıklamayı yapar: “Can dostum ve senin amcaoğlun (aleyhissalâtu vesselâm) benden, “Müslümanlar arasında fitne çıktığı zaman tahta kılıç edinmem” hususunda söz aldı (ve ben de yaptım.
Buna rağmen) seninle harbe çıkmamı istersen yine de çıkarım.” Hz. Ali şu cevabı verir: “Ne sana,
ne de kılıcına ihtiyacım yok.” (Canan 13: 202-204, 337).
Söz konusu hadisten görüleceği üzere Hz. Muhammed’in savaş çıkmaması, kan dökülmemesi için başvurduğu tedbirler arasında en önde gelenlerden birisi “tahta kılıç” kuşanmaktır.
Böylece fitnenin önlenip kan dökülmemesi sağlanır ve insanları barışa yönlendirir. Yani tahta
kılıç, fitne önleyici, barış sağlayıcı bir işlev görmüş olur.
Alevi-Bektaşi toplulukları da Hz. Ali’yi tahta kılıçlı tasavvur ederler. Hatta Zülfikar’la birleştirerek iki uçlu bir kılıç olarak tasarladıkları “tahta kılıç”ın önemli bir kaynağı da hadislerdir. Hacim
Sultan ağaç kılıcı eline alıp hadis rivayetindeki ifadeyi söyleyerek, yani “Lâ feta illâ Ali ve lâ seyfe
illâ Zülfikar” diyerek savaşır.
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Alplara Özgü Epik Nitelikli “Kara Polat Öz Kılıç”
Kimi eğretilemelere karşın kılıcın bir savaş gereci olarak imali ve kullanımının esas alınması gerekir. Akıncı ve savaşçı bir toplumsal zeminden gelmeleri itibariyle Türklerin demiri işleyerek başta kılıç olmak üzere çeşitli savaş araç ve gereçleri ürettikleri bilinmektedir. Bu hususta
çeşitli kaynaklarda bazı farklı görüşler olmasına rağmen, genellikle demir işlemenin Türk kültüründeki yeri hakkında bolca malzeme mevcuttur. Zeki Velidi Togan’a göre Türkistan’da demir
kültürü MÖ 2000’lerde bilinmektedir. Demir madenlerinin bol bulunduğu sahalarda yaşayan bazı
Kırgız, Karluk ve Başkurt gibi Türk kabilelerinin Orta Asya’da demir kültürünün gerçek taşıyıcıları
olarak Çin ve Arap kaynaklarında zikredildiğini beyan eden Togan, Eski Göktürklerin Talka Demir
Kapısı yakınlarındaki oturak hayat sahalarında sonradan en iyi silahlar yapılan demir ve çelik
endüstrisi bölgesi denebilecek önemde Pulad şehrinin bulunduğunu, eski Göktürk sahasından
Horasan’a demir levhalar, karaçori ve bilgatekini denilen güzel kılıçların ihraç olunduğunu belirtmektedir. En iyi kılıçları Hazarların yaptığını, İran destanının Türkleri en eski zamandan beri bir
çeliğe bürünmüş millet olarak tavsif ettiğini kaydeden Togan, bu bilgilerden hareketle tarihi devirlerde Türk kavimlerinin yaptıkları demirciliği, onların tarihten önceki zamanlarda da geliştirdikleri
bir sanatları olarak kabul etmek gerektiğini vurgular (Togan 1981: 30-31; ayrıca bk. Gökyay 1973:
CCCLVII-CCCLVIII).
Türk kültüründe üzerine “kılıcıma doğranayım” şeklinde ant içmek gibi bir uygulamanın
yaygın olarak görüldüğü bir silah olarak kılıç, hükümdar timsalidir ve kutsal sayılmaktadır. “Kılıcın
altından geçmek” uygulaması, “özür dilemek, suçunun bağışlanmasını dilemek” anlamına gelir.
Dede Korkut alpları konum ve itibarlarını ya “kılıç” ya da “ekmek” ile kazanırlar. Burada kılıç, alpın
“hüner”ini simgeler. Aynı biçimde verdiği sözü henüz yerine getirmemiş veya üzerinde bir sorumluluk bulunan bir erkek, eşi ile arasına “kılıç” koyarak gerdeğe girmez, girse de murat alıp murat
vermez. En eski metinlerden günümüze kadar kılıçların değeri ve önemi hakkında literatürde
yeterince bilgi ve değerlendirme vardır. Biz akıncı-savaşçı Türklerin tarihe veda edişinin izlerini taşıyan Dede Korkut Kitabı’ndan hareketle bir takım değerlendirmeler yapmakla yetineceğiz.
Dede Korkut Kitabı’nda alpların kılıçları “kara polat öz kılıç” ifadeleriyle anılmaktadır. Gökyay’a
göre “kara” kuvvetin ifadesi, polat çelikten yapıldığının işareti, “öz” de kılıcın sağlamlığını, kılıcın
ta kendisi olduğunu anlatan bir nitelemedir (Gökyay 1973: CCCLVIII-CCCLIX).
Dede Korkut Kitabı’nın mukaddimesinde “çalup keser öz kılıcı muhannesler çalınca
çalmasa yig, çalabilen yiğide ok ile kılıçtan bir çomak yig” şeklinde bir ifade geçer. İnsan ile
nesne arasındaki kalite itibariyle bir uyumu hem işaret hem de telkin eden bu ifadeye göre kılıç,
“kara polat” ve “öz” olmalıdır. Dede Korkut Kitabında kılıç genellikle “kara polat” ve “öz” kavramlarıyla nitelenir. Orhan Şaik Gökyay, “kara polat” sözlerini “kara çelik, iyi çelik, kırılmaz çelik”
şeklinde anlamlandırır (Gökyay 1973: 237). Bir yerde “gök polat” ifadesi de kullanılır (Gökyay
1973: 78). Çelik kılıç Türklerin at ile birlikte bozkır medeniyetinin temelini oluşturan ve onların
Anadolu içlerinde vatan tutmalarının temel aparatı olmuştur. Çelik kılıçlar 1700’lerden itibaren
tüfek karşısında yenilgiye uğramıştır. Jared Diamond, son yıllarda oldukça ilgi gören Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı eserinde “1700’lerde tüfekler Amerikan yerlileri ile başka yerli halklar karşısında
Avrupalıları üstün duruma getiren başlıca silah olarak kılıçların yerini aldı.” der (Diamond 2010:
82). Elbette tüfek gibi ateşli silahlarla birlikte çelikten üretilmiş başta kılıç olmak üzere geleneksel
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silahların hâkimiyeti de sona ermiştir. Ancak gerek Dede Korkut Kitabı’ndan alıntıladığımız gibi,
gerekse Diamond’un özellikle Amerika’yı işgale giden İspanyolların bilhassa İnkalarla mücadelesini anlatırken belirttiği üzere çelik kılıçlar da bir önceki medeni devrin ve/veya seviyenin silahı
olan “küt sopa”lara (Diamond 2010: 83) veya “çomak”lara karşı üstün bir silah olarak uzun yıllar
egemenlik unsuru olarak kullanılmışlardır. Burada silah olarak kullanılan sopadan veya çomaktan
bahsetmemizin sebebi “çelik” yerine “tahta”nın sembolik olarak sonraki devirlerde de kullanılacağına dair vurgu yapmaktır. Dede Korkut Kitabı’ndan alıntıladığımız ifadenin son kısmında yer
alan “çalabilen yiğide” ifadesi, insanı ve onun becerisini, hünerini öne çıkarırken aleti ikinci plana
atmaktadır.
Yukarıdaki özet bilgilerden de anlaşılacağı üzere Türk kavimlerinin destanî tarihlerinde,
yani epik dönemlerinde alp, atı ve “polat”tan imal edilmiş kılıcı ile bir bütünlük arz eder. Bu savaşçı-akıncı insan modeline yaslanan “bozkır” kültürünü diğer “yağmacı” toplumlardan ayıran temel
ilke Türk kültüründe nesneden çok insanın, yani alpın hüner ve erdeminin ön planda tutulmasıdır.

Veli ve Efsunlu “Tahta Kılıç”
Mevlana ve “Tahta Kılıç” Manaları
Tasavvuf kültürü ve edebiyatıyla birlikte çelik kılıçların yerini “tahta kılıç”lar almaya başlar.
Mevlana’da “tahta kılıç” kavramının birkaç manada kullanıldığı görülmektedir. Mevlana, Mesnevi’sinde kılıf içindeki tahta kılıç ile “manasız can”ı aynı görür:
“Bu cisimde manasız can; hilafsız, kılıf içinde tahta kılıç gibidir.
Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmağa yarar bir alet olur.
Tahta kılıcı muharebeye götürme, ah ü figana düşmemek için önce bir kere
muayene et;
Eğer tahtadansa, yürü... başkasını ara; eğer elmassa sevinerek ileri gel!”
(İzbudak 1995a: 56-57; Gölpınarlı 1985a: 162-163)
Mevlana “tahta kılıç”a hile anlamı da yüklemiştir:
“Cebrilerin hileleri beni bağladı, tahta kılıçları vücudumu yordu.” (İzbudak
1995a: 88; Gölpınarlı 1985a: 252)
Mevlana, çocuk oyuncağı anlamında “tahta kılıç”a yer verir:
“Halkın savaşı da çocukların savaşına benzer; tamamiyle özsüzdür, temelsizdir.
Hepsi de tahta kılıçla savaşır; hepsinin de gayreti faydasız şeyedir.”
(İzbudak 1995a: 275; Gölpınarlı 1985a: 564)
“Küçük erkek çocuklar, erliklerinden bir şey anlamazlar, güçleri kuvvetleri
yoktur. Onun için onlara tahta kılıç daha yeğdir.” (İzbudak 1995b: 293; Gölpınarlı
1985b: 546)
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Mevlana’nın son bir kullanım şekli de kılıcın bir nesne olduğudur, asıl gücün insanda oluşuna vurguda bulunmasıdır:
“Sende adamlık olmadıktan sonra hançerlerin ne faydası var? Yürek olmadıktan sonra bunda ne fayda var ki?
Tutalım Ali’den Zülfikar’ı miras aldın, Tanrı aslanındaki kol, sende de varsa
göster.
Mesih’ten bir nefes bellediğini farz edelim, İsa’nın dudağı, dişi nerde ki a
çirkin adam?
Kazanmak, bir şeyler elde etmek için diyelim ki bir gemi yaptın, Nuh gibi bir
gemi kaptanı hani?
Tutalım ki İbrahim gibi put kırıyorsun, beden putunu onun gibi ateş içine
atış nerde?
Delilin varsa meydana çıkar da tahta kılıcı bile o delille Zülfikar haline getir.
Bir delil, seni amelden alıkorsa o Tanrı’nın gazabıdır.” (İzbudak 1995b: 206;
Gölpınarlı 1985b: 393)
Mevlâna, Divan-ı kebir’inde de “Çelikten yapılma kılıcın korkusunu yaratır
mı tahta kılıç.” der (Gölpınarlı 1992: 163).

Ahmed Yesevî’nin “Tîg-i Bâtın”ından Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk’a 		
Tevarüs Eden “Tahta Kılıç”
Türk tasavvufunun ilk ve önder şahsiyeti Ahmed Yesevi, Divan-ı Hikmet’inde “Tîğ-ı bâtın
birle nefsni yançtım muna” (Batın kılıcı ile nefsi parçaladım işte) (Eraslan 1983: 62-63) diyerek
nefisle mücadele fikrini öne çıkarır ve nefsi yenmenin gereci olarak kılıcın “bâtın” şekline vurgu
yapar. Dinî-tasavvufî edebiyatta kullanılan “la seyfe illa zülfikar ve la fetâ illa Ali” (Zülfikar’dan
başka kılıç, Hz. Ali’den başka yiğit yok) hadisi ile birlikte “batın kılıcı” kavramı da manevî olarak
edebe getirilme işine, evliya sillesine, kısaca ilahî şamar, manevi tokat karşılığı olarak verilmiştir.
Zulmeden biri, umulmadık, beklenmedik bir derde maruz kalınca, ansızın gelen bu gibi acı olaylar, “erenlerin bâtın kılıcına uğradı”, “bâtın okuna geldi” gibi deyimlerle açıklanır. Yani bu deyim,
umulmadık anda, tahmin edilmeyen yerden gelen musibetler için de kullanılır (Cebecioğlu 2009:
90, 390, 624).
“Bâtın kılıcı” kullanılarak nefisle mücadele, savaşın yeni şeklidir ve çelik kılıçların yerini
“cihad-ı ekber” denilen nefisle mücadelede sembolik işlevli “tahta kılıç” alır. Ancak mutasavvıflar
için söz konusu olan sadece nefisle mücadele değildir. Dünyanın herhangi bir yerinde kâfirlerle
mücadeleyi de gazi-dervişler üstlenmiştir. Destanların yeni bir türevi olan gazaları anlatan menakıpnameler yeni bir tür olarak ortaya çıkarken bu menakıpnamelerde savaş kavramı bütün yönleriyle gazi-dervişlere göre yeniden güncellenir. Nitekim Ahmed Yesevî, halifesi olarak Anadolu’ya
gönderdiği erenlerden Hacı Bektaş Veli’ye taç, şamdan, seccade, sofra ve alem gibi sembollerin
yanı sıra her mücadeleden galip çıkmasını sağlayacak olan “tahta kılıç” da kuşatır. Bu “tahta kılıç”
Ahmed Yesevi’den başlayarak Hacı Bektaş Veli’ye oradan da Sarı Saltuk, Abdal Musa, Hacim
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Sultan, Kızıl Deli gibi diğer erenlere intikal edecektir. Tabir caizse Anadolu ve Rumeli, “tahta kılıç”lı erenler tarafından fetih ve irşat edilecektir.
Ayrıntıya girecek olursak Bektaşi menakıbnamelerinde ve bilhassa Hacı Bektaş Veli vilayetnamesinde tahta kılıcın işlevine dair anlatımlar mevcuttur. Mesela Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı
Veli’ye göre Horasan halkından bir topluluğun ülkelerini yağmalayan Bedahşan ahalisinden
şikâyetleri üzerine Ahmed Yesevi, nefes oğlu Kutbuddin Haydar’ı Horasanlı Müslümanlara yardım için göndermiş; ancak henüz çocuk yaşta olan Haydar’ın yenilip esir düşmesi üzerine şeyh,
Hacı Bektaş’ı görevlendirmiştir. Bu görevlendirme esnasında Hacı Bektaş’ın beline tahta kılıç
kuşatmış ve bu kılıç sayesinde Hacı Bektaş, kâfirleri yenmiş, Kutbuddin Haydar’ı kurtarmış, Bedahşanlıların İslâmiyeti kabullerini sağlamıştır (Ocak 2012: 180).
Hacı Bektaş’a Ahmed Yesevi tarafından kuşatılan bu “tahta kılıç”, Hacı Bektaş Veli tarafından da Rumeli’ne gaza ve cihada gönderdiği halifesi Sarı Saltık’a kuşatılmıştır. Bu, halifesinin
kendisini temsile yetkisi olduğunun işareti bir olağanüstü “kılıç”tır. Tahta kılıç aynı zamanda bir
pirlik alametidir, onu taşıyanın büyük bir pir olduğunu ortaya koyar. Nitekim Balkanların fatihi Sarı
Saltık menakıpnamelere göre gerek düşmana gerekse ejderhalar gibi olağanüstü varlıklara karşı
savaşlarını tahta kılıcıyla yapar. Bektaşi menakıpnamelerine göre çobanlık yaparken Hacı Bektaş tarafından temiz yürekliliği beğenilen ve Hacı Bektaş’ın lütfuyla velilik mertebesine yükselen
Sarı Saltık, Rumeli’de Müslümanlığı yaymakla görevlendirilir. Yola çıkarken Ulu Abdal ve Kiçi Abdal adında iki dervişini yanına katıp Sarı Saltık’ın beline bir de ağaç kılıç kuşatır. Sonradan Sarı
Saltık Rumeli’ne geçip Kaligra denilen yerdeki ejderha ile mücadeleye tutuştuğu zaman bu kılıçla
onun başını kesecektir (Ocak 2002: 43; Ocak 2012: 180; Köprülü 1976: 54, 254). Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektaş Veli ile bağlantısı ve Sarı Saltuk’a ulaşan
tenbihatı şöyle anlatılır: “Bu zat yüce seyyidlerden (Peygamberimizin soyundan) bir ulu sultan idi.
Bu hakirin atası Türk-i Türkan Hoca Ahmed Yesevî hazretlerinin halifesidir ki mübarek isimleri
Muhammed Buharî’dir ki, soylu ve asil temiz soydandır. Ancak Türklerin piri Hoca Ahmed Yesevî
hazretleri, Hacı Bektaş-ı Veli-i Horasanî hazretlerini irşad edip Anadolu’ya, Selçuklular’a gönderdikde, Huda’nın hikmeti, Anadolu’ya Osmancık asrında gelip Orhan Gazi’yle gaza edip Yeniçeri
askerini tertip eyledi. Daha sonra atamız Türkistan piri Muhammed Hanefî oğlu Hoca Ahmed
Yesevî, Hacı Bektaş-ı Veli’ye yardım için Muhammed Buharî’ye, Horasan erenlerinden 700 adam
verip, “Var imdi Saltuk Muhammed’im Bektaş’ım, seni Rum’a gönderiyorum. Leh diyarında sapık
inançlı olan Sarı Saltuk’un suretine girip o mel’unu ve Dobruca’da bir ejder böceği bu tahta kılıç
ile öldürüp Makedonya, Dobruca ve yedi krallık yerde nam u nişan sahibi ol” diye Muhammed
Saltuk-ı Buharî’yi Hacı Bektaş’a gönderdi. O da Saltuk Muhammed Buharî’yi Rum’a gönderip
Dobruca kâfiristanında 70 nefer âşıklarıyla seyahat edip Keliğra mağaralarında ejderi katledip
40.000 kâfir ve Dobruca kralı Pravadi Kalesi’nde imana geldiler.” (Kahraman-Dağlı 2008: 657).
Saltıknâme’de sık sık söz edilen tahta kılıç, Sarı Saltık’ın kâfirleri “hıyar mânendi doğradığı” bir silahtır. Saltıknâme’ye göre bu tahta kılıç, hurma ağacından yapılmış ve Hazreti Muhammed tarafından kendisine verilmek üzere Hızır’a teslim edilmiştir. Ocak, bu iki İslâmî motifin, yani
Hızır ile Hz. Muhammed’in Şamanist unsur olarak değerlendirdiği tahta kılıcı İslâmîleştirmeye
yettiğini söylemektedir (Ocak 2012: 180).
Kendisinde “tahta kılıç” bulunan velilerden biri de Abdal Musa’dır. Yesevi halifelerinden
186
Ali DUYMAZ

Türk Halk Edebiyatı

kabul edilen ve Bektaşî geleneğine mensup olan Abdal Musa’nın dört arşın uzunluğunda bir tahta
kılıcı olduğu, Geyikli Baba ile birlikte bu kılıçla kahramanlıklar gösterdiği Köprülü ve Hammer gibi
araştırmacıların eserlerinde kayıtlıdır (Güzel 1999: 42). Ayrıca Vilayetname-i Abdal Musa’ya göre
Umur Beğ, Abdal Musa’nın kerametlerini görüp müridi olmuş, şeyhinden “gazi” unvanını almış,
kendisini Rumeli’ne fetihlere yollayan şeyhinden bir yadigâr istemiş, Abdal Musa da ona Kızıl
Deli Sultan’ı yoldaş vermiştir. İşte bu esnada Abdal Musa, Kızıl Deli Sultan’a bir tahta kılıç hediye
etmiştir: “Abdal Musa Sultan çagırup bir ağaç kılıç sundı. Kızıl Deli Sultan aldı, öpdi başına kodı.
Andan sonra yüridiler.” (Güzel 1999: 88, 118) Abdal Musa’nın Kızıl Deli Sultan’a ağaç kılıç verdikten sonra Boğaz Hisarı’nı fethe gönderişi ve daha sonra da “Rumeli’ni size verdim, önünüze
kimse durmasın” şeklindeki sözleri, “tahta kılıç”ın fetih ve irşat anlamındaki gücünü gösteren ifadelerdir (Güzel 1999: 118). Bu rivayet ve bilgilere uygun olarak devrinde Evliya Çelebi’nin konuk
olduğu ve II. Mahmut zamanından kapatılan Abdal Musa tekkesine ait eşyalar arasında beşgen
tahta kılıcının da yer aldığı bilinmektedir (Güzel 1999: 37-38).
Bu menkıbelerdeki bilgilerden bazıları şiirlere de geçmiştir. Doğan Kaya’nın bir cönkten
aktardığı Şah Hatayî’ye ait bir dörtlükte Şah Seyyid Ali’nin “tahta kılıc”ına gönderme vardır:
“Rum ilin feth etti Öğürcük Veli
Tahta kılıç tutar o bâtın eli
Erenler serveri Şah Seyyid Ali
Zâhirde bâtında sen imdad eyle” (Kaya 2002)
Pakî mahlâsı kullanan bir şairin söylediği nefeste de Seyyid Ali Sultan’ın tahta kılıcından
söz edilir:
“Gelibol’dan geçti Hakk’a dayandı
Tahta kılıç al kanlara boyandı
Burhanın görenler geldi inandı
Eşiğine Seyyid Ali Sultan’ın” (Koca 1990: 894-895)
Aynı biçimde Geda Muslî’nin Hz. Ali’den başlayarak Anadolu erenlerini anlattığı bir şiirinde
de Zülfikar ile ağaç kılıç arasındaki ilinti dikkat çekmektedir:
“Erenler serveri ol pîrim Ali
Ser-çeşme olmuştur Urum iline
Ağaçtan Zülfikar ol gerçek veli
Ol dem tekbir oldu pîrin beline” (Kaya 2002)
Türk gazi-dervişlerinde ortak bir motif olan tahta kılıçla ilgili olarak ayrıntılı bilgiler Ahmet
Yaşar Ocak’ın eserinde mevcuttur. Birkaç örnekle konuyu zenginleştirelim. Hacı Bektaş’ın Sarı
Saltık dışında tahta kılıç kuşattığı bir başka halifesi de Hacım Sultan’dır. Hacı Bektaş Veli, daha
önce Ahmed Yesevi tarafından kendisine kuşatılan tahta kılıcı Germiyan iline yerleşmek üzere
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Sulucakaraöyük’ten ayrılmak üzere yola çıkan Hacım Sultan’ın beline kuşatmıştır. Hacım Sultan,
kılıcı denemek için bir dervişin katırına çalınca katır iki parçaya bölünmüştür (Ocak 2012: 266).
Gelibolulu Mustafa Ali’nin tespit ettiği Emir-i Çin Osman menkıbesine göre de Türkistan’da
Emir-i Çin Osman, şeyhi Ahmed Yesevi’nin verdiği tahta bir kılıçla Çin diyarına musallat olan bir
ejderhayı öldürmüş ve Müslümanları bu ejderhadan kurtarmıştır (Ocak 2012: 181).
Şeyhlerince tahta kılıçla kuşanıp kâfirlerle veya ejderha gibi olağanüstü varlıklarla savaşan
Bektaşi velileri, tarih itibariyle XIII.-XV. yüzyıllarda yaşamış olarak kabul edilmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu kişilerin nefisle mücadele yani velayetleri yanı sıra gazilik nitelikleri
de mevcuttur ve bu nitelik zamanla arka plana düşecektir. Nitekim evliya menakıpnamelerinde
gördüğümüz “tahta kılıç” ile savaşma motifi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlatan ilk devir
anonim Osmanlı tarihleri, kronikleri ve vekayinamelerine de girmiştir (Ocak 2012: 141). Bu da
bize bu gazi dervişlerin çoğunun ilk devir Osmanlı fetihlerine katılmış kişiler olduğunu göstermektedir. Mesela anonim bir Osmanlı tarihinde anlatıldığına göre Menteşe taraflarında bir “üryan
derviş” bölgeyi elindeki tahta kılıçla fethetmiş, bölge halkının bir kısmını öldürmüş, bir kısmını
da Müslüman yapmıştır. Ahmet Yaşar Ocak’ın da dediği gibi Osmanlı’nın ilk fetihleri döneminde
hudutlarda savaşan ve isimleri bilinsin ya da bilinmesin pek çok “heterodoks” dervişin varlığı bir
gerçekliktir ve tahta kılıç da bu gazi-dervişlerin sembolü olarak öne çıkmış bir gaza gerecidir
(Ocak 2012: 182).
Ahmet Yaşar Ocak’ın İslâm öncesi inanç motifi olarak Şamanizm kökenli gördüğü “tahta
kılıçla savaşmak” motifi, Menâkıb-ı Hacı Bektaş Veli, Vilâyetnâme-i Hacım Sultan ve Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da değişik kerelerde geçmektedir (Ocak 2012: 179, 283). Ayrıca Şeyh Bedreddin’in de tahta kılıç kuşanan bir müridinin olduğu (Ocak 2012: 181), Koçu Baba, Garip Musa
gibi yerel velilerin de tahta kılıçlı olduğu bilinmektedir (Er 2011). Macaristan’da türbesi bulunan
Gül Baba’nın da bir tahta kılıca sahip olduğu ve bu kılıcın Budin’deki türbesinde mevcut olduğu kaynaklarda kayıtlıdır. 1855 yılında türbe içinde bir halı, bir tahta kılıç ve üzeri motifli iki taş
bulunmaktaymış. Fethedilen kale ve şehirlerde geleneğe göre imam, Cuma günleri tahta kılıca
dayanarak hutbesini okurmuş. Bu sebeple tahta kılıç türbede asılı halde dururmuş (Saral 2004).
İlk ve erken dönem gazalarına çıkan gazi-dervişler dışında, bilhassa Alevi-Bektaşi çevrelerindeki diğer veliler için de tahta kılıç motifinin söz konusu edildiği gözlenir. Mesela Kırıkkale’nin
Hasandede köyüne adını veren veliyle ilgili olarak anlatılan bir menkıbe şöyledir: Bir gün Hacı
Bektaş Veli’ye kendinden sonra büyük bir mürşidin gelip gelmeyeceği sorulmuş, o da geleceği
cevabını vermiş. Kendisine bu mürşidin alameti sorulan Hacı Bektaş Veli, önünde duran tahta
kılıcı gösterip “gelip bunu alacaktır” demiş. Nitekim Balım Sultan zamanında Hacı Bektaş Tekkesi’ne gelip doğru kılıca yönelen bir zata, durumdan haberdar olan Balım Sultan tahta kılıcı vermiş.
Bu kılıcı alan zat, Hasan Dede imiş (Ocak 2012: 182).
Bu menkıbeleri değerlendiren Ahmet Yaşar Ocak, tahta kılıcın mürşitlik alameti sayıldığını, ancak mürşitlik mertebesine erişenlerin tahta kılıç taşıyabilecekleri sonucunu çıkarmaktadır.
Bütün dervişlerin tahta kılıçlı olduklarına dair bir işaret olmadığını belirleyen Ocak, bu hakkın
Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş, Hacım Sultan ve Kızıl Deli gibi büyük şeyhlere has göründüğünü vurgulamaktadır (Ocak 2012: 182). Menkıbelerden de anlaşılacağı gibi Ahmed Yesevi-Hacı
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Bektaş Veli’den başlayıp Abdal Musa, Kızıl Deli, Hacım Sultan gibi ellere geçen tahta kılıcın
belirli bir silsile izlediği ve Hasan Dede adındaki yerel sayılabilecek bir veliye kadar uzandığı
anlaşılmaktadır.
Her ne kadar mürşitlerin tahta kılıç taşıma ayrıcalığıyla öne çıktıkları görülmekteyse de
alelade dervişlerin de tahta kılıç taşıdıklarına dair kaynaklarda bilgiler mevcuttur. Arap kaynaklarına göre bellerine takılı olarak tahta kılıç taşıyan dervişler arasında Barak Baba ve yanındaki
dervişler, Abdal veya Baba lâkaplı dervişler ile Kalenderî dervişleri önde gelmektedir (Ocak 2011:
196, 205; Ocak 1992: 162). Mesela bunlardan biri Abdal Murad’dır. Diğer Rum abdalları gibi
“tahta kılıç” taşıyan ve Bursa’nın fethinden sonra şehrin yakınındaki bir tepedeki zaviyesinde
genellikle münzevi bir hayat yaşadığı, sık sık gazalara katıldığı belirtilen Abdal Murad’ın Osmanlı
beyliği topraklarına gelen Babaî hareketine mensup gazi-dervişlerden biri olduğu sanılmaktadır
(Ocak 2011: 213; Köprülü 1976: 254).
Bu kısımda son olarak tahta kılıcın Bektaşilerde simgesel boyutta kullanımı üzerine bir
örnek uygulamaya değinmek istiyoruz: Bektaşilerde Bektaşi ahlâkına uymayan, suç işleyen
kişilere önce rehber, sonra da mürşit ihtarda bulunur, öğüt verir. Eğer yine dinlemez ve suçunda
devam ederse meydan açıldığı bir gün mürşit kendisini muhipler huzurunda hafif bir ihtarla
terbiye eder. Bu da fayda etmezse meydan taşı üzerinde kendisine tahta kılıç veya temsili olarak
bir değnek hafifçe sırtına değdirilerek ceza verilir. Bu bir sembolik dövme eylemidir, ancak o meydana çıkıp da böyle bir sembolik işleme uğramak oldukça etkili bir uygulamadır. Bektaşilerde bu
uygulamaya “tarik urmak” veya “tercüman urmak” derler (Noyan 1977).
Tahta kılıç inancına bağlı kimi uygulamalar son yıllara kadar devam edegelmiştir. Mesela
Çankırı’nın Kullar köyündeki Kara Dede mescidinde bulunan bir tahta kılıcın yağmur duası ritüelinde ıslatılmak suretiyle kullanıldığı görülmekte, ayrıca bu kılıcın Birinci Dünya Savaşı örnek
gösterilerek savaşlara gittiği, kanlı olarak geri döndüğü de rivayetler arasında yer almaktadır
(http://www.kullar18.com/kara-dede-ve-tahta-kilic). Ayrıca Alev-Bektaşi kültüründe tahta kılıç ile
ilgili olarak saydıklarımızın dışında daha pek çok inanış ve uygulama mevcuttur (Bk. Er 2011).

İstanbul’un Fethinde “Tahta Kılıç” Efsanesi
1894 yılında yazılmış Constantinopolis Folkloru kaynaklı bir Rum efsanesine göre İstanbul
kuşatıldığı zaman Tanrı, Agapios adlı bir keşişe melekleri vasıtasıyla bir “tahta kılıç” göndermiş
ve bu kılıcı Bizans imparatoru Konstantinos Paleologos’a vermesini söylemiş. Keşiş Agapios,
ilahî emre uyarak Türklerin İstanbul’u almasına engel olabilecek derecede manevî kuvveti olan
tahta kılıç ile Bizans İmparatoru Konstantinos Paleologos’a gitmiş. Kılıcı ona götürerek bununla
düşmanları olan Türkleri yok etmesini istemiş. Bizans İmparatoru kılıcı alıp bakmış, tahtadan yapılmış bir kılıç olduğunu görünce öfkeyle “Benim elimde Davut’un her savuruşta dört mızrak boyu
uzayan olağanüstü kılıcı var. Bu tahta kılıç ne işe yarar!” diyerek keşişi azarlamış ve saraydan
kovmuş. İmparatorun bu tutumuna kırılan keşiş, doğru Fatih Sultan Mehmet’in huzuruna çıkmış,
kılıcın hikâyesini genç padişaha anlatmış, kılıcı takdim etmiş. Genç padişah, bu kutsal armağanı
büyük bir sevinçle kabul etmiş. Kısa bir süre sonra bu kılıcın manevî gücüyle de İstanbul’u fethetmiş, “Fatih” olmuş (İstanbul Efsaneleri 2005: 21; Aslan 2008: 82-83).
Bu efsaneden de görüleceği üzere “tahta kılıç” motifi, Hıristiyan-Bizans anlatılarında da
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Tanrı’nın kılıcı olarak manevî ve kutsal bir değerle birlikte anılmaktadır. Bizans kaynakları fethi,
İmparator’un manevî zayıflığıyla yorumlamaktadır.

Tahta Kılıç Eğretilemeleri
Çelik kılıç nasıl eğretilenip malzemesi tehlikesizlik üreten “tahta kılıç” biçimini almışsa
tahta kılıç da eğretilenmiş, oyuncaklaşmış, talim malzemesi olmuş, deyimleşmiş, hatta masal ve
fıkra kahramanlarının nesnesi olarak bile kendine yer bulmuştur. Yani kılıcın simgeleşmesinin bir
başka boyutu da dindışı/kutsaldışı alanda gerçekleşmiştir.
Oyun Aracı/Oyuncak Olarak Tahta Kılıç: İstanbul’da oyuncak imalatının merkezi Eyüp
olması dolayısıyla oyuncaklar için genellenmiş bir ifade olarak “Eyüp Oyuncağı” kavramı kullanılırmış. Ahmet Rasim’in yazdığına göre bu el yapımı oyuncaklar arasında en çok ilgi görenlerden
birisi “tahta kılıç”tır (Pakalın 1993a: 579). Oktay Rifat, “Ben Değilim” başlıklı şiirinde tahta kılıç
oyuncağından söz eder.
“Nerde tırtıllı küpeli uçurtmam
Tahta kılıcım borazanım
Bu resimler bana benzemiyor
Ben mutlaka başka insanım” (Oktay Rifat 2014: 98)
Bugün dahi erkek çocukların kullandığı oyuncakların başında teknolojinin gelişmesiyle
birlikte çeşitli maddelerden imal edilmeye başlanmış olan kılıçların geldiği malûmdur.
Spor ve Eğitim Aracı Olarak Tahta Kılıç: Tahta kılıçla doğrudan alâkası olmamakla
birlikte bir savaş eğitimi işlevi taşıyan matrakbazlık adı verilen oyunda kullanılan üzeri deri kaplı
değnek de, yani matrak da zaman zaman kılıç yerine kullanılmıştır (Pakalın 1993b: 422). Antik Roma’da gladyatörlerin de eğitimlerinde “rudis” adı verilen tahta kılıçlar kullandıkları, gösteri
amaçlı olarak arenaya çıkanların da tahta kılıç kullandıkları, 25-40 arası dövüşten başarıyla çıkan
veya üç yıl hayatta kalmayı başarabilen gladyatörlerin ise sürekli tahta kılıç taşıma ayrıcalığına ve
onuruna sahip oldukları bilinmektedir (Uzunaslan 2005). Japonların geleneksel sporları arasında
da “kendo” ve “naginata” adı verilen tahta kılıçlarla oynanan oyunları vardır (Bk. Musashı 1993).
Seyirlik Oyunlarda Tahta Kılıç: Meddahların “çevgan” da denilen sopa kullanışları gibi
ortaoyununda da oyuncuların tahta kılıç ve sopa kullandıkları görülür. Tahta kılıcın bir aksesuar
olarak kullanıldığı yerlerden biri de Orta Oyunu’dur. Orta Oyunu’nda Pusatçı veya Paskal adı
verilen güldürücü kişi, çeşitli gereçlerin yanı sıra tahta kılıç da kullanarak maskaralık eden bir
soytarıdır (Pakalın 1993b: 782). İran Azerbaycanında Nevruz’da oyanan Köse oyununda da
Köse rolünü üstlenen kişinin elinde tahta kılıç bulunmaktadır (And 2012: 324). Yunanistan’da ve
Ege adalarındaki kimi dramatik köylü oyunlarında da görülen “tahta kılıç”, Bulgar köylü tiyarosu
türlerinden Kuker oyununda da görülür. Bu oyunda “berberient” denilen ve elindeki tahta kılıçla
insanları tıraş eden bir berber önemli bir rol üstlenmektedir (And 2012: 109, 313, 338).
Masallarda Tahta Kılıç: Keloğlan ile Devler masalında Keloğlan’ın kendine bir tahta kılıç
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yonttuğu, bu kılıçla öldürdüğü on sineği kastederek kılıcının üstüne “Bir vuruşta on arslan öldüren
Keloğlan” yazdırdığı masal en bilinenidir (Alangu 1990: 7-11). Gerhard Doerfer’in İran’daki Türklerden derlediği masallar arasında da hile unsuru olarak kullanılan “tahta kılıç” motifi yer almaktadır (Doerfer 1987). Ayrıca Azerbaycan’da “Tahta Kılıç” adlı bir masalın kahramanının adı da
Tahtakılıç’tır (Seyidov 1983: 18-20).
Ebû Hayye Fıkralarında Tahta Kılıç: Türk fıkra tiplerine bağlı anlatılarda rastlanmayan
“tahta kılıç” motifi, VIII. yüzyıl Arap şairlerinden Ebû Hayye en-Nümeyrî’ye bağlı olarak anlatılan
fıkralarda yer almaktadır. Buna göre onun fıkralarının bir kısmı tahta kılıcıyla ilgilidir. Ebû Hayye’nin “lüâbü’l-meniyye” adını verdiği, bir tahta parçasından ibaret kılıcıyla gösterdiği kahramanlıklarını anlatan fıkraları ise ayrı bir özellik taşır (Kılıçlı 1994).
Deyimlerde Tahta Kılıç: “İp üzengi, tahta kılıç” deyimi, bazen ayrı ayrı kullanılsa da genellikle birlikte kullanılan bir deyimdir. Eski bir süvari deyimi olarak kabul gören bu tabir, şüphesiz
en çok savaşlarda yokluğu ifade etmek üzere kullanılır. Bazen “ip üzengi, tahta teber” şekline
giren deyim, muhtemelen çocuk oyunlarından aktarılmış olmalıdır. Zira deyimin kökeninde çocukların değneği at, ipi üzengi yapmaları ve ellerine aldıkları tahta çubukları da kılıç yerine kullanmaları yatmaktadır. Bu deyimde üzenginin de, kılıcın da malzemesi olan demir yerine yoksulluk
işareti olarak ip ve tahtanın kullanılmasına vurgu vardır. Bu çerçevede bir yandan umursamazlık
ve beceriksizliği ifade eden bu deyim öte yandan sefalet ve yoksulluğu da anlatır. Ancak deyimde
zor anlarda ihtiyaçları karşılamak üzere bir yaratıcı düşüncenin varlığı da saklıdır. Deyimin Türk
şiirinde özgün bir kullanımını örneklemek istiyoruz. Fazıl Hüsnü Dağlarca “İstiklal Savaşı” adlı şiir
kitabında bu deyimi şu şekilde kullanır.
“Nasıl sığmış şu urbalar altına Allahım,
Köy köy, ağaç ağaç, boy boy acı.
Süvariler: 3’ün Zekeriya, Dursun, Osman
- Buyur!
İp üzengi ama dadaş’ım, kılıç tahta değil
Yürekten eğerin, palan ve tasman.
Ve 1 ‘inci Süvari Alayı Ahmet
- Buyur!” (Dağlarca 1951: 48)
Siyasî Terminolojide Tahta Kılıç: “Tahta kılıç” motifi zamanla bir siyaset tarzının da adı
haline gelerek deyimleşmiştir. Mesela Gandi’nin İngilizlere karşı izlediği politika, “tahta kılıç siyaseti” olarak kabul görmüştür.
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Sonuç
Tahta kılıç motifi gerek şamanî gerekse dinî anlamda çok eski köklere sahiptir. Bu çerçevede çelik kılıç ile tahta kılıç eş zamanlı fakat farklı işlevli olarak varlığını sürdüre gelmişlerdir. Bu
bir ikiliği de ifade eder. Yani nasıl şaman ile savaşçılar farklı kılıçlar kullanmışsa gelişen zamanlarda da gazi-dervişler tahta kılıç kullanırken gaziler, akıncılar çelik kılıç kullanmayı sürdürmüşlerdir. Ancak gerçek fetih aracı daima “tahta kılıç” sayılmıştır.
Âşığın sazı şehre gidilince nasıl bir meddah değneğine dönüştüyse alpın çelik kılıcı da
tahta kılıca dönüşme eğilimine girmiştir. Mehmet Kaplan’ın tip tasniflerinden hareket ederek söyleyecek olursak alp tipinin silahı “çelik kılıç” iken gazi-derviş tipinin silahı “tahta kılıç”a dönüşmüştür. Ancak tahta kılıç, genellikle “kolonizatör” ve “heterodoks” dervişlerin kullandığı bir gereç
olarak bilgelik ve hikmet simgesi olarak öne çıkmıştır.
Tahta kılıç ağaçtan yapılmış olduğundan kozmik ağacı simgeler ve ağaçta bulunan evrensel değerleri temsil eder. Şamanın davulunu hayat ağacının tahtasından yaptığı varsayıldığı için
kılıcın bütün simgesel değerleri ağaçla birleşerek “tahta kılıç”ın değerlerini oluşturur. Şüphesiz ki
“tahta kılıç”ın hammaddesi olarak ağacın ezeli anlamdaki kutsiyetini de göz ardı etmemek gerekir. Elbette tahta kılıcın hammaddesi ağaçtır ve ağaç “hayat ağacı”ndan başlayarak ebedî dönüş
mitosunu besleyen en temel kültlerden biridir. Tahta kılıcı bu anlamda yeni bir uygarlığın diğerini
yok etmeden kurulması işleviyle ele almak ve evrensel görmek elbette mümkündür (Bk. Bergil
1997). Ancak ağacın ve kılıcın Türk kültür tarihindeki özgün yerini, yani ağaç ile kılıç imgelerinin
birleşim alanının oluşturduğu algıyı, Anadolu ve Rumeli’nin fethinin tarihsel önemi içindeki işlevini
düşündüğümüzde bu evrenselliğin Türk kültüründeki ağırlık noktası itibariyle değerini düşürmediğini de unutmamak gerekir. Yani tarih, ağaç ve kılıç ilişkisi bağlamında Türklerin serüvenine
uygun bir birikim oluşturmuştur, diyebiliriz. Bu birikimin en yoğunlaştığı dönem ise bilhassa Yesevi-Hacı Bektaş Veli çizgisindeki alperenler, gazi-dervişlerdir ve ne yazık ki İstanbul’un fethini bu
hususta da milat olarak alabilir ve sonrasında motifin zayıfladığını öngörebiliriz.
Tahta kılıç, simgesel olarak “savaşçı” çelik kılıçtan “barışçı” yanıyla da farklılaşır. Çelik
kılıç; küfür, şer ve kötülükle savaşa mecburiyeti ifade ederken “tahta kılıç” barışı tercih etmenin mesajını taşır. İlk bakışta tehlikesizliği telkin edişiyle barış ve hoşgörüyü veya en azından
düşmana fırsat tanımayı telkin edici bir gereçtir.
Tahta kılıç irşat, ikna ve terbiye kavramını sembolize ederken öte yandan ikna ve irşada
yanaşmayanlar için demir kılıç gibi ve fakat kerametle can alıcı olabilmektedir. Tahta kılıç, düşmanı öldürüp toprak fethinin değil gönüllerin fethinin sembolüdür.
Çelik kılıç, zahirîdir, kaba kuvveti temsil eder; tahta kılıç batınîdir, manevî gücü simgeler.
Her ne kadar Şamanist kökene yaslansa da tahta kılıcı Bektaşiler arasında canlı ve diri tutan temel unsur Ahmed Yesevi’den bu yana gelen “tîğ-ı bâtın” anlayışı ve bu anlayışın Hz. Ali’nin kılıcı
Zülfikar’a yüklenen batınî anlamla ilişkilidir.
Tahta kılıç ile onu taşıyan arasında bir ters orantı olarak denklik kurulur. Yani tahta olmasına bakmadan bu kılıca sahip olmak ve kullanmak bir yiğitlik mertlik, onur gerektirir, tasavvufî
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anlamda mürşitlik gerektirir veya terki terk seviyesinde bir hiçliğe ulaşmak icap eder.
Bildirimizi alıntı ifadelerle bitirmek istiyoruz: Dede Korkut Kitabı’nda “Çalup keser öz kılıcı
muhannetler çalınca çalmasa yig. Çalabilen yiğide ok-ile kılıçdan bir çomak yig” sözleriyle paralel
olarak Mevlana’nın Mesnevi’sinde “Erlik, erkeklik olmadıktan sonra hançerin ne faydası var; yürek olmadıktan sonra miğfer fayda vermez ki. Tutalım, Ali’nin Zü’l-fekaar’ı miras kaldı sana; Tanrı
Arslanı’nın kolu eli varsa sende, göster kendini.” sözleri aslında nesnenin değil insanın önemini
işaret eder. Ya da Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Ahmet Yesevi’yi anlattığı romanında söylediği
gibi “Keskin çelik kılıçların açmak zorunda kaldığı yaraları tahta kılıç kuşanmışlar sarmalıdır ki
gidilen yerlerde kalıcı olunabiline!” (Sepetçioğlu 2002: 527).
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AYNI MOTİFİN İKİ FARKLI MÜZİK VE EDEBİYAT ÇEVRESİNDE
TEZAHÜRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
(“NARMANLI GELİN” ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN1

Giriş
XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında yaşamış olan Âşık Sümmani’nin
(1861-1915) mahlasını taşıyan ve “Narman kazasında Orcuk yolunda” mısraıyla başlayan bir
manzume ile anonim halk müziği muhitlerinde icra edilen, TRT repertuvarına girmiş bulunan ve
“Narman kazasında bir gelin gördüm” mısraıyla başlayan bir türkü mevcuttur. İki farklı müzik ve
edebiyat ortamında üretilen bu iki metnin farklı varyantlarının varlığı tespit edilmiştir. Bu araştırmanın amacı iki farklı ortamda üretilen ve aynı motif etrafında oluşturulan metinlerin üretim ve
icra ortamlarını belirlemek, metinleri mukayese etmek, üretim ve icra ortamlarından kaynaklanan
sorunları, farklılıkları tespit etmektir. Bu amaçla ulaşılabilen tüm yazılı, sözlü ve görsel kaynaklar
taranmış, mümkün olduğunca fazla metne ulaşmaya çalışılmıştır.

1

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. e-mail: duzgun@atauni.edu.tr
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I. Metinlerin Üretim ve İcra Süreçleri
A. Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İcra Edilen Manzume
Âşık tarzı şiir geleneği içinde üretilen, Narmanlı Âşık Sümmani’ye tapşırılan, ve “Narman
kazasında Orcuk yolunda” mısraıyla başlayan manzume mevcut bilgilere göre ilk kez Nejat Birdoğan tarafından 1969 yılında derlenmiştir.2 Elimizde bulunan dört ayrı icradan üçünün (Reyhani,
Ruhani, Toruni) tarihi bilinmemektedir. Ancak onların 1969 öncesine ait olmadığı kolaylıkla tahmin edilebilir. Âşık Yaşar Reyhani ve Âşık Mustafa Ruhani’nin icralarının 1970’lerde gerçekleşmiş olma ihtimali yüksektir. Âşık Nusret Toruni’ye ait kayıt bir televizyon programından alındığı
için bunun 1990’larda icra edildiği tahmin olunabilir. Nuri Çıraği icrası, Dilaver Düzgün tarafından
28 Nisan 1992 tarihinde derlenmiştir. Abdulkadir Erkal’ın Hüseyin Sümmanioğlu’ndan yaptığı
derlemenin tarihi ise 2012’dir.
Bu bilgilerden yaklaşık olarak şöyle bir kronoloji ortaya çıkmaktadır:
1. Ahmet Poyrazoğlu’nun Nejat Birdoğan’dan aktardığı metin (1969)
2. Yaşar Reyhani icrası (1973-1974)
3. Mustafa Ruhani icrası (1970’li yıllar)
4. Haşmettin Arslan’ın yüksek lisans tezi, 1986
5. Nusret Toruni icrası (1990’lı yıllar)
6. Dilaver Düzgün’ün Nuri Çıraği’den derlediği metin (1992)
7. Hayrettin Rayman yayını (1997)
8. Hüseyin Yiğit’in lisans tezi (2000)
9. Abdulkadir Erkal’ın Hüseyin Sümmanioğlu’ndan derleyerek neşrettiği metin (2012)

B. Anonim Halk Müziği Çevrelerinde İcra Edilen Türkü
Halk müziği formunda icra edilen türkünün ulaşabildiğimiz en eski kayıtları Erzincanlı Şerif
Tanındı (1904-1948) ve Zaralı Halil Söyler (1906-1964)’e aittir. Bu iki sanatçının icraları ile ilgili
malzeme taş plaklardır. Ama bu plakların ne zaman hazırlandığına dair kesin bilgi yoktur. Söz
konusu sanatçıların biyografilerinden hareketle bir tahminde bulunmak mümkündür. Erzincanlı
Şerif’in İstanbul’da taş plak kayıtlarını yoğun bir biçimde gerçekleştirdiği yılların 1930-1939 arası olduğu biliniyor. Aynı şekilde Zaralı Halil’in taş plak kaydını gerçekleştirdiği dönem de aşağı
yukarı 1940-1950 arasındadır. Türkünün icrasının bundan sonraki seyrini takip etmek daha da
kolaylaşıyor. Taş plaklar üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Kubilay Dökmetaş’ın verdiği
tahmini bilgilere göre Erzincanlı Şerif’in taş plağı 1935-1940 arasında, Zaralı Halil’in kaydı ise
2 Âşık Ahmet Poyrazoğlu, “Narman Kazasında Orcuk Yolunda Türküsünün Hikâyesi”, Beyazşehir Palandöken, sayı: 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2017, s. 84-85 (Metnin nakil sırası şöyle: Âşık Sümmani – Aziz
Yıldırım (Sarıkamış’ın Köroğlu köyünden) – Nejat Birdoğan – Ahmet Poyrazoğlu)
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1940-1945 arasında olmalıdır.3
Buna göre elimizdeki metinler ve ses kayıtları kronolojik olarak şöyle sıralanabilir:4
1. Erzincanlı Şerif icrası (1935-1940)
2. Zaralı Halil icrası (1940-1945)
3. Nabi Belekoğlu derlemesi (1967)
4. Raci Alkır icrası (1970’li yıllar)
5. Aysun Gültekin icrası (1990’lı yıllar)
3
4

Kubilay Dökmetaş ile yapılan telefon görüşmesi: 16 Ocak 2017
Bunlardan farklı olarak derlenen iki ayrı metin:
Gelin kızlar gelin güller biçildi
Çirkini güzeli burya seçildi
Kıyamet köyneğin bize biçildi
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
Boyun uzun turna gibi görünür
Seni saran igit aklın kaçırır
Kalçanın üstünde adam oturur
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
Geçerken çiçekler boynunu eğsin
Kalem parmakların yüzüme değsin
Ben seni sevmişem yad eller duysun
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
Narman’dan gelirken Urcuk yolunda
Terlemiş memeler orak elinde
Hilaf yoktur Sümmani’nin dilinde
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
(Kenan Özmen, Söğütlü Folkloru ve Etnografyası, Erzurum 1973, s. 287)
Narman kazasında Urcuk yolunda
Terlemiş memeler orak elinde
Hilaf yoktur Sümmani’nin dilinde
Yolcuyu yolundan eyler bu gelin
Kaşlar boyundurak memeler kantar
Zülüfler terazi gerdanı tartar
Bu gelin isterse Narman’ı satar
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
Sümmani’yi asumana yetirir
Boynu uzun turna gibi götürür
Kalçasının üstünde adam oturur
Yaylanma kırılır belin ağ gelin
(https://sarki.bikuple.net/trabzon- Erişim tarihi: 9 Mayıs 2017)
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6. Hüseyin Turan icrası (1990’lı yıllar)
7. Kenan Tuna neşri (2001)
8. Cengiz Şengül neşri (2010)

II. Metinlerin Mukayesesi
A. Metnin İlk Şeklinin Tespiti
Sözlü gelenek ürünlerinin ilk ve orijinal şeklini belirlemek oldukça güç, çoğu kez imkânsızdır. Son şekli de yoktur. İcra mekânı, dinleyici ve icracıdan sadece birinin değişmesi halinde
metin yeniden şekillenebilmektedir. Elimizdeki verilere göre “Narman kazasında” kelime grubu
ile başlayan manzumelerin ilk kez Sümmani tarafından söylendiği, yani âşık tarzı şiir geleneği
içinde ortaya çıktığı, daha sonra anonim halk müziğinde “Narmanlı gelin” motifi etrafında yeni
bir metnin üretildiği, bu çerçevede metinsel ve ezgisel varyantlarının oluştuğunu kabul etmek
durumundayız.
Buna göre halk müziğinin kendine has atmosferi, kendi formunun gerektirdiği düzenlemeleri yaparak farklı bir üslupla türkünün yeniden üretilmesini sağlamıştır. Sümmani’ye ait metnin
icracıları metinde âşık tarzı dinleyici kitlesinin aşığa yüklediği misyona uygun düzenlemeler yaparken aynı dikkat türküde de söz konusu olmuştur. Türkü metni, anonim halk müziği dinleyicisinin beklentilerine uygun bir vokabüler, duyuş ve düşünüş tarzı ile karşımıza çıkmıştır.
Ancak âşık tarzı gelenek temsilcileri, halk müziği icracıları ve dinleyici kitlesinin ortaya
koyduğu bu kabulü kanıtlayacak yeterli delillere sahip değiliz. Çünkü halk müziği tarzındaki icranın en eski örneğinin 1935-1940 yılları arasında gerçekleştiğinin bilinmesine rağmen âşık tarzı
şiir geleneği içinde icra edilen metnin en eski icrasına ait ses kaydı 1970’li yıllara aittir. Bu konudaki en eski derleme ise 1969 yılında gerçekleşmiştir. Anonim halk müziği ortamında üretilen bir
türküdeki “gelin” motifinin Sümmani tarafından kullanılması veya Sümmani geleneğini sürdüren
gelenek temsilcilerinin Sümmani adına oluşturdukları bir metni icra etmiş olmaları da ihtimal dâhilindedir.

B. Metinlerin Benzerlikleri
Âşıklık geleneği temsilcilerinin icra ettikleri manzume ile halk müziği repertuvarındaki türkü
birbirinin versiyonu veya varyantı değildir. Sümmani’ye ait metin kendi geleneği içinde versiyonlarını üretmiş, halk müziği formundaki metin de kendi çeşitlemelerini ortaya çıkarmıştır. Böylece iki
ana metinden çok sayıda yeni benzer metinler türemiştir.
Âşıklık geleneği içinde icra edilen metin, bütün icra, yayın ve derlemelerde “Narman
kazasında Orcuk yolunda” mısraıyla başlamaktadır. Zaralı Halil dışındaki anonim halk şiiri icralarının tümünde bu mısra “Narman kazasında bir gelin gördüm” şeklindedir.5
Saz şairleri bazen şiirlerini üretirken icra ederler bazen de önceden serbest zamanlarda
5

Zaralı Halil icrasında türkünün bu mısraında “gelin” yerine “güzel” kelimesi kullanılmıştır. Ayrıca bu
mısra ile başlayan bent, en sonda yer almaktadır.
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ürettiklerini icra ederler.6 Önceden üretilmiş metnin icrasında da çeşitli tasarruflarda bulunarak
gerekli gördükleri ekleme ve çıkarmaları yapabilirler. Her söyleyişte metin yeniden şekillenir. Bu,
çoğu kez metnin olgunlaşması anlamına da gelir. Ama her zaman böyle olduğu söylenemez.
Saz şairleri, başkalarına ait metinleri icra ederken de ekleme ve çıkarma yapabilirler. Bunun birden fazla sebebi vardır:
1. Önceden üretilmiş metnin ilgili bölümünü hatırlayamama.
2. Önceden üretilmiş metnin ilgili bölümünü beğenmediği için kendince daha iyisini söyleme arzusu.
3. Dinleyicinin beklentilerine cevap verebilecek bir metin oluşturma.
Halk müziği çevresinde yetişen sanatçıların, çoğunlukla bilinen ve önceden ezberlenen
bir metni icra etmelerine rağmen onların icra ettiği metinlerde da farklılıklar ortaya çıkar. Bir türkü metninin TRT repertuvarına girmesi, yani yazılı hale gelmesi her ne kadar yeni versiyon ve
varyantların ortaya çıkmasını güçleştirse de bunu tümüyle engelleyemez. TRT sanatçılarının repertuvardaki metne bağlı kalarak icra etmeleri, üretim faaliyetini durdurur. Hatta sahne düzenlemesinin söz konusu olduğu icra ortamlarında sanatçılar, icra sırasında yazılı bir metinden okuma
yolunu da tercih edebilirler. O nedenle TRT sanatçılarının icra esnasında değişiklik yapmaları,
alışılmış bir durum değildir. Aysun Gültekin icrasındaki metin TRT repertuvarındakine bire bir
uygundur. Böyle bir zorunluluğu olmayan sanatçıların icrası yeni metin üretimlerine imkân verir.
Hüseyin Turan icrasında Erzincanlı Şerif metnine uyulduğu görülür.

C. Metinlerde Çekirdek Eleman
Sümmani’ye ait olan şiirdeki anahtar kelime veya çekirdek eleman diyebileceğimiz bazı
kelimeler anonim halk müziği formundaki türküde de yer almıştır. Bu yapılırken kelimelerin yerleri
değiştirildiği gibi onlara farklı işlevler de yüklenmiştir. Aynı kültürel zemin üzerinde ortaya konulan
farklı tarzlar, belli motifler üzerine bina edilmiştir. Her iki tarzda yer alan metinlerin çekirdek elemanı “gelin”dir. Metinlerin tümünde “gelin”e karşı duyulan hisler dile getirilmiştir. Kompozisyonu
tamamlayıcı unsurlar ise “Narman”, “tarla” ve “orak” kelimeleridir. Gerek âşık, gerekse halk müziği tarzındaki manzum metinlerde bütün ayrıntılarıyla anlatılan bir olay söz konusu olmamakla
birlikte Narman adlı ilçede bir gelinle karşılaşıldığı, bu gelin hakkındaki duyguların ifade edildiği
biçiminde bir anlatım söz konusudur. Burada toplumsal hafızada yer alan kültürel kodların sanatkâr tarafından kullanılarak hitap ettiği dinleyici kitlesi ile arasında etkili bir diyalog kurulması
sağlanıyor.

D. Metinlerin Uzunluğu
Âşık tarzı metinler daha uzundur. Türkü metni daha kısa olmak zorundadır. Bu, üretim ve
icra bağlamları ile ilgilidir. Âşık tarzı metinlerin uzun oluşu, konu bütünlüğünün sağlanmasına ve
az çok bir tahkiyenin ortaya konulmasına zemin hazırlamıştır. Metin, olayın geçtiği mekân, zaman
ve şahıs kadrosu hakkında daha fazla bilgi verebilecek ipuçlarını barındırmaktadır. Manzumenin üretim bağlamı hakkındaki hikâye anlatılmasa da metinden hareketle bir hikâye oluşturmak
6

Umay Günay, Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, s. 25-26
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mümkündür. Bu hikâye, metnin üretim bağlamı hakkında kesin bilgileri içermez ama dinleyiciye
bir metnin içeriği hakkında bilgi sunar.

E. Metinlerin Muhtevası
Âşık tarzı şiir geleneği içinde üretilen metin, daha muhafazakâr bir muhtevaya bürünmüştür.
Elimizdeki yedi ayrı metnin tamamında bu özellik hâkimdir. Yaşar Reyhani ve Nuri Çıraği icralarında, diğer dört versiyondan farklı olarak “Terlemiş memeler kemer belinde” ve “Sallandıkça
oynar her bir oynağı” mısraları yer alır. Diğer versiyonlarda “Başına bağlamış sarı leçeği” ifadesi
bu iki aşığın icrasında “Yar başına örtmüş sarı leçeği” şeklinde söylenmiştir. Sümmani’nin şiirindeki “gelin” imajının masumiyetine gölge düşüren bu ifadeler, halk müziği formundaki türküden
etkilenme veya bu iki aşığın hitap ettiği geniş dinleyici kitlesinin beklentileri ile açıklanabilir.
Hüseyin Sümmanioğlu’ndan derlenen metnin ve Nusret Toruni icrasının hikâye kısmında
“söz konusu gelin, kendisine âşık olunan veya cinsel duygularla yaklaşılan bir kadın değildir”
vurgusu öne çıkar. Sümmanioğlu ve Toruni, dedelerine ait bir metni icra etmişlerdir. Dedeleri, bir
tasavvuf geleneğine bağlılığı ile tanınan, ahlaki tutum ve davranışlarıyla çevresine örnek olduğu
iddia edilen ve “baba” nitelemesini üzerinde taşıyan bir şairdir. Sümmani Baba’dan evli bir kadına
ilgi duyması beklenemez. Bu, olsa olsa iyi niyetle yazılmış bir methiyedir. “Sümmani” mahlasının
anıldığı şiirin üretim bağlamını delillendirmeye ve üretim gerekçesinin masumiyetini kanıtlamaya
çalışan öykünün hemen her icrada anlatılıyor olması da böyle bir zaruretin sonucudur.
Saz eşliğinde icra ettiği şiiri kendisinden derlediğimiz Nuri Çıraği’ye bu derlemeden 25 yıl
sonra “Hüseyin Sümmanioğlu’nun ve Nusret Toruni’nin “Nutuğu yok bu gelinin dilinde” biçiminde
söylediği mısraı siz “Terlemiş memeler orak elinde” şeklinde ifade etmişsiniz” diye hatırlattığımızda Çıraği’nin cevabı şu olmuştur: “Onların söylediği doğrudur. Ben hata etmişim.”7
Halk müziği formunda icra edilen metinde “Sümmani” mahlası yoktur. Bu, türkünün anonim olduğunu gösterir. Anonim oluş, türkü metninde cinsellikle ilgili duyguların ifadesi anlamında
bir rahatlık sağlar. Türküyü icra eden sanatçının kendisine ait bir metni seslendirmediği gerçeği,
dinleyici tarafından bilinmektedir. Hatta türkünün sözleri, icracı sanatçının dedesine, babasına,
herhangi bir yakınına da ait değildir. Türkü, toplumundur, herkesindir. Bu kabulün, nikâhlı eşi
olmayan yeni evli bir kadına, yani “gelin”e karşı cinsel duygularla yaklaşma davranışını masum
göstermemekle birlikte, türkünün geniş halk kitleleri karşısındaki icrasında kolaylık sağladığı
muhakkaktır. O nedenle türkü metninin farklı versiyonlarının tümünde rahat bir söyleyiş olduğu
görülür. Türkü metninin sahibi, “aklını, fikrini hep ona verdiğini, o goncanın bülbülü olduğunu,
serini sevdaya saldığını” söyler. Türküde kadın cinselliğini öne çıkaran tasvirlere yer verilir:
“Yanaklar allanmış, eller kınalı”, “Göğsünde var bir çift Gürcistan narı” gibi. Türkü icracılarının bir
kısmı daha da ileri gider. Zaralı Halil icrasında sanatçı, söz konusu gelinden bir buse istediğini
belirtir. Raci Alkır icrasında “Mevla’yı seversen bir dön geriye” ifadesi yer alırken Nabi Belekoğlu
derlemesinde “Mevla’nı seversen yaşmağın kaldır/Evvel bir buse ver sonra vur öldür” biçimindeki
talepler sıralanır.

7

Gebzede oturan Âşık Nuri Çıraği ile 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan telefon görüşmesi.
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Sonuç
Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde dünyaya gelen, “Sümmani Ağzı”
olarak bilinen bir ezgi ve ifade tarzının temsilcisi ve bir âşık kolunun kurucusu olan Âşık Sümmani’nin ortaya koyduğu “Narman kazasında bir gelin gördüm” mısraıyla başlayan şiirdeki gelin
motifi, anonim halk müziğinde yansımasını bulmuş ve “Narman kazasında bir gelin gördüm” mısraıyla başlayan bir türkünün üretilmesine zemin hazırlamıştır. Ancak iki ayrı müzik ve edebiyat
ortamında üretilen iki manzume birbirinin varyantı veya versiyonu değildir. “Gelin” motifinin işlenişi, manzumelerdeki vokabüler ve bent sayısındaki farklılık kadar ezgi türünde de bariz farklılık
görülmektedir.
Bütün bunlar, âşık tarzı şiir geleneği ve anonim halk müziği geleneğinin üretim ve icra
ortamlarının farklılığı ile açıklanabilir. Buradaki temel faktör, sözün sahibinin belli olması veya
olmamasıdır. Aynı coğrafyada, aynı sosyal ve kültürel zeminde oluşan iki ayrı edebiyat ve müzik
çevresinin aynı motif etrafında ifade ve ezgisel farklılıkların öne çıktığı ürünleri ortaya koyduğu
görülmektedir. Ferdi ve anonim ürünler arasındaki bu farklılık kültürel zenginlik olarak kabul edilmelidir. Bu olgu, halk kültürünün eski, köklü ve sağlam bir zemin üzerinde kurulduğunun ve bu
zemin üzerinde ilerlediğinin de göstergesidir.
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III. Metinler8
A. Âşık Tarzı Şiir Geleneği İçinde Yer Alan Metinler
1. Ahmet Poyrazoğlu’nun Nejat Birdoğan’dan Naklettiği Metin
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir doğar her yana
Yusuf Züleyha’ya taydır bu gelin
Nasıl kıymış yollamışlar tarlaya
Dünya güzelleri ona cariye
Sanarsın cennette benzer huriye
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir doğar her yana
Yusuf Züleyha’ya taydır bu gelin
Başına bağlamış sarı leceği
Sanarsın ki karşı dağın çiçeği
Seni görenlerin yanar yüreği
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir doğar her yana
Yusuf Züleyha’ya taydır bu gelin

8

Metinler, ilgili yayınlardan aktarılırken veya ses kayıtlarından çözümlenirken kaynakta olduğu şekliyle
alınmış, sadece mısra tekrarlarına ve “aman aman” şeklindeki ara sözlere yer verilmemiştir. Bunun dışındaki eksiklik ve yanlışlıklar söz konusu kaynaklara aittir.
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Aldı Sümmani’yi gamı merağı
Kamıştır parmağı sedef tırnağı
Cebellerin karı yayla kaymağı
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir doğar her yana
Yusuf Züleyha’ya taydır bu gelin”9

2. Haşmettin Arslan’ın Yüksek Lisans Tezindeki Metin
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde
Sordum allı gelin kimin yârısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Nasıl kıymış yollamışlar tarlıya
Dünya güzelleri sana cariye
Sanarsın cennette benzer huriye
Sordum allı gelin kimin yârısın
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Yâr başına örtmüş sarı leçeği
Sanarsın ki karşı dağın çiçeği
Dünya kıymaz çalıştırsın gerçeği
Sordum allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
9

Âşık Ahmet Poyrazoğlu, “Narman kazasında Orcuk Yolunda Türküsünün Hikâyesi”, Beyazşehir Palandöken, sayı: 21, Nisan-Mayıs-Haziran 2017, s. 84-85
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Sümmani’yi sardı gamı merağı
Kamıştır parmağı sedef tırnağı
Sallandıkça oynar her bir oymağı
Sordum allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana10

3. Hayrettin Rayman’ın Verdiği Metin
Narman kazasında Orçuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Nasıl kıymış yollamışlar tarlaya
Narman güzelleri sana cariye
Sanarsın Cennet’te benzer huriye
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Yâr başına örtmüş sarı leçeği
Sanarsın ki karşı dağın çiçeği
Dünya kıymaz çalıştırsın gerçeği
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana

10 Haşmettin Arslan, Âşık Sümmani ve Eserleri, Ankara 1986, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, s. 127
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Aldı Sümmânîyi gamı merağı
Kamıştır parmağı sedef tırnağı
Sana Mevla versin yayla kaymağı
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana11

4. Âşık Yaşar Reyhani İcrası
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Terlemiş memeler kemer belinde
Sordum allı gelin kimin yarisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Nasıl kıymış yollamışlar tarlaya
Dünya güzelleri sana cariye
Dedim ki bir su ver ben fukaraya
[Dedim allı gelin kimin yarısan]
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
Yar başına örtmüş sarı leçegi
Sanarsın ki karşı dağın çiçegi
Dünya kıymaz çalıştırsın gerçegi
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana
11 Hayrettin Rayman, Âşık Sümmani Hayatı Edebi Şahsiyeti Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili, Ankara 1997, s.
168 (Rayman, bu şiirin Nejat Birdoğan, “Narmanlı Sümmani ve Kâğızmanlı Sezai”, Cilt: 8, sayı: 177 Mart
1964, s. 3373-3375’den alındığını belirtiyor. Ancak adı geçen yazıda bu şiire rastlanmamıştır.)
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Sümmani’yi sardı gamı merağı
Kamıştır parmağı sedef tırnağı
Sallandıkça oynar her bir oynağı
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana12

5. Âşık Ruhani İcrası
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde
Sordum allı gelin kimin yârısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çalar her yana
Nasıl kıydı yolladılar tarlaya
Huriler periler saçın taraya
Narman güzelleri sana cariye
Sordum allı gelin kimin yârısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çalar her yana
Başına bağlamış sarı leçeği
Zannedersen karşı dağın çiçeği
Âşık Sümmani’nin yanar yüreği
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir am çalar her yana13
12 Asik Reyhani Narman Kazasi (plak kaydı) https://www.youtube.com/watch?v=0-6Io5LlTYw (Erişim
tarihi: 2 Kasım 2017)
13 Âşık Mustafa Ruhani - Narman Kazasında Orcuk Yolunda https://www.youtube.com/ watch?v=KwyWKw SGEEI (Erişim tarihi: 2 Kasım 2017)
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6. Nusret Toruni İcrası
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Hata yoktur şu gelinin dilinde
Sordum allı gelin kimin yârısın
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çaldı her yana
Nasıl kıymış yollamışlar tarliye
Huriler periler zülfün tariye
Narman güzelleri sana cariye
Sordum allı gelin kimin yârısın
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çaldı her yana
Aldı Sümmânîyi gam u merağın
Kamıştır parmağın sedef tırnağın
Cebeller karısın yayla kaymağın
Sordum allı gelin kimin yârısın
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çaldı her yana14

14 Nusret Sümmanioğlu, Narman kazasında Orcuk Yolunda, https://www.youtube.com/watch?v=f8XVra
7KUQM, (Erişim tarihi: 2 Kasım 2017)
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7. Nuri Çıraği İcrası
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Terlemiş memeler kemer belinde
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çalar her yana
Yar başına örtmüş sarı leçegi
Dünya kıymaz çalıştırsın gerçegi
Sanarsan ki yedi dağın çiçeği
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çalar her yana
Nasıl kıymış yollamışlar tarliya
Huriler periler saçın dariya
Dedim ki bir su ver ben fukaraya
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir aman aman aman
çalar her yana
Sardı Sümmani’yi gamı merağı
Kamıştır parmağı sedef tırnağı
Sallandıkça oynar her bir oynağı
Dedim allı gelin kimin yarısan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsan güneştir çalar her yana15
15
Dilaver Düzgün Arşivi, Kaset No: 13-A-1992 (Nuri Çıraği’den 28 Nisan 1992 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yapılan derleme)
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8. Hüseyin Yiğit Derlemesi
Orcuk’un Narman’a bağlı olduğu yıllarda Âşık Sümmani bir yaz günü köyün önünden geçerken çok susamıştır. Yolun kenarındaki tarlalarda kadınlar ekin biçmektedir. Âşık Sümmani
tarladakilerden su isteyeyim mi, istemeyeyim mi diye kendi içinde tereddüde düşer ve su ister.
Tarladakiler ona suyla beraber ekmek de gönderirler. Bunları getiren kişi buyrun der gibi başıyla
işaret ederek ekmek ve suyu Sümmani Baba’nın önüne koyar. Sümmani Baba da ekmeğin kendisine sevildiği için getirildiğini zannettiğinde “sen kimin kızısın” diye sorar. Karşısındaki cevap veremeyince onun lal olduğunu anlar. Gerçekten de o kişi lal ve aynı zamanda da güzel bir gelindir.
Sümmani Baba gelinin bu durumuna üzülür ve çok duygulanır. Hüznünü dağlara taşlara söyler
gibi en büyük dert ortağı sazına sarılır ve şunları söyler:
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Nutku yokmuş gelinin dilinde

Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın bir güneş çalar her yana

Nasıl kıymış yollamışlar tarlaya
Huriler periler zülfün tariye
Narman güzelleri sana cariye
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın bir güneş çalar her yana

Başına bağlamış sarı leçeği
Sanarsın ki karşı dağın çiçeği
Konuşmazsın güzellerin gökçeği
Sordum allı gelin kimin yârisin
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Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın bir güneş çalar her yana

Sardı Sümmânî[yi] gamı merağın
Kamıştır parmağın sedef tırnağın
Cebeller karısın yayla kaymağın
Sordum allı gelin kimin yârisin
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın bir güneş çalar her yana16

9. Abdulkadir Erkal Derlemesi
Sümmânî’nin yolu Narman’ın Orcuk köyüne düşer. Köyün girişinde birkaç adamla karşılaşır. Havanın da sıcaklığından etkilenmiş olan Sümmânî adamlardan su ister. Köylüler suları
olmadığını söylerler.
Bu arada yan tarafta bir tarlada ekin biçmekte olan kadınlardan biri Sümmânî’yi tanır.
Destiden tasa su doldurur, aç olduğunu da düşünerek biraz yoğurt ve ekmek çıkarır. Tarladakilerden birini çağırarak bunları yolda duran kişiye götürmesini ister. Kadının çağırdığı genç kız yeni
evlenmiş, sağır ve dilsiz güzel bir genç kızdır. Bu gelin su, yoğurt ve ekmeği alarak Sümmâni’nin
yanına gelir ve ikram eder. Suyu içen Sümmânî genç kıza ismini, kimin nesi olduğunu sorar. Gelin sağır ve dilsiz olduğundan anlamaz ve yüzünü çevirir. Gelinin hareketlerinden dilsiz olduğunu
anlayan Sümmâni ona şu koşmayı söyler:
Narman kazasında Orcuk yolunda
Ben bir gelin gördüm orak elinde
Nutuğu yok şu gelinin dilinde
Sordum allı gelin kimin yârisan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana

16 Hüseyin Yiğit, Oltu Orcuk Köyü Folkloru, Erzurum 2000, Atatürk Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Tezi (Şiir, Hüseyin Sümmanioğlu’ndan derlenmiş)
212
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

Türk Halk Edebiyatı

Başına bağlamış sarı leçeği
Sanarsın ki karşı dağın çiçeği
Her gördüğüm güzellerden gögçeği

Sordum allı gelin kimin yârisan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana

Nasıl kıymış yollamışlar tarlaya
Huriler periler zülfün taraya
Dünya güzelleri olsun cariye
Sordum allı gelin kimin yârisan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana

Sardı Sümmânîyi gamın merağın
Kamıştır parmağın sedef tırnağın
Cebeller karısın yayla kaymağın
Sordum allı gelin kimin yârisan
Salladı başını döndü bir yana
Sanarsın güneştir çalar her yana17

17 Abdulkadir Erkal, Âşık Sümmani Divanı, [Ankara 2012], s. 14, 157 (Hüseyin Sümmanioğlu’dan derleme)
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B. Halk Müziği Formundaki Metinler
1. Erzincanlı Şerif (1904-1948) İcrası
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın bülbülü oldum

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acap kimlerdendir bu güzel gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan eyler bu gelin

Bir zubun giyinmiş sızığı sarı
Saçları kumraldır gözleri mavi
Göğsünde var bir çift Gürcistan narı

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acap kimlerdendir bu güzel gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan eyler bu gelin18

18

Erzincanlı Şerif, Narman Kazasında, https://www.youtube.com/watch?v=GBmb6xOItII
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2. Zaralı Halil (1904-1964) İcrası
Narmandan gelirken yolun olayım
Açılmış bahçede gülün olayım
Ne çok zahmet verdin kölen olayım
Dedim bir buse ver edalı gelin
Salladı başını ağladı gelin

Seherde bir keklik çıkmış yabana
Taramış saçların dökmüş tabana
Nasıl kıymış yollamışlar yabana
Yabana yollayan iflah olmaya
Dedim bir buse ver edalı gelin
Salladı başını ağladı gelin

Narman kazasında bir güzel gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Dedim bir buse ver edalı gelin
Salladı başını ağladı gelin19

19 Halil Söyler, Narman İkinci Türküsü Halil Söyler-Tap plak kaydı, https://www.youtube.com/watch?v=
qMSZ2TD9ml0
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3. Nabi Belekoğlu Derlemesi
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklıma, fikrimi hep ona verdim
Ben de o koncanın bülbülü oldum
Yanaklar allanmış eller kınalı
Sorun kimlerdendir bu güzel gelin

Serimi sevdaya saldı bu gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin

Narman kazasının Korcuk yolunda
Terlemiş sineler orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde

Serimi sevdaya saldı bu gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızıği aldır
Mevlanı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir puse ver sonra vur öldür

Serimi sevdaya saldı bu gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin20

20 Nabi Belekoğlu, Erzurum Türküleri, Adana 1971, s.53-54 (Okuyan: Şadiye Koyunoğlu, Erzurumlu, 50
yaşında, okur-yazar, Makam bilmiyor, Türküyü amcasının oğlu Zeki Sincan’dan almış, Derleme tarihi ve
yeri: 21.12.1967-Erzurum)
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4. Raci Alkır İcrası
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın güllerin derdim

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızığı sarı
Yaylada görmüştüm o giden yâri
Yanaklar allanmış eller kınalı

Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Gelin benzer cennetteki huriye
Mevla’yı seversen bir dön geriye
Yanağı al olmuş dudağın baldır

Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin21
21 Raci Alkır, Narman Kazasında Bir Gelin, https://www.youtube.com/watch?v=VGaI8A-Jggg (Erişim
tarihi: 2 Kasım 2017)
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5. Aysun Gültekin İcrası
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın güllerin derdim

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevla’nı seversen yaşmağın kaldır
Önce bir buse ver sonra vur öldür

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin22

22 Aysun Gültekin, Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm, https://www.youtube.com/watch?v=CSo3iwFYyys (Erişim tarihi: 2 Kasım 2017)
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6. Hüseyin Turan İcrası
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın bülbülü oldum
Yanaklar allanmış eller kınalı

Acep kimlerdendir bu güzel gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan eyler bu gelin

Bir zıbın geyinmiş sızığı sarı
Saçları kumraldır gözleri mavi
Göğsünde var bir çift Gürcistan narı
Yanaklar allanmış eller kınalı

Acep kimlerdendir bu güzel gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
Yolcuyu yolundan eyler bu gelin23

23 Hüseyin Turan, Narman Kazasında Bir Gelin Gördüm, https://www.youtube.com/
watch?v=67ekTDP3oeM (Erişim tarihi: 2 Kasım 2017)
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7. TRT Repertuvarındaki Metin
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın gülünü derdim

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevla’nı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir buse ver sonra öldür

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Narman kazasının Korcuk yolunda
Terlemiş sineler orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin24
24

Kenan Tuna, Erzurum Türküleri ve Nazariyatı, Ankara [2001], s. 346
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8. Cengiz Şengül’ün Yayımladığı Metin
Narman kazasında bir gelin gördüm
Aklımı fikrimi hep ona verdim
Ben de o goncanın gülünü derdim

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Bir zubun geyinmiş sızığı aldır
Mevla’nı seversen yaşmağın kaldır
Evvel bir buse ver sonra öldür

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin

Narman kazasının Korcuk yolunda
Terlemiş sineler orak elinde
Hata yoktur bu gelinin dilinde

Yanaklar allanmış eller kınalı
Acep kimlerdendir bu allı gelin
Aklımı başımdan aldı bu gelin
Serimi sevdaya saldı bu gelin
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“Raci Alkır’ın verdiği bilgilere göre: Yöresi: Erzurum, Söz: Âşık Sümmani Baba, Müzik:
Anonim, Kaynak Kişiler: Zeki Dilek-Nazım Karabulut, Derleyen: Raci Alkır, Notaya alan: Kenan
Tuna. 1960’lı yıllarda Erzurum’un Narman ilçesinin kurtuluş şenliklerine katılan Raci Alkır, o zamanki Belediye başkanı Zeki Dilek ve Oltu Belediye Başkanı Nazım Karabulut’tan bu türküyü
dinlemiş ve derlemiştir. Müziği anonim olan bu türkünün sözleri Sümmani Baba’ya aittir. Bu eseri
Kenan Tuna 1993 yılında notaya almış ve TRT repertuvarına kazandırmıştır.” 25
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Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezi
• RAYMAN, Hayrettin Rayman, Âşık Sümmani Hayatı Edebi Şahsiyeti Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili, Ankara
1997
25

Cengiz Şengül, Erzurumlu Raci Alkır, Hayatı ve Eserleri, Erzurum 2010, s. 87-88
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TASNİFİ
İÇİNDE TÜRK HALK EDEBİYATI’NIN YERİ
		

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL1

1. Türk Dilinin Günümüzde Coğrafi Dağılımı ve Tasnifi
Dünya milletleri kendi dil ve edebiyatlarında ana çizgi değişmemekle beraber, farklı edebî
dönemler yaşandığı görülmektedir. Fakat bunların pek azı bizim edebiyatımız kadar çeşitlilik arz
etmektedir. Tabiî ki bunun önemli sebebi Türk boylarının dünya üzerinde çeşitli coğrafî bölgelere
dağılarak ayrı topluluklar hâlinde ve ayrı devletler kurarak yaşamalarıdır. Bu durum, birtakım kültürel farklılıkları, farklı lehçe ve şivelerin oluşumunu, farklı medeniyetlerden etkilenmeyi ve farklı
edebiyatlara sahip olmayı da beraberinde getirmiştir.
Bilindiği gibi Türk dili hakkındaki araştırmalarımız yalnız İslam sonrası dönemle sınırlı değildir. Özellikle Türk dilinin genel özelliklerini İslam öncesi dönemlere götürür ve o dönemlerde
bu dilin hangi coğrafyalarda yaşayıp geliştiğini görürüz. Bu cümleden olarak V. yüzyıldan itibaren
bazı Türk boylarının ayrı devletler kurup kendi yazı dillerini oluşturduklarını da biliyoruz. Farklı
coğrafyalarda ve değişik kollar hâlinde gelişen dilimizin bugün; Azerî Türkçesi, Kırgız Türkçesi,
Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Balkan Türkçesi, gibi birçok lehçe,
şive ve ağız özellikleri vardır.2 Bu itibarla Türk dili coğrafyasını yalnız bir coğrafi bölge ile sınırlı tutamayız, aynı zamanda Türk boylarının bugün yayıldığı Asya, Afrika, Avrupa, Avustralya,
Amerika vb. kıtalarda yaşayan Türklerin oralarda da çok zengin Türk edebiyatı mahsulleri ortaya
koyduklarını görüyoruz.
1
2

Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçenin Eğitim-Öğretimi Bölümü
Güzel-Torun-Bilkan-Demir, a.g.e., s. 20-21.
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Geçmişten günümüze, bu coğrafi bölgelerde yaşayan Türk dilleri ile ilgili olarak çok
nâdir ve sağlam araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların ışığı altında derli toplu olarak Türk
dilinin yeryüzünde yayıldığı coğrafi bölgeleri dikkate alarak Tarihi Seyir İçinde İlk TÜRKÇE Döneminin Günümüze Göre Coğrafi Dağılımı ve Tasnifini vermenin faydalı olacağı düşüncesiyle
aşağıda tablo halinde göstermeye çalışacağız:
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2. Türk Edebiyatının 1914’e Göre Tasnifi
Bilindiği gibi, Türk Edebiyatı’nın ilk tasnifini, 1914’lü yıllarda Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad
Köprülü ve arkadaşları;
1. İslam Önceki Türk Edebiyatı; (Sözlü ve yazılı eserler,)
2. İslamî Dönem Türk Edebiyatı; (Türk Halk Edebiyatı
(Anonim-Tekke-Âşık), Divan Edebiyatı,)
3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı (Tanzimat Dönemi, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî,
Millî Mücadele Dönemi ve Millî Edebiyatı)’ şeklinde yapmışlardır.
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Araştırmacılar da, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, günümüze değin Türk edebiyatını
bu üç ana devreye ayırmak ve incelemek bağlamında müşterek bir anlayışa sahip olmuşlardır.3
Hâlbuki bu tasnifin yapıldığı dönemlerden günümüze değin; hem ülkemizde, hem de dünyada
pek çok gelişmeler yaşanmış, araştırmalar yapılmış, tarihler, ülkeler ve coğrafyalar değişmiş,
devletler bölünmüş, bilimsel alanda da yeni yeni bilim dalları oluşmuş, global dünyada daha nice
görüş ve buluşlar ortaya çıkmıştır. Bu cümleden olarak, o günden bu güne dünyada;
• 1914-1918 yılları arasında Birinci Cihan Savaşı,
• 29 Ekim1923’te Cumhuriyetimizin Kuruluşu,
• 1945’te Japonya’da Hiroşima’nın bombalanması,
• 1946’da Almanya’da İkinci Cihan Savaşı’nın son bulması,
• 1950-1953’te Kore Savaşı,
• 1968’de Ay’a ilk ayak basma olayı,
• 1992’de Rusya’nın dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Özgürlüklerine kavuşması..vb
gibi olaylar olmuştur.
Öyle ise bu olaylar karşısında, bugüne kadar bizim de en azından edebiyatımızda; yenileşme, geliştirme hareketleri ve tasnifler yapılmalıydı. Çünkü 103 seneden bu yana bu tasnifle
yetinip, yeni bir tasnif denemesine müşterek olarak gidemeyişimiz, edebiyat câmiamız açısından
bir noksanımız olduğu kanâatindeyim. Bu sebeple 1990’lı yıllardan itibaren dünden bugüne bu
konu ile ilgili olarak, yazılar yazmakta, tebliğler sunmakta ve kitaplarımın ilgili bölümlerinde bu
konuya titizlikle dikkat çekmekteyim. Yani, eski tasnifi de göz önünde tutarak, onu asla reddetmeden, fakat geliştirerek ve yeni gelişmeleri de ekleyerek yeni bir ‘Türk Dili ve Edebiyatı Tasnifi’
yapmamızın zorunluluğunu ortaya koymaya çalıştık.

3. 1914 Türk Dili ve Edebiyatı Tasnifi İçinde Türk Halk Edebiyatının Yeri

Bilindiği gibi, Türk Edebiyatı araştırmalarında sağlam bir neticeye ulaşabilmemiz için Türk
Edebiyatının bütünlüğünü de zedelememek kaydıyla, sağlıklı bir sınıflama yapmamız gerekmektedir. Bu cümleden olarak da edebiyat tarihçileri, 1914’lü yıllarda Türk edebiyatını kronolojik olarak İslâmiyet’ten Önce, İslâmi Dönemı ve Batı Tesirinde Kalan Türk Edebiyatı şeklinde olmak
üzere üç ana döneme ayırmışlardı. Bunlardan özellikle İslami Dönem Türk Edebiyatını, Divan
Edebiyatı ve Halk Edebiyatı biçiminde incelemek konusunda müşterek bir anlayışa varmışlardı.
3

U. Günay, Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüyâ Motifi, Ankara 1986, s. 1.
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Ana hatlarıyla doğru olan ve araştırmalar açısından da kolaylıklar sağlayan 1914’lü yıllarda yapılan ‘Türk Edebiyatı’nın genel tasnifinde ‘Türk Halk Edebiyatı; ‘Anonim Halk Edebiyatı,
Tekke Edebiyatı ve Âşık Tarzı Türk Edebiyatı’ alt başlıklarından oluşmakta idi. Türk Halk Edebiyatı başlığı altında toplanan, ancak benzer özelliklerinin yanı sıra mahiyetleri itibariyle de birbirlerinden ayrılan bu üç farklı şubeden söz edebiliriz. Şimdi bunları ana hatlarıyla kısaca o günkü
anlatımlara göre vermeye çalışalım:

a. Anonim Halk Edebiyatı4
Anonim denilince toplumun tamamının bir araya gelerek oluşturduğu bir edebiyat olarak
algılanmamalıdır. Anonimden kasıt, ilk söyleyeni unutulmuş, toplumun ortak vicdanını, zevkini
yansıtacak biçimde varyantlaşmaya uğramış ürünler anlaşılmalıdır.
Anonim Halk Edebiyatı ürünleri, diğer edebiyat ürünlerinden farklı olarak yalnızca metinden ibaret değildir. Onlar bir metne dayalı olmakla birlikte işlevleriyle ön plandadır. Bir başka ifadeyle Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinin; sosyal, psikolojik, dilbilimsel vb. pek çok işlevleri vardır.
Ninnilerin ses eğitimi, masalların dil, kültür aktarımı, efsanelerin değer koruyuculuğu,
destanların millî şuuru oluşturması bu işlevlerden yalnızca birkaçıdır.
Demek oluyor ki, Türk Halk Edebiyatı’nın oturduğu temel, halkın öz kültürüne dayalı olmasıdır. Örneğin diğer edebiyat ürünlerinde estetik gaye ön planda iken, Türk Halk Edebiyatı
ürünlerinde estetikten ziyade işlevsellik ön plandadır. Fakat o, bu estetikten de büsbütün yoksun
değildir.
Anonim Halk Edebiyatı adını verdiğimiz bu edebiyatı, diğer edebiyat şubelerinden ayıran
noktalar, yalnızca bu estetik konusu da değildir. Onu diğerlerinden ayıran temel özellikler ayrıdır.
Bu ‘Temel özellikleri kitabımızın Türk Halk Edebiyatı Bölümü’nde göstereceğimiz için burada
konuyu kısaca noktalamak istedik.

b. Tekke Edebiyatı5
Bu edebiyat; bazen Divân Edebiyatı, bazen de Âşık Tarzı Türk Edebiyatı bünyesinde sahipsiz kalmış ve bu sebeple de yeterince gelişememiştir. Çünkü bu edebiyat; gereği gibi bilim
adamlarınca araştırma ve değerlendirmelere tâbi tutulamamıştır. Bunun üzerine de bazı araştırmacılar, tek bir isimde birleşemeden kendilerine göre değişik isimler vermişlerdir.
Muhtevası, terminolojisi, fonksiyonu, türü, hedef kitlesi itibariyle bunlardan farklı; fakat
şekil, dil, hedef kitlesi ve muhtevası itibariyle bunları saran, daha çok Tekke ve çevrelerinde
geliştiği için Tekke Edebiyatı diye adlandırılan, fakat sadece tekkeler bünyesinde veya tekkeler
çevresinde gelişmeyip, bütün toplumun içinde gelişen ‘avam ile havas’ arasındaki toplumu kucaklama, kaynaştırma ve birleştirme vazifesi gören ‘Dini-tasavvufi Türk Edebiyatı’ adını verdiğimiz müstakil bir disiplindir.
Şahsen Tekke Edebiyatı tarifini dar bir blok olarak düşünürüm. Özellikle de bu edebiyatın
4 Daha fazla bilgi için, kitabımızın ‘Türk Halk Edebiyatı bölümüne bakınız.
5 Bu konuda daha fazla bilgi için bak: Abdurrahman Güzel, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, 7. Baskı,
Ankara 2015.
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sahasını daha geniş düşünmek ve değerlendirmek durumundayız. Bu edebiyat, bu ad ile
anılamaz. Ancak ‘Dini-tasavvufi Türk Edebiyatı’ adı ile anılmalıdır ki, o zaman her tarafı kucaklayıp Bir Köprü Edebiyatı olabilsin.

c. Âşık Tarzı Türk Edebiyatı6
Anonim Halk Edebiyatı ile en yakın ilişki içinde olan edebiyat şubesidir. Her ikisi de aynı
gelenekten beslendikleri için büyük bir ortaklığa sahiptir. Âşık Tarzı Türk Edebiyatı, bir yandan
gelenekten yararlanırken, diğer yandan geleneği besleme özelliğine sahiptir. Tek farkları, Âşık
tarzında ürün sahibinin belli oluşu ve estetik düşüncesinin ön planda olmasıdır.
Âşık tarzı, her ne kadar 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan âşıklara bağlanırsa da,
bu geleneği İslam Öncesinin ozanlık dönemine kadar indirmek daha yerinde bir karar olur. Yani
bugünkü âşıklarımızın, geçmişteki Ozanlarımızın torunları olduklarını kabul etmemiz gerekir.

4. 1914’te Türk Dili ve Edebiyatı Tasnifi İçinde YER ALMASI GEREKEN
Bilim Dalları
Bilindiği gibi,1914’te yapılan ‘Türk Dili ve Edebiyatı Tasnifi’nde, günümüze göre aşağıda
belirlenen bilim dalları yerlerini almamış, bir kısmı da 1914 tasnifinde yer alan ‘Divan Edebiyatı
ve Türk Halk Edebiyatı’ bünyesindeki bilim dallarına katılmıştı. Elbette ki, bu durum yüz yılı aşan
bir dönemde verimli olmuş da sayılamaz. Öyle ise, verimliliği sağlayabilmek için de, bu tasnifin
günümüz ve geleceğin şartlarına uygun olarak yeniden ele alınıp geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
Bu cümleden olarak günümüzde her konuda yapılan gelişmeler gibi, Türk Dili ve Edebiyatının yeniden tasnifi konusunda yapacağımız araştırmalarımızla bu edebiyatı; yenileşme,
gelişme ve geliştirme metoduyla daha da verimli bir hâle getirebileceğimiz düşüncesindeyiz. Çünkü yapacağımız bu yeni çalışmalarla; unutulmuş, ihmal edilmiş veya bir başka disiplinin altına
sıkıştırılmış olan bazı disiplinleri de yeniden gün ışığına çıkarmış olacağız. Biz bu çalışmamızda
“müstakil birer Bilim Dalı” olarak ele alınması gereken ‘bu disiplinlerin’ önemini aşağıdaki
tabloda belirlediğimiz dokuz örnek grupta ele almaya çalışacağız. Onlar da şunlardır:
1.Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı

6. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi

2.Âşık Tarzı Türk Edebiyatı

7.Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

3.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

8. Halk Bilimi

4.Dünya Edebiyatlarının Tesirinde Kalan Türk Edebiyatı

9. Türk Dil Bilimi

5. Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları (Türk Cumhuriyetleri
ve Türk Toplulukları Türk Edebiyatları)

Şimdi bunların neden birer ‘Müstakil Disiplin’ olması gerektiğini kısa boyutlarıyla ele almaya çalışalım. Şöyle ki:
Birinci gurup: DİNÎ-TASAVVUFÎ TÜRK EDEBİYATI; başlangıçta Türk Halk Edebiya6

Âşık edebiyatı hakkında daha geniş bilgi için bak: Kitabımızın Âşık Tarzı Türk Edebiyatı Bölümü.
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tı’nın bir alt başlığı olarak, Tekke edebiyatı adıyla tanımlanmıştır. Hâlbuki bu tanım bilimsel
açıdan noksandır. Çünkü bu sahada teşekkül eden edebî mahsuller, yalnız tekkelerin bünyesinde veya çevrelerinde oluşmamıştır. Aksine bu edebî mahsuller, diğer pek çok mekânda, hatta
Türklerin İslam dinini kabullerinden sonraki dönemlerinde değil, tam tersine İslam’dan önceki
dönemlerinde de her Türk-İslam coğrafyasında oluşmuştur. Örnek olarak vermemiz gerekirse,
bugün biz, Yunus Emre’yi hangi Tekke veya Tarikat’a yerleştirebiliriz? Dün de bugün de O’nu
hiçbir yere oturtamayız. O, tekkeler ve tarikatlar üstü bir mutasavvıf şâir ve Anadolu yakasında
‘Dini-tasavvufi Türk Edebiyatı’nın hem kurucusu, hem de ilk temsilcisidir.
Bu bağlamda, eğer bugün geriye dönüp, ‘Göktürkler ve Uygurlar dönemlerine’ de kısaca
bir bakacak olursak, o dönemlerde yazılan eserlerin de pek çoğunun dinî muhtevalı olduğunu
görürüz. Bu cümleden olarak Türklerin, İslam Dini’ni, VII. asırdan itibaren kabullenmeleri sonrasında gelişen bu “Türk edebiyatı”; elbette ki o dinin akîde ve vecd yönünü de yaşayarak “dinî
ve tasavvufî” muhtevada eserler vermiştir. Yine bu edebiyat; nazım şekli ve nazım tür’ü olarak
da, hem Âşık edebiyatı, hem de Divan edebiyatı nazım şekil ve türlerini ustaca kullanmıştır. Hatta
öyle ki, bu konuda sayısız mutasavvıf şâirler yetişmiş ve her ‘nazım şekli ve türünde’ çok kıymetli
eserler vermiştir. Bu sebeple; bu muhteva bünyesinde gelişen Türk edebiyatı içindeki bu bilim
dalına öyle bir ad koyalım ki, bu ad, hem dinî akîdeyi, hem vecdi, hem de milli vezni beraberinde
getirerek, toplumun her kademesini uzlaştıran, birleştiren, bir köprü vazifesi yapan ”müstakil bir
disiplin” halinde görev alan, geçmişten günümüze edebi eserler üreten ve adı da “Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı”7 olan müstakil bir bölüm kurmuş olalım.
Burada şu hususu da belirtmeden geçemeyeceğim. Meslektaşlarımız veya bu sahadaki
yetkili kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri’nin ilgili bölümlerinde
‘Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı’ adını ders adı olarak koymaya çekinmektedirler. Ama Batının
fosilleşmiş, işe yaramayan bazı isimlerini -sırf ilerici görünmek için- ders adı olarak koyup, öğrencilerimizi oyalamaktadırlar. Halbuki, bugün Türk edebiyatının içinden dini muhtevayı bir anda
çıkarırsanız, Türk Edebiyatı içi boş bir kovan’dan ibaret kalır.
Çünkü Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı; toplumun ”kültürel değerlerine sahip çıkan, üreten, gelişen, dünya ve âhiretini tamamlayıcı bir eğitim veren ve bu insanları gerçek anlamda
her iki âlem için de mutlu kılan, milli birlik ve beraberliği sağlayan, dinî yaşayışını belli bir vecd
içinde, bazen nesir halinde, bazen millî vezinle, bazen de Divan şiiri nazım şeklini kullanarak,
dinî tasavvufî nazım tür’leriyle verebilen ve toplumun tümünü ‘avamla-havası’ kucaklayan bir
‘köprü-ekol edebiyatı”dır. Bu cümleden olarak, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı da Üniversiteler arası Kurul’da ‘Doçentlik Bilim dalları’nda müstakil bir bilim dalı olarak yerini almalıdır.
İkinci grup: ‘ÂŞIK TARZI TÜRK EDEBİYATI’ da “Türk Halk Edebiyatının’ bir alt başlığı
olarak XVI. yüzyıldan itibaren tanımlanmıştır. Bu tanım da noksandır. Çünkü Âşık edebiyatı ile
ilgili her türlü kültürel değeri İslam öncesi Türk edebiyatının Sözlü ve Yazılı mahsullerinde de
açık bir şekilde görmekteyiz. Öyle ise, Âşık edebiyatı da “müstakil bir disiplin” olmalıdır. Çünkü
Âşık Tarzı Türk Edebiyatını oluşturan âşık tipi, Türk kültürünü her yönden etkileyen üç büyük
medeniyet değişikliğine bağlı olarak üç büyük değişim geçirmiştir. Bunlardan;
7

Bu konuda daha fazla bilgi için: Kitabımızın “Niçin Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatıı Adını Verdik?” birinci
bölümüne bakınız.
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Birincisi, muhtelif Türk boylarında ‘ozan, baksı, kam (şaman)’ vb. adlarla anılan şair ruhaniler grubudur.
İkincisi, İslamiyet döneminde Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı tesiriyle ortaya çıkan mutasavvıf Âşıklar dönemidir.
Üçüncüsü ise; Batı medeniyet dairesine giren sazcı, saz ustası, saz sanatkârı, bağlama
üstadı gibi adlarla anılan modern âşıklar dönemidir.8
Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte ve toplumdaki iş bölümüne de bağlı olarak şair ruhanilar birtakım görevlerini bırakmak zorunda kaldılar. Bir kısmı hastalık tedavisine yöneldi; bir
kısmı Allah aşkını basit şekillerde halka anlatan dervişler oldular, bir kısmı da kopuzlarıyla muhtelif şiirler terennüm eden şahsiyetler (ozanlar) halini aldılar. Bu sebeple ÂŞIK TARZI TÜRK
EDEBİYATI da müstakil bir disiplin olmalıdır.
Üçüncü grup: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI da “Batı tesiri altında kalan
Türk edebiyatının bir alt başlığı olarak tanımlanmıştır. Kanaatimizce bu da noksandır. Çünkü
“Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı” Atatürk Türkiye’sinde Cumhuriyet’in ilanı ile beraber başlayan ve bugün de, yarın da devam eden ve edecek olan bir ekol edebiyatıdır. Dolayısıyla bu
edebiyatın da başka bilim dallarının alt başlığı olarak değil, müstakil bir disiplin olarak tanımlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Dördüncü grup: TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ, Ülkemizde bütün eğitim kurumları,
Anayasa’mızın 40. Maddesi uyarınca Türkçe eğitim-öğretim yapar, halk Türkçe konuşur, Devletin resmi dili Türkçedir.
Bundan dolayı; Türkçenin Eğitimi Öğretimi Bölümünün Eğitim Fakültelerinde 1987’lerde Kurucusu olan bendeniz, bu bölümden yetişen yüzlerce akademisyen, mezun olan binlerce
mezunlarımız ve Türkçe sevdalıları olarak, Türkçe Öğretmeni yetiştiren bu kurumun bu hâle
–hele hele bu dönemde- düşmesine asla gönlümüz râzı değildir. Ancak, yapılan bu hatanın kısa
zamanda akl-ı selim sahipleri olan sizler tarafından düzeltilmesi ve Türkçenin Eğitimi Öğretimine
lâyık bir programın da bir daha hiç değişmeyecek şekilde yapılarak ve yürürlüğe konulması kaydıyla teselli bulabiliriz.
Bilindiği gibi, tarihi geçmişimizde de ‘Yusuf Has Hacib, Tabgaç Han’a Kutadgu Bilig’i takdim ederken, ‘Ben bu eseri Devlet dili Türkçe ile yazdım’ der.
TÜRKÇE VE EĞİTİMİ: Ayrıca, Karamanoğlu Mehmet Beyin, 15 Mayıs 1277’de Türkçe
hakkındaki Fermanı; 23 Aralık 1876’deki Sultan Abdülhmâd döneminde çıkarılan, ”Kanûn-i
Esâsîyye’nin 18. maddesindeki ‘Devletin lisân-ı resmisi Türkçedir’910 maddesi, Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1923 Anayasa’sı ve günüBu hususta daha fazla bilgi için bak: Güzel, Abdurrahman- Torun Ali, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 5.
baskı, Ankara 2009, s. 243-251.
9 Özyavuz, Tuncer, Osmanlı-Türk Anayasaları, İstanbul 1997, s. 304; Suna Kili, Türk Anayasaları, Tekin
Yayın, İstanbul 1982, s.11.
10 Özyavuz, Tuncer, Osmanlı-Türk Anayasaları, İstanbul 1997, s. 304; Suna Kili, Türk Anayasaları, Tekin
Yayın, İstanbul 1982, s.11.
8
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müze kadar gelen 1961 ve 1982 Anayasalarında, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin RESMİ DİLİ
TÜRKÇEDİR hükmü tartışmasız yer alır.
Bu hükümler doğrultusunda, Türkçenin öğretilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu cümleden olarak bütün eğitim kurumlarında okutulan bütün dersler, Anaokulundan Üniversiteye kadar
Türkçe olduğuna göre, anlamlı ve kaliteli Türkçe Öğretmeni Yetiştirmek de Devletin ilgili birimlerinin asli görevleridir. Bu bağlamda Türkçe Öğretmeni yetiştirecek bir kurumun da olması zorunludur. Bu kurum da günümüzde Eğitim Fakültelerinin Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümleridir. Bu bölüm bünyesinde her yaştaki çocuklarımız ve Yabancılara Türkçe öğretimi için;
‘Temel Türkçe Öğretmenliği ABD (ilköğretim 1-4.sınıflar İçin), Türkçe Öğretmenliği ABD (Orta
öğretim 6-8.sınıflar İçin), Yabancılara Türkçe Öğretmenliği ABD, İki Dilli Türk Çocukları Türkçe
Öğretimi Anabilim Dallarının kurulması gerekmektedir. .
Sonuç olarak deriz ki, Eğitim Fakültelerinde Türkçenin Eğitimi Öğretiminin BÖLÜM
olarak yerini alması zorunludur. Bu bağlamda Türkçemiz, hem kanunlarımız hükmünce, hem milli
vakarımız gereği, hem milletimizin diline saygı, hem bilimsel çalışmalara destek, hem Türkçenin
Dünya dili olmasına hizmet, hem de ‘Anamın ak sütü kadar helal olan dilime saygıdır.
Beşinci grup: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ, Orta öğretimde Liselerimize Türk Dili
ve Edebiyatı Öğretmeni yetiştirmek içindir. Öğretmenlik mesleği, ‘veliler, nebiler postu, gönüller
nurudur. Bu nur, çocuklarımıza verildiği müddetçe, adalet olgusu, birlik ve beraberlik duygusu,
bilimsel üretim daima başta yer alır. Bu sebeple adına hürmeten bile olsa Eğitim Fakültelerinde
Edebiyat öğretmeni yetiştirecek olan kurun adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ Bölümü
olmalıdır.
Altıncı grup: “TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARI TÜRK EDEBİYATLARI ise müstakil bir bilim dalı altında belirlenmemiştir. Çünkü o günün şartlarında bu edebiyatların belirlenmesi belki mümkün değildi. Fakat günümüzde ise bu edebiyatın da “İslâmi Dönem
Türk Edebiyatı” bünyesinde “Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Türk Edebiyatları “olarak
“müstakil bir disiplin” halinde belirlenmesi gerekirdi. Ve de öyle oldu. Günümüzde bu edebiyatın adı ‘ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ’ olarak yerini aldı. Bu
durum da memnuniyet vericidir.
Yedinci grup: DÜNYA EDEBİYATLARININ ETKİSİNDE KALAN TÜRK EDEBİYATI:
Günümüzde Türk Edebiyatı, yalnız Batı tesiri altında kalmamıştır. Bu edebiyat bugün, hem Doğu,
hem Batı, hem de diğer ülke edebiyatlarının tesiri altında gelişmiştir. Elbette ki bu gelişmeler,
ya bizzat, ya da medya kanalıyla bütün dünya edebiyatlarının etkisinde kalarak gelişmekte ve
eserler vermektedirler.
Örneğin; Dallas, Yalan Rüzgârı, Altın Kızlar, Kökler vb.lerine karşı Türkiye’de gelişen edebiyat, yalnız batının tesirinde gelişen edebiyat olmayıp, tam tersine diğer dünya edebiyatlarının
da etkisinde gelişen bir edebiyat olmuştur. Bu sebeple “Batının Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatını, “Dünya edebiyatlarının etkisinde gelişen Türk edebiyatı” başlığı altında belirlemek ve ona
göre incelemek yerinde bir karar olur.
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Sekizinci grup: TÜRK HALK BİLİMİ11: İngiliz arkeolog William J. Thomsen (1803-1885),
1846’da bağımsız bir bilim dalına ad olarak ‘Halk Bilimi-Folklor’ terimini kullanmıştır.
Halkbilimi, diğer sosyal bilim dalları gibi sınırlı bir tanım olarak tarif edilemez. Halk Bilimi,
‘Bir ülke, ya da belirli bir bölge halkına ilişkin soyut ve somut kültürel ürünleri konu edinen, bunları
kendisine has yöntemleriyle derleyen sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve neticede de bir
senteze vardırmayı amaçlayan Bilim Dalı’dır.
Halkbilim, kültürler arasında karşılaştırmalar yaparak aradaki bağları, kültürün geçirdiği
evrimi ve değişimi, günümüzde aldığı yeni biçimleri ortaya koyar.
Halkbilimi, bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler,
âdetler zincirini tespit eder, bu zincirin köstekleyici, ya da destekleyici halkalarını tek tek belirler.
Halk kültürünün atar damarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmaya
çalışır.
Halk Bilimi-folklor kavramı, 1914’lerde ilk defa Fuad Köprülü ve Ziya Gökalp’in bu ismi
telaffuz ettikleri dönemlerde, geçmişten günümüze değin:
‘Halk Bilimi12, halkiyat, halkbilim, budun bilim, sözlü kültür’ gibi sözcüklerle ifade edilmiştir.
Genelde ise folklor, adı ne olursa olsun bir topluluğa bağlı bireyler tarafından geleneksel kalıplar
içinde, sözlü ve çeşitlenerek ve zamanla kalıplaşarak (halk üslubu anlamında) nakledilen her
türlü bilgi birikimini, tarihi tecrübeyi ve kültürü ve bu kültürün değişik soyut ve somut formlarını
inceleyen bilim dalı olarak da özetlenebilir.
Almanların folklor sözcüğü için Volkskunde, Amerikalıların bir ara Etnoloji kavramlarını
kullanmalarını13 da burada ifade edebiliriz.
Alan Dundes; ‘geçmişte yaşayanlar da halktı, şimdilerde yaşayanlar da halk, köyde yaşayan da halktır, şehirde yaşayan da halktır’ görüşünden hareketle folkloru;
‘Soyut ve somut verilere dayalı; halk sanatı, giyim -kuşam, halk dansı, halk tiyatrosu, halk
hekimliği, halk müziği, halk dili (argo gibi), halk lâkapları, mezar yazıtlarından tuvalet yazılarına,
duvar yazılarına varıncaya kadar olan bütün alanlar ve bunlar üzerinde yapılan soyut ve somut
çalışmalar şeklinde tarif etmektedir.14
Dokuzuncu grup; TÜRK DİL BİLİMİ: dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün yönleriyle konu edinip inceleyen bilim dalıdır. Arapçada sarf ve nahiv ilmi, batı dillerinde
ise gramer olarak adlandırılır. Bir dilin, seslerden cümlelere kadar ihtiva ettiği bütün dil birliklerini,
11 Daha fazla bilgi için, kitabımızın ’Türk Halk Bilimi-Folklor ve: Türk Halk Bilimi-Folklor Kuramları ve
Kullandığı Araştırma Metodları Bölümlerine’ bakınız.
12 Halk Bilimi üzerinde Türkiye’de ilk çalışmalar Ziya Gökalp (1913) başlatır ve folklor yerine halkiyat;
daha sonra Fuad Köprülü, Yeni Bir İlim: Halkiyat: folklor; Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Pertev Naili Boratav ve Ahmet Kutsi Tecer, Sadedin Nüzhet Ergun, Halit Bayrı, İlhan Başgöz,
Şükrü Elçin de aynı noktada takip ederler.
13 Tahir ALANGU, Türkiye Folkloru El Kitabı, Adam Yay., İst., 1983, 30.
14 DUNDES, a.g.m., s.76.
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geniş bir şekilde anlam ve görev bakımından inceleyen kurallara ise dilbilgisi denir.
Dilbilgisi, incelediği dil unsurlarına göre kendi içinde bölümlere ayrılır: fonetik, morfoloji
veya sarf, etimoloji, sentaks veya nahiv, semantik gibi bölümlerin hemen hepsi dilbilgisi içinde
ayrı ayrı incelenmelerine rağmen, birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmaz ve daima birbirlerine
karışırlar. Bu itibarla dilbilimi, bir dili bütün cepheleriyle bir bütün olarak ele alıp inceleyen ilmin
adıdır.
Onuncu grup: ‘AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TEŞEKKÜL EDEN TÜRK EDEBİYATI’ Bugün dünyanın pek çok ülkesinde binlerce ve milyonlarca Türk ailesi yaşamaktadırlar.
Elbette ki, bunların da bir edebiyatları olacaktır. Biz de bu durumları göz önüne alarak ilk defa bu
tasnifte değerlendirmeyi uygun gördük. Çünkü bu kalabalık, en azından yarım asırdan bu yana
Orta Avrupa ve diğer ülkelerde yaşamakta ve adeta o ülkelerin hem vatandaşı olmakta ve hem de
oraların kültür ve edebiyatlarına da entegre olmaktadır. Bu sebeple, bu kardeşlerimiz tarafından
teşekkül eden o edebiyatı da ‘Avrupa Birliği Ülkelerinde oluşan Türk Edebiyatı’ başlığı altında
yeni tasnifimizde değerlendirmeyi uygun görmekteyiz.
Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki; yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığımız on grup
içinde bu önemli disiplinler 1914 tasnifinde yer almamıştı. Biz ise; bugün “Türk Dili ve Edebiyatının Tasnifini, günümüze göre; İslam Öncesi Türk Edebiyatı ve İslamî Dönem Türk Edebiyatı
ana başlıkları altında ve onların alt başlıklarını vererek aşağıdaki Tabloda görüldüğü şekilde
yapmanın daha doğru ve faydalı olacağı düşüncesiyle yeniden tasnif edilmesi gereğine inanıyoruz. Bu tasnif ile günümüzde veya ileride yapılacak bazı itirazların da ortadan kalkacağı kanaatindeyiz.
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5. Türk Halk Edebiyatı’nın Bugünkü Durumu ve Bilimsel Değerlendirilmesi
Türk Halk Edebiyatının, bugünkü durumunda, maalesef Üniversitelerarası Kurul’da ‘Doçentlik Bilim Dalı’ olmaktan çıkarılarak, 20-30 yıllık bir mazisi olan, somut veya soyutlara karışan ‘Halk Biliminin içine isimsiz olarak gizlice sıkıştırılması anlaşılamamıştır. Bu durum bilimsel
bir yaklaşım olmadığı gibi, tam tersine olumsuz ve şık olmayan bir tavırdır. Halk Bilimi, bundan
3-5 sene evveline kadar Türk Halk Edebiyatı bünyesinde hem soyut ve somut ilkeleri sebebiyle,
hem de Doçentlik Temel alanında ele alınarak değerlendiriliyordu. Şimdi ise, işler birden bire tersine dönüp, beş bin yıllık Türk Halk Edebiyatı yoklara karıştırılıp, çok yakın bir maziye sahip olan
Halk Bilimine teslim ediliyor. Bu vahim durumu, bilimsel ciddiyetle bağdaştırmak veya anlamak
mümkün değildir. Bazı kişiler, eğer yeni bir dünya kurma peşinde iseler, Halk Bilimi de yaşasın,
fakat bunu yaşatalım derken, uzun bir mazi ve kültürel birikime sahip Türk Halk Edebiyatını öldürmek neyin nesidir? Kanaatimce bu tavır, bilimsel bir tavır olmadığı gibi, en hafif ifadeyle Türk
milli kültürüne saygısızlık ve kendini bilmezliktir.
Türk Halk Edebiyatı’nı Doçentlik Bilim Dalından çıkarma kararını verenler acaba;
‘Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Âşık Ömer, Gevheri, Bayburtlu Zihni, Everekli Seyrani,
Erzurumlu Emrah, Âşık Veysel, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Âşık İlhami..vb’lerini nerede
inceleyecekler? Bunların nazım tür ve şekillerini ‘Türk Halk Edebiyatı’na değil de, yoksa ‘Soyut
ve Somutun’ neresine yerleştirecekler? Halbuki Türk Halk Edebiyatı, dünden bu yana hep
müstakilen Doçentlik Bilim Dalında daima yerini alıp ‘Türk halk Edebiyatı Doçenti Diploması’ alınıyordu. Ne oldu da YÖK nezdinde 9 adet Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesinin de bulunduğu
bir dönemde ‘Türk Halk Edebiyatı’ sınır dışı edildi, anlamak mümkün değildir. Hatta öyle ki, Türk
Halk Edebiyatının dışlaması, karma Filoloji Temel Alanı’nda bile yer verilmeyişi unutkanlık,
umursamazlık veya görmemezlik değil, tam tersine milli kültürümüze bir saygısızlık, bir düz tabanlıktır. Bu tutum akıl alır gibi değildir. Ümidimiz odur ki, akl-ı selim sahipleri bu yanlışlarından
kısa zamanda döner ve Türk Halk Edebiyatı da, yeniden eski ve lâyık olduğu milli ve manevi
değerlerimizi sahip müstakil bir disiplin olarak yerini alır.
Burada her iki tarafa da hatırlatmak gerekir ki; tarihine, kültürüne saygısı olan kim olursa
olsun, Türkoloji Bilim Dalı olan Türk Halk Edebiyatına başka bilim dalları arasında yer araması
bilimsel ve etik de olmadığı gibi, Türk bilim hayatına yapılmış bir darbe gibi görülmektedir. Bilindiği gibi, Halk Biliminin konusu herhalde ‘soyut ve somut olmayan’ kıyafetleri..vb’lerini incelemektir.
Halbuki, Türk Halk Edebiyatı’nın asıl konusu, edebi mahsullerin nazım şekil ve türleri ile ortaya
koyduğu zengin muhtevalı metinleri incelemektir. Halk Biliminin görevi ise, soyut ve somut kültür
varlıkları değerlendirmektir.
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6. Türk Dili Ve Edebiyatı Doçentlik Temel Alanı İçin Olması Gereken Teklifimiz:
Bilindiği gibi, Üniversitelerarası Kurul’da her bilim dalı, kendi özelikleri ve yakınlıklarına
göre değerlendirilir. Bu durum; sağlık, fen, sosyal ve eğitim alanları olarak da adlandırılır. Ama
asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk bilim hayatında kendi kültürel milli değerlerimizi
kapsayan bilim dallarını da bir arada tutmak Yükseköğretim Kurulu’nun başlıca görevidir. Bu
cümleden olarak, uluslararası bilim dünyasında da ‘Türkoloji Bilimi’ olarak adlandırılan ‘Türk
Dili ve Edebiyatı’nın ilgili bütün ana bilim dallarını, bir çatı altında toplamak en doğru olanıdır.
Burada dağınık bir duruma geçmek yanlış olur. Özellikle Türkçenin beş bin yıllık bir bilim dili
olduğu dünyamızda; dilimizi, milli ve manevi değerlerimizi, âdet ve geleneklerimizi, milli kültürümüzü, bilimsel çalışmalarımızı, hem kendi insanımıza, hem de yabancılara tanıtmakta kararlı
olmalıyız. Bir yandan da bilimsel çalışmalarımızda, yalnız kendi bölgemiz içinde kalmayıp, dünya
ile entegre olmalı ve dünyayı iyi takip edip, Türk bilim adamları yeni buluşlarımızla dünyaya örnek
olmalıdır.
Özellikle günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu, bu sahada bilimsel
alanda dağınık değil, çağdaş ve özel branşlara yönelik Üniversiteler kurmalıdır. Örnek olarak;
‘Eğitim, Sağlık, Teknoloji, Ekonomi, Türkoloji, Teoloji, Sosyal ve Kültürel Bilimler..vb alanlarında
ihtisas Üniversiteleri kurarak bu kurumlarda; kaliteli devlet adamı, iş uzmanı, sanatkar, uluslararası politikalar uzmanı, uluslararası araştırıcı eğitimci bilim adamları yetiştirilmelidir.
Günümüzde gördüğüm kadarıyla Üniversitelerimizdeki akademik yükselmelerde bile dağınık bir sistem uygulanmaktadır. Özellikle de Yükseköğretimde kendi öz benliğimiz olan Türkoloji Temel Alanı kurulamayıp, bunun yerine Türkoloji’nin alt bilim dalları, Doçentlik Temel
Alanları olan, ya Filoloji, ya da Eğitim Temel alanlarında dağınık olarak yer almaktadır.
Üstelik burada da Türkoloji’nin bilim dallarına tam olarak yer verilmemiş, hatta hiç de
alakası olmayan başka bilim dalları ile yan yana konulmuştur. O ilgisiz bilim dalları içinde yer alan
Türkoloji bilim dallarını, Üniversitelerarası Kurul’un tespiti ile ortaya konulan ve hâlen de yürürlükte olan Filoloji Temel Alanı içinde bulunan Türkoloji bilim dallarını aşağıdaki tabloda örnek
olarak aynen veriyoruz.
TÜRKOLOJİ BİLİMİ DALLARI

DİĞER BİLİM DALLARI

Türk Dili

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Karşılaştırmalı Edebiyat

Halk Bilimi

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Yeni Türk Edebiyatı

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Eski Türk Edebiyatı

Kafkas Dilleri ve Edebiyatları
Balkan Dilleri ve Edebiyatları
Çeviri bilim

Burada bile Türkoloji Temel Alan olan ‘Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı’, Doçentlik Bilim
Dalı’nda yer almamıştır. Ama bütün üniversitelerimizin, Eğitim ve Edebiyat Fakülteleri Türkçe,
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde 4-8 Sömestir Lisans dersi olarak okutulmaktadır. Çünkü bu
bilim dalı, bizim geçmişlimizle günümüzü ve geleceğimizi birleştiren önemli derslerden biridir.
Demek oluyor ki, bu karma yapı olan Filoloji Temel Alanı içinde yer alan: ‘Doğu Dilleri ve
Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Balkan Dilleri ve Edebiyatları, Kafkas Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviri Bilim’ Bilim dallarının yanında
Türkoloji Bilim Dallarının yer alması doğru değildir.
Özellikle de geniş bir bilgi alanı olan Türkoloji Temel Alanı’nı bırakıp onun yerine, ‘’Filoloji Temel Alanı’nı almak ve bu alana Türkoloji Bilim dallarını noksanlarıyla beraber dâhil etmek
hiç de bilimsel, akıllıca ve etik de değildir. Biz, yukarıda belirttiğmiz karma Filoloji Temel Alanı
yerine, ısmarlama olmayan kendi nev-i şahsına münhasır ‘Doçentlik Bilim Dalı Türkoloji Temel
Alanı’nda Türkiye Cumhuriyeti bilim dünyası olarak ve Batının da kabul ettiği ‘Doçentlik Bilim
Dalı, Türkoloji Temel Alanı’nda yer alması gereken Türk Dili ve Edebiyatı bilim dallarının da
müstakil disiplinler olarak yerlerini alması en huzurlu dileğimizdir. Onlar da:
DOÇENTLİK TEMEL ALANI
TÜRKOLOJİ BİLİM DALLARI
1. Türk Dili

7. Türkçenin Eğitimi-Öğretimi

2. Türk Halk Edebiyatı

8. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

3. Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı

9. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

4.Âşık Tarzı Türk Edebiyatı

10. Türk Halk Bilimi

5.Eski Türk Edebiyatı

11. Türk Dil Bilimi

6.Yeni Türk Edebiyatı

Netice olarak deriz ki TÜRKOLOJİ, Dünya Uluslararası Üniversiteler Bilimsel alanında, Temel Türk Bilim alanları olarak kabul ve tespit edilmiştir. Biz de, tarihin derinliklerinden
gelen bir milli mefkûre ve Anayasamızın tartışılmaz hükümleri gereği başka alanlarda kendimize
yer aramadan ‘ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ VE BİLİM DİLİ OLAN TÜRKÇE’mizi daha da
geliştirmek ve yükseltmek için önce kemdimiz onu değerlendirmeliyiz. Bunda noksanlarımız varsa, bu noksanlarımızı kendi üniversitelerimiz ve bilim adamlarımız tamamlayacaklardır.
Çünkü ‘Ses Bayrağımız Türkçemiz, hem anamızın ak sütü kadar saf, hem milli, manevi, resmi
dilimizdir. Bu cümleden olarak tek tip şeklinde ‘DOÇENTLİK BİLİM DALLARINI, TÜRKOLOJİ
TEMEL ALANI’nda müstakil olarak değerlendirmemiz, bilime ve kendi milli duyarlılığımıza da en
uygunudur. Beklenen ve olması gereken de budur.
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Mitler Tanrı veya tanrısal varlıkların eylemlerini konu edinmesi / alması dolayısıyla gerçek
ve kutsal kabul edilir. Mitlerde anlatılan tanrı veya tanrısal varlıklara has eylem / davranışlar
insana özgü her anlamlı eylem / davranışın örnek tiplerini oluşturur. Tanrıların, tanrısal varlıkların yaptıklarını yapmak insanlar için ahlaki ve dinsel bir zorunluluk arz eder. Bu ahlaki ve dinsel zorunluluk insanlara ortak eylem / davranış bilinci / biçimi yükler. İnsanların kalbi ve ruhuna
işleyen bu ortak eylem/davranış biçiminden öyle bir güç doğar ki, Çinli sosyolog Fei Şiao-tung
(Fei Xiao-tong 费孝通) bu gücün büyük orduların gücünden daha büyük olduğunu ifade eder (Fei
1999:160). Mitlerin bu büyük gücünün farkında olan Çinliler eskiden beri mitleri çok iyi kullanmışlardır. Bunun için Çin mitolojisinden üç örnek göstermek mümkündür.
Bunların birisi Huangdi (Sarı İmparator) dir. Türkçede Sarı İmparator diye karşılanan Huangdi 黃帝 Çinlilerin mitsel imparatorlarından birisidir. Çinliler bu imparatoru ilk ata olarak kabul
eder ve kendi soylarını ona dayandırır. Huangdi aynı zamanda Çin milli kimliği ve milli kültürünün
yapıtaşıdır. Çin mitolojisinde Huangdi ejderle özdeşleştirilir, dolayısıyla Çinliler bugün kendilerini
ejderin evlatları olarak görürler.
İşin aslına bakılırsa, Huangdi etnik köken olarak Çinli değildir. Kaynaklar onun bugünkü
Gansu eyaletinin Tian-shui (天水 “Göksu”) bölgesinde doğduğunu yazar (Fei 1999:86-87). Baytur’a göre, Yandi ve Huangdi kabileleri Huanghe (Sarı Irmak) Nehri’nin baş mecrasında yaşayan
Qiang / Çiang denen bir kabileden teşekkül etmiştir. Qiang kuzeybatı Çin’in doğu tarafları ve
1
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güneybatı Çin’in kuzeydoğu taraflarında hayvancılıkla uğraşan göçebe bir kabiledir. Bu kabileden
çıkan Yandi ve Huangdi adlı kişiler kendilerine bağlı bazı klanları alarak Huanghe (Sarı Irmak)
Nehri’nin orta mecrasına, yani bugünkü Gansu eyaleti ile Shanxi eyaletinin birleştiği yerlere göç
ederek yavaş yavaş yerleşik hayata geçti ve ‘Yandi’, ‘Huangdi’ kabilesi denen isimle adlandırılmaya başladı (Baytur 1999: 25). Wang’a göre, Yandi ve Huangdi eski dönemlere ait iki kavimdir.
Bunlardan Yandi kavmi Batı Ronglarından bir kavimdir. Huangdi kavmi ise aslında kuzeybatıda
yerleşmiştir. Bu kavimler sonradan Çin’in orta bölgesine girmişlerdir (Gu 1987:4-5). Demektir
ki, Huangdi ve Yandi diye bilinen kavimler aslında bugün Çin’de Gansu olarak bilinen bölgede
yaşamışlardır. Bu bölge eskiden Hun, Türk ve Tibetlilerin yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri bölgelerin birisidir. Bundan anlaşıldığı gibi, Huangdi (Sarı İmparator) tarihi şahıstır ve köken olarak
Türklerin de dahil olduğu kuzey kavimlerinden birisine mensuptur.2
O hâlde Huangdi nasıl olmuş da Çinlilerin ilk atası olmuştur? Çin bilim adamlarına göre,
Çin mitolojisindeki Huangdi hakkında oluşan mitler Çin’in kuzeybatısında ortaya çıkmış (Fei
1999:155), başlangıçta halkın arasında sözlü olarak yayılmış, Savaşan Devletler 战国), Çin (秦)
ve Han (汉) döneminde yazıya geçirilmiş, Han Hanedanlığı döneminden sonra Çinli(Han)lere mal
edilmiştir. Yani Çinlilere ait gösterilen mitler aslında azınlıklara ait mitlerdir (Gu 1987:4-5).
Bu mitler sonradan Çinli yazarlar tarafından işlenmiş, Huangdi ve Yandi tanrılaştırılmıştır.
Bunlardan Huangdi Çin panteonunda merkeze oturtulmuş, diğer tanrılardan üstün tutulmuş
(Chen 2015: 14, 73) ve Kunlun Dağı’na yerleştirilmiştir. Kunlun Dağı ise batıda Pamir platosunun
doğusundan başlayıp Doğu Türkistan ve Tibet sınırları arasından geçerek doğuda Qinghai /Çinghay sınırlarına kadar uzanan bir dağdır. Bu dağa Yeni Uygur Türkçesinde “Kurum”, “Karakurum”
ya da “Ko’inlun” denmektedir (Sabit 1994:368; Nurdun 2003:372; Ömer 2009: 3). Çinli yazarlar
tarafından tanrılaştırılan Huangdi sonraki süreçte tekrar tarihi şahıs hâline getirilmiş, Sima Qian
onu ilk ata yapmış ve Huangdi’nin başa alındığı beş imparator şeceresini düzenlemiştir (Fei
1999:75). Böylece Huangdi diğer imparatorların da atası yapılmış, Çin tarihindeki hemen hemen
tüm hanedanlıkların hükümdarları Huangdi’ye bağlanmıştır. Dolayısıyla Çin tarihindeki ilk devletlerden Xia / Şia, Shang/Şang, Zhou / Cou hanedanlıkları kendi soylarını Huangdi’ye dayandırırlar. Hunların ataları da Xia / Şiaların soyundandır (Fei 2003:156-165). Sonraki Türk, Siyenpi ve
Moğollara ait devletler de Xia / Şia, Shang/Şang ve Zhou/Coulara ve onlar üzerinden Huangdi ve
Yandi’ye bağlanmıştır.
Anlaşıldığı gibi, Çinliler tarihi şahıs Huangdi’yi önce ilahlaştırıp Çin panteonunun merkezine yerleştirmiş, diğer tanrıları Huangdi’ye bağlamışlardır. Sonra mitsel Huangdi’yi tekrar tarihi
şahıs haline getirip tarihte kurulan devlet ve politik sistemlerin kurucularını ona bağlamışlardır.
Yani Çinliler mitleri kendi politik amaçları doğrultusunda yeniden düzenlemiş, bu suretle Çin’in
politik bütünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır.
2 Çinli bilim adamlarından Zhu Xue-yuan /Cu Şüe-yuan ( 朱学渊) eski Çincenin fonetik ve telaffuz özelliklerine göre, “Tarih Kayıtları”(史记)nda 黄帝者，…..姓公孙 (“Huangdi, …..soyadı Gong-sun’dür.”) şeklinde
geçen cümledeki “公孙” sözcüğünün Wusun 乌孙 olduğunu, bu sözcüğün ise Mançuca altın anlamına gelen
“eyşin” < ai-xin 爱新 sözcüğü olduğunu ileri sürmüştür (Zhu 2003:222-223). Buradaki “Wusun” adının tarih
kaynaklarında Usun/Uşun/Uysun/Üysin/Huşin/Uşin biçimlerinde geçen kavim adı olduğu açıktır. Zeki Veli
Toğan Usun/Uşun, yani Uysunların milattan önceki 3. yüzyılda tarih sahnesinde görüldüğünü, bozkurt ananesine sahip olduğu ve Göktürklerin ecdadından bir ksımını teşkil ettiğini belirtmiştir (Togan 1981: 42, 408,
433). Japon ve Çinli bilim adamları da bunların Türk olduğu konusunda hemfikirdir (Namujila 2009:47-48).
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İkinci örneğimiz Batının Ana Kraliçesi (Xi Wangmu 西王母)dir. Batının Ana Kraliçesi (Xi
Wangmu 西王母) Çin mitolojisinde en saygın tanrıçalardan birisidir. Halk arasında Ana Kraliçe (
Wang-mu ) diye de bilinir. Hua-şiaların, yani Çinlilerin anası kabul edilir. Yarı insan yarı hayvan
görünüme sahiptir. Erken Qin / Çin ve İki Han döneminde ona bereket ve çocuk dilemek için
sunular yapılmıştır. Bu mitsel ata/kahraman ölümsüzlük ilacına sahip olması dolayısıyla pek çok
imparator ve kralın taptığı, saygı gösterdiği ve ulaşmak istediği bir tanrıça haline getirilmiştir.
Bazı hükümdarlar Batının Ana Kraliçesini kendi politik amaçları doğrultusunda kullanmışlardır.
Taoistler ise Batının Ana Kraliçesi’ni dinlerinin merkezine koyarak kendi ideolojilerini yayma
yoluna gitmişlerdir (Zongjia Cidian 2009:350; Gao 2011: 121-122; Chong 2009:103-121).3
Çin kaynaklarına bakılırsa, Batının Ana Kraliçesi de tıpkı Huangdi gibi Çinli olmayan
kavimlere ait bir şahıstır. Kaynaklar onun aslında batı bölgelerindeki Qiang (羌) ve Rong (戎)
kavimlerine mensup olduğunu gösteriyor. Bu kavimler kaplanı totem edindikleri için Batının Ana
Kraliçesi de kaplan başlı insan vücutlu olarak tasavvur edilmiştir. Onun ikamet ettiği yer de Kunlun dağıdır. Yani Huangdi’nin ikamet ettiği dağ ile Batının Ana Kraliçesi’nin ikamet ettiği dağ aynı
dağdır. Dolayısıyla Batının Ana Kraliçesi hakkındaki mitlerin yayılma alanı Çin’in batı kısmıdır.
Uygur bilimadamları Xi Muwang / Şi Muvang 西母王 ve Xi Wangmu / Şi Vangmu 西王母 diye
bilinen mitsel kahramanın “Umay” olduğunu ifade etmektedirler. Uygur bilim adamlarından Uçkuncan Ömer, Batının Ana Kraliçesi (Xi Wangmu 西王母) ni Türk mitolojisindeki Umay ile aynı
kişi olarak göstermiştir. Batının Ana Kraliçesi’nin yaşadığı dönemlerle ilgili çeşitli görüşler vardır.
Bazıları Batının Ana Kraliçesi’nin M.Ö. 3000 yıllarda yaşadığını ileri sürerken, bazıları da M.Ö.
1000 yıl önce, hatta Han döneminde yaşadığını ileri sürerler. Batının Ana Kraliçesinin Karakurum dağları arasındaki Tarım bölgesinde yaşadığına dair bilgiler ağırlıklıdır. Bir rivayete göre,
Zhou hanedanlığının padişahı Zhou Muwang M.Ö. 10. yüzyılda batı bölgelerine doğru sefere
çıkmış, Karakurum dağlarına gelip Yaoçi göl (Yao-chi 瑤池) ü civarında dinlenmiştir. O bu sırada
bu bölgenin hükümdarı Umay Ana (Korığar Ana) ile görüşmüştür. Umay Ana o dönemde batı
bölgesindeki en büyük kabile birliğinin lideridir. Umay Ana ile Zhou Muwang’ın görüşmesi için
büyük bir tören düzenlenmiştir. Umay Ana törende söz almış ve binlerce dağ ve nehrin ayırdığı
iki halkın dostluğunu ve bu dostluğun değerini bilme hususunu ifade etmiştir. Zhou Muwang’a iyi
dileklerde bulunmuştur (Ömer 2009:3).
Bunlardan anlaşılıyor ki, Çinliler Batının Ana Kraliçesi’ni, tıpkı Huangdi gibi, önce tarihi
şahıstan tanrıçaya, ardından kraliçeye, taoistler ise meleğe dönüştürmüşlerdir. Bazı Çin kayıtlarında Batının Ana Kraliçesi’nin Shun (舜)’ün ahlakına hayran olduğunu, ona harita, beyaz yeşim
taşından kaval ve ziynet eşyaları bağışladığını yazar (Yu 2016:2). Yu’ye göre, ilahiyat kitaplarındaki mitler egemen zümrenin bir çeşit ideolojisi olup, çok net bir şekilde politik amaç taşır
(Yu 2016:3). Batının Ana Kraliçesi’nin bahşettiği “beyaz yeşim taşından kaval”, “beyaz yeşim
taşından ziynet eşyası”, “hayırlı harita”, “yeşim taşından muska” gibi eşyalar asla sıradan anlamı olan kut işareti değildir, simgesel anlamı olan politik işarettir (Yu 2016: 3). Xi Wangmu / Şi
Vangmu’nun günümüzde de politik amaçlar için nasıl kullanıldığını Alessandro Rippa da gayet
güzel açıklamıştır (Rippa2014: 43 – 64).
Üçüncü örneğimiz Maymun Kral Sun Wu-kong’dur. Sun Wu-kong aslında Ming Hanedan3

Ayrıca bkz. https://zh.wikipedia.org/zh-hans/西王母
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lığı dönemi yazarlarından Wu Cheng-en’in “Batıya Yolculuk” adlı romanında yarı insan yarı maymun olarak tasvir edilmiş bir karakterdir. Batı literatüründe Maymun Kral (The Monkey King) olarak
bilinir. Hikayeye göre, 72 kılığa dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bir dağa 500 yıl hapsedilmiş,
sonra Budist rahip Tang Seng (唐僧 “Tang rahibi”)4 tarafından kurtarılmıştır. Sonra Tang Seng’in
Buda nomlarını alıp getirmek için batı bölgesi (Doğu Türkistan) ve Orta Asya üzerinden Hindistan’a yaptığı yolculuğu sırasında ona eşlik etmiş ve onu çeşitli tehlikelerden korumuştur. Çin
yönetimi mitik özelliklerle betimlenen bu edebi karakteri gerçekten yaşamış tarihi şahsiyetmiş
gibi heykelini Doğu Türkistan’a dikerek bu bölgelerin eskiden beri Çin toprağı olduğu algısını
yaratmaya çalışmaktadır. Bugün Turfan bölgesinde Sun Wukong’a ait birçok heykel, resim, figür
ve motiflerle karşılaşmak mümkündür. “Halkın Günlüğü” gazetesinin 9 Ekim 2003 sayısında “Sincan Turfan’daki Alev Dağı’nda Sun Wu-kong’un Üç Boyutlu doğal Heykeli Keşfedildi” başlıklı bir
haber yayınlanmış ve aşağıdaki fotograf verilmiştir:

Halbuki, yukarıda ifade edildiği gibi, Sun Wu-kong gerçekliği olmayan edebi bir karakterdir. Mitolojik öğelerle kurgulanmıştır. Çinlilerin bu karakteri gerçekten yaşamış ve bu topraklara
gelmiş gibi gösterme çabaları politik ve stratejiktir.
Mitlerin politik ve stratejik açıdan kullanımı olgusu Türk mitolojisinde de söz konusudur.
İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde geçen Turan hükümdarı Afrasiyab’ın Göktürk kağanlarının, Koçu (İdikut) Uygur hanlarının, Karahanlı hükümdarlarının ve Selçuklu padişahlarının
soyu ve atası olarak gösterilmesi olgusu, her ne kadar gelenek/anane diye adlandırılsa da, aslında bu bana göre bir mitostrateji örneğidir. Şecere-i Terakime’deki Selçuklu devletinin padişahları
ile ilgili şu kayıt bunu çok açık ortaya koymaktadır: Selçuķīler Türkmen bolup ķarıntaş mız tip
ilge ve ḫalkġa faydası tigmedi. Pādişāh bolġunça Türkmenning Ķınıķ uruġındın mız tidiler taķı
pādişāh bolġandın song Efrāsiyābnıng bir oġlı Keyhüsrevdin ķaçıp Türkmenning Ķınıķ uruġının
4 Tang rahibi anlamına gelen Tang Seng Buda nomlarını alıp getirmek için M.S. 629 yılında Chang’an’den
yola çıkıp Doğu Türkistan ve Orta asya üzerinden Hindistan’a gitmiş, 19 yıl sonra çok sayıda budist metinlerini alarak Chang’an’e geri dönmüştür. Soyadı Chen, adı Yi’dir. Gerçek şahsiyettir. Xuanzhuang /Şuanzang/
Hieun-tsang 玄奘 diye de bilinmektedir. Chang’an’e döndüğü zaman yolculuğu sırasında gördüklerini kaleme
almış “Büyük Tang’ın Batıya Yolculuk Kayıtları” (大唐西游记) adlı bir eseri yazmıştır. Wu Cheng-en’in “Batıya
Yolculuk” adlı romanı işte bu eserden esinlenerek yazılmıştır (Ren2009:304). Xuanzang Bat bölgesinden,
yani Türk topraklarından geçerken sadece dinî işler değil, politik meselelere de karışmıştır. Uhlig şu bilgiyi
aktarır: “Türklerin büyük kağanının oğlu Kunduz’da yaşıyordu ve Budacı hacının ziyareti onun sonu oldu. Hiuen-tsang, Turfanlı budist bir prenses olan kağanın karısını kandırmayı başardı ve onu, Çin’in dostu olmayan
kocasını zehirlemeye ikna etti.” (Uhlig 2000: 325). Şuanzang/Hiuen-tsang’i siyasi boyutunu göz ardı edip
sadece dinî boyutuyla değerlendirmek yanıltıcı olabilir.
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içine barıp anda ösüp ķalıp turur. Biz anıng oġlanları ve Efrāsiyābnıng neslindin bolur mız tip atalarını sanap ottuz beş arķada Efrāsiyābġa yetkürdiler. “Selçuklular Türkmen olup, kardeşiz deyip
ile ve halka faydası dokunmadı. Padişah olunca, Türkmen’in Kınık uruğundanız, dediler ve padişah olduktan sonra Efrasiyab’ın bir oğlu Keyhüsrev’den kaçıp, Türkmen’in Kınık uruğunun içine
varıp onda büyüyüp kalmıştır. Biz onun oğulları ve Efrasiyab’ın neslinden oluyoruz deyip, atalarını sayıp, 35 göbekte Efrasiyab’a eriştirdiler.” (Bahadır Han 1996: 206). Kaynaklara bakılırsa,
Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey’in aslında han/hükümdar soyundan olmadığı, babası Tugag’ın
ev/çadır yapmada usta bir kişi olan Kerekuçi Hoca’nın soyundan geldiği anlaşılıyor (Agacanov
2015: 246-257). Dolayısıyla Selçuklu hükümdarları Türkmenler arasında hukuki ve politik meşruiyet kazanmak için kendi soyunu Efrasiyab’a bağlama ihtiyacı duymuşlardır.5 Bu durum mitsel
ata / kahraman Efrasiyab’ın düşünülerek / planlanarak kullanıldığını göstermektedir. Efrasiyab
sadece hükümdarlara hukuki ve politik meşruiyet kazandırmak için kullanılmamıştır, aynı zamanda belli bir dinî inancı kendilerinin Efrasiyab soyundan geldiğine inananlar arasında yaymak için
de kullanılmıştır. Örneğin 8. Yüzyılda Mani dinini kabul eden Bögü Kağan’ın Efrasiyab ile özdeşleştirilmesi (Abdurahman 2004: 5; Cüveyni 1999: 102) Mani dinin daha geniş alana yayılmasını
sağlamak amacına yönelik olduğu açıktır. Bu tür kültürel değerlerin birleştirici ve dönüştürücü
gücüne Nadim Macit de işaret etmiştir. Macit’e göre, en etkili strateji bir toplumu ortak değerler
etrafında birleştirme ve bu güce dayanarak hedef toplumları yönlendirme, dönüştürme faaliyetidir
(Macit 2016:12).
Bütün bunlarla birlikte mitlerin ekonomik/ticari alanda ürün pazarlama stratejisinin önemli
bir unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Günümüzde fırmalar ve şirketler ürünlerini pazarlarken
mitsel kahramanların isimlerini kullanmaktadırlar. Piyasada gördüğümüz “Nike”, “Amor”, “Nektar”, “Olympos”, “Venüs”, “Pegasus” gibi markalar bunlardan bazılarıdır. Bunlardan bir spor ayakkabı markası olan “Nike” ismi Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçası “Nike”den gelmektedir. Venüs
Roma mitolojisinde aşk cazibesi tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki Aphrodite ile özdeşleştirilmiştir. Nektar Yunan mitolojisinde tanrıların içkisidir. Amor aşk tanrısı Eros’un Latincedeki
karşılığıdır. Olympos Yunan mitolojisinde Tanrıların oturduğu kutsal dağdır. Pegasus Yunan mitolojisindeki kanatlı atın adıdır. Volvo logosundaki çelik daire ve ok Roma mitolojisindeki savaş
tanrısı Mars’ı simgeler. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yani mitsel kahraman/figürler ürün
pazarlama stratejisinin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Fırma ve şirketlerin bu tür mitsel kahraman /figürleri kullanarak tüketicinin tercihini, eğilimini etkilemeye, böylece ürün satışını artırmaya
çalıştıkları gayet açıktır.
Görüldüğü gibi, mitlerin mitsel ata/kahraman / figürlerin eskiden günümüze kadar politik /
stratejik açıdan kullanımı söz konusudur. Mitlerin bu tür politik / stratejik bağlamda kullanılması
olgusunu ifade etmek için mitostrateji (mythostrategy) terimini önermek istiyorum.
Mitostrateji mit ya da mitsel ata / kahraman / figürlerin politik / stratejik açıdan kullanımıyla
5 Çin kaynaklarından Shan-hai-jing” (Dağ ve Denizler) de: “Kuzey Diler(北狄)in devleti vardır. Huangdi’nin
Shi-Jun (Şi-cün) adında torunu olup, Shi-Jun Kuzey Diler (北狄)in arasında doğmuştur” diye kaydedilmiştir.
Çinliler bu kayıta Kuzey Dilerin soyunu da Huangdi’ye bağlamaya çalışmışlardır. 山海經 . 大荒西經﹕”有
北狄之國。黃帝之孫曰始均﹐始均生北狄” (Fei 1999:85).
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ilgili bir terimdir. Bu terimi kavramsal olarak şöyle tanımlamak mümkündür: Mitostrateji; mit ya
da mitsel ata/kahraman/figürleri kullanarak farklı kültür ve toplumları birleştirme, yönlendirme ve
dönüştürme, ekonomik fayda sağlama yöntemidir. Bu yöntem dahili olarak; 1) dinî / politik sistem
ve uygulamaların meşrulaştırılmasında, 2) ortak tarihi ve kültürel bilinç / hafızanın güce dönüştürülmesinde, harici olarak; hedef kültür ve toplumların yönlendirilmesi ve dönüştürülmesinde,
ekonomik menfaat elde etmede kullanılabilir.
Mitostrateji Prof. Dr. Nadim Macit tarafından geliştirilen teo-strateji kavramı (Macit 2016:1112) ile yakından ilişkilidir. Bu iki kavram belli ölçülerde birbiriyle örtüşebilir ise de, aralarında barız
farklar söz konusudur. Teo-strateji dinin politik / stratejik açıdan kullanımıyla ilgili bir terimdir. Din,
dinsel kurumlar, mezhepler, din adamları ve bunların kullanımı teo-stratejinin temel ilgi alanıdır.
Mitostrateji ise mitler, mitsel ata / kahraman / figürler ve bunlar etrafında oluşturulan ortak tarihi ve
kültürel hafıza/belleğin kullanımıyla ilgilidir. Örneğin; Hıristiyanlıkta ki İsa Mesih ve Tanrı krallığı
anlayışı, Kilise ve misyonerlik faaliyetlerinin politik hedefleri teo-stratejinin konusu iken, Çinlilerde
ki Huangdi (Sarı İmparator), Batının Ana Kraliçesi (Xi Wang-mu / Şi Van-mu), ejderha inanışı ve
bunların kullanımı, Türklerde ki kurttan türeme, Oğuz Ata, Afrasiyab / Alp Er Tonga ve Bozkurtla
ilgili inanışlar ve bunların politik kullanımı mitostratejinin konusuna girer.

Sonuç
1. Araştırmalar gösteriyor ki, mit ya da mitsel ata/kahraman/figürler politik/stratejik açıdan
kullanıldığı vakit; a) dinî / politik sistem ve uygulamaları meşrulaştırmak, b) farklı toplum ve kültürleri bir araya getirmek, c) hedef kültür ve toplumları dönüştürmek, d) ekonomik çıkar sağlamak
mümkündür.
2. Mit ve mitsel ata/kahramanlar Çin’de eskiden beri politik ve stratejik bağlamda da kullanılmıştır. Huangdi (Sarı İmparator), Batının Ana Kraliçesi (Xi Wangmu 西母王) ve Sun Wu-kong
örnekleri bunu gayet açık bir şekilde göstermektedir.
3. Türk siyasi ve kültür tarihinde başta Âdem ile Hava hikâyesi, Nuh ve Tufan miti olmak
üzere Afrasıyab, Oğuz Ata/Oğuz Kağan ve bozkurt gibi mitsel ata/kahramanların politik ve stratejik anlamda da kullanılmış olduğunu söylemek mümkündür.
4. Mitler, mitsel ata/kahramanlar ve figürler ekonomi alanında da pazarlama stratejisinin
bir unsuru olarak kullanılmaktadır.
5. Mitler, mitsel ata/kahramanlar önemli kültürel değerlerdir. Bu değrlerin toplumları
birleştirme ve dönüştürme, insanların eğilim ve tercihlerini etkileme gücü vardır.
6. Mitlerin belli bir politik / stratejik / ekonomik amaç için bilinçli / planlı ve tasarlayarak kullanılması eylemi ve yöntemini ifade etmek için mitostrateji (mythostrategy) terimini öneriyorum.
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BİNBİR GECE MASALLARI’NDA CUHA FIKRALARI VE MİZAHIN
KULLANIMI ÜZERİNE
Dr. Seval KASIMOĞLU1

Giriş
Cuha, 8. yüzyılda Arabistan’da yaşadığı düşünülen bir fıkra kahramanıdır. Onun “hayatı
ve ailesi hakkında fazla bilgi yoktur, ölüm tarihi de bilinmemektedir.”2 Türkiye’de Cuha üzerine
yapılmış olan akademik çalışmalar genel olarak Nasreddin Hoca ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır ve genellikle Cuha’nın tarihsel kimliği üzerine yapılmış olan çalışmalardır. Örneğin Arap
ve Türk Edebiyatının Mizahi Kahramanı Cuhâ el-Arabî-Nasreddin Hoca, Türklerin Hoca’sı Arapların
Cuha’sı isimli çalışmalarında Yard. Doç. Dr. Yakup Civelek, Doğu Kültüründe Nasreddin Hoca Tipinin Benzerleri isimli makalesinde Doç. Dr. Metin Akkuş, Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri isimli
makalede Dr. Abdulaziz M. Avadallah ve Dr. Sait Uylaş, Arap Cuhası, Nasreddin Hoca’nın Nesi
Olur?, isimli makalesiyle A. Sait Aykut Nasrettin Hoca’nın tarihi kimliği ve fıkralarından bahsederlerken Cuha’ya da değinmişlerdir. Sadece Cuha’dan bahseden Türkiye’de hali hazırda tek
çalışma Irène Fenoglio / François Georgeon tarafından yazılmış 2000 yılında da Türkçeye ilk kez
Ali Berktay tarafından çevrilmiş olan Doğu’da Mizah isimli kitaptır.
Bu bildiride ise Cuha’nın Nasrettin Hoca ile ilgisinden veya onun tarihî bir şahsiyet olarak
varlığından bahsedilmeyecektir. Bildiride inceleme metni olarak Binbir Gece Masalları’nda (BGM)
yer alan Cuha fıkraları seçilmiştir. Bu fıkraların yarısından fazlası müstehcenlikle ilgili fıkralardır.
Binbir Gece Masalları’nda, ilk eşinin kendisini aldatması sahnesiyle başlayan ve bakirelerin öldürülmesi ile gelişen cinsellik kaynaklı bir anksiyeteden Şehriyar ve kardeşi Şahzaman’ın kurtuluş
1 Okutman,Çankırı Karatekin Üniversitesi, sevalkasimoglu@gmail.com
2 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=080082&idno2=c080053 adresinden
10.10.2017 tarihinde alıntı yapılmıştır.
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hikâyeleri anlatılmaktadır. Bu kurtuluşta Şehrazat’ın Şehriyar’a bin bir gece boyunca anlattığı
anlatıların önemli bir rolü vardır. Şehrazat’ın anlattıklarından biri de 922 ve 923. gece anlatılan
Cuha fıkralarıdır. Fıkralar genel bir sınıflandırma ile müstehcen olanlar ve ders verme niteliğinde
olanlar olarak iki kısım altında toplanılabilir. Bildiride ise müstehcen fıkraların, Şehriyar’ın anksiyetesinden kurtuluşunda nasıl bir işleve hizmet ettiği ve ölüm karşısında Şehrazat için nasıl bir
öneme sahip olduğu irdelenmeye çalışılacaktır.
Bu noktada Binbir Gece Masalları’nda Cuha anlatılarının Freud’un rahatlama kuramı çerçevesinde hem Şehriyar hem de kısaca Şehrazat perspektifinde ele alınıp alınamayacağı konusu
üzerinde durulmuştur.

Binbir Gece Masalları’nda Ölüm, Gülme, Söz, Haz ve Oyun
Binbir Gece Masalları neredeyse bütün dünya edebiyatını oldukça derinden etkilemiş bir
önemli bir başyapıttır. Bu eserin konusu kısaca eşinin kendisini aldattığını öğrenen bir hükümdarın bu olayın etkisiyle her gece bir bakire ile birlikte olması ve sabah olduğunda onları öldürmesidir. Şehriyar’ın bu durumu Şehrazat’la birlikte olmaya başladığı zamana kadar sürer. Şehrazat
yaklaşık üç yıl boyunca geceleri masal anlatarak Şehriyar’a kadınların sadık, güvenilir olabileceğini gösterir. Sonunda da evlenirler ve Şehriyar üç çocuğunun olduğunu öğrenir. Fethi Benslama’nın İslam’ın Psikanalizi isimli çalışmasında bahsettiği şekilde ifade edecek olursak bu masal,
“karısının sadakatsizliği karşısında deliren, daha doğrusu kendini bir başkasına veren karısının
sefahat sahnesini gören bir adamın dramıyla açılır. Böylece bir kadının cinselliğiyle bozduğu şeyi
bir başkası söz yoluyla geri verir.” (Benslama, 2014: 227). Bu sözlerde cinsellik başrolde yer almakta ve Şehriyar’ı karısının cinselliğiyle bozguna uğratan senaryo, onun haz alacağı bir şekilde
bu kez Şehrazat’ın sözleriyle tekrarlanmaktadır. Dahası Şehriyar’ın her gece bir bakire ile birlikte
olduğu ve sonraki gün onları öldürdüğü sahnedeki hazzın yerini Şehrazat’ın anlatılarının aldığı
da açıkça görülmektedir. Ancak böyle bir sahnede Benslama’nın da belirttiği gibi “sözün delilik ve
ölüm güçleri üzerinde zafer kazanması için bir şey anlatmak yetmez. Sözün işlemsel olabilmesi
için bir düzenek de gereklidir.” (Benslama, 2014: 227). Bir başka ifade ile Şehrazat, deliren bu
adam karşısında sükûnetini koruyarak Şehriyar’ın bilinçdışında var olan cinsellikten kaynaklanan
anksiyetesini sona erdirmek/yok etmek için onu güldürmesi, Barry Sanders’ın ifadesiyle “insanın
bilincini arıtıp insana yaşama dair yeni bir bakış açısı” (Sanders, 2001: 111) kazandırmasıdır.
Şehrazat bunu gerçekleştirirken anlattığı masalları ve fıkraları, “kadın kurnazlığıyla sultanın deliliğine karşı koymak için değil, ölümün yakınına oyunu yerleştirmek ve efendiyi oyalamak öfkesini
sağmak için” (Benslama, 2014: 260) kullanır. Daha özet ve birkaç kelime ile ifade edilecek olursa
belki Binbir Gece Masalları’nı şu kelimelerle tanımlamak gerekecektir: Ölüm, gülme, söz, haz3
ve oyun.

Mizah, Gülme ve Oyun
Sigmund Freud’un oyun ile edebiyat arasında sıkı bir ilişkinin varlığını ortaya koymaya çalıştığı psikanalitik kurama göre dil ile ilgili bütün yaratmaların kaynağında oyunun etkisini görmek
mümkündür. Çocukluk dönemindeki kişi, dünyayı oyunlar aracılığıyla tanıyabilir. Eşdeyişle oyunlar, çocuk ile gerçek dünya arasında bir “ara dönem”, “geçiş olgusu” görevi görmektedir. Çocuk,
yeni dünyaya uyum sağlamak amacıyla oyunlarda provalar yapar, gerçek dünyada karşılaşaca3

Söz ve haz Fethi Benslama’ya ait ifadelerdir.
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ğı olay ve durumların taklidini yapar. Çocuk büyüyüp de yetişkin olduğunda oyun oynamaktan
vazgeçmiş gibi görünür. Ancak yetişkinlik döneminde oyun oynamayı gözle görülür bir şekilde,
doğrudan yapamayan birey, bu hazzın yerine yeni bir hazzı geçirir. Psikanalitik bir ifade ile yetişkin biri oyundan vazgeçtiğinde, sadece gerçek nesneler ile oyunu bağdaştırmaya son vermiştir;
böylece “düş kurma”, diğer bir deyişle “gündüz düşleri” oyunun yerini almış, yer değiştirmiştir.
Freudcu bakış açısına göre gündüz düşlerinin ortaya çıkma mecraı, edebiyat ve sanat eserleridir.
Ancak bir gündüz düşünün ortaya çıkması için mutlaka kişinin rahatsız olduğu ve bilinçdışında
bastırdığı bir durumun var olması gerekir. Freud’a göre gülünç kavramı da bu gündüz düşlerinin
bir örneğidir.
Mizahla ilgili teorisinde doğrudan ya da dolaylı olarak yasaklanan, sosyal olarak kabul
edilemeyen, çocukça, saçma olarak nitelenen (Rappoport, 2005: 20) pek çok şaka, mizah ya da
espri ile ilgili görüşlerini ve örnekleri sunduğu Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri4 isimli çalışmasında mizah, espri, şaka gibi birbiriyle ilişkili bütün kavramları gülünç sözcüğü altında toplamıştır.
Gülünç kavramı ise Freud’a göre tıpkı düşlerde, dil sürçmelerinde olduğu gibi bilinçdışının bir
göstergesidir. Çalışmasında gülüncün haz elde etmeye çabalayan savunma mekanizmalarından
biri olduğunun altını çizen Freud’un bu noktada en çok üzerinde durduğu kavramlar haz, oyun
ve gülünçtür.
“Bilinçdışı düşünce biçimlerine bilinçli olarak özgür rol ver[menin], gülünç hazzı üretmenin
bir yolu” (Freud, 2012: 252) olduğunu söyleyen Freud’a göre “huzursuz edici duyguların serbest
bırakılması, gülüncün ortaya çıkmasında en büyük engeldir. Mizah, huzursuz edici duygulara
karşın bir haz sağlama yoludur, bu duyguların doğuşu için bir yerine geçen rolü oynar, kendini
onların yerine koyar.” (Freud, 2012: 258). Bu noktada sıklıkla gülünç ve çocuk kavramlarını inceleyen Freud, oyun ve espri ilişkisi için de şu kısa ancak oldukça açıklayıcı cümleyi söyler: “Espri
gelişmiş bir oyundur” (Freud, 2012: 210). Esprinin bir benzeri olduğu düşüncesinden hareket
ederek mizahın da gelişmiş bir oyun olduğu söylenebilir. Benzer şekilde mizahın “çocukluğun
dünyasına yeniden bir dönüş” olduğunu söyleyen Freud’a göre
“Çocuk büyüdüğünde ve oyuna son verdiğinde ve de yıllar boyunca uygun
bir ciddiyetle yaşamın gerçeklerini planlamak için çalışmasından sonra bir gün
kendisini bir kez daha oyun ile gerçeklik arasındaki karşıtlığı silen bir zihinsel durumda bulabilir. Bir yetişkin geriye, bir zamanlar çocukluktaki oyunlarında taşıdığı
yoğun ciddiyete bakabilir. Ve şimdinin sözde ciddi uğraşlarını çocukluk oyunlarıyla
eşitleyerek yaşamın kendisine yüklediği fazlasıyla ağır yükü fırlatıp atabilir ve mizahın sağladığı yüksek haz ürününü kazanabilir (Freud, 1999:126).
Oyun oynamak bir arketiptir. Oyun oynamak çocukluğa geri dönmektir. Çocukluk ise arketipsel olarak yeniden doğumun, benliğe dönüşün bir sembolüdür. Bir başka ifadeyle mizahın
arkasında bastırılmış bir dürtü olduğunu söyleyen Freud’a göre mizah, zihinsel gerilimdeki ani
boşalmada, bastırılmışın geri dönme çabası, yitirilenin yeniden elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu
noktada mizah kişinin parçalanmış benliğinin yeniden onarımı için bir vasıtadır.
4 Freud’un bu çalışmasının ismi Türkçe’ye Emre Kapkın’ın çevirisinde Espriler ve Bilinçdışı İle İlişkileri
olarak çevrilmiştir. Ancak John Morreall’ın Kubilay Aysevener ve Şenay Soyer tarafından Türkçe’ye çevrilen
Gülmeyi Ciddiye Almak isimli eserinde Şaka ve Şakanın Bilinçaltı ile İlişkisi adıyla Oğuz Cebeci’nin Komik
Edebi Türler- Parodi, Satir ve İroni isimli eserinde Fıkra ve Bilinçaltıyla Bağlantıları adıyla Türkçeye çevrilmiştir.
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Bir Savunma Mekanizması Olarak Mizah
Freud, hem Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri hem de Mizah isimli çalışmasında gülünç ve
türlerini genel olarak iki başlık halinde ele almaktadır. Bunlardan ilki masum olanlar, ikincisi ise
içerisinde cinselliği ve saldırıyı barındıran kasıtlı olanlardır. Bu iki başlıktan kasıtlı olan gülünç
türleri bu bildirinin çalışma konusuna daha yakın görüldüğü için bu başlıktan devam edilecektir.
Saldırgan espri kavramını “Bir espri, düşmanımızda engeller nedeniyle açıkça ya da bilinçli olarak ortaya koyamadığımız can sıkıcı şeyleri kullanmamıza olanak verir; …espri kısıtlamaları savuşturacak ve ulaşılmaz hale gelmiş olan haz için kaynaklar açacaktır.” (Freud, 2012: 134)
diyerek açıklamaya çalışan Freud’un kasıtlı espri tanımını yine şu şekilde ondan öğrenebiliriz:
“kasıtlı espriler otorite kurma iddiasında olan yüce konumdaki kişilere karşı saldırganlık ya da
eleştiriyi olası kılmak için özellikle yeğlenirler. O zaman da, espri, otoriteye bir başkaldırıyı, onun
baskısından kurtulmayı simgeler.” (Freud, 2012: 134). Freud’un bu bakış açısıyla ve yaklaşık
aynı amaçla kullandığı bir başka kavram ise adı geçen çalışmasında darağacı mizahı olarak çevrilen Galgenhumor’dur. Galgenhumor kavramı günümüzde kara mizah, ciddi şaka, kara komedi
isimleriyle de bilinmektedir. Kara mizah, ölüm, hastalık, yaşlılık, savaş, cinsellik, suç gibi tabu
oluşturabilecek ve bu sebeple hakkında konuşulması oldukça zor olan kavramların mizah ile ambalajlanarak ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Freud çalışmasının ilgili kısmında kara mizahla
ilgili şu meşhur örneğini sunmaktadır: Pazartesi günü darağacına götürülen bir suçluyla ilgili ilginç
bir anekdot sunulur: Şöyle der suçlu adam götürülürken: ‘Güzel, hafta iyi başlıyor’ (Freud, 2012:
258).
Freud’a göre mizahın temel işlevi tıpkı rüyalarda olduğu gibi bastırılmış olanı gün yüzüne
çıkarmaktır. Eş deyişle o, dışsal değil içsel bir unsurdur. Bu sebeple mizah yalnızca “dışsal sansürden kurtarmakla kalmaz, her şeyden önce, büyük içsel sansürden kurtarır; binlerce yıldır insanda yer etmiş olan korkudan kurtarır; kutsal olandan, yasaklamalardan, geçmişten, iktidardan
duyulan korkudan kurtarır.” (Sanders, 2001: 114) John Morreall da Gülmeyi Ciddiye Almak isimli
çalışmasında rahatlama kuramından bahsederken Freud’ un mizahla ilgili çalışmasının temelini
oluşturan bu tabuya ya da yasağa dikkat çekmektedir. Şöyle demektedir Morreall:
“Gülmeye yol açan birçok yasak, cinsellik ve şiddete karşı koyulmuş olan
geleneksel toplum yasakları akla getirir. Bütün kültürler cinsellikle ilgili bazı eylemleri yasaklarlar. Çoğunda evlilik dışı cinsel ilişki yasaklanmıştır, hatta hemen hepsinde cinsellikle ilgili konuşmalara bile sınırlamalar getirilmiştir. Rahatlama kuramına göre, böyle sınırlamalar, insanların cinsel arzularını baskı altında tutmalarına
neden olur ve bu yüzden ki ne zaman ki biri, örneğin bir komedyen, tabuları yıkar
ve cinsellik üzerine konuşursa, yasaklanmış cinsellikle ilgili düşünceleri kışkırtır
ve baskı altında tutulan cinsel enerjinin bir kısmını gülmeyle salıverilmesine yola
açar.” (Morreal, 34)
Freud’un psikanalitik kuramına göre mizahın asıl kaynağı kişinin bastırılmış bir halde bilinçdışında bulunan duygularıdır. Bunların ortaya çıkışı ya da Freudcu bir ifade ile bilinçli düşünceye geçişi bir haz yaratmaktadır. Bu noktada mizahın ortaya çıkışındaki temel etmen işte bu haz
kaynağıdır. Freud mizahın bu işlevini şu şekilde anlatmaktadır:
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“Düşünce, kendini bir espriyle ambalajlamaya çalışır; çünkü bu şekilde kendini bizim dikkatimize sunmuş olur ve daha önemli ve daha değerli görünebilir ama
her şeyin ötesinde bu ambalaj bizim eleştiri güçlerimizi kandırır ve onları karıştırır.”
(2012:163).
Freud, “bu türden mizahın, kişinin koşulları yüzünden hayranlığımıza ket vurulmadığı
durumlarda şaşmaz bir biçimde ortaya çıktığını” (Freud, 2012: 259) söylemektedir. Aşağılayıcı
Mizah başlıklı yazısında Hakan Atalay, aşağılayıcı/düşmanca mizahın örtülü amacının bir hasma saldırmak olduğunu söylemekte ve şöyle devam etmektedir: “Mizahın masum niteliği yıkıcı
dürtüleri maskeler, toplumun içimize yerleştirdiği engellemelerin arkasından dolaşır. Düşmanca
bir içgüdünün, yolundaki engellere rağmen, doyurulmasını kolaylaştırır.” (Atalay, 2017: 18). Bu
noktada Binbir Gece Masalları’na dönecek ve fıkraların anlatıldığı ortamı niteleyecek olursak
şunlar söylenilebilir: Şehrazat’ın bu fıkraları anlattığı ortam, özellikle kadınlara karşı yasakların
çok fazla olduğu, sert, kırılgan bir zemindir. Böyle bir atmosferde Cuha fıkraları, Şehrazat için
farklı bir şekilde dile getiremeyeceği kendince haklı gerçekleri, mesajları aktarmanın bir yoludur.
Binbir Gece Masalları’nda Şehriyar’ın eski eşinden kaynaklanan ve kadınlara güvensizlik olarak
beliren anksiyetesi Cuha fıkralarıyla belirginleştirilmiş ve Şehriyar için sadakatsizlikten kaynaklanan anksiyeteden kurtulmak /kaçmak için bir yüzleşme yoluna dönüştürülmüştür.

Cuha Fıkraları Üzerine
Freud, savunma mekanizması olarak mizahın çeşitli tekniklerle şekillenebileceğini söylediği (Freud, 2013: 48-121) Esprilerin Tekniği başlıklı bölümde bu teknikleri şu şekilde ifade etmektedir: 1. Yoğunlaştırma 2. Yer (Yön) Değiştirme 3. Saçmalık/Anlamsızlık 4. Maskesini Düşürme 5. Karşıtıyla (Zıttıyla) Temsil 6. Aşırı Vurgulama 7. Cinsellik 8.Yanlış Akıl Yürütme 9. Benzer/
Akraba Olan Bir Şeyle Temsil 10. İma/Çifte Anlamlılık (Dolaylı Temsil) 11. Benzetme 12. Parodi.
Bu tekniklerden biri olan yer değiştirme, Cuha fıkralarının neredeyse temel özelliğidir
denilebilir. Yer değiştirme, kızgınlık ve düşmanca duyguların, bunlara yol açan kimselere değil
de, daha az çekinilen kimselere yöneltilerek “tartışmayı pekiştirerek öte yandan yeni bir saldırı
türünü deneyerek dinleyicinin inandığı kurum ve gerçeklere saygıyı sarsmasıdır”. (Freud, 2012:
164). Kasıtlı espri ya da kara mizah da iddia ettiği fikri doğrulamak için doğrudan öznenin kendisine değil de özne ile ortaklığı olan birine Freud’un ifadesiyle “kolektif bir kişiyi ya da öznenin
uluslarından birine” (Freud, 2012: 142) yönelmesi özelliği ile bu tekniğin en önemli gösterenidir.
Binbir Gece Masalları’nda da Şehrazat’ın fikirlerini kabul ettirmek için tartışmadan ziyade mizahı
kullanması önemlidir. Şehrazat anlattığı fıkralarda kesinlikle Şehriyar’ın hissettiklerinin aksine bir
fikri doğrudan anlatmaz. Diğer bir ifadeyle o, kesinlikle kadınların masum, suçsuz kişiler oldukları
temi üzerinde durmaz. Tam tersine özellikle eşinin ve diğer kadınların yer aldığı fıkralarda, kadınların arzularının yoğunluğuna ve bu arzular karşısında erkeğin çektiği sıkıntılara dikkat çeker.
Bunu yaparken erkek yıkıcılığını göstermenin yolu, doğrudan Şehriyar’a ve onun fikrine bir saldırı
değil kolektif olarak onunla aynı grupta olan ve fıkraların başında da vurguladığı gibi “görünüşüyle
budala, ama bu kaçık soytarı görünümünün altında eşsiz bir incelik, bilgelik ve zekâ taşıyan…
çağının en eğlendirici, en eğitici ve en nükteli kişisi” (BGM, 2016: 2932) Cuha’dır. Anlatılan fıkralarda da kolektif bir tip olan Cuha’nın kahraman olarak yer aldığı toplam 33 fıkra vardır. Fıkraları
genel bir başlık halinde incelediğimizde bunların yaklaşık 16 tanesinin cinsel fıkralar olduğu geri
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kalanların ise büyük bir çoğunluğunun doğrudan ya da dolaylı olarak ders vermeyi amaçladığı
görülmektedir. Bu iki başlık halinde ele alınan fıkralarda Cuha’nın hem adaleti ve erdemi savunan ve özellikle bu konularda ders verme amacı güden fıkralarını (ideal Cuha/bilinç/ego/iyi) hem
de cinsel fıkralarda bu özelliklerin tümüne ters davranan niteliklerini (bilinçdışı/id/kötü) görmek
mümkündür.
Fıkralarda temel yoğunlaşma, Cuha’nın eşi ve diğer kadınlar karşısında ve sıklıkla “cinsel
olgu ve ilişkilerin konuşularak kasıtlı olarak ön plana çıkarılması” (Freud, 2012: 128) tekniği üzerindedir. Bu sahnede Şehrazat, hastasını iyileştirmeye çalışan bir psikanalist gibidir. O, Şehriyar’ın
cinsellik kaynaklı anksiyetesiyle yüzleşmesi için fıkralar vasıtasıyla adeta onu sorunlarıyla karşı
karşıya getirir. Freud, Esprilerin Amacı isimli bölümde bu tür mizahın genel olarak kullandığı
teknik yöntemin ima olduğuna dikkat çekmiştir (Freud, 2012: 131). Cuha fıkralarında da -özellikle
müstehcen içerikli olanlarında- bu tekniğin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Şehrazat, doğrudan söyleyemediği düşüncelerini bu fıkralar aracılığıyla ortaya koymaktadır. Bu fıkraların bir
başka özelliği de içerisinde Cuha’nın eşinin de olduğu cinsel fıkralardan başlayarak hayvanlara
ya da küçük çocuklara karşı işlediği cinsel tacizlere kadar yelpazesinin bir hayli kabarık olmasıdır.
O adeta fıkralar aracılığıyla anksiyetesi ile mücadele edebilmek için korkusunun kaynağını oluşturan cinselliğe maruz bırakılmaktadır. Maruz bırakılma terapisi, psikolojide kişinin zihinsel bir
takıntı haline gelen problemleriyle doğrudan yüzleşmesi amacıyla sürekli ona maruz kalmasıdır.
Örneğin, örümcekten korkan birinin örümceğe benzeyen çeşitli oyuncaklarla oynamasının ya
da örümcek resimlerine, videolarına bakmasının sağlanması gibi Şehriyar da cinsellikle ilgili bu
anksiyeteden kurtulmak için yoğun cinsel içerikli fıkralara maruz bırakılmıştır.
Fıkralarda en dikkat çeken özellik ise erkeklerin ve onları sembolize eden organların bu
fıkralarda sürekli bir şekilde aşağılanmasıdır. Bu noktada denilebilir ki özellikle cinsel fıkralarda
Şehrazat, kadınların sadakatsiz olduğunu düşünen hükümdara hatta Binbir Gece Masalları’nda çok sık tekrar edilen “kadının şeytandan daha şeytan olduğuna” dair temel bir izleğe karşı olan fikrini Cuha’yı ve erkeklik kavramını alaşağı ederek ortaya koymuştur. Örneğin birkaç
fıkrada hem eşinin hem de diğer kadınların kadınlıklarından ve kadınlıkla ilgili olgulardan övgüyle
bahsetmelerine karşı Cuha erkeklik ve erkeklikle ilgili olguları son derece aşağılayarak yermektedir. Örneğin bir gün komşusunun bağına giren Cuha, kendisini kovan komşusuna kendisinin
bir eşek olduğunu ve bağa da ihtiyacını gidermek için girdiğini söyler. Komşusu kendisine ne
zamandan beri eşek olduğunu sorduğunda da erkek olduğundan beri olduğunu söyler (BGM,
2016: 2944).
Clarissa P. Estés Kurtlarla Konuşan Kadınlar isimli çalışmasında “neşeli, kirli öykü” olarak
adlandırdığı gülme çeşitlerinin “libidoyu tahrik” ederek “sadece depresyonu yok etmekle kalmadığını kara yüreği öfkeden arındırmaya da yardım ettiğini” (Estés, 2013: 380) söylemektedir. Cinsel
fıkraların en bariz ve ilk dikkat çeken işlevi bu olsa da Freud’un müstehcen mizah unsularının
işlevlerinden bahsettiği şu satırlarında da ikinci ve önemli bir işlevden daha bahsedilmektedir.
Şehrazat’ın özellikle müstehcen mizah unsurlarına yer veren anlatılarında bu işlevi de açıkça
kullanıldığı görülmektedir. Şöyle demektedir Freud:
“Açık saçık espriler de, başlangıçta cinsel ortama, önünde kadının utanç
duyması gereken bir engelleyici olarak katılan kişiyi, esprinin sağladığı hazzı
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rüşvet vererek bir taraftar haline getirir…(Mizah) sinik ya da kuşkucu amaçların
hizmetinde ise bir yandan tartışmayı pekiştirerek öte yandan yeni bir saldırı türünü deneyerek dinleyicinin inandığı kurum ve gerçeklere saygıyı sarsar.” (Freud,
2012:164).
Freud, mizah ile çocuk ilişkisini ele aldığı Espriler ve Gülüncün Türleri isimli bölümde
yetişkin için çocuğun hareketlerinin gülünç olmadığını ancak çocuğun hareketlerinin gülünç etkisinin “ancak bir çocuk gibi değil de ciddi bir yetişkin gibi yönettiği zaman, …bunu kılık değiştiren
kişilerin yaptığı biçimde” (Freud, 2012: 253) olduğu zaman gerçekleştiğini söylemektedir. Çocuk,
“doğasını koruduğu sürece onun algılanması bize belki de hafifçe gülüncü anımsatan saf bir
haz verir” (Freud, 2012: 253) şeklinde de sözlerine devam etmektedir. Aynı durum bir yetişkinin
çocuk gibi davranmasında da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Cuha ile ilgili anlatılarda da
Cuha’nın genellikle yaşından beklenenden daha çocukça, Freud’un ifadesiyle saçma hareketler yapması yukarıdaki sözlerle birlikte okunabilir. Örneğin Cuha, bir gözü kör, ayağı demirden
yapılma topal ve son derece çirkin olarak nitelendirilen Timur’la konuşurken Timur’un berberi
yanlarına gelir ve Timur’u tıraş ettikten sonra kendisine bakması için bir ayna uzatır. Ancak Timur,
aynaya baktıktan sonra ağlamaya başlar. Timur’u gören Cuha’nın da ağlaması üzerine Timur ona
kendisinin aynaya baktığında kendisini çok çirkin olarak gördüğünden ağladığını söyler. Cuha
ise “Haşa huzurdan devletlim, sen bir aynaya birazcık bakarak iki saat ağlıyorsan, senin bütün
gün yüzüne bakan kölenin daha uzun süre ağlamasında şaşılacak ne var?” (BGM, 2010: 2942)
der. Bu fıkrada Freud’un mizahın bir tekniği olarak altını çizdiği maskesini düşürme tekniğinin de
ön planda olduğu görülmektedir. Maskesini düşürme tekniği sıklıkla “ya ulu tipleri ya da onların
sözlerini daha aşağı olanlarla yer değiştirerek” uygulanmaktadır.
Son olarak Binbir Gece Masalları’nda Cuha fıkralarının hem Şehriyar için hem de Şehrazat
için iki ayrı rol oynadığı görülmektedir. Eski eşinin kendisini aldatmasıyla başlayan anksiyete,
Şehriyar’ın bir müddet sonra bu korku ve güvensizliğini bütün kadınlara genellemesine neden olmuştur. Bu sebeple yaklaşık üç yıl boyunca birlikte olduğu bakirelerle önce bir gece geçirip sonra
onları öldürür. Bu durum Şehrazat ile birlikte olduğu ve Şehrazat’ın her gece bir anlatı ile ölümden kurtulmaya çalıştığı geceye kadar sürer. Cinsel fıkraların dikkat çeken en önemli yanı, Cuha
vasıtasıyla erkek ve erkekle ilgili olguların aşağılanmasıdır. Bildiride bu aşağılamanın Freud’un
mizah kuramına göre okunarak hem Şehriyar için hem de Şehrazat için rahatlatma işlevini yerine
getirdiği görülmüştür.
Binbir Gece Masalları’nda mizahın kullanımının, Şehriyar’ın asıl olarak anlatılmasını beklediği mesaj düzenini alaycı ve ironik bir bakışın harmanlandığı kara mizah formunda değiştirerek, zararsız hale getirilmiş bir eleştiri formuna kavuşturması ve böylece dikkati başka yöne
çekerek gerçekte ilginin Cuha fıkralarına yöneltilmesiyle yakından ilgili olduğu görülmüştür. Düş
tekniklerinden biri olan yer değiştirme metodu ile Şehrazat, “kadının sadakatsiz” olduğu düşüncesini taşıyan Şehriyar’a karşı söyleyemediği düşüncelerini bu fıkralar aracılığıyla ve kolektif bir
tip vasıtasıyla söyleyebilmiştir. Şehriyar açısından ise fıkraların, onun sahip olduğu korkularını
bir nevi cisimleştirerek onun bunları görebilmesini sağlamıştır. Eşdeyişle fıkralar, Şehriyar için
hem bilinçdışında bastırılmış halde duran anksiyetesini görmesini sağlamış hem de bu vasıtayla
onun kaygılarından kurtulmasını sağlamıştır. Cuha fıkralarının bitmesinin ardından Şehriyar’ın
söylediği son sözler aslında başından beri bu makalede anlatılmak istenen fikrin de bir özetidir.
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Şöyle demektedir Şehriyar Şehrazat’a: Cuha’nın bu fıkraları, benim en derin kaygılarımı ortadan
kaldırdı, Şehrazat!” (BGM, 2016: 2947)
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OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNDE Kİ KADIN TİPLEMELERİ
							

Ömer Faruk KIRMIT

GİRİŞ
Eski Türkler anneye “ög” derlerdi. Bugün kullandığımız öksüz kelimesi de buradan gelmektedir. Babadan sonra aileyi anne temsil ederdi ama ana daha önce gelir ve ana-baba denirdi
(Ögel, 2001, 247-268). Türk devletlerinde kadınlar hem toplum hayatında hem de siyasî hayatta
önemli roller üstlenmiştir. İslamiyet öncesinde de kadınsız bir iş görülmezdi. Kadın erkeğin
tamamlayıcısıydı. O sürekli eşinin yanındaydı. Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde hatun da
hakanla beraber olurdu. Tören ve şölenlerde de Hakan sağda, hatun solda oturur, elçiler bu şekilde ikisinin birden huzuruna çıkarlardı (Gültepe, 2008, 180). Türklerde aile toplumun yapı taşıdır.
Ailenin temelini kadın oluşturur. Kadın, eşinin yoldaşı, çocuklarının anasıdır. Erkekler ev dışı
işlerle ilgilenirken, ev içi işlerde kadın aktif olmuştur. Tarih boyunca kadınlar toplum hayatında
önemli rol oynamıştır. Toplumun bu önemli varlığı hal ve hareketlerinden dolayı çeşitli şekillerde
isimlendirilmiştir.
Düziçi yöresinde, kırsal kesimde orta yaşın üzerinde olan kadınlara hitap edilirken genel
olarak ‘Garı’ ifadesi kullanılır. Gençler yaşlılara hürmet eder, saygıda kusur etmezler, gördükleri
yerde ellerini öperler. Babanın annesine orta yaş ve üzerinde olanlar ebe, yeni gençler nene der.
Önceden yörede kadınlar 15 yaşından sonra evlendirirlermiş, şu an evlenme yaşı 25 ve üzeri
olmuştur. Hiç evlenmemiş bir gencin birinin dul bir kadınla evlenmesi hoş görülmez ve onlar için
şöyle denilmektedir:
Almasınlar dul avradın dulunu
Ne yaparız parasını pulunu
Arkasına takmış üç beş kulunu
Ergen oğlan dul avradı almasın
Alırsa da muradına ermesin.
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Boy Uzunluk-Kısalık ve Vücut Tipine Göre Kadınlar
Boyu kısa kilolu olana comuk; boyu kısa kalçası çok büyük olana eni boyunu başmış;
kilolu olup oturduğu yerden kalkmayana lepe mi oturuyor veya kokar; boyu çok uzun olana beygir
gibi; boyu uzun ama kilolu olana zartalaklı; boyu kısa olana sabun kertiği gibi veya tıknaz; boyu
çok kısa olana pıhtı gibi; kısa boylu kilolu olana yerden yarma; boyu uzun olana cırık, kılıç kırığı;
çok zayıf olana kasığı gecik veya yarısı ölük; kalçası zayıf göbeği olan kadına kuyruksuz; yüzü
kilolu olana taslama; kalçası çok büyük olana tantırış; suratı uzun olana erkek suratlı denilir.

İş Tutuş Biçimine Göre Kadın Tipleri
İşi çok yavaş tutana kaşığını yıkar sapını yıkar, işi çok hızlı alelacele yapana çalıp çalpıcı
gibi denir. İş yaparken kap kacak kırana şavşaldak; işin birini tutup birini tutmayana eğirir eğirir
ipi yok sallar sallar sapı yok denir. Her işi yapan, her isten anlayana becerikli anlamında beşirikli;
beceriksiz, savurgan olana adamı ev etmez denir. Hiçbir işten anlamayan ancak kapı kapı gezene sünepe veya sülempe gibi oturuyor denir.
Göv Tarla Yusuf Kurt ben avradı 3’e ayırırım: ‘Zavrana Zort, Çepele Mülk, Hazreti Mülk’
derdi. Zavrana Zort kadın, hiçbir işten anlamayan evi barkı kir pas içinde olan kadındır. Çepele
Mülk kadın (yörede çepel diye yemek yenmiş kirli kap kacağa denilir), evi pis, yemek bulaşığı
olan çepeli yıkamadan üstünü başını giyinip kuşanıp süslenip gezmeye giden kadındır. Hazreti
Mülk kadın ise, tam ideal olan herkesin istediği kadın tipidir. Evi barkı, üstü başı temiz olan,
yörenin tabiriyle tiril tiril olan kadın tipidir.

Elbise Giyiş Şekline Göre Kadınlar
Üzerine giydiği şalvarı veya pantolonunun bağı gevşek olana pandıllı; kıyafeti çok geniş
giyene abalı; Kıyafeti yerde sürünüp, yukarı çekmeyene sühlüce;

Ten Rengine Göre Kadınlar
Yörenin iklim özelliğinden dolayı insanların geneli kumral veya esmerdir. Bu tip ideal olandır. Hatta yöre manilerinden birisinde
Sarı sevme çillenir
Beyaz sevme kirlenir
Seveceksen esmer sev
Gittikçe güzelleşir, demektedir.
Çok esmer olana abdal karası; beyaz olana ağ(ak) gibi; Sarısın olan kır gibi, çil gibi veya
çil fışlak; Ne bayaz ten ne esmer ten yani kumral olana buğday benizli denir.
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Toplumun İsimlendirdiği Diğer Kadın Tipleri
Çok hareketli yerinde duramayana dingildek; gerekli gereksiz, vakitli vakitsiz konuşana
deli varrak veya haleylim; çok konuşana dilli düdük; aklı az kıt akıllı olana sepeti seyrek veya
koyun akıllı; kafasını kaldırmadan konuşana mıymıntı veya hımhımı; dışarıda iyi güler yüzlü ama
evinde tam tersi olana dili tatlı memeği kör; ne kendi komşuya gider ne de evine birini getirmeyene hasiyetsiz; ne kimseden yemek yer ne kimseye yemek yedirir olana damah; eli açık olmayan
yemek yedirmeyen mıkrız; kimseye güler yüz tatlı dil göstermeyene silik yüzlü, suratsız veya it
suratlı; çok çocuğu olana enikli cücüklü; kocasının yanından ayrılmayana gişisek; kocasını aldatana ayağı dışarıda veya çift gişili; çok düşünene dokçalanıp duran denir.

SONUÇ
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olarak açıklanmıştır. Araştırma yapılırken görülen şu ki, yörede kadınlar yukarıdaki gibi isimlendirilirken, bu isimlendirme yerme amaçlı kullanılmamıştır. Bu isimlendirmeyi yapan, kullanan ise
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SPIRITUAL CONSONANCE IN THE HERITAGE OF KAZAKH AND
INDIAN THINKERS

Dariga KOKEYEVA1

There is a number of substantial studies on the spiritual heritage of Abay, Swami Vivekananda which are presented widely and variously in the aspect and thematic range. It should
be noted that there was never such a thinker in history who would not touch in his work this or
that aspect of spirituality. In the achievements of Kazakh and Indian civilizations, we see that the
problem of spirituality was designated as a landmark for the scientific and religious thought. Great
Indian poems «Mahabharata», «Ramayana», a collection of Buddhist teachings «Dhammapada»
were published in a short transposition into Kazakh language by a Kazakhstan scientist A.Nilibayev. However. There are no comparative studies in terms of studying their spiritual solidarity,
which emphasizes the novelty and scientific promise of the proposed study.
The main areas of interest of our authors such as Abai Kunanbayev and Swami Vivekananda, who lived at the same historical time, i.e. the second half of the XIX and early the XX
centuries. In this article we consider two different nation’s writers work such as «Book of words»
or «Words of edification» of Abai and «Swami Vivekananda’s Complete Creativity Collection».
1 Associate Professor of Al-Farabi Kazakh National University, Oriental Studies Faculty, Department of
Middle East and South Asia. + 007, Almaty, Kazakhstan. E-mail: dmkbuddy@gmail.com
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Abai Kunanbayev
1845-1904

Swami Vivekananda
1863-1902

The name «Words of edification» of Abai, inaccurately transfers the meaning of the philosopher. In European tradition, «Book of words» belongs to the genre of aphorisms and maxims.
In fact, it is confession – extremely deep and responsible genre, which requires integrity and
sincerity from the writer, in other way, we are facing with “nakedness of soul” of man, poet and
philosopher. As well as it means something significant, important and paramount in the Turkic
tradition. «Book of words» it is also direct appeal to the readers, like conversation and open talk,
unique work «of observation of the cold mind and sorrowful heart markings» and philosophy of
life of individual on the background of destiny. Forty five «Words of edification» and Swami’s eight
volumes book were the philosophical reflection of the poets. About life problems and deeply sad
«face to face» conversation with their audience. Finally, they explain their decision to write down
«own thoughts»: Paper and ink from now on will be my consolation. Maybe someone would like
some of our word and he would rewrite it for himself or just remember. If not, then our words, as
it says, would stay with us.

THE MAIN SIMILARITIES IN THE WISE WORDS OF SWAMI VIVEKANANDA AND ABAI KUNANBAYEV
Swami Vivekananda has a special place in the history of the Indian people. The purpose
he set was to benefit the people and improve awhole India. We can see in works of Swami Vivekananda, that he was a wise and noble person who was looking for the people’s needs.
And for the Kazakh people, when we speak about the past, present and future of our
native literature, we can’t avoid Abai’s heritage without mentioning the name of Abai. Abai’s educational work is highly valued by our people.
Abai and Swami lived in different societies, they had different nationality, religion and language, but the goals and dreams of the great sons were one. They struggled for the well-being of
their people and became the poets of their dreams and views.
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They fought for the promotion of science and education. Their creative paths were the
same: philosophy, religion, ethics, psychology, education, and on other problems were analyzed
by them with deep philosophical ideas and rich thoughts. Abai and Swami not only shared their
opinions and thoughts for the people but also left a written inheritance for the future generations.
Even the thoughts in the opening words of their wise words were the same. They hoped that their
written thoughts and suggestions to his people could lead them in their life. Swami Vivekananda
begins his wise words as follows: “I trust my hope and faith to a person like you. Understand my
words in accurate and the same way and lead yourself in the same direction. I’ve given you enough advice; now you can practice at least one of them”. Swami Vivekananda examines various
issues and broadcasts his thoughts through lectures and wise words in his country and abroad.
He united the wise words and published eight volumes book of the so-called «Swami Vivekananda’s Complete Creativity Collection».
Swami Vivekananda’s biographer the great European scholar, Romain Rolland, describes
the power and qualities of Vivekananda’s wise words as follows: «When I read proverbs written
on the pages of the book, my body vibrates like an electric current». And Abai said in his first wise
word: «Well, I have decided at length: henceforth, pen and paper shall be my only solace, and I
shall set down my thoughts. Should anyone find something useful here, let him copy it down or
memorize it. And if no one has any need of my words, they will remain with me anyway. And now
I have no other concern than that». The poet’s poems, including wise words consisting of forty-six
separate works, also discusses various issues.
Comparing the works of these two educators, depending on the themes of the wise words,
we have divided them into the following groups:
1.Problems of education and upbringing;
2.Moral and behavioral issues;
3.Philosophical and religious ideas.

PROBLEMS OF EDUCATION AND UPBRINGING
The wise words of Svami Vivekananda and Abai Kunanbayev about education and art are
rich in philosophical conclusions. They can be traced in the following ways. In Swami’s speech,
he said: «Knowledge is not the amount of information in your brain that makes life grow there.
We need to have a behavioral approach that we plan to have a life-style. If you implement five
ideas and build your life and behavior, you are much smarter than the one who has memorized
the whole library» - strongly insists on a person’s view of life and combines it with knowledge. And
from the following words you can see the critique of knowledge: «Is it worthy of the knowledge
that can not help a struggling man to fight for life, strengthen his/her character, philanthropy, and
the lion’s pride? Real knowledge is something that can help one to rise his life».
Abai said in his 32nd speech, «do not attempt to do so for the sake of profit. You should
love learning for its own sake and strive for it. If you value knowledge as a supreme blessing,
each new truth you uncover will bring peace and satisfaction to your soul. Memorize well what is
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new to you, and you will feel the desire- for new quests, and a love of knowledge will be born in
your heart. Then your memory will absorb whatever you have seen and heard.
But if you have another purpose in mind, seek knowledge only with the aim of getting rich,
your attitude to learning will be the same as that of a woman to her stepson. If your soul and your
mind are well intentioned towards learning, it will be benevolent in turn- it will surrender to you
readily. But it will show half-hearted benevolence to a half-hearted person.
In 15th word is said: «If you wish to be counted among the intelligent, then ask yourself
once a day, once a week, or at least once a month:
«How do I live? Have I done anything to improve my learning, my worldly life or my life
hereafter? Will I have to swallow the bitter dregs of regret later on? оr perhaps you don’t know or
remember how you have lived and why?» and encourages people to spend their life, even their
everyday hours, in a profitable way. We can observe similar thoughts from Abai and Swami in
terms of teaching. In his 25th verse, Abai says: «One should learn to read and write Russian. The
Russian language is a key to spiritual riches and knowledge, the arts and many other treasures.
If we wish to avoid the vices of the Russians while adopting their achievements, we should learn
their language and study their scholarship and science, for it was by learning foreign tongues
and assimilating world culture that the Russians have become what they are. Russian opens our
eyes to the world. By studying the language and culture of other nations, a person becomes their
equal and will not need to make humble requests». He notes - how can the Kazakh receive a key
of education – the culture? The science of today is the same as the ancient madrasahs, and it is
mentioned that it is not beneficial today.
And in Vivekananda: «Knowledge, Knowledge, and only Knowledge! While traveling in
many European cities, focusing on the comfort and even on poor, I was caught in the plight of my
own poor people. What’s the difference? The answer I found was only in knowledge». The idea of
the two philosophers are in one direction, is to teach the world that has been in the dark for centuries and put them in the new path, and then they would be equal to another countries, and they
would have left their old bad habits, poverty and art, and would have an equal window with others.
That is why first of all it demands the children to strive for knowledge and art. The following are
the ways in which the development and prosperity of the population begins with the education of
the child. Vivekananda says: “Our only help to the low-income people is to give them education
and to give them the only help they need. If a poor child does not come to receive education, then
education should find a way and go to him». Here Abai in the 38th word calls Kazakh children for
education: «Now, human love is inseparable from human reason, intelligence and loving kindness. The source of these virtues are the perfections that are bestowed on man from his birth:
sound health and a beautiful appearance; the rest depends on the nobility of soul of one’s father
and mother, on wise mentors and kind friends. Love engenders aspiration and understanding,
while reason, intelligence and loving kindness kindle an interest in learning.
A child does not aspire to learning of his own free will. He has to be persuaded through
coercion or inducement until he acquires a thirst for knowledge. A child seeking knowledge may
be considered a true human being, and you may hope that he will later strive to know God, to
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understand his own self and the world around him, that he will do well, but not at the expense of
his honor, and will shun evil.

MORAL AND BEHAVIORAL ISSUES
One of the main topics that Swami Vivekananda and Abai Kunanbayev’s proverb suggests are the humanity issues of morality and behavior. We see that the notion of human being
are highly esteemed in their words. In their saying, they strive to call to protect that honor, to
keep it clean, avoid the traits that inflict it, and understand the role of a person in society. Sami
Vivekananda encourages us to look ahead, and to be self-confident: «The secret of greatness
is a faith, faith, faith in yourself, faith, faith in God. If you believe in all 330 000 000 mythological
gods and gods of other countries, but still do not believe in yourself, then you have no salvation».
The following proverb tells the people to demonstrate their strength and perseverance: «Never
say, Never, I can not do it!» Time and space are nothing compared to your creation. You can do
everything, you are great. Strength - Life, Weakness – Death».
«Rise up and fight! Do not step backwards. Defeat everything. You act with cowardice you
will never get out of it, you will not be able to escape from your destiny. You call all the gods in
the world. Will you stop feeling sorrow? God will come to you only when you win!
What is it needed? You are eternal, immortal, without birth. Because you are eternal, you
never were a slave. Awake! Rise up and struggle!»
«Allow people to say what they like to say, combine with your own beliefs and convince
others. Then you get the world at your feet. They say that you believe that, you believe it but I
would say «first of all believe in yourself. Believe in yourself, the force is strong with you – be
conscious. «Tell me that I can do. If you do not admit it, even the snake venom will be weak».
In his next saying, he argues that man must have self-discipline and self-efficacy: «We are
responsible for who we are and who do we want to be and we have the power to form ourselves.
Who we are now it is the outcome of our past conduct, who do we want to be in the future definitely can be done by our current conduct; so we need to know how to proceed».
Swami Vivekananda connects the moral qualities of a person with life and society. He tells
when person comes to his social duty, he must be one of the active creators of the world, and
people should serve for their homeland, and only then he discharges his moral duty. Regarding
moral, he says the following words: «Be a moral. Be a courageous. Being filled with morals, struggle with depression. Do not worry about collisions with religious theories, but fear is only sin».
The only reference to moral: who is a selfish - he is an immoral and who is unselfish - is a moral. The greatness of humanity is reflected in the following words: «The major
difference between human being and animals is the difference between their concentration
powers. Every success in every work is its result. The difference in their concentration power
is also the difference between humans. The difference is in the degree of concentration”.
«The human body is the greatest body and humanity is the great being. A man is greater than all
animals and all angels, there is none greater than man».
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The above mentioned issues will be discussed in Abai’s works in more than his 20 words.
He is looking for the arts, education, and labor that is necessary for humanity, the spiritual maturity of the human being, the moral norms of his behavior.
He says in his 32th word, “human character is a vessel containing intelligence and knowledge. Develop your character therefore! By indulging in envy and frivolity, by allowing yourself
to be influenced by the words of others and momentary passions, you may forfeit your strength
of character. Learning will be of no avail if the vessel that receives your knowledge is not sound.
To attain your goal and be faithful to your duty, you should foster constancy of purpose,
determination and strong will, for these help preserve the sobriety of your reason and the purity
of your conscience. Everything should serve the cause of reason and honor».
In his 27th words:
«Man is capable of thinking about his past, present and future. An animal
has but a vague idea of past and present, and it cannot think of the morrow. Compare the outward appearance of man and beast. Man stands upright on two legs,
the better to see what surrounds him. He can subjugate any animal to his will.
The animals, however, rely only on their limbs and wings, they are unable to subdue their own kind. Had God created man as helpless as animals, he would have
been good for nothing. Man has been created the master of all living things upon
earth. Even if animals possessed human intelligence, their outward form would
have hardly matched the capacity to toil, or teach oratory and virtue. Think, can
a bull build a town, make tools and become a skilled artisan? The fact that God
has endowed man with high intelligence and has placed this intelligence in such
a perfect body, combining both spiritual power and moral beauty, is proof that
God made man with loving care. All that considered, is not humankind obliged to
worship God?».
Now, is it not clear that human beings are in debt to be worshiper? As we have seen in
Vivekananda’s words, also in Abay’s, the human being is considered above all else. He also
believes that faith in yourself is main quality.
In Abai’s 45th verse, the source of humanity is love and justice. They are omnipresent and
decide everything. They are the crown of Divine Creation. Even the way a stallion takes possession of a mare is a manifestation of love.
He who is swayed by the feelings of love and justice is a wise man and a learned man.
Unable to invent science and learning, we can only behold and perceive the created world and
understand its harmony by our reason. In the saying of Abai and Swami devoted moral and moral
behavior are useful for educating today’s young people and useful tool for today’s upbringing.
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PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS IDEAS
The third major topic of deep study of Swami Vivekananda and Abai Kunanbayev are philosophical thoughts and religion. Swami Vivekananda has written many books and commentaries
on religion. He begins his religious proverb with: «Religion is the idea that an animal expands to
human beings and human beings to the God.
«Religion is a inner natural power of human being, it is wrapped infinite power like sping,
and it is inside the small body. The spring writes itself. It is a history of humanity, religion, society,
or progress».
The main purpose of religion is to bring peace to man. It’s not wise to say that someone’s
tortured life can lead to happiness in the next life. He should be happy here and now. Every religion that can bring a happiness to men is a true religion. If a religion brings spiritual peace and
happiness to man it is a religion which is worthy trusted and every person has the right to choose
worthy and suitable religion: «We want to go somewhere there is no Vedas, nor Bible, nor Koran.
But this should be done through merging of the Vedas, the Bible and the Koran. People need to
know that these religions are different names of one religion. So everyone can choose the path
that is convenient for them».
Swami left his ideas in his book Give up these weakening mysticisms and be strong. Go
back to your Upanishads - the shining, the strengthening, the bright philosophy - and part from all
these mysterious things, all these weakening things. Take up this philosophy; the greatest truths
are the simplest things in the world, simple as your own existence. The truths of the Upanishads
are before you. Take them up, live up to them, and the salvation of India will be at hand.
God is not to be reached by the weak. Never be weak. You must be strong; you have
infinite strength within you. How else will you conquer anything? How else will you come to God?
Be strong and stand up and seek the God of Love. This is the highest strength. What
power is higher than the power of purity? Love and purity govern the world. This love of God
cannot be reached by the weak; therefore, be not weak, either physically, mentally, morally or
spiritually. The Lord alone is true. Everything else is untrue; everything else should be rejected for
the salve of the Lord. Vanity of vanities, all is vanity. Serve the Lord and Him alone.
In Abai’s 45th word: The proof of the existence of one God, unique and omnipotent, is that
for thousands of years people of different tongues have spoken of God, and, however many religions there might be, all consider that love and justice are the attributes of God.
We are not demiurges, but mortals who know this world by the things created. We are the
servants of love and justice. We differ from one another in how well we comprehend the creations
of the Most High.
Believing and worshipping, we must not say that we can force others to believe and worship.
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In his 13th verse, he says: and agitating to be spiritual and pure human being. Iman - this
is the unshakeable faith in one, all-powerful Creator, about whose essence and existence it is
ordained to us to learn from the revelations of His Prophet, may Allah bless his name. There are
two ways of believing. Some simply accept the faith, perceiving the vital need for it and its truth,
and strengthen their belief by means of reasonable arguments. We call this «true faith». Others
believe by drawing wisdom from books and from the words of the mullah. Such people need special dedication to the object of their faith and spiritual strength in order to withstand thousands of
temptations and not waver even in the face of death. This is the «traditional faith».
To keep iman within one’s self, a person must have a courageous heart, firm will and
confidence in his powers. But what about those who lack the knowledge to be among the adherents of true faith, or those who have no firm belief, who too easily succumb to temptations and
cajolery who for gain will call black white, and white black, who will perjure themselves by passing
off lies as truth and so cannot be called taklidi iman believers? May Allah preserve us from such
people! Each and every one of us should remember that there can be no other iman save these.
Let apostates not reckon on infinite divine grace; they deserve neither Allah’s forgiveness nor the
Prophet’s intercession. Cursed be the man who believes in the false proverbs: «The edge of the
sword is sharper than an oath. There is no sin that Allah will not pardon».
Abai’s 34th word is explained like Everyone knows that humans are mortal, that death
comes not only for the aged and that, having taken someone away, will never give him back. The
Kazakh is aware of this, but not through deep reflection.
The Kazakhs say they believe in a God who calls everybody to account when they die; He
requites good with good and punishes those who do evil. They believe that His rewards and punishments differ from those on earth: His rewards are infinite in their generosity, and the penalties
He metes out are immensely harsh. But I do not trust their words, for they do not hold their faith
sincerely and consciously. If they truly believed what they say, they would act according to their
faith and would not know sorrow. Is it possible to convince such people of some other things if
they are feeble in their faith even in regard to these truths? How to correct their ways? Can they
be called true Muslims?
He who seeks to avoid torments in this world and the next should remember one thing:
there cannot be two joys, two passions, two doubts and two sorrows in one’s heart simultaneously. This is impossible. He who places earthly joys and sorrows above the cares and joys of the
world to come is not a Muslim.
Also 16th word he said that the Kazakh does not worry whether his prayers please God
or not. He does what other people do: he gets up and falls face to the ground in supplication. He
treats God as though He were a merchant who has come to collect a debt: «That’s all I have, take
it if You will, but if You will not don’t ask me to get livestock out of nowhere!” The Kazakh will not
take trouble to learn and purify his faith: “Well, that’s all I know, I can’t get any wiser at my age.
It’s enough that people cannot reproach me for not praying. And if my speech is uncouth, that
doesn’t matter in the least».
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CONLUSION
Every nation is proud of its mentality, spiritual treasures, and intelligent minds who have
left an indelible mark in their history. Indian people in the last century, such as Swami Vivekananda, humanist, philosopher, educator appears highlighted and shined. Ramakrishna, who is a
Vivekananda’s teacher, compares him to the lamp that burns all kinds of dirt.
Vivekanda history and heritage, as well as the spirit of today’s generation, the depth of the
thoughts and feelings on the relevance of the themes considered the expensive figure drawing
tools.Because his work is not just a legacy of the past, but a legacy of life that continues from
time to time.
Swami Vivekananda an indisputable rush of truths of the Indians. Vivekananda’s creativity
and life is not the same as other enlighteners. His ability to express his thoughts is closely related
to the people’s life. Often suffered when he thought about his country and land.
The great thinker Vivekananda is an amazing person when the people are bound with
their wings, the mouth is covered in a time of darkness and poverty, he was the emergence of the
Indian submarine as an astonishing phenomenon.
Vivekananda, he was able to find the truth for his thoughts from the sorrowful gray-haired
life of that time.His main idea was to explain the bitter truth, education, morality, science, labor,
but not a propagation of religion.Artistic creativity can not be easily realized, firstly he must be a
talent from his birth, secondly, it is necessary to improve the life experience and in this case is
evaluated.
It should not be forgotten that Vivekananda’s essence of the statements is sharper in
describing what is happening.
Jawaharlal Nehru says about the great light of his country below: «Vivekananda is connected with the past, even proud of India’s popularity, consider the problems of life as modern
point and he is the bond between the past and present India». We can read his biography by
reading Vivekananda’s opinions and works.Because of the horrors, pains and the benefits of life
he delivered by his thoughts. My main point on Swami Vivekananda’s thoughts that his poetry
in social problems, education in aesthetic problems, especially religion, human and humanity,
moral, philosophy in educational problems have a great influence in human life.The main purpose
of teaching is to lost from people all their badness and guide the people to the right path. That
Vivekananda’s thoughts are very important and saves his importance still. If correctly use all his
thoughts they help not only for the Indian nation but for the whole world in education. Because
Vivekananda’s basic requirements in humanity : it is morally be clean, constancy, justice, people,
serve the community, and get rid of uncertainty, fear and slavery. No one can deny it all. He devoted his entire short life to his nation and the future. People believed that he would be the leader
of the nation, save them from darkness and fear. Having looked at the present life of the Indian
people, it is possible to say with certainty that his faith was justified.
Creativity of Vivekananda is considered a talent not only in India but also abroad. No mat-
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ter what the century was not folk art, his creation was special. We know Swami Vivekananda as
a unique and indestructible star of the Indian people.
Firstly, we proved that the basic idea of life direction and theme of all morality of Swami
Vivekananda and Abai are similar.
Secondly, they were a great thinkers, the pride of the country and the realizer of people’s
hope.
There is a number of comparative research on the spiritual heritage of Abai Kunanbayev,
Swami Vivekananda, which are presented widely and variously in the aspect and thematic range. It should be noted that there was never such a thinker in history who would not touch in his
work this or that aspect of spirituality. In the achievements of Kazakh and Indian civilizations, we
see that the problem of spirituality was designated as a landmark for the scientific and religious
thought.
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TÜRK SÖZLÜ ŞİİR SANATINDA KADIN YARATICILIĞININ
ARKETİPLERİ
Doç. Dr. Behiye KÖKSEL1

Giriş
Türk sözlü şiir sanatında kadınlar ağıtçı, âşık, tekke şairi, manici, türkü yakıcı vb. şekillerde
yaratıcılıklarını göstermişlerdir. Sözlü geleneğin her alanında olduğu gibi kadınların icracı ve yaratıcı olduğu alanlarda da tarihî, dinî, kültürel katmanlar ortaya konulan folklor malzemesinin geri
planını oluşturur. Sözlü şiir sanatına ontolojik yaklaşım arka planda tarihî, kültürel, dinî, mitolojik
katmanların varlığını bize göstermektedir. Sözlü şiir sanatında kadın sanatkâr ve icracı tipi mitolojiden başlayarak değişime uğramış olup dinî, kültürel, mitolojik kimlikli kadın tiplerinden izler
taşımaktadır. Bildirimiz, sözlü şiir sanatında kadın yaratıcılığı hakkında genel değerlendirmeyle
başlayacak ve bu alandaki kadın sanatkâr tipinin arketipleri olarak kadın şamana, bilhassa âşık
şiirinde ve tekke tasavvufta bir sanatçı tipi olarak oraya çıkan kadın âşık ve tekke şairlerinde kültürel bir kod olarak kendini gösteren Bâciyan-ı Rum’a, Dede Korkut’ta ve diğer halk hikâyelerinde
gördüğümüz karşılıklı şiir söyleyen, ya da ağıt yakan kadın tiplerine yer vermekte ve sonuç olarak
bu arketiplerin etkileri ve izleri karşılaştırmalı olarak vermektedir.
Türk sözlü şiir sanatında kadın yaratıcılığı: Sözlü şiir sanatında ağıtçılık, âşıklık, kadın
sofî şairler, manicilik, türkü yakıcılık, ninni söyleme, ilahi söyleme gibi alanlarda kadın yaratıcılığı
belirgin biçimde göze çarpar. Sözlü şiir sanatını dolaylı ilgilendiren bir alan da kadın şifacılar ve
halk ebeleridir. Şifacıların, büyüye, nazara karşı dinsel büyüsel çeşitli pratiklar uygulayanların,
kurşun dökenlerin dinsel büyüsel işlemlerine eşlik eden dualar, kalıplaşmış sözler, tekerlemeler
bu ritüellerin sözlü şiir sanatı ile bağı kurar.
1 Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı
Anabilim Dalı
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Kadın yaratıcılığının önemi yüzyıllarca geri kalmış, yakın zamana kadar derlemecilerin erkek olması böylece mesela âşık sanatı ile ilgili bir alan çalışması yapılacaksa yönelinen mekânın
kahvehane ve düğün olması ev içi derleme faaliyetlerinin yetersizliğine sebep olmuş, kadınların
halk şiirine katkıları anlaşılmamıştır. Buna toplumsal bakış açısının kadın sanatkârların kendilerini göstermelerindeki olumsuz etkisi de eklenmiştir. Kadınlar yüzyıllarca anonim halk şiirinin
isimsiz sanatçıları olarak kalmışlardır. Âşık şiiri alanında son yıllarda değerli meslektaşlarımızın
editörlüğünde hazırlanmış antolojilerde kadın sayısı son derece sınırlı olup yer verilenler de çoğunlukla 20. yy’a aittir. Ancak tarikat mensubu olanlarda, bilhassa Alevi-Bektaşi geleneğinde durum farklı olmuştur. Sazın ve deyişin ibadetin bir parçası olması ve Cemlere kadınların da iştiraki
kadınların sanatçı kişiliğinin ortaya çıkmasında olumlu katkı sağlamıştır.
Arketipler: Arketip, ilk örnek, prototip, gerçek örnek kelimeleri ile karşılanabilir, arketipsel
yaklaşımda kollektif bilinçaltının incelenmesi söz konusudur. Bir diğer deyişle arketipler kollektif
bilinçaltını yansıtırlar. Bireyin değil, toplumun hayalleri ve dolayısıyla toplumu şekillendiren ortak bilinçdışının sembolleridir. Arketipsel yaklaşım, aslında kollektif bilinçaltı düşüncenin öncüsü
olan Jung’a ait olup- gerçi Jung da bu terimin ilk olarak Platon’a ait olduğunu söyler- edebiyata
ve halk edebiyatına da uygulanan bir yöntemdir. Jung’a göre arketip mitlerde kendini gösterir, bir
arketipin tek bir biçimi yoktur ona göre. Bildirimiz Türk sözlü şiir sanatında kadın yaratıcılığının
arketiplerini görmek olduğundan dişi nitelikli arketipler hareket noktamızı oluşturmuştur.
Arketipi gizemli karanlığına gömmek, onu çevresindeki mitolojik kuşatma ile ölü farzetmek, kültürel sürekliliği kesintiye uğratmak olur. Folklorun birçok alanı gibi sözlü sanatın
yaratıcısının da eksik yorumlanması daha doğrusu yeterince anlaşılmamasını da beraberinde
getirir. Jung’a göre “arketip insan ruhunun en yüce değerleri arasındadır, bu nedenle de tüm
dinlerin Olympos’unda yerini almıştır. Arketipi değersiz olarak görüp bir kenara atmak büyük bir
kayıp anlamına gelir. Yapılması gereken, bu yansıtmaları çözerek, içeriklerini istemeden kaybeden bireye geri vermektir.”2 Konumuz özelinde baktığımızda bir destan anlatıcısının, ya da
âşığın şamandan izler taşıması arketipin karanlık bir yerlerde kalmamış, unutulmamış olduğunu
göstermektedir. Arketipi bir tek kalıp içinde göstermek mümkün değildir. Jung anne arketipinin
tezahürlerinden bahsederken çok geniş bir yelpaze çizer: Anne, büyükanne, kayınvalide, üvey
anne, sütanne, tanrıça, Hz. Meryem, Demeter, Kybele, toprak, orman, yeraltı dünyası, ay, tarla,
bahçe, mağara, ağaç, v.s. Bu yaklaşımda annenin annelik özellikleri yanısıra dişilik özelliğinin de
göz önüne alındığı görülmektedir.3
Arketipsel bakış açısı psikoanalitik bir bakış olmakla birlikte mit, masal, destan, hikâye gibi
metinlere uygulanarak bir nevi eserin mitolojik kodlarının çözümlenmesine yönelik olmaktadır. Bizim arketipsel bakış açımız metnin kendisine değil, yaratıcısına, sanatkârına yöneliktir. Arketipsel
bakış açısına göre her şeyin bir ilk örneği vardır.
Şamanlık kurumu ve kadın şaman: Kadın şaman, ağıtçı kadın, şifacı kadın, kadın âşık
gibi sanatçı ve icracı kadın tiplerinin arketipidir. Kadın şaman, erkek şamanların şaman olarak
taşıdığı özellikleri taşır, benzer şaman olma süreçlerinden geçer. Yaşadığı toplumda dinî-mitolojik kimliği ve özel bir toplumsal statüsü vardır. Aslında şamanlıkta erkek ve kadın diye ayrım
2
3

Carl Gustav Jung, Dört Arketip, (çev.Zehra Aksu Yılmazer), 2012, s.24, Metis Yay.
Carl Gustav Jung, a.g.e., s.22
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yoktur, şaman şamandır, ayrım olsa da bu ak şaman, kara şaman gibi mitolojik yaklaşımla ilgilidir.
Ancak kadın şaman ifadesini kullanmamız, şamanlığın çoğunlukla erkeklere özgü zannedilmesi
ile alakalıdır. Şamanlığın geçmişi ile ilgili araştırmalarda ilk şamanların kadınlar olduğuna dair
görüşler yer almaktadır.
Kadın şaman da şaman olma, seçilme, esrime, kimi zaman ölüp ya da parçalanıp dirilme
süreçlerini geçirir. Şaman davulu, şaman giysisi gibi elemanlara kadınlar da sahiptirler. Şamanın
şüphesiz en önemli fonksiyonlarından birisi hastalıkları tedavi etmek, kötü ruhlarla mücadele
etmektir. Bu özellik sözlü kültürümüzün kadının aktif olduğu başka bir alanında, kadın şifacılar
olarak devam etmektedir. Gerek sofî çerçevede, gerekse âşık şiirinde veya kadın şifacılar için
kullanılan ana sıfatı veya mahlasını arketipsel yaklaşımda büyük anaya veya Türk mitolojisindeki
mitolojik anaya bağlamak mümkündür. İlerleyen kısımlarda daha geniş değineceğimiz bu kod,
Ak-ene’den, Umay Ana’ya, Ayısıt’a, toprak anaya, Kaltaş’a (kimi mitlerde Umay’ın kardeşi olduğuna inanılan ruh), ana-tanrıçaya, mağaraya geniş bir mitolojik arketipe sahiptir. Sagalayev’e
göre bu arketipsel semboller beyaz saçlı yaşlı kadın olarak tasavvur edilirler. Hayat veren, yaratıcı fonsiyona sahiptirler.4
Kadın şaman, şaman olmanın gerektirdiği genetik yatkınlıktan itibaren şamanlık eğitiminin bütün aşamalarını geçer ve şamanın dinî, sosyal işlevlerini taşır. Hastalıkları çeşitli büyüsel
işlemlerle tedavi eder. Yaşlı şamandan eğitim alarak şamanlığı öğrenir. Bu eğitimde şöyle bir
farklılık dikkati çekmektedir ki kadın şaman adaylarını genel olarak yaşlı kadın şamanlar eğitmektedirler. Erkek şaman adayları yaşlı kadın şamandan eğitim alsalar da kadın şamanlar şamanlık
eğitimini kadınlardan almaktadırlar5. Şamanlığa girişte en önemli aşamalardan bir tanesi de rüya
görmektir. Rüyada şaman adayı olarak seçilme, eski şamanlar ile rüyada karşılaşma, şaman
oluş tekniklerini rüyada verilen bilgilerle öğrenme şamanlığın birinci basamağını teşkil etmektedir.
Rüyada bir yiyecek veya içecek yiyip içmek suretiyle sıradan kişilikten şaman statüsüne geçişte
önemli motiflerden birisidir.
Kadın şamandan kadın âşığa taşınmış olan kültürel kodlar: Şamanlık görevine
seçilmiş olan bir genç kızın şamanlığı öğrenmesi için yaşlı kadın şamandan eğitim alması
şamanlığın temel prensipleri arasındadır. Bu konuyu şöyle bir örnekle somutlaştıralım: Kırgızların
kadın şamanı Kokulay vergi aldıktan ve şamanlık görevini kabul ettikten sonra, usta şamanın
yanına gider. Bir ay onun yanında kalır, eğitim alır, bir ayın sonunda yaşlı şaman sol elinde tepse
(tesbih), sağ elinde genç şamanın elini tutar ve artık kamlık yapabileceğine onay verdiğini bir
topluluk önünde ilan eder.6 Burada adayın seçilmesi, eğitim alması ve kamlığının onaylanması
söz konusudur.
Âşık şiirinde sazın ve sözün erkânının öğrenildiği bir eğitim süresi olan ustalık-çıraklık
ilişkisi dönemi görüştüğümüz kimi kadın âşıklarda da görülmekte idi. Sarıcakız’ın ustası ilk eşi
Âşık Reyhani, Ayşe Çağlayan’ın ustası yine eşi Muzaffer Çağlayan, Özlemî›nin ustası Sivaslı
âşıklar Meddahi, Derdiyar, Eserî, Selvinaz’ın ustası Âşık Ayhan Aslan’dır, Sinem Bacı bağlama
4 Andrey Markoviç Sagalayev, Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler ve Semboller, (çev. Ali Toraman), İstanbul, 2017, s.69, Bilge Kültür Sanat yay.
5 Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şaman, 2010, s.60, Ötüken Yay.
6 Fuzuli Bayat, a.g.e.,s.60
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çalmayı eşi İhsani›den öğrendiğini söyler. Değişim dönüşüm sürecinde âşıklık geleneğinin başka
bazı kuralları gibi usta-çırak geleneği de zayıflamış, bazı sanatkârlar eskiden yaşamış kimi âşıkları usta kabul ettiklerini söylemektedirler.
Ustalığa geçiş, şaman adayının kamlık yapmasına onay verilmesinde olduğu gibi usta
tarafından âşığın artık kendi deyişlerini söylemelerine müsaade verilmesi ile son bulur.
Şamanlığa aday olmanın başlangıç şartları şöyledir: Şamanlık mesleğinin kalıtsal
aktarımı, kendiliğinden gelen iç çağrısı veya seçilme.7 Genetik yatkınlık kadın âşıkların âşık
sanatına yönelmelerinde ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailede âşıkların olması bir yandan âşık adayının kalıtsal özelliğini gösterirken, bir yandan da aile baskısının daha az olmasını
ve ev içi ortamda geleneğin kurallarının öğrenilmesini beraberinde getirmektedir. Âşık Ferrahi’nin
kızı Emine, Âşık Şem'i'nin torunu Şem'i'nin Gülü, Hazım Demirci´nin kızı Fatma Taşkaya konumuzu somutlaştırıcı örneklerdir.
Şamanlık öğretisinin temel unsurlarından olan rüya, âşıklığa başlayışın temel prensipleri
arasındadır. «Badeye inanıyor musunuz, siz rüyada bade içtiniz mi?» sorusunu yönelttiğimiz
kadın sanatkârlardan Telli Suna rüyasında gördüğü yaşlı zatın verdiği yiyeceği yediğini, Âşık
Özlemî, Âşık Nurşah, Sürmelican bade içtiklerini söylemişler; Sinem Bacı, Selvinaz, Ezgili Kevser günümüzde badeye inanmadıklarını söylemişlerdir.8 1980 yılında hayatını kaybetmiş olan
Derdimend Ana ise rüyasında bade içtiğini şu dizelerde ifade eder:
“Pirler masasına sundum elimi,
Serian bir bade içtim de geldim.”9
2008 yılında vefat etmiş olan Ayşe Çağlayan da rüyada bade içtiğini şiirinde dile getirir:
“Aşkı muhabbeti sorduğum zaman,
Pirim bade sundu düşümde gördüm.”10
Arketipsel yaklaşımda kahraman hep bir yolculuk halindedir. Başlangıç yola çıkıştır, kahramanı macera davet eder, kahraman yola çıkar ve tehlikeli eşiği geçer, bu esnada kahramanın
olağanüstü, mistik yardımcı güçleri vardır, kahraman doğaüstü bir deneyim yaşar, bu bir yeraltı
yolculuğu, bilinmeyene yolculuktur, bu bazen kahramanın kendi beyninde gerçekleşir, kahraman
değişmiş şekilde geri döner. Bu mistik yolculuğu şamana uygulayacak olursak, yola çıkış, şamanın seçilmesidir, yola çıkan şaman adayı dünya ve fiziksel yaşamın dışına taşıyan deneyimler
yaşar, ölüp dirilme, vücudun parçalara ayrılması gibi, burası tehlikeli eşiktir; burada şamana eski
ölü şamanların ruhu yardım etmektedir, bu deneyimi yaşayan şaman geri döndüğünde kamlık
yetenekleri ile donanmıştır. Bu yolculuk hem kadın, hem de erkek şaman adayları için geçerlidir.
Kyuögeyer Moturuona (Metrena) adlı kadın şamanın şamanlık yeteneği ele etmesi ile ilgili efsane
ile somutlaştıralım: “Ruhlar önce benim başımı kesip çadırın direklerinden birine taktılar. Sonra
7 Mircea Eliade, Şamanizm, Ankara, 1999, s.31
8 Behiye Köksel, 20. Yüzyıl Âşık Şiiri Geleneğinde Kadın Âşıklar, Ankara, 2012,s.70-72, Akçağ Yay.
9 Doğan Kaya, Sivas Halk Şairleri, C.2, Sivas 2009, s.47, Sivas Valiliği Yay.
10 Ayşe Çağlayan, Muzaffer Çağlayan, Kadirli’de Çağlayanlar, 1997, Erzurum, s.34, Taş Medrese Yay.
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bedenimi kemiklere göre parçalara ayırdılar. Orada bulunan ruhlar doğranmış eti dokuz yere
ayırıp büyük tencerelere koydular, pişirdiler ve yediler. İnek ahırından buzağılara zarar veren bir
ruh çıktı, O benim bütün kemiklerimi bir araya getirdi, onları kabuğu yenice soyulmuş akağacın
üzerine koydu. Yeniden kemikleri etlerle örterek beni dirilttiler.” 11 Aslında bu yolculuk epik eserlerin kahramanlarına uygulanmaktadır. Âşık ya da sofi şair de seçilmekte veya aday olmakta,
sonra tehlikeli eşiği geçmekte, bilgi ve donanımla tekrar gerçek dünyaya dönmektedir. Şaman
oluş sürecindeki hastalık ya da acı çekme şamana özgüdür, ancak bilhassa âşıkta hastalık, yoksulluk, bir yakınını kaybetme gibi rüyanın ilk devresini oluşturam unsurlar söz konusudur. Şamanın rüyasında eski şamanları görmesi motifi yerini Anadolu sahasında İslamileşmiş unsurlara
bırakmıştır.
Kadın şamanın gelecekten haber verme, büyücülük, büyüsel yöntemlerle hastalıkları
tedavi etme, ruhlarla iletişim kurma özellikleri, kadın sanatçı tipine taşınmamıştır. Ancak bu özellikleri ile kadın şaman, şifacı kadınların, halk ebelerinin prototipi olarak durmaktadır.

Bâciyan-ı Rum ve Kadıncık Ana:
Geçmişten günümüze bacı/ ana mahlaslarının kadın halk şairleri arasında yaygın olarak
kullanılmasında bir kültürel kod olarak 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da bir kadın dayanışma
teşkilatı olarak ortaya çıkmış olan Baciyan-ı Rum yatmaktadır. Bacı ve ana mahlaslı kadın âşıkların bu mahlasları kullanmaları dinî, sosyal ve edebî geleneklere dayanmaktadır. Bacı ve ana
ünvanları Hacı Bektaş Veli döneminden başlayarak yüzyıllar boyunca devam etmiş, tarikat şeyhlerinin eşlerine, kızlarına ana/bacı denmiş, bir Bektaşi tarikatına intisap eden kadın halk şairleri
bacı ve ana mahlasını hususiyle kullanmışlardır.
Özel statülü kadın tipini bir kadınlar zümresi olarak Bâciyan-ı Rum’da da görmekteyiz.
Bâciyan-ı Rum dinî tasavvufî çerçeveli bir kadın iktisadî teşekkülüdür. Temeli Hacı Bektaş Veli
müridlerinden Kadıncık Ana’ya dayanır. Baciyan-ı Rum’un bacı kimliği kardeşliği, dayanışmayı
ifade eder. Bu kardeşlik hem toplumsal, iktisadî manada hem de tarikat manasındadır. Anadolu
sahasında yetişen kadın âşıkların kimileri bir kültürel kod olarak bu bacı kelimesini almışlar ve
mahlaslarında kullanmışlardır. Bacı ve ana ünvanları 13. yy’dan bu yana yüzyıllar boyunca devam etmiş, tarikat şeyhlerinin eşlerine, kızlarına ana/bacı denmiş, bu ünvanlar posta oturan veya
dergâhta bir görev üstlenen kadınlar tarafından da kullanılmıştır. Baciyan-ı Rum topluluğunun
kurucusu olarak bilinen Fatma Bacı’nın (diğer adıyla Kadıncık Ana) Âhi Evran’ın eşi olduğu
görüşler arasındadır. Kadıncık Ana’nın sofî olan ve olmayan kadın sanatkârlar için bir arketip
olduğu görülmektedir. O, bir öncü olmuş, esnaflık ve zanaatkârlık alanında bir yol açmış, ama bu
yol iktisadî ve ticarî maksadla sınırlı kalmamıştır. Şüphesiz ki kadınların edebî ve kültürel hayatın
içinde varlıklarını gösterebilmeleri sosyal hayatın diğer alanlarındaki rolleri ile de alakalıdır. Baciyan-ı Rum’un varlığı ve etkinliği kadınların sanat, şiir, edebiyat alanlarında da sahneye çıkmalarında öncü olmuştur. Baciyan-ı Rum devrini kapatmıştır, ancak, kültürel bir kod olarak yüzyıllarca
devam etmiştir. Şüphesiz kadın âşıklar, ne kadın şamanların, ne de Baciyan-ı Rum’un işlevini
taşımaktadırlar, ama ortak bir kültürün uzantısı olarak ana ve bacı mahlaslarını kullanmışlardır.
Kadın âşıkların biyografilerine yer veren eserler tarandığında bacı ve ana mahlası kullanan çok
11

Fuzuli Bayat, Türk Şaman Metinleri, Ank. 2005, s.88, Üçok Yay.
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sayıda kadın sanatkâr tespit edilmiştir. Tespit ettiğimiz bacı ve ana mahlaslı kadın halk şairleri
şunlardır:
Adeviye Anabacı, (Özmen, 1998),Ârife Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Arzu Bacı,
Arzu Yiğit, (Ekmekçi, 2006),Aslı Bacı, Münevver Tolun (Manya, 1983, Halıcı, 1992),Âşık Bacı,
Nevcihan Özmerih (Özmen, 1998, Halıcı, 1992),Ayşe Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Âşık
Azme Bacı, (Manya, 1983),Âşık Nevruz Bacı, (Yardımcı, 2004),Derdimend Ana, (Kaya,2009),Fevziye Bacı, (Taşlıova, 2009),Güllüşah Bacı, (Manya, 1983),Gülsüm Bacı, (Özmen, 1998),Güzide Ana, (Özmen, 1998),Âşık Hüsne Bacı, (Manya, 1983),Hayriye Bacı, (Özmen, 1998),Hüsniye Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998,İkbal Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998), Mümine Bacı,
(Manya, 1983),Münire Bacı, (Özmen, 1998),Naciye Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Nafia
Bacı, (Manya, 1983),Neslihan Bacı, (Kaya,2009,Nevcivan Bacı, (Manya, 1983),Sakine Bacı,
(Özmen, 1998),Sinem Bacı, (Köksel,2012),Şahsenem Bacı (Özmen, 1998, Halıcı, 199,Şehribanu
Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Şeref Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Emiş Bacı, (Manya,
1983),Useyle Bacı, (Manya, 1983),Teberik Bacı, (Turan, 2011),Yeter Ana, (Turan, 2011),Zehra
Bacı, (Manya, 1983),Zeynep Bacı, (Manya, 1983) ,Zöhre Ana. 12
Bacı mahlaslı olmayan bazı kadın âşıklar da zaman zaman şiirlerinde adlarına bacı sözünü eklemişlerdir. 1956 yılında Eskişehir ili Alpu ilçesi Sarıkavak köyünde dünyaya gelmiş ve Alevi
çevrelerinden yetişmiş olan Telli Suna şiirlerinde Suna, Suna Gölpek ve Suna Bacı mahlaslarını
kullanmaktadır. Suna Bacı mahlasının geçtiği şiirlerden birkaç örnek aşağıda verilmektedir. Âşık,
Suna Bacı’nın ilk mahlası olduğunu daha sonra ise Telli Suna mahlasıyla söylemeye başladığını
belirtir.13
Suna Bacı sazın ile sözünde
Hak sevgisi yüceldikçe gözünde,
Bu yollarda can vermek var özünde,
Deseler de ben bu yoldan ayrılmam.14
1943 yılında Sarıkamış’ın Boyalı köyünde dünyaya gelmiş ve Alevi çevrelerden yetişmiş
olan olan Şahsenem Akkaş şiirlerinde Şahsenem mahlasını kullanmakla beraber çoğunlukla
Şahsenenm Bacı’yı kullanmaktadır:
Şahsenem Bacı›da bitmiyor çile,
Gözüm yaşı döndü yağmura, sele,
Gönül birgün vurur kendini çöle,
Alır Musa gibi Tûr’a götürür. 15
12
13
14
15

İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Ank., 1998, Kültür Bakanlığı Yay.
Telli Suna ile görüşme, 28.05 2011, Körfez, Kocaeli
Telli Gölpek, Özleyiş, Eskişehir, 1997, s.83
Şahsenem Bacı, Haykırış, İstanbul, 2010, s.261, Babil Yay.
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Kadın âşıkların erkek âşıklarla yaptıkları atışmalarda erkek âşıkların hitabında bacı ifadesi
dikkati çeker:
Dinle sen de beni ey Arzu Bacı
Kadın ile erkek eşit olamaz
		

Âşık İmami

Dinledim sözünü ben Arzu Bacı,
Ben büyük lokmayım yutabildin mi
		

Gül Ahmet Yiğit16

Aslen Balkan göçmeni olan Adeviye Hanım kaynaklarda Adevye Anabacı olarak geçmektedir. Ancak ulaşabildiğimiz şiirlerinde Adeviye Bacı mahlasını kullandığı görülmüştür:
Adeviye Bacı’yım budur pazarım,
Gerçeğedir benim şimdi nazarım,
Yanmış karulmuşum kalmadı varım,
Talan olmuş külden küle safada.17
İlk bilgilerine Âşık Paşazade’de Bâciyan-ı Rum’un Âhilik teşkilatı içinde bir zümre olduğunu ifade eden görüşler olmakla birlikte Hacı Bektaş Veli’nin müridlerinden Kadıncık Ana’nın ilk
temsilcilerinden birisi olduğu görüşü de yaygındır. Bu zümrenin mensupları arasında Hacı Bektaş
müridlerinden Hatun Ana/Fatma Ana, Mevlana’nın kızı Melike Hatun, Âhi Evren’ın eşi Fatma Bacı
gibi isimler vardır.
Kadın sanatçı tipinin ilk tezahürleri: Dede Korkut’ta soy soylayan kadınlar, kadın ağıtçıların, âşıkların ilk örnekleri arasında değerlendirebilir. Misalen Dirse Han’ın Hatununun oğlu
Boğaç için söylediği soylamayı, Deli Dumrul’un eşinin Deli Dumrul’un can istemesine karşılık
söylediği soylamayı, kadın sanatkârlar tarafından söylenen ilk örnekler olarak alabiliriz. Bu kadınları da toplumdaki kadın sanatçı tipinin arketipleri arasında değerlendirebiliriz. Keza 20 yy’dan
eski kaynaklarda erkek âşıkların adı geçerken kadın âşıkların adı geçmemekte ama Kerem ile
Aslı hikâyesinde ‘aldı Kerem’ deyip Kerem saza söze başlamakta, Aslı da ‘aldı Aslı’ deyip saza ve
söze başlamaktadır. Aslı’nın, Selvihan’ın, Arzu’nun söylediği şiirler burada bir kadın sanatçı tipinin mevcut olduğunu da göstermektedir. Türk saz şiirinde kadın yaratıcılığının ontolojik tahlilinde
Dede Korkut ve halk hikâyeleri önemli bir katmanı oluşturmaktadır.
Ağıtçı kadının prototipleri: Ölenin arkasından ağıt yakmak ve ağıtçılık ilk şiirlerde başlıca muhtevayı teşkil eder. Elimizde bulunan ilk şiirlerin ölüm muhtevalı olduğu görülmektedir.
Hunların topraklarını kaptırması üzerine söylenen ağıt ve Divanü Lûgati’t Türk›te Türkçe önemli
16
17

Behiye Köksel, a.g.e., s.110
İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi şiirleri Antolojisi, C.5, Ank., 1998, s.377, Kültür Bakanlığı Yay.
279

Türk Sözlü Şiir Sanatında Kadın Yaratıcılığının Arketipleri

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

bir bölümü bulunan Alp Er Tunga için söylenen ağıt bu ilk örnekler arasındadır. Hunlardan başlamak üzere elimizde ağıt örnekleri mevcuttur. Orhun Yazıtları da yas töreninden bahseder ve
etraftan yuğcu ve sıgıtçıların geldiğinden söz eder: “Yogcı sıgıtçı Kıtany Tatabı budun başlayu
Udar sengün kelti Tabgaç kaganda İsiyi Likeng kelti...” 18(yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı
milletinden başka Udar general geldi, Çin kağanından İsiyi Likeng geldi. Kültigin Âbidesi kuzey
cephesi) Buradaki yuğcu-sıgıtçıların kadın mı erkek mi olduğu anlaşılmamaktadır, erkek olmaları
ihtimali kuvvetlidir. Buradaki yuğcu-sıgıtçılarının rolünün Anadolu’da kadınlar üzerine geçtiğini
görürüz. Roux, İbni Fadlan’dan nakille birisinin öldüğü gün bağırarak ve haykırarak ağlayanların
kadınlar değil erkekler olduğunu söylemektedir. Erkeklerin yüzlerinde derin yaralar açarak, vücutlarını kanatarak ve bağırıp haykırarak ağlamalarının sebebinin ise kadına benzemeden erkekçe
ağlamak sebebiyle olduğunu söyler.19 Aynı yazar, ölen kişinin ardından ağıt yakmanın sırayla
olduğunu bu sıralamada küçük erkek kardeş (ini), büyük erkek kardeş (eci), eşi, akrabaları ve
oğullarının bulunduğunu ifade eder. Ölen eşin dul kalan karısının acı içinde şiir söylediğine dair
başka örnekler mevcuttur.20 Ağıt söyleyen ilk kadın tiplerini ve söyledikleri acı ihtiva eden şiirleri
Dede Korkut’ta görürüz. Dirse Han’ın hatununun oğlu Boğaç için söylediği acı ihtiva eden şiir bu
bakımdan ağıt özelliği gösterir. Dede Korkut kitabındaki ağıt söyleyen kadınları ağıtçı kadınların
ilk örnekleri sayabiliriz.
Manas’ın ölümü üzerine eşi Kanıkey, Manas’ı kaybetmenin acısını dile getiren bir ağıt
söylemiştir.21 Destanın ilerleyen bölümlerinde Han Köketay’ın yuğ töreninde eşi Gülayım altmış
kadınla beraber ağıt söyler.
Ağıtçılık, manicilik, türkü yakma ustadan öğrenilmektedir. Bu ustalar çoğunlukla anne,
nine, hala, teyze gibi ailede doğaçlama olarak ağıt, mani söyleyen aile üyeleridir. Burada genetik
yatkınlık ve ağıtçıları dinleme önemli olmaktadır.
Kadın sofi şairler: Sofi kadın arketipinin tezahürleri arasında, Hz. Meryem’i, Yusuf ile Züleyha’nın Züleyha’sını, Hz. Fâtıma›yı, Schimmel’ın ifadesiyle ilk gerçek müslüman veli Rabiatü’l
Adeviye’yi (8.yy), türbesi Mısır’da bulunan Seyyide Nefise’yi, Nişaburlu Fâtıma›yı, Sind’de ve
İslam dünyasında yaygın olan askerlerin saldırısından kaçan ve iffetlerini korumak üzere toprak
tarafından yutulan Heft Afife (yedi iffetli kadın) efsanelerini,22 kırk kız efsanelerinin kahramanlarını, Sarıkız efsanelerini, Kadıncık Ana’yı, Bâciyan-ı Rum’un bilinen bilinmeyen mensuplarını, veli
kadınlarla ilgili türbe ve makamları, kırklar topluluğu üyesi 13 kişilik kadın zümresini görmekteyiz.
Sofizmde manevi yolun unsurlarından biri olan vecd hali ve tasavvuf tarihindeki çile dönemi örnekleri, şamanlık unsurlarının İslamileştirilmiş izleridir. Namaz kılarken veya ezan dinlerken
duyulan vecd hali gibi ibadete bağlı olanlar veya zikr esnasındaki vecd-kendinden geçme hali
şamanın âyin sırasındaki vecd hali ile dünya ile bağını koparma anlamında büyük ölçüde benzerlik gösterir.
18 Muharrem Ergin, Orhun Âbideleri, İst., 1975, s.30, Boğaziçi Yay.
19 Jean Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, (çev. Aykut Kazancıgil), İstanbul, 1999, s.244, Kabalcı Yay.
20 Roux, a.g.e.,s.267,271
21 Abdulkadir İnan, Manas Destanı, Ankara, 1985, s.155
22 Annemaria Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, (çev. Ergun Kocabıyık), İst., 2004, s.445,446, 454,
Kabalcı Yay.
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Yukarıda adı geçen bacı-ana mahlaslı kadın âşıklar arasında aşağıda adları geçenler
Alevi-Bektaşi tarikatı mensubudurlar:
Adeviye Anabacı, (Özmen, 1998),Ârife Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998), Âşık Bacı,
Nevcihan Özmerih (Özmen, 1998, Halıcı, 1992),Ayşe Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998), Derdimend Ana, (Kaya,2009), Gülsüm Bacı, (Özmen, 1998),Güzide Ana, (Özmen, 1998), Hayriye Bacı, (Özmen, 1998),Hüsniye Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),İkbal Bacı, (Manya, 1983,
Özmen, 1998), Münire Bacı, (Özmen, 1998),Naciye Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998), Sakine Bacı, (Özmen, 1998),Sinem Bacı, (Köksel,2012),Şahsenem Bacı (Özmen, 1998, Halıcı,
1992),Şehribanu Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),Şeref Bacı, (Manya, 1983, Özmen, 1998),
Zöhre Ana, (Özmen, 1998), Külsum Bacı/Naci, (Gölpınarlı-tarihsiz), Güllüşah Bacı (Özmen,
1998), Zehra Bacı (Özmen, 1998), Döne Sultan, ((Özmen, 1998), İkbal Bacı (Özmen, 1998),
Naciye Bacı (Özmen, 1998),Zöhre Ana (Özmen, 1998), Münire Bacı.23
Yukarıda adı geçen tasavvufi muhtevada eser veren şairlerin önemli bir bölümü tarikat
mensubudurlar. Tarikat mensubu olmak tarikat adabına uymayı da beraberinde getirmektedir.

Sonuç
Bu bildiride adı geçen yaşayan kadın âşıklarla ve ağıtçı kadınlarla ilgili bilgiler kendi derlemelerimizdir. Kadın şaman arketipine dayandığı için konumuzla dolaylı olarak ilgili olan kadın
şifacılarla ilgili bilgiler de tarafımızdan alan araştırması ile elde edilmiştir. Elde edilen malzemeler
gözlem ya da görüşme yolu ile elde edilmiştir. Elde edilen verilere ontolojik yaklaşılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu ontolojik değerlendirme bizi Türk sözlü şiir sanatının kadın temsilcilerinin mitolojik arketiplerine ulaştırmıştır, kadın şamandan, Baciyan-ı Rûm’a ve halk hikâyelerindeki isimsiz kadın kahramanlara kadar kültürel katmanlar, günümüzdeki kadın yaratıcılığının
temelini oluşturmuştur.

23

İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Ank., 1998, Kültür Bakanlığı Yay.
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MASAL ANLATICILARININ BİLİNÇALTLARINDA ADALET
KAVRAMI
“Şüphesiz ki Allah, Adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya vermeyi emreder.
Hayasızlığı, kötülükleri ve azgınlığı yasaklar. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt
alıp, düşünürsünüz.” (Nahl Suresi - 90)

Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL1

GİRİŞ
Bilinç, akıl yoluyla yordam üretmektir. Bilinçaltı geçmiş zaman diliminde yaşanmış deneyimlere işaret eder. Düşünce ve davranışları, bilinç kadar bilinçaltı da yönlendirir. İnsanın
çocukluğuyla insanlığın uzak geçmişi arasında bilinçaltına dair bağlar kurulur; sözün kökeniyle
insanlığın geçmişi arasındaki ilişkiler araştırılır. Mitlerin ve masalların ilk çağlardan başlayan birikimleriyle, insanlık tarihinin bilinçaltından izler taşıyıp taşımadıkları sorgulanır. Geçmişin sözlü
bilgileri arasında sayılan mitlerde inanca dayalı ve kutsal olanı anlatılırken benzer şeyler, kutsala
bağlamadan masallarda anlatılır (Eliade 1993: 15-24). Sözlerin, davranışların ve inanışların arkaik yapıları üzerinden insanların yaşamlarındaki inançlar, ritüeller ve semboller çözümlenir. Bu
araştırmalar arasında masalların yerel kültürleri, evrensel boyuta nasıl taşıdığı, bunlar yapılırken
adalet kavramının yaşamın merkezine nasıl yerleştirdiği üzerinde durulacaktır.
Masallar, insanlık tarihinin en eski sözlü ürünleri olarak içlerinde sosyal tarihin derin izlerini taşımaktadırlar. MÖ ve tarih öncesinden günümüze dek gelen en eski sözlü aktarımlar
olup masalların geçmişleri hakkında çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Bunlar: Mitolojilerle masallar
arasındaki benzerlikler olduğu, masalların Hindistan kökenli olduğu, masalların yaban dönem
insanlarına ait sözlü anlatılar olduğu şeklindedir (Seyidoğlu 1975: XXVII-XXVIII). Mitler ve masal1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi,
onaci@mu.edu.tr
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larla geçmişin dışavurumu gerçekleşirken iki yol izlenir: İlki insanlığın ilkel / yaban dönemi, ikincisi
insanın çocukluk dönemidir.
Kolektif bilinç ile bireysel bilinç arasındaki ilişkiye bakıldığında, kişisel bilinçaltına ait şeylerin zamanla bilinçte oluşmuş, fakat belli bir süre sonra unutulmuş veya bastırılmış olduğu varsayılır. Kolektif bilinçaltı kapsamında, hiçbir zaman bilinç düzeyine gelmemiş ve bireysel olarak
edinilmemiş bilgiler söz konusudur. Kişisel bilinçaltı kompleksleri kapsarken, kolektif bilinçaltı
arketipleri oluşturur. Erketipçi eleştiri, kişinin bağlı olduğu kültürel çevreyi aşan evrensel simgelerin varlığını kabul eder. C.G. Jung ve Northrop Frye bu kuramın savunucuları arasındadırlar.
Onlar, arketiplerin insanlığın ortak bilinçdışı ürünleri olduklarını belirtirler. Bilinçdışı bastırılmış,
unutulmuş duygu ve düşüncelerin odağıdır. Görülen katman, kişisel bilinçdışına aittir. Derinlerde
kişisel deneyim ve edinimlerin dışında doğuştan gelen şeylere rastlanır. Derindeki katman “kolektif bilinçdışılık”tır. Bu bilinçdışılık kolektif değil, evrenseldir. Jung’ın ifadesiyle ilksel (primordial)
imgelerle ve motiflerle / yanışlarla uzak zamanlardan beri var olan evrensel arkaikler, arketiplerdir
(Jung 2006: 16; Uysal 2006: 14-15).
Masallar düşlerimizi beslerken, düşlerde duygusal yanlarımızın planları ve davranışları
üzerine denemeler yaparız (Adler 1996: 21). Hayaller gündüz düşleridir. Masallarda hayaller üzerinden gerçek yaşama hazırlanırız. Masallarda bir düş gibi, konu üzerinde düşünmemize yol açar.
Hayallerimiz ve düşlerimiz hem geçmişimiz / çocukluğumuz hem de geleceğimiz üzerindir. Çocuk
için masal çağı “mitik anlama” denilen çağ olup, 2-3 yaşından 6-8 yaşına kadar olan dönemi
kapsar. Çocuk yedi yaşından itibaren farklı bir “anlama boyutuna” geçer. Zihin, okuryazarlığı
aracı olarak kullanıp gelişmesini sürdürürken mitik anlama, kültürün “daimi ve temel” öğesini
oluşturur. Mitik anlamaya ait estetik ve psikolojik değerler korunur.
Masallar çocuğu besleyen zengin kültürün anlaşılmasını sağlar; insanların ortaya koyduğu yıkıcı çağrışımları açıkça gösterir. Zıtlıklardan üretilen mantık birimcikleri, dil estetiği üzerinden gerçek dünyadaki çıkarımları gözler önüne serer. İyi - kötü, siyah - beyaz, kadın - erkek, suç
- ceza vb. temel karşıtlılar, kültürlerden evrensele taşınır. Claude Lévı-Strauss, insan beyninin
zıtlıkları doğuştan ikili ayrıştırma üzerinden inşa ettiğini öne sürer. Masallar, yüzey ve derinlik karşıtlığıyla birlikte altta yatan güven - korku, iyi - kötü, cesur - korkak, sevgi - nefret, mutlu - üzgün,
fakir - zengin gibi ikili yapılarla kurulmuştur. Uzak yakın karşıtlığı içinde (bir varmış bir yokmuş)
uzak bir ormanda olaylar anlatılırken geçmiş ve bugün arasında söylenmeyen benzerlikler, geçmişin tarihiyle bugünün tarihi arasında tersten öğretiler oluşur. İkili yapı çocuğun kavrayışı için bir
araç olur. Çocuklar, masal dünyasından hayali tecrübeler edinirken gerçekçi ve aktif bir yaşamın
içinde, müfredatın ötesinde zengin bir ödev üstlenmiş olurlar (Egan 2010: 33-43).
Dinleyenlerin duyguları masal içinde yönlendirilir. Birey ve toplum kendi statü, davranış,
düşünce, ekonomik ilişkiler bağlamında bir görev üstlenirler. Sosyal roller, şartlar, psikolojik etkenler yaşamın içinde rol oynar. Tekrar edilen öyküler bir tür kimliğin oluşmasına, güçlenmesine
hizmet eder (Egan 2010: 62-63).
Masallar, olağanüstü olandan kabul edilebilir olana taşınır. Masallar idealize edilmiş bir
dünyayla sonuçlanır. Mükemmel bir dünyanın kurulmasına katkı sağlanır. Neden her masalın
sonu mutlu biter sorusunun karşılığında, yönlendirilmiş mükemmel bir dünya ideali vardır. Antik
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ve Rönesans dönemi yazarları da ideal olanı ele almışlardır (Moran 2007: 34-38).
Geçmiş zamanın adalet kavramı insanlık tarihinin sosyal hukuk tarihini oluşturur. İnsanlık
bu süreçte kendi hayalleri üzerinden aklını kullanarak kendini yönetme aşamasına gelmesi on
binlerce yıl almıştır. Masal anlatıcısının bilinci, geçmiş zaman üzerine kurulmuştur. Geçmişte
hayalen yaşanmış olan olağan veya olağanüstü dünyanın içinde bile bir düzen vardır. Bu düzen
hakkaniyet üzerine kurulur, sonunda herkes muradına erer. Masallarda tecelli eden adalet, hayalen örnek evrenini oluşturur. Misaller üzerinden gerek yaşama göndermeler yapılır. Bilinçaltında
bir zamanlar öğretilmiş olanlar, yine hak ve adalet üzerine olmuştur. Doğrudan öğütler yerine,
masallar içinde çeşitli varlıkların rol üstlendiği birer öyküye dönüştürmek, hayaller üzerinden gösterilen bir ruh dünyasının inşa etmek, haklı haksız ayırımını hayal evreninden gerçek dünyaya
taşımak içindir.

I. GEÇMİŞ ZAMANIN ADALET KAVRAMI
Halk irfanında sözlü kültürün pek çok unsuru tekrar edilir. Uzak geçmişin en eski anlatıları olarak kabul edilen masallardan misaller çıkarılır. Misaller, yaşamın örnek evrenine taşınır.
Masalların evrensel derinliği, insanlığın ortak geçmişine ışık tutar. Masallar, insan türünün birey
ve toplum bağlamında düşünce ve davranış benzerliği üzerine temellendirilir. İnsanoğlunun uzak
geçmişinden günümüze taşıdığı masal belleğinde yer alan normlar, insanlığın ortak kabulleridir.
Bu normlar arasında adalet, insanlığın olmazsa olmazlarından biridir.
Masallar, uzak geçmişten günümüze ne tür izler taşıyabilir? Arkeologların kazıları sonrası
elde ettikleri buluntular, insanlık tarihi binlerce yıl geriye götürürken; masalların kökeni geçmişle
ne kadar ilişkilidir? Sözlü halk anlatıları, tarih içinde yaşananların zamanla bir başka anlatıyla karıştığı, bir anlatının diğerinin yerine geçtiğinde tarihin efsaneleştiği görülür. Tarihsel olay ne kadar
önemli olursa olsun halkın belleğinde süreklilik arz etmez, tarihsel olayın alevlenmesi sanatsal
hayal gücüyle mümkün olur. Tarihsel gerçekliğin halk belleğinde iki veya üç yüzyıldan daha fazla
kalmadığı ispatlanmıştır (Rıfat 2006: 68-73).
Adalet sağlanmaz, toplum ihtiyaçları karşılanmaz olursa, toplumda bastırılmış karakter
ön plana çıkar ve toplumu memnun edecek şekilde dönüşüm süreci başlatır (Fromm 1998: 3031). Adalet kavramı, mitik / kutsal / masal çağlarından başlayan insanlık tarihinin ortak ve en
değerli kavramlarından biridir. Adalet insanlık tarihi içinde dünyevi alanda aranır, eğer adalet
gerçekleşmezse, kutsallar üzerinden öte dünyada hesaplaşmaların olacağı düşünülür. Mitik ve
masal karışımı Maaday Kara Destanı, Zümrüdü Anka masalı gibi kimi metinlerinde kahramanın
yeraltına gidip orada mücadele etmesi, benzer anlayışın bir tezahürüdür. Hem yerüstünde yani
bu dünyada hem de yeraltında yani öte dünyada adaletin tecelli etmesi adına yapılan kahramanlıklar sergilenir.
Yöneten ve yönetilen ilişkileri, tarih öncesinden başlanarak sözlü tarihe yansımış, en eski
zamanlardan günümüze kadar, insanlık tarihinde başat rol oynamış ve adaleti kovalamış kahramanlar olmuştur. Sümer medeniyetinde yer alan tam tanrılar, yarı tanrılar ve insanlar arasındaki
yönetim biçimi görülür. 1/3 oranında insan, 2/3 oranında tanrı olan Gilgameş, eşitsizliğe karşı
çıkan, kendi kaderine karşı koyan insanlığın bilinen en eski kahramanlarındandır. Yolculuğu sı-
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rasında yaşadığı maceralar, kendini eşitlemek ve tam tanrı olmak adınadır. Tam tanrı olmak için,
kendi kaderini kendi tayin etmek ister (Ramazanoğlu 1993: 18-97).
MÖ’nde Mısır’da Tanrı-Kral yönetim süreci sınıflar üzerinden yürütülmüştür. Mısır’daki
yurttaşlar yedi sınıfa ayrılır: rahipler, askerler, sığırtmaçlar, domuz çobanları, tacirler, tercümanlar, gemi kılavuzlarıdır (Herodotos 1991: 137). Sınıf çatışmaları haksızlıklara karşı koymak adına
yapılan en eski mücadelelerin tarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim biçimleri eski dünyada birbirine benzemektedir. Antik Grek dönemde toplumsal sınıfları üçe ayrılmıştır: 1. Eupatridler:
Bunlar şehir meclislerinde görev yapma hakkına sahip şeflerin aileleridir. Soylu babanın oğulları
anlamında kullanılır, yani soylular kastıdır; 2. Geomorlar: Kırsalda yaşayan küçük toprak sahipleridir. 3. Demiurgoslar: Zanaat sahipleri olup şehir yaşamının temel unsurlarıdırlar (Bıçak 2004a:
23-25). Roma’daki yöneticiler tanrı soyludur. Toplumsal sınıflar üçe ayrılır: 1. Patriciler: Yönetici
soylu sınıfı, 2. Plepler: Siyasi hiçbir hakka sahip olmayan tarım, hayvancılık, ticaret vb. ile uğraşanlar, 3. Köleler: İşgal altındaki ülkelerden getirilenler (Ağaoğulları ve Köker 2008: 14-17).
Eski Hindistan’daki kast sistemi şöyledir: 1. Kutsal görevde bulunanlar (Brahmanlar), 2.
Savaşçılar (Ksatriyanlar), 3. Tüccarlar (Vaisyalar), 4. Ekinciler (Sudralar). 5. Cemiyet dışında
kalanlarda kalanlar (Paryalar) olup bunlara insan muamelesi yapılmaz. Bu sınıflar arasında geçiş
veya karışma olmadığı gibi, kendi sınıflarını koruma mecburiyeti vardır. Bu yüzden birbirine düşman pek çok sınıftan söz edilebilir (Bıyıktay 1989: 5).
İran tarihinde, “Şehname” adlı eserin temel öğretisi adalettir. Adalet hüküm sürdükçe halk
mutlu, kayboldukça perişan olur. Şahlar halk için çalıştıklarında bolluk bereket ve refah vardır,
kendi bencillikleri devreye girdiğinde, saadet son bulur. Cemşid’in alnındaki ışığı semboliktir.
Adalet üzere hükmettikçe ışık kalır, adaletten ayrılınca alnındaki ışık söner. Sasaniler’de, eski
Hint’te olduğu gibi, kast sistemine ayrılmıştı. Bu sistem bütün ilk ve erken ortaçağ toplumlarında
mevcuttu. Sasaniler’de dört kast sistemi vardı. Bunlar: 1. Ruhban sınıfı (din adamları, yargıçlar,
yüksek sivil memurlar, 2. Savaşçılar (ordu yönetimi), 3. Kâtipler (öğretmenler, tebabet sınıfı,
küçük memurlar, 4. Zanaat ve ziraat ile uğraşanlar. İran’daki Mazdek isyanları, toplum eşitliği için
yapılmış, kastlar arasındaki eşitsizlik için mücadele edilmiştir (Ortaylı 2012: 26-27).
İslamiyet, insanlar arasında, zulümle çapulculuk ve tahakküm oluşturan soy-boy, ırk, renk
ayrımını kökünden kaldıran inanç özgürlüğü, insan birliğini korumaya yönelik, adalet tesis eder.
Mülkün asıl sahibinin Allah olduğunu ifade edilir. İslam peygamberi yaşamında, siyaseten bunu
göstermiştir (Gölpınarlı 1997: 7-9). Osmanlı’da daire-yi adliye, erkân-ı erba’a veya enasır-ı erba’a
olarak adlandırılan dört sınıftan söz edilir: ilmiye, askeriye, zanaatkârlar, çiftçiler. Bu sınıfların
karşılıklı yardımlaşması siyasi yaşamın devamı için şarttır (Rosenthal 1996: 318). Padişah olmak
dışındaki sınıflar arasındaki geçiler keskin olmamıştır.
Masal dünyasının kahramanları adaleti eylemleriyle gerçekleştirirler; yapıp etmeleri, hak
hukuk üzerinden anlatılır. Bu anlatmalar sağduyuyu ve vicdanı rahatlatır. İnsan varlığını bir ideale
bağlar. İdeallerin işaret edildiği masal metinleri, dinleyicisini kuşaklar boyu sezgi yoluyla olağan
varoluşuna yönlendirir2.
2 Sibel Turhan Tuna, Türk Masallarının Varoluşculuk Açısından İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Yayımları, Muğla, 2014) adlı çalışmasına bakılabilir.
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II. MASAL ANLATICILARININ BİLİNCİ
Bilinçaltı durum, gerçeğin farkında olunmamasıyla eş anlamlıdır. Bilinç ise gerçeğin keşiftir. İnsan sonsuza kadar çocuk kalamaz, eninde sonunda yaşamın gerçekleriyle yüz yüze gelir.
Gerçeklere karşı hazırlık, sözlü anlatımlarla başlar (Fromm 1998: 121-130). Masal anaları ve
ataları, masallardan pek çok çıkarımlar yapmışlardır. İyi ve kötü arasındaki ayırımın öne çıktığı,
sonunda yapılan işlerin onaylandığı görülmüştür. Hak hukuk adına iyilerin yanında, kötülerin karşısında olunan bir memnuniyet paylaşılmıştır.
Todorov’un ifadesiyle, edebiyat var olanla olmayan arasında bir gedik açmaktır (1999:161).
Masal anlatıcılarının masal dünyasından kendi dünyalarına, pek çok duygu değeri taşıdıkları
gözlenmiştir. Adalet kavramıyla ilgili dikkatler sorgulandığında, masallardaki olayların her bir aşamasında başat kişinin yanında yer aldıkları izlenmiştir. Masalların sonuçlarında, haklı ve haksız
ayırımını doğru bulmuşlardır.
Kaynak kişiler masalların kendilerine çok şey öğrettiklerini, bunların başında adalet kavramının geldiğini ifade etmişlerdir. Masal analarından Emine Bahriye Çuhadar, masaldaki iyi
kötü işlerden iyi insan olmayı, yalancı olmamayı öğrendiğini; kötülerin cezalandırılması, iyilerin
mükâfatlandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtmiştir. Masallardaki acıların, sıkıntıların,
aldatma ve haksızlıkların anlatıcıyı da dinleyiciyi de üzdüğünü; iyi kişilerin yaptığı işleri onayladığını, kötü kişilerin yaptığı işleri beğenmediğini ifade etmiştir.
Masal anası, Dudu Kübra Akkoca, masalların hayal gücünü artırdığını, masallardaki iyi
işlerden dürüst olmayı, kötü işlerden ise dikkatsiz olmamayı öğrendiğini belirtmiştir. Masallarda
kötülerin cezalandırılıp iyilerin ödüllendirilmesinden memnun olduğunu söylemiştir. Akkoca, masalda kötü kişilerin yaptıklarını tasvip etmemiştir.
Okur-yazar olmayan masal anası Yeşavet Orhan, masalların zihin açıcı olduğunu, beyni
genişlettiğini, eski işlerin masala döndüğünü, aklı kullanmaya yaradığını düşünmektedir. Masaldaki iyi kişinin iyi bir mevkie gelmeyi veya fakirken zengin olmayı hak ettiklerini belirtmiştir.
Masal anası ilkokul mezunu Hayriye Gül, masallarda canlı olmayan şeylerin canlandığını;
merhametli olmayı, aklını kullanmayı, ileri görüşlü olmayı öğrendiğini; iyilerin başarılı olmasının
hoşuna gittiğini belirtmiştir. İlkokul mezunu Gülseren Durar, masalların çok iyi bir şey olduğunu,
toplumdaki insanları etkilediğini, masallardaki kötü olaylara kızdığını: “Ha körolası höyle yapmış,
böyle yapmış” şeklinde ifade etmiştir. Masal anası ilkokul mezunu Nermin Aykurt, masalların dürüst olmayı, aklını kullanmayı, kötü arkadaş seçmemek gerektiği, kötülerin cezalandırılmasından
mutlu olduğunu söylemiştir.
Masal atası Hüseyin Akyürek, masallardan ibret çıkarırmış. Masallara itibar eder, iyi ve
kötü işlerden misaller çıkarırmış. İyiler cezalandırılıp kötüler cezalandırılırken “memnun olurum”
demiştir. İyi bir yere gelen kahraman için: “Hak ettiyse hak etti deriz,” şeklide ifade etmiştir. Masal atası Sebahattin Atıcı masallar için, karşılaştırma yaptığını, “bir gün ben de böyle olayım”
dediğini, masalların stresini atığını belirtmiştir. Okur-yazar olmayan masal atası Halil Karagöl,
masallardan temsil aldığını, tecrübe çıkardığını, eski adamların başlarına gelen işler olduğunu,
dürüst olmayı öğrendiğini söylemiştir.
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Masal atası İlhan Şahin masallarda, kimsenin hakkını yememeyi, cömert olmayı, vicdanlı
olmayı; masalın içinde yapılan işlerde kindar olmamayı, iyi insan olmayı, vicdanlı olmayı, masalda haksızlık yapanın sonunda mutlaka hak ettiği şeyi çektiğini; masallardaki olaylara imrendiğini,
iftihar ettiğini söylemiştir. Hayvan masallarında hayvanlara yapılan vefasızlığa öfkelenmiştir.
İlkokul mezunu masal atası İbrahim Nalbantoğlu, masalda kötünün örnek alınmadığını,
kötünün her zaman kötü kaldığını, masaldaki müşkül işleri halleden iyi kişiye özendiğini, iyilik
yapanın iyilik bulduğunu bundan memnun olduklarını, darısı bizim başımız olsun dediklerini anlatmıştır (Önal 2011: 83-200).
Tokat masallarını derleyen Mustafa Sargın, Fatma Keskin’den “Tın Tın Kabacık” masalını
kaydeder. Anlatıcı çocukları dağa bırakan adamın yaptığı haksızlığa dayanamaz, kamu vicdanı
adına şöyle bir ara cümle kurar: “Gâvuruñ adamı heeeç baltayı yere vurmadan ormanda çocū
bıraḫıye gaçıye.” Masal anlatılırken dil ötesi ses tonuyla yapılan işler kınanır, haksızlığa karşı bir
tavır sergilenir.
Tokat’ta icra yöntemi üzerinden yapılan derlemelerde, icracının masalları anlatırken daima tarafgir bir tavır sergilediği gözlenir. Masal anası Fatma Keskin “Tuz Kadar Sevgi” adlı masalda padişah, küçük oğlunun idam emrini vermiştir. Masal anası Fatma Keskin idam emri karşısında üzüntüsünü dile getiren ara cümleler kurar, çocuktan yana tavır alır: “Ōlum beni nagadar
seviyoñ demiş. Ben seni “duz” gadar seviyom demiş. Vay eşşōlu eşşeķ demiş. Benim duz gadar
mı hatırım var diye… Asgeller gotürüyö on sekiz yaşında, dünya gozeli⎵iibi ōlan çocū. Nası gıyacahlar? O.. adam o.. Pıçah çalmıya gorhar. Asgerin biri diye ki, gelin biz bunu öldümüyeķ. Bi
geyik vurah. Bunun gomlāni çıhardah. Bunun gomlāni gana baturah. Padişāma gotüreķ. Ōlum
sen de buralardan filar ol get diyelar. Şindi bi geyik vuruyolar.” Anlatıcı, olanın biteni üzülerek
anlatır. Üzüntü duygusal bir tepki olarak izlenir. Hakkaniyetin yerine getirilmesi adına bir beklenti
söz konusudur.
Tokat’tan masal anası Sati Çetin “Oduncu” adlı masalda, kahramanın düştüğü duruma
göre, ya sevinir ya da üzülür. Bu duygusal tepki masal kahramanın yanında olduğunun, yaptıklarını onayladığının göstergesidir. Yapılan haksızlığı dil ötesi ifadeyle tasvip etmez: “Gara vezir geliyo ki, herkeş uyuyo. O da, padişāñ veziriyimiş, naalet (lanet) olası. Ordan sona, hemen
oğlanıñ gafayı kesiyo. Dinleyiciler de kınayarak “Vııyyy’” deyip oğlanın kafasının kesilmesine
üzülmüşlerdir.
Sati Çetin, “Yaralı Mahmut” masalının icrası anında, masal kahramanının yanında yer alır:
“Mahmud deñizden gelüken diyo ki, nene sen burda ne oturuyoñ? İşde cazu garısı bayağı (biraz
önce) deduğüm gibi… ifadesiyle kötünün duygusal icra boyunda yanındadır. Masalın sonunda:
“Gırḫ gun gırḫ gece Elif’e, gırḫ gun gırḫ gece o gardaşa, onnara, üçünüñ de duğünü oluyo. (Din:
Üçü de muradına eriyo.) Üçü de mıradına erdi de gerisi kotü. Padışāñ garısı diyo ki, bu orosbu
garısı çoḫ cazu garısı. Allah kokûnü˽ırsıñ. Cazu garılarınıñ. Eyilere yardım edsiñ, cazularıñ kokû
gırılsıñ.
Masalın devamında olmayacak, yakışmayacak işler yapan kötüler, dinleyiciler tarafından
kınanır: “Bu cazu garısı diyo ki gocasına, ulan herif diye, oğluñ üş dene gız getümüş, üçü de saña
ılayıḫ diye. (Dinleyiciler: Vuuuu!) Hadi bāyım. Üçü de saña ılayıḫ. Ulan anam diyo, sen de… Valla
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herif diyo yav, gızları gorseñ babayiğit! Cazu garısı. Kokû (kökü) arınsıñ işde, cazu garısı. (erkek
dinleyici: O garı eyiymiş işde o garı.) Gėt! Ordan sona. O garıya nālet olsuñ. Herif diyen gavat da
neydiyo biliyoñ mu? Öyle babaları Allah yerinde yaturmasıñ! Sürünsüñ orda.”
Başka bir masalın akışında: “Yav gızı gorünce atıñ ardında, gara veziriñ gozü gıza düşüyo; gavatıñ. Yaaa!” diye tepki verilir.
Masalın sonundaki cezalandırmayı onaylayan cümleler şöyledir: “Gurban olduğum, diyo ki
oğlan baḫ gine. Diyo ki oğlan gine, yav diyo babam o benim diyo. Gıymañ da, onu diyo beḳcı yapıñ. Beni de onuñ yerine goyuñ, diye. Oğlan şey oldu, padışah oldu. O kopeḳ [Mahmut’un babası/
padişah] de beḳci oldu. Çocuḫlar da evlendi. Onnar muradına erdi. Biz kerevetine… (gülüyor).
Yavrum bunnar böyle. ”3
Masal anlatıcıları ve dinleyicileri masalda hakkaniyetin çiğnenmesinde, tepki koydukları,
kimi zaman argo veya küfürlerle taraflarını ileri düzeyde aşikâr ettikleri görülür. Masallarda sezgi
yoluyla verilenler, anlatıcı ve dinleyici katında yeterli karşılığı bulup tekrar tekrar dineleme, ezberleme ve bir sonraki kuşağa aktarma yoluyla, masal içinde geçenlerin her anlamda bir eğitim işlevi
gördüğünü ortaya koymaktadır. Hak hukuk anlamında yapılanların anlatılan masalların dönüm
noktaları olduğu, bundan sonra olayların evrildiği görülür.

III. MASALLARDA TECELLİ EDEN ADALET
Masal dünyasından yedi örnek incelenmiş, bunlardan dört masal haksızlığın öne çıktığı,
üçü toplumsal sınıf farklılığının giderildiği, ikisi kıskançlık sonucu yapılan haksızlığın konu edildiği
masallardır.
1. “Keloğlan ile Köse” adlı EB 357, AaTh 1012-1120-1132 numaralı masal:
Bir adamın üç oğlu vardır. Ölmeden evvel oğullarına Köse’yle çalışmamalarını vasiyet
eder. Babaları öldükten sonra, ilk iki oğul sırayla şehre gider, Köse’yle anlaşma yapar, onunla
çalışırlar. Köse anlaşma sonucu bu ilk iki kardeşi öldürür. Keloğlan şehre gidip Köse’yle anlaşma
yapıp yanında işe başlar. Anlaşmaya göre, her ne olursa olsun kızmak yoktur. Kim kızarsa o
ötekini öldürecektir. Keloğlan, Köse’nin verdiği işleri yaparken sürekli sorun çıkarır. Kösenin öküzünü yer, kızını duvara çarpıp öldürür, kuş diye ağaca çıkarttığı Köse’nin annesini vurup öldürür.
Köse çareyi kaçmakta bulur. Olayların akışında Keloğlan Köse’nin karısını da öldürünce, Köse
çılgına döner ve anlaşmayı kaybeder. Keloğlan da Köse’yi öldürüp evine döner (Dursun 2008:
36-39).
Bu masalda Keloğlan ve kardeşleri söz konusu edilir. Muhtemelen kırsalda yaşayan kardeşler, şehre çalışmaya giderler. İlk iki kardeşin başlarına gelenler, saflıkları yüzünden olmalıdır.
Uğradıkları haksızlıklar canlarına mal olmuştur. Öfke kontrolü ile ilgili bir öğreti hayati önem taşır.
Saf olan kardeşler, uyanık olanın haksızlığına uğramışlardır. Masalın hazırlık bölümü iki kardeşin
başına gelen uyanık bir işverenin yaptıklarıyla ilgilidir. Çalışan ve çalıştıran arasındaki haksızlık
sonucu, düzen yerini düzensizliğe bırakmıştır. Üçüncü kardeş son fırsattır ve onun adaleti sağla3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde danışmanlığını yürütmekte olduğum
Mustafa Sargın’ın “Tokat Masaları Üzerine Araştırma ve İncelemeler” adlı doktora çalışmasından faydalanılmıştır.
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ması beklenir. Kardeşlerin başlarına gelenler adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir düzendir. Keloğlan
ayrıntılarıyla anlatılan haksızlığı gideren işler yapar. Anlatıcının ve dinleyicinin heyecanı kamu
vicdanı adınadır. Yapılanların onaylanmadığı bir öykü tekrar edilmez. Yeniden anlatılmaya değer
bulunmaz. Keloğlan öfkelenmeme adına aklını kullanır. Oyunu kurallarına göre oynar. Adalet
bu sefer yerini bulmalı, saf insanların ölümüne neden olan Köse cezasını çekmelidir. Anlatıcı
ve dinleyici bu serüvenin devamında Keloğlandan yana bir tavır alır. Bu yüzden her bir ayrıntı,
kamu adına dinleyenlerin vicdanını rahatlatacak şekilde verilir. Denk olmayan koşullar içinde
öldürülen iki kardeşin öcü alınır. Bu süreç masal dünyasında sıfatlarla giydirilen kişiler üzerinden
verilir. Yapılan bütün işler, bir hareketlilik içinde sürdürülüp duyguların anlatıcı ve dinleyici içinde
yaşatılması sağlanır. Bu duygu adalet duygusudur. Öç alma, öfke, kin gibi hiçbir ayrıntı verilmez.
Masallar eylemler/hareketler içinde dinamik bir süreklilik içinde ilerler. Masalı durağanlaştıracak
bir duyguya ver verilmez, duyguları ağırlıklı olarak dinleyici yaşar. Anlatmanın ve dinlemenin keyfi
bu hareketliliklerin duyguya aktarılmasında yatmaktadır. Masal anlatıcısı ve dinleyicisi masalın
sonunda adaletin gerçekleştiğine inanmış, rahatlamış, huzur bulmuş olur. Öfke kontrolü adına
bir başarının öyküsü verilir. Saflık ve uyanıklık karşıtlığında ilerleyen hukuk öğretileri, başkalarını
ezmemek, haksız yere ötekinin yaşamına kastetmemek masal tadında anlatılır.
2. “Her Şey Belli Olacak” adıyla kayıtlı EB 141, AaTh 960 numaralı masal:
Aynı köyden çalışmaya giden iki arkadaştan biri parasını biriktirir, öteki har vurup harman
savurur. Köylerine geri döndüklerinde ise, yolda parasız olan para biriktiremediğini, köye bu haliyle dönemeyeceğini, bu yüzden para kazanan arkadaşını öldüreceğini söyler. Arkadaşını öldürmek üzereyken, arkadaşı beni öldürme bak bu cinayet bilinir, der. Arkadaşı nereden bilinecek,
senle benden başka kim var ki, diye cevap verir. Şu gördüğün kengerler /dikenler / kızılcık otları
bilir, şahitlik eder, der.
Parasız olan arkadaşını öldürüp köyüne gider. Öldürdüğü kişi hakkında bir şey bilmediğini söyler, yalanlarla birlikte öldürdüğü adamın karısını da alır. Aradan bir zaman geçer köyde
harman savururlarken, kenger / kızılcık otu yuvarlanıp adamın ayakları arasından geçer durur.
Adam içinden gülünce, karısı ne oldu der. Hiç deyince, kadın ısrarcı olur. Adam da vaktiyle kocanı öldürmüştüm, bu kızılcık otları şahitlik eder demişti, der. Kadın gider, mahkemeye kocasını
ihbar eder. Masalcı masalı şöyle bitirir: “Adam içeriye, gari gezipduru” (Önal 2011: 395). Adalet
böylece yerini bulur.
Masalı dinleyen çocuk (Döndü Can: şimdi yetişkin bir eğitimci) bir gün adaletin mutlaka
tecelli edeceğine kanaat getirip rahatlar. Adalet öyle bir ihtiyaçtır ki, doğada olmazsa olmaz olan
hava, su, toprak, güneş gibi bir ihtiyaçtır. Adaletin bir gün bir şekilde mutlaka tecelli edeceğine
olan inanç hem bireyin hem de kamunun vicdanını rahatlatır. Atasözünde: “Kantarın ayarıyla
oynarsan, bir gün gelir seni de yanlış tartar,” denir.
Masaldaki olaylar bir denge içinde seyrederken cinayetle birlikte her şey alt üst olur. Bundan sonra dinleyici sorunun çözülmesi adına bir izlek içine girer. Hiçbir şahidin olmadığı bir cinayet
nasıl çözülecektir? Burada çalı / diken / kenger / kızılcık otu sembolik bir değere sahiptir. Sivri
uçları olan, rüzgârda uçan ve yanan / yakılan bir nesnedir. Sembol diliyle içimizdeki duyguları
somut birer algı imiş gibi açıklayabilir, bir şeyi temsili olarak daha rahat anlatma imkânına
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kavuşabiliriz (Fromm 2003: 26). Kenger vicdani rahatsızlığı temsil eder. Masal dilinde bir dikenli
nesne olarak sembolleşir. Vicdan, kişiyi yaptığı haksız eylemde rahatsız eder. Bu rahatsızlık bir
itirafa dönüşür. Kadından beklenen de katili gerekli yerlere bildirmek, maktulün uğradığı haksızlığı gidermektir. Masalın sonunda adalet yerini bulur. Masal anlatıcısının son cümlesi bu adaletin
yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eder: “Adam içeriye, gari gezipduru.” Cezasını
çekmesi adına söylenen bu cümle, “gezipduru” gezip duruyor anlamındadır. Masal dünyasındaki
zaman, şimdiki zamana çekilir. Anlatıcı bu durumdan hoşnut durumdadır.
Döndü Can’ın çocuk yaşta dinlediği masalın heyecanı, büyüdükten sonra adalet kavramı
adına ilk aklına gelen masal olmuştur. İlkokulda uğradığı haksızlığın üzüntüsünü çekerken annesi
kendisine aynı masalı anlatmıştır. Kabullenemediği haksızlık karşılığında, annesinden dinlediği
masaldan anladığı şey, bir gün adaletin er geç tecelli edeceği olmuştur. Öyküler üzerinden gerçek yaşama taşınan adalet inancı özel olarak bireyin, genel olarak kamunun vicdanını rahatlatır.
3. “Sabır Taşı” adlı, EB 185 Aa; Th. 894 IV numaralı masal:
40 gün uyuyan adamın başını bekleyen kızın 41. gün başından bir an / bir makas almak
için ayrılması sonucu, adamın uyanmasıyla başlar. Adam gözlerini açtığı anda ilk gördüğü kadınla evlenecektir. 40 gün başında sabırla bekleyip bir anda sevdiği adamı kaybeden kız, durumu
kabullenip sabredecektir. Bir gün adamın talebi üzerine mağdur olan hanım çarşıdan bir sabır
taşı getirmesini ister. Sabır taşına 40 gün başından geçenleri bir bir anlatır. Nasıl sabırla beklediğini anlatırken taş bile dayanamaz çatlar. Adam olanları duyar, gerçeği öğrenir. Çingeneyi kırk
katırla cezalandırıp kızla evlenir (Önal 2011: 275-286).
“Sabır acıdır ama, meyvesi tatlıdır” atasözü sosyo-psikolojik bir gönderme olup, eninde
sonunda adaletin yerini bulacağı inancını aşılar. Sabırla, çaresizlikler aşılır. Kamu vicdanı bir
sabır taşı üzerinden çatlar. Masalda beklenen gün gelmiştir. Hak edilmeyen, bir bakıma hileyle
elde edilen bir kazanım, bir tesadüf söz konusudur. Masalda beklenen olmamış, adalet gecikmiş,
evlenmesi gerekenler evlenememişlerdir. Masal dünyasında dinleyici bundan sonra her şeyin
düzelmesini bekler. Masalın akışında emek verenlerin, sabredenlerin muratlarına nail olacakları
anlatılır. Böylece dinleyenlerin bilinçaltına göndermeler yapılır. Masal aracılığıyla yapılan tembih,
bir gün adaletin mutlaka tecelli edeceği yönündedir. Adalete dair yaşatılan inanç, insanları ayakta
tutan, yaşama bağlayan güçtür. Aksi durumda, her bir kaybın ardından yaşamdan kopan, umutsuz, dirençsiz insanlarla karşılaşılır.
Toplumsallık duygusu taşımayan insanlardan sorunlu çocuklar çıkar. Bireysel psikoloji
aslında toplum psikolojisini içinde taşır (Adler 1996: 15). Sadece biyolojik ihtiyaçları tatmin eden
insan mutsuz olur ve ruhsal bozukluklar yaşar (Fromm 1998: 68). Masal üzerinden ruhsal olarak
varlığın sınırlarını, haklı haksız ayırımını, sosyal yaşamın her bir boyutunu kavrayan (küçük) insana hak hukuk kavramı anlatılmış olunur.
4. “Keloğlan ve Alicengiz Oyunu” adlı EB 169, AaTh 569 numaralı masal:
Keloğlan padişahın kızına talip olur. Padişah Keloğlan’ın anasına oğlunun bir sanat öğrenmesi veya hüner göstermesi halinde kızını vereceğini vadeder. Keloğlan’ın karşısına Alicengiz
oyununu öğretecek bir Köse çıkar. Köse’nin evindeki üç kızın küçüğü Keloğlan’a öğrendiklerini
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göstermemesi konusunda uyarır. Keloğlan Köse’nin öğrettiği hünerleri öğrenmemiş gibi yapar.
Don değiştirme yanışlarıyla devam eden masalda, Keloğlan sırasıyla tazı, koç, at kılığında don
değiştirip avcılara yardımcı olur ve anasına çok para kazandırır.
İkinci aşamada Köse’ye karşı Alicengiz oyunuyla yarışacaktır. Köse atmaca, Keloğlan
güvercin kılığına girer. Atmaca, güvercini tam yakalayacakken güvercin pembe güle dönüşür.
Padişahın kızı gülü yakasına takar. Kız gülü Köse’ye vermeyince olay padişahın huzuruna kadar
intikal eder. Kız gülü Köse’ye verecekken gül darıya dönüşüp yerlere saçılır. Köse tavuk ve birkaç
civciv olup darıları yemeye başlar. Köse tam asıl darıyı yiyecekken darı tilkiye dönüşüp tavuğu
ve civcivleri yer. Keloğlan padişaha annesine verdiği sözü hatırlatıp kızını ister. Padişah kızını
keloğlanla evlendirir (Dursun 2008: 56-59).
5. “Keloğlan Hindistan Yolunda” adlı EB 256 AaTh 302 I numaralı masal:
Bu masalda Keloğlan padişahın kızına talip olur. Keloğlan ticaret yapıp para kazanarak
kendini ispat eder. Padişahın oğlunun sevdiği kız, peri kızları tarafından kaçılırmıştır. Keloğlan
kuyu içinden kayıp kızı bulur ve peri kızlarının elinden kurtarır. Kızın verdiği narlardan mücevherler çıkar. Padişah, oğlunun sevdiği kızı kurtaran Keloğlan’ı vezir yapar (Dursun 2008: 86-88).
Yukarıdaki iki masal yöneten yönetilen ilişkisiyle ilgilidir. Keloğlan padişahın kızını nasıl
alır? İnsanlık tarihinde alt sınıf ve üst sınıf arasındaki evliliklere neredeyse rastlanmaz. Keloğlan
olmaz bir işe talip olmuştur. “Davul dengi dengine” bir atasözünden çok, sosyal bir kanundur.
İnsanlık tarihi içinde sınıflar vardır ve bu sınıfların kendi içlerinde evlilikleri söz konusudur. Ast
ve üst sınıflar arasında bir evlilik yoktur4. Eski dünyada soylu olanlar ve halk vardır. Yönetici olan
4 Çin tarihinde yönetici gücünü “göğün vekâleti” bağlamında tanrıdan alması onun soyluğunun işareti sayılır. Başkent imparatorun ve soyluların oturduğu bölgedir (Bıçak 2004: 245). Tanrı soylu olmak ve yönetimin
başında olmakla, aradan geçen bunca zaman arasındaki değişim ve yönetim dönüşümü insan düşüncesinin
hayaller üzerinden adalet peşinde koşması sayesinde mümkün olmuştur.
Türklerin tarih öncesi döneminin izlerini, Türk destanlarından öğreniriz. Soya dayalı yönetim biçimi, Oğuz Kağan destanında görüldüğü üzere kut anlayışı ile söz konusudur. Türklerde İÖ dönemde yönetim erki tanrıya
dayandırılıp kut sahibi bir soya ve böylece han soyunda bağlama gayretleri içinde sürdürülürken bu hiyerarşinin sert olmadığı bilinmelidir. Yeteneklerine veya marifetlerine göre, sınıflar arası geçişlerin olabildiği bir
yönetim düzeni vardır (Önal 2009: 57-72).
Selçuklulara adını veren Selçuk Bey’in başından geçenler, kendi sınıfını aşan bir gerçeği anlatır. Selçuk Bey,
yabgunun (boy beyi veya hükümdar) yanında yetişir. Babasının yerine Oğuzların sü-başı (ordu komutanı)
olur. Hükümdar ailesiyle yaşanan bir anlaşmazlık sonucu, 960 yılında Müslümanların yoğun olduğu Ceyhun
ırmağının sol kıyısındaki Cend şehrine gider. Burada Müslüman olur ve etraftaki Müslüman ahaliyle birlikte
önce vergi vermez, sonra kendini yabgu ilan eder, Samaniler tarafından tanınan bir devlet kurar. Selçuk Bey
hükümdar ailesinin ilahi soyuna mensup olmayıp kendi gayretiyle bir hükümdar olur (Kafesoğlu 1993: X, 335).
Tarih içinde insanlar kendi geçmişlerini, kutsala kadar götürüp, halde kendilerine bir üstünlük sağlama gayretinde olmuşlardır. Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın “Seçere-i Terakime” adlı eserinde soyun dayandırıldığı boylar
sayılırken Oğuz Kağan’a oradan Adem peygambere kadar uzanır. Timur’un seceresinin Cengiz Han soyuna
çıkarıldığı ve bunun tartışmalı olduğu, secere geleneğinde soylu bir hükümdara gönderme gayretleri görülür.
Timur’un Saray Mülk Hanım’la evlenerek Han soyundan gelen hanımı üzerinden “Küregan” (han güveyi)
unvanını taşıma hakkı kazandığı, bu unvanla bölgedeki gücünü artırdığı, halk arasında birliği sağlayan bir
statüye sahip olduğu bilinir (Şimşirgil 2017: 59).
Soya, asabiyete bağlı yürütülen sistemi İslam tarihinde Kureyşilik fikri ile Arap kökenliler dışında olanlar dışlanır. “Adalet” kavramı yönetimin kaynağı olması adına, çeşitli isyanlarla karşılaşılır. Ümmet içinde adil olma,
hayati önem taşır. Hâmililik sorununun aşılması için Kureyşilik sorun oluşturmuştur (Fazlıoğlu 2017: 184185). Köle ve efendi kavramları bağlamında arazi rejimi örneğinde, Emevi halifesi Muaviye’nin arazisinde,
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soylu sınıfından kız almak, ancak masalarda mümkündür. İnsanlık tarihinde bu hayal bir gün
gerçekleşecektir. Padişah masalda buna işaret eder. Keloğlan’ın bir hüner göstermesini ister.
Sınıfların çoğu zaman keskin olduğu bir dünyada ancak soyluların birbirleriyle evlenebildiği bir
dünyayla karşılaşılır. Keloğlan hayallerin gerçek olabileceğini ortaya koyar. Bunun için Alicengiz
oyununu öğrenmesi gerekecektir. Masal içinde yer alan olağanüstülükler mitik kalıntıları içerir.
Don değiştirmek, önce Kamlık, sonra menkıbevi anlatılarda yer almaktadır. Burada bir kutsala
bağlanmadan anlatılanlar bir ustadan öğrenilen hünerler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık
tarihinde sürekli yenilenen bir teknoloji ile karşı karşıya kalırız. Masal dünyasının olağanüstülükleri gerçek dünyada olağan hale gelmiştir. Aklını ve hünerini öne çıkaran herkes bir gün padişah
olabilir, yönetici sınıfı içinde yer alabilir, saraylarda yaşayabilir. Bunun için olağanüstü gayret
göstermek marifet sahibi olmak gerekecektir. Kamu vicdanı adına Keloğlan’a yüklenen misyon,
yönetenlerin soyluluğunun sorgulanması olmuştur. Sadece soylu olanlar veya kendini soylu addedenler yönetici olmamalı, marifet sahibi olanlar yönetici olmalıdır. İnsanların yöneten-yönetilen
ilişkisine ait hayal dünyalarını yüzyıllar içinde besleyen masallar olmuştur. Masal dünyasının
adaleti zamanı geldiğinde tezahür etmiştir. Gerçek Keloğlanlar sayesinde rejimler değişmiş,
sosyal sınıflar yıkılmış, değişmiş veya dönüşmüştür. İnsanoğlu en sonunda Cumhuriyet rejimiyle
kendi kendini yöneten bir sistem geliştirmiştir. Bu hayal masallarla yaşatılan evrensel bir hayaldir.
Kahramanları keloğlan gibi eksik veya “kel” gözüken eksikliğini aklıyla, iradesiyle tamamlayan
gerçek kahramanlar bir gün amaçlarına ulaşma başarısını göstermişlerdir.
6. “Yanağında Güller Açan Kız” adlı EB 240, AaTh403 I-IV, 450 I-IV, 836A numaralı masal:
Kıskançlık temalı iki masal, masal anası Dudu Kübra Akkoca tarafından anlatılmıştır.
Masalında kıskançlıktan kaynaklı yapılan kötülükler ve sonuçları anlatılır. Masal özetle şöyledir:
Yanağında Güller Açan Kız’ın bir üvey annesi vardır. Padişahın oğluna üvey kızını değil, kendi
kızını vermek ister. Kız güldüğünde yanağında güller açar, ağladığında yanağından inciler dökülür. Padişahın oğlu bu kıza âşık olur ve evlenmek ister. Üvey anne devreye girer. Kızın gözlerini
oydurup kendi kızını padişahın oğluna verir. Düğün gününe kadar kızları göstermeyen üvey
anne, kendi kızını şehzadeyle evlendirir. Şehzade yüzünden güller açmayan, inciler saçmayan
karısından şüphelenir ve ona kötü davranır. Gözleri oydurulup bir nehir kenarına bırakılan kıza,
yaşlı bir adam sahip çıkar. Olaylar üvey annenin kendi kızına destek olması, olağanüstü yardımların ise Yanağında Güller Açan Kız’a destek olunmasıyla sürer. Sonunda şehzade gerçeği anlar.
Kötü kalpli üvey anneyi kırk katırla cezalandırılır, Yanağında Güller Açan Kızla evlenip mutlu
mesut yaşar.
7. “Süt Malik Kızı” adlı EB.239, 306 III, Aa.Th. 707, 887 numaralı masal:
Masalın konusu kıskançlık üzerinedir. En küçük kız bey oğluyla evlenir. Kaynana çocukları değiştirir. Çoban çocukları bulur ve büyütür. Yedi yıl sonra baba çocukları bulur ve eve getirir.
Üvey anne bey oğlunu tehlikeli ve zor bir iş verir. Yolda öleceğini hesaplar. Süt Malik kuşunu
dört bin köle çalışmaktaydı. Kölelerin çalıştığı ağır şartlar yüzünden zaman zaman isyan ediyorlardı (Ortaylı
2012: 67).
Günümüzde ilkel kabilelerden modern devletlere dek sembolik olsa bile soylu kral aileleri varlığını sürdürmektedir. 05.09.2017 günü dünya gündeminin haberi, Japon Prensesi Mako hakkındadır. Soylu olmayan
biriyle nişanlanması ile, saraydaki prenseslik unvanlarının kaybettiği bilgisi dünya haberlerinin gündeminde
yer almıştır.
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getirmesini istemiştir. Beyoğlu olağanüstü yardımlarla başarılı olur, sonunda gerçekleri öğrenir.
Üvey anne masalın sonunda kırk katırla cezalandırılır. Aile bütünlüğü sağlanır, mesut bir yaşam
sürdürülür.
Masal dünyasının olağanüstülükleri birer alegoridir. Alegorik söylemde bir şey söylenirken başka bir şey temsil edilir. Alegori her şeyi içine alan süperfigüre dönüşür (Todorov 1999:
67). Burada yanağında güller açan, gözyaşlarıyla inciler saçan kızın güzelliği, sevimliliği, cana
yakınlığı gülücüğünde ve ağlamasındaki sembolik yanışlarla verilir. Anlatım masal dünyasına
yakışan olağanüstülüklere dönüşür. Semboller ve benzetmelerin temelinde “kolektif bir bilinçaltı”
vurgulanır (Fromm 1998: 92-93).
Masal anasının kendine has duyarlıkları masallarda görülür. Kıskançlık konulu iki masaldan birinde kız, diğerinde erkek kıskançlık sonucu üvey annelerin kötülükleriyle karşılaşmışlardır.
İyi olan kahramanlarımıza zaman zaman gerçek zaman zaman gerçeküstü varlıklar yardım ederler. Gerçeküstü varlıklar arasında konuşan kuşlar, güllerin açılması, incilerin saçılması vardır.
İyilerin yoldaşının Hızır olduğu bir kültür içinde, masal anlatıcıların kimi zaman masalın gerçek
olduğuna neden inandıkları daha iyi anlaşılır.
Masaldaki kötülüğün gerekçesi kıskançlıktır. Karşıt kavramlar üzerinden yürütülen masal,
iyi- kötü doğru-yanlış karşıtlıkları ve çatışmaları üzerinden devam ettirilir. Sonuç haklı bulunur.
Kötüler cezasız kalmaz, masal içinde hayalen yaşananlar, gerçek hayata ihtiyatlı olma tecrübelerini taşır. İyi olunması, adil olunması, sonunda hakkaniyetin yerini bulması adına belleğe yerleştirilen öğretiler gizli mesajlar oluşturur.
Kıskançlık kişinin kendisinde olmasını istediği bir şeyin başkasına ait olduğunu gördüğünde duyduğu acıdır. Her iki masalda yapılan haksızlıklar, masalların dingin akışını yerle bir
eder. Artık orada kıskançlıklardan kaynaklı bir hukuksuzluk söz konusudur. Yoksunluk duygusu
çekenler kıskançlık içinde acı çekerler. Kıskanç insan marazi ve hayali bir dünya kurar. Delice
davranışlar sergiler, olmaz işleri yapar (Delpierre 1967: 27-30).
Maşeri vicdanlarda benzer bir beklenti söz konusudur. Kamu vicdanı, adaletin her zaman
tecelli etmesi yönünde aşkın bir beklenti içinde olur. Masallar, en eski zamanlardan günümüze,
ortak değerlerin, mantığın ve vicdanın yerine getirilmesinde aracı bir sanat olma özelliğine sahiptir. Uydurma, yaratıcılık, hayal gücü sanatın dolayısıyla masalın ayırt edici özellikleri arasındadır
(Wellek ve Warren 1983: 28).
Masal dünyasındaki karşıtlıklar, gerçek dünyanın çelişkilerini sembolize eder. İnsan çelişkiler veya karşıtlıklar içinde kendini ve doğayı aşmaya gayret eder. Büyümek yanılgıların azalmasıdır (Fromm 1998: 130). Masal dünyasında öz ve üvey anne arasındaki farklılık, güzel-çirkin davranışlar gösterilirken en sonunda gerçeklerin öğrenen şehzadeden haklı-haksız ayırımı
yapması beklenir. Büyümek adaletin fark edilmesidir. İlk masalda bir kadın, ikincisinde bir erkek
mağdur olmuştur. Mağduriyetleri birinde yerine geçirilen bir gelin, ikincisinde çocukları değiştirilen
bir adam vardır. Olağanüstü veya beklenmedik yardımlar masal dünyasının gizleri / olağanüstülükleri olup kamu vicdanının beklentilerini giderir. Düşlerin zihnin düzelmesine yol açması gibi
(Jung 2006: 177), masal dünyasının olağanüstülükleri olayların akışını bir anda düzene sokar.
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Derin tutkular başarıları beraberinde getirir. Tutkular sihirli bir irade gibidir. Masal kahramanları tutkuları bir olağanüstü yardımcıları üretir. Çıktıkları yollarından vazgeçmez, sabreder,
sonunda başarıya ulaşırlar. En sonunda adalet sağlanacak, yanlışlıklar giderilecek, suçlular cezalarını çekeceklerdir.

4. BİLİNÇALTINDA YAŞATILAN ADALET
Masal dünyasında günlük yaşamın çalkantılarından söz edilir. Masal dinginlikle başlar,
bu durum bir süre sonra bozulur. Çeşitli haksızlıklar yaşanır. Çalkantılar, kötülük, kıskançlık veya
adaletsizlik üzerinden yürür. Dengesiz durum karşısında genellikle uzaklaşma yaşanır. Evden
ayrılan, sabırla mücadele eden, olağan veya olağanüstü yardımlar alan başat kişiler sonunda
muratlarına erer ve evlerine geri dönerler. Bir başka açıdan bakıldığında masal evreninde temel
anlatı iki kesitten oluşur: 1. Denge durumu, 2. Dengesizlik durumu. Masallar durağanlık ve hareketlilik üzerine bina edilir (Todorov 1999: 158). Masal dünyasında durağan olan ve dengede
sereden bir vaziyet yerini adaletin bozulduğu dengesiz duruma bırakır. Mücadeleler sonunda
adalet yerini bulur. İnsanlık tarihinin bozulan düzeni ve adaletsizliği karşısında insanoğlunun kurmuş olduğu hayalleri, masallarda bir işaret fişeğine dönüşür; bilinçaltından gerçek yaşama doğru
hazırlık yapılır.
Masallar alt ve üst tabaka insanların yaşamlarından kesitler verir. Yüksek zümre insanları,
masalın odağında olmazlar, orta tabakada anlatılan masalların kahramanları da kendi çevrelerinden oluşur. Köy ağası padişahın yerini alır, köyden derlenen masallarda değirmenci tüccar veya
padişah olabilir (Eberhard ve Boratav 1988: 228-231).
Masal kahramanları çoğu zaman sıfatlar üzerinden belirsiz kahramanlar olarak karşımıza
çıkarlar. En eski dünyada kişi adlarının alegorik olması, bireyden öte topluma yüklenmesi; özgün
bir bireyi değil, kolektif düşüncenin izlerini taşır (Kanca 2009: 80). Kolektif düşüncenin tipler üzerinden anlatıldığı bir masal evreni söz konusudur. Keloğlan gibi tiplerde, karakter ayrıntılarının
ve tasvirlerin yerini, sıfatlar alır. Karakterler özeli ele alırken tipler geneli öne çıkarma görevini
üstlenirler. Masal tipleri, sözlü edebiyat dünyasının hayallerini üslup yoluyla biçimlendirirler.
Gerçekler ve hayaller arasında yaşanmamış olan bir geleceği inşa edecek olan çocuklara, masallar birer mektep olur. Sezgi yoluyla öne çıkan öğretiler arasında adalet kavramı da yer
alır. Masal evreninde, hakkaniyet çerçevesinde kendi kendini gerçekleştiren, birey olma yolunda
yürüyen anlamlı bir yaşam resmedilir. Ast üst yönetim sistemleri altüst edilir. Sabırlı olan, öfkesini
yenen, akıllını kullanma becerisini gösteren muradına erer. Masal kolektif düşünce çağında, birey
olmayı salık verir. Nasıl birey olunabileceğinin, kişinin yaşam içinde nelerle karşılaşabileceğinin
öngörüleri hazırlanır. Olanla olmayan arasında hayaller kurdurulur. Hayallerini büyüten toplumu
zorlar, kuşaklar arasındaki ilişkileri gerer; yeniye doğru yürüyen insan, bilinçaltında masallardan ilham almış olur. Büyüyen insan gerçek yaşamdaki çelişkileri görür. İnsana özgü çelişkilerin
üzerine gider. Toplumsal duyarlılıklar adına birey, çelişik olaylar üzerine odaklanır. Haklı haksız
ayırımının derin farkındalığını yaşar.
Doğanın kanunları ile toplumun kendi içindeki normları hayal gücüyle yinelenir. Aşılmaz
engeller aşılır, olmaz işler olur. Doğa kanunları belli kurallara tabi iken, insanoğlu doğanın kanun-
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larını aşma gayretinde olur (Fromm 1998: 62). Hayaller ve rüyalarla ruh dünyasına yeni ufuklar
açılır. Halk kültüründe rüyalar son derece önemli bir yere sahiptir. Hayallerin ve rüyaların sınırlarının nasıl aşıldığı masallarda gösterilir. Masallar, ruh dünyamızı biçimlendiren, ufkumuzu
yönlendiren hayal dünyamızı zengin kılan birer materyal olurlar. Masallarda yöneten yönetilen
ilişkisi sorgulanır; padişahın kızına talip olmak, ona denk olmayı arzu etmek demektir.
Masallar hayal dünyasını beslerken her zaman gerçeklikten uzak düşmezler. Gerçekle
çelişkili olan her şey bizim için ilginçtir. Canavar aslında problemin simgesidir. Fantastik dünyada
anlatılanlar gerçek dünyanın karmaşıklığına alternatif oluştururlar. Hayaller gerçek dünyayla ilgisinden ötürü önem taşırlar (Uysal 2006: 17). Hayallerin gerçeklere taşınması ruh dünyamızı tetikler. Yeniliklerle yaşam daha anlamlı kılınır. İnsanlığın gelişmesi, tekâmülü ancak böyle sağlanır.
Masal dünyasındaki olağanüstülükler bizlere, kendi dönemlerinde imkânsız olanını ancak,
sonraki zamanlarda mümkün olacak işleri anlatır. Yalnız sahibinin sesini duyan kapı, eli veya
gözü tanıyan kapılara dönüşebilir. Şifalı elma, antibiyotik; uçan halı, helikopter; dürbün, uzağı
görmek için bir metafor olabilir (Todorov 1999: 60-61). Sembolik anlatılar, imkânsız olana işaret
edip bir gün bu hayallerin peşinden gidilmesini nasıl tembih ediliyorsa, sosyal yaşamdaki aksaklıklar için de hayaller kurdurulmuş olunmalıdır. Masallar üzerinden insanoğlunun bilinçaltına
gönderilen işaretler, teknolojinin veya sosyal yaşamın keşfedilmesini tetikler ve anlaşılır kılar.
Masal evreninde, var olanla, var kabul edilen arasında zihnen bağlantı kurulup gözler
önüne serilir. Eylemlerle gerçekleştirilen her davranış doğru yanlış ekseninde yol alır. Yanlışların kahramanları yoktur, doğruların kahramanı vardır. Masal içindeki yapıp etmeler, dinleyiciyi
vicdanının kabul edeceği bir sona taşır. İyiler mutlaka kazanır, karşılığında kötüler cezalandırılır.
Büyülü serüvenin karşıtlıkları iyi ve kötü üzerine kurulur. Olağan veya olağanüstü varlıklar aynı
sonuca hizmet ederler: iyi veya kötü. Vicdani olanla olmayan arasındaki ayırım masal dünyası
üzerinden merak unsurlarıyla birlikte gösterilerek anlatılır.
İnsanın umudu olmadığında, insanlık büyük bir tehlike ile baş başa kalır. Umutsuz olmak
insanın ve insanlığın sonunu hazırlar. Haklının haksızın birbirine karıştığı, güçlünün güçsüzü yok
ettiği, kaosun hüküm sürdüğü bir dünya ile karşılaşılır. Umudun bittiği insanlık tarihinde, umutları
peygamberlerin yeşerttiğini biliyoruz. Dinlerin tamamı, insanlığın kaybettiği adaleti yeniden tesis
etmek, sosyal düzeni itmam etmek içindir.
Bilinçaltında ruhun yaşam dolu, ümit var olduğu, kayıpların gelecekte kazançlara dönüşeceği bir dünya tasavvur edilir. İster animistik, ister dini, ister bilimsel düşünce yapısına sahip
olsun dünyanın her kuşağı, dünyanın her toplumu, aynı umutları yeşertmiş olmalıdır. İnsanlığın
dinden ve milletten azade olan masalları, evrensel boyutuyla insanlığın ortak değerleri arasında
yer alır. Masallar, kişiler, toplumlar, milletler üstü bir bilincin ortak geçmişlerini içlerinde barındıran umudun ve adaletin sürekli vaz edildiği metinlerdir. Düşleri, düşünceleri, dünyaları bütün bir
yaşamı içine alan hayal veya gerçek olan; olumlu veya olumsuz her şeyi içine alan insanlık âleminin insanî hallerini, benzerlikleri içinde anlatılması masalların evrensel boyutudur. Yerel olmak,
bir dille anlatılmakla başlar, o kültür içinde giydirilen, benzetilen ve sarıp sarmalayan yapısıyla
devam eder. İnsanların dış görünüşlerindeki farklılıklar gibi, giyim-kuşamla, örf ve âdetle adeta
masallar yeniden giydirip yerelleştirir.
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Hiç bir anne ve baba çocuklarına başlarından geçen olumsuz olayları paylaşmak istemez.
Toplum da aynı yolu tercih eder. Toplumsal felaketler, yıkımlar unutulmaz ama olumsuz taraflarından çok, içlerinden dersler çıkartılıp umutlu bir gelecek inşa edilmek istenir. Çocuklar masal
çağından çıktıktan sonra, keşiflerini kendileri yapıp yaşamın içindeki olumsuzluklarla karşılaşırlar.
Tam bu sırada akıllarında olmayan derinlerde öğrenilmiş cevher bir sezgiyle çözüm üretirler. Görmedikleri, bilmedikleri engellerin motive gücünü, içlerinde hissederler. Çözümsüzlüğün mümkün
olmadığı, olağanüstü hallerin bile üstesinden gelinebileceği öğretilmiştir. Bilinçaltında bilinmeden
yaşanan bir gerçeklik vardır. İç insan ile hal insan arasındaki gidiş gelişler, ancak örnek evreninden alınan mukayeselerle mümkün olur. Örnek evren iç insanın bilinçaltındaki “ben”indedir.
Bilinmeyen, çok uzaklarda kalmış, içinden birtakım sonuçlar çıkarılmış, hayal meyal anlatıların
mutlu biten sonları, insanlığı umuda olan yolcuğunda yalnız bırakmazlar, onları motive ederler.
İçeriden seslenen bir benlik masalın kahramanı olmayı özleyen insanın ileri yaşlarda eline geçirdiği bir fırsat olabilir. İçinde engellerin olduğu bir yaşam, tam da bilinçaltından bilince umut üretir.
Sabır, aklı kullanma, vazgeçmeme ve en sonunda adaletin tecelli edeceği bir gelecek içindir. Her
şey sonunda gerçekleşecek olan haklılık ve adalet için olacak, bunu için umutlar yeşertmeye,
mücadele etmeye değecektir.
Masallarda en çok görülen engeller: çaresizlik, entrika, korku, dev, hileli iş, istismar, sinsilik, talihsizlik, kasıtlı kötülük, yanlış anlaşılma, imkânsızlık, çaresizlik, ölüm vb. ise, engellerin
aşılması: hünerle, sabırla, uzaklaşmayla, aracı kişilerle, aklı kullanmayla olasıdır (Önal 2006:
183-197). Yoksunluk, öfke, aşk, kin, kuşku gibi öne çıkan kıskançlık veya çekememezlik durumları masal dünyasında sezdirilerek gösterilir. Bir gün masal kahramanın kendisi olma ihtimaline
karşı, hazırlık yaptırılır. Bireysel veya toplumsal birtakım marazi işler, olağan ve olağanüstü evren
üzerinden kişinin bilincine taşınır.
Masal genel olanın, bilinenin ötesindedir. Olmaz işlerin olduğu bir evrene insanlığın her
zaman ihtiyacı olmuştur. Küçüklerin kocamanları yendiği bir evren vardır. (Önal 2015: 279-302)
Zümrüdü Anka masalında olduğu gibi kimi masal kahramanları yeraltına inip oradaki düzeni sağlar, haksızlığı giderir. Bütün varlıkların iç içe yaşadığı bir dünya, olmayanların olanlarla buluştuğu
bir yaşam, gözler önünde hayalen var edilir. Bu hayaller yeni hayallerin mayası, çekirdeği, haznesi
olur. Bilinen her şey bir süre sonra unutulur. Unutulanlar aslında ve gerçekte unutulmazlar. Kendi
evrenimizin derinliklerinde bir yerlerde hep vardırlar. Kimi zaman uyarılırlar ve bilince taşınırlar,
kimi zaman sadece öğrenilmiş sonuçları tetikleyici olurlar. Bilincin ötesinde yaşayan “ben” geçmişin birikimlerini “an” içinde çoğu zaman bilmeden yaşatır. İnatçılığın, irade etmenin, savaşçı
tavırlar sergilemenin, sabırlı olmanın, duyarlı olmanın, azmin arkasında (burçlar değil) masalın
derin öğretileri vardır.
Derin yapıda ruh sağlığının sağlam bir zemin oluşturması hayali olanla başlar. Masalın sözel evreninde, mitik çağlardaki çocuğun dünyasında, işitilen her şey gerçek gibi algılanır. Gerçek
dünyayla masal dünyası arasındaki doğru ve yanlış, halkı ve haksız kavramları, iyi ve kötünün
mücadeleleri izlenir. Kötü hiçbir zaman masal kahramanı olamaz. İyi olan her zaman başarır ve
kazanır. Başarıların arkasında ister olağan ister olağanüstü unsurlar olsun, masal mutlu sonla
biter. Mutlu olmak için, hak yerini bulur, bireyin vicdanı kamu vicdanıyla birlikte rahatlar. Mitik
düşünen çocuğun temel öğretisi mutlu sonun içinde saklıdır: adalet duygusu.
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İnsanın ve insanlığın içindeki derinlik, eski anlatılarla, tembihlerle mümkün olmuştur. Hiçbir şey bilmeyen birinin mukayese edeceği kelimeleri, bu kelimeler evrenindeki bilgileri yoktur. Bir
sözün değeri, dinleyince değil, anlayınca anlaşılır. Bu anlaşılmalar kimi zaman kişinin yaşadığı
olaylarda fark edilir. Bilinçaltında, ruhun derinliklerinde, bir zamanlar söylenmiş sözler mayalanır.
Bu mayalar kişileri biçimlendirir veya yönlendirir. İnsanlar çoğu zaman zevklerini, beğenilerini,
sevgilerini, seçimlerini, dostluklarını ve düşmanlıklarını bilinmeyen öteden gelen bir sezgiye dayandırırlar. Sezgilerin taşıdığı anlam derinliği, ruhun derinliğinde yatan masal, kıssa, öğüt, atasözü gibi doğrudan veya dolaylı olarak tembihe dayalı öğretilerdir. Bu öğretilerin en öne çıkanı
hak ve adalettir. Adaletin yaratılış kodlarında önemli bir yeri olmalıdır. Bu kodlara masal örnek
evrenleri katkı sunar. Haklılığı ve adaleti savunmanın birçok yönlü olmakla birlikte, masal dünyasında / mitik çağda / erken yoğrulmuş harç, insanı daha cüretkâr kılar; kendini savunmada daha
dirençli ve umutlu yapar.
Masalların sonunda yapılan sahtecilikler, söylenen yalanlar ortaya çıkar. Kıskançlıklardan
kaynaklı kötülükler, yapılan haksızlıklar bir zaman sonra aşikâr olur. Masal evrenine yansıyan
devler, bir gün mutlaka aşılan haksızlıklar veya engellerdir. Masallarda akıl ve hüner gücünün
zorbalığı yendiği bir evren sunulur. Hünerin erdemi adalettir. Bilinçaltına yapılan göndermeler
ana hatlarıyla hünerli olmak, aklı kullanmak, erdemli olmak üzerinedir. Umudunu hiçbir zaman
elden bırakmadan haksızlığa karşı mücadele etmek, masalların bilinçaltına gönderdiği temel mesajlardandır.

SONUÇ
Bir yönüyle evrensel diğer yönüyle yerel olan masallar, insanlık tarihinin birer gevheri
değerindedirler. Masalların değeri, uzak geçmişten günümüze dek insanlığın bilinçaltını ve sağduyusunu yansıtmalarından kaynaklanmaktadır. Masalların evrensel yapısı, bütün bir insanlık
tarihini nasıl kuşattığının göstergesi olur. Masallar içlerinde sembolik veya gerçek köken bilgilerini taşırlar. İnsanoğlunun doğasını en yalın şekilde anlatan bu sözlü metinler, dinler, inançlar ve
milliyetler üstü olup insanoğlunun temel yapı taşları üzerinden anlatılan ilişkiler üzerine kurulur.
Burada haklı - haksız, doğru - yanlış, iyi - kötü gibi temel değerler arasındaki ilişkiler ete kemiğe
büründürülür.
En eski toplumlarda, yöneten yönetilen, ast üst ilişkileri, soylu olup olmama gibi asabiyete
bağlıdır. Hem doğu hem de Batı dünyasında sınıflara dayalı bir sistem vardı. Türk kültür dünyasında kut almak ya da almamak gibi değerler öne çıkmaktaydı. Masallar adeta alternatif düşünceye dayalı hayallerin birer habercileridir. Yöneticilerin farklı ve üstün olma düşüncesi, masal
dünyasında yerle bir edilir.
Masal anlatıcıları olan masal anaları ve ataları masal kahramanlarının yanında ve onların
haklı mücadelelerinde ses tonlarından başlayarak ara cümlelerle yanlarında olurlar. Masalın ibret
yönleri misalleri teşkil eder. Kahramanın yaptığı işler, iyinin, doğrunun, haklının işleridir. Sahip
çıkılır. Kahramanın karşısındakiler, kötü, kıskanç, hileli, sahte vb. olumsuz işler yapanlar, masalın sonunda hak ettikleri hüsranlarıyla anlatılırlar. Masal, sözü dinleyenin özünü biçimlendirir. Bu
biçimlendirmeye anlatıcı yardımcı olur. Yaşama hazırlanan küçük insanlara anlatılan masallar,
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büyüdüklerinde bilinçaltındaki hak ve adalet kavramı başta olmak üzere, toplumsal duyarlılıkları
tortulanmış olur.
Masalların tamamında, yıkılan düzenin yeniden tesis edildiği, masalın sonunda adaletin
tecelli ettiği gözlenir. Masal anasının veya atasının artık geçmişte kalan bilgileri, adalet bağlamında bilinçaltında masal evreni üzerinden yerleşmiş olur. Bugünün olayları, insanlığın geçmişinden
beri süregelen bir adaletin eninde sonunda gerçekleşeceğine dair inanç, masallarla desteklenir.
İster bir cinayet işlensin, ister bir ihmal veya kusur olsun, haklı olan bir gün mutlaka hakkını alacaktır. Kimi haklar sabırla, kimileri mücadele ederek, kimileri aklını kullanarak elde edilir. Hepsinde bir mutlu son vardır. Bu son bir umut demektir. Masallar her ne kadar yönlendirilen metinler
olarak bilinse de, ister yaban dönem insanlığı olsun, ister insanın çocukluk çağı olsun geçmişin
içinden gelen bir doğruluk, hakkaniyet, dürüstlük söz konusu edilir.
Masallarda bile adalet vardır.
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MOTİF ÇALIŞMALARI
Kürşat ÖNCÜL1

Türk halk edebiyatı alanında en yoğun çalışma sahalarından biri motif merkezli çalışmalardır. Bu çalışmaları bilimin evrenselliği ve konunun teorik çerçevesi nedeniyle birçok ülkede
görmek mümkün olmakla birlikte, ülkemizde ulus kültürünün oluşması ve desteklenmesi adına yapılan motif çalışmaları Thompson’un ortaya koyduğu ilkelerden ziyade Türkiye şartlarında
kendine özgü bir formata ve sisteme dönüşerek gerçekleşmiştir. Türk halkbilimi/edebiyatı çalışmalarının akademik ve yarı akademik bir boyutta irdelenmeye başlandığı dönemlerden itibaren
var olan motif merkezli çalışmalar özellikle XX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren önemli bir artış
göstermiştir. Bu bildiri, Türk halkbilimi sahasında yoğun olarak ele alınan motif temelli incelemelerin gelişimini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda konuyla ilişkili yüz altmış makale/
bildiri incelenerek Türk halk edebiyatındaki motif temelli çalışmalar hakkında genel bir çerçeve
çizilerek araştırmacıların bakış açıları, çalışma yöntemleri ve ulaştıkları sonuçlar yorumlanmıştır.

Motif Merkezli Bütünlük Vurgusu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden hareketle “Türk Milleti” ve ulus vurgusu üzerinden geliştirilen söylemler, halk edebiyatı çalışmalarının dünden bugüne gelişim çizgisini önemli
oranda etkilemiştir. Mehmet Kaplan’ın önderliğinde başlayan halkbilimi, bu anlamda ülkenin kuruluş felsefesini kendine şiar edinmiş akademisyenlerce kültürün tespiti, geleceğe taşınması, uluslararası kuramların ülkede tanınması gibi halkbiliminin temel argümanları doğrultusunda şekillenmiştir. Ancak ilerleyen tarihlerde batılı çalışma yöntemlerinden uzaklaşılarak yerelden hareketle
içe dönük tespit ve değerlendirmelerin oranı artmaya başlamıştır. Bu inceleme yöntemi devam et1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, onculkursat@
gmail.com
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mekle birlikte halkbilimi çalışmalarına yön veren temel öğelerden biri olan Sovyetler Birliği’nin dağılması, Türk Dünyasına yönelik çalışmaları belirgin bir şekilde arttırmıştır. Ancak motif merkezli
çalışmalar akademide vazgeçilmez bir noktaya ulaştığından bu durum Türk Dünyası’na yönelik
bakış açısında da kendini göstermiş, metin merkezli çalışma yöntemiyle bölgeden elde edilen
daha çok yazılı kültür ürünlerinin çevirileriyle yerelden toplanmış olan kültürel malzemenin karşılaştırılması yoluna gidilmiştir. Ancak Türk Dünyası’ndan çeviri yoluyla elde edilen malzemenin ne
ölçüde o bölgeyi, kültürü, ülkeyi yansıttığı büyük oranda tarihsel veriler, Rus kültür politikası göz
önünde bulundurulmadan Türkiye’deki motiflerle karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Bu karşılaştırmalarda çoğu kez yeterli kaynağa erişmeden ve yayının niteliği sorgulanmadan kültürel ortaklık
ve bütünlük vurgusu merkezli bir yaklaşım sergilendiği gözlenir.
Halk edebiyatındaki bu yapının birkaç temel nedeni olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, 12 Eylül ihtilalinin getirdiği sosyo politik unsurlar, dönemin akademik kabulleri ve S.S.C.B.’nin dağılmasının yarattığı romantik milliyetçi söylemler bu yaklaşımlara destek
vermiştir. Güzel’in konuya ilişkin olarak “1990’lı yıllara gelene kadar birbirinden habersiz hayat
süren Türk toplulukları demir perdenin yıkılmasıyla birlikte karşılıklı kültürel temaslar kurmuşlar:
birbirlerinin geçmişte akraba olduklarının, ortak değerlere sahip olduklarının farkına varmışlardır.
Bunun tabii neticesi olarak kültürel bütünlük şuuru uyanmıştır.” (Güzel 1988) şeklinde ifade ettiği
durum 1990’lı yılların siyasi ve kültürel aktörleri tarafından da coşkulu bir söylemle desteklenince
gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik bu kültürel bütünlüğün vurgulaması şeklinde kendini göstermiştir. Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının hemen ardından ülkeler arası ilişkiler ivme kazanmasına karşın ilk on yıllık süreç çeviriler ve kaynaklara erişim açısından henüz emekleme dönemidir ki Artun’un bu yöndeki ifadeleri dikkat çekicidir. “Bu oyunları yeterli yazılı belge olmadığı
için Orta Asya kültürüne doğrudan bağlayamıyoruz. Her yönüyle Anadolu kültür ve motiflerine de
bağlayamayacağımız düşüncesini taşıyoruz. Bu oyunlardaki motifler Orta Asya Türk kültürünün
Anadolu halk kültüründe şekillenmesidir.” (Artun 1996) Bu açıklamaları sonrasında Artun’un “…
derlediğimiz gelin-güvey motifli köy seyirlik oyunlarının metinlerinden yola çıkarak bu oyunlarda
yaşayan eski Türk kültürünün izlerini belirlemeye çalışacağız. Köy seyirlik oyunları tarih boyunca
göçlerden, çeşitli kültürlerden ve birikimlerden etkilenmiştir. İslâmiyet öncesi Türk kültürü bugünkü kültürün temelidir. Köy seyirlik oyunlarında Orta Asya, Anadolu, İslâmiyet ve ortak Balkan
kültürünün izlerini görebiliyoruz. Bu gelenek zamanla beslenerek yeni bir biçime bürünmüştür”
(Artun 1996) söylemleri, kaynak yetersizliğine karşın kültürler arası bağlantı kurma çabasını
vermektedir. İlerleyen yıllarda Türk kültürüne ait çalışmaların sayısındaki artışa paralel olarak bir
yandan geçmişe oranla oldukça derinlikli çalışmalar yapılmaya başlanmış bir yandan da sahadan
derlenen ürünler hiçbir esere atıf yapılmadan, geçerliliği ve akademik bir bakış açısı olmayan bir
yaklaşımla kültürel ortaklık vurgusu yapmak çabasını göstermektedir. Balkaya’nın Kars’tan elde
ettiği verilere ilişkin “Doğumla ilgili elde edilen bilgiler büyük oranda diğer Türk coğrafyalarında
elde edilen doğum uygulamaları ile benzerlikler göstermektedir.” (Balkaya 2016 195) şeklindeki
ifadesi bu çabanın bir sonucu olmakla birlikte Türk Dünyası’na ait hangi kaynakların ve bölgenin
esas alınarak bu ifadeleri kullandığı belirtilmeyen çalışması akademideki geleneksel bütünlük arzusunun akademik olmayan bir yolla metne yansımasıdır. Benzer nitelikli çalışmalarda vurgunun
akademisyenleri bu derece etkilemesi akademik ortamda Türk dünyasının tüm coğrafyalarında
aynı uygulamaların olması gerektiği gibi yanlış bir kabulün etkisiyle olduğunu belirtmek gerekmektedir. Kültürde ortaklık dolayısıyla aynı değerlerin taşındığının gösterilme arzusu, on binlerce
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kilometrelik bir dünyanın tüm unsurlarıyla aynılık göstermesi beklentisini doğurmuş bu ise reel
yaşamın ve tarihsel gerçeklerin dışından bir akademik söylemin doğmasına yol açmıştır.
Kültürel bütünlük duygusu ilerleyen yıllarda siyasal anlamda beklenilenin karşılanmadığı
bir sürece girmiş, bu hayal kırıklığı sadece siyasal alanda değil akademide de benzer sonuçlar
doğurmuştur. Ayva’nın ifade ettiği, “Anadolu ve Türk dünyasında anlatılmakta olan ve Türk düşünce sistemindeki su kültünün yansıması olarak düşündüğümüz göllerle ilgili efsanelerin tespit
edilmesi ve bu efsanelerin motif ve tip kataloglarının hazırlanmasıdır. Böylece, bütün Türk dünyasında göl ve gölle ilgili anlatmaların ortaklığı tespit edilmiş olacak, bu da Türk dünyası kültür
birliğinin sağlanmasına bir nebze de olsa yardımcı olacaktır.” (Ayva 2007). Beklentiler, halkbilimi
adına bütünlüğü ve birliği gösteren birçok çalışma yapılmış olmasına karşın, kataloglamalar iktidarların ve Kültür Bakanlığı’nın temel politikası olmaması halinde gerçekleştirilmesi oldukça uzun
bir süreç alacak ya da anlamını yitirecek argümanlara dönüşecektir2

Köken Arayışı ve Problemler
Türk kültürü yazılı kaynaklardan edinilen veriler kapsamında binlerce yıllık süreçte daha
ziyade doğu batı ekseninde tarihsel dönemlerde değişim göstermekle birlikte aktif ve pasif bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Buna karşın Türk kültür evreninin güneyinde bulunan kültür eksenlerinden gelen ve günümüze kadar bir şekilde farklı Türk boylarını etkileyen unsurların olduğunu
da belirtmek gerekir. Bu sürecin doğal sonucu olarak Asya’nın bozkırlarından Balkanların içlerine kadar olan coğrafyada farklı kültürlerle ilişkiler içinde olunmuş karşılıklı kültürel alışverişler
gerçekleşmiştir. Fransız ihtilaliyle İmparatorlukların yıkılması ve ulus devletlerin doğması süreci
çerçevesinde doğan Tarihi Coğrafi Fin Yöntemi bu anlamda Türk milletinin yaşadığı coğrafya, tarihsel yapı ve millet olma unsurları açısından benzerlik taşımamaktadır. Buna karşın Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti yoğun itibarla aynı dili ve aynı
inancı paylaşan insanlardan oluşmaktadır. Sosyoloji bilimi açısından ana dili merkezinde yüzde
seksenin üzerinde ortak bir dile sahip olunan ülkelerin ulus devlet olduğu gerçeği ülkemizde ulus
devlet yaratma kaygısıyla ortaya çıkmış Tarihi Coğrafi Fin Yöntemi ve onun temel paradigmalarından biri olan “Ur Form” arayışının kaygıları açısından geçersizliğini ortaya koymaktadır. Ancak
yöntemin paradigmaları ülkemizde yoğun bir çalışma sahası bulunca yöntemin temel işleyişinin
dışında bir tespit ve tasnif sistemi geliştirilmiş ve Türkiye’ye özgü bir metodolojik yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda motifin orijinalliğinden ve kültürdeki öneminden ziyade eserdeki motif sayısının çokluğu esas alınmıştır. Bu kabulü “karşılaştırmalardan da anlaşıldığı gibi, destanın Uygur
versiyonu hem olay örgüsü hem motif yapısı bakımından “Özbek Rivayetleri”ne nazaran oldukça
zengindir. Bu durum Uygur versiyonunun asıl metni daha iyi muhafaza ettiğini göstermektedir. Nitekim Boratav da, “Özbek Rivayetler”inin aslını muhafaza etmediğini ifade etmiştir (İnayet 2004)
şeklindeki cümlelerdeki bir örnekle görmek mümkündür.
Motiflerin kökenlerine inilmeden sadece metinlerden hareketle çözümleme yapıldığından
motifler arası ortaklıklar, daha ziyade kültürel etkileşim yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır. Antro2 Bildirinin bundan sonraki alt başlıklarında da aynı yöntemle tespit edilen yaklaşımlar metinlerden hareketle örneklendirilecektir. Alt başlıklarda verilen örneklerin sayısını çoğaltmak mümkün olmakla birlikte bu durum
özü itibarıyla sadece bildirinin sayfa sayısının artmasına yol açacak fakat bakış açısına bir katkı sağlamayacağı düşüncesiyle sınırlı tutulmuştur.
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polojik ve işlevsel görüşler ilerleyen yıllarda farklı bakış açıları getirmiş olsa da akademide bir
anlamda geleneğe dönüşen bu bakış açısı hali hazırda kırılamamıştır. Fars, Hint ve Çin kültürüne ait Türkiye Türkçesine alanla ilgili yeterince çevirinin yapılmaması, yapılanlarınsa ilgililerince
takip edilmemesi bu problemi ilginç bir noktaya götürmüş açıklamaların farklı mitolojilerin etkisi
ya da aynı duruma karşı farklı yaklaşımların geliştirilmesi sonucunu getirmiştir. Konuyu somuta
indirgemek gerekirse Dede Korkut Hikâyeleriyle ilgili bir yazısında Derdiyok, hikâyelerde İslam,
Yunan ve Anadolu kültüründen gelen etkileşimlerin izlerinin olduğunu ifade etmiş ve bunun yansımalarını açıklamıştır (Derdiyok 1987). Hapis/esaretle ilgili iki ayrı yazıda ise birbirinden tamamıyla farklı iki ayrı bakış açısı kendini göstermiştir. Dede Korkut Hikâyesi’nde görülen esaret
motifi için Özkan, Tecimer’den alıntılayarak “Beyrek’in ölüm haberi gelir. Artık onun döneceğine
kimsenin inancı kalmaz. Bu, yeniden doğuş (yenilenme) öncesi gerçekleşen, sembolik bir ölümdür. Eski hayatın unutulmasını, yeni bir hayata başlamayı ifade eder. Zindan dönemi, kabile
inisiyasyonlarında çocukları doğayla baş etmeyi ve zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmeleri için
bırakıldıkları köyün dışındaki kulübelerle ilişkilendirilebilir (Özkan 2009) şeklinde bir yorumda bulunurken sahadan bir diğer akademisyen “Üzerinde durduğumuz Türk destanlarında hapsedilme
mekânları bir değişim/dönüşüm yeri olma özelliği taşımazlar. Çünkü kahraman hapis öncesi ve
sonrasında olumlu veya olumsuz bir davranış değişikliği yaşamaz. Bir başka ifadeyle destanlarda
zindan (türme, yamğa), sistemli bir eğitme/öğretme/değiştirme/dönüştürme mekânı ya da kurumu
olarak karşımıza çıkmaz. (Köktürk 2006)” şeklinde tamamıyla karşıt bir yaklaşımda bulunur. Aynı
şekilde don değiştirme ve tenasüh inançlarıyla ilgili bakış açısı itibarıyla birbirinden tamamen
farklı yaklaşımların olduğunu “Bu motifin Türk halk anlatılarının her türünde sıkça işlenmesi tafsilatı ve eksikliği, ayrıca bir inanç boyutunun olması, onun Türk kaynağından çıkmış olabileceği
ihtimalini de kuvvetlendirmektedir. (Aslan 2004)” ve “bu bağlamda göçer yaşam tarzını yaşayan
Türkler; Hint, Çin ve İran kültür ve din anlayışlarından da etkilenmişlerdir. karma/tenasüh inancı
empirik veriler sonucunda ulaşılmış ve her an doğrulama imkânı olan tecrübî bir kanun değildir.
(Güngör 2012)” ifadelerinde bulmak mümkündür. Bazı çalışmalarda ise motiflerdeki ortaklık tespit edilmiş buna karşın coğrafyaların ve coğrafyaya bağlı olarak yaşam tarzlarındaki farklılığına
karşın motifin ortak bir kabulü göstermesinin nedeni açıklanamamıştır “balık miti, hem Hint hem
de Türk mitolojisi birikimleri içerisinde yer alan ve her iki kültürde de bereket ve refah gibi manevi
değeri yüksek unsurlarla özleştirilmiş ortak bir öğedir. Balığın efsanelerde gösterdiği olağanüstü
mitolojik özellikler ise insanoğlunun yararına olan mevzular üzerinedir. Yukarıda değindiğimiz
“yaratılış” ve “yeniden yaratılış” ile ilgili Hint ve Türk anlatımları ise birçok benzer özelliği beraberinde taşır. Bu benzerlik ve farklılıklar, karşılıklı mitoloji araştırmaları çalışmalarına kaynaklık etmekle birlikte, bizim çalışmamızda da olduğu gibi birbirlerinden çok uzak coğrafyalarda yaşayan
toplumlar hakkında dahi, kültürel altyapı, birikim ve birliktelik bağlamlarındaki etkileşimlere dikkat
çekmektedir (Kayalı 2016)”.

Kaynak Problemi
Motif çalışmalarıyla ilgili çalışmaların birçok yazıda asıl kaynağa inilmeden gerçekleştirildiği görülmektedir.3 Ancak az sayıda da olsa TTV ve Motif İndex merkezli çalışmanın varlığını da
belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmalardaki temel yaklaşım ve karşılaştırmalar eserlerin detaylı
bir şekilde incelendiğini ortaya çıkarmaktadır.
3

Prof.Dr.Saim Sakaoğlu’yla bu konuda yaptığımız görüşmede kendisi de bu durumu teyit etmiştir.
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“Biz bu destandaki stereotipleri W. Eberhard ve P. N. Boratav’ın hazırladıkları TTV’deki
Türk Masalları ile ayrıca A. Aarne-S. Thompson’un “The Types of The Folktale” ve S. Thompson’un Motif İndeks›indeki dünya masalları ile karşılaştırmayı ve analiz etmeyi deneyeceğiz. “Yeraltı dünyasına inme”, “prensesin kaçırılması”, “olağanüstü arkadaşların tabi tutulduğu sınavlar”,
“sihirli bir kuşun kanadında yeryüzüne çıkma” motifleri Aarne-Thompson’un tip kataloğundaki
masal tipleri arasında yer alan uluslararası stereotiplerdendir (Aarne-Thompson No: 8. 301 A,
301 B). Aynı şekilde Türk masal tipleri arasında da TTV deki 72,77 ve 207 (III. Motif 3-S)’e uygun
düşmektedir. Er Töştük’ün yeraltı dünyasında rastladığı dev, Ay Kulak’tır. Bu kelimenin Ayı Kulak’tan bozma olduğu açıktır. Ayı Kulak, pek çok masalda karşımıza (Türkmen 2005)”.
“Stith Thompson’ın hazırladığı “Motif Index Of Folk Liteature’de bu motife oldukça geniş bir
yer ayrılmıştır. Deceeptions/Hileler Aldatmalar başlığı altında verilen ana bölümüm K1800-K1899
numaralı alt bölümü, Deceptıons by disguise or illusion adını taşımaktadır…. Türk masallarıyla
ilgili örnekler için bakacağımız kaynak ise, Wolfram Eberhard ile Pertev Naili Boratav’ın hazırladığı katalog olacaktır. Eserin “motivindex” bölümünde yer kleidertausch ve verkleidung maddelerinde, Türk masallarında görülen kıyafet değiştirmelere atıfta bulunulmuştur (Sakaoğlu 1988)”.

İşlevsel Bakış
Motif çalışmaları genel anlamda benzer bir bakış açısıyla inceleniş olmakla birlikte son
dönemde işlevin ön plana çıktığı çalışmaları da görmek mümkündür. Bu çalışmaların sayısal anlamda azlığına karşın konuyla ilgili farklı yöntemlerin uygulamaların görülmesini pozitif anlamda
bir değişim şeklinde değerlendirmek gerekir.
“Genelde efsaneler, özelde Gelin Kayası efsaneleri, kültürümüzü oluşturan bazı yerel değerlerin, düğün geleneklerinin bir parçası olarak değerlendirilmiş ve başta geline ait olmak üzere
aile ile sosyal çevrenin birlikte belirlediği çeşitli davranış kalıplarının farklı yönlerini, korunma
biçimlerini, sunulan modellerin halk tarafından karşılanışını yansıtması açısından incelenmiş, söz
konusu efsanelerin mitik anlamları ve gelenekle ilişkisi araştırılmıştır (Feyzioğlu 2011)”.
“Mücadele aslında bir nevi kahramanın kendisini ispatlaması ve halkın güvenini kazanması olarak da değerlendirilebilir. Bu yönüyle intikam alma motifi işlevsellik arz eder ve erginlenme
sürecinin bir parçasıdır (Saraç 2014)”.
“Sonuçta, ölüm delili olarak kanlı gömlek motifi, olay ve şahıslar değişse de, farklı anlatı
türlerinde benzer işlevlerle kullanılmıştır. Kanlı gömlek motifi, her anlatıda içinde kullanıldığı anlatı türünün niteliğine uygun biçime girmiştir. Benzer motiflerin farklı anlatı türlerinde kullanımları
ile ilgili yapılacak başka çalışmalar, motiflerin anlatılarda alacağı şekilleri ve işlevlerini anlamada
daha sağlıklı sonuçlara varmayı sağlayacaktır( Bars 2014)”.

Sonuç Problemi
Makale ve bildirilerin amaçları genel itibarla bir sorunu belirleme ve bu soruna yönelik
olarak araştırıcının kabulünü göstermektir. Her iki yazı türünde de gelişme bölümleri giriş kısmındaki problemin ne’liğini açıklamak adına gerçekleştirilir. Sonuç bölümleri tüm çalışmanın
en değerli ve yazının yazılmasına neden olan kabulün ifade edilmesi açısından dikkati üzerine
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toplar. Buna karşın motif çalışmalarında rutinin dışında bir sonuç kısmına oldukça yoğun bir
şekilde rastlanılmaktadır. Bu anlamda bize göre sonuç bölümlerinin sonuca ulaştırılamayan
çalışmalardan birkaçını örneklendirmek mümkündür.
“İncelediğimiz destanlarda kahramanların olay örgüsü içerisinde hep bir düşmanla/rakiple
karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Yaptığımız bu çalışmada destanlarda intikam motifinin yer
aldığını ve sıklıkla kullanıldığını söylemek yerinde olacaktır. (Saraç 2014)”
“Türk halklarının çeşitli el sanatlarına yansıyan motiflerdeki benzerlikler, onların aynı köke
ve kültürel değere sahip olduğunu kanıtlar. Özellikle, Türk el sanatlarında karşılaşılan bu benzerlikler, hayvan ve bitki motifleri ile temsil edilir (Kasıeva 2015)”.
Motif çalışmaları, belirtilen problemlerin görülmediği ve teorik boyutlarının yerelden ulusala ulaşacak bir formda düzenlendiği yeni yaklaşımlarla anlamlı bir yapı kazanacak Türk halkbilimi çalışmalarına farklı bir soluk getirecektir. Akademide dile getirilmeyen ancak bilinen farklı
sorunların da dile getirilerek çözüm arayışlarının sunulduğu çalışmaların artması alanın kendi iç
sorgulamasına imkân verecektir.
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ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TECNİS
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN1 - Hüseyin ALDEMİR2

Giriş
Ülkemizde âşık edebiyatı ile ilgili ilk müstakil araştırmaların sahibi olan Fuat Köprülü’nün
incelemeleri ve tespitleri sonucunda âşık tarzı şiir geleneğinin köklerinin V. yüzyıla kadar dayandığı bilinmektedir. Attila döneminde orduda yer alan şair ve mızıkacılar tertip edilen ziyafetlerde
hazır bulunanları coşturucu bir eda ile hükümdarın kahramanlıklarını ve kazanılan zaferleri konu
edinen şiirler söylemişlerdir. Orduda saygın bir yeri olan bu halk şair-musıkîşinasları toplum içinde
de yas törenlerinde duruma uygun olarak gerçekleştirdikleri icralarıyla itibarlarını korumuşlardır.
Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra Gaznelilerde, Karahalılarda, Selçuklular ve Osmanlılarda
dönemin şartlarına uygun olarak varlıklarını devam ettiren bu şairlerin Azerbaycan ve Anadolu
sahalarında “ozan” ismiyle anıldıkları görülmektedir.
XV. yüzyıldan itibaren “âşık” olarak adlandırılan halk şairlerinin, bugün âşık tarzı olarak
bilinen bir geleneği oluşturmaları ise XVI. yüzyılda özellikle şehir merkezlerinde kurulan kahvehanelerin yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Bir taraftan bu kahvehanelerde dönemin önde gelen âşıklarının yanı başında bu işe meraklı ve yetenekli gençlerin ustalarından gerekli edebî ve
meslekî birikimleri edinerek geleneği icra ettikleri görülürken diğer taraftan da geleneğin klasik
edebiyatla etkileşimi dikkati çekmektedir. Bunun bir sonucu olarak aruzun belli kalıplarıyla gazel
ve murabba şeklinde eserler verilmiş, muamma ve lûgaz türleri âşık fasıllarında sıkça yer alan
türler olmuştur. (Köprülü, 2012: 129-172). Kaynaklarda klasik edebiyata ait bir terim olarak değerlendirilen tecnisin de böyle bir etkileşim sonucu âşık tarzı şiirde tercih edildiği söylenebilir.
Âşık Tarzı Şiirde Tür ve Şekil Bağlamında Cinas (Tecnis) Terimi
Tecnis (cinas) özellikle belagat kitaplarında müstakil bir başlık altında ele alınmış ve Tanzimat’a kadar bir hüner olarak görülmüştür. Fakat Tanzimat’tan sonra edebiyatçılar ve araştırmacılar arasında tecnis hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır.3 Türk şiirini inceleyen çağdaş
kaynaklarda ise tecnisin klasik edebiyata ait bir söz sanatı olduğu ve âşıklar tarafından da cinasın
kullanıldığı ifade edilmektedir.
1
2
3

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
Belagat kitaplarında yer alan tecnis hakkındaki farklı görüşler için bkz. (Eliaçık 2013).
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Temel anlam olarak söylenişleri ve yazılışları bir, anlamları ayrı iki kelimenin bir arada kullanılmasına cinas veya tecnis denilmekte olduğu bilinmektedir. Cem Dilçin (2016: 467-480) Arap
alfabesine göre yazılışları açısından “cinas-ı tam, cinas-ı mürekkeb, cinas-ı muharref, cinas-ı
nâkıs, cinas-ı lâhık, cinas-ı mükerrer, cinas-ı hat olmak üzere yedi çeşit cinas olduğunu ifade
etmekte ve adı geçen cinas türlerini açıklamaktadır. Seçilen örneklerin özellikle Klasik edebiyat
ait olması araştırmacının çalışma alanıyla ilgili bir tutum olarak ortaya çıkmaktadır. Yine aynı
araştırmacı âşık tarzı şiirde “tecnis”i bir koşma çeşidi olarak değerlendirmekte ve “Bütün uyakları
cinaslı olan koşmalara tecnis denir” (Dilçin 2016: 310-311) şeklinde kısa bir tanımın ardından
dört adet cinaslı şiir örneği vermektedir. Tecnis hakkında bir başka araştırmacı tarafından ise
sazşairlerinin, deyişlerinde, cinaslı uyaklara da yer verdiklerine temas edilmiş ve mânilerde çokça
görülen cinaslı uyağa, öteki türlerde seyrek rastlandığı ifade edilerek cinaslı uyaklarla kurulu deyişlere sazşairlerinin “tecnis” adını verdikleri ifade edilmiştir Dizdaroğlu 1968: 208). Bu açıklama
bir örnekle desteklenmiştir.4
Tecnisin Anadolu sahasında klasik Türk şiirinde söz sanatı, âşık tarzı şiirde ise şiir türü
olarak değerlendirildiği, Azerbaycan sahası Türk âşık şiirinde ise Anadolu sahasına göre daha
geniş şekilde “bayatı tecnis, cığalı tecnis, ayaklı tecnis, dudakdeğmez tecnis, nefes çekme tecnis” şeklinde alt çeşitleri olan müstakil bir tür olarak değerlendirildiği görülmektedir.5
Cönkler, Hafız Halil İbrahim Efendi Cöngü ve Tecnis Başlıklı Şiirler
M. Fuad Köprülü’nün yerli ve yabancı kaynaklara dayanarak yaptığı tespitlerle âşık edebiyatının yapısal özelliklerini ve gelişimini ortaya koymasının dışında geleneğin muhtevasına dair
verimlere 1072-1729 yıllarına ait yazmalar kaynaklık etmektedir. 1729’dan 1928’e kadar olan
dönemde basma eserler yoğunluk kazansa da varlığını yüzyıllar boyunca sözlü kültür ortamında
devam ettiren âşık tarzı şiir geleneğinin en önemli kaynaklarının el yazması cönkler (Günay 2011:
15-16) olduğu bilinmektedir.
Cönk; sırtı dar, eni geniş, uzunlamasına açılan şekil olarak günümüzdeki bloknotlara benzeyen el yazması bir defter türüdür (Elçin 1988; Ülkütaşır, 1967; Cunbur, 1974, Uraz: 1977). Klasik edebiyat ürünlerinin yer aldığı divanların aksine cönklerde bir kural ve düzen yoktur. İçinde yer
alan mahsuller kaleme alanın şahsî zevki doğrultusunda seçme bir antoloji özelliği göstermektedir. Cöngü yazanın kim olduğu ve ne zaman yazıldığı çoğu zaman bilinmemektedir. Âşıklar,
meddahlar, askerler, ağalar, mollalar, kâtipler gibi meraklılarca kaleme alınan cönklerde bütün
halk edebiyatı ve folklor ürünleri yer almaktadır. Halk; âşıkların uğraklarında söyledikleri türküleri,
koşmaları, destanları, fıkraları, hikâyeleri aklında tutabildiği kadarıyla bu defterlere kaydetmiştir. Cönklerde; yaşanılan dönemin hayat tarzı ve şartları hakkında ipuçları olma özelliği taşıyan
hastalıklar ve tedavi yolları, büyüler, dualar, hutbeler, tarihler, borçlar gibi birçok halk kültürü unsuruna ait bilgilere de ulaşmak mümkündür (Elçin 1988; Gökyay 1984). Bu ve benzeri halkbilimi
ve halk edebiyatı ürünleri dışında divan şairlerine ait şiirlerin yer aldığı cönkler de bulunmaktadır.
(Elçin 1988; Gökyay 1984).
İçinde barındırdığı ürünler bakımından çok yönlü muhtevaya sahip olan cönklerin temel
olarak âşık tarzı şiir araştırmalarına kaynaklık ettiği bilinmektedir. Bu yönüyle âşık tarzı şiir geleneğinin tür ve şekil hakkındaki incelemelerine ait tespitler ve değerlendirmeler yapılırken en
4
5

Cinas (tecnis) teriminin Türk şiirindeki yeri hakkında ayrıca bkz. (Bilgegil 1989, İlaydın 1997, Karaalioğlu
1966, Kaya 2010, Külekçi 2013, (Onay 2012), Özsoy 2011).
Azerbaycan sahasında “Tecnis” için bkz. (Aras 1996, Hekimov 1987, Oğuz 1994).
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seçkin örnekler için cönklerden yararlanılmıştır
Millî Kütüphanede “Yz. Cönk 51” yer numarasıyla kayıtlı 225x113 mm ebadında, rika ile
yazılmış, ciltsiz, kapakları düşmüş, baştan ve sondan yaprakları kopmuş olan cönk 135 yapraktır.
Cöngün muhtelif sayfalarında “Sahibi Halil Efendi”, “Hacı Halil İbrahim Efendi Hafız” şeklinde ibareler yer almaktadır. Yine sayfalarda yer alan tarihlerden cöngün h.1235-1239 tarihleri arasında
yazıldığı anlaşılmaktadır. Cönkte en fazla şiiri bulunan âşığın Kayserili Seyrânî olması, Kayseri
ile ilgili destanlar ve şehrin adının geçtiği muhtelif şiirler nedeniyle cöngün Kayseri’de yazılmış
olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Hafız Halil İbrahim Efendi Cöngü gerek imlâsı ve gerekse
şiirlerin tasnifi bakımından benzer cönklere göre daha düzenli bir tertibe sahiptir. Semai, tecnis,
kalenderi başlıklı şiirlerin zaman zaman bir biri ardınca yazıldığı dikkat çekmektedir. Bu durumdan hareketle cöngün sahibinin yazı ve âşık tarzı şiir hakkında ciddi bir birikime ve ilgiye sahip
olduğu söylenebilir. Cönkte yer alan 690 şiirden büyük çoğunluğunun başında âşık adları yer alırken şiirlerin bir kısmında da bazı tür ve şekil adlarının başlık olarak tercih edildiği görülmektedir.
Semai başlığı ile 70; tecnis başlığı ile 62; kalenderi başlığı ile 48; müstezat başlığı ile 29;
destan başlığı ile 26; na’t başlığı ile 20; şarkı başlığı ile 17; mani başlığı ile 9; koşma başlığı ile
8; ilahi başlığı ile 7; divan başlığı ile 7; türkü başlığı ile 1 şiir yer almaktadır. Geriye kalan şiirlerde
âşık adları başlık olarak kullanılmıştır. Koşma, semai, kalenderi vb. şeklinde yazılan şiirlere cönk
sahibinin bazen âşık adını bazen de şeklin adını başlık olarak tercih etme nedenini bilemesek de
cinaslı şiirlerin “Tecnis” başlığı ile yer alması özel bir ilgi olarak değerlendirilebilir.
Âşık

Şiir Sayısı

Şiirin Başlığı

1

Arifî

3

Tecnis Arifî, (2 adet), Tecnis

2

Gevherî

2

Tecnis Gevherî, Tecnis

3

Gevheroğlu

2

Tecnis Gevher, Tecnis

4

Hafız

1

Tecnis

5

Hasan

8

Tecnis Hasan, (3 adet), Tecnis, (4 adet), Hasan Tecnis

6

İsimsiz

3

Tecnis, (2 adet), Tecnis Müselsel

7

Laleoğlu

1

Tecnis Lale

8

Mecnunî

1

Tecnis

9

Mevzunî

1

Tecnis Mevzunî

10

Nazifî

1

Tecnis Nazifî

11

Nidayî

1

Tecnis Nidayî

12

Ömer

1

Tecnis

13

Şakirî

1

Tecnis Şakirî

14

Yahşî

1

Tecnis

15

Yetimî

2

Tecnis, (2 adet)

33

Tecnis Seyrânî (6 adet); Tecnis (20adet); Tecnis Âşık Seyrânî;
Seyrânî Tecnis (2adet), Tecnis Zincir; Seyrânî Tecnis Nazirî;
Zincir Nakş Tecnis Cığal; Tecnis Seyrânî Cığalı

16

Seyrânî

1. Tablo: Hafız Halil İbrahim Efendi Cöngünde Yer Alan Tecnis Başlıklı Şiirler
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1

Yar 17

31

Oku 2

61

Beze 1

91

İbadet 1

121

Seyran 1

2

Yüz 14

32

Pay 2

62

Boyla 1

92

İç 1

122

Suna 1

3

Gül 10

33

Rahim 2

63

Bul 1

93

İhdiyat 1

123

Sükûn 1

4

Dal 9

34

Serdar 2

64

Burcda 1

94

İnci 1

124

Şiraz 1

5

Sine 9

35

Sin 2

65

Bünyad 1

95

Kamil 1

125

Temiz 1

6

Dağ 8

36

Turna 2

66

Canavar 1

96

Kandil 1

126

Tuğra 1

7

Dil 8

37

Ün 2

67

Çalım 1

97

Kazan 1

127

Ud 1

8

Bend 6

38

Yan 2

68

Çar 4

98

Keman 1

128

Umman 1

9

Yer 6

39

Yanar 2

69

Çarh-ı dûn1

99

Kış 1

129

Utanır 1

10

Güzel 5

40

Yanası 2

70

Çine 1

100

Kıyam 1

130

Var 1

11

Yed 5

41

Yaz 2

71

Dalgın 1

101

Kolay 1

131

Vatan 1

12

Ay 4

42

Yedi(zi) 2

72

Dar 1

102

Koyansın 1

132

Viran 1

13

Divane 4

43

Yol 2

73

Def 1

103

Kuçayım 1

133

Yanmaz 1

14

Al 3

44

Bûs 2

74

Deng 1

104

Kum 1

134

Yaş 1

15

Bağ 3

45

Âbad 1

75

Derd 1

105

Meydan 1

135

Yetmiş 1

16

Kul 3

46

Acemi 1

76

Derman 1

106

Nazım 1

17

Lal 3

47

Adana 1

77

Dest 1

107

Nem 1

18

Uyar 3

48

Ağaç 1

78

Donanmalı 1

108

Neyler 1

19

Yaradan 3

49

Ahuda 1

79

Eda 1

109

Nur 1

20

Yaramaz 3

50

Âna 1

80

El anası 1

110

O candan 1

21

Ağa 2

51 Ara 1

81

Elif 1

111

Od 1

22

Boy 2

52 Arı 1

82

Ezber 1

112

Olana 1

23

Düş 2

53 Atan 1

83

Gök 1

113

Olduğu 1

24

Hasına 2

54 Atılan 1

84

Göz 1

114

On iki1

25

İsim 2

55 Avaz 1

85

Gurbetin 1

115

Sene 1

26

Kan 2

56 Aydın 1

86

Haliye 1

116

Ser 1

27

Kand 2

57 Bâde 1

87

Han 1

117

Serin 1

28

Kara 2

58 Bakayım 1

88

Hava 1

118

Servi 1

29

Nazar 2

59 Bar 1

89

Havf 1

119

Seylim 1

30

Odama 2

60 Beyit 1

90

Haya 1

120

Seyrah 1

2. Tablo: Cinas yapılan kelimelerin çoktan aza doğru kullanım sıklığı

Yukarıdaki iki tabloda 62 tane tecnisin âşıklara göre dağılımı ve cinaslı kullanılan kelimelerin listesi yer almaktadır. Buna göre şiirlerden bir tanesi 3; bir tanesi 5; bir tanesi 7; elli dokuz
tanesi 4 dörtlükten oluşan tamamı 11’li hece vezni kalıbında şiirlerdir. 33 şiiriyle en fazla tecnisin
sahibi olan Seyrânî’nin şiirlerinden 3 tanesi zincir-bend ayaklı koşma şeklindedir. Bu üç şiir dışında kalan tecnislerin tamamı âşık tarzının en yaygın şekli olan 11’li hece vezni kalıbındaki koşma
şeklindedir. 2. Tabloya göre cinaslı olarak kullanılan 135 farklı kelimeden yâr kelimesinin 17 defa
ile en sık tercih edilen sözcük olduğu görülmektedir. Yalın hâlde, birleşik kelime olarak ve çeşitli
ekler marifetiyle cinaslı olarak kullanılan “yar” kelimesine sevgili; uçurum; kesmek, parçalamak;
tâbi olmak, uymak; uykudan veya gafletten uyandırmak; vücutta oluşan yara, bere; fayda anlamları yüklenmiştir. Dolayısıyla diğer cinaslı kelimelerin her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde çok
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zengin bir anlam dünyasının ortaya konduğu görülecektir.
Şiirlerde kullanılan cinas türleri incelendiğinde: “Söylenişleri ve yazılışları bir, anlamları
ayrı iki sözcükle yapılan” cinas-ı tam 142 defa; “cinaslı sözlerden biri, iki ayrı sözcük olan” cinas-ı
mürekkeb 101 defa; “Arap harflerine göre yazılışları aynı, okunuşları ayrı olan” cinas-ı muharref
30 defa kullanılmıştır. Buradaki tanımlar Klasik edebiyattaki beyit esasına göre yapılmış olup
bu çalışmada incelenen âşık tarzı şiirlerde dörtlük biriminin imkânı doğrultusunda birden fazla
cinas türünün aynı dörtlükte tercih edildiği görülmektedir. İncelenen şiirlerdeki cinas türlerinden
“cinas-ı tam” ile “cinas-ı mürekkeb”in günümüz alfabesi ile de yazılması, okunması ve anlaşılması mümkünken aynı durum “cinas-ı muharref” için mümkün gözükmemektedir. Kaynaklarda
“cinas-ı muharref” açıklanırken verilen örnekler, yazılışları bakımından aynı olan Arapça ve Farsça kelimelerden tercih edilmiştir. Fakat bu çalışmada incelen ve cinas-ı muharref olarak değerlendirilebilecek kullanımlarda Türkçe kökenli sözcüklerle yöresel söyleyişlerin de tercih edildiği
görülmektedir.
Havf etmeli ziyan ider o candan
Keman atar müjgânının ucundan
Bu Seyrânî bir dilberin öcünden
Meskeni la durağı yok bağlar dolanır

Seyrânî’ye ait yukarıdaki örnekte “o candan, ucundan, öcünden” kelimelerinin eski yazı
ile teşekkülü sonucunda cinas-ı muharref görülmektedir. Bu durum kafiyede sesi esas alan âşık
tarzı şiirde zaman zaman yazının imkânından yararlanmak suretiyle göz için de kafiye yapıldığı
yorumunu akla getirmektedir. Yukarıdaki örnekte cinas-ı muharrefle birlikte cinas-ı mürekkebin
yer alması bir dörtlükte birden fazla cinasın kullanıldığını da ortaya koymaktadır.

Sonuç
Bu çalışma çerçevesinde incelenen Hafız Halil İbrahim Efendi Cöngü’ndeki cinaslı şiirlere
cönk sahibi tarafından “Tecnis” başlığı verilmesi kişisel bir merak ve tasnif olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber cönkte koşma ve semaiden sonra miktar bakımından tecnislerin üçüncü
sırada yer alması cönk tertip eden şiir meraklılarının cönkleri alelusul tertip etmediklerini ve belli
bir beğeni zevkine yönelik olarak oluşturduklarını da düşündürmektedir. Klasik edebiyata ait bir
söz sanatı olarak değerlendirilen tecnisin 17. yüzyıldan itibaren belirginleşen Klasik edebiyat ile
Âşık edebiyatı ilişkisi sonucunda âşıklar tarafından da tercih edildiği ve yaygınlaştırıldığı görülmektedir. Ayrıca varlığını yüzyıllar boyunca sözlü kültür ortamında devam ettiren âşık tarzı şiir
geleneğinde tarihi süreç içerisinde yazılı kültürün imkânlarından da yararlanıldığı tecnislerde görülmektedir. Bu türden şiirlerin muhtevalarından ve cinaslı kelimelerden hareketle geleneğin çok
zengin bir mana dünyasına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususlar ise dilin bütün yönleriyle
işlenmeye çalışıldığının da bir göstergesi sayılmalıdır. Dolayısıyla kaynaklarda Klasik edebiyatın
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bir söz sanatı olarak ele alınan ve halk edebiyatında daha çok mani türünde yaygınlaştığı görülen
cinasın, âşıklar tarafından da zaman zaman şiirin dış yapısına yönelik hüner sergilemede bir araç
olarak tercih edildiği söylenebilir. Bu yönüyle tecnisin klasik edebiyatla âşık edebiyatı arasındaki
ortak noktalardan biri olduğu da ifade edilebilir.
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ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA ARKAİK VE DİNSEL
BİR MOTİF OLARAK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
						

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR1

Giriş
“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü”
(Sakaoğlu, 2007: 2) şeklinde tanımlanan masalın bünyesinde olağanüstü olayları barındırması
türün en dikkat çekici yönlerinden biridir. Masalın hayalle ilişkilendirilmesinde de türün bu özelliği
etkili olmuştur. Fakat hayal dünyası ile kurulan bağlantı bugünkü insanın bakış açısıyla mevcut
durumda gerçekleşmesi imkansız, fakat gelecekte olma ihtimali olan olayları düşündürür. Nitekim masalın bu yönü ile ilgili yapılan yorumlarda bazı benzerlikler tespit edilmiştir. Uçan halıların
uçak olması, “Açıl susam açıl” denilerek açılan mağara kapılarının otomatik kapı olması bunlardan birkaçıdır. Hayalin gerçek dünyada yaşama imkanı bulması ve olağanüstü kabul edilen bazı
olayların gelişen teknoloji karşısında olağan kabul edilmesi masalın önemine atıfta bulunulması
bağlamında katkı sağlar. Fakat masal dünyasında yer alan olağanüstülüklerin çıkış noktalarını
düşünmek, geçmiş kültürlerin yaşamları ve dünyayı algılayış tarzlarında izlerini sürmek; sıra dışı
görülen olaylara bütüncül bakmayı ve masalın semboller dünyasını anlamayı sağlayacaktır. Ayrıca bir kültürün genetik hafızasının/kültürel belleğinin geleceğe nasıl taşındığı, hangi değişimler
geçirerek yaşamaya devam ettiğinin tespitine yarayacaktır.
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Samsun/Türkiye, cafer.ozdemir@omu.edu.tr
315

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Masalları insanların rüyaları ile ilişkilendirdiğimizde sıra dışı olayların işlevsel yönü
üzerinde durmak bir zaruret halini alır. Çünkü insan arzuladığı fakat ulaşamadığı hedeflere rüyalar yoluyla ulaşıp psikolojik rahatlama sağlar. Buna paralel olarak insan gerçek hayatta ulaşamadığı çoğu arzuya masal dünyasında ulaşmakta ve bir çeşit rahatlama yaşamaktadır. Saim
Sakaoğlu, “Üstün fikrin, idealin hiç değilse hayâl âleminde gerçekleşmesini sağlamak; güçsüzlüğümüz sebebiyle, doğru olduğunu bildiğimiz halde gerçekleştiremediğimiz bazı ideal fikirlerin
tahakkukuna yardım etmek” (2007: 159-160) diyerek bu durumu masalın yaratılma sebebi olarak
görür. Rüyaların ve masalların ulaşılmazı elde edilebilir kılma ve arzu edilene ulaşmada sıra dışı,
akıl ötesi yöntemlere başvurması inandırıcılık bağlamında kabul edilebilir bir nitelik taşır.
Masal, gizli bir muhafaza altında yaşayan kahramanın koruyucu kalkanının ortadan
kalkması neticesinde tek başına ayakta durmayı öğrendiği anlatı olarak nitelenebilir. Masal
kahramanını muhafaza eden güç elini çekince, (Bu gücün sınırlarını çizmek ve ne olduğunu
tanımlamak oldukça güçtür. Yine de bu güç, bir toplumun geçmişten günümüze taşıdığı kültürel
belleğinin, değerler ve inançlar toplamının özü olarak ifade edilebilir.) “ayrılma” süreci ile masal
kahramanının olgunlaşma serüveni başlar. Bazı maceralardan sonra birey erginlenerek, kısaca
tam bir birey olarak memleketine döner. Bu bağlamda masallar bireyi, zayıf ve âcizlikten kurtarıp
onun olgunluk ve güç sahibi olmalarını sağlayan, kısaca kahramanın olumlu yönde dönüşümünün
sergilendiği bir yapıya sahiptir. Bu açıdan masalın olaylar dizisi olumsuzdan olumluya giden bir
niteliğe sahiptir. Bu hedefin gerçekleşmesi, masalın içeriğinde realitenin dışına çıkmayı gerektirir.
Bu yüzden “masallarla mitler arasında çok sıkı bağlar olduğu” (Işık, 2009: 1) düşüncesi kanımızca doğru bir yaklaşım olacaktır. Yaşanılan dünyanın dışına çıkma zorunluluğu masal anlatıcısını,
kültürel belleğe yönlendirecek ve bilinçli veya bilinçsiz olarak bu belleğin içerisindeki geçmişe ait
mitik unsurlar ve olağanüstü nitelikler masal dünyasına taşınacaktır.
“Mitolojiler kadim zamanlardan itibaren modern zamanlar içinde de aynı güçte etkisini
sürdürmüş, ait olduğu toplumdaki bireylerin bilinçaltında şekillenen düşünce ve duyguları simgeler hâlinde açığa çıkarmıştır.” (Işık, 2012: 1). Mitik unsurların etkisini günümüzde de sürdürdüğü
düşüncesi masala bu açıdan bakılabileceğini gösterir. Türk masallarında mitik unsurların motifler
vasıtası ile yaşama olanağı bulduğu söylenebilir. Halk anlatıları bir motifler topluluğudur, bunların
her birinin ayrı bir görevi vardır ve yerli yerinde kullanılınca görevlerini yerine getirirler (Sakaoğlu,
1988: 138-139). Bu motiflerin masalın bünyesindeki işlevini anlayabilmek için motifin tarihî derinliğindeki/mitik dönemdeki işlevinin de bilinmesi gerekir.
Masal kahramanlarının macera dolu ve işlevsel bir yönü olan yolculuklarında çeşitli olaylar yaşadıkları, bu olayların üstesinden gelebilmeleri için çeşitli değişim ve dönüşüm geçirdikleri görülür. Destanlarda yolculuk esnasında karşılaşılan zorluklar kahramanın fiziksel kuvveti
ile bertaraf edilirken masal dünyasında yer yer fiziksel kuvvete rastlansa da sadece bu güçle
kahramanın olayların üstesinden gelmesi imkansızlaşır. Masal kahramanındaki güç zafiyeti, ilk
insandan günümüze devam eden süreçte bireyin toplumsallıktan bireyselliğe, fiziksel güçten bireyin iç dünyasına geçişi ile doğrudan ilişkilidir. Üstün gücün elini çekmesi ile kahraman yaşadığı
olumsuzlukların üstesinden gelmekte zorluk çeker. Kahramanın fizikî kuvvet yoksunluğu yerini
“olağanüstü değişim ve dönüşüme” bırakır; o ancak bu sayede kendini ispatlama ve konumunu
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yeniden elde etme mücadelesi verir. Aksi halde masal kahramanı toplumun istediği ve beklediği
olgunlaşmayı sağlayamayacaktır. Dolayısıyla masallarda değişim ve dönüşüme işlevsel açıdan
bakmak, masalın arkaik unsurlarla da bağlantısını kurmaya yardımcı olacaktır.
“Masallarda evrensel insanın gerçek hayatla düşleri arasındaki uzlaşma anlatılmakla beraber her millet, özendiği rahat ve refahı, mutluluğu ve bunlar için yapılan mücadeleyi kendi sembolleri ile ifade etmektedir.” (Günay, 1992: 616). Değişim ve dönüşümde bu sembollerin kullanıldığı görülür. Bunların mitler ve dinî hayatla doğrudan ilişkisi vardır. Çalışmamızda masallarda yer
alan arkaik ve dinî nitelikleri olan semboller üzerinde durulup değişim ve dönüşüm motifi olarak
işlevleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Dönüşüm motifi genel anlamda “don değiştirme” olarak bilinir ve bütün insanlığa mal olmuş bir düşüncedir. Abdülkadir İnan, kahramanların suret değiştirmelerinin, hayvan, ağaç ve
başka şekillere girmelerinin, canlarını bir hayvan, özellikle kuş şeklinde saklamalarının bütün
kavimlerin masallarında görülen bir motif olduğunu söyler (1987: 461). Don değiştirmeyi Türk mitolojisinin önemli bir motifi olarak gören Bahaeddin Ögel, “kabul-ma, türlenme, silkinme, giyimini
giyme, kalıp ve süründüm göründüm” ifadelerinin don değiştirme anlamını karşıladığını belirtir
(2014/II: 172-174). Şekil değiştirmeler eski din ve inanç sistemlerinden edebiyata yansıyan ve
önemini muhafaza eden olgulardan biridir. Bu motif kahramanın zor durumdan kurtulmasını sağlayan bir çeşit ödüldür. Masallarda şekil değiştirmeler sihir ve büyüye dayalı olup geçicidir, oysa
efsanelerde kalıcı şekil değiştirmeler söz konusudur (Türkan, 2008: 136-137). Bu motif insanın
bilinç altından ve yaratıcı gücünden çıkan arzuların bir ifadesidir ve ferdîleşme yolundaki bir şahsiyetin hüviyetinin sembolüdür (Ocak, 2012: 206). Bu süreçten geçen masal kahramanı olgunlaşarak tam birey halini alır. Değişim ve dönüşüm, aslında bu süreci hızlandıran, kolaylaştıran bir
etkiye sahiptir. Sürecin kahramanın lehine ilerlemesinde olumlu katkısı vardır.
Çalışmamızda aynı varlık üzerindeki niteliksel farklılıklar “değişim” , bir varlığın başka bir
varlık haline gelmesi ise dönüşüm /don değiştirme kavramları ile karşılanmıştır. Gençleşme bir
değişim örneği iken, kuş olma bir dönüşüm olarak ifade edilmiştir. Dönüşüm kavramı bazen örneklerde terimsel olarak “hayvan donuna girme” şeklinde de ifade edilmiştir.
Türk masallarında değişim canlılara has bir motif unsurudur. Dönüşüm ise canlıdan cansıza veya cansızdan canlıya şeklinde ortaya çıkar. Stith Thompson’un Motif Index of Folk-Literature adlı eserinde değişim ve dönüşüm unsurları “Sihir” ana başlığa altında yer alır. Bu bölümde
“Şekil değiştirmeler, insanın hayvana dönüşmesi, insanın nesneye dönüşmesi, hayvanın insana
dönüşmesi ve değişmenin diğer şekilleri” başlıkları altında çeşitli değişim ve dönüşüm unsurları
sınıflandırılmıştır. Bu bölümün devamında yer alan “sihirli nesneler, sihirli nesnelerin çeşitleri,
sihirli nesnelerin fonksiyonları ve sihirli nesnelerin özellikleri” başlıkları altında değişim ve dönüşümün araçları ve işlevleri ayrıntılı olarak verilmiştir.
Türk masallarında değişim ve dönüşüme aracılık eden unsurları altı başlık altında topladık. Bu başlıklar altında toplamamızın nedeni masallarda bu unsurların sıkça kullanılmasından
kaynaklanır. Farklı masal metinleri incelendiğinde bu başlıkları artırmak mümkündür.
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1. Su
Thompson’un sihir motifi altında “D910 sihirli su” başlığı altında yer alan su, Türk masallarında değişim ve dönüşümde bir araç olarak karşımıza çıkar. Suyun arkaik ve mitolojik bir unsur
olarak Türklerin hayatında derin anlamları olduğunu görüyoruz. Altay Yaratılış mitinde “Yerin
yer olduğunda, sularla kaplıydı her yer/Ne gök vardı, ne de ay, ne güneş, ne de bir yer” (Ögel,
2014/I: 485) şeklinde tasvir edilen ve yaratılış öncesinin anlatıldığı ortamda sudan başka bir
varlık yoktur ve her yer sularla kaplıdır. “Hayat suyu” dünya mitolojilerinin ortak bir motifidir. Eski
Türkler yeniden can veren suya “hayat suyu” adını verirlerdi. Altay efsanesinde kayın ağacının
altındaki çukurda kutsal hayat suyu olduğu, bu sudan içenin ölümsüzlüğe eriştiği kaydedilmiştir
(Ögel, 2014/I: 120-121). Ayrıca eski Türkler suların ruhlarının olduğuna inanırlardı. Vatandan ayrılmak suda ayrılmak şeklinde ifade edilirdi. Ölümün “ecel suyu” olarak, insanın yaratılışındaki bir
damla suyun “er suyu” olarak adlandırışı aslında Türklerin suya yükledikleri kutsal anlamlardan
kaynaklanmaktadır. (Ögel, 2014/II: 437). Türklerin mitolojik ve eski dinî hayatlarında kutsal bir
yer işgal eden suyun İslâmiyet’in kabulünden sonra da önemini koruduğuna şahit oluruz. Dede
Korkut Hikâyeleri’nde Kazan Bey’in önüne su çıkar ve Kazan Bey: “Su Hak dizarın görmüşdür,
ben bu suyıla haberleşeyim.” diyerek suyun mukaddesliğini vurgular (Gökyay, 2007: 43). İslâm
tasavvufunda yaratılışın özünü teşkil eden dört unsurdan biri de sudur. Pınarlar da su mekanı
olarak eski Türklerde kutlu ve mukaddes sayılırdı. Dede Korkut’ta yer alan Uzun Pınar’ın perilerin
mekanı olduğu görülür. Bu durum İslâm öncesi anlayışın İslâm sonrasında devam ettiğini gösterir. Anadolu’da yapılan büyü/efsunlama işlemlerinde günümüzde dahi bir miktar suyun okunarak
büyünün/nazarın etkisinin giderilmeye çalışıldığı ritüellere rastlamaktayız. Geçmişten günümüze
Türk kültürü ve inanışlarında önemli yeri olan suların olağanüstü bir güç olarak, değişim ve dönüşüm aracı haline gelmesi kültürel belleğin edebî ürünlere yansıması olarak görülmelidir. Kadriye
Türkan’a göre su mitolojik düşüncede ana rahminin sembolüdür. Belki çeşme yanında ortaya çıkan ve elmayı verip kaybolan derviş şekil değiştirip, insan kılığına girmiş bir su iyesidir. Ak suyun
güzellik sembolü, kara suyun ise kötülük sembolü, cehennemden gelen su olarak düşünülmesi,
hepsi su kültünün ve Şamanizm’in masallara yansıyan motifleridir (2012). Öksüz Kız masalında
yaşlı nineyi memnun eden kız, onun tavsiyesine uyarak akan suyun beyaz köpüğü görününce
bu suda “yıkanınca güzelleşmiş, içtikçe güzelleşmiş, olmuş bir dünya güzeli!” Üvey anne kendi
kızının da güzelleşmesini ister, fakat kadını memnun etmediği için kadın bu kızı “gara köpüklü
suda yıkıyor, gız iyice çirkinleşiyor.” (Şimşek, 1990: 533-534). Burada ak ve kara köpüklü sular
gençleşme vazifesi görür.
Ayrıca su kültü masallara, sıkça kullanılan çeşme motifiyle de yansıtılır. Çeşmenin masallardaki işlevi su kültünü destekler niteliktedir. Ölünün su serpilerek diriltilmesi, dervişin suyun başında ortaya çıkması ve çocuksuzluğu gidermesi su ile ilgilidir. Bu motif hemen her yerde tekrar
edilir ve suyun gücüne, hayat vericiliğine ve bolluk, bereket ve hayat temsilcisi olan su iyelerinin
insanların dilek ve özlemlerini gerçekleştirmek istemelerine mal edilebilir. Bu örnekler su kültünün
ve Şamanizm’in masallara yansıdığını gösterir (Türkan, 2008: 156-157).
Askere Giden Kız masalında padişah, ihtiyarın erkek kılığına girmiş küçük kızını, zahmetli
yolculuklara gönderir. Bunlardan biri de cinlilerin al öküzün pınarından su getirmesidir. Bu suyun
bir damlası yüz yaşındaki bir insanı on beş yaşındaki bir delikanlı yapmaktadır. (Sakaoğlu, 2002:
297-302)
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Ağlayan Narla Gülen Ayva masalında “cariye bir altın leğen getirip içine su koyar. Pencereyi açınca bir kuş gelir. Kuş çırpınıp suya girer, yıkandıktan sonra bir delikanlı olur. Bu delikanlı
periler padişahının oğludur. Aynı masalda babasının zulmünden kaçan küçük kız, erkek kılığında
dolaşır. Bir gün devlerle mücadele edip onlardan kaçarken devlerin hududundaki suyun ortasına
gelir. Devler ona erkek ise kız, kız ise erkek olması şeklinde beddua ederler. Beddua kabul olur
ve kız oğlan olur (Sakaoğlu, 2002: 314-315). Bu masalın birinci kısmında bir kuşun delikanlı
olması “D350 Kuşun insana dönüşmesi” motifine örnektir. Oysa masalın devamındaki cinsiyet
değişimi “D10 İnsanın farklı bir insan şekline dönüşmesine” örnektir.
Yalamak eylemi insanın tükürüğü ile ilgilidir. Bunu da suyun bir türevi olarak görmek mümkündür. Sihirli Yüzük masalında padişahın oğlunun sihirli bir yüzüğü vardır. Bu oğlan yüzüğü
yaladığı zaman beyefendi olur, bir daha yaladığı zaman isteyici kılığında kır eşekli bir insan olur
(Bozlak, 2007: 122). Bu masalda sihirli yüzükle birlikte tükürük bireyin zenginlik veya fakirlik olmak üzere iki farklı değişimini gerçekleştirmiştir. Sıradan insanların değil, dinî ve mitolojik kimliğe
sahip insanların tükürüğünün olağanüstü güce sahip olduğunu belirtmeliyiz. Kır at oğlanın ağzına
tükürünce oğlanın anadan doğma kız haline gelmesi (Alptekin, 2002:273) tükürüğün olağanüstü
gücünü gösteren önemli bir örnektir. Hz. Ali’nin Hayber Kalesi’nin fethinde gözlerinin ağrıması
üzerine Hz. Muhammet, Cebrâil’in tavsiyesi ile ağzının tükürüğünden bir parça alıp İmam Ali’nin
gözlerine sürer ve Hz. Ali’nin gözleri Allah’ın izniyle açılıp iyileşir (Demir, Erdem, 2007: 24). Tükürüğün sağaltıcı görevinin masallarda dönüşüm aracı olarak kullanımı bize hem su kültünü hem
de İslâmî anlayışın aracısı olarak kullanıldığını gösterir.
Eşek Kafası masalında havuza giren eşek kafası silkinir ve civan gibi bir delikanlı; güvercin de havuzun içinde yıkanır, silkinir ve peri gibi güzel bir kız olur (BORATAV, 2011: 149). Bu
örnekte ise yine su ile ilgili olarak havuz, eşek kafası-delikanlı, güvercin-güzel kız şeklinde dönüşümün gerçekleştiği bir araç konumundadır. Yıldırım Padişahı masalında ise babasıyla evlenmek
zorunda kalan kız düğün gecesi abdest alır, namaz kılar. Allah’a yalvarırken bir duvar açılır.
Büyük bir bahçe ve havuz vardır. Kırk bir güvercin havuzun sularına dalar ve kırk bir tane ayın
on dördü gibi kız olarak çıkarlar (Boratav, 2009: 204). Türk masallarında kuş, kuşun cinsinden
bahsediliyorsa güvercin donuna girme, yaygın bir motif olarak karşımıza çıkar. Türk şamanizmine
Budist etkiler sonucu giren bu motifin arkaik yanı vardır. Bektaşî menkıbelerinde sıkça rastladığımız kuş donuna girme anlayışında şahin, doğan ve özellikle güvercinin tercih edildiği görülür.
Güvercinin tercih edilmesinde “bu sakin tabiatlı kuşun sulh ve sükûnun engin ve sâkin bir karakterin timsali kabul edilmesi” etkili olmuştur (Ocak, 2012: 219-222). Hacı Bektaş Veli’nin kendisine
dostça muamele edildiğinde güvercin, düşmanca karşılık verilmek istendiğinde şahin veya doğan
donuna girmesi bu kuşların sembolik anlamda kullanıldıklarını gösterir.
İnsanın su aracılığı ile geyiğe dönüşmesi de tesadüf değildir. Burada geyiğin mitolojik
anlamı ve işlevi üzerinde durmak gerekir. Alevî-Bektaşî geleneğinde Kaygusuz Abdal’ın Abdal
Musa’ya intisabı ve Tezkiretu’l-Evliya’da İbrahim b. Edhem’in bir geyiğin ikazı ile tasavvufa yöneldiğini dikkate alırsak, geyiğin doğru yolda olmayanları iyiliğe sevk etmek için kılavuzluk görevini yerine getirdikleri görülür (Ocak, 2012: 207-219). İslâm öncesi Türk mitolojisinde kutsal
kabul edilen geyiklerin (Ögel, 2014/I: 620) İslâm sonrasında bu niteliklerini kaybetmedikleri, manevî yol gösterici kimliği ile anlatılarda devam ettiği görülür. Bu bağlamda geyik, masum ve dinî
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kimliği olan kişilerin dönüştüğü bir varlıktır. Bacı Bacı, Can Bacı masalında üvey anne, kız ile
oğlanı öldürmeye çalışır. Çocuklar üvey anneden kaçarlar, fakat kadın peşlerine adam gönderir.
Çocuklar çok susarlar. Geyiklerin dolaştığı bir yere gelirler. Oğlan geyik izinde birikmiş su görür.
Ablası içmemesini, yoksa geyik olacağını söyler. Oğlan dinlemez, suyu içer ve geyik olur (Boratav, 2009: 103-104). Masalda oğlanın masumiyetinin geyik donunda korunduğunu ve anlatının
sonunda geyik çocuğun yardımıyla kız kardeşinin balığın karnından kurtarıldığı görülür. Anadolu
sahasında görülen geyiğe dönüşme motifinin benzerine bir Kırgız masalında da rastlamaktayız.
Ağabeyinin attığı elmanın kendisine değmesi ile ağabeyi ile evlenmek durumunda kalan genç kız,
evden kaçar. Yanında gelen küçük kız kardeşi susar ve geyik izinden su içerek geyiğe dönüşür
(Karadavut, 2010: 76). Bacı Bacı, Can Bacı masalında üvey anneden kaçış burada ağabeyden
kaçış şeklinde karşımıza çıkar. Her iki masalda da küçük kardeş geyiğe dönüşür. Bu örneklerden sonra Karadavut, masalların mitlerin ve destanların parçalanmış şekli olduğu yargısına varır
(2010: 80).
Süt, su gibi bir sıvı olduğu için bu başlık altında incelemeyi uygun gördük. Atın kültürümüzdeki yeri onun sütünün de olağanüstü bir güç olarak tasavvur edilmesini sağlamıştır. Ayrıca
Jean Paul Roux, süt ve su kelimelerinin ruh anlamında kullanılan Türk-Moğol kökenli sün kelimesine bağlanabileceğini söyler (1994: 145). Bu durum sütün dönüştürücü niteliğinin anlaşılmasına
yardımcı olur. Dünya Güzeli masalında al kısrağın sütü altın kovaya, doru kısrağın sütü gümüş
kovaya konulur. Kız, şehzadeyi al kısrağın sütüyle yıkar ve şehzade tükenmeyen, geçmeyen
bir gençlik kazanır. Padişahı ise doru kısrağın sütü ile yakar, padişahın etleri dökülür ve sadece
iskeleti kalır (Boratav, 2011: 73). Türklerin en eski inançlarında Al Ruhu veya Al Ateş adı verilen
koruyucu bir ruhun varlığı bilinir. Bu bağlamda al kelimesi ateş kültü ile ilgilidir ve bu renk bütün
Türklerde kutsal sayılır (Genç, 2009: 15-160). Al/kırmızı renk ayrıca arzu edilen bir nesneye
ulaşmayı da sembolize eder. Bu yüzden dervişlerin çocuğu olmayan padişaha masallarda kırmızı
elma verdiği görülür. Masalda al kısrak sütünün yine kırmızı rengi çağrıştıran altın renkli kovaya
konulması da bu düşünceleri ispatlar niteliktedir. Sütün benzer kullanımını Alevi geleneğinde
Nevruz akşamı düzenlenen cemde bir tepside bir tas süt kaynatılarak ikram edilmesinde de görürüz. Bu durum her yıl baharın ilk günü insanların süt içerek bir anlamda ‘manevî temizlik’ ve
‘yenilenmesi’ amaçlanır (Görkem, 2000: 51).

2. Elma
Türk masallarında elma değişim ve dönüşüm nesnesi olarak hem mükafat hem de cezalandırma işlevinde kullanılır. “Elmanın bu özellikleri, Motif Index’te de değişik şekillerde yer
almaktadır: D 1338.3.1 Elma vasıtasıyla gençleşme, D 1346.4 Ölümsüzlük ağacı, D 1346.6
Ölümsüzlük meyvesi, D 1346.6.2 Ölümsüzlük elma, D 1889.4 Elma koklayarak canlanma, E 106
Sihirli elma vasıtasıyla yeniden canlanma, E 713.1 Muayyen bir dağda, her yedi yılda bir ortaya
çıkan elmada ruh saklıdır.” (Şimşek, 2008: 202). Elmanın masallarda yaygın bir meyve olarak
kullanımı elma ve elma ağacının mitolojik kökeni ile ilişkilendirilebilir.
Türklerde sembolik bir anlam taşıyan ve inançlarıyla da doğrudan ilgili olan ağaç kültü çeşitli anlatılarda, inanışlarda ve uygulamalarda günümüze kadar taşınmıştır. Elma ağacının da bir
kült olarak günümüz masallarında varlığını görürüz. Pervin Ergun, bütün Türk dünyasında aynı
adla anılan elma kelimesinin kökeninin “Aal Luuk Mas’tan kaynaklandığının belirtildiğini (2012:
320
						

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR

Türk Halk Edebiyatı

305) ve Şamanist tesirlerin olduğu Saha Türklerinde bu ağacın hayat ağacı olduğunu söyler
(2005: 2). Ergun yine zürriyetin sembolü olduğunu belirttiği elmanın Türk masallarında Tanrı
kutunun sembolü olduğunu söyler. Tanrı tarafından kut verilen kahramanlar, anne ve babalarının ihtiyarlık dönemlerinde kutlu bir kişi tarafından verilen elmayı yemelerinden sonra dünyaya
gelirler. Bu bahadırın adı da yine bu kutlu kişi tarafından konulur (2012: 305). Türk masallarında
çocuğu olmayan padişahın zürriyet sahibi olması, arzu edilen varlığa ulaşmada bireylerin bünyelerinde kutsal elmanın bir değişim gerçekleştirmesi neticesinde olur. Dünya Güzeli adlı masalda
padişah ve lalasının çocukları olmaz. Dertlerine derman olması açısından gurbete çıkarlar ve bir
su kenarında dervişin verdiği elma ile ikisinin de erkek çocuğu dünyaya gelir (Kaya, 2004: 164174). Elma çocuksuz bireylerde bir dönüşümü sağlamıştır.
Türk masallarında bunun yanında elmanın gençleşme unsuru bağlamında dönüşüm
aracı olarak kullanıldığı da görülür. Balık Neden Güldü masalında padişah leyleğe iyilik yapar.
Karşılığında leylek çekirdek bırakır, diktiklerinde onun elma olduğunu öğrenirler. Fakat bu elmalar
büyüktür. Bu elmalardan biri zehirli diye yaşlı bir adama yedirilir. Adam yirmi yaşında bir delikanlı
olur. O zaman bu ağacın hayat elması olduğunu anlarlar (Önay, 1995: 501). Elmanın yaşlı bir
adamı gençleştirmesi bir değişim örneğidir. Burada elmanın kaynağının üzerinde durulması
gerekir. Bu masalda elma çekirdeğini bir leylek getirir. Ögel, eski Türklerin leyleği kutlu gördüklerini
ifade eder (2014/II: 699). Ayrıca doğum motifi olarak elmanın bir Hızır, pir veya derviş tarafından
getirilmesi yine kaynağının kutsal bir nitelik taşıdığını gösterir. İslâmiyet’le birlikte ağacın kutsal
niteliği yavaş yavaş ortadan kalksa da kültürel bellek bazı ayrıntılarıyla ve işlevleri ile arkaik unsurları günümüze taşımaktadır.
Kara Bakır Harbi masalında babalarının vasiyetine uygun olarak kız kardeşlerini ilk gelenlere veren oğullar onların durumunu öğrenmek için küçük kardeşlerini gönderirler. Kız kardeşleri
onu ilk önce kurbağa, yengeç ve karınca olan eşlerinden korumak için bir tokat atar ve elmaya
dönüştürürler (Demirbaş, 2006: 205-206). Halep padişahının kızı bezirgânın oğlunu kandırır ve
her şeyini elinden alır. Kızın babası onu çok uzak bir adaya götürüp bırakır. Adada gezerken
kabak büyüklüğünde meyvesi olan bir elma ağacına rastlar. Bundan bir dilim yiyince eşek haline
gelir. Adada gezerken meyvesi küçük bir elma ağacına daha rastlar. Onu da yer ve tekrar insan
haline gelir (Sağır, 1995: 253-254). Yedi Kardeşin Bacısı masalında cadı kadın kızın kanını çekip
onu öldürür. Erkek kardeşleri onu gömmeye kıyamazlar ve sürekli yanlarında taşırlar. Beyoğlu
devenin sırtındaki ölü kızı görür. Bu kız çok güzeldir. Beyoğlu’nun yanında bir can elması vardır. Bu elmayı ölü kızın dudaklarına sürünce kız canlanır, kardeşleri de onu Beyoğlu’na verirler
(Özçelik, 1993: 515). Elmanın bu örnekteki ölüyü canlandırmada araç olarak kullanımı, elmanın
Anadolu’da sağaltma işlevinde (Altun, 2008: 263) kullanıldığını gösterir. Elmanın mitolojik kökeni
ve hayat ağacı ile bağlantısını ortaya koyan Esma Şimşek, elmanın kutsal sayılan ve meyvesi
yenildiğinde kişiye ölümsüzlük kazandıran meyvelerden biri olduğunu belirtir (2008: 200).
Alevî-Bektaşî geleneğinde elma ile ilgili inanış ve uygulamaların çok daha zengin olduğu
ve bunun temelinde elmanın Cebrail tarafından cennetten getirildiğine dair inanış yer alır (Daşdemir, 2015: 95). Yasak meyvenin Kur’an-ı Kerim’de belirtilmemesine rağmen elma olduğu düşüncesi her ne kadar Tevrat kaynaklı da olsa aslında Türklerin mitolojik anlayışlarına da uygundur.
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3. Sığama/Fiziksel Temas
Bir elin iç kısımları ile hafifçe bedene temas etme olarak açıklanacak sığamanın Türk
masallarında pozitif gücü harekete geçirerek değişim ve dönüşüme aracılık ettiği görülür. Dua
ve onay anlamına gelen sembolik bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. İncil’de Hz. İsa’nın dul bir
kadının oğlunun cenaze sedyesine dokunup “Delikanlı, sana kalk diyorum!” hitabı ile dirildiği
anlatılır (https://kutsalkitap.info/tr-luke7.html). Buradaki dokunma eyleminin sığamaya benzer işlevde kullanıldığı söylenebilir. Sığama eyleminde kullanılan el, psikolojik güce sahip bireyin bunu
temas ettiği bölgeye aktarma aracı olarak kullandığı görülür. Dinî inanışlarda bu gücün ilahî bir
güç olarak değişim ve dönüşüme neden olduğu görülür. Sığama eylemi neticesinde manevî değişikler gerçekleşir. Velâyetnâme’de Hacı Bektaş gözlerini ve sırtını sığayınca çobanın gözünden
perdeler kalkar ve çoban velâyet mertebesine erişir (Duran, 2007: 190). Burada “erenlerin nazarı
kimyâdır, kara toprağa baksa altın olur.” ara sözü mürşidin gücünü anlatmak için kullanılmıştır.
Bu gücü Hacı Bektaş sığama ile harekete geçirmiştir. Bu eyleme Hz. Yusuf kıssasının halk arasına yansımış şeklinde de rastlarız:
Dört yüz yıl boyunca putuna secde edip ibadet eden Zeliha, ondan ilk defa bir dilekte bulunur ve Yusuf’un gönlünü kendisine karşı yumuşatması ve Yusuf’u ona bağışlamasını ister. Putun dileklerini gerçekleştirmediğini görünce onu tekmeleyip yıkar. Sonra Allah’a yalvarır. Yusuf’u
kendisine bağışlamasını ve gençleşmeyi ister. Allah dileğini kabul eder ve Cebrail’e kanadıyla
Zeliha’yı bir kez sığamasını emreder. Cebrail emri yerine getirince Zeliha on dört yaşında bir genç
kız olur. Yetmiş yıl daha yaşar (Duran, 2011: 122-126).
Türk masallarında sığamanın gençleşme ve dönüşüm unsurunda aracı olarak kullanıldığı
görülür. Ahu Melek masalında babasıyla evlenmemek için evden kaçan kız, şehzadeye kızar ve
kendini öldürür. Bunun üzerine şehzade de kendini öldürür. Sabah olunca bir derviş gelir ve bu
ikisini sıvazlar ve uykudan uyandırır gibi uyandırır (Boratav 2009: 169). Dervişin sığama ile ölüyü
diriltmesi, bize Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesini hatırlatır (Özdemir, 2017: 63).
Yaşlı Kadınlar masalında evlenmek için gezen beyin oğlu, bir konağın önünde suyu berrak bir çeşme görür. Bu evin kızının da güzel olacağını düşünüp annesini gönderir. Burada bu
yaşlı kadınlar oturur. Küçüğü gizlenir ve padişahın oğlu ile evlenir. Evlendikleri gece bunu gören
beyin oğlu onu pencereden atar. Allah Cebrail’e emir verir. Cebrail kadını tutar ve arkasını sıvazlar. Bu yaşlı kadın, on beş yaşında dünya güzeli bir kız olur (Sakaoğlu, 2002: 437-439). Burada
sığama ile gerçekleşen değişim ve dönüşümün dinî kaynaklı olduğu görülür. Türk dünyası masal
geleneğinde sığama yolu ile gerçekleşen dönüşüme ait birçok örneğe rastlamak mümkündür
(Türkan, 2008).

4. Dua
Dini bir nitelik taşıyan dua ile değişim ve dönüşüme Anadolu masallarında sıklıkla rastlanır. Bu durum dinin halk anlatılarını etkilemesi bağlamında değerlendirilmelidir. Dua etme, insanın üstesinden gelmekte ve açıklamakta zorlandığı hadiseleri dinî bir nitelikle gerçekleştirme
aracıdır. Mitolojik unsurlarda olduğu gibi dinîn inanç unsurunu barındırması masal dünyasında
bazen bu unsurların tercih edilmesine neden olabilir. Bu da masalda yer alan olağanüstülüklerin
realite gibi algılanmasını sağlar.
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Altın Toplu Sultan masalında padişahın en küçük oğlu rüyada gördüğü kıza âşık olur ve
onu aramaya çıkar. Eniştelerinden biri dev duası, biri karınca duası, diğeri de bülbül duası öğretir.
Sevdiği kızın babasının isteklerini yerine getirirken bu dualarla adı geçen varlıklara dönüşerek
kıza kavuşur ve onunla evlenir (Boratav, 2011: 215-222). Askere Giden Kız masalında padişah,
hendeği atı ile atlayana kızını verecektir. Erkek kılığında olan kız bunu başarır. Fakat kendisini
gizler. Sonunda cinlerin “Atın üstündeki kız ise oğlan, oğlan ise kız olsun” duası ile bu kız oğlan
olur (Sakaoğlu, 2002: 297-302). Ecel Ecayip masalında sihir öğrenen oğlan okuyup üfleyerek at,
tilki, koyun kılıklarına girer (Sakaoğlu, 2002: 381-385).

5. Asa/ Değnek
“Türk kültüründe İslâm öncesinden günümüze kadar asanın şamanlar, dervişler, meddahlar ve çobanlar gibi farklı tipler tarafından kullanıldığı görülür. Bu tiplerin diğer insanlardan
farklı, olağanüstü yeteneklerinin ve doğaüstü güçlerinin varlığı düşünülürse asa, sıradan bir varlık
olmaktan çıkar, gizemli bir nesne halini alır.” (Özdemir, 2017: 48-49). Asanın don değiştirmeye
aracılık etmesinin kökeninde Hz. Musa’nı asasının koca bir yılana dönüşümünün etkisi olabilir.
Bunun yanında şamanların “hayvan başlı veya sade bir asa” kullanmaları (Çoruhlu, 2011: 91)
asanın kullanımının mitolojik yönü olabileceğini gösterir.
Türk masallarında asa, değnek ve çubuk kelimeleri kullanılır. Hayat Otu adlı masalda
padişahın kızı ile evlenen adam, eşi istemediği halde puslu dağa gider. Avlanırken önüne bir
geyik çıkar. Geyiği vurduğu halde geyik ölmez. Peşinden giderek dağın tepesine gelir. Orada
bulunan kadın, elindeki değneği çocuğa ve oradaki hayvanlara vurarak onları taş yapar (Sakaoğlu 2002: 434). Bostancı Dede adlı masalda padişahın kaynanası padişaha değnekle vurur.
Padişah köpeğe dönüşür. (Boratav, 2009: 231). Kuş Başı adlı masalda fakirken zenginleşen bir
adam vardır. Çocukları evi terk etmek zorunda kalırlar. Sonra da birbirlerinden ayrılırlar. Çocuklardan biri Hızır’la karşılaşır. Hızır ona iki çubuk verir. Birini insan vurup “çüş” denildiği zaman
insan eşek olur; öbürünü de eşeğe vurursan insan olmaktadır. (Sakaoğlu, 2002: 390). Kamçı
adlı masalda padişahın oğlu bir çingene kızla evlenir. Padişahın oğlu bir dudağı yerde bir dudağı
gökte arabı öldürür. Başını eşinin önüne koyar. Eşi bunu görünce kızar ve yatağın altından yeşil
bir çubuk alır ve” köpek ol” diyerek padişahın oğluna vurur. O da köpek haline gelir. Kellecinin
hanımı onun padişahın oğlu olduğunu anlar. Köpeği leğene koyup yıkar. Ona bahçeden getirdiği
bir karış uzunluğundaki sihirli çubukla vurur ve insan olup meydana çıkmasını söyleyince tekrar
insan olur (Seyidoğlu, 2006: 118-119). Son masalda asanın yanında suyun da dönüşümde etkili
olduğu görülür.

6. Çeşitli Eylemler
Türk masallarında “hoplamak, çırpınmak, yuvarlanmak, vurmak, silkinmek, fırlatmak, atlamak, tokat atmak” gibi eylemsel hareketler neticesinde masal kahramanları dönüşüme uğrar.
Sadece bu eylemsel hareketlerle dönüşüm gerçekleştiği gibi bu hareketlerin yanında su, elma,
dua, asa, sığama gibi diğer dönüşüm unsurlarıyla birlikte kullanılan örnekler mevcuttur. Şamanların göğe yükselmeleri ve yer altına inmeleri esnasında çeşitli hayvanların biçimine bürünmesi
ve bu hayvanları taklit etmeleri (Çoruhlu, 2011: 7173) esnasında gerçekleştirdikleri hareketlerin
masal dünyasında dönüşüm aracı olarak kullandıkları söylenebilir.
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Melikşah adlı masalda üç kuş havuzun kenarına gelir, orada silkinip üç kız olur (Sakaoğlu,
2002: 399). Çember Tiyar masalında at silkinir ve civan delikanlı olur (Boratav, 2011: 127)
Benli Bahri masalında fakir kızın konakta birlikte kaldığı kara kedi silkiniyor, civan gibi
bir delikanlı oluyor (Boratav, 2011: 79). Yüzük Kaçıran Kuş adlı masalda güvercin bir kızın parmağından çıkan yüzüğü alıp gider. Kız bunu bulmak için yedi yol ağzına kahvehane yaptırır ve
ihtiyar bir adamın anlattıklarından hareketle bir mağaraya girer. Oraya gelen güvercin silkinerek
bir oğlan olur (Seyidoğlu, 2006: 47).
Çıldır’dan derlenen bir masalda Hasan Ağa’nın çocuğu olmaz, bir dervişin verdiği elma
ile çocuk sahibi olur. Fakat bu çocuk yılan olarak doğar. Elmadan doğan yılan, padişahın kızıyla
evlendiği gece silkinir ve güzel bir yiğit olur (Ercilasun, 1983: 355). Erler Karısı’na Koca Olmaya
Giden Keloğlan adlı masalda Keloğlan, Erler karısına koca olmak için yola çıkar. Yolda bir dev
görür. Devin memesine yapışınca dev onu oğlu yerine koyarak öldürmez. Fakat oğlanlarının
onu yememesi için Keloğlan’a bir tokat vurur ve onu bir süpürgeye dönüştürür. (Boratav, 2011:
51-52). Üç Turunçlar adlı masalda olağanüstü güzel olan ve selvi ağacının üzerinde bulunan kız
çingene kızının tekmesi ile aşağı düşer ve katmer gül olur. Katmer gülü eline alan Melikşah gülü
atar ve bu gül bir at olur (Seyidoğlu, 2006: 184-185). Balık Kız adlı masalda padişah balıkçının
oğlundan olmayacak şeyler ister. Karısının yardımıyla bunları bir bir gerçekleştirir balıkçı. En
son sepette küçük bir çocuk getirir. Çocuk silkindiğinde Hak tarafından bir delikanlı haline gelir
(Sakaoğlu, 2002: 310).

Sonuç
Bireyselleşme sürecindeki masal kahramanının kendi ayakları üzerinde durma yeteneği
kazanması esnasında kendisine gizli bir el tarafından sunulan değişim ve dönüşüm motifi, bir
mükafat ve ceza unsuru olarak Anadolu sahası masallarında karşımıza çıkar. Motiflerin tercih
edilmesinde Türklerin eski dönemlere ait yaşantı, inanç ve dinlerinin etkisi vardır. Bunun yanında
yeni dinî inanışların ve medeniyet dairelerinin de Türk masallarına değişim ve dönüşüm motifi
ekledikleri görülür. Fakat genel anlamda Türk masallarında Türklerin mitolojileri ve eski inanç
sistemlerinin izlerini tespit etmek mümkündür.
Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan Türkmenlerin inançlarına ata gelenek ve göreneklerinin sinmiş olduğu, az ya da çok şamanlığın katılmış olduğu görülür. Aniden bedenleşme
inancı olan kuşa dönüşme inancı da bunlardan biridir. Bu yüzden velilerin özel kuş imajları vardır.
Ahmet Yesevi’nin turnaya, Hacı Bektaş’ın güvercine dönüşmesi gibi. (Melikof, 2008 240-241). Bu
bağlamda bu tarz motiflerin İslâmî bir niteliğe bürünmesi mitolojik unsurların yeni inanç sistemlerine uyum sağlayarak yaşaması şeklinde açıklanabilir.
“Su, elma, sığama, asa, dua ve çeşitli eylemsel hareketler” masallarda tespit ettiğimiz
arkaik ve dinî yönü olan, belirli bir işleve sahip olan değişim ve dönüşüm araçlarıdır. Bunlar
kahramanın mücadelesini kolaylaştırma, ödüllendirme, olağanüstülüğü gösterme, gizlenme,
cezalandırma, koruyuculuk gibi fonksiyonları yerine getirir. Anadolu’ya yerleşen Türklerin yeni
coğrafyalarında devam eden masal türünde, önceki yaşama ait mitolojik ve dinî unsurlar değişim
ve dönüşüm motifinde sıklıkla kullanılmıştır. Bu durum sözlü geleneğin kültürel belleği yeni coğrafyaya intikal ettirdiğinin göstergelerinden biridir.
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Her kültürün kendine özgü kuralları, belki de yasaları vardır. Bir kültür o kurallar ve yasalar
çerçevesinde gelişir ve boy atar. Bu gelişme o kültürü bir yandan kendi içinde zenginleştirirken
öbür yandan da başka kültürler karşısında ayakta kalmasına yardımcı olur.
Kültürlerin zorunlu maddelerinden biri, belki de en önemlisi kendisine bağlı olan kişilere
birer ad, ailelere de birer soyadı vermesidir. Böylece o kültürün insanları bir bütünün parçaları
olduklarını bilmekle birlikte aralarındaki farkları da anlayacaklardır. Ancak bu ayrı olma hali yeterince gerçekleşmeyebilir. Sevilen adların konulması, soyadların seçilmesi bazı örtüşmelere de
yol açsa bile yine de aralarındaki bu karışıklığı çözecek başka yöntemlerin olacağı da unutulmamalıdır: Ana ve baba adı, doğum yeri ve tarihi gibi.
Bütün kültürlerde yasalarının gereğin olarak kişilere birer adın verilmesi / konulması / takılması gerekmektedir. Bu adların verilmesi konusunda çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu yöntemlerin sayısı onlarla ifade edildiği gibi son yıllarda yeni yöntemler
de ortaya konulmaktadır.
Kişilerin bir ad ile anılmaları yeterli olamayacağı için her kültür kendine özgü bir yöntemle
ikinci bir ad daha alınmasını gerekli kılmaktadır. Bizde, 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu’na
kadar sadece ikinci bir ad alınırken bu seçimde de baba adı öne çıkıyordu. Arap kültürünün bu
konudaki özelliği de iki adın arasına getirilen birleştirici bir unsurla baba - oğul / kız birlikte anılmaktaydı. Bizim yeni kuralımıza göre, aileler kendi istekleriyle alacakları ve Türkçe olması başta
gelen bazı özelliklere sahip kelimeleri soyadı olarak kayıtlarına geçirilebileceklerdi.
O halde her Türk vatandaşının bir adı, bir de aile bireyleriyle birlikte ortaklaşa kullanacağı
soyadı olmalıdır. Genelde adlar bir kelimeden oluşurken iki ayrı adın bir kişinin adı olarak kulla-
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nıldığı da görülür: Mehmet İstemi, Ali Sami, Hasan Kerem, Ayşe Betül, Fatma Selcen, Hatice
İrem, vb.
Son yıllarda görülen bir yeniliği de hatırlatmadan geçemeyeceğiz. Türk Medeni Kanunu’unda yapılan bir değişiklikle evlilik aşamasında eşlerinin soyadından önce gelmek üzere kızlık soyadlarını da kullanabileceklerdir: Selcen Sakaoğlu-Manavgat. Bu durum anılan kanunun
çıkmasından önceki evlilikler için de, ilgili makamlara başvurulması halinde geçerli olmaktadır.
Ancak hanımın iki adı varsa ortaya dört kelimeden oluşan bir ad ve soyladı ortaklığı çıkmaktadır.
Fatma Betül Sayan Kaya, 65. Hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, atanması, 24
Mayıs 2016.
Gilman Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversitesinde profesör.
Pek az olmakla birlikte üç adı bulunan bir hanımın evlenmesi sonucunda beş addan oluşan bir ad zenginliği ortaya çıkacaktır. Belirlediğimiz bir adı aşağıya alıyoruz:
Fatma Naciye Can Şimga Muğan, Prof. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü 2016.
Bir erkeğe ait olan aşağıdaki ad, kişinin dört adlı olduğunu göstermektedir:
Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, Kahramanmaraş Barosu avukatlarından olup internette
adlar ayrı ayrı yazılmıştır.
Buraya kadar ele alınan adlar kişilerin alması gereken adlarla ilgilidir. Ancak toplumuzun
bazı sebeplere bağlı olarak bunların dışında başka ad verme sebepleri de vardır. Bunlar alınması
ve konulması zorunlu olan adlar değildir. Ayrıca bir de sınıf, meslek ve yaş gruplarına göre alınan
veya yakınları veya başkaları tarafından verilen adlar vardır. Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi
için ve ana konumuzun yerinin ortaya konulabilmesi için bir sınıflama yoluna gidilecektir. Bu sınıflamayı iki ana dal olarak ele alabiliriz:
1. İsteğimizle aldığımız adlar
2. İsteğimiz dışında başkalarınca konulan/takılan/verilen adlar
Birinci gruba giren adlar hemen herkesçe bilinen adlar olup aydınlar arasında bunların
özel bir adı vardır: Takma ad, müstear ad, iğreti ad. Bu tür adların daha çok yazar, şair, çevirmen,
köşe yazarları ve resmî görevleri gereği gerçek adlarını kullanamayacak olanlarca kullanıldığı görülmektedir. Unutulmasın bütün yazarlığı boyunca bu tür adların arkasına saklanmayan kişiler de
vardır. Buna karşılık bu tür adlarının sayısı pek çok olan kişiler de görülmektedir. Bu çok adlılık,
kişinin dönemlerine, adı kullandığı alana, yaşına göre değişiklik göstermektedir. Peyami Sefa’nın
Server Bedii, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Çamdeviren, Tarık Buğra’nın Mehmet Nazım adlarını kullanmaları gibi.
Bu arada çok adlılığa örnek olmak üzere bir romancımızla bir şairimizin adlarını hatırlatmak isteriz. Böylece onların ad alma konusundaki dikkatlerini de yakalamış olacağız. Ülkemizde
bu tür adlarla ilgili olarak yayımlanan kaynak eserlerin en önemlisi ve en gelişmişi Tahsin Yıldı-
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rım’ın çalışmasıdır: Edebiyatımızda Müstear İsimler (İstanbul 2006). Uşaklıgil ve Beyatlı ile ilgili
bilgiler oradan alınmıştır.
Halit Ziya Uşaklıgil (İstanbul, 1866-1945): Mehmet Halit, Uşşâkizade Mehmet Halit, Halit,
Nakil, İzmir Mekitarist Şakirdanından Halit Ziya, Uşşakizade Halit Ziya.
Ahmet Agâh Beyatlı (Üsküp, 1884-İstanbul 1958): Agâh Kemal, Esrar, Mehmet Agâh,
Süleyman Sadi, Üsküplü Agâh Kemal, S. Sadi, Üsküp Belediye Reisi İbrahim Naci Beyzade Agâh
Kemal, Lâedri, Süleyman Yahya, Yahya Kemal Beyatlı, Y. K., S. S. E., Üsküp’ten A. Agâh.
Bu arada, bu konulara bu kadar çok ve sık eğilen bu satırların yazarı da kendinin takma
adlarını eklemeyi de ihmal etmek istemedi: Sencer Sakarya, Mehmet S. Meramlı, Hasan Tahsin
Yazar, Sadi Dirlik, Ahmet Eskişehirligil.
İkinci grupta yer alan adları çeşitli dallara ayırabiliriz. Bu tür adlar hemen daima adın
verildiği kişinin bilgisi ve isteği dışında gelişmiştir. Adlar konulurken çeşitli amaçlar güdülmüştür.
Ancak bu ad konulmaların bazılarında art niyet aranabilir. Bu dalların önemli olanlarını aşağıdaki
başlıklar altında toplayabiliriz.
a. Öğrencilerin öğretmenlerine taktıkları adlar: Gardiyan, Keton, Cevval/Caval,
b. Öğrencilerin arkadaşlarına taktıkları adlar: Mohini, Bıldırcın, Bîmâr,
c. Aile bireylerinin birbirlerine taktıkları/uygun gördükleri adlar: Kociş, Aşkım, Babişko,
ç. Fanatiklerin, özellikle futbol fanatiklerinin sporculara taktıkları adlar: Uçan Kaleci,
Berlin Panteri, Şeytan,
d. Esnaf, iş adamı, mahalle arkadaşları vb.nin taktıkları adlar: Aynacı, Kasırga, Silleli.
Bu dallarını sayısı artırmak elbette mümkündür, ancak biz bunlarla yetiniyoruz.
Ancak bu dallarla ilgili olarak pek fazla çalışma yapılmamıştır. En çok ilgi çeken dallar ilk
üçü olduğu için onlarla ilgili bazı yayınlar vardır. Hatta üçüncü dalımızın burada ele alacağımız bir
alt dalına hiç eğilen olmamıştır. Eğilmeler daha çok eşlerin birbirlerine olan seslenmeleri üzerine
kurulmuştur. Bu son iki konu ile ilgili olarak tarafımızdan yayımlanan iki yazıyı yeri gelmişken
hatırlatmak isteriz:
“65 Yıl Önce Bir Lisenin Öğretmenleri ve Bazılarına Takılan Adlar”, Herşeye Dair (Konya),
3 (11), Aralık 2017, 60-63.
“Anadolu’da Eşlerin Birbirlerine Seslenme Sözleri”, VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu (16-18 Ekim 2014), I. Cilt, Elazığ 2015, 311-315. Ve oradan Saim Sakaoğlu, Ad
Bilim Yazıları, Konya 2017, 277-282.
Aşağıda özel bir liste halinde ve sınıflandırılmış olarak verilecek olan adlar tarafımızdan
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değişik yöntemlerle belirlenmiştir. Bunların bazıları aileler arasında söylenen sözlerdir. Ancak büyük bir çoğunluğu özellikle aile büyüklerinin ölüm ilanlarında yer almaktadır. Konuyu biraz daha
ileri götürürsek bu tür ölüm ilanlarının kalabalık adlarla dolu olanları ile ölenlerin büyük nine veya
büyük dede olmaları halinde daha çok adın yer aldığı görülecektir. Aşağıdaki adların kaynakların
biri dışında tamamı Hürriyet gazetesinden alınmış olup tarihleri yanlarında gösterilmiştir. Tek ilan
ise yerinde belirtilmiştir. İlanların tamamına yakını ölüm/vefat/acı kayıp gibi başlıklar altında verilmiştir. Bu arada; anma, teşekkür, başsağlığı ilanları da birer kere görülmüştür. Yararlandığımız
gazete ilanlarının en eskisi 2008 yılıyla ilgilidir.
Konumuzun önemli bir yönü de bu tür adlara nasıl bir adın verileceğidir. Ad bulma konusunda kendi önerilerimizle birlikte bazı arkadaşlarımızın görüşleri de dikkate alınmıştır. Hatta
bulunup de beğenilen bir adın ayrıca bir de olumsuz anlamı olduğu anlaşılınca vaz geçilmiştir,
Daha önce konuya uzaktan veya yakından yaklaşan yazılarda ise bir terim üzerinde durulmamıştır, daha doğrusu böyle bir kaygı söz konusu olmamıştır. Biz bildirimizdeki adı belirlerken öncelikle
konumuz olan adlardan yola çıktık: Aloş, Esoş, Melus, Neclus, Huriş, Sabiş, Dediş, Dedoş, vb.
Bulacak ve önerecek olduğumuz ad, yakınlığı ve sıcaklığı belirtmeliydi. Bu adların konulmasında,
özellikle yaşlı olanlara karşı (nine ve dede) içten gelen, candan söylenilen bir ifade söz konusu
oluyordu. Bizde bunlardan yola çıkarak bu adlara CANDOŞ ADLAR denilmesini önermeyi uygun
bulduk. Ancak araştırıcılarımızın görüşlerine de açık olduğumuzu belirtmek isteriz.
Örnek adlarımıza geçmeden önce hazırladığımız sınıflamaları kendi bölümlerinin önlerine
almak, sonra da o sınıflamaların dallarını doldurmayı uygun bulduk.

HANIM CANDOŞLAR SINIFLAMASI
KİŞİ ADINDAN YARARLANMA
1. ADDAN TÜRETİLENLER
2. AD İLE ANILANLAR
3. YAKINLIK BİLDİRENLER
4. AİLE BÜYÜKLERİ / Anne ve babaanneleri
A. ANNEANNE
B. BABAANNE
		

C. BÜYÜKANNE

		

Ç. NENE

5. ANNE
6. EŞ (Hanım)
7. KAN BAĞI OLANLAR
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HANIM CANDOŞLAR
KİŞİ ADINDAN YARARLANMA
1. ADDAN TÜRETİLENLER
ALOŞ: Aliye Karadere’ye torunları (Ceren, Sevgi, Engin, Deniz ve Ege) böyle derlermiş.
(26.O6.13)
BERO: Fatma Berrere Pınarer, Bero derler (03.07.13)
ESOŞ: Esra Şahin ‘Ece Selen’in biricik ablası (Esoş’u) (08.04.12)
FAPA: Hacı Fatma Basa, ‘Tüm Basa Ailesi’nin ve sevenlerinin “Fapa”sı’ (28.12.13)
GAYKO: Gaye Eroğlu ‘… Sema Kumbaracı’nın biricik GAYKO’su (10.08.11)
GONE: Gönül Nuran Üner, ‘Sengül Güngör ve Zeynep Suman’ın Gone’si (10.12.09)
HURİŞ: Huriye Erişen, Kızı Ayten Uncuoğlu, Torunu Keremcan (Cumhuriyet. 15.07.10)
MAALLOŞ: Mualla Özen, ‘Tüm dostlarının tatlı MAALLOŞ’u (26.02.11)
MAKBUŞ: Makbule Baysan, ‘Darüşşafaka Lisesi’nin 74 sınıfının Makbuş’u’, ilan aileden,
bağış Darüşşafaka Cemiyeti’ne (04.04.2011)
MELİŞ: Meliha Oksal, ‘... Meliş (Mehmet Ali Oksal’ın çok sevgili eşi MELİHA OKSAL’ı
(Meliş) kaybettik.) (06.04.11)
NADİŞ: Nadiye Uras. Torunları (Kayra Uras, Naz Aksoy ve Noyan Lukas Uras)’nın bir
tanecik Nadiş’i (02.07.17)
NEBO: Nebahat Altan. Emine ve Özgür Turan, Pınar ve Murat Ali Talay’ın Neboları
(01.07.16)
NECLUŞ: Necla Yegül için sevenleri böyle dermiş. (12.7.14)
NEZO: Nezahat Toker. Adı sayılan tam 17 ailenin Nezo’su (05.09.17).
SABİŞ: Sabiha Yıldız Esener, ‘... Ailelerinin Sevgili ‘Sabiş’i (4 aile) (13.01.12)
NİMO: Nimet Durusel, “sevgili Nimo’muz…”, (7 ad) (12.11.17) iki ayrı ilandan birleştirilerek düzenlendi.
SAFO: Safinaz Mısırlıoğlu, ‘Birtanemiz Safinaz Mısırlıoğlu (22.02.10)
VEDİŞ: Vedia Aksoy; Aksoy, Erentöz ve Tanyü ailelerinin sevgili Vediş’i Vedia Aksoy
(20.09.16)
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2. AD İLE ANILANLAR
NASİP NİNE: Seramik Sanatçısı Nasip İyem soyadlarıyla verilen dört torunun ‘Nasip Nine’sidir. (30.07.11)

3. YAKINLIK BİLDİRENLER
ANAYNO: Remziye Özcan. Burçak ve Ayda Birce’nin anaynosu…’, (28.02.12)
ANDOANNE: Fitnat Bil. ‘… Yunus Edgü’nün ‘andoannesi (06.03.16)
BABABİŞ: Gülsel Altıntuğ, ‘Defne-Berna Altıntuğ’un bababişleri’, (11.12.08)

4. AİLE BÜYÜKLERİ / Anne ve babaanneleri
A. ANNEANNE
BİRİCİK ANNEANNE: Berk Tanyü’nün biricik anneannesi Vedia Aksoy
(20.09.16)
CAN ANNEANNE: İrem Vardar; Didem Vardar Ulu ve Sinem Hızal’ın can
annesi (02.07.16)
PAMUK ANNEANNE: Sevim Türkvan: Güçlü-Gözde Durusoy’un pamuk anneanneleri (16.9.14)
PAMUK ANNEANNE: İrem Vardar, Umut, Utku ve Peri’nin pamuk anneannesi
(02.07.16)
PAMUK ANNEANNE: Sekiz torunun pamuk anneannesi (14.11.17)

B. BABAANNE
BİR TANECİK BABAANNE: Sevgi Turgut, ‘ … [Kayacan ve Atacan’ın] bir
tanecik babaanne…’si (10.09.17). Anma ilanıdır.
TORUNLARININ SÜPER BABAANNESİ: Hatice Karakurum (13.08.16)

C. BÜYÜKANNE
TONTON BÜYÜKANNE: Aysel Diren, sekiz adın ’ tonton büyükanneleri…’ ,
Burada ‘anneanne’ ve ‘babaanne’ bir arada verilmiş. (19.05.12)

Ç. NENE
		

NENE: Fatma Uzma Özserezli, ‘… Ayda Kurdak’ın…’ nenesi…’ (14.10.14)
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5. ANNE
BİRİCİK ANNE: Günsen Aras, ‘…Hakan Aras’n biricik annesi’, Günsen Aras…’ başsağ.
il. (21.07.17)
BİRİCİK ANNE: Gülesen Gökay, ‘… Kaan-Amber Gökay’ın…’ biricik anneleri (13.11.17)
CİCİ ANNE: Aybegüm Halman, ‘… Zeynep Tüzün’in cici annesi…” (16.08.14)
MELEK ANNE: Nisar İnan, ‘Zuhal, Ahmet, merhume İclal ve Hilal’in melek anneleri…’
(19.07.17)
MELEK ANNE: Aysel Diren, on kadar kişinin ‘melek anneleri…’ (19.05.12)
(oğul, kız, damat; ama gelin yok)
TATLI ANNE: Alev ve Ahmet Tanyü’nün tatlı annesi Vedia Aksoy (20.09.16)

6. EŞ (HANIM)
BİTANESİ: Emekli büyükelçi Ahmet Selçuk Korkut, ‘Gönül Korkud’un
tanesi…’ (05.07.17)

Sevgili Eşi Bi-

HAYAT VE YOL ARKADAŞI: Prof. Dr. Türkan Akyol, ‘Prof. Dr. Türkan Akyol’in hayat ve
yol arkadaşı…’ (08.09.17)
PEMBE GÜL: Selçuk Manisalı (doktor, hanım)’nın ölüm ilanında eşi Prof. Dr. Yılmaz Manisalı’nın Pembe Gül’ü olarak yazılmış. (01.08.12)

7. KAN BAĞI OLANLAR
BİRİCİK ÇİÇİ TEYZE: Çiğdem Acar, ‘… Alize Rose Dreyer’in Biricik Çiçi Teyzesi…’dir.
(10.09.17)
MUUCU: Kalbimizdesin, Biricik Teyzemiz, Biricik Muucumuz, Seni Çok Seviyoruz… (Beş
ad, iki soyadı), (31.07.10) (Ad verilmiyor.)
BİR TANECİK ABLA: Nilesen Gökay, ‘… Gülsen Odabaşığlu’nun bir tanecik ablası…’
(13.11.17)
CANIM ABLA: Çiğdem Acar, ‘… Ayşegül Acar-Dreyer’in ik göz ağrısı…’ dır. (10.09.17)
CAN TEYZE: Nilesen Gökay, ‘Ahmet-Merve Selçuk ve Çağla-Emre Gökay’ın canları teyzeleri… (13.11.17)
İLK GÖZ AĞRISI: Çiğdem Acar, ‘… Demet Harmancı-Lowry’nin Biricik Çiçi Teyzesi…’dir.
(10.09.17)
MAMİ: Nimet Durusel, ölüm ilanı. İlan çok kalabalık, merhumeye kimin MAMİ dediği
anlaşılamamıştır. (13.11.17)
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ERKEK CANDOŞLAR SINIFLAMASI
KİŞİ ADINDAN YARARLANMA
1. ADDAN TÜRETİLENLER
2. AD İLE ANILANLAR
3. YAKINLIK BİLDİRENLER
4. AİLE BÜYÜKLERİ / Anne ve baba babaları
A. BÜYÜK DEDE
B. DEDE
C. ASKER DEDE
5. BABA
		A. ADDAN TÜRETİLEN
		

B. AD İLE ANILANLAR
------

		

C. YAKINLIK BİLDİRENLER

6. EŞ (KOCA)
7. KAN BAĞI OLANLAR
8. ARKADAŞLAR
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ERKEK CANDOŞLAR
1. ADDAN TÜRETİLENLER
BEDİCİM: Kerim Bedi Grantay, Zeynep ve Serra’nın”Bedicim”i (23.07.17)
CECE: Cemil İhsan Türker, ‘Osman Murat Furtun’un dedesi (cecesi). (09.03.10)
DO DEDO: Doğan Özkara ‘… Arda, Can ve Memo’nun biricik DO DEDE’leri’ (02.12.09)
MUHİŞKO: Ahmet Muhsin Ergaz ‘Damla Bağdat’ın çok sevdiği Muhişko’su…’ (22.01.11)

2. AD İLE ANILANLAR

----3. YAKINLIK BİLDİRENLER
DEDO: Muammer Alp Arslan ‘…çok sevdiği torunu Ezgi’mizin Dedo’su’ (10.07.11)
DEDO: Yüreğir Bağatur,
(10.08.16)

merhum Yüreğir Karavelioğlu’nun dedosu (dede-torun

4. AİLE BÜYÜKLERİ / Anne ve baba babaları
A. BÜYÜK DEDE
BÜYÜK DEDE: Mehmet Celal Şardan, ‘… Gökçe ve Kemal’in büyük dedeleri’dir. Ayrıca bir de ‘dede’ var. (13.07.17)

B. DEDE
ASLAN DEDE: Şinasi Ertan, ‘… Güven ve Mehmet Alptekin’in aslan
dedesi…) (08.07.17)
ASLAN DEDE: Selçuk Altan, ‘… Barış’ın ‘aslan’ dedesi…’ (25.10.14)
BİRİCİK DEDE: Prof. Dr. Dilaver Ağdemir, beş torunun ‘… biricik dedeleri…’
(21.07.17)
BİRİCİK DEDE: Cevat Diniz, ‘… Lila Diniz’in biricik dedesi…’, (10.09.17)
CAN DEDE: Timuçun Selgur, ‘… Ebru, Selin, Arzu’nun can dedeleri…’
(31.08.11)
CAN DEDE: Gazeteci ve yazar Uğur Gürsoy, yedi adın ‘can dedeleri…’
(03.06.17)
CAN DEDE: Ömer Muhip İşmen; Eray, Sinem, Oray Ürer, Azra, Berrak, Pırıl
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İşmen ve Başak Sulyak’ın can dedeleri (16.9.14)
DEDECİK: Mehmet Ragıp Devres, ‘…Selma, Suzan, Leyla, Altan’ın dedeciği…’ (23.04.12)
NOT: Bu dört torun ayrıca dört ad altında ‘Dedeciğimiz’ diye başlayan şu ilanı
da vermişler: Seni çok özleyeceğiz. Sen harika bir Dedesin. Mekânın cennet
olsun.
DEDİŞ: Torunum Güven’in bana seslenmelerinden biridir.
DEDOŞ: Torunum Güven’in bana seslenmelerinden bir başkasıdır.
HER ŞEYİ BİLEN DEDELERİ: Mustafa Çelik, (1975-1980 Afyonkarahisar
senatörü, eczacı), ad pek çoktur. (28.08.16)
SEVGİLİ HAS DEDE: Mahmut Feyyaz Nemlioğlu Melis ve Melodi Simay
Acar’ın Sevgili Has Dedeleri (13.09.16)
SÜPER DEDE; Fatih Boyvadoğlu, ‘Giovanni Fatih ve Paola Sinan’ın süper
dedesi, (Baba ve anneleri Cem-Franceska’dır) (10.07.12)
SÜPER DEDE: Süreyya Ördekçioğlu, ‘… Merve-Sena Cüre ile Emre Ördekçioğlu’nun ‘süper’ dedeleri…’ (11.02.11)
ŞİŞKO DEDE: Erdoğan Savcı, ‘Alya ve Kerem’in ‘şişko’ dedesi…’ 30.07.11)
TONTON DEDE: Fikret Özsan, Em. Hrt. Müh. Albay. Tonton Dedemiz
(26.10.14) (vefat ve teşekkür)
TONTON DEDE: Öz Alkan, ‘… Arda Öz Alkan ve Defne Karakullukçu’nun
Tonton Dedesi…’ (27.07.11)
TONTON DEDE: Prof. Dr. Orhan Taşçı, ‘… Burcu ve Tunç Çağlayan, Eray
Orhan Taşçı’nın Tonton dedeleri…’ (25.08.17)
TONTON DEDE: Fikret Özsan, ‘… Tonton dedemiz…’ Dökümlü aile bireyleri
arasında iki torun adı var: Can C. Aygen v M. Berent Özcan (26.10.14)
TONTON MIYIK DEDE: Leyla ve Kerim Sulyak’ın tonton mıyık dedesi
(16.9.14)

C. ASKER DEDE
PAŞA DEDE: General Nurhan Aydınalp, biri de adaşı Nurhan Aydınalp olan
beş torunun Paşa Dedesi (04.07.17)
SU-DE: H. Suat Çulduz, ‘Mercan’ın Su-De’si (ölen Em. Dz. Güv. Kd. Albay,
Su-De, Su Dede’den gelebilir) (17.06.10)
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5. BABA
A. ADDAN TÜRETİLEN
ÇETO: Ö. Çetin Öngör için İlker Yasin’in ‘Çeto’ babası (31.07.17)

B. AD İLE ANILANLAR

-----C. YAKINLIK BİLDİRENLER

BABİŞKO: H. Suat Çulduz, ‘Buket Çulduz Koçer ve Yeşim Rayman’ın Babişkosu (17.06.10)
BABİO: İsmail Kafesçioğlu, ‘Biricik kızı Birten’in ‘Old Pal’ ve ‘Babiosu’
(ABD’de ölmüş, Doç. Dr.) (18.01.12)
OLD PAL: İsmail Kafesçioğlu, ‘Biricik kız Birten’in ‘Old Pal’ ve ‘Babiosu’
(ABD’de ölmüş, Doç. Dr.) (18.01.12)
BABİŞ: Yüreğir Bağatur, Çiğdem Bağatur’un babişi (10.08.16)
NOT: TorunYüreğir’in soyadını taşıyan anne ve baba adları yok! Çiğdem
Hanım evlenip boşanmış olabilir.
BİRİCİK BABASI: Çetin Öztürk, ‘… Yağız Öztürk’ün biricik babası’ Çetin
Öztürk (10.09.17)
CANBABA: Em. Hv. Pil. Albay Osman N. Kayadibinli, ‘…Mustafa, Lale, Metin
ve Güler’in canbabaları…’ (19.11.14)
CAN BABA: Rıfat Yılmaz, ‘… Dr. Meltem-Dr. Engin Yılmaz, Barçın-Ahmet
Yetiş’in can babaları…’ (06.07.17)
CANI BABASI: Ö. Çetin Öngör için S. Yasemin Yasin’in Canı Babası (
31.07.17)
DÜNYA TATLISI BABA: Hasan Şentürk, ‘…Arzu, Murat, Ayşenur, Dilara,
Ecrin Nisa’nın dünya tatlısı babaları…’ (08.04.12)
KOCA YÜREKLİ BABA: Mustafa Çelik, 1975-1980 Afyonkarahisar senatörü,
eczacı) ‘… ‘ın Biricik Koca Yürekli Babaları’ (28.08.16)

6. EŞ (KOCA)
YAŞAM DAYANAĞI: Dr. A. Erol Küsefoğlu, öl. il. ‘… Üstün Küsefoğlu’nun Yaşam Dayanağı.’ (05.06.17)
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HAYAT YOLDAŞI: Gazeteci Selçuk Altan, ‘Feride Altan’ın hayat yoldaşı…’dır (25.10.14)
BİRİCİK EŞİ: Gülsen Çapa, Tunç Çapa’nın ‘biricik eşi’ (14.11.17) ölüm ilanı.
BİRİCİK HAYAT ARKADAŞI: Nadiye Uras, Yahya Aksoy Uras’ın ‘… biricik hayat arkadaşı…’ (02.07.17) (ölen hanım)
EBEDİYETTEKİ EŞ: Em. Hv. Pil. Albay Osman N. Kayadibinli, ‘… merhum(e) Hatice
Kayadibinli’nin ebediyetteki eşi…’ (19.11.14)
KUŞ: Mehmet Ragıp Devres, ‘… Gülten Ayşe Devres’in 51 senelik çok sevgili ‘Kuşu’, …’
(23.04.12)
PAPSİCİĞİMİZ: Biricik Papsiciğimiz, her zaman kalbimizdesin. Rahat uyu. Ragıp ve
Zuhal [Devres] ile Evren ve Rukiye [Ünver]. Büyük ilandan ölenin babaları Mehmet Ragıp Devres
olduğunu öğreniyoruz. (23.04.12)
TOPİLCİĞİ-SEVGİLİ EŞİ: Güleser Evliyaoğlu Kıryaman ölüm ilanı. Eşi Muhsin Kıryaman’ın
Topilciği-sevgili eşi. (14.09.16)
ALTMIŞ İKİ YILLIK HAYAT ARKADAŞI: Ö. Çetin Öngör için İrena Emma Öngür’ün altmış iki yıllık hayat arkadaşı (31.07.17)

7. KAN BAĞI OLANLAR
İLK GÖZ AĞRIMIZ: Barkın Bayoğlu, Fügen ve Remzi Bayoğlu’nun oğullarıdır, ilanı veren Nazlı-Sinan Tara çiftinin ise ilk göz ağrısıdır. (28.07.17)
OĞUL: Boğaç Sebük, ‘…Oya-Yalçın Sebük’ün biricik oğulları…’ Boğaç Sebük’…’
(07.05.11)
KARDEŞ: Boğaç Sebük, ‘…Aslı Karadeniz’in ‘bir tanesi’ kardeşi…’ Boğaç Sebük’…’
(07.05.11)
YEĞEN: Boğaç Sebük, ‘…Nurçin Sebük’ün ‘canı’ yeğeni…’ Boğaç Sebük’…’ (07.05.11)

8. ARKADAŞLAR
ÇETO: Çetin Öztürk, ‘… herkesin Çeto’su’ Çetin Öztürk (10.09.17)
KENAN ABİ: Yusuf Kenan Başar, akrabalık bağı olmayan birkaç kişinin Kenan Abisi.
SPOR ARKADAŞLARININ KRALI: Faik Tunç, ‘Spor Arkadaşlarının Kralı’ (16.04.12)
SON PALABIYIK: M. Zeki Oğuz, merhum 14 palabıyık adına verilen ilan. Başlık şöyle:
ARAMIZA HOŞ GELDİN SON PALABIYIK M. ZEKİ OĞUZ. Her birinin önce lakabı, sonra da adı
verilmiştir: Örnek: Taylor Bedii, Fanti Kadri, Amiral Turhan, Sütlaç Kamuran. (20.08.11)
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ŞERO: Şerif Yardımcı, Motor sporlarının duayen ismi, herkesin ‘Şero’su (29.08.14 )
TRAŞ ALİ: Hasan Ali Ateş diye bilinir, oğlu Şemsettin Ateş’in ölüm ilanı (06.09.16)
Not: Hiç bir dala alamadığımız aşağıdaki adı geçiştirmek istemedik:
BÜTTİ: Sahip Akosman; Ceyda, Ömer, İzzet ve Sinan’ın sevgili büyükbabaları (‘Bütti’leri)
(19.07.17)
Yararlandığımız ölüm, başsağlığı, anma, teşekkür, vb. ilanlarından bir örneği de aşağıya
alıyoruz.

BÜYÜK ACIMIZ
Alev ve Ahmet Tanyü’nün tatlı annesi,
Berk Tanyü’nün biricik anneannesi,
AKSOY, ERENTÖZ ve TANYÜ ailelerinin sevgili
Vediş’i…
Ankara’nın göz bebeği,
CANIMIZ
VEDİA AKSOY’umuzu
18 Eylül 2016 günü kaybettik.
Cenazesi 21 Eylül 2016 Çarşamba günü
Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını
Müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.
AİLESİ
(20.09.16)
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HAMAMCI KAZIM
				

Erhan SOLMAZ

Giriş
Türk sözlü geleneğinde anlatma esasına dayalı türlerden birisi olan fıkra; güldürücü, düşündürücü, eleştirel ve hüküm bildiren nesir bir yaratmadır. Toplumsal hayatın canlılığına ayak
uyduran fıkra XI. yydan itibaren yazılı kaynaklarımızda da zikredilmektedir (Özkan, 1983:133).
Malzemesi dile dayalı olan fıkra, köklü bir türdür ve bu tür ile ilgili son yıllarda ülkemizde araştırmacılar tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır.1
1 Bu çalışmalardan bazıları şunlardır; YILDIRIM, Dursun. Türk Edebiyatında Bektaşî Fıkraları, Ankara:
Akçağ Yayınevi, 1999. EKER, Gülin Öğüt, İnsan Kültür Mizah, Ankara: Grafiker Yayınları, 2009. GÜLER,
Çağatay- Ufuk Bilge. Mizah, Gülme ve Gülme Bilimi, Ankara: Yazıt Yayıncılık, 2010.DOĞAN, Yusuf (2006),
“Raşit Halifelerin Mizah ve Nükte Anlayışları”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 22,
Ankara. GÖNEN, Sinan. “Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Fıkra İle İlgili Çalışmalarının Bibliyografyası” http://
turkoloji.cu.edu.tr/makale sistem, 27.10.2008, EMEKSİZ, Abdulkadir. “Türk Halk Bilimi Mizah Araştırmalarına
Dair Genel Tespit, Değerlendirme ve Teklifler” ’Turkish Studies International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, p. 987-1024 DOI Number: http://dx.doi.
org/10.7827/TurkishStudies.8084 ISSN: 1308-2140, Ankara/Turkey. BATİSLAM, Hanife Dilek. “Divan Edebiyatında Latife ve Hezl” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı1, 2013, ss: 229-242.AÇA,
Mustafa. “Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Giresun’dan Bir Örnek: İsiyin ve Sümes”, Uluslararası Giresun ve
Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, c. 2, Ankara 2010. SAKAOĞLU, Saim. “Kalıp
Fıkra Üzerine Düşünceler” Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 93.UYGUN, İsmail. “Tanrısal Ve Siyasal İktidara
Karşı Üretilen Fıkralarda ‘’Dokunma’’ İşlevi” Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 96. İDEM, Boray. “Kemine Tipine Bağlı Fıkralar Üzerine Bir İnceleme” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies,
XII/1 (Yaz 2012), ss: 307-324.TUFAN, Yasemin. ““Uyumsuzluk Kuramı” Bağlamında Sanal Ortamda Temel
Fıkraları” Millî Folklor, 2007, Yıl 19, Sayı 75.
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Fıkra üzerine çalışan her araştırmacı söz konusu türü kendince tanımlamıştır. Yapılan bu
tanımlardan bir kaçı şudur; “Kısa ve yoğun bir anlatma olan fıkralar bitişte veciz (az kelimede çok
anlamlı olan) sözlü yaratmalardandır.” (Boratav, 2014: 94-95). “Gerçek hayatla bağlı olan vak’aları, tam bir fikri, sosyal ve beşerî kusurları, günlük yaşantımızda karşılaştığımız çarpıklıkları,
gülünç durumları, tezatları, eski / yeni çatışmalarını ince bir mizah, hikemî bir söyleyiş, keskin bir
istihza ve güçlü bir tenkit anlayışına sahip bir üslup içinde, dramatik öğeleri ağır basan bir hikâye
çatısı etrafında toplayarak, genellikle bir tipe bağlı olarak anlatan, nesir diliyle yaratılmış küçük
hacimli sözlü edebiyat kompozisyonlarından her birine verilen addır.” (Yıldırım, 1998:222)
“Belli bir konuda edinilmiş tecrübeyi bir anlatı mantığı içinde aktarmayı, bu aktarım sırasında örneklemeyi, örneklenen olayı belli bir zaman ve mekân düzlemine oturtup, anlatı kahramanı olarak seçilen kişi üzerinden bir durum veya olayın aktarımını gerçekleştirir” (Ekici, 2008:
272) Şüphesiz bu tanımlarda dikkati çeken en önemli husus “tip” meselesidir; çünkü fıkra türü bu
kendine has anlatı mantığında tez ve anti-tezin çatışmasıdır esasen ve okuyucuya/dinleyiciye
verilmek istenen mesaj seçilen “tip” üzerinden sunulmaktadır.

1. Fıkra Tipi ve Tipleşme
Türk sözlü ve yazılı edebiyatı içinde belirli bir sosyal çevre veya zümre ile bir düşünüş ve
davranış biçimini temsil yeteneği kazanan unsurlara tip diyoruz. Tipleşme, yazılı edebiyattan farklı olarak sözlü edebiyatımız içinde bir sürece bağlı olarak gerçekleşmekte olup bu süreçte sözlü
edebiyatın tüm özellikleri (anonim olma, geleneksel olma, kalıplaşmış olma vs.) etkili olmaktadır.
(Aça, 2008:639)
Fıkrayı diğer anlatı türlerinden ayıran ve fıkraya “özgünlük” katan tip unsuru, doğduğu toplumun temel özelliklerini bünyesinde barındıran ve toplumun kabullendiği kimselerdir. Zamanla
yaygınlaşıp “tip” haline dönen şahsiyetler, toplumsal kimliğin oluşmasında önemli bir yere sahiptirler. Onlar sayesinde kültürel birikim sonraki nesillere aktarılmaktadır. Fıkra tasnifi üzerine
ilk çalışmayı yapan Faik Reşad’tır. 1912 yılında Külliyat-ı Letaif adlı çalışmasında 1596 fıkrayı
yirmi yedi alt bölüme ayırarak tasnif etmiştir (Küçük-Gündeş, 2013: 7) Daha sonra ortaya konulan
tasnif çalışmaları tip üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasıyla Mehmet Tuğrul2, Sait Uğur3,
Pertev Naili Boratav4, Dursun Yıldırım, Nevzat Gözaydın5 ve Saim Sakaoğlu gibi araştırmacıların
tespitlerde bulundukları görülmektedir (Özkan, 1982:134-137; Aça, 2008:639). Üzerinde birçok
araştırmacının fikir yürüttüğü ve zaman zaman tasnif denemelerine giriştikleri Fıkra tipi/tipleri
hakkında Dursun Yıldırım’ın yapmış olduğu tasnif en çok rağbet gören tasnifidir ve Yıldırım’ın
tasnifi şu şekildedir;

2 Mehmet Tuğrul, Mahmutgazi Köyü’nde Halk Edebiyatı, İstanbul 1969, Milli Eğitim Basımevi, 121.
(Çalışma 1942-1946 yıllan arasında doktora tezi olarak hazırlanmıştır.)
3 Sait Uğur, İçel Folkloru, Ankara 1947, 5.
4 Pertev Naili Boratav, 86-87.
5 Nevzat Gözaydın, “Türk Fıkralarının Tasnifi Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Tasnif Denemesi”,
Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanlı Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, Ankara
1977, 204-207.
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1.

Ortak şahsiyeti temsil yeteneği kazanan ferdî tipler

a-

Türkçe’nin konuşulduğu coğrafî alan içinde ve dünyada ünlü kabul edilen
tipler: Nasreddin Hoca

b-

Türk boyları arasında tanınan tipler tipler: İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Esenpulat, Ahmet Akay, Kemine

c-

Türk boyları arasında halkın ve zümrelerin ortak unsurlarının birleştirilmesinden doğan tipler: Bektaşî, Aldar Köse

d-

Aydınlar arasından çıkan tipler: Haşmet, Koca Ragıp Paşa, Mirali, Nasreddin
Tûsî, Keçecizade İzzet Molla

e-

Mahalli Tipler

f-

Belli bir devrin kültürü içinde yaşatılan tipler: Karagöz

2.

Zümre tipleri

3.

Azınlık tipleri

4.

Bölge ve yöre tipleri

5.

Yabancı fıkra tipleri

6.

Gündelik fıkra tipleri

7.

a-

Aile fertleri ile alâkalı tipler: Ana-baba, karı-koca, kaynana, baba- çocuk, anne-çocuk

b-

Mariz ve kötü tipler: Deli, hasis, cimri, kör, topal, sağır, dilsiz, hırsız, dolandırıcı,
eşkıya, yankesici, bıçkın

c-

Sanat ve meslekleri temsil eden tipler: Ressam, şâir, doktor, avukat, bezirgân,
bakkal, kasap, molla, imam, kadı, asker

Moda Tipler (Yıldırım, 1999: 24).

Bu tasnif doğrultusunda bizim de bizim de bildirimize konu edindiğimiz “Hamamcı Kazım
Ağa” Mahalli Tipler başlığı altında incelenecektir.
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2. Hamamcı Kazım Ağa
Asıl adı Kazım Tokmak olan Hamamcı Kazım Ağa, 1903-1982 yılları arasında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşamıştır. İlçe merkezinde işlettiği hamamdan dolayı kendisine bu
isim verilmiştir (Özeski, 2009:104-107).
Yörede hazırcevaplığıyla tanınan Hamamcı Kazım Ağa, esnaf olmasının da etkisiyle insan ilişkileri çok iyi olan, yerinde ve zamanında söz söyleme becerisine sahip, işinde oldukça
uyanık bir kişidir. Hak ve hukuk konularında oldukça titiz birisi olan Kazım Ağa’nın, sık sık “Âlim
ile sohbet etmek inci mercan çizdirir, cahil ile ülfet etmek mahfazan Allah iman incitir” der ve bunun üstüne bir de şunu eklermiş “Olacak olur, ölecek ölür, çare naçar kalbini ister geniş tut ister
dar, insan olana sadakat kâr, doğruların yardımcısıdır Hz. Allah.” (K.K.1, K.K.5, K.K.6)
“Kazım Ağa işiyle uğraşırken birisi gelir “Kazım Ağa dükkân alacam” der. Kazım Ağa
“köşeden” der. Adam anlamaz tekrar “dükkân alacam” der. Kazım Ağa yine aynı cevabı verir.
Üçüncü defa aynı şeyi soran adama döner. “Cevap verdim ya” der. Adam bakar, dükkân köşede
değil, “Eh madem yanından olsun” der. (Özeski, 2009: 104) İnsanlara yardımcı olmayı seven
Hamamcı Kazım bu örnekte görüldüğü gibi yardım ederken insanların her daim uyanık olmasını
ister. Sözlü kültür ortamının güçlü olduğu bir yöre olan Sandıklı’da Hamamcı Kazım, sözlü geleneğin mirasını kullanmayı bilmiş ve hatta halk arasında O’nun sözleri birer referans olmuştur;
“Bir müşteri kaybeden servet kaybetmiş demektir.” (K.K.2 K.K.3, K.K.4, K.K.5, K.K.6) Buradan
hareketle Ahilik terbiyesine sahip olduğunu gördüğümüz Hamamcı Kazım, yörede anlatılan pek
çok anlatının asıl kahramanı olmuştur.
“Hamamcı Kazım Ağa’nın akrabası dokuz bin liraya bir tarla satmıştır. Kazım Ağa hamama gerekli olan odunu fazlasıyla almış depolamıştır. Elektrik su paraları da o ay ödenmiştir.
Hamama ait ödemelerin hepsi yapılmıştır. Kazım Ağa yanındaki akrabasına doktora gideceğini
ve dönene kadar bakmasını rica eder. Akrabası hemen kabul eder. Hamamcı Kazım Ağa on
gün hamama uğrayamaz. Gelen çok olduğu için kasa parayla dolar. Akrabası paranın bu kadar
arttığını görünce çok şaşırır ve heves eder. On gün sonra Kazım Ağa gelir ve işlerin nasıl gittiğini
sorar, akrabası her şeyin yolunda gittiğini söyler ve Kazım Ağa tekrar gideceğini söyler. Akrabası
kabul eder biraz daha bekler. Hamamcı Kazım tekrar gelir ve hamam çalıştırmaktan bıkkın bir
tavır sergiler. Hamamı devredeceğini belirtir. Bunu duyan adam zaten bu işe ısınmıştır ve devralacağını söyler. Kazım Ağa çok iyi olur ele gitmez diye bu teklifi kabul eder. Anlaşırlar ve akrabası
parayı verir. Bir süre sonra hamamda hiçbir şey kalmaz. Adam aslında işlerin o kadar iyi olmadığını fark eder ve Kazım Ağa “İnsanların çoğunu üzen ellerindeki para değil ellerindeki parayı nasıl
kullanacağını bilmemesidir ve paranın kullanılması kazanılmasından daha zordur” der. (K.K.1)

3. Nasreddin Hoca Tipinin Hamamcı Kazım Ağa Üzerindeki Etkisi
Dünyanın en yaygın ve saygın fıkra tiplerinden biri olan Nasreddin Hoca Türk dünyasının
en önemli müştereklerindendir. Kolektif bilincin şekillenmesinde akıl iyesi rolü gören Hoca, sözlü
kültürün tabiatından kaynaklanan etkileşimi çok canlı bir şekilde ortaya koymaktadır. Türk dünyasında Nasreddin Hoca’nın etkisiyle şekillenen pek çok mahallî fıkra tipinden söz edilebilir6 Bu
6

Bu konuda ayrıntılı bilgi için şu kaynaklara bakılabilir; Acaroğlu, M.Türker, “Nasrettin Hoca’nın İkiz Kar-
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noktada Raoul Roseiére tarafından efsanelerin meydana gelişi üzerine ileri sürülen epik kuralların, benzer fıkraların oluşumunu izah etmek için de kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Roseiére’e
göre bu durumun üç sebebi vardır:
1.

Menşelerle ilgili kaide: Aynı Akli kapasiteye sahip olan bütün milletlerde muhayyile aynı şekilde tezahür eder.

2.

Birinin yerine diğerlerinin geçmesi kaidesi: Bir kahramanın hatırası zayıfladıkça
onun şerefine yaratılmış olan efsane bu kahramanı terk eder ve daha meşhur
birine mal olur.

3.

Adapte olabilme kaidesi: Çevre değiştiren her efsane yeni çevrenin sosyal ve
etnografik şartlarına kendisini adapte eder. (Sakaoğlu, 1984: 445-446)

Çalışmamıza konu edindiğimiz Hamamcı Kazım Ağa ile ilgili anlatılan fıkraların bazılarının Nasreddin Hoca anlatmalarıyla olan benzerliğini bu kurallardan “Menşelerle ilgili kaide” ve
“Adapte olabilme kaidesi” ile izah edilebileceği kanaatindeyiz. Güçlü bir sözlü geleneğe sahip
olan Sandıklı ilçesi, Nasreddin Hoca anlatılarının yayılması ve çeşitlenmesi için uygun bir sosyal
doku konumundadır. Söz konusu tipin esnaf olması, resmi eğitimden ziyade sözlü kültür ortamında yetişmesi neticesinde Hamamcı Kazım Ağa’nın Nasreddin Hoca anlatmalarından haberdar
olduğunu düşünmekteyiz. Yöreden derlediğimiz ve Kazım Ağa’nın ana kahramanı olduğu şu iki
fıkra, düşüncemizi doğrular niteliktedir;
“Gündüz vakti Hamamcı Kazım elinde bir fenerle sağa sola koştururmuş.
Bunu gören halk sormuş:
- Kazım Ağa gündüz gündüz elinde fenerle ne arıyorsun?
Kazım Ağa:
- Uykumu kaybettim onu arıyorum.” (K.K.2)

Kazım Ağa’ya sormuşlar:
- Siz mi büyüksünüz, ağabeyiniz mi?
- Geçen yıl ağabeyim benden bir yaş büyüktü, bu yıl yaşıt olmamız lazım,
demiş. (K.K.5)

deşleri, Bunlar Arasındaki Benzerlikler ve Ayrılıklar”, I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri (15-17 Mayıs 1989), Ankara: KB HAKAD Yayınları, 1990, Sakaoğlu, S. “Nasreddin Hoca’mızın Türk
Dünyasındaki Arkadaşları”, Türk Edebiyatı, 23 (255), Ocak 1995, 13-15., Türkmen Fikret. “Nasreddin Hoca
Fıkralarının Yayılma Sahaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C III, Ege Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İzmir: 1984, s. 141–152.
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Türk insanına has kıvrak zekâ ve hazırcevaplılık bu iki anlatmanın en temel mesajıdır ve
Nasreddin Hoca’nın bu çok bilinen iki fıkrası bir iki değişimle Hamamcı Kazım’a atfedilmiş durumdadır. Birbirinden çok farklı coğrafyalarda yaşasalar da aynı kültürel kodlara sahip olmaktan dolayı benzer yaratmaları meydana getirmişlerdir. Türk dünyasının akıl iyesi olan Nasreddin Hoca
mahalli pek çok tipi şekillendirmiştir.

Sonuç
Türk sözlü geleneğinin mizaha dayalı türlerinden olan fıkra; tez-anti tez mantığı çerçevesinde, espri cümlesinin final bölümünde olduğu kısa ve yoğun bir anlatmadır. Bu anlatı türünde tip
önemli bir yer tutar. Anlatının okuyucuya/dileyiciye vermek istediği mesaj “tip” aracılığıyla iletilir.
Çalışmamıza konu edindiğimiz Hamamcı Kazım Dursun Yıldırım’ın yaptığı fıkra tipi tasnifine göre
“Mahalli tip” başlığı altındadır. Yöre halkı tarafından uyanık, nüktedan ve kıvrak zekâlı bir kimse
olarak tanınan ve mesleği kendisine sıfat olan Hamamcı Kazım, sözlü kültür geleneğin güçlü olduğu bir ortamda yetişmiştir. Nükteli söz söyleme becerisine sahip olması ve karşılaştığı olaylara
verdiği hazırcevaplar deyim yerindeyse halkın referansı olmuştur.
Bu bilgiler ışığında yörede Hamamcı Kazım Ağa ile ilgili derlemeler yaptık. Bu derlemeler
neticesinde de kendisine atfedilen bazı anlatmaların Türk dünyasının meşhur fıkra tipi Nasreddin Hoca yaratmalarıyla benzerlikler taşıdığını gördük ve bu benzerliklerin sebebinin de folklor
ürünlerinin menşelerinin benzemesinden ve çevreye adapte olabilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Zamana ve zemine uyum sağlayabilme ve çok köklü bir aktarım geçmişine sahip olan
fıkralar toplumun ortak hafızasının şekillenmesine tipler sayesinde aracılık yapar. Güçlü bir Nasreddin Hoca geleneğinin olduğu Anadolu coğrafyasında Hoca etkisiyle pek çok mahalli tip ortaya
çıkmıştır. Bunlardan biri de Afyonkarahisar/Sandıklı’dan Hamamcı Kazım’dır. Sözleri, tavırları ve
kahramanı olduğu anlatılarla yörenin sözlü kültürünün canlı kalmasına katkı sağlamıştır.
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TÜRKMEN BAHŞILARINDA TİRME SÖYLEME GELENEĞİ VE
TİRMELERİN DESTAN İCRASINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE
Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN1

Giriş
Türkmenistan’da “dutar” adlı müzik aleti ile şiir söyleyip destan anlatan tiplere “bagşı” adı
verilir. Bagşılar; eğitim, bagşılığa geçiş, icra alanları ve şekilleri açısından önemli ortaklıklar taşımakla birlikte repertuar açısından farklı özelliklere sahip olabilmektedirler. Hazar ötesi Türkmen
boylarında ortaya çıkmış bagşıların hemen hepsi mesleğe dutar çalmayı ve geleneksel ezgileri
icra edebilmeyi öğrenerek başlarlar. Bu bakımdan Türkmen bagşısı her şeyden önce bir müzisyendir. Dutar çalma ve ezgileri öğrenme kabiliyeti zayıf olan bagşı adaylarının gelenekte tutunmaları mümkün değildir. İkinci olarak Türkmen bagşılarının tamamı “tirme” adı verilen şiirleri icra
edebilme yeteneğine sahiptir. Hatta sadece bu şiirleri icra edenlere “tirmeci bagşı” adı verilmiştir.
Tirmeci bagşıların yanında destan anlatan bagşılardan destan anlatmayı öğrenen veya destan
anlatma esasına dayalı bir bagşılık kolundan/yolundan yetişerek repertuarında destan bulunan
bagşılara ise “dessançı bagşı” denmiştir. Kısacası Türkmen bagşılarının bir kısmı sadece “tirme”
adı verilen şiirler söylerken bir kısmı ise hem “tirme” söylemekte hem de destan anlatmaktadır.
“Tirmeci bagşı” ve “dessançı bagşı” adlandırmalarına bakıldığında birbirinden farklı iki tip
icra tarzının bagşılık geleneğinde yer aldığı düşünülebilir, ancak esasında “tirme” söyleme ile
destan anlatma gelenekleri arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Gerek destanların tasnifinde
gerekse icrasında “tirme” adı verilen şiirlerin önemli bir rolü vardır. Bilindiği gibi Türkmen destanları şiir ve anlatı bölümlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapıya sahiptir. Tıpkı Anadolu
sahasındaki halk hikâyelerinde olduğu gibi Türkmen destanlarında da şiirler, müzik eşliğinde
icra edilirken olayların nakledildiği kısımlar ise müzik olmaksızın anlatılır. Bir bagşının destan
1

Balıkesir Üniversitesi, hsahin@balikesir.edu.tr.
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anlatabilmesi için, özellikle manzum ve mensur kısımlardan oluşmuş bir destan icrası için “tirme”
denilen şiirleri icra etme yeteneğine sahip olması gerekir. Destanların bünyesindeki tirmelerin
dışında, tirme söyleme geleneğinin destan icrasında da önemli bir yeri vardır. Bagşılar, destan
anlatmaya başlamadan önce icraya “tirme” söyleyerek başlarlar. Neredeyse destan icrası kadar
bir zamana denk gelen tirme faslından sonra destan anlatımına geçilir. Tirme bölümünde bagşı,
varsa yanındaki “gıcakçı”, kendini destan icrasına hazırlar. Bu hazırlık bagşı tarafından yapıldığı
kadar dinleyiciler için de önemlidir. Çoğunlukla toylarda yapılan destan icrası öncesinde dinleyicilerin yerlerini almaları ve destan dinlemeye hazırlanmaları için bu tirme bölümü bir fırsattır. Ayrıca
bagşının da dutarının ayarını yaptığı ve kendini şiir söylemeye ısındırdığı tirme bölümü, destan
icrasına giriş özelliği gösterir.
Bu bildiri, Türkmen bagşılarının tirme söyleme geleneğine ve tirme adı verilen şiirlerin
destan icrasında üstlendikleri rolün tespitine odaklanmıştır. Bugüne kadar Türkmen destanlarının
şekil, muhteva, yapı ve işlev özellikleri üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Hatta “tirme söyleme” geleneği hakkında da bilgi veren araştırmalara rastlamak mümkündür, ancak tirme ve destan
icrası ilişkisi üzerinde yeterine durulmamıştır. Bildiride öncelikle Türkmen bagşılarının tirme söyleme geleneğinin esasları belirlenmiş, ardından da tirmelerin destan icrasındaki konumu tespit
edilmiştir. Tarihî dönemlerdeki metinlerin yanı sıra güncel verilerin de kullanıldığı bildiride Türkmen bagşılarının tirme söyleme geleneğinin destan icrası üzerindeki etkileri üzerine geçmişten
günümüze mukayeseli bir şekilde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde tirme söyleme geleneğinin destan icrasına yaptığı katkının ve etkinin durumunu
belirlemeye yönelik sonuçlar elde edilmiştir.

1. Tirme, Tirme Söyleme ve Bahşılar
Türkmen bahşılık geleneğinde farklı kaynaklardan alınmış şiirleri dutarla icra edenlere “tirmeçi bagşı” denir. “Tirmek”, Türkmen Dilinin Düşündirişli Sözlüğü’nde “yığmak” şeklinde açıklanmıştır. Gullıyev ise kelimenin “toplamak” anlamında olduğunu belirtir (Gullıyev 1985: 26). Daha
başka ifade ile derleyen toplayan anlamına gelen tirmeçilik, birtakım bahşının sıfatı haline gelmiştir. Gılıcov’un söyleyişiyle “Bunlar eposların, destanların şairlerin şiirlerini derip türkü şeklinde
icra ederler. Girman Bagşı, Garlı Bagşı, Nobat Bagşı, Hallı Bagşı, Ödeniyaz Nobat dahi tirmeci
bahşılardandır.” (Gılıcov 1995: 58). Sadece tirme şiirler söyleyen bahşılar olduğu gibi, hemen
hemen bütün destancı bahşılar da tirme söyleme kabiliyetine sahiptirler.
Türkmenlerde bahşıların “tirmeçi” ve “dessançı” olarak ikiye ne zaman ayrıldığı ya da
bu ikili durumun ne zamandan beri var olduğu belli değildir. Ancak konuyla ilgili bazı görüşler
vardır. Türkmen bahşılık geleneği üzerine 1985 yılında önemli bir çalışma hazırlayan Ş. Gullıyev, Mahtumkulu’nun ortaya çıkışını bu konuda başlangıç kabul eder: “Mahtumkulu’nun ortaya
çıkışı ve şiirlerinin büyük halk kitleleri arasında yayılması ile Türkmen bahşıları ikiye ayrılmış
ve böylece daha önce söz edilen bahşı-destancılar ve Mahtumkulu’nun şiirlerine ve destanların
manzum kısımlarına dayanan şarkıları icra etmeye başlayan bahşı-tirmeciler ortaya çıkmıştır.
Sonraki zamanlarda onların repertuarı Seidi, Zelili, Kemine, Mollanepes ve diğer Türkmen şairlerinin şiirlerinin şarkılarıyla zenginleşmiştir. Çoğu şarkı için eski ezgiler kullanılırken kimileri için de
bahşı-tirmeciler yeni ezgiler oluşturmuşlardır.” (Gullıyev 1985: 26-27).
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Ş. Gullıyev, böyle bir bakış açısını, bahşıların repertuarlarındaki klasik şairlerin şiirlerine
bakarak oluşturmuş olmalı. Aksi takdirde başta Köroğlu olmak üzere destanlardan alınan tirmelerin izahı mümkün değildir. Diğer bir ifade ile bahşılar sadece Mahtumkulu gibi şairlerin şiirlerini icra etmezler Köroğlu başta olmak üzere Türkmen boyları arasında anlatılan diğer pek çok
destan ve hikâyelerden aldıkları şiirleri de söylerler. Bu bakımdan bahşıların repertuar açısından
iki zümreye ayrılmasını Mahtumkulu’nun ortaya çıkışına bağlamak, eksik kalmaktadır. Bunun
yerine bahşılık geleneğinin tıpkı âşıklıkta olduğu gibi yeni bir tip olduğunu, öncesinde bu bölgelerde bahşıların ataları olan ozanların yaşadığını, bahşıların ozanlardan destan anlatmayı miras
olarak aldıklarını, ancak yeni şartlar içinde oluşmuş mahlaslı şiirleri de icra etmeye başladıklarını
söylemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşım, Türkmen bahşılık geleneğindeki “aydım” veya “tirme” adı verilen şiirler incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır. Bahşılık geleneğinde
şiirler, özel ezgilerle icra edilirler. Bahşılar için ezgi, onların ifadesiyle “heñ” daha önemlidir. Onlar
açısından yeni bir şiir icat etmek, yeni bir ezgi yaratmak anlamına gelir. Dolayısıyla Türkmen
bahşıları kendilerine bir mahlas oluşturarak şiir üretmek yerine kendi ezgilerini mahlassız olarak
yarattıkları şiirlerle geleneğe dâhil etmişlerdir.
Bahşılık geleneğinde icra edilen tirmelerin/şiirlerin önemli bir kısmı, destanlardan alınmadır. Köroğlu gibi kahramanlık konulu destanların yanı sıra Kerem ile Aslı ve Tahir ile Zöhre gibi
halk hikâyelerinde yer alan şiirler, tirmeci bahşılarca söylenmiştir. Bugüne kadar bahşılar arasında yaygın olarak bilinen ve başlıların çokça icra ettikleri şiirler, destan ve halk hikâyelerinden
alınmadır.
Şiirin/Aydımın Adı

Bulunduğu Destan

İcracısı

İcracının Mektebi/Yolu

1

Sen Yetir

Köroğlu

Nurberdi Gulov

Kızılsu Yolu

2

Gızlar

Zöhre ile Tahir

Hocamurat Orayev

Daşoğuz Yolu

3

Bilbil Gördüm

Zöhre ile Tahir

Sahı Cepbarov

Aşkabat Yolu

4

Gitsem Gelermen

Zöhre ile Tahir

Orazgeldi İlyasov

Aşkabat Yolu

5

Gülyar

Köroğlu

Mahtumkulu Garlıyev

Daşoğuz Yolu

6

Kekiliñ

Sayat ile Hemra

Ata Hudaykuliyev

Merv Yolu

7

Aşık Bolmuşam

Gül-Bilbil

Garlı İlamanov

Merv Yolu

8

Bir Zaman Goygun

Zeynelarap

Ödeniyaz Nobatov

Merv Yolu

9

Yandım

Şahsenem ile Garip

T. Gurbanniyazov

Daşoğuz Yolu

10

Geyme Garanı

Sayat ile Hemra

Nurım Hudayberdiyev

Merv Yolu

11

Nez Eder

Leyla ile Mecnun

Ödeniyaz Nobatov

Merv Yolu

12

Balsayat

Sayat ile Hemra

Nuryagdı Bayramov

Aşkabat Yolu

13

Nehak Ganıma

Hüyrlukga ile Hemra

Şakul Ernazarov

Çarçev Yolu

14

Baba Rövşen

Baba Rövşen

İsa Recebov

Çarçev Yolu

15

Oyan

Zöhre ile Tahir

T. Gurbanniyazov

Daşoğuz Yolu

16

Durnalar

Sayat ile Hemra

Garlı İlamanov

Merv Yolu

17

Aslım

Aslı ile Kerem

Nurcemal Andıyeva

Aşkabat Yolu

Yusuf ile Züleyha

Geldimamed
Orazgulıyev

Aşkabat Yolu

18

Köne Güzer
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Destan ve halk hikâyesi kaynaklı bu şiirler, bahşılarca söylenirken her yolun/kolun belirlediği ezgilerle söylenir. Bu ezgiler ve şiirin icra ediliş tarzı tirme icralarının yanı sıra destan anlatımında da değişikliğe uğramaz. Gelenekte destan kaynaklı bir şiir ne şekilde icra ediliyorsa destan
icrası sırasında da bu özelliğini korur. Bu bakımdan tirme söyleme ile destan icrası ve yöntemleri
arasında yakın bir ilinti vardır.
Bahşıların Türkmenler arasında söylediği tirme şiirlerin önemli bir kısmı Mahtumkulu’na
aittir. Türkmen bahşılık kolları/yolları üzerine yapılan araştırmalarda bahşıların repertuarında yer
alan şiirlerin neredeyse yarısının Mahtumkulu şiirlerinden oluştuğu tespit edilmiştir (Orazgılıyov
2014: 41). Bu bakımdan Mahtumkulu şiirlerinin günümüze ulaşmasında bahşılık geleneğinin
önem taşıdığını belirtmek gerekir. Türkmen bahşılık geleneğinde “Mahtumkulucu” olarak tanınan
bahşıların da bulunduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Garadeli Göklen ve İlmetoğlu Gambar,
Mahtumkulu şiirlerini söylemeleriyle öne çıkmışlardır. Türkmen bahşısı Palta Ağa’nın verdiği bilgilere göre Gambar bahşı, Mahtumkulu’nun şiirlerini tekrara düşmeksizin iki gece boyunca icra
edermiş (Şamuradov 2000: 178).
Bahşılar Mahtumkulu’nun yanı sıra Şabende, Şaydayi, Mağrupi, Kemine, Gayıbi, Zelili,
Seydi, Mollanepes, Meteci, Kâtibi ve Talibi’nin şiirlerini de tirme olarak söylemektedirler (Orazgılıyov 2014: 27-28). Bu etki, 18. ve 19. asırlarda bahşılık geleneğine Andalıp’ın “Leyli-Mecnun”,
“Yusup-Züleyha”, “Zeynel-Arap”, “Baba Rövşen”; Şeydayi’nin “Gül-Sunuber”, Mağrupi’nin “Dövletyar”, “Yusup-Ahmet”, “Seypilmelek-Medhalcemal”; Şabende’nin “Gül-Bilbil”, Mollanepes’in
“Zöhre-Tahır” gibi destanların dâhil olmasıyla daha da artmıştır (Orazgılıyov 2014: 30). “Ayrıldım”, “Bugün”, “Gözler men”, “Gerekdir”, “Neyleyin”, “Har eyler”, “Gözel sen”, “Her yana”, “Mala
seretmez”, “Bellidir”, “Meydan yoluksa” gibi aydımların/tirmelerin sözleri Mahtumkulu’na aittir.
Yine aynı şekilde “Zarı bilen”, “Nezli yar”, “Halım”, “Niçik zat sen”, “Oyan”, “Zöhrecan”, “Piyala”,
“Daglar” ve “Vahıt” adlı aydımların/tirmelerin sözleri de Mollanespes’in şiirlerine dayanmaktadır
(Recebov 1995: 12-13).
Şiirin/Aydımın Adı

Ait Olduğu Şair

İcracısı

İcracının Mektebi/Yolu

1

Babacıklar

Kemine

Orazgeldi İlyasov

Aşkabat Yolu

2

Dag Sayar

Mahtumkulu

Nurberdi Gulov

Kızılsu Yolu

3

Yalandadır

Zelili

Nurberdi Gulov

Kızılsu Yolu

4

Novayı

Nevayî

Ödeniyaz Nobatov

Merv Yolu

5

Heserli

Mahtumkulu

Ödeniyaz Nobatov

Merv Yolu

6

Bellidir

Mahtumkulu

Sahı Cepbarov

Aşkabat Yolu

7

İl Bileni

Mahtumkulu

Paytı Goşcanov

Çarçev Yolu

8

Gözleriñ

Pidaî

Babaniyaz Gurbanov

Merv Yolu

9

Mal Yagşı

Mahtumkulu

Ödeniyaz Nobatov

Merv Yolu

10

Seretmez

Mahtumkulu

Şakul Ernazarov

Çarçev Yolu

11

Kiçi

Pidaî

Nursahat Halsahatov

Merv Yolu

(Gulıyev 1985: 118-124)
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Tirme şiirlerini Türkmen bahşıları “heñ” adını verdikleri birtakım ezgilerle söylemektedirler
(Goçmıradov 2010: 17). Bahışarın tirmelerde kullandıkları “heñ”ler, Türkmen bahşılık kollarını/
yollarını oluşturmuştur. Örneğin Daşoğuz/Yomut-Göklen kolunda/yolunda “Hak Üçin”, “Babam
Gammar”, “Oyan”, “Yaşılbaş”, “Sandık”, Torgay Kuşlar”, “Tay Atım”, Dagı men Dagı” ve “Zer
Döküler” gibi bu yola özgü ezgiler/heñler bulunmaktadır (Şahin 2011: 186). Damana yolunda ise
“Teşnit”, “Ak yüzlü maralım”, “Cigi-cigi” ve “Nar ağacı” gibi ezgiler oluşurken, Ahal-Teke yolu ise
“makamlar yolu” olarak bilinir. Bu yolun bahşıları; “Goñurbaş makamı”, “Ayralık makamı”, “Erkeklik makamı”, “Gökdepe makamı”, “Göroglınıñ at oynadışı” ve “Hacıgolak” gibi ezgileri kullanırlar.
Merv/Salır-Sarık yolundaki bahşılardan da “Garıbım”, “Novayı”, “Dilber”, “Hemrayım”, “Ala Gözli”,
“Servi Agaçı” olarak adlandırılan ezgiler kaydedilmiştir (Şahin 2011: 189-190).
V.M. Belyayev, “Türkmen müziği” adlı makalesinde Türkmen bahşılarının oluşturduğu
“heñ”lerin ince işçiliğe sahip olduğunu, sesli materyalin çeşitlilik gösterdiğini ve asırlarca işlenmiş
zengin bir müzik kültürünün delili olan sıkı ve sıra halinde kullanılan bir kompozisyon sisteminin
var olduğunu belirtir. Ayrıca Türkmen müziğindeki bu sağlam yapının ne iptidai ne de en kültürlü
halklarda korunabildiğini belirten Belyayev, Türkmen müziğinin özel bir karaktere sahip olduğunu
vurgulamıştır (Gullıyev 1985: 8). Büyük oranda bahşılarca oluşturulmuş ve aktarılmış olan Türkmen müziğinin asıl karakteri bahşılık geleneğindeki “heñ”lerde bulunmaktadır. Tirme söyleyen
ve destan anlatan bahşılar, bu ezgileri ait oldukları yolun karakterine uygun olarak icra etmeye
günümüzde de devam etmektedirler.
Kısacası Türkmen bahşıları, çok çeşitli kaynaklardan, bunlar arasında yazılı kültür dairesinde yetişmiş şairler ve sözlü kültürde oluşmuş destanlar ve hikâyeler vardır, şiir toplayıp
icra edebilmektedirler. Tirmeci bahşılar adı verilen bu bahşılar, hangi kaynaktan alırsa alsın şiir
metinlerini kendi yarattıkları ezgilerle bütünleştirmektedirler. Kaynak itibariyle klasik bir şairin şiiri
bahşılık geleneğine geçtiğinde artık başkalaşmaktadır. Bahşılar asırlardan beri söyleye geldikleri
ritimlerle bu şiirleri kendilerinin malı haline getirmektedirler. Ustamalı mantığı içinde de değerlendirilebilecek bu şiirler, kaynakları itibariyle çeşitli olmakla birlikte makam ve icra açısından
Türkmen bahşılık geleneğinin asıl karakteriyle aynileşmek ve tek bir geleneği şiirleri görünümü
kazanmaktadır. Bu durum sadece tirme söylemede değil, destan anlatma geleneğinde de benzerdir. Tirmelerin özellikle destan icrasıyla ilgisine diğer bölümde daha yakından bakabiliriz.

2. Destan İcrasında Tirmeler
Türk boylarının destan ve hikâye anlatma geleneklerine bakıldığında, destanların ya da
hikâyelerin belirli geleneksel ortam ve düzende anlatıldıklarını görmek mümkündür. Türkiye’de
âşıklar halk hikâyesi anlatmaya “fasıl”la başlarlar. Çeşitli tür ve şekillerde söylenen şiirlerden
oluşan bu fasıl kısmı da hikâye anlatamaya hazırlık işlevini görür. Fasıl genellikle bir “divânî” tarzı
şiirle başlar, bunu cinaslı bir türkü takip eder. Daha sonra fasılda “tekerleme” adı verilen ikinci bir
türkü, cinassız bir koşma, bir destan, Köroğlu’ndan şiirler, bazen bir muamma yer alabilir. Fasıl
kısmını “döşeme” bölümü izler. Bu bölümde âşık mensur bir tekerleme söyler. Tekerlemedeki
olaylar âşığın başından geçmiş gibi nakledilir. Tekerlemeden sonra âşık bir dua eder ve hikâyeye
başlar (Alptekin 1997: 26-30). Azerbaycan sahasında anlatılan hikâyelerde de “Ustadname” adlı
bir giriş bölümü vardır. Hikâyelerin yapısal bir özelliği haline gelmiş bu bölümdeki şiirler, genellikle
sekizli veya on birli koşmalardan ve geraylılardan oluşur. Hikâyenin konusuyla doğrudan ilintili
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olmayan bu bu bölümde öğüt ve nasihat içerikli şiirler yer alır. Şiirlerin sayısı da çoğunlukla üçtür
(Alptekin 1997: 32). Özbek bahşıları da destan anlatmaya doğrudan giriş yapmazlar, öncelikle
“terme” adını verdikleri şiirleri söylerler. Bahşı, “terme” şiirlerle dinleyiciye aslında “Bu destanlardan hangisi anlatayım?” veya “Ne anlatayım” demek ister (Fedakâr 2003: 69). Kazak destancıları
destan anlatımından önce bazı şiirler söylerler. İlk şiir olan “bastav”la anlatıcı, kendini, ustasını
ve repertuarını tanıtır. Devamında ise konuyla alakalı veya bağımsız birkaç şiir daha söyler. Bunu
ise hayatın geçiciliğini konu edinen “tolgavlar” izler, bu şiirlerden sonra destan anlatmaya başlar.
Destandan önce “terme” söyleme geleneği Karakalpak destancılarında da vardır (Reichl 2002:
104).
Türkmen bahşılık geleneğinde destan anlatımı “tirme” bölümüyle başlar. Bahşı, destan
anlatmaya doğrudan başlamaz, öncelikle gelenekten alınma ustamalı şiirleri söyler. Bu bölümde
bahşının hangi şiirleri söyleyeceği ve şiirin sayısı bahşının ustalığına ve mensubu olduğu yola/
kola göre farklılık gösterebilir. Azerbaycan sahasında olduğu gibi üç adet şiir söylemek veya başka bir geleneksel sayıda söylemek mevcut değildir. Tirme bölümü olarak adlandırılan icranın bu
kısmı, destanların yapısal bir özelliği olmamakla birlikte destan icrasını yakından ilgilendiren ve
çoğunlukla da icra ortamına ait bilgiler ve tutumlar barındıran bir bölümdür. Dolayısıyla Türkmen
destan icrasının tahliline tirme bölümünün de dâhil edilmesi gerekmektedir. Kısacası tirmelerin,
anlatıcı, dinleyici ve destan metni üzerinde tesiri vardır ve bu tesirin destan geleneğinin tahlili
esnasında ele alınması uygun olacaktır.
Tirmelerin destan anlatımındaki yerine destancı açısından başlamak yerinde olacaktır.
Tirmeleri icra eden ve onların oluşturduğu etkiden yararlanan bahşı için tirmelerin ve destan icrasında başka anlamları ve işlevleri de mevcuttur. Türkmen bagşıları, destan anlatımından bahsederken “yol” kelimesini kullanırlar. Esasında bahşılar, destan anlatmaya başlayarak dinleyicileri
bir yolculuğa çıkarırlar. O yüzden bahşılık geleneğinde “yol” ifadesinin önemli bir yeri vardır.
Hem destan icrası hem de bahşıların mensubu oldukları kollar, yol kelimesiyle karşılanmıştır.
İzleyenleri veya dinleyenleri yolculuğa çıkarmak, bilindiği gibi Türklerin kamlık ya da şamanlık
geleneklerinde mevcuttur. Ozan ve bahşı gibi geleneksel tiplerin de bu önceki tiplerden birtakım miraslar aldıkları ve genel karakterinde kamlardan etkiler taşıdıkları çok çeşitli çalışmalarda
belirtilmiştir. Türkmen bahşılarının icraya “yol” demeleri ve destan anlatımını yolculuğa çıkmak
olarak kabul etmeleri onların destan anlatımı ile Şamanların kendinden geçer halde yaptıkları
yolculuklar arasında bir ilinti olduğunu gösterir. Şamanlar gibi seçilmiş kişiler olan bagşılar, anlatımları ve çaldıkları nağmelerle dinleyenleri bir yolculuğa çıkarır, bu yolculuk Şamanların esrime
yolculuğuna benzer. Bagşılar, anlattıkları ile dinleyenleri gerçek dünyanın dışında bir seyahate
çıkarırlar. Türkmen bagşısı, destan anlatımına bir törene katılacakmış gibi hazırlanır. Toyda destan anlatacak bagşı, toya temiz bir ruh hali ile gelir, toyun esas unsuru ve onur konuğudur. Bagşı
toy günü destan icrasından önce toy sahibini tebrik eder, toydaki eğlencelerden uzak kaldığı gibi
yemeği de kalabalıkla beraber değil, tek başına yalnız yer. Özellikle Harezm bölgesi bagşılarında
gördüğümüz üzere, destan anlatımından önce bagşı afyon almakta ve bu sayede “yol”a, destan
anlatımına daha kolay girmektedir (Kominek 1997: 75-76).
Bagşı, kalabalığın orta yerinde, merkezi bir konumda kendisi için hazırlanan yere oturur,
ev sahibine, iyi dileklerde bulunur ve icraya başlar. Eğer toya katılan bagşı sayısı fazla ise onlara
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birer “aydım” söyletilir ve kim daha başarılı olursa ona destan anlattırılır (Şamuradov 2000: 189).
Destan anlatımı, bagşı ve dinleyiciler için eğlence amaçlı bir toplanmadan daha öte anlamlara sahiptir. Aslında destan anlatımıyla bagşı, şamanın uzak dünyalara ve olağanüstü varlıklara
ulaşma yolculuğuna benzer bir yolculuğa çıkar, kendisiyle birlikte etrafındakileri de bu yolculuğa
dâhil ettiğini kullandığı müzikten anlayabiliriz. Bu yüzden Türkmen bagşıları destan anlatımına
“yol” demektedirler. Bagşı, yola girerek yükselmeyi icra esnasında çaldığı dutarın perdelerini yükselterek yapar. İcranın başında bagşı, dutarın akordunu mümkün olduğu kadar düşük tutar, alt
perdeleri kullanır. Vakit geçtikçe ses perdelerini yarım ya da çeyrek ton yükseltir, bu da dinleyicileri memnun eder. Dinleyiciler, anlatımın güçlenmesini ve bir an önce anlatı atmosferine girmeyi
isterler. Yaygın inanışa göre bir bagşı icra esnasında yedi kez dutarının akordunu değiştirmelidir,
ancak bu sıra her zaman dikkate alınmamış ve değişen sıklıklarda akort yapılmıştır. Türkmen
bagşıları icra esnasında genellikle 1. Düşük (Telin en güçsüz hali), 2. Orta (Telin orta ayarda
çekimi), 3. Yüksek (Yüksek, güçlü ayarda) olmak üzere üç çeşit akort kullanırlar. Bu üçlü akort
aslında icranın/yolculuğun üç aşamasına denk gelir. İlk aşama yola girişe hazırlığı ve yola girişi,
ilkinden daha uzun süren ikinci aşamada esrimeye/yolun sonuna ulaşmak için gerekli kuvvet
toplanır ve üçüncü bölümde sona ulaşılır. Bu durumu, destanlarda icra edilen şiirlerin tonlarına baktığımızda da görebiliriz. Bagşısının şiirleri, belirli bir sıra ile tertip edilmiştir, bir sonraki
şiir, bir öncekinden daha güçlü bir ezgi ile söylenir. (Kominek 2005: 246-247, Kurbanova 2000:
121-122). Vambery’nin kayıtlarında da buna benzer bir ica tasviri vardır. Etrek civarında şahit
olduğu icrada, bagşının etrafına gençler toplanmış, kahramanlık konulu şiirler dinlemektedirler.
Bagşı önce dutarı yavaş çaldığı gibi ses tonunu da oldukça düşük tutmuştur. Bagşı, dutarını tam
olarak ayarlayıp ısındıktan sonra hem dutarın hem de kendi sesini yükseltmiş, şiirde anlatılan
savaş sahnelerini hem bagşı hem de dinleyiciler yaşamaya başlamıştır. Heyecandan külahlarını
yere vuran gençler, saçlarını yolup sanki kendi kendileriyle mücadeleye girişmişlerdir (Abdıllayev,
1996: 115).
Türkmen bahşlarının destan icrasını dinî bir ayin olarak nitelendirmek mümkün değildir,
ancak dinî ve büyüsel ayinleri icra eden tiplerin yöntemlerini bahşıların da kullandıklarını söyleyebiliriz. Örneğin bahşı tirme kısmındaki şiirlerinden birisinin dini içerikli olmasına dikkat eder. Bu
şekilde destancı zor bir işe veya yolculuğuna başlamadan önce Allah’a dua ederek rahatlama
ve dinî boyuta sığınma yolunu tercih eder. Bahşı, tirme bölümündeki ezgiler ve şiirlerle kendini aşkınlığa ulaştırırken bu hale dinleyicileri de çekmektedir. Dinleyicilerle birlikte bahşı sıradan
zamanı ve mekânı aşarak olağandışı bir dünyaya geçişi sağlar. Bu geçiş sağlandıktan sonra
destan anlatmaya başlayabilir. Bu bakımdan “tirme” şiirler, bagşının destan anlatmaya ruhen
hazırlanmasını da sağlar. Müziğin ve şiirin havasına giren bahşı, destan anlatmaya hazır hale
gelir (Seyitmıradov 1976: 11).
Bahşı, psikolojik açıdan hazırlığı tirme bölümünde yaptığı gibi fiziksel olarak da bu bölümde icraya hazır duruma gelir. Bagşı, “tirme”leri söylerken dutarının akordunu ve sesini kontrol
eder. Ses tellerini ve ellerini ısındırır. Hem bahşının hem de dutarın destan icrasına hazır olması önemlidir. Bahşılar destan anlatırken unutkanlıktan veya şiiri yanlış icra etmekten çekinirler.
İcrada yanlışlık yapan destancı, bahşılığın pirlerinden mutlaka bir karşılık geleceğine inanırlar.
Çoğunlukla bir musibet olarak ortaya çıkan bu duruma düşmemek için bahşı, destan anlatmaya
hazır bir halde başlamak ister. Kısacası “Tirme” şiirler bittiğinde bagşı artık terlemeye başlamış
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ve ısınmıştır. (Şamuradov 2000: 189). Artık bahşı, yolculuğa, yani destan icrasına hazırdır.
Destancılar tirme bölümünde söyledikleri şiirlerle repertuarlarını tanıttıkları gibi hangi destanı anlatacaklarını karar verirken dinleyicinin nabzını da tutarlar. Tirmeleri Köroğlu destanını
ağırlıklı söyleyen bir bahşı, büyük oranda Köroğlu kollarını bilirken Garip’ten veya Kerem’den
şiirler söyleyen bahşı ise Türkmenlerin tabiriyle aşk destanlarına da halk hikâyelerine hâkimdir.
Dinleyici de bahşının destan açısından yatkın olduğu alanlardan bir destanı anlatmasını isteyebilir. Bu bakımdan esasında tirme bölümü, destancı ile dinleyicilerin tanıştıkları ve birbirlerini daha
iyi tanıdıkları bir bölümdür. Karşılıklı talepler doğrultusunda icrada hangi destanın anlatılacağı
tirme bölümünde açıklık kazanır. Daha önceden dinleyenler de anlatıcı da hangi destanın icra
edileceğini bilmeyebilir. Doğaçlama bir ortamda söylenen bir tirmenin etkisiyle, bahşının yönlendirmesi veya dinleyicilerden gelen isteklere bağlı olarak bahşı destan anlatına geçer.
Bahşı, söyleyeceği destanı tirme bölümünde belirlediği gibi destan anlatımının başlayacağına dair bilgilendirme ve uyarılarını da burada yapar. “Tirme”leri söyleyen bagşı, destan anlatımına geçmeden önce destan anlatımının birazdan başlayacağını bildirebilir. Bayar Bagşı, tirme
bölümünde bir ara durarak “Âşıkların hiçbirini daha hatırlayamıyorum. Şasenem de Ezber Hoca
da Âşık Garip’i arıyor. Onlar Garip’i buluncaya, Hüyrlukga ve Hemracan görününceye kadar yine
biraz daha şiir söyleyeyim, belki o zaman âşıklar da görünür. Görünmezlerse “gıcakçı”m Esen
can ile birlikte onların peşine düşeriz.” der ve şiir söylemeye devam eder. Bu arada dinleyiciler
de birbirlerine destan anlatma vaktinin yaklaştığını söylerler (Seyitmıradov 1976: 77). Bir süre
sonra bagşı, “Garip’ten de, Şasenem’den de, Hoca’dan da haber yok. Sanki bunlar kaçtı. Onlar
olmadan bu toyu geçirmek olmaz. Ben onları arayayım, belki bulurum.” der ve destan anlatmaya
başlar (Aşırov 1992: 130).
Tirmeler, destancının yanı sıra dinleyiciler için de hazırlık safhasıdır. Destanlar, Türkmenlerde çoğunlukla toylarda anlatıldığından tirme kısmı, destan dinleyicilerinin yerini aldığı ve toy
sahibinin ikramlarını yediği ve içtiği bölüm olarak görülebilir. Destan anlatmaya kadar icrayı izlemek isteyenler ihtiyaçlarını giderir ve destancıyı duyabileceği bir mevkide yerini alır. Diğer bir ifade ile bagşı, tirmeleri bitirdiğinde dinleyiciler dikkatle ve sessizce destanı dinleyebilecek bir hale
gelmiş olurlar. Destan anlatmaya başlamadan önce bagşı, bu şiirlerle dinleyicisine adeta ders
verir. Onları düzene, sessizliğe ve saygıya davet eder. “Tirme”ler, genellikle Mahtumkulu’ndan
ve Köroğlu’ndan alınma şiirlerdir. Öğüt ve nasihat verici bu şiirler, insanın meclis içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini, değerli insanının niteliklerinin neler olduğunu, doğru ve yanlışları, güzeli
ve çirkini anlatırlar. Bu şekilde dinleyiciler, iyi bir dinleyicinin meziyetlerini de öğrenmiş olurlar ve
bunlara riayet ederler:
Adam bolup adam gadrın bilmeyen
Ondan yene otlap yören mal yagşı
Sözlegende söz manısın bilmeyen
Ondan yene sözlemeyen lal yagşı
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Her kimin özüne Müsürdir cayı
Yadından çıkmayır bayramı toyı
Can saglıgın bolmaz hiç deni tayı
Agşam yatıp ertir şükrün kıl yagşı

Bir bivefa yara gülüp bakandan
Şirin canı ışk oduna yakandan
Yat illerde mısapırlık çekenden
Ursa, sökse horlasa da il yagşı

Hudayım saklasın şerden, gahardan
Minnetli aş acı bolar zeherden
Ey yaranlar biz bazarsız şeherden
Ondan ki bir gurap yatan çöl yagşı

Magtımgulı sözlegin sen her bapdan
Bu dünya tutdurmaz çüyrükdir düypden
Anırsı gelmeyen gurı, boş gepden
Ondan ki bir şuvlap ösen yel yagşı (Mıradov 1992: 53)

Mahtumkulu’nun “Yagşıdır” ayaklı şiirini icra eden bahşı, aslında “Ey ahali, herkes elinden
geldiği kadar iyilik yapmalı. İyilik et, deryaya at, su bilmese balık bilir, balık bilmese Halık bilir,
derler. Dünyada insandan geriye iyi nam kalır. Edep herkese lazımdır. Edep, akıllı adamın başına
talih kuşunu kondurur.” demektedir. Nasihat içerikli olmanın ynında bu tirmeler esasında insan
üzerine felsefi düşünceleri de tartışmaya açmaktadır (Orazgılıyov 2014: 26).
Tirmelerin anlatıcı ve dinleyici üzerinde olduğu kadar destan metinlerinde de tesirlerinin
olduğu söylenebilir. C. Kurbanova’nın da belirtiği gibi destan anlatımı, genellikle “tirme aydımları”
denilen ve konu bakımından anlatı ile alakası olmayan beş veya altı şiirler başlar. Bu şekilde destan anlatımına başlamak, Türkmen bagşıları için değişmez bir kural haline geldiği gibi Türkmen
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destanlarının yapısal özellikleri arasında da yer almıştır. Ş. Gullıyev, tirmelerin destan icrasındaki
yerini ve destanlardaki şiirlerin tirme geleneğine geçişiyle ilgili şu tespitleri yapmıştır: “Bahşılar,
tirmeci bahşı ve destancı bahşı olmak üzere ikiye ayrılmasına rağmen tirmeci bahşıların şarkıları
ve destanların şarkı kısımları makam-ton, metroritmik ve kompozisyon kuruluşları yönüyle aslında birbirlerinden ayrılmazlar. Bunun yanında tirmeci bahşılar ve sıklıkla da destancı bahşılar,
destanların şarkı kısımlarını ayrı birer şarkı olarak da kullanabildikleri gibi tam tersi de olabilmekte ve pek çok tirmeci bahşı şarkısının ezgisi destan icrasında kullanılabilmektedir.” (Gullıyev
1985: 28). Özellikle Mahtumkulu’nun şiirlerini destanların bünyesine alarak icra etmek, pek çok
Türkmen bahşılık kolunda/yolunda mevcuttur. Teke, Sarık-Salır ve Ersarı yollarında bu gelenek
oldukça güçlüdür (Orazgılıyov 2014: 27).
Türkmen destanlarının şekil açısından manzum ve mensur kısımlardan oluştuğu göz
önünde alındığında tirmelerin değeri daha iyi ortaya çıkar. Bilindiği gibi mensur kısımlar, olayların
nakledildiği, manzum kısımlar ise şiirlerin dutarla ve belli ezgilerle icra edildiği kısımlardır. Gelenekte müstakil halde icra edilen bir şiir, destan bünyesine alınabildiği gibi, bir destandan kopan
şiir tirmeci bahşılarca müstakil olarak icra edilebilir. Tirme şiirleri destan bünyesinde de yapısını
ve ezgisi büyük oranda korur. Dolayısıyla destancı bahşıların tirme söyleme geleneğinden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değildir.

Sonuç
Türkmen bahşılık geleneğinde bahşılar repertuar özellikleri açısından “tirmeci” ve “dessancı” olmak üzere iki zümreye ayrılmış olsa da bütün bahşıların tirme söyleme geleneğiyle yakın
bir alakası vardır. Bahşılar mesleğe öncelikle dutar çalmayı ve geleneksel ezgileri icra etmeyi
öğrendiklerinden repertuarlarında mutlaka “tirme” denen şiirlerden bulunur. Ayrıca sadece destan anlatan bir bahşıdan bahsetmek de neredeyse mümkün değildir. Destancı bahşılar, destan
anlatmaya başlamadan önce tirme şiirlerden söylerler. Dolayısıyla tirmeler, destan anlatma geleneğinin hem metin hem de bağlam özellikleri üzerinde etki bırakmıştır.
Destan anlatıma giriş vazifesi gören tirme kısmında bahşılar, kendilerini destan anlatmaya
hazır hale getirirken, dinleyiciler de bu sırada kendilerine uygun bir yer bulup destan dinlemeye
hazır hale gelirler. Destancı söylediği tirmelerle dinleyicinin hangi destanı dinlemek istediklerini
ölçmeye çalıştığı gibi, destan icrasının ne zaman başlayacağını da yine bu bölümde haber verir.
Bahşının nasihat verdiği, dinleyicilerin öğüt aldığı tirmeler, bazı destanların bünyesinde de yer
alabilir. Ezgi ve metin açısından herhangi bir değişikliğe uğramadan destanda yer alan tirmeler,
destan geleneğiyle yakın bir alaka içinde olduklarını gösterir.
Destan metinlerinde yapısal bir bölüme kavuşamamış olmasına rağmen tirme söyleme
bölümü, destanların metin ve bağlam özelliklerinin tespitinde önem arz etmektedir. Özellikle anlatım ortamıyla ilgili önemli bilgiler içeren bu kısmın tahlili, destan icrasıyla önemli sonuçlar vermektedir. Bu bakımdan bugüne kadar tespit edilen destan metinlerinin başlangıç kısmında tirme
şiirlerine yer verilmemiş olması büyük eksikliktir. Günümüzde özellikle Türkmenistan’ın kuzey ve
kuzeydoğu bölgelerinde anlatılmaya devam edilen destanların tirmelerle birlikte kayıt altına alınması ve destanlardaki şiir bölümlerinin ezgileriyle birlikte derlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Kısacası Türkmen destanlarının tespiti ve incelenmesi aşamalarına bahşılık geleneğindeki tirme-
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ler ve tirme söyleme geleneğinin dâhil edilmesi, bölgedeki destan geleneğinin doğru bir şekilde
tahlil edilmesine katkı sağlayacaktır.
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ANADOLU EFSANELERİNDE SULAR VE SU İMGELERİ ÜZERİNE
ARKETİPSEL BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN1

Milletlerin belleğinde yüzlerce yıl yaşayarak dilden dile anlatıla gelen sözlü halk ürünleri
olan masallar, bilmeceler, halk hikâyeleri, atasözleri, destanlar, efsaneler, bağlı oldukları toplulukların en önemli kültürel varlıklarından birisini oluştururlar. Sözlü gelenek ürünlerinden olan efsaneler,
tarihi olaylara kısmen de olsa ışık tutma yönleri ve toplumun sosyal ve psikolojik yapısını yansıtmaları açısından, önemli bir yere sahiptirler.
Efsaneler içinde, nehirler, göller, denizler, şifalı sular, kaynak suları, sıcak su kaynakları,
kaplıcalar gibi sular çevresinde anlatılan efsaneler, büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu sularda
olağanüstü nitelikler gösteren bazı canlıların yaşadığına dair rivayetler, al karısı ve su ilişkisi, su
perileri gibi motifler dikkati çekmektedir.
Ne tür bir kültürel örüntü söz konusu olursa olsun su, kozmogonide, mitlerde, ritüellerde,
ikonografide her zaman aynı işlevi görür; her biçimin öncülü, her yaratının desteğidir. Suya batma, ilk biçime geri dönüşü, yeniden yaradılışı, doğumu simgeler; çünkü suya batma, biçimlerin
biçimlerini kaybedişidir ve var oluş sürecindeki ayrışmamış olanla yeniden bütünleşmektir; sudan
çıkış, biçimin ilk kez dışa vurulduğu yaradılış eyleminin tekrarıdır. Suyla temas etmek her zaman
yenilenmeyi temsil eder; çünkü eriyip giden daha sonra “yeniden doğacaktır”; çünkü suya batış,
yaşamın ve yaratıcılığın potansiyelini çoğaltır ve geliştirir. Erginleme ritüellerinde su, bir “yeniden
doğum” bahşeder; büyüsel ritüellerde iyileştirir, cenaze törenlerinde ölümden sonra doğumu garantiler. Bütün potansiyel güçleri kendinde toplayan su (“hayat suyu”) yaşamın simgesidir. Tüm
imkânları kendi bünyesinde barındırır, mükemmel bir akıcılığa sahiptir, her şeyin gelişimini sağlar
ve aya benzetilir veya doğrudan ayla özdeşleştirilir. Ayın ve suyun ritimleri aynı kaderi paylaşır,
tüm biçimlerin düzenli aralıklarla görünüp kaybolmasını yönetir, evrene döngüsel yapısını kazandırır.
1 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Ana
Bilim Dalı/Adana
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Potansiyel gücün ve ayrışmamışlığın ilkesi, her tür kozmik tezahürün temeli, bütün tohumların taşıyıcısı olan su, bütün biçimlerin kaynaklandığı ve bir felaket ya da kendi gerilemeleri
sonucunda dönecekleri ilk özü simgeler. Başlangıçta ve her tür tarihsel ya da kozmik döngünün
sonunda su vardır ve her zaman var olacaktır. Ama hiçbir zaman tek başına var olamaz; çünkü
parçalanmaz bütünlüğünde tüm biçimleri potansiyel olarak barındıran bir hayat kaynağıdır.
Eski Türk yazıtlarında Iduk Yer-Sub olarak geçen koruyucu ruhların başında yer ile beraber su kültünün de geldiği görülür. Yer-Sub adından da görüldüğü gibi, su, yerle beraber diğer
hami ruhların başında yer almaktadır. Su unsuru evrenin oluşumunda ilk madde rolünü üstlenmesinden dolayı başlangıçların başlangıcı durumundadır. Mitolojik tasavvurlarda Su ıssı (su sahibi)
genelde insan bazen de balık şeklinde görüntülenir ve nehir, ırmak ve pınar gibi çeşitli gruplara
ayrılır.
Folklor düşüncesinde ab-ı hayat ve ölüm suyu olarak ikilik gösteren su kültü mitolojik
dünya modelindeki kozmogonik ve eskatolojik mitlerin yansımasıdır. Suyun ilk madde olması da
hayatla ölümü birleştirmesinde görünmektedir.
Su iyesi, suyun kirletilmesini, avlanan balığın ateşe atılmasını, gölleri kurutmayı sevmez.
Su iyesine kanlı ve kansız kurban sunulması ayrı ayrı mitolojik inançlarda belli olur. Bazı mitolojik
anlatılarda ak geyik, su ilahesiyle bağlı bir şekilde gözükür. Nitekim ak geyiğin sudan çıktığı ve
mağarada yaşadığı anlatılmaktadır. Suyun kutsallığı insanların birbirine iyi şeyler dileyerek su
atmaları şeklinde korunmuştur. İslamiyet’ten sonra su kültü, eski işlevini korusa da eren kültüyle
birleştiği gözden kaçmamalıdır.
Arketipler, ortak biliçdışının ürünleridir. Sembol ve imgelerin yarattığı bu alan derin ve
karanlıktır. Sıkıştırılmış ilk düğüm olan arketipler, anlatının en derin tabakasında bulunur. Arketiplerde anımsatıcı kuvvet vardır. Ortak hafızayı canlı tutar ve temsil edilemeyen gücü somutlaştırır. Ortak deneyimin şifresi olan arketipler, yaşamımızın çeşitli uyarıcılarla karşılaşması sonucu
ortaya çıkar. Bu özellik, mit, efsane ve masallarda ortak bir anlam oluşturur.
Jung’un kuramsal temelini sunduğu arketipoloji ve biliçdışı dinamiklere yoğunlaşan Analitik psikoloji ekolü, arketiplerin doğası gereği imgeler, resimlerle çalışır. İmgeler, çok-anlamlılık ve
muğlaklık taşırlar. Belirgin ve keskin bir ifadeyi taşıyan sözcükler gibi apaçık değildirler. Evrensel
bir sembol olan arketipin doğasında ilk olma ve kendiliğinden ortaya çıkma gibi iki unsur vardır.
Arketipsel çözümleme, ilklerin özel anlamı üzerine yapılan bir yorumdur ve insanlık tarihinin ortak
sembolik dilidir.
Bu çalışmada, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçilen suyla ilgili efsaneler, öncelikle hangi su kaynağı olduğuyla ilgili olarak sınıflanacaktır. Daha sonra metinlerde yer alan arketipsel
imgeler belirlenecek ve bunlar da kendi içlerinde bir araya getirilerek sahip oldukları işlevlere göre
yeniden sınıflanacaklardır. İncelemenin sonunda metinlerin alt dokusunda yer alan sembol dil
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkan veriler, evrensel kolektif bilinçaltı örnekleriyle olan
benzerlik ve farklılıklarına göre değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma, farklı bir bakış açısıyla
Anadolu efsanelerini incelerken, alana katkı sağlamayı hedeflemektedir.
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GİRİŞ
1. Arketipsel Sembolizm
Arketipler, herkeste görülen özdeş psişik yapılardır. Arketipler, imgelere dönüşen ruhsal
süreçler veya insan davranışlarının en eski modelleri veya içgüdülerin kendi portreleri olarak
tanımlanabilirler (Jacobi, 2002: 68).
C. Gustav Jung, analitik psikolojinin kurucusu olan, fikirleri ve psikoloji alanında ortaya
koyduğu orijinal yöntemlerle tanınan bir bilim insanıdır. Psikoloji alanında bilinç ve bilinçdışının
yapısı üzerine yaptığı çalışmalar, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
Jung, insan psişesini bilinç ve bilinçdışı diye ikiye ayırdıktan sonra, bilinçdışını da kendi
arasında kişisel ve kolektif olmak üzere ikiye ayırır. Jung’a göre bilinçdışının çok katmanlı yapısında insanlığın varoluşundan bugüne kadarki tüm bilgiler yer almaktadır. Jung bunu, kolektif
bilinçdışı ve arketiplerle ifade eder (Jung, 1997: 39-53).
Arketipler, ilk örnek olmalarına rağmen, ortaya çıktıkları çağa göre değişikliklere uğramış
ya da tümden değişmişlerdir. İnsanoğlu, bu dünyadaki serüveninin başlangıcından beri tecrübelerini farklı sembollerle ortaya koymuştur. Arketip adını verdiğimiz bu semboller, bilinçdışında bir
araya getirilmiştir.
Bilinçdışı, her neslin yapıp ettikleriyle genişlemiş ve ortak semboller dünyası ortaya çıkmıştır. Her yeni nesil, bilinçdışına bir şeyler eklerken, ondan alıntılar da yapmıştır. Bu alıntılar,
rüyaların dışında edebi eserlerde, mit, masal, hikâye ve romanda, son dönemde ise dizi filmler ve
sinemada karşımıza çıkmaktadır.

2. Self
Her insanda bilinç ve bilinçaltı ögeler arasında dengeyi oluşturma olgusu bulunmaktadır.
Jung psikolojisinde bilinci ve bilinçdışını düzenleyen bütünlük arketipi “self”tir. Bu denge, Jung’un
“Bireyleşme” dediği sürecin sonunda ortaya çıkmaktadır. Bireyleşmeyi olumlu olarak tamamlayan biri, kendini gerçekleştirmiş olur. İnsanda kişiliği düzenleyen iki merkez vardır. Bunlardan
birincisi, bilinç ile ilgili olan “ego”dur. Self ise, bütün kişiliğin merkezinde bulunur. Self, bireyleşme
sürecini başlatan önemli bir dürtüdür. Sembol olarak daire, kare, mandala veya dört sayısı ve katları ile gösterilir. Self, aynı zamanda rüyaların kaynağıdır. Rüyalarda geleceği sezen ve şimdide
insanlara rehberlik eden unsurdur (Jung, 1997:32-47).

3. Bireyleşme Süreci
Jung, bireyin bilinç ve bilinçdışı bölümlerini birleştirme girişimini “bireyleşme süreci” olarak adlandırır. Bireyleşme süreci, kişinin kendi iç merkeziyle (ruhsal çekirdeğiyle) ya da selfiyle,
bilinçli olarak karşı karşıya gelmesiyle, genellikle kişiliğin yaralanması ve buna refakat eden acı
ile olur. Bu süreç, belli arketipsel semboller tarafından ortaya konmaktadır. Bu sembolik figür ve
formlardan birisi, “gölge arketipi”dir.
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3.1. Gölge Arketipi
Gölge, psişik bütünlüğümüzün görünmez ama ayrılmaz bir parçası, diğer yanımızdır.
Toplum tarafından kabul gören yanımızın dışında, toplumca benimsenmeyen davranış tiplerine
sahip olan korkutucu yanımızdır. Kısacası, insanoğlunun karanlık yönünü oluşturur.
Gölgenin gelişimi egonunkine paraleldir. Egonun ihtiyaç duymadığı veya kullanamadığı
nitelikler, kenara konur veya bastırılır. Bir çocuğun gerçek bir gölgesi yoktur. Ancak egosu sabitlik
ve kendini ifade edecek alan kazandığı sürece gölgesi kuvvetlenmeye başlar.
Eğer gölge, kişisel bilinçdışına ait ise bize yakın olan figürler şeklinde karşımıza çıkar
(abi, kızkardeş, arkadaş…). Gölge, kolektif bilinçaltına aitse, mitolojik bir varlık olarak ortaya çıkar. Gölge, kendisini içsel ve sembolik bir figür içerisinde ya da dışsal dünyadan gelen somut bir
figür içerisinde ifade edebilir (Jacobi, 2002: 150).

3.2. Anima ve Animus Arketipi
Fizyolojik olarak cinsiyetimizi oluşturan erkeklik ve dişilik hormonları birlikte salgılanır.
Herkeste aynı olan bu özellik, bir hormonun daha fazla salgılanmasıyla baskın cinsiyetin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Jung, erkek kişiliğinin kadınsı yönlerini “anima” ile kadın dişiliğinin erkeksi
yönlerini ise “animus” arketipi ile açıklamıştır.
Erkekteki kadın imajı, “anima” olarak adlandırılır. Erkekte animanın görünüşü, önce annesinin karakteri tarafından biçimlenir. Eğer onu olumsuz olarak algılamışsa, anima çoğunlukla
depresif tabiat, sinirlilik, sonsuz hoşnutsuzluk ve alınganlık özelliklerini taşır. Ama eğer, erkek
bunu aşabilirse, bunlar onun erkeksi yönünü güçlendirecek biçimde etkiler. Anima figürünün
olumsuz bir biçimi, masallarda âşıklarına çözülmesi gereken bilmeceler soran ya da onlara kendisinden kaçıp saklanmalarını buyuran prenses olarak çıkar (Jung, 2009:177- 179).
Anima, edebî eserde “cadı, yılan, ejderha” gibi olumsuz sembollerle veya “içe doğru
rehberlik” rolüyle ortaya çıkabilir.
Animus, kadındaki erkek imajıdır. Diğer arketiplerde olduğu gibi olumlu ve olumsuz görünümleri vardır. Animusun ilk imajının oluşmasında “baba”nın rolü önemlidir. Animus, kadının
gelişme durumuna paralel olarak, en ilkelinden en yücesine kadar, herhangi bir erkek figürü ile
kişileştirilebilir. Bu figür, rüyalarda bir erkek çocuk olarak görülebilir ve genellikle bir ses olarak
işitilir. Animus, birçok erkeğin birleşmesi biçiminde dile getirilmektedir. Olumsuz yönü baskın olan
animusta, kadının iktidar olma yönü ortaya çıkar. Olumlu animus görünümü, kadınların cesaret
ve saldırganlığa ihtiyaçları olduğu zaman yararlı olmaktadır. Cesaret, girişim gibi eril özelliklere
sahip olan kadınlar, yaratıcı fikirler ortaya koyarlar (Fordham, 2008: 72).
Jung’un teorisinde, karşıtlıklar önemli bir rol oynar. Eğer insanda olumlu bir düşünce
varsa, bilinçdışında bunun olumsuz bir karşılığı da mevcuttur. Arketiplerin olumlu ve olumsuz
yönlerinin bulunması bu yüzdendir. Anima arketipi akılcı erkekte duyguları, animus arketipi ise
duygusal kadında aklı ön plana çıkarır.
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3.3. Yaşlı Bilge Adam Arketipi
Kişinin yaşamında etkin olabilecek iki arketip, “yaşlı bilge adam” ve “büyük anne”dir. Yaşlı
bilge adam arketipi, simgesel olarak toplumlara önderlik eden, onların değişmeyen doğrularını
gösteren bir karakter olarak edebî eserde karşımıza çıkar. Ancak bu arketip, bir kral, kahraman,
doktor ya da kurtarıcı gibi, başka kılıklara bürünmüş olarak da görülebilir.
Büyükanne arketipi de kadın üzerinde benzer etkiyi yapar. Bu figürün etkisindeki kişi,
kendisinde sınırsız bir sevgi, anlayış, yardım ve koruma kapasitesi olduğuna inanır ve kendisini
başkalarının hizmetinde tüketir. Bu kadın, aynı zamanda kendi etki alanına giren herkesin “kendi
çocukları” olduğu konusunda ısrar eder. Böylece onların zavallı ve belirli ölçülerde kendisine bağımlı olduklarını ortaya koyarak çok zararlı olabilir. Bu zekice zalimlik, aşırı dereceye vardığında
diğerlerini iç güç yıkımına uğratır ve kişiliklerine zarar verir (Fordham, 2008: 72).

3.4. Aşama Arketipi
Jung’un psikolojisine göre, bireyin kişiliğinin bilinç ve bilinçdışı bölümlerinin uyum içerisinde bir araya getirilmesine “bireyleşme süreci” denir. Bireyleşme süreci, edebî metinlerde, “kahramanın yolculuğa çıkması” şeklinde kendisini gösterir. Uzaklara giden ve değişikliğe uğrayarak
geri dönen kahramanın geçirdiği bu süreci yansıtan sembol “aşama arketipi” olarak adlandırılır.
“Ayrılma-olgunlaşma-dönüş” olarak formülleştirilebilen bu arketipe “kahraman mitosu” (monomitos) denir (Campbell, 2013).
Bireyleşme süreci, kişinin kendi selfi ile karşı karşıya gelme durumunda acı verici bir biçimde ortaya çıkar. Selfi ile karşı karşıya gelen kahraman bütünleşme sürecini başlatmış olur.
Yani, bilinç ve bilinçdışı içeriklerini uyum içine getirebilmenin, tam insan olabilmenin ilk adımını
atmış olur. Bu süreç, oldukça zorlu bir süreçtir. Edebî eserde bu süreç, kahramanın karşılaştığı
engeller olarak karşımıza çıkar (Jung, 2009: 167).

3.4.1. Ayrılma Aşaması
Masallarda ve mitlerde, self ile egonun ilk karşılaşmasında, kahramandan imkânsız şeyler
istenir. Krizdeki birey, bulunması imkânsız olan veya hakkında bir şey bilmediği bir şeyi aramaktadır.
Self, ruhsal bir bütünlük olarak daire veya kare ile ortaya konulur. Kahraman yitirilen içsel
bütünlüğünü tamamlamak üzere yola çıkacaktır. Herkes bu yolculuğu tamamlayamayabilir.

3.4.2. Olgunlaşma Aşaması
Aşama arketipinin ikinci dönemi, kahramanın yolculuğu sırasında pek çok zorluklarla karşılaşacağı ve böylece olgunlaşma aşamasına geçeceği bir dönemdir.
Büyük bir ırmak ve onu geçmek, hayatında değişiklik yapmayı simgelemektedir. Çünkü
self, genellikle düşü görenin yaşamının kritik zamanlarında dönüm noktalarında, temel tutumunu
ve yaşam tarzını değiştirdiğinde düşlerine girer. Değişimin kendisi, suyu geçmekle simgelenir
(Jung, 2009: 198).
Genellikle bilinçdışı, orman veya su olarak eserlere yansıtılmaktadır.
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Dönüşüm Sürecini Canlandıran Bir Simge
Mağara:
Mağara, yeniden doğuşun gerçekleştiği yer, insanın kuluçkaya yatıp yenilenmek üzere
kapatıldığı gizli bir oyuktur (Jung, 2005: 66). Her kim mağaraya yani herkesin kendi içinde taşıdığı
mağaraya ya da bilincin dışındaki karanlığa girerse, kendini önce bilinçdışı bir dönüşüm sürecinin
içinde bulur. Bilinçdışına girmesi, bilinci ile bilinçdışının içerikleri arasında bir bağ kurmasını sağlar. Bunun sonucunda kişiliğinde olumlu ya da olumsuz anlamda kökten bir değişim olabilir (Jung,
2005: 67).
Maden yatakları ve filizleri, kutsal sayılmaktadır. Bu yüzden maden yatakları ve mağaralar, yeryüzü ananın rahmiyle özdeşleştirilmiştir (Eliade, 2003: 70).
İç dünyamızı, benliğimizi sembolize eden mağara, keşfedilmeyi bekleyen sırlarla doludur.
Olağanüstü güzellikteki saraylar, çeşmeler ve gizemli bilgilerin bulunduğu mağara, cinler tarafından korunmaktadır.
Bu, bir anlamda kişinin benliğindeki kara devlerle mücadelesinde “eşik”te olduğunu gösterir. Mağara, kahramanın kolektif bilinçaltının mekânlarını tanıyacağı kutsal bir mekândır (Şimşek-Şenocak, 2009: 114).
Mağara gibi dağlar, yüksek tepeler de çok eski çağlardan itibaren kutsal mekânlar olarak
bilinmektedirler. Eski edebiyatta, mağaralar, yer altında olur. Bazen mağaranın kapısı dev bir dağın eteğindedir. Dağ, yolculuğun ve tırmanışın hedefini simgeler. Bu nedenle psikolojide genellikle self (kendilik) anlamına gelir. Mağara, bilinçdışındaki karanlığı temsil eder. Mağara, bazen de
“anne arketipi”nin metne yansımış halidir. Anne arketipi, bereket, sihirli dönüşüm, yeniden doğuş
yeri, bilgelik ve ruhsal yücelik ve bunun gibi özelliklerle karşımıza çıkar (Karagözlü, 2012:1416).
“Aşama arketipi”nin ortaya çıktığı hemen her masalda, bu arketiple ilgili olarak beliren
bir başka arketip daha vardır ki, bu da “yüce ana” veya “büyük anne” arketipidir. Monomitostaki
kahraman, gittiği uzak ülkede bir kadınla karşılaşır. Bu kadın, güçlü bir kişidir. Kraliçe, tanrıça ya
da peri görünümündedir. Kahramanın geçireceği aşamada yüce ana çok önemli bir rol oynar.
Dökmen’in Neumann’dan (1963) aktardığına göre; yüce ananın (büyük anne) özellikleri iki boyutta toplanır. Bu boyutlardan birincisi, iyilik ile ikincisi ise kahramanın geçireceği aşamanın niteliği
ile ilgilidir. İyilik boyutunun bir ucunda “iyi anne”, diğer ucunda ise “korkunç anne” bulunmaktadır.
İyi annenin özellikleri, kahramanı desteklemek, geliştirmek, aşama kaydetmesini ve yeniden doğmasını sağlamaktır. Korkunç anne ise, kahramanın gelişimini engeller, hatta ölümüne yol açar
(Dökmen, 1983:389-390).

3.4.3. Dönüş Yolu
Kahraman, çeşitli yolculuklardan geçerek, değişik sınavlara tabi tutularak iç disiplinini
sağladıktan sonra, dönüş aşamasına geçer. Bu aşama, kahramanın içsel yolculuğuna çıkışını
tamamladığını yani, ruhsal bütünlüğünü sağladığını ve bireyleşme sürecinin sonuna gelindiğini
ifade etmektedir. Bireyleşme süreci, karşıtlar arasında denge kurmak demektir. Denge hali ise,
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insanın egosu ile bilinçdışı, bilinci ile gölgesinin uyum yaratacak biçimde bir arada olmasını gerektirir (Karagözlü, 2012: 1420).
Tabiat Ana ve Su
Tabiat ana kavramı, doğanın hayat sunması ve kendini yenileyen döngüsüyle yaratılış
mitlerine ilham olmasıyla ilgilidir. Dişil ve eril ögelerin özelliğini taşıyan tabiat, insan için yaşam
kaynağıdır ve canlı olarak kabul edilir. Yeniden doğuş temasında, tabiatın hayat sunması ve
ontolojik doğumda metaforik bir geçiş sağlaması, bir döngüye sahip olması işlevidir (Frye, 2008:
168).
Tabiat, besleyiciliği, büyütmesi, koruması ve yaşam sunmasıyla dişil bir ögedir ve “anne
imgesi” ile sembolleştirilir. İnsana hem yaşam sunar hem de yaşamını sonlandırır. Eski-yeni,
hastalık-iyileşme, ölüm-dirilme, toprağın hayat ve ölüm kaynağı olması, zıtlıkların birlikteliğidir
(Korucu, 2006: 83).
Tabiatın canlı kabul edilmesi, suyun ve toprağın hayat sunma özelliğiyle ilgilidir. Su ve toprağın hayat sunması, sanatta bir mikro evrenle anlatılır. Su, mitik kökene götüren bir akışkandır.
Kur’an’da ve mitolojide, evrende ilk yaratılan unsur sudur. Başta sadece su vardı, sonra toprak
yaratıldı.
Su, arınma özelliğiyle yeniden ana rahmine dönüştür. İlk olana, saf olana ulaştırır. Ruhun
yenilenmesi ve değişim, su ritüeliyle gerçekleştirilir. Hayat, sürekli bir akış içindedir. Her şey, doğanın düzenine tabidir. Su ve hayat, aynı döngüye sahiptir. Medeni yaşam da genellikle büyüme,
yetişkinlik, çöküş, ölüm ve başka bir birey suretinde yeniden doğuşun organik döngüsüne benzer.
Su sembolizminin de kendi döngüsü vardır. Yağmurdan, su kaynaklarına, su kaynaklarından pınarlardan derelere ve nehirlere, nehirlerden denize ya da kış karına ve başa döner (Frye,
2015:191).
Su, bilinçdışının en yaygın sembolüdür ve yaratılış mitinde başlangıcı sembolize eder.
Doğa, evren ve insanoğlunun yaratılışını içerir. Zamanın döngüsüne mistik dalış, su döngüsüyle
gerçekleşir. Su, besleyici ve dönüştürücü kutsal iyedir (Alsaç, 2017: 224).
Yeniden doğuş metaforunda su gibi akışkan ve sıvı olan diğer maddeler de can sunar; tazelenme ve ontolojik doğumu sağlar. Halk inanışlarında sütünde iyileştirici şifa olduğuna inanılan
hayvanlar vardır. Geyik ve ceylan sütünün yanı sıra yılanın sütü de, canlılar dünyasında ilk besin
olma ve şifa verme özellikleriyle anlatılarda karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Arketipsel sembolizm, metinlerin/eserin görünürdeki olaylar zincirinin altındaki derin yapıdaki anlamın ortaya çıkarılması için kullanılabilecek bir yöntemdir. Efsaneler de bu yöntemin
uygulanabileceği alanlar arasında yer alırlar.
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NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA ÖLÜM VE ÖTE DÜNYA
ALGISI
Ebru ŞENOCAK1

Giriş
Nasreddin Hoca, hayatın bütün yaşanmış ya da yaşanması muhtemel anlarını, fıkraların
kısa, öz ve yoğun anlatım dünyası içerisinde mizah ile harmanlayarak bizlere izletir. Böylece okuyucu/dinleyici, hayata mizahın perdesi ardından bakarak düşünür, öğrenir ve tecrübe kazanarak
olgunlaşır.
Nasreddin Hoca fıkralarında, insanoğlunun kaçınılmaz sonu olan ölüm, kendi yaşanmışlıklarımızı bulduğumuz gerçekliklerle ele alınır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar
ölüm kavramı, her zaman dikkati çekmiş ve “Ölüm nedir?”, “Ölümden kaçış mümkün mü?”, “Nasıl
öleceğiz?”, “Ölümden sonraki hayat nasıl?” vb. gibi sorulara cevaplar aranmış, ölüm ile ilgili ritüeller uygulanmış ve halk inanışları oluşturulmuştur. Doğumla başlayıp ölüm ile yeni bir doğumun
eşiğine adım attığımız öte dünya, sahip olduğu bilinmezlikler, uyandırdığı korku ve kaygı duygularıyla insanoğlunu, psiko-sosyal anlamda etkilemektedir. Nasreddin Hoca, fıkralarında insanoğlunun bireysel ve toplumsal anlamda ölüm kavramına yaklaşımını farklı bakış açılarından ele alır.
Konu, üç alt başlık halinde değerlendirilebilir:
a. Dünya - öte dünya algısı
b. Ölüm kaygısı ve korkusu
c. Ölüm kaygısından kurtuluş yolları
1 Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ELAZIĞ, e-mail: esenocak@firat.edu.tr
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a. Dünya-öte dünya algısı
Nasreddin Hoca fıkralarında, dünya hayatı ve öte dünya algısı hem Nasreddin Hoca’nın
kendi tecrübelerinden hem de halkın Hoca’ya sorduğu sorulardan hareketle ele alınır. Dünya ve
öte dünyaya dair meraklarını gidermek isteyen halk, toplumun bilge kişisi Nasreddin Hoca’ya sordukları sorularla bilinmezliklerin kapısını aralayarak rahatlamayı tercih eder. İyi bir gözlemci olan
Nasreddin Hoca hazırcevaplılığı, keskin zekâsı ve bilgeliğiyle herkese uyarıcı/eğitici mesajlar
verir. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
“Dünyanın kaç arşın ettiğini bilir misin?”
Tam o sırada yoldan geçen bir cenazeyi göstererek şöyle cevap vermiş
Nasrettin Hoca:
“O bilir, bakın, ölçmüş, biçmiş, gidiyor!” (Tokmakçıoğlu 2004: 142)
Fıkrada, Nasreddin Hoca’nın kendisine dünyanın kaç arşın olduğunu soran adama verdiği cevap ironiktir. Nasreddin Hoca, “bir varmış, bir yokmuş” şeklinde başlayıp bitecek olan
masallarımızı anlamlandırma sürecinde, “bir arpa boyu gidilen yola” işaret eder. Dünyaya geliş
amacından gün geçtikçe uzaklaşan insanoğlu, boş ve gereksiz kaygılarla meşgul olurken hayatı
anlamaya hep geç kalır. Bu dünyanın kaç arşın olduğu şeklindeki somut ve kalıplaşmış soruya
karşılık Nasreddin Hoca’nın verdiği cevap oldukça felsefiktir. Nasreddin Hoca, zamanın elinden
tutamayan insanoğlunun dış görünüşle değil içsel boyutta yaşaması gereken değerlere işaret
eder ve gerçekliklere emek karşılığında ve ölümle yüz yüze gelindiğinde ulaşılacağını ifade eder.
Öte dünya yolculuğunu rüyasında tecrübe eden Nasreddin Hoca’nın fıkrası şöyledir:
Nasreddin Hoca dere kıyısında uyurken, rüyasında öldüğünü görür. Adamın biri gelip omzuna dokunur:
“Bu suyun geçidi nerededir?” diye sorar. O da:
“Ben sağ iken yukardandı, ama şimdi neredendir bilmiyorum.” der. (Fuat
2004: 217)
Nasreddin Hoca, fıkrada, bilinç ve bilinçaltı içeriklerin bağını koparmadan yaşamı sürdürebilmenin önemine değinir. “Akıntının akışı, şeylerin akışı ve hareketin kendisi bilincin akışından alınma mecazlardır ve esas anlamıyla akıntı ancak süregiden içerikle
karıştırılmayacak olan zamanla ilgili olarak söylenebilir.” (Levinas 2006: 131) Rüyasında suyun
geçidini soran adama “Ben sağ iken yukardandı, ama şimdi neredendir bilmiyorum.” şeklinde cevap veren Nasreddin Hoca, zamanın ve bilincin akışı içerisinde anı yakalar ve Dede Korkut Hikâyelerinde belirtildiği gibi “Uyku, küçük ölümdür.” demek ister. İnsanoğluna her uyuyup uyandığında, ölümü hatırlatan uyku, hayatı sıfırlayıp yeniden başlama şansıdır. Ancak, sağken/uyanıkken
bilincin eşiğinde duran, bilinç-bilinçaltı içerikleriyle bağını kesmeden yol alabilen kişi, kendiliğe
ulaşabilir ve kurduğu bu kutsal bağ ile sonsuzluğu yakalayabilir.
İnsanoğlunun öte dünya algısı, kabir hayatının nasıl olacağı düşüncesiyle başlar. Nasred370
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din Hoca da insanoğlunun ölüme dair kaygılarını tecrübe ederek âdeta bizi yansıtır:
“Bir gün Hoca kabristandan geçerken ayağı kayıp, eski bir kabrin içine düşer. Toz toprak olan elbisesini çıkarıp üstünü başını düzeltmeğe uğraşır. O anda
hatırına gelir ki:
“Şurada kendimi ölü yerine koyayım, bakayım Münkir, Nekir gelir mi?” diyerek kabrin içine uzanıp, beklemeye başlar. Hoca bu halde iken ileride katırcılar
hayvanlarını sür’atle sürerek mezaristana doğru gelirler. Hoca, yüzlerce çan sesini,
hayvan gürültüsünü, katırcı şamatasını birdenbire anlayamayarak:
“Eyvah ne aksi zamana tesadüf ettim, kıyamet kopuyor.” diyerek şaşkınlıkla
biraz öte beri çabalanıp nihâyet mezardan yukarı çıkar, kaçmak ister. O esnâda
tam katırlar da o hizaya tesadüf eylemişler. Hoca’nın böyle ale’l-acâyip bir kıyafetle
mezardan fırlamasından katırlar ürkerek karma karışık olur, birbiri üstüne yığılırlar.
Yükleri olan kâse, billûr, fincan, tabak paramparça olur. Katırcılar da şaşırıp sopalarla Hoca’nın üzerine hücum ederler:
“Sen kimsin, burada ne ararsın?” derler. Hoca:
“Ehl-i ahretim, dünyayı seyre çıkmıştım.” der. Yobaz herifler:
“Dur, biz sana bir hoşça seyrân ettirelim.” diye Hoca’yı bir iyi döğüp başını,
gözünü yarmışlar. Hoca, bin zahmet ve meşakkatle gece yarısı evine dönmüş.
Karısı:
“Şimdiye kadar nerede kaldın?” diye sormuş. Nasreddin Hoca:
“Mezara düştüm, ölülere karıştım.” demiş.
Karısı:
“Öteki dünyada ne var, ne yok?” diye sorunca Hoca:
“Fincancı katırlarını ürkütmezsen bir şey yoktur.” demiş. (Arslan-Paçacıoğlu 1996: 55).
Fıkrada, kabristandan geçerken ayağı kayıp eski bir kabrin içine düşen Nasreddin Hoca,
kendini ölü yerine koyup Münkir ve Nekir’in gelip gelmeyeceğini merak eder. Nasreddin Hoca
fıkrada, doğumla başladığımız dünya hayatını kabir hayatıyla sürdürecek olan insanın psikolojik
hallerini resmeder. Bu durum, inisiye mekteplerinde dünyada iken ölmeden önce nefsi öldürebilmek için yapılan uygulamaları hatırlatır. Böylece, Dedem Korkut’un belirttiği gibi; “Gelimli gidimli
dünya son ucu ölümlü dünya”da (Ergin 1989: 198) çok geç kalmadan hayatlarımıza anlam kazandırmamız gerektiğini anlatır. Çünkü öteki dünyada Nasreddin Hoca’nın ifadesiyle “Fincancı
katırlarını ürkütmezsen bir şey yoktur.”
Nasreddin Hoca, fıkralarında, günlük hayatımızın rüşvet yiyenlerini, bu dünyaya özgü zaman, mekân ve cismanîlik bağlamında “öte dünya”ya taşıyarak başkalaşmalarıyla da dalga geçer. Ölüme bakış açımızı bizleri güldürerek değiştirirken ironik bir dille alay ettiği insanları ahlaklı
olmaya davet eder. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
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Nasreddin Hoca ölünce onu mezara koyarlar. Halk dağıldıktan sonra Münkir ve Nekir gelip, ona sorular sormaya başlar. Nasreddin Hoca:
“Bir akçe verin de söyleyeyim.” der demez, bir topuz yer. Buna rağmen,
vurdumduymaz bir şekilde:
“Hay canım, bir iş edin ki biri dahi gelsin.” der. (Arslan-Paçacıoğlu 1996:
150)
Fıkrada Nasreddin Hoca, günlük hayatımızın sıradan ve öteki insanlarının öte dünyadan
habersiz sürdürdükleri yaşamlarını, mekânın sonsuzluğuna taşıyıp canlandırırken ironinin sihirli
dokunuşlarıyla eleştiride bulunur. Ölüm ile ulaşacağımız öte dünya, ilahî adaletin hâkim olduğu
bir âlemdir. Adaletin keskin kılıcı olan ölüm, bu dünya yaşantısının bütün eksik ve yanlışlarını
tersine çeviren ayna gibidir. Yalan dünyanın rüşvetle halledilen işlerine, gerçek âlemde yer yoktur. Nasreddin Hoca, sorgu sual meleklerine rüşvet karşılığında cevap vereceğini söylerken ve
topuz yiyip “Hay canım, bir iş edin ki biri dahi gelsin.” derken, sosyal hayatın hızla artan rüşvet
alma/verme hastalığını eleştirel bir şekilde gözler önüne serer. Fıkrada ayrıca, ölüm karşısında
tek silahımız olan mizah ile içinde bulunulan duruma düşme ihtimalimiz kurgulanır. Böylece sığınağımız olan alay ve gülme ile ölüme meydan okuyarak ölüm karşısında durabilme gücümüzün
sınırları aşılır.
Nasreddin Hoca, fıkralarında, öldükten sonra konaklayacağımız mekânın nasıl bir yer olduğu konusunu da ele alır. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Nasreddin Hoca ile oğlu yolda giderken bir cenazeye rastlarlar. Kadının biri
ölünün ardından şöyle ağıt yakar:
“Ah bir tanem, bir elin yağda, bir elin balda idi, yediğin önünde yemediğin
ardında idi!.. Bütün bunları bıraktın şimdi tam takır kuru bakır bir yere gidiyorsun!”
Oğlu o sırada babası Nasreddin’i dürterek:
“Baba duydun mu? Cenazeyi bizim eve götürüyorlar.” der. (Tokmakçıoğlu
2004: 308)
Fıkrada, cenaze sahibinin “bir elin yağda, bir elin balda idi, yediğin önünde yemediğin
ardında idi.” şeklinde ardından seslendiği eşine, sahip olduğu nimetlerin bulunmadığı bir tükeniş
mekânına göçünü vurgulaması, ölümün hafızalarımızdaki soğuk yüzüdür. Karanlık, tek başınalık,
kaçamamak, kendinle ve yaptıklarınla baş başa kalıp hesaplaştığın mekân olarak kabir, korkutucu ve ürkütücüdür. Her ne kadar keşmekeşli, gel-gitli bir hayat yaşasak da halk arasında “Nal
ile mıh arasında” şeklinde tanımlanan kabir hayatı, insanoğlunun gitmek istemediği korkulu rüyasıdır. Fıkrada, cenazenin götürüldüğü kabrin “tam takır, kuru bakır” ifadeleriyle tanımlanması,
Nasreddin Hoca’nın oğluna, kendi evlerini çağrıştırır. Dünya hayatında pek çok nimetten yoksun
bir evin, öte dünya âlemindeki kabir ile eş değerde görülmesi, zıtlıkların oluşturduğu mizah olarak
insanı güldürür. Kelimelerle yaratılan bu mizah aynı zamanda, öte dünyanın bu dünyadan farkı
yok düşüncesiyle, ölüm karşısında kişinin kendisini üstün kılmasını sağlar.
Ölüm, hesabını dahi yapamadan sevdiklerimizden ayrılış ve kırdığımız kişilerle barışma
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şansını sonsuza dek kaybederek dünya toprağından ani bir koparılıştır. Nasreddin Hoca, fıkralarında, insanoğlunun kendi arasında yaşadığı, ölümün dahi engel olamadığı kırgınlıkları fıkralarında söz konusu ederek anlamlı mesajlar verir. İki günlük dünyada kavgalarını ve küslüklerini dahi
öte dünyaya taşıyan insanları eleştirir. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
“Hoca, Sivrihisar’da hatip iken subaşı ile kavga eder. İttifak ol zaman subaşı
ölür. Hoca’ya eydürler:
“Gel Efendi talkın eyle” derler. Hoca eydür:
“Yok, gayri kimse bulın benim ile kavgalıdır, benim sözümü dinlemez.” demiş. (Duman 2008: 202)
Nasreddin Hoca ölüm ve öte dünya algısına dair fıkralarında, ölüm korkusunu mizahla
yenmeye çalışan insanı tanımlarken ona eğitici mesajlar vermeyi ihmal etmez. Mizah, düşünen
insanın üretimi olup bazen güldürürken düşündüren ve ders veren bazen de yaşam savaşında
karşılaştığımız uyumsuzluklar, çelişkiler, olumsuzluklar karşısındaki saldırma ve savunma tepkilerimizi ironik bir şekilde ifade eden evrensel bir iletişim dilidir. Nasreddin Hoca, fıkralarında
canlandırdığı “ana-baba, çocuk ve yetişkin” (Dökmen 2003: 205) rolleriyle kendimizi görmemizi
sağlayarak yetişkin olabilmenin önemini vurgular. Fıkrada, Nasreddin Hoca’nın kendisiyle kavgalı
bir şekilde öte dünyaya göç eden subaşıdan “Yok, gayri kimse bulun benim ile kavgalıdır, benim
sözümü dinlemez!” diyerek onun talkınını vermek istememesi, hayatlarımızın gerçeği görmekten
uzak çocukça anlarını hatırlatır. “Gönül yıkmak Kâbe yıkmak” gibi olup fıkrada, bu boş dünyada
kalıcı olanın sevgi, dostluk ve yardımlaşma olduğu vurgulanır. Nitekim ölüm, dargınlıkların sona
ermesi gereken yeni bir başlangıç olup ne mevkide olursa olsun insanoğlunu eşitleyerek aynı
seviyedeki bir mekânda buluşturacaktır.
İslamiyet öncesi Türk inanışlarının yer aldığı Nasreddin Hoca fıkralarında baş aşağı gömme, ters âdeti, siyah giyme, vb. gibi defn törenlerinden, yas tutma geleneklerine kadar yer yer
mitik kökene göndermeler yapılmaktadır. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Hoca dostlarına:
“Ben ölürsem” demiş, “Beni tepe üstü, diklemesine gömün!”
Niye demişler:
“Kıyamet kopunca dünyanın altı üstüne gelecek, o zaman da ben dosdoğru
kalkarım!” (Tokmakçıoğlu 2004: 213)
“Mitler hep bir yaradılışa ilişkindir; herhangi bir şeyin nasıl varlık bulduğunu anlatır. Miti
tanımakla, şeylerin ‘kökeni’ tanınır.” (Ateş 2001: 13). Nasreddin Hoca, fıkralarında ölümü, mitolojik-sembolik anlamda “baş aşağı insan”, yeniden hayata dönüşü ise “ayakları üzerinde insan”
göndergesini kullanarak ifade eder. Burada da yine zıtlıklar üzerine kurulu bir anlam sembolizmi
bulunmaktadır. “Mitolojide ölüm veya ölü baş aşağı insan grafiğiyle sembolize edilmiştir.” (Ateş
2001: 187). Baş aşağı gömülen insanın, kıyamet günü ayakları üzerine düşüşü, ironik bir ifadeyle
ele alınırken mitolojinin, doğum ve yeniden yaratılışımıza dair yaşam merkezlerimizi etkileyen
canlandırıcı gücünden faydalanılmıştır. Nasreddin Hoca, insan hayatının “ilk” ve “asıl” başlangıcı
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olan doğum ve ölümle gerçekleşen yeniden doğumunun insan bilincindeki gerçekliklerini, hafızada canlı tutabilmek için mitolojiye yer verir. “Baş aşağı insan motifi” aynı zamanda, İslamiyet Öncesi Türk inanışlarında “tersine evren anlayışı” ile ilgilidir. Bu inanışa göre öteki dünyada ırmaklar
kaynağına doğru akmaktaydı. Defn törenlerinde ölü, güneş batarken gömülmekteydi. Çünkü öte
dünyada güneş, daha yeni doğmaktaydı. Mezara kırılarak bırakılan eşyalar öte dünyada kırılmamış halde bulunacaktı. Arkeologların çalışmaları, örneklerdeki “ters” anlayışını belgelemekte ve
bu anlamda konuyu aydınlatmaktadır. “Urallarda, Ananino denen topluluğun mezarlarında (M.Ö.
600-200 yıllarında) tüm toplumlar silahı sol yanında taşırken, silahların, örneğimizde hançerlerin,
bedenin sağında bulunduğu görülmüştür. Daha yakın bir zamanda, aynı şekilde kırılmış eşyalar
cesetlerle birlikte gömülmüş olarak bulunmuştur.” (Roux 1999: 183). Eski Türklerin ölüm ritüellerinde rastladığımız bu örnekler, Nasreddin Hoca’nın baş aşağı gömülme isteğiyle benzerdir.
Burada Nasreddin Hoca’nın, ata kültündeki “tersine evren inancını” mizahın eğlendiriciliği ardında bizlere hatırlatmak istediği düşünülebilir. “Geleneksel anlatımlar ve uygulamalar, mitlerin,
efsanelerin, eski inançların kodlarını yeni kuşaklara aktarma görevini üstlenirler. Sözlü anlatıların
kahramanları, kendi çağlarındaki toplumların modelleri olma özelliğine sahiptirler.” (Önal-Erten
2013: 264). Nasreddin Hoca da fıkralarında mitik kökene göndermelerle kültürel kodların zihinlerde şifrelenerek nesilden nesile yaşatılması adına mücadele eder.
Uzun bir kış gününde yaşlılar toplanıp cennet cehennem konusunda sohbet
ederken hepsi, cehennemin korkunç oluşundan, cennetin güzelliğinden söz ederler. O sırada Nasreddin Hoca içeri girer ve ellerini ayaklarını ısıtmaya çalışırken:
“Boşuna iddialaşıyorsunuz. Eğer kıyamet günü bu kış günü gibi soğuk bir
gün olacaksa hangi aptal cehenneme değil de cennete girer.” der. (Özkan 1999:
145)
Fıkrada cehennemin yakıcı/cezalandırıcı olan olumsuzluğunu mizahla silip, soğuk kış
gününde ısıtan olumlu yönüne dikkat çeken Nasreddin Hoca, öte dünya algısında cehennem
korkusunu hafifletmemize yardımcı olur.
“Ölüme karşı duyulan akıldışı korkunun sebebi, yaşama konusunda başarısız olmaktır.
Suçlu vicdanımızın, yaşamımızı boşa geçirdiğimiz, onu ve kapasitelerimizi üretken bir şekilde
kullanma şansını kaçırdığımız için bizlere verdiği tepkidir.” (Fromm 2005: 182). Başta Nasreddin
Hoca olmak üzere toplumdaki diğer kişiler de ölümün ne olduğuna, ölüm haberi alındığında neler
yapıldığına, hangi duaların okunduğuna dair ruhsal bir hazırlığın içinde kendisini buluverir. Konu
ile ilgili fıkra şöyledir:
Bir gün Nasreddin Hoca’ya ölünce ya da ölüm haberi alınınca okunan ‘İnnâ
lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’ (Biz Allah içiniz ve sonunda O’na dönüp gideceğiz)
âyetinin ne anlama geldiğini sorarlar. Rahmetli düşünür düşünür ve sonunda bildiği
kadarıyla bu âyetin düğünlerde, derneklerde, şenliklerde pek okunmadığını söyler.
(Tokmakçıoğlu 2004: 131-132).
Nasreddin Hoca fıkrada, toplumun benliğini saran ölüm kaygısının psikolojik olarak insan
ruhunu nasıl olumsuz yönde etkilediğini fark eder. Bu yüzden, âyetin doğrudan ölüm anında
okunduğunu söylemek yerine düğün, dernek ve şenliklerde okunmadığını söyleyerek kaygının
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derecesini azaltmayı hedefler. Aynı kaygıyı kendisi de zaman zaman çeken Nasreddin Hoca,
eğlence kelimesinin uyandırdığı olumlu anlam ile ölümün acımasızlığıyla rahatça alay ederek bu
kaçınılmaz sona mizahî-trajik olarak yaklaşır.
Sevdiklerimizi kaybediş sonrası duyduğumuz üzüntü, geleneksel anlamda kültürümüzde
“akları çıkarıp karalar bağlama” şeklinde ifade edilir. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Bir gün Nasreddin Hoca siyah renkli elbiselerini giyip sokağa çıkar. Onu bu
kıyafetiyle görenler merakla sorarlar:
“Hayırdır Hocam, bu ne kıyafet böyle?”
“Sen hiç böyle giyinmezdin!”
“N’oldu güzel yeşil cübbene?”
Hoca bakar ki sorular uzayıp gidecek ne yapsın, kısaca cevaplandırıverir:
“Sormayın, oğlumun babası öldü de onun yasını tutuyorum.” (Sakaoğlu
2005: 119).
Fıkrada, yas alâmeti olarak Nasreddin Hoca’nın yeşil elbiseyi çıkarıp siyah renkli bir elbise
giydiği görülür. “Oğlumun babası öldü de onun yasını tutuyorum.” şeklindeki ifadeleriyle Nasreddin Hoca, oğlu ile münakaşa sonrası kırgınlığına, sevgi ve şefkate olan ihtiyacına gönderme
yapar.
Nasreddin Hoca farklı bir fıkrasında, yas renginin siyah olduğunu şöyle ele alır:
Hoca’nın tavuğu kaybolmuş. Aramış, aramış bulamamış. Bir ufak siyah bez
parçası alıp, kümesteki piliçlerden birinin boynuna geçirmiş. Sormuşlar:
“Bu nedir Hoca?”
“Anasının” demiş, “yasını tutuyor!” (Tokmakçıoğlu 2004: 199)
Söz konusu fıkrada Nasreddin Hoca, mizahın gücü ile âdetlerimizin nesilden nesile zevkle
okunarak günümüze kadar taşınmasına hizmet eder.
Nasreddin Hoca fıkralarında, kabir, Münkir-Nekir, ahiret ehli olmak, kıyamet, cennet-cehennem, ölüm duası vb. gibi kavramlarla dünya ve öte dünya algısını ele alır. Kısacık hayatlarımızda anlamlı bir şekilde yaşayıp ölümle yeniden doğabileceğimizi, mizahın ardından seslenerek
okuyucuya/dinleyiciye ulaştırmaya çalışır.

b. Ölüm kaygısı ve korkusu
Hayat, son durağın ne zaman olacağını bilmeden yol alırken anlamlı yaşlanabilmektir.
Dünyaya ölümle alınmak üzere bırakılan insan, bilinmezliklerle dolu sona nasıl, nerede ve ne
şekilde yakalanacağını düşündükçe kaygı ve korkuları artar. “Kaygı, kişinin kendisini korkutan
şeyi arzulamasıdır, bir duygudaş karşıt doğalılıktır (sympathetic antipathy); kaygı, bireyi sıkıca
kavrayan yabancı bir güçtür ve insan kendisini ondan koparamaz ve koparmak da istemez; çünkü
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korkar, fakat korktuğu şeyi arzular.” (Kierkegaard 2004: 22) Nasreddin Hoca fıkralarında, insanoğlunun son durağı olan ölüm, kabir hayatı, kıyamet vb. gibi konulardaki kaygı ve korkuları ele
alınarak mesajlar verilmiştir.
Nasreddin Hoca fıkralarından birisinde Emir Timur, unuttuğunu sandığı fakat bilinçaltına
atarak sürekli onunla yaşadığı ölüm kaygısını ve korkusunu, gördüğü rüya ile âşikâr kılar:
Emir Temur rüyasında düştüğünü görür ve rüya yorumcusunu çağırır. Rüya
yorumcusu, Emir’in rüyasını yorumlar:
Doğrusunu söylemeden yapamayacağım. Sizin çocuklarınızın ve akrabalarınızın hepsi sizden önce ölecekler.”
Bu yoruma öfkelenen Timur, düş yorumcusunun asılmasını emreder. Daha
sonra Hoca’yla karşılaşan Timur, bu düşünü Hoca’nın yormasını ister.
“Hoca Efendi, sen benim rüyamı yorumlayabilir misin? der.
Hoca Emir’i dinler, biraz düşündükten sonra:
“Rüyanız güzel… bu rüyaya göre bu dünyada siz, çocuklarınız ve akrabalarınızdan daha fazla yaşayacaksınız. Fakat, suçsuz yere öldürdüğünüz rüya
yorumcusunun ruhu, size ömür boyu rahat vermeyebilir.” (Yakıcı 1997: 141)
Emir Timur, ölüm korkusunun bilinçaltındaki baskısıyla tedirgin olarak uykuya dalar ve
düştüğünü görür. “Ölüm, söylemle söylemi yadsıma arasındaki bir savaştır. Bu savaş sırasında ölüm olumsuz gücünü onaylar.” (Levinas 2006: 18) Rüyasının olumsuzluklara işaret etmesi
Timur’u ürkütür ve rüya tabircilerine rüyasını yorumlatır. Fıkrada Emir Timur, ilk rüya tabircisinin
“Akrabalarınız ve çocuklarınız sizden önce ölecekler.” yorumuna, ölümün bir gün sıra kendisine
geleceğini hatırlattığı için onun asılmasını emreder. Bu şekilde Timur, ölümden kaçıp onu ötelediğini sanır. Hâlbuki içinde sürekli olarak düşünmekten kendisini alıkoyamadığı, bir nevî arzuladığı
ölüm kaygısı, rüyasında belirgin bir biçimde bilince çıkarılarak görünür kılınır. İkinci olarak Nasreddin Hoca rüyayı “Siz, akrabalarınız ve çocuklarınızdan daha fazla yaşayacaksınız.” şeklinde
tâbir eder. İlk rüya tabircisinin sözleriyle benzer olan bu ifadelerdeki tek fark, Nasreddin Hoca’nın
ölüm kelimesini kullanmaması ve dolaylı yollardan ölümden kaçışın mümkün olmadığını Timur’a
iletmesidir. “Ölümlülüğün inkârı “var”lığı unutmaktır.” (Tura 2002: 119). Nitekim âyet-i kerîme’de
de belirtildiği gibi “Her nefis, bir gün ölümü tadacaktır.” Her ne kadar ölümden kaçmak istesek
de aslında, hepimiz Timur gibi, ölümsüzlüğün mümkün olmadığını biliriz fakat bunu duymak yine
de bizi rahatsız eder. Ölüm kelimesinin adını anmamak, bir anlamda ölümden kaçıştır. Kaçışın
aksine pişmanlıklarımıza, hatalarımıza son verip yapıcı davranışlar edinmek ölüm korkusuyla
baş edebilmenin tek yoludur.
Hayatın bütün çilesine rağmen hiçbirimiz ölmek istemeyiz. “Ölsem de kurtulsam!” sözlerini
çok sarf etsek bile hastalandığımızda dahi hemen ölümü hatırlayıp, çabucak iyileşmenin yollarını
ararız. Nasreddin Hoca bu durumu şu fıkrasıyla anlatır:
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Bir gün Hoca, balta ile ceviz kırarken bir ceviz sıçrar, uzağa gider. Hoca,
onu arayıp bulamayınca:
“Bu dünyada ne hikmetler var? Sadece insan değil, ceviz bile ölmek istemiyor!” der. (Özkan 1999: 266)
Fıkrada, insanın ölüme karşı olan korkusunu, ölümden kaçan ceviz ile benzeştiren Nasreddin Hoca, varlık ve yokluk arasındaki o ince çizgide nasıl dans ettiğimizi mizahla yakalayarak
bizlere sunar. Saint Augustine, “İnsanın gerçek benliği ancak ölümün karşısında doğar.” der.
İnancın derinliğini ifade eden bu sözler âyet-i kerîme’de “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” şeklinde ifade edilir.
Nasreddin Hoca bir gün, hasta yatağında ziyaretçi kabul ederken ölüm kaygısını dile getirmeye çalışır:
İnsanlık hali, Nasreddin Hoca bir gün hastalanır. Eş dost, konu komşu onu ziyarete gelirler. Hem hâl hatır soracaklar, hem de geçmiş olsun diyeceklerdir.
“Geçmiş olsun Hocam.”
“Neyin var Hocam?”
Hoca ziyaretçilerin hal hatır sormalarından memnundur; sorularına yine
Hoca gibi cevap verir:
“Sormayın komşular, sapasağlam ölüyorum.” (Sakaoğlu 2005: 133)
Ölümün kimi beğenip seçeceği bir muammadır. Ölüm, bazen genç, sağlıklı, bazen de
yaşlı ve hastalıklı kimi beğenirse, onu acımasızca alıp beraberinde götürür. Fıkrada Nasreddin
Hoca, hayatlarımızın bu ironik anını kelimelerle resmeder. Bedensel olarak sağlıklı olduğu halde
bir anda yatağa bağımlı olarak hasta psikolojisini yaşayan Nasreddin Hoca, ölümü hatırlayarak
sıranın kendisine geldiğini “Sapasağlam ölüyorum.” sözleriyle ifade eder.
Bu dünyaya gelen her insan, “Ne zaman öleceğiz?”, “Ölüm nasıl bir şeydir?” sorularına
cevaplar arar. Nasreddin Hoca da ölmüş adamın nasıl anlaşıldığını eşine ve arkadaşına sorarak
merakını gidermeye çalışır. Konu ile ilgili fıkralardan birisi şöyledir:
“Bir gün Hoca karısına:
“Ölmüş adam nasıl belli olur?” diye sorar. Karısı da:
“Eli, ayağı soğur, ondan bilinir.” der. Bir gün zavallı Hoca, dağda odun keserken eli ayağı tutmayacak derecede üşümüş.
“Ben öldüm.” diye kendisini bir ağacın dibine bırakıvermiş. O esnâda kurtlar, Hoca’nın eşeğine musallat olup yemeğe başlamışlar. Bîçâre Hoca, güçlükle
olduğu yerden başını kaldırabilip:
“İyi buldunuz sahibi ölmüş eşeği!” demiş. (Arslan-Paçacıoğlu 1996: 57)
Fıkrada ilk olarak dikkatimizi çeken ölmüş insanın nasıl anlaşıldığına dair çekilen kay377
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gılardır. İnsanoğlu, ölüm anında fiziksel olarak ne hissedeceğini, nasıl öleceğini sorgulayarak
kaygısını azaltmaya çalışır. Nasreddin Hoca da, ölen insanın nasıl anlaşıldığını eşinin, “Eli, ayağı
soğur.” sözleriyle kurgulamaya başlar. Halk arasında ölümü çağrıştıran fizyolojik belirtiler kişinin
“Bedeni soğumaya başlarsa, iştahı birdenbire açılırsa, bedeni sararır ya da morarırsa, bedeni
şişerse vb. gibi” şekillerde görülür. (Örnek 2014: 290) Bir gün odun kesmeye giden Nasreddin
Hoca, eli ayağı soğuyup üşüyünce öldüğünü sanarak kendisini ağacın dibine bırakıverir. Ölüm
her an bizimledir. Fiziksel olarak dünyadan ayrılışın zorluğunu düşünerek kaygı ve korkular yaşayan insanoğlu, nefsini öldürmediği sürece ölüp ölüp dirilmeye mahkûmdur. Fıkrada ikinci olarak
dikkatimizi çeken öldükten sonra sahip olduklarımıza ne olacağı kaygısıdır. Koruyup kollamak
zorunda olduğumuz şeyler/kişiler, hayat mücadelemiz yarım kaldığında savunmasız kalacaktır.
Nasıl ki sahipsiz bir ev, bakım olmayınca yıkılır, Nasreddin Hoca’nın eşeği de sahipsiz kalınca
kurtlara yem olur. Halk arasında bu tecrübeler “Ölenin karısını, kalkanın yerini kaparlar!” şeklinde
ifade edilir.
Konu ile ilgili benzeri bir fıkra şöyledir:
Hoca bir gün bir inandığına sormuş:
“Bir adam ölünce hali ne olur?” diye.
Adam:
“Ne olacak” demiş, “Eli, ayağı donar, her yanı buz kesilir!”
Aradan birkaç gün geçtikten sonra dağa odun kesmeye gitmiş. Kış vaktiymiş, bir tipi, bir bor derken eli ayağı soğuktan tutmaz olmuş, buz kesilmiş… Adamın
lafı aklına gelince:
“Ben herhalde öldüm!” diyerek boylu boyunca yere uzanmış… Beklemiş,
beklemiş, bakmış ki bir şey olduğu yok, bari,” diye düşünmüş, “Kalkıp karıma haber
vereyim, duyan konu komşu gelip benim cenazemi kaldırsın.”
Doğru eve gidip kapıyı açan karısına:
“Karı,” demiş. “Ben filan yerde öldüm, konu komşu, hısım akrabaya haber
ver, gelip benim cenazemi kaldırsınlar.”
Dönüp, yere yattığı dağa gitmiş. Ardından karısı da bağırıp yedi mahalleyi
birbirine katmış. Gürültüyü duyan koşup gelmiş. Bunun sebebinin ne olduğunu sorunca rahmetlinin karısı şu cevabı vermiş:
“Zavallı öldü!”
“Peki,” demişler. “Nerede, nasıl, kim verdi bu acı haberi?”
Kadın saf saf:
“Zavallının,” demiş. “Kimi kimsesi yoktu ki öldüğünü kendi ayağıyla gelip
kendisi haber verdi!” (Tokmakçıoğlu 2004: 246-247)
Fıkrada, ölüm anında nerede ve ne durumda olacağımız, cansız bedenimizin sahipsiz or-
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tada kalarak hayata veda etme ihtimalimiz farklı bir kaygımız olarak dikkatlere sunulur. Dağda eli
ayağı buz kesilince öldüğünü sanan Nasreddin Hoca, cenazesinin ortada kalacağını sanıp eşine
gidip yerini haber verir ve “Ben filan yerde öldüm, konu komşu, hısım akrabaya haber ver, gelip
benim cenazemi kaldırsınlar.” diyerek kaygısını gidermeye çalışır. Fıkrada dikkatimizi çeken bir
başka husus, Nasreddin Hoca’nın, ölüm olayının duyurulması, cenazenin kaldırılması hakkında
bilgi vererek kültürümüzün taşıyıcılığını yapmasıdır. “Ölüm olayının duyurulmasının en doğal biçimi, ölenin geride bıraktıklarının ağlamalarıyla olur. Diğer duyuru şekilleri ise; “ölü sahipleri ve
komşular tarafından, camilerde sala verdirerek, belediye ya da muhtarlık hoparlörlerinden ‘anons’
ettirilerek, telefon edilerek, telgraf çekilerek, gazetelere ilan verdirilerek, radyo ve televizyondan
yararlanarak” yapılmaktadır. (Örnek 2014: 290-293) Fıkrada Nasreddin Hoca’nın eşi, bağırarak
yedi mahalleye ölüm olayını duyurur. Gürültüyü duyan gelir ve Hoca’nın vefatından haberdar
olur. Nasreddin Hoca fıkrada, mizahın güldüren fakat düşündüren yönüyle insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan ölüm olayına her an her yerde hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatmak ister.
Kabir ehlinin yanından geçerken duyduğumuz korku ve kaygı, bir gün bu mekâna ait olacak olma duygusuyla daha da artar. Nasreddin Hoca’nın konu ile ilgili fıkrası şöyledir:
Hoca, mezarlıkta soyunup gömleğini temizlemeye başlamış. Derken ansızın kuvvetli bir rüzgâr çıkıp gömleğini uçurunca çırılçıplak kalmış. Düşmüş gömleğin peşine… Gömleği yakalamak için koşan Nasrettin Hoca’yı bu halde gören
süvariler hemen Hoca’nın yolunu kesip:
“Behey adam, demişler, hortlak gibi mezarlıkta koşuşup duruyorsun? Senin
yüzünden az daha atlarımızdan aşağı yuvarlanacaktık! Hoca bakmış pabuç pahalı,
şöyle demiş:
“Oğullarım, benden ne istersiniz, ben ölüyüm, dünyamı terk etmiş bir kişiyim…. Öteki dünyayı kirletmeyeyim diye yola çıkmıştım, sonra da mezarıma girecektim, benim dünyalı kişilerle alışverişim yok…” Süvariler atlarını mahmuzladıkları gibi oradan uzaklaşmışlar. (Tokmakçıoğlu 2004: 169)
Mezarlıktan geçmek veya ölü insan görmek bir gün sıranın bize de geleceğini düşündürür.
Aslında mezarlıklar, bireyleşme yolculuklarımızda sık sık ziyaret edip kendine dönüşün yollarını
bulabileceğimiz kutsal mekânlardır. Fıkrada süvariler, kolayca can almalarına karşılık can verilmesi istendiğinde ölümden kaçmakta, ölülere karışanların dünyalılarla konuşma çabasıyla ürkmektedir. Zamansız gelen ölümler, yapılan vedalar, hazırlıksız göçler, bize ölümün soğuk yüzü
olarak görünmekte ve bizi korkutmaktadır. Bütün bu korkuların temelinde, ertelenen yarınlara
bıraktığımız eksiğimizi tamamlayamadan bu dünyadan ayrılma düşüncesi yatmaktadır.
Ölüm, bir anlamda yeniden doğuştur. Fıkralarda Nasreddin Hoca, ölümle bağlantılı olarak,
merkez simgeciliği üzerinde de durduğu görülür. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Hoca bu, her şeyi bilecek ya… Bir gün ‘Pat!’ diye soruverirler:
“Hocam, söyle bakalım; dünyanın ortası neresidir?” O hiç beklemeden cevap verir:
“İşte burası, benim bulunduğum yer…”
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Hazır bulunanlardan biri hemen itiraz eder:
“Aman Hocam, hiç öyle olur mu Allah aşkına?”
Gevezeleri susturduğundan emin olan Hoca, bir hamle daha yaparak cevabını pekiştirir:
“İnanmıyorsanız ölçüverin!” (Sakaoğlu 2005: 68).
“Bireysel varlığın tek gerçekliği, tüm dünyasal varlığın toplu olumsuz merkezi olan, dünyanın merkezine devinimsel ve doğrudan olarak kutuplanmıştır. Kısacası, yaşamda içinden atılmış
ve ölümde de içine düştüğümüz merkez. Çünkü bireysel varlığımızın olumlu oluşuyla, içinden
atılmamız gereken olumsuz bir kutbumuzun olması gerekir. Ve bizim olumlu bireysel varlığımız
parçalandığında ve öldüğümüzde, bizim hakiki bireysel çekim merkezimiz, dünyanın çekim merkezine yenik düşer.” (Lawrence 2004: 262). Nasreddin Hoca’nın, “şu anda benim bulunduğum
yerdir.” şeklinde ironik bir dille işaret ettiği dünyanın merkezi, ölüme yenik düşen insanoğlunun
yeraltındaki öte mekânıdır. Yaşam ve ölüm adlı bu iki zıt kutbun düellosu/kesişme noktası, merkezin kutsal bir şekilde oluşumunu gerçekleştirir. Her varlığın yer ile göğün birleştiği dairesel bir
alanda bulunduğu nokta, kendisi için bir yaşam merkezi oluşturur. Bu merkez, daireselliğe bağlı
olarak dünyanın neresinden ölçülürse ölçülsün birbirine eşittir. Her ölüm, yeni bir doğumun başlangıç noktası olarak devr nazariyesini gerçekleştirecek ve mükemmel dengenin/ilahî adaletin
merkezine işaret edecektir.
İnsanoğlunun bir diğer kaygısı, kıyametin ne zaman kopacağına dairdir. Konu ile ilgili fıkra
şöyledir:
Sormuşlar Hoca’ya:
“Kıyamet ne zaman kopacak?” diye.
Bu kez Hoca sormuş:
“Hangi kıyamet?”
Aman Hoca, demişler, kaç kıyamet var ki?”
“İki kıyamet vardır,” diye cevap vermiş, “Karım ölürse küçük, ben ölürsem
büyük kıyamet kopar.” demiş. (Tokmakçıoğlu 2004: 189)
Fıkrada, insanoğlunun dünyanın sonu üzerine yaptığı kurgulamaların boş olduğu, neticede her insanın ölümünün bir nevî kıyameti ifade ettiği ironik olarak dile getirilir. Horace Walpole;
“Yaşam düşünenler için bir komedi, hissedenler içinse bir trajedidir.” der. (Goleman 1995: 28).
Nasreddin Hoca, eşinin ölümünün küçük kıyamet, kendi ölümünün ise büyük kıyamet olduğunu
söyleyerek bizlere, komedi ağırlıklı bir trajedi yaşatır. Sertdemir zahiri anlamda iki çeşit kıyameti şöyle yorumlar: “1. Kıyamet-i suğra (İnsanın kendi ölümü. Buna küçük kıyamet denir.) 2.
Kıyamet-i Kübra (Tüm insanların öldükten sonra tekrar dirilecekleri gün, zaman. Buna da büyük
kıyamet denir.) Fıkrada Nasreddin Hoca’nın öğüdü; kişinin kendi kıyameti kopmadan hazırlığını
yapması yönündedir.) (Sertdemir 2017: 298). Nasreddin Hoca, eşinin ve kendisinin ölümünden
hareketle küçük ve büyük kıyameti mizahın ardında hatırlatarak okuyucuyu bilinçlendirmek ister.
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Benzeri bir fıkra şöyledir:
Bir gün Hoca’ya:
“Yahu Hoca, kıyamet ne zaman kopacak?” diye sorarlar.
Hoca da:
“Ninen kız, deden genç, delikanlı olduğu zaman kıyamet kopacak.” diye
cevap verir. (Özkan 1999: 137)
Nasreddin Hoca fıkrada, insanların geçmişten bugüne değiştirdikleri özden uzaklaşan yaşamları, gereksiz özentileri ve kendilerini tanınmaz hale getirdikleri giyim-kuşamlarıyla kıyametin
haberciliğini yaptıklarını belirtir. Atalarımızın en büyük kaygı ve korkusu âhir zamana kalmaktır.
Taberâni’nin belirttiğine göre “Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. İnsanlardan şâhitlik
etmeleri istenmediği halde şâhitlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği halde yemin edecekler.”
(Taberâni, XXIII, s. 314) (www. egitimhane.com) Hatta âhir zamanda, haram ve helâlin birbirine
karıştığı kazanç, haklı ile haksızı ayırt edememe, İslâma aykırı giyim ve yaşayış tarzları vb. gibi
alâmetler görülecektir. Bilge Nasreddin Hoca, mizahın eğlendirici ve düşündürücü yanıyla gerçeklikleri yüzümüze haykırarak hatalarımızı düzeltme gayreti göstermemizi ister.
Kıyamet konusuna dair bir diğer fıkra şöyledir:
Timurleng bir gün Hoca’ya:
“İnsanlar ne vakte kadar doğar, ölür?” diye sormuş. Hoca hemân:
“Cennet ile cehennem doluncaya kadar.”diye cevap verir. (Arslan-Paçacıoğlu 1996: 84)
Fıkrada Timur, Nasreddin Hoca’ya “İnsanlar ne vakte kadar doğar, ölür?” diye sorarken
aslında, cesaret edemediği kıyamet gününü öğrenmeye çalışır. Nasreddin Hoca ise sorulan soruya “Cennet ile cehennem doluncaya kadar.” cevabını verir. Böylece, kâinatın matematiksel düzenine ve kıyametin, zaman süreci içerisindeki fark edilmeden hızla yaklaşan oluşumuna işaret
eder.
Öte boyuta geçtiğimiz bu son yolculukta bizi uğurlayanların da kaygıları vardır. Fıkrada,
başına gelecekleri önceden gözlemleyen insanoğlu, kaygılarını Nasreddin Hoca’ya sorduğu sorularla gidermeye çalışır.
Sormuşlar Hoca’ya:
“Cenaze taşınırken tabutun ne tarafında bulunmalı; önünde mi, arkasında
mı, sağında mı, solunda mı?” diye.
Hoca cevap vermiş:
“İçinde bulunmayın da nerede bulunursanız bulunun!” (Tokmakçıoğlu 2004:
131)
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Fıkrada Nasreddin Hoca, hayat ve ölüm arasındaki araf çizgisinde, “Nasıl yaşadıysak,
öyle ölürüz.” mesajını bizlere verir ve insan-ı kâmil olma yolculuğumuzu tamamlamamızı öğütler.
“Tabutun içinde bulunmayın da nerede bulunursanız bulunun!” derken Nasreddin Hoca, insanın
sağken ömrünün kıymetini bilmesini, tabuta girdikten sonra kaçan trenin artık fayda etmeyeceğini
belirtir.
Nasreddin Hoca fıkralarında atalarımızın uzun tecrübe ve gözlemlerinin eseri olan atasözlerinden “buyurun er kişi niyetine cenaze namazına!” sözüne yer verilerek başa gelen beklenmedik durumların ölümü çağrıştırmasına da değinilmiştir. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Rahmetli bir gün Timur’un aleyhinde verip veriştiriyormuş çevresini saran
topluluğa. Derviş kılığındaki biri dayanamayıp:
“Hoca Efendi,” demiş. “Biraz fazla ileri gitmedin mi? O adam senin anlattığın kadar zalim, kötü kişi değildir.”
Hoca şüphelenip sormuş:
“Efendim, memleketiniz neresi?”
Derviş:
“Maveraünnehr!” demiş.
“Yâ mübârek adınız?”
“Emir Timur.”
Bunu duyan Hoca çevresindeki topluluğa dönerek:
“Ey cemaati müslimin,” demiş. “Buyrun er kişi niyetine cenaze namazına!”
(Tokmakçıoğlu 2004: 260)
Fıkrada Nasreddin Hoca, Emir Timur’un aleyhinde konuşurken birdenbire onu karşısında
görüp kaygılanır. Ölümünü kendi eliyle hazırlamanın verdiği kaygı ile; “Buyurun, er kişi niyetine
cenaze namazına!” der. Ölümün kıyısına gidip gelen Nasreddin Hoca, bu söz ile hatasına razı
olup onun kötü sonuçlarına da katlanacağını anlatmak ister.
Nasreddin Hoca fıkralarında, ölüm sonrası kabre konulan insanın, artık tek başına kaldığı
evinde yaşayacağı anların en büyük korku ve kaygı olduğu anlatılmak istenir:
“Hoca, dostlarına vasiyet etmiş:
“Ölünce beni eski bir mezara gömün!”
“Niçin demişler?”
“Melekler gelince.”demiş. Kendilerine görmüyor musunuz? Derim, benim
kabrim bile çökmüş, ben çoktan sorguya çekildim.” (Tokmakçıoğlu 2004: 166)
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Fıkrada dikkatlere sunulan, kendisini aklıyla üstün tutmaya çalışan âciz insanın ironik yaşamıdır. İnsanoğlunun, “Ölümden sonraki hayat nasıldır?”, “Kabirde Münkir ve Nekir ile baş başa
kalırsam ne yaparım?” şeklindeki sorularına aradığı cevaplar, ölümden sonraki hayata dair kaygı
ve korkularının ifadesidir. Ağlayarak damlalar halinde toprağına düştüğümüz bu yokluk âleminden, ne zaman ve nasıl öz vatanımıza uğurlanacağımız şeklindeki düşünceler, hepimizin korku
dolu trajik sonunu ilgilendirir. Nasreddin Hoca, hayatlarımızın bu tezatlarla dolu anını, insan aklının komik ve kaçış yollu ürettiği geçici çözüm önerileriyle mizahlaştırır. Münkir ve Nekir’in eski
mezarı görüp kendisinden sorgu suali yapılmış diye hesap sorulmayacağını düşünen Nasreddin
Hoca, ölümden kaçışın mümkün olmadığını bildiği halde ölümle apaçık alay eder. Çünkü sonuçta
kazanan hep ölüm olacaktır ve onunla iyi geçinmenin faydası da yoktur. Bu yüzden kendimizi
ölüme karşı hazırlamak ve psikolojik olarak üstün kılmak en iyi çaredir.
Nasreddin Hoca, fıkralarında, ölümün nasıl bir şey olduğunu, ölümden kaçışın mümkün
olup olmadığını, kabir azabını, insanoğlunun korku, kaygı ve mizah kavramlarıyla buluşturarak
açıklar. Pişmanlıkların ve keşkelerin artık fayda etmediği, adaletin hüküm süreceği bu zamana
gelmeden önce tedbir alınması gerektiğini hatırlatır.

c. Ölüm kaygısından kurtuluş yolları
Ölümden kaçış mümkün olmadığına göre ölümün olumlu taraflarını düşünmek aslında
ölüm korkusunu yenme, sevdiklerini kaybedişin üzüntüsüyle baş etmenin en güzel yoludur. Halk
arasında “Ölüm kurtuluştur”, “Allah kurtarmış”, “Çekene de bakana da zor”, “İyi ki ölmüş”, “Allah
sevdiği kulu yanına erken alır”, “Ölüm Allah’ın emri” vb. gibi sözler, ölümün iyi/katlanılabilir taraflarını düşündürmekte, ölüm karşısında insanı güçlü kılmaktadır. Nasreddin Hoca fıkralarında da
sıkıntıda olanın ölerek kurtulması, çeken hastanın ölümle şansının döndüğünün belirtilmesi vb.
gibi örnekler ölümün varlığını sevdirme açısından dikkate değerdir.
“Ruh, kendi kendisiyle kaygı olarak ilişki kurar. Kaygı kendisinden uzaklaştı mı bu ilişkiyi kuramaz; kendisini, kendi dışında kaldığı sürece ele geçiremez.” (Kierkegaard 2004: 36).
Nasreddin Hoca da ölümlü gerçeği düşünerek kendiliğimizi daha yakından tanımamız ve yolun
sonunda geç bir pişmanlık yaşamamamız için ölümü, fıkralarında hatırlatmayı ihmal etmemiştir.
Ne de olsa her sonda yeni bir başlangıç yatmaktadır. “Bizi aşkınlık problemiyle sarsıcı bir şekilde
karşı karşıya bırakan ölümlülüğümüzdür. Ölüm gündelik ve dünyevî değildir. Ölümde dünyevîliği
aşan, bizi kozmik varlıkla ya da varlığımızın kozmik “ne”liğiyle yüz yüze getiren bir yön vardır.”
(Tura 2002: 116). Bu yüzden ölümün insanı derinden etkileyen “yok oluş” kaygısı “hiç”liği, onu
alışılmışlıktan uzak, kutsal ve bilinmeyen “öte âlem” sonsuzluğuna ulaştırır.
Bir gün ölüm gelecek ve bu dünyadan bizi koparacaktır. Halkımız bunu “Korkunun ecele
faydası yok.” şeklinde ifade eder. Nitekim âyet-i kerîme’de de belirtildiği gibi “Her nefis bir gün
ölümü tadacaktır.” Nasreddin Hoca, ölüm her aklından geçtiğinde sinirleri gevşeyip kendinden
geçer. Fakat ölüm anı yaklaştığında ölüme bakış açısı değişmeye başlar. Konu ile ilgili fıkra
şöyledir:
“Nasreddin Hoca sağlığında ölümden pek korkar. Ölüm lafını bile etmezmiş. Fakat ölümüne sebep olan hastalıktan yatağa serilince telaş etmemiş. “İşte
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ölümüm yaklaştı,” diye paniğe kapılmamış. Son nefesine kadar çevresindekilerle
gülüşüp şakalaşmış. Bu günlerde ziyaretine gelen bir ahbabı sormuş:
“Hoca Efendi, sen ölümden pek korkardın. Şimdi ise hiç aldırış etmiyorsun,
bunun sebebi nedir?”
Hoca yattığı yerden cevap vermiş:
“Evladım! Bizim telaşımız yatağa düşene kadardı. Şimdi olan oldu. Azrail
kapıya dikildi. Ölümden kaçacak bir yerde yok. Öyleyse korkmak yerine ona alışmak gerekmez mi?” (Özçelik-Koçer Yeşilyurt 2012: 62)
Fıkrada, ölümün adını dahi anmayan Nasreddin Hoca, bir nevi onu kendisinden uzaklaştırmak ister. Halk arasında bu anlamda ölüm yerine farklı kelimelerin kullanıldığı görülür. “Ölümün
soğuk ve korkutucu yönleri, zaman zaman güzel adlandırma dediğimiz terimlerle anlatılmıştır.
Geçti, geçindi, uçtu, göçtü gibi güzel adlandırmalar yapılarak ölüm kelimesinin ürkütücü etkisi
kırılmak istenmiştir.” (Yıldırım 2017: 75) Ölümden kaçışın mümkün olmadığını gören Nasreddin
Hoca, sonunda ölüme kendini alıştırmanın bu korkuyu yenmede en etkili yol olduğunu belirtir.
Konu ile ilgili bir diğer fıkra şöyledir:
Bir gün hastalanıp, yatağa düşen Nasreddin Hoca, artık ölümden korkmamaya başlar. Halk, Nasreddin Hoca’nın bu durumuna oldukça şaşırınca o da:
“Şimdi olanlar oldu. Azrail kapıya dikildi. Bundan böyle âhiret hazırlığını
görelim. Son nefesimizde imanımızın kurtuluşu için çare bulalım.” der. (Arslan-Paçacıoğlu 1996: 148)
Fıkrada, ölümden kaçışın mümkün olmadığı zaman, başa gelene rıza göstermekten başka çarenin olmadığı vurgulanır. “Ölüm kaçınılmaz olduğuna göre, sağduyu ona direnmenin saçma olacağını söyler.” (Steiner 2006: 50) Bu yüzden Nasreddin Hoca, ancak korkularımızla yüzleşerek üstesinden gelebileceğimizi öğretmek ister. Fıkrada ayrıca, sahip olunan ameller eğer iyi
ve güzelse, kişinin öte dünya yolculuğunun kolaylaşacağı hatırlatılarak her an hazırlık yapılması
gerektiği vurgulanır.
“Bakana da çekene de zor!” diye ifade ettiğimiz anlarda ölüm, en büyük kurtuluştur. Konuya şu fıkrayı örnek olarak verebiliriz:
Nasreddin Hoca’nın evine bir hastayı getirip yatırırlar. Hastanın akrabaları
gelip Hoca’ya, onun durumunu sorarlar. Hoca onlara:
“Hastanın durumu, bundan bir iki gün önce daha iyiydi. Şimdi şansı döndü,
sanırım yarına kalmaz ölür!” diye cevap verir. (Özkan 1999: 229)
Nasreddin Hoca, hastanın iki gün önce iyi olduğunu söyleyip ardından artık şansının dönüp yarına kalmaz öleceğini söylemesi oldukça anlamlıdır. Bu dünyada yaşamanın bedene yük
olduğunu vurgulayan Nasreddin Hoca, ölüm ile beden kafesinden uçan ruhun, sonsuz huzura
kavuşacağını ifade eder.
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Ölüm, dermansız hastalıklara ve dertlere sahip olanlar için bir kurtuluştur. Hayat boyunca
çektiğimiz sıkıntılardan ölerek kurtulmak ya da bu üzüntüye sebep olanların ölümü ile huzura
kavuşmak insana, ölümün varlığını en çok arzulatan yanıdır. Konu ile ilgili fıkra şöyledir:
Hoca şehirdeyken kendisine “karın öldü” diyenlere:
“İyi ki ölüp kurtulmuş, nasıl olsa ben onu boşayacaktım!” der. (Yakıcı 1997:
144)
Nasreddin Hoca, eşinin kendisini boşadığını görseydi, daha çok üzüleceğini düşünerek
ölümün onun için bir kurtuluş olduğunu söyler. Benzeri bir fıkra şöyledir:
Nasreddin’in karısı yatakta aniden kendisini oraya buraya atmaya, ağlayıp
inlemeye başlar. Uykusundan uyanan Nasreddin, karısını da uyandırıp sorar:
“Ne oldu karı, hasta mısın?”
“Korkulu bir rüya gördüm.”
“Hele anlat, rüyanda ne gördün?”
“Yüksek bir yerden düşüp öldüğümü gördüm. İnsanlar toplanıp beni mezarlığa götürdüler. Benim için mezar kazdılar, sonra da beni mezara koymak için
harekete geçtiler. Tam bu sırada sen beni uyandırdın.”
Nasreddin alnına vurarak:
“Meğer ben ne aptalmışım. Onu uyandırmak senin neyine lazımdı?” der.
(Yakıcı 1997: 144)
Fıkrada, Nasreddin Hoca iki ayrı insan psikolojisine yer vererek ölümün farklı algılamalar
ile ele alınmasını ister. Rüyasında ölümü tecrübe eden Nasreddin Hoca’nın eşi, tekrar hayata
döndüğü için mutludur. Yaşam şansının olması ona, eksiklerini tamamlama fırsatı vermiştir. Fakat Nasreddin Hoca, eşi olmadan yaşamak istediği bir hayat hayalini kurup, bunun gerçekleşmesine kendisinin engel olmasından dolayı oldukça muzdariptir. Fıkrada bu mizahî olayın ardında
verilmek istenen mesaj “Hayatta hiçbir zaman keşke dememek için çalışmak!” gerektiğidir. Uyku/
rüya, kişiyi ölmeden önce ölüme hazırlayan önemli bir sınav yeridir. Yaşama ihtimallerimizi düşünüp, bilinç-bilinçaltı içeriklerimizi rüyada tecrübe ederek uyandığımızda tedbir alıp aynı duruma
düşmemek için çaba sarf etmemizi sağlar. Bu anlamda bir eğitim merkezi olan rüyalar, son yolculuğa çıkmadan önce pişip olgunlaşmamızda önemli bir role sahiptir.
Nasreddin Hoca, fıkralarında, ölümün umut ışığı olarak yaşamlarımızda sağladığı sıkıntıdan kurtarma duygusuna da değinir. Konuya şu fıkrayı örnek verebiliriz:
Bir gün Nasreddin Hoca ile Timur bir anlaşma yaparlar. Peşin olarak ödenecek üç bin altın karşılığında Hoca, üç yıl içinde Timur’un eşeğine okuma öğretecektir. Dostları Hoca’ya:
“Ne yaptın? Üç yıl sonra kellen gidecek.” dediklerinde Hoca, umudun güvencesine sırtını dayayıp rahat rahat konuşur:
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“Adam sende! Üç bin altın peşin! Üç yıl sonrası Allah kerim! O zamana kadar ya eşek ölür, ya Timur ölür, ya da ben ölürüm!” (Fuat 2004: 212).
“Duygusal zekâ açısından umutlu olmak; kişinin zorlu engeller veya yenilgiler karşısında
bunaltıcı kaygıya, teslimiyetçi bir tutuma ya da depresyona yenik düşmemesi anlamına gelir.”
(Goleman 1995: 115). Duygusal zekâ sahibi Nasreddin Hoca, uzun yıllara bel bağlayarak ve
ölümün olumlu taraflarını düşünerek borç kaygısından kendisini kurtarmaya çalışır.
Benzeri bir fıkra şöyledir:
Zengin komşusuna epeyce borcu olan Nasreddin Hoca, hanımını çağırıp
şöyle der:
“Şimdi komşuya git, Hoca öldü, de. Ölürken de komşum benim borç senedimi yırtsın. Yoksa öteki dünyada onun yakasına yapışırım.” şeklinde vasiyet ettiğimi
söyle.” der.
Hanımı söylenileni yapar, komşusu gelip Hoca’nın ölüp ölmediğini anlamak
için yere boylu boyunca uzanan Hoca’yı sarsar. Alacaklı, etrafındakilerin kızması
üzerine borç senedini yırtmaya mecbur kalır. Hoca, o anda sıçrayıp ayağa kalkar
ve:
“Ey Allah’ım sana binlerce şükürler olsun. Beni ecelden de, borçtan da kurtardın.” diye oynamaya başlar. (Özkan 1999: 89-90)
Fıkrada bela evine düşen her insanın maddi ve manevi sıkıntılarla geçirdiği ömründe en
büyük kurtuluşun ölüm olduğu vurgulanır. Ölen kişinin borçlarının görmezden gelinmesi, maddenin gereksizliğini hatırlatmak, ölümün katılığının insanın kalbinde uyandırdığı merhamet hissini
ve ölüm karşısındaki âcizliğini vurgulamak içindir. Nasreddin Hoca, ölümün Allah’ın bir nimeti olduğunu “Ey Allah’ım sana binlerce şükürler olsun. Beni ecelden de, borçtan da kurtardın.” sözleriyle anlatmaya çalışır. İnsanoğlu, ölümün ne zaman geleceğini bilmeden senaryosu aynı, oyuncuları farklı yaşam tiyatrosunda yol alırken, ölüm korkusunu ancak onu kabullenerek yenebilir.
Ölümü kabulleniş, bilinmezliğin sınırlarını hissettiğimizde gerçekleşir. “Freud, gerilimleri en düşük
düzeyde tutmaya bizi iten süreklilik ilkesinin bizi, ölümü arzulamaya ittiğini de düşünüyor: Arzularını öldürmek, onları doyurma zahmetinden kurtulmaktır.” (Charrier 2000: 40). Nasreddin Hoca,
ölüm karşısındaki trajik tutumunu bir anda ölümü kabullenişe dönüştürerek maddenin esaretinden kurtulabilmeyi, bedenin isteklerinden ziyade ruhun ihtiyacını karşılamayı hedefler. “Ölüm,
masumiyetin güvenliğidir.” (Tura 2002: 59). Bedensel anlamda tükenerek maddeden kopan ruh,
ölüm ile sonsuz huzura doğru yolculuğa çıkar.
Nasreddin Hoca’nın madde esaretinden kurtuluşun önemine dair farklı bir fıkrası şöyledir:
Nasreddin Hoca’nın bir koyunu varmış. Medresede kalan yaşlı öğrenciler
Hoca’ya:
“İşitmedin mi? Yarın kıyamet kopacak! Haydi koyunu alıp kıra gidelim. Kesip yiyelim, ziyafet çekip eğlenelim” derler. Hoca da:
“Ya öyle mi? Çok iyi düşündünüz” der. Koyun kesilip, yüzüldükten sonra ka386
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zana konulup pişirilir. O esnada talebeler, kıyafetlerini çıkarıp oyuna başlar. Hoca,
kıyafetleri toplayıp, ateşe atar. Talebeler kıyafetlerini aramaya başlayınca Hoca:
“Ben yemeği onları yakarak pişirdim” der. Talebeler:
“Mahvettin, sen ne yaptın böyle? Kıyafet yakılarak yemek pişirildiği nerede
görülmüş?” Hoca der ki:
Bunun için neye üzülüyorsunuz? Yarın kıyamet kopacağına göre kıyafet ne
işe yarar?” (Özkan 1999: 142)
Dünyada yemek içmek, giyinmek vb. gibi bedensel arzularımızı doyurarak vakitlerimizi
geçiriyoruz. Kıyamet koptuğunda ise sadece ruhsal yanımızla baş başa kalacağız. Nasreddin
Hoca, kendisine yapılan şakayı, aynı türden ceza vererek karşısındakine ödetirken bir taraftan da
mizahın ardında “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya yarın ölecekmiş gibi öte dünyaya çalışınız!”
âyeti kerîme’sini hatırlatmak ister.
Ölüm, söylenemeyenleri haykırabilme, ruhun özgürlüğüne kavuşabilme şansıdır. Timur’un
Nasreddin Hoca ile şu konuşması, konuya örnek verilebilir:
“Timurlenk, bir gün Hoca’ya:
“Beni nasıl bilirsin?” diye sorar. Hoca:
“O sual şimdi sorulmaz” der. Timur:
“Ne vakit sorulur?” deyince Hoca:
“Cemaat tabutun başında el bağladığı zaman.” (Duman 2008: 315)
Düşüncelerini haykırabilme insan için en büyük özgürlüktür. Nitekim atalarımızın da belirttiği gibi “Acılar paylaşarak azalır, sevinçler paylaşarak artar.” Fıkrada, halkının konuşma özgürlüğünü elinden alan Timur’un “Beni nasıl bilirsiniz?” sorusuna Nasreddin Hoca, “Cemaat tabutun
başında el bağladığı zaman.” şeklindeki ironik cevabıyla Timur’u uyanışa davet eder. Fıkrada,
herkesin bu dünyada ektiğine göre öteki dünyada onu biçeceğini hatırlatan Nasreddin Hoca,
ölümün esaret altındaki kişilerin kurtuluşu için ilâhi adalet olduğunu vurgular. Ölümün varlığı,
çekilmez sanılan dertleri çekilebilir, katlanılmaz sanılan insanları katlanılabilir kılar. Hayata bakış
açımızı değiştirip bizleri olgunlaştırır. Nasreddin Hoca, fıkrada, “Herşeyin sonu nasıl olsa ölüm/
toprak olacak.”, “Bir gün mutlaka öleceğiz” vb. gibi düşüncelerle sayılı günleri doldurmaya çalışan
insanoğlunun, zıtlıklarla dolu hayatı anlamaya/anlamlandırmaya geç kalmaması için çaba harcar.
Hayat, ölümün sessiz bir şekilde gelip bizi bu dünyadan koparmasıyla son bulacak ve her
birimiz, yeni bir başlangıca doğru adım atacağız. İnsanoğlunun bu acımasız gidişatı hakkında
kaygıları, korkuları, sakıncaları, inanış ve geleneksel uygulamaları yaşamlarımıza anlam kazandıran değerlerimizdir. Nasreddin Hoca, fıkralarında değindiği ölüm, kıyamet, ölümden sonraki
hayat, Münkir-Nekir, dünya, öte dünya ve ölüm korkusundan kurtuluş yolları konularıyla insanoğlunun dünya-öte dünya algısına dair yapıcı ve eğitici mesajlar verir. Ayrıca “yüce birey” Nasreddin Hoca, mizahın eğlendiriciliği ardında gelenek göreneklerimizi, mitoloji ve halk inanışlarını
hafızalarda güncelleyerek unutulmaktan kurtarmayı ve kendiliğe ulaşarak ideal insanlar olmamızı
hedefler.
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TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN BELLİ BAŞLI ATASÖZÜ VE DEYİM
SÖZLÜKLERİNDEKİ ANA YANLIŞ VE EKSİKLERLE İLGİLİ BAZI
TESPİTLER
					

Nail TAN1

Giriş
Her dilin, duygu ve düşünceleri çarpıcı, hatırda kalıcı, sanatlı bir ifadeyle anlatan
kalıplaşmış sözleri vardır. Atasözü ve deyimler, bu kalıplaşmış sözlerin başında gelir. Dilekler,
ilençler, yeminler, selamlamalar, alaylamalar, okşamalıklar, tekerlemeler, yanıltmacalar ve küfürler diğer kalıplaşmış söz varlıklarıdır denebilir.
Kalıplaşmış söz varlıkları içinde en sık kullanılanları şüphesiz atasözü ve deyimlerdir. Halk
felsefesini yansıtan, gelenek görenek ve inançların temel taşı konumundaki atasözü ve deyimler,
başta dil bilimciler, anlam bilimciler, sözlük bilimcilerin yanı sıra halk bilimcilerin de ilgi alanı içindedir. Dil biliminin iki alt dalı paremiyoloji/atasözü bilimi ve frazeiyoloji/deyim bilimi tamamen bu
iki söz varlığını inceler. Türkiye’de şu an bu iki dalın üniversitelerimizde yeterince ele alınmadığını
biliyoruz.
Atasözü ve deyim tanımlarıyla zamanımı geçirmek istemiyorum. Bu konuda pek çok kaynak vardır.
Gelelim asıl konumuza. Atasözü ve deyim sözlüklerinde genel olarak üç tür yanlışlık veya
eksiklikle karşılaşmaktayız.

1

KTB (E) HAGEM Genel Müdürü, halk bilimci.
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1.

Atasözü veya deyim olmayan söz varlıklarına yer verilmesi

2.

Atasözünü deyim, deyimi atasözü gösterme yanlışlıkları, yanlış misafirlikler

3.

Anlam vermede yapılan yanlışlıklar, eksik anlam vermeler

Bu konulardaki tespitlerimizi Türkiye’de yayımlanan, içinde en çok söz varlığı barındırdığına inandığımız beş sözlük üzerine yapacağız: TDK Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler
ile Ömer Asım Aksoy, Nurettin Albayrak, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Êrtuğrul Saraçbaşı, Dr. Ahmet
Turan Sinan, Muhittin Bilgin-Dr. A. Can Bilgin ve Metin Yurtbaşı’nın hazırladığı atasözü ve deyim
sözlükleri.

1. Sözlüklere Girmiş Atasözü veya Deyim Olmayan Söz Varlıkları
Atasözü ve deyim tanımlarının iyi yapılmaması, sınırlarının iyi çizilmemesi, konunun
atasözü ve deyim bilimi çerçevesinde ciddiyetle ele alınmaması, Türkçenin ad, sıfat zenginliği
yanında fiil/eylem yönünden fakir oluşu sonucu birden çok anlamda kullanılan söz varlıklarının
çokluğu, sözlük hazırlayıcıların ticari kaygılarla söz varlığı sayısını bilerek artırma çabaları, çeşitlemelerin ayrı bir sözmüş gibi değerlendirilerek numara verilmesi gibi sebeplerle atasözü ve
deyim sözlüklerine gereksiz, bazı ilginç söz varlıkları da girmiştir. Bu konuda en güzel örneği, en
muteber sözlüklerden birini hazırlayan Ömer Asım Aksoy’un yayınlarında görmekteyiz. Rahmetli
Aksoy, bilime saygılı bir adamdı. Yanlıştan dönme erdemine sahipti. 1965 ve 1976 yıllarında TDK
yayını olarak bastırdığı ilk deyim sözlüklerindeki deyim anlayışını daha sonra değiştirmiş, birçok
deyimi ayıklamış, sözlüklerinin TDK dışındaki baskılarında kullanmamış, ayrıca dağarcığına yeni
deyimler de eklemiştir. Gençleri uyarıyorum. Makalelerinde daima kitap ve sözlüklerin son baskılarını kullansınlar. Yazarlar, her baskıda yanlışlarını düzeltir ve bazı eklemeler yapabilirler.
Yanlış adlandırma konusunda en çok yanlış, atasözü sözlüklerinden ziyade deyim sözlüklerinde yapılmıştır. Birçok meslek, bilim terimi deyim olarak sözlüğe alınmıştır. En çok yanlış
yapılan iki söz grubu da ikileme ve benzetmelerdir. İkilemeleri, benzetmeleri deyim olarak değerlendirmek mümkün değildir. Batı dillerinden yapılan tercümelerdeki kavramları deyim olarak
algılamak da doğru değildir: Banyo almak, duş almak, trip atmak gibi. Şimdi, muteber, baskı
sayısı fazla, içinde en çok söz varlığı barındırdığına inanılan sözlüklerden bazı örnekler verelim.
A. Bize göre deyim olmayanlara örnekler:
a. Ömer Asım Aksoy (1991), Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 24 sayfadan)
Acele etmek (484)

Aceleye gelmek (484)
Aceleye getirmek (484)
Acı çekmek (484)		

Defter tutmak (652)		

Öyle ya (921)

		

Değer Biçmek (652)		

Para bozmak (925)

		

Delik deşik (653)			

Park etmek (928)

Dünya durdukça durasın (680)

Parti vermek (929)
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Açık oturum (486)		

Olan biten (908)			

Aç karnına (487)			

Ola ki (908)

Ad almak (488)			

Oy birliği (913)			

Âdet görmek (489)		

Örnek almak (919)		

Ad takmak (492)			

Örnek olmak (919)

Çalı çırpı (630)			

Örneğini çıkarmak (919)

Çangıl çungul (632)		

Öne sürmek (918)

Çarpık çurpuk (633)		

Özür dilemek (921)

Çekip gitmek (635)		

Öyle ise (921)

Pazar ola! (931)

		Peş peşe (933)
Puan tutturmak (936)

Çığır açmak (637)		
		
b. Dr. Ahmet Turan Sinan (2001), Türkçenin Deyim Varlığı’ndan (Rastgele 3 sayfadan):
Günden güne, gündüz gözüyle, güneş açmak, güneş banyosu, güneş tutulması, güneş
yanığı, günlerden bir gün, günü birlik, günü gününe, gürültü patırtı, güven kazanmak, güven beslemek, güvey girmek, güvey yemeği (399-400).
Hah şöyle, haber almak, haber vermek, haber deyince, haberdar etmek, haberi olmak,
habersiz bırakmak, haciz konmak, haddinden fazla, hafif uyku, hafif giyinmek, hakaret etmek,
hakkından Allah gelsin, haksız yere, hâl böyle iken, hâl hatır sormak, halay çekmek, halef selef
olmak, hâli harap olmak, halim selim, hâlis muhlis, hâline şükretmek, haklı olmak, haklı çıkmak
(400-401).

c. Muhittin Bilgin-Dr. Ahmet Can Bilgin (2014), Tanıklarıyla Deyimler Sözlüğü’nden
(Rastgele 21 sayfadan):
Aç doyurmak (9)		

Çok yaşa! (726)

Dikkat etmek (812)

Açığa almak (9)		

Çorap kaçmak (727)

Dikkati çekmek (812)

Açık havada (12)		

Çorba gibi (728)

Dikkate almak (812)

Açık seçik (12)		

Çömçe gibi (729)

Dilek tutmak (812)

Açık konuşmak (13)

Çöp gibi (729)

Tanrı analı babalı büyütsün (2511)
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Açıklık getirmek (13)

Dağ kadar (736)

Tanrı başımızdan eksik etmesin (2511)

Adı batasıca! (28)		

Dağlar gibi (737)

Tanrı belasını versin (2511)

Adı geçmek (30)		

Dal gibi (745)		

Tanrıya emanet olun (2516)

Çenen tutulsun! (696)

Dalyan gibi (747)

Tane bağlamak (2510)

			Davul gibi (761)

Tane tane konuşmak (2510)

ç. Ertuğrul Saraçbaşı (2010), Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 19
sayfadan):
Keklik gibi (754)			

Kilo almak (790)			

Kol kola (798)

Kemik gibi (757)			

Kime ne? (791)			

Komplo kurmak (801)

Kendi adına (758)			

Kim oluyor? (791)			

Konak gibi (801)

Kenarda köşede (758)		

Kim bilir (791)			

Kös kös (809)

Kendi payıma (760)		

Kimi zaman (792)			

Köşe başı (810)

Kendine gel ! (761)		

Kir pas (793)

Kıymetini bilmek (787)		

Kiralık katil (793)

Kıyı kıyı (786)			

Kiraya vermek (794)

Kız evi (787)			

Kirli sarı (795)

Kızıl elma (788)			

Kocakarı ilacı (796)

d. Metin Yurtbaşı (2012), Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 8 sayfadan):
Celseyi açmak (3)		

Akşam üzeri (6)		

Ara vermeden (11)

Âdil olmayan (3)			

İkindi vakti (6) 		

İdam edilmek (11)

İbra etmek (5)			

Alışıldığı gibi (7) 		

Bundan böyle (11)

Temize çıkarmak (5)		

Bilindiği gibi (7) 		

Bundan sonra (11)

Beraat etme (5)			

Her zamanki gibi (7)

İlgi çekici (27)

Akşam vakti (5)			

Cenab-ı Hakk (8)

Mecbur etme (27)
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Ezan vakti (5)			

Büyük anne (8) 		

Zorlama ile (27)

Ağız şakası, el şakası (6)		

Üvey anne (8) 		

Vazgeçirmek (27)

Açık artırma (7)			

Kesik kesik (10) 		

Gayrete getirmek (27)

Adapte etmek (6)			

Bazı bazı (10)		

Seçenek bırakmama (28)

Tercüme etmek (6)		

Yer yer (10)

				Kimi zaman (10)
				Zaman zaman(10)			
Yurtbaşı’nın 2013 yılında Hürriyet gazetesinin 29 kupon karşılığı armağan ettiği ayrı bir
söz varlığına sahip bir Atasözü ve Deyimler Sözlüğü daha var. Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü’nde (Yurtbaşı 2013) inanılmaz deyim iddiaları var. Bazı örnekler:
Balayı (XI), beşbıyık (döngel, XI), başköşe (XI),
Süzme yoğurt, yayık ayranı (8)
Elektrik anahtarı, konserve açacağı, kontak anahtarı (4)
Noel ağacı (5)
Dik açı, dar açı, geniş açı (5)
Aday adayı (5)
Ağız şakası, dil şakası, el şakası (8)
Baz morfin (5)
Çöp arabası, domuz arabası, öküz arabası, muhacir arabası (17)
Cin tonik (18)
Kandil gecesi, kurtuluş günü, millî gün (35)

e. TDK (2016), Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 6
sayfadan)
Çekiye çekmek (289)
Evine buğday yağsın (324)
İki gözün avucuna gele! (352)
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İnsanı insandan ayırmak (354)
Kağnıyı dayaklamak (360)
Kapılarda kalasın! (361)
B. Bize göre atasözü olmayanlara örnekler:
a. Metin Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü’nden (Rastgele 7 sayfadan):
Allah namerde muhtaç etmesin! (518)
Elaleme karşı utanmalı (473).
Kalbin temiz olsun (453).
Senden gelecek hayır, Allah’tan gelsin (490).
Su her şeyi temizler (454).
Ümitsiz yaşanılmaz (471).
b. Nurettin Albayrak’ın (2009), Türkiye Türkçesinde Atasözleri kitabından (Rastgele 6
sayfasından):
Hakkı tanıyan halka baş eğmez (497).

Hastalık ölüm getirmez (506).

Haris olan mahrum kalır (503).		

Herkes kendi çıkarına bakar (526).

Hasta sağalınca hekim kapıya gelir (505).

Hayat, karanlıkta yolculuktur (508).

Hastalık şaşırtır, ölüm yıkar (506).		

Hastaya naz etmek, hekime yakışmaz (506).

2. Atasözünü Deyim, Deyimi Atasözü Gösterme YanlIşlıkları, Yanlış Misafirlikler
Atasözü, deyim sınırları, ayrımı iyi belirlenmediğinden ve aralarındaki geçişlerin kuralları
iyi ortaya konulmadığından sözlüklere bazı atasözleri deyim, bazı deyimler de atasözü olarak
geçmiştir. Bazı örnekler:
a. Ömer Asım Aksoy’un (2013) Atasözleri Sözlüğü’nden (Rastgele 7 sayfadan):
Dert deli Ahmet’in başında. (236). Bizce deyim.
Kavanoz dipli dünya. (350). Bizce deyim.
O hacı, bu hacı, kim olacak boyacı? (399). Bizce deyim.
Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağa? (423). Bizce deyim.
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Sen dede, ben dede, bu atı kim tımar ede? (424) Bizce deyim.
Sen bir garip Çingenesin, gümüşlü zurna nene gerek? (424). Bizce deyim.
Yıl uğursuzun. (475). Bizce deyim.
Yırtılan Dertli Ahmet’in yakası. (476). Bizce deyim.
b. Metin Yurtbaşı’nın (2012) Sınıflandırılmış Atasözleri Sözlüğü’nden (Rastgele 3
sayfadan):
Alan yok satan neylesin, satan yok alan neylesin? (458). Bizce deyim.
Alan razı, satan razı. (458). Bizce deyim.
Rüzgâr böyle eser, balta böyle keserse vay hâlimize! (470). Bizce deyim.
Ne benden sana bazlama, ne senden bana gözleme. (490). Bizce deyim.
c. TDK (2016) Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler kitabından (Rastgele 5 sayfadan):
Falan ölmüş, filan ölmüş, bir gün derler Sinan ölmüş. (119) Önce bu şekliyle doğru
olarak atasözleri bölümünde sonra da ‘’Filan öldü, filan öldü, bir gün derler Sinan öldü.’’ şekliyle
(828) yanlış olarak deyimler bölümüne alınmıştır.
Hancının hanı yanmış, yolcunun umurunda mı? (731). Atasözleri bölümünde. Bizce
deyim.
İçtik üzüm suyunu, döktük yüzün suyunu. (351). Deyim olarak gösterilmiş. Bizce; ‘’İçki
içenler, sonunda utanılacak davranışlarda bulunurlar.’’ anlamı dolayısıyla atasözleri bölümüne
alınmalıdır.
Sözüm doğru olsun da isterse odun olsun. (413). Bizce atasözüdür, deyimler
bölümüne alınmış.
Ne benden sana bazlama, ne senden bana közleme. (183). Bizce deyimdir, atasözleri
bölümüne alınmış.
ç. Nurettin Albayrak’ın (2009), Türkiye Türkçesinde Atasözleri kitabından (Rastgele 5
sayfadan):
Halka it ürür, bize çakal (498). Bizce deyim.
Hangi peygambere ümmet olacağını bilmez (501). Bizce deyim.
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş, ne halt etsin odabaşı (500). Bizce deyim.
Hana koyan yok, semer otu çalıyor (500). Bizce deyim.
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Hangi gâvurun öldüğünü bilmez de vay Vasil çağırır (501). Bizce deyim.
Hap deli, hup deli, bizim evdekiler hep deli (502). Bizce deyim
Hasta mısın, hasta mı baktın (505). Bizce deyim
d. M. Bilgin-A. Can Bilgin’in (2014) Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 2 sayfadan):
Takke düştü, kel göründü (2505). Bizce atasözü.
Tilkiyi sağmaya götürmüşler de yüzüne bakınca kovmuşlar (2578). Bizce atasözü.
e. M. Ertuğrul Saraçbaşı’nın (2010) Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 1
sayfadan):
Dostluk kantarla, alışveriş miskalle (382). Bizce atasözü.
Dostluk başka, alışveriş başka (382). Bizce atasözü.
f. Prof. Dr. İsmail Parlatır’ın (2007) Atasözleri Sözlüğü’nden (Rastgele 6 sayfadan):
Eğri düzü beğenmez, bu da bizi beğenmez (204). Bizce deyim.
Ekmediği yerden biter (205). Bizce deyim
El ermez, güç yetmez (210). Bizce deyim.
El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım (213). Bizce deyim.
Eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır (222). Bizce deyim.
Etme bulma dünyası (229). Bizce deyim.

3. Anlam Vermede Yapılan Yanlışlıklar
Atasözü ve deyimler halktan derlenirken kullanım bağlamı (kullanılış sebebi, ortamı), geleneği belirtilerek derlenmeliydi. Bu husus, çoğu zaman göz ardı edildiğinden, birçok atasözü
ve deyime “olsa olsa yöntemi”yle masa başında anlam verilmiştir. Bu durum, bazı atasözü ve
deyimlere yanlış, bazen de eksik anlam vermeye yol açmıştır. Birçok atasözü veya deyime ise
hiç anlam verilmemiştir. TDK’nin Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler kitabında olduğu gibi.
Rahmetli Albayrak, atasözü listelerinden aldığı bazı atasözlerine masa başında anlam vermeye
kalkmamış, önlerini boş bırakma dürüstlüğünü göstermiştir. Söz gelimi; ‘’Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.’’ atasözüne masa başında anlam verilmeye kalkışılsa acaba ne olacaktı? Oysa cirit
geleneğiyle ilgili bir söz. Bu sözle cirit oynamaya hazırlanan ciritçiye yol gösteriliyor. Antrenman
yapmadan, iyi hazırlanmadan cirit oynamaya kalkma, oynadığın zaman da ciritle vurulup attan
düşme, deniliyor (Tan 2013).
Bazı atasözü ve deyimlerin anlamı zamanla genişler veya daralır. ‘’Gavur sana paçasını
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mı verdi?’’ deyimi, Bulgaristan’da Komünizm döneminde ajanlık, jurnalcilik yapan Türkler için
söylenirken, zamanla zulüm, gaddarlık, eziyet yapan kişilerin huyunu kapan, onlar gibi davranan
kişiler hakkında kullanılmaya başlanmıştır.
Sözlüklerdeki anlam kusurlarına dair de bazı örnekler verelim:
a. Prof. Dr. İsmail Parlatır’ın (2007) Atasözleri ve Deyimler Sözlükleri’nden (Rastgele 5
sayfadan)
Elçilik etmek/yapmak (Deyim, 351): “1. ‘’Elçilik görevinde bulunmak. 2. İki taraf arasında
uzlaştırma görevini yapmak.’’ Bu anlamların yanı sıra kız istemeye gitmek, haber ulaştırmak anlamları da vardır.
Emir büyük yerden gelmek (Deyim 353): ‘’Sayılan ve sevilen bir kimseden bir işin yapılması için buyruk gelmek.’’ Bu anlamın yanında deyimin ‘’Allah’ın emri, dinimizin gereği, kanun
icabı’’ anlamlarının da bulunduğuna inanıyoruz. Ölen bir insan için de, bu çerçevede ‘’Emir büyük
yerden, ne yapalım?’’ denildiği görülür.
Fazla kaçırmak (Deyim, 370): ‘’Alışılmış ölçüden çok içmek.’’ anlamı verilmiş. Anlamı
eksik kalmış. Yemek de, kahve ve çay da uyku da fazla kaçırılır.
Merkebin kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır. (Deyim, atasözü kabul edilmiş. 429). ‘’İnsan
hayatta kendisini yetiştirmeli ve geliştirmelidir. Eğer bu beceriyi gösteremiyorsa hayvandan bir
farkı yok demektir.’’ Bizce; beceriksiz, başarısız, bulunduğu yerden sayan, ekonomik ve sosyal
açıdan hiçbir gelişme göstermeyen insanları ifade eden bir deyimdir.
İçine sıçan düşse başı yarılır. (Deyim, atasözü kabul edilmiş. 308). ‘’Depo veya kilerin
bomboş olmasını ifade eder.’’ anlamı verilmiş. Yoksul ailelerin evini, mutfağının fakirliğini anlatır.
Deyime şu anlamı vermek daha uygun olur: ‘’Yoksul insanların; tencere, kiler, depo, samanlık vs.
mal saklama yerlerinde yeterince yiyecek, malzeme bulunmadığını, aşırı yoksulluğu ifade eder.’’
b. Metin Yurtbaşı’nın (2012) Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 2
sayfadan):
Dünyanın çivisi kopmuş (285): ‘’İnsanlar gerek davranış gerek karakter yönüyle kötü
olmuş.’’
Kopmuş yerine çıkmış, oynamış kelimelerinin yer aldığı biçimi daha yaygındır. Saraçbaşı, aynı deyime şu anlamı vermiştir: ‘’İnsanların davranışlarının kötüye gidişi karşısında söylenir.’’
Bizce şu anlam verilse daha uygun olur: ‘’Dünyada suçların, kin ve düşmanlıkların, adaletsizliğin
arttığını ifade eder.’’
Dünyası değişmek (285): ‘’Hayatı sona ermek, ölmek.’’
Hazırlayıcı deyime yanlış anlam vermiştir. Verdiği anlamın karşılığı olan deyim dünyasını değiştirmek/değişmek’tir. Oysa dünyası değişmek; yaşadığı bir olay karşısında mevcut hayat
tarzının baştanbaşa yenilenmesi veya alt üst olması anlamındadır. Daha ziyade olumlu anlamda
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kullanılır. Kişi evlenince, zengin olunca veya iş değiştirince dünyasının değiştiğini söyler.
Düşmanı püskürtmek (286): ‘’Düşmanı bozguna uğratarak geri kaçırtmak.’’
Bizce bu deyime şu anlamı vermek daha uygun düşer: ‘’1. Saldıran düşman birliklerine
şiddetle karşı koymak, çekilmeye mecbur etmek. 2. Dövmeye kalkan, hakaret eden, kötülüğe
kalkan kişilere karşı iyi savunma yaparak verecekleri zararı önlemek.’’
c. M. Ertuğrul Saraçbaşı’nın (2010) Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 2
sayfadan):
Elini almak (382): “1. Elinden tutmak, yardım etmek. 2. Büyüyüp iş görecek, aileye katkıda
bulunacak yaşa gelmek.”
Üçüncü bir anlamı daha olmalı: 3. Hasta sağaltan ocaklı ailelerde, ocaklı erkek veya kadından görevini, yeteneğini devralmak gibi.
Elini cebine atmak (432): “Cebinden para çıkarmaya davranmak.”
Bu anlamı doğru değil. Doğrusu, “Bir işin yapılması için gerekli harcamayı üstlenmek”
olmalı.
ç. M. Bilgin-A. Can Bilgin’in (2014) Deyimler Sözlüğü’nden (Rastgele 2 sayfadan):
Taban tepmek (2498): “1. Uzun yol yürümek. 2. Sık sık gitmek. Biz dairelerde ne kadar
taban tepmiş, ne çeşit memurlar görmüşüz, bilirsin sen… R. N. Güntekin/ Çalıkuşu.” İ. Parlatır,
ikinci anlamı biraz daha belirginleştirip “Bir yere sıkça gidip gelmek” olarak yazmış (Parlatır 2007:
812). Bilginlerin verdiği ikinci anlam, deyime uygun düşmüyor. R. N. Güntekin’den aldığı cümlede
taban tepmek, görevinde tecrübeli memurları anlatıyor. Ne çok azık yemiş deyiminde olduğu gibi.
Deyime, 2. anlam olarak “Yaya gitmekten, yürümekten başka çaresi olmamak” verilebilir.
Talim etmek (2508): “1. Çok az bir para karşılığı çalışmak. 2. Hep aynı şeyi yemek.
Bizce, deyime; 1. Amaçsızca öğrenmek, boşuna bazı işleri yapmak, tekrarlamak, emeğinin tam karşılığını alamamak” anlamı verilebilir. Kuru ekmeğe/ kuru soğana talim etmek, yalana
talim etmek, soğuğa talim etmek örnekli türevleridir. İkinci anlamı ise tamamen yanlıştır.
d. Nurettin Albayrak’ın (2009), Türkiye Türkçesinde Atasözleri kitabından (Rastgele 2
sayfadan):
Hünersiz adam, meyvesiz ağaca benzer (537): “Beceriksiz insan, topluma faydası olmayan insandır.”
Bizce bu anlam eksiktir. Hünersiz, beceriksiz anlamında değildir. Bir meslek, sanat, iş
sahibi olmayan anlamındadır.
Hüner ehli zamanede gülmez (537): “Becerikli insanlar yaşadıkları dönemde arzuladıkları
mutluluğu bulamazlar.”
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Bu sözde de hüner ehli, becerikli insanlar anlamında değildir. Bilgin, sanatkâr anlamındadır. Bilginlerin, sanatkârların çoğunun değeri yaşadıkları dönemde değil öldükten sonar anlaşılır.
Eserleri, kitapları genellikle ölümlerinden sonar değer kazanıp para getirir. Sözde ironi, kara mizah vardır.
Hocanın temeli olmaz (554): “Hocalar kolay kolay mal sahibi olamaz.” Anlamı bizce eksik.
Bilgin ve öğretmenlerin temel amaçları, para kazanmak değil, bilgili, yetenekli, topluma yararlı
öğrenciler yetiştirmektir. Bu sebeple, zengin, mal mülk sahibi değillerdir.

Sonuç
TDK’ce atasözü ve deyimler konusunda bir çalıştay düzenlenip değindiğimiz konular paremiyoloji ve frazeiyoloji çerçevesinde ele alınıp bir sonuca bağlanmalıdır.
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Giriş: Hayvan ve Bitki Sembolleri
Bilindiği gibi, göçebe ya da yarı göçebe hayat tarzının sembolü hayvan; yerleşik hayat
tarzının sembolü ise, bitkidir. Epik dönemin edebî yaratmaları olan destanlarda sadece hayvanlar
bulunurken, geçiş dönemi eserlerde hayvanların yanında bitkiler de yer almaya başlar. Hatırlanacağı gibi, Türk kültürünün geçiş dönemi eseri olan “Kitâb-ı Dede Korkut”ta, başta at olmak
üzere hayvanlar ağırlıktadır; fakat az sayıda da olsa bitki bulunmaktadır. Hikâye ya da roman
döneminde ise, bitkiler hâkim hâle gelir. Türküler, bu son döneme aittir. Bu sebeple de, türkülerde bitkilerin daha fazla bulunması lâzımdır. Âşık tarzı Türk halk şiirinin veya kısa adıyla Türk saz
şiirinin ilk temsilcilerinden biri olan on altıncı yüzyıl şairi Öksüz Dede adına kayıtlı türkü, Osmanlı
sahasındaki ilk türkü metni olarak kabul edilmektedir. Bu kısa türküde sadece gül ve menekşeye
yer verilmiştir:
Gül budanmış dal dal olmuş
Menekşesi yol yol olmuş
Siyah zülfün tel tel olmuş
Biz şu yerlerden gideli
Gurbet illere düşeli (Köprülü 2004: 85)
Köprülü’nün, son mısranın nakarat olmasından dolayı türkü olduğunu muhtemel gördüğü
aynı şaire ait başka bir şiirde ise bitki kullanılmamış, benzetilen olarak “körpe kuzu” kullanılmıştır. (Köprülü 2004: 73) En eski türkü örneklerinin kayıtlı olduğu “Mecmûa-i Saz ü Söz” adlı
eserdeki metinlerde, hayvan ve bitki varlığı birbirine yakındır. Atlar ve bazı kuşlar biraz ön plana
1

Doç. Dr.; Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü.
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çıkarılmıştır. Şu dörtlükte bu bakış açısını görmek mümkündür:
Yavru şahin tüylerini düzedir
Gök turnalar uçar, boyun uzadır
Sarp kayadan şikârını gözedir
Alıcı şahini Al-i Osman’ın (Ali Ufkî ?: 61)
Bütün hayvan ve bitkileri incelemek, bir bildirinin sınırlarını çok zorlayacağı için, bu çalışmamızda hayvan ve bitkilerin listesini vermek ve örnek olması bakımından her birinden –en çok
kullanılan- üçer taneyi incelemekle yetineceğiz.

I. Türkülerdeki Hayvanlar
Türkülerde ismi anılan hayvanlar alfabetik olarak şöyledir: Akbaba, arı, aslan, at, aygır,
balaban, balık, baykuş, bülbül, camız, ceylan (maral, ahu, geyik, ceran), çekirge, dana, davar,
dev, deve, domuz, dudu, Düldül, guguk, güvercin, hindi, horoz, hüma, inek, kaplan, karga, karınca, kartal, kaz, kedi, keklik, kırlangıç, koç, koyun, köpek(it), kuğu, kumru, kurbağa, kurt, kuş,
kuzgun, kuzu, küheylan, leylek, martı, maya, merkep (eşek), ördek, örümcek, pire, samur, sansar, serçe, sinek, suna, şahbaz, şahin, tavuk, tavus, tay, tazı, tilki, turna, üveyik ve yılan. Kesin
bir rakam veya oran vermek mümkün olmamakla birlikte, türkülerde adı geçen hayvan sayısının,
bitki sayısından daha az olduğunu söyleyebiliriz.

I.1. At
Dîvânü Lügati’t-Türk’teki “Kuş kanadı ile Türk atı ile” şeklindeki kayıt, atın Türk‘ün hayatındaki yerini –muhtemelen- en güzel şekilde anlatan ifadedir. Türkülerde de, en fazla anılan iki
hayvandan biri, attır. Türkülerde adı geçen at türleri şunlardır: Kırat, Arap at, kula at, al at, doru
at (dor at) ve yağız at. Aşağıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi, bu atların hepsi de övülmektedir.
Ancak, en faza övgünün kır ata ve Arap ata ait olduğu görülmektedir. Bazen, övgüye sevgi de
eşlik etmektedir. At sevgisinin ve at çeşitlerine dair övgülerin birer ikişer örneği şu şekildedir:
Yalancı dünyaya geldim geleli
Bir atı severim bir de güzeli
Değip on beşe de kendim bileli
Bir atı severim bir de güzeli (Öztelli 1972: 315)
At, yiğidin hayat arkadaşıdır, sırdaşıdır ve çoğu zaman da cesaret kaynağıdır. Kahramanın düşmana meydan okumasında, atına olan güveni de önemli bir yere sahiptir. Köroğlu’nun
ağzından verilen bir türküdeki
Kuş olsan uçsan Kürtoğlu kır atım yeter
Gökteki uçan kuşlara dahi hükmeder (Öztelli 1972: 682)
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ve başka bir türküde geçen
Kırım’dan gelirim atım Araptır
Gizlenme Nemçeli, meydan burdadır (Öztelli 1972: 692)
şeklindeki mısralarda, söz konusu güven duygusunun bir kaynağının at olduğu gayet açıktır. Alî
Ufkî Bey’in kaydettiği türkülerde, özellikle Arap at, koç yiğidin kader arkadaşı olarak tanıtılmaktadır:
Arap atdır koç yiğidin bindügü
Meydan arar köşe köşe döndüğü (Ali Ufkî ?: 153)
Arap atdır cenk yüzünde yer aşan (Ali Ufkî ?: 153)
Kuloğlu eydir, arab ata
Binen yiğide aşk olsun (Ali Ufkî ?: 139)
Benzer bir ifade de, Karacaoğlan’a aittir ve Genç Osman’ın dilinden şöyle seslenmektedir:
Eğerlensin kır atımın ikisin
Fethedeyim düşmanların hepisin (Öztelli 1972: 710)
Atın höyük sağrı, kalkan döşlüsü
Kalem kulaklısı, çekiç başlısı
Güzelin dal boylu, samur saçlısı
Severim kır atı, bir de güzeli (Öztelli 1972: 315)
Eğin’in ardından akan Fırat’tır
Ağamın bindiği demir kırattır (Öztelli 1972: 87)
Kır ata karar m’olur eşindiği zaman
Dizgini boynuna geçtiği zaman
Belden aşıp tozlu yola düştüğü zaman (Öztelli 1972: 427)
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çizme dolup şalvar ıslanmalıdır (Öztelli 1972: 669)
Haydan olur, huydan olur
Arap atlar taydan olur
Bu güzellik soydan olur (Öztelli 1972: 568)
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Arap atlar yakın eyler ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Köroğlu’nun beyleri de Arap atlara binerler:
Arap atlara binerler
Boynun sündürü sündürü (Öztelli 1972:671)
Koçhisar’dan çıktım, kula at kişnedi
Yağlı martin ciğerime işledi
Bana ahbaplarım bir iş işledi (Öztelli 1972: 428)
Aşağıdaki şiirde, bütün at çeşitleri sayılmakta, konuşturulmakta ve övülmektedir. Atlar,
kahramanların kader ortağıdır; zaman zaman “Konuşan at mıdır yoksa kahraman mıdır?” sorusu
akla gelir. Bu şiir, hem at çeşitlerinin ve övgüsünün hem de at ile kahraman bütünleşmesinin tipik
bir örneği olması bakımından önemlidir:
Kır at der ki, ben atların başıyım
Ağalar elinde gezer tavus kuşuyum
Issız viranede can kurtaran kişiyim
		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri

Yağız at da der ki, bağlaman beni koruya
Üstüme binen yiğidi Allah koruya
Gidersem ileri dönmem geriye
		

Bir kere başımı koyduktan geri

		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri

Dor at da der ki, ben donumu satarım
Üstüme binen yiğidi alır atarım
Başım sıkıya gelirse ejderhayı yıkarım
		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri
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Al at da der ki, nice olur halimiz
Cinsimizden çatal olur dilimiz
Girersek kavgaya çıkar ölümüz
		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri

Kula at da der ki, at koymadım koğuşta
Ne de on başı da ne de çavuşta
Ne de düğün ne de bayramda
		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri

Kötü kısrak da der ki
Ağamı öldürür kanını içerim
Yönümü samanlığa döndükten geri
		

Topların sesini duyduktan geri

		

Üzengi böğrüme değdikten geri

		

(Öztelli 1972: 678-679)

I.2. Bülbül
Kuşlardan biri olan bülbül, türkülerde adı en sık anılan hayvandır. Hatırlanacağı gibi, divan
şiirinde hemen her yerde gülle birlikte geçer. Gül, sevgili; bülbül ise âşıktır. Türkülerdeki bülbül
ise, zaman zaman gülle birlikte geçse de daha çok tek başına anılmaktadır. Gülle birlikte geçtiği
yerlerde de gül, çoğu zaman sevgili ya da sevgiliyle ilgili bir unsur değildir. Bülbül, divan şiirinde –neredeyse- tamamen âşık olduğu halde, türkülerde büyük ölçüde sevgilidir. Bülbülün âşık,
gülün de sevgili olduğu “Garip bülbül gibi ayrıldım gülden” (290) dizelerinin sayısı fazla değildir.
Bülbül, zaman zaman güzellerin dertleştiği dert ortağıdır. Bunun en tipik örneklerinden
biri, şu dörtlüktür:
Ekin ektim gül bitti
Dalında bülbül öttü
Ötme bülbül ötme
Yârim askere gitti (Öztelli 1972: 43)
Bülbülün en belirgin vasfı, güzel güzel ötmesidir, yani tatlı dilidir. Bu özelliğiyle de tatlı
tatlı konuşan sevgili olarak hayal edilir. Bu konuşma, “Saçı sünbül, dili bülbül kandırdın beni”
(63) şeklindeki dizede görüldüğü gibi, bazen, sevgilinin âşığını kandırmak için kullandığı bir silah
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olarak karşımıza çıkar. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi bülbül, en çok, sevgilinin dilinin benzetileni olarak düşünülür. Bu konuyla ilgili mısralar, oldukça fazladır ve çok tipik olan iki tanesi de
şöyledir:
Kaşların mildir yârim
Dilin bülbüldür yârim
Aramız dağlar almış
Kalbimiz birdir yârim (Öztelli 1972: 198)
Bahçelerin gülüsün
Dalın da bülbülüsün (Öztelli 1972: 85)
Bülbülle ilgili çok farklı bir kullanım, istenmeyen gelişmelerin yaşanmasıyla bülbülün ötmemesinin birleştirilmiş olmasıdır. Bir yerde, yaşanan felaketin büyüklüğüne, bülbül yerine baykuşun öttüğü ifade edilerek vurgu yapılır. Bülbülün ötmemesine, bazen güllerin bitmemesi de eşlik
eder. Eğin’le ilgili bir türküde şöyle denmektedir:
Eğin dağlarında güller bitmiyor
Viran bahçelerde bülbül ötmüyor (Öztelli 1972: 87)
Eğin viran olmuş bülbül ötmüyor (Öztelli 1972: 88)
Estergon kalesi su başı hisar
Baykuşlar çağrışır, bülbüller susar
Kâfir bayrağını burcuna asar (Öztelli 1972: 690)
Budin’in 1686 yılında elden çıkması üzerine yakılan bir türkü vardır. Bu türkünün, bize ulaşan en eski türkü olduğu belirtilmektedir. (Öztelli 1972: 705) Bu bilgi kesin olmasa bile, türkünün
çok eski olduğu gerçeğini değiştirmez. Bundan tam 331 yıl önce meydana gelen ve hiç de arzu
edilmeyen bir olay üzerine yakılan türküde, bülbül, güzel güzel ötmek yerine figan eder. Felaket,
yukarıdaki üç örnek metinde bülbülün ötmemesiyle ifade edilmişti; burada ise, felakete bülbülün
ötmemesiyle değil de figan etmesiyle dikkat çekilmiştir. Yaşanan acı olay karşısında insanla birlikte bülbülün de aynı tepkiyi göstermesi, “kader birliği” mesajı vermesi dolayısıyla çok anlamlıdır:
Ötme bülbül ötme yaz bahar oldu
Bülbülün figanı bağrımı deldi
Gül alıp satmanın zamanı geldi
Aldı Nemse bizim nazlı Budin’i (Öztelli 1972: 705)

408
				

Mehmet TEMİZKAN

Türk Halk Edebiyatı

Kötü temenni bildiren kalıplaşmış sözlere, bilindiği gibi “kargış” denir. Âşığın sevgiliye hitaben söylediği dörtlük şeklindeki kargışta, “dalında bülbülün ötmemesi” de dilenmektedir. Bu da,
bülbülün –ötmesi ve ötmemesiyle- Türk kültüründeki ve hayatındaki yerini göstermesi bakımından kayda değer bir örnektir:
Bahçende güller bitmesin
Dalında bülbül ötmesin
Kapından cerrah gitmesin
Sen d’olasın benim gibi (Öztelli 1972: 385)
Âşığın bülbülden istediği farklı bir şey de, uyandırmaya kıyamadığı yârini onun uyandırmasıdır. İsmi Ayşe olan sevgili, âşığın ulaşamayacağı bir yerdedir. Uyanması, görünmesini
mümkün kılacaktır… Uyandırma işinin bülbüle havale edilmiş olması da, aynı şekilde ona verilen
değerle ilgili olmalıdır. Kavuştak olarak üz kez tekrar edilen beyit şöyledir:
Şakı bülbül, var uyandır yârimi
Ben kıyamam, sen uyandır yârimi (Öztelli 1972: 370)
Bu türkünün nereden derlendiği belirtilmemiştir. Ancak, Alî Ufkî Bey’in İstanbul’dan derlediği bir türküde, bu türküdeki bir dörtlük olduğu gibi yer almaktadır. Bu türküde, kavuştak mısraları
bulunmamaktadır; fakat “Şakı bülbül, var uyandır yârimi” dizesi, nakarat olarak beş defa tekrar
edilmektedir:
Her sabahı çıkar yolu beklerim
Şakı bülbül, var uyandır yarimi
Muhabbeti can içinde saklarım
Şakı bülbül, var uyandır yârimi (Ali Ufkî ?: 5)
Sadece kendisi için şiir yazılan ya da türkü yakılan bazı hayvanlar vardır. Bunlardan biri de
bülbüldür. Bülbüle söylenmiş anonim ürünler aynında ferdî ürünler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Ercişli Emrah’a ait olan şiir, insanın bülbülle özdeşleşmesinin güzel bir örneğidir. Urfa’dan
derlenmiş ve dil özellikleriyle eski olduğu anlaşılan anonim bir türküde, bülbülün bazı özellikleri
dile getirilmektedir. Bunlar arasında, başta aşk olmak üzere çeşitli sebeplerle acı çeken insanla
özdeşleşmesinin açıklaması da vardır:
Bülbülün göğsü al al olur
Gerdanda çifte hal olur
Bülbül on bir ay lal olur
			
				

Gül açılmış, gülfama gel
Bu meclis-i irfana gel
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Bülbül bir küçücek kuştur
Seher ötüşü ne hoştur
Bülbül on bir ay sarhoştur
			

Gül açılmış, gülfama gel

			

Bu meclis-i irfana gel

Bülbül daldan dala seker
Göz yaşların güle döker
Bülbül on bir ay ah eder
			

Gül açılmış, gülfama gel

			

Bu meclis-i irfana gel

		

(Öztelli 1972: 303)

I.3. Turna

Turna, İslamiyetten önceki Türk kültürünün kutsal varlıklarından biridir. İslamî dönemde
ise, bazı velîlerin donuna girdiği ve Hz. Alî’nin sesini kendisine verdiği kuş olarak kutsal olma
özelliğini devam ettirmiştir. Türkülerde ve halk hikâyelerinde de haberleşme aracıdır. Gurbet eldeki âşığın sılasından haber aldığı, sılasına haber ve selam yolladığı… kuştur. Haberleşmede
kullanılan kuş, bilindiği gibi güvercindir. O, sadece yazılı ve resmî bilgileri taşır. Güvercinin böyle
bir görevi varken ve bu görevi gerçekten yerine getirdiği biliniyorken, haber ve selam alıp gönderme için turnanın tercih edilmesi; kısaca, bu önemli görevin turna kuşuna yüklenmesi, muhtemelen çok eski devirlerden gelen kutsallığıyla ilgilidir. Sevilenlerle selamlaşmanın ve haberleşmenin
resmî boyutu yoktur, o tamamen özeldir ve büyük ölçüde duyguların ifadesidir. Yani, güvercinin
taşıdığı şey, resmî bilgi; turnanın taşıdığı şey ise, duygudur. Duyguları getirip götürme görevinin
turnaya verilmesi, onun daha yakın görülmesinin sonucudur. Daha önce de söylediğimiz gibi,
yakınlığı ile kutsallığı arasında güçlü bir ilişki vardır.
Turna, türkülerde yâre selam söylemesi, yardan haber vermesi istenen, yaralı ve yardan
ayrı olması sebebiyle de âşığın benzetileni olan kuştur. Kerem ile Aslı hikâyesinden alındığı
anlaşılan bir türküdeki nakarat mısra “Turnam yâre selâm söyle” (Öztelli 1972: 327) şeklindedir.
Başka bir türküde de, turnalara, Bağdat’taki yardan haber sorulur; ondan haber vermesi beklenir.
Söz konusu türkünün ilk ve son dörtlükleri şöyledir:
Bağdat ellerinden gelen turnalar
Turnalar, ne haber yârdan, ne haber hey
Şimdi benim yârim gözün sürmeler
Turnalar, ne haber yârdan, ne haber
Yârimi öldürmüş, eli kan mola
Ak gerdan üstünde çifte ben mola
Doğru söyle benim yârim sağ mola
Turnalar, ne haber yârdan, ne haber (Öztelli 1972: 282)
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Alî Ufkî Bey’in, gurbette bulunduğu bir sırada ne halde olduğunu memleketine bildirmek
istediği dört dörtlükten oluşan bir şiiri vardır. Bunu yapmasını istediği aracı da, turnadır. Turna,
burada “dert arkadaşı” durumundadır. Bu şiirin ilk dörtlüğü şöyledir:
Turna bizim yerde bizi sorana
Şimdi bir güzele kuldur diyesin
Aşkın zincirini takmış boynuna
Aşk ucundan Mecnun olmuş diyesin (Ali Ufkî ?: 39)
Başka bir türküde ise, âşık, bir avcı tarafından vurulduğu için yaralı olan turnayı kendisine
benzetir. Ortak özellik, ikisinin de yaralı ve yardan ayrılmış olmasıdır. Burada, insan ile turnanın
yaklaşmanın da ötesinde özdeşleştiği açıkça görülmektedir. Bu türkünün ilk ve son haneleri de
şu şekildedir:
Turnam uçamamış, yolda yorulmuş
Avcı vurmuş kanadından, kırılmış
O da bencileyin yârdan ayrılmış
Ötme garip garip, ben de garibim
Ötme garip garip, gönül şen değil
İki turna gördüm, aklı karalı
Avcı vurmuş sağ böğründen yaralı
O da bencileyin bahtı karalı
Ötme garip garip, ben de garibim
Ötme garip garip, gönül şen değil
		

(Öztelli 1972: 279)

Farklı bir türküde, turna ile güvercinin karıştırıldığı görülmektedir. Başta da söylediğimiz
gibi, yazılı bilgiyi güvercin taşır; haberi veya selamı turna getirip götürür. Söz konusu türküde ise,
turnanın kanadının altına “nâme” sarılmak istenir ve bu istek de son hanede dile getirilir:
İnme turnam inme haber sorayım
Kanadın altına nâme sarayım
Nazlı sevdiğimden haber alayım
Katar katar olmuş gelir, turnalar
Eğrim eğrim ne hoş gelir, turnalar
			

(Öztelli 1972: 329)
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Birkaç türküde de, turnadan “kendi ovasına”, “kendi iline”, “kendi çölüne” ve “kendi gölüne”
inmesi istenir. Bu isteğin temelinde, sıladan haber alma arzusu kadar –açıkça söylenmemekle
birlikte- uğur getireceği inancı da vardır. Çünkü, o kutsal bir kuştur. Bir Akşehir türküsünde, turnanın kendi ovalarına konması için, evlek ve sarı öküz kesildiği dile getirilir. İki defa tekrar edilen
kavuştak dörtlüğü şudur:
Ufacık durnam kon
Evlek kestim kon
Saröküz kestim koy
Bir de bizim ovalara kon. (Öztelli 1972: 306)
Bir türkünün üç dörtlüğünün “Bizim göllere inin, turnalar”, “Bizim çöllere inin, turnalar”
ve “Bizim illlere inin, turnalar” (Öztelli 1972: 328) şeklindeki son dizelerinde de aynı istek dile
getirilmiştir.

II. Türkülerdeki Bitkiler
Türkülerde adı geçen bitkiler de yine alfabetik sırasıyla şunlardır: Ardıç, armut, arpa, asma
(üzüm), ayrık, ayva, badem, bakla, biber, börülce(böğrülce), buğday (bulgur), burçak, ceviz, çam,
çavdar, çınar, çiğdem, darı, dut, eğrelti, elma, erik, fındık, fıstık, fidan, fesleğen, gül (gonca),
hurma, ıspanak, ıtrışah, iğde, incir (yemiş), kabak, kahve, kamış (kargı, saz), karabiber, karanfil,
karpuz, kavak, kavun, kendir, kereviz, kestane, keten, kızılcık, kiraz, kişmiş, kuşburnu, lahana,
lâle, lavanta, leylak, limon (ilimon), madımak, mantar, menekşe, menevşe, mersin, meşe, mısır,
mişmiş(kayısı), nane, nar, nergis, nevruz, pamuk(pambuk), pancar, pırasa, pirinç, portakal, selvi
(serv, servi), semizotu, soğan, söğüt, susam, sümbül, şebboy, şeftali, tarçın(darçın), turunç, tütün, vişne, yasemin, yonca, zambak, zerdali ve zeytin.
Bu listeden de anlaşılacağı gibi, türkülerde ismi anılan bitki sayısı, hayvan sayısından
fazladır.
Bitkiler; meyveler, çiçekler, meyve vermeyen ağaçlar, sebzeler ve otlardan oluşmaktadır.

II.1. Gül
Gül, türkülerde ismi en çok zikredilen bitkidir. Bazen rengiyle birlikte anılır. Tek başına
kullanılabildiği gibi, bülbülle birlikte de kullanılabilir. Gül, divan şiirinde olduğu gibi, türkülerde de
–genellikle- sevgilidir veya sevgilinin yüzüdür; bazen de yâre yollanan çiçektir. Türkülerde beyaz,
kırmızı ve sarı gül söz konusu edilmektedir. Bir de “katmer gül” adı geçmektedir. Türküden anlaşıldığına göre, en güzel gül katmer güldür.
Gül, eski edebiyatımızda en güzel çiçek ya da çiçeklerin sultanı olarak kabul edilir. Türk
tasavvuf edebiyatında Hz. Muhamed’in) remzi olması da, bu özelliğinden dolayıdır. Türkülerde de
aynı kanaat (kabul) söz konusudur. Sevilenin güzellerin en güzeli, yani sultan olması, sultan olan
güle benzetilmesinin sebebidir. Hatırlanacağı gibi, benzeyen ve benzetilen arasında bir ortaklık
ya da bir benzerlik bulunması şarttır. Gül ile sevgili (sevilen) arasındaki ortaklık, ikisinin de sultan
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olmasıdır. Aşağıdaki biri Bingöl biri de Erzincan türküsünden alınmış dörtlüklerde, gül ve yâr
bütünleşmiş olarak karşımıza çıkar:
Kırmızı gül her dem olsa
Her dertlere derman olsa
Gülüm olsa yârim olsa
Padişahtan ferman olsa
Herkes sevdiğini alsa (Öztelli 1972: 64)
Bir ay doğar Pasin’den (emmimin kızı)
Ay bulut arasından (ben nedem oy)
Öyle bir yâr sevmişem (emmimin kızı)
Katmer gülün hasından (ben nedem oy) (Öztelli 1972: 588)
Zaman zaman, gül yerine veya gülle birlikte “tomurcuk” tercih edilir. Tomurcuğun kullanılması, “körpe kuzu” ifadesinde olduğu gibi, sevgilinin küçüklüğünü, tazeliğini veya körpeliğini
belirtmek içindir. Sadece, tomurcuk kelimesinin başına “körpe” sıfatı getirilmez. Bir türküde geçen
“Benim sevdiceğim tomurcuk gülü” (Öztelli 1972: 81) mısrası, bu anlayışın güzel bir örneğidir.
Mahallî söyleyişleri şiir dilinde kullanmasıyla tanınan divan şairi Nedim, gül-sevgili ilişkisini
şöyle dile getirir:
Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın
Divan şairleri gibi, âşıklar da türkülerde sevdiklerine “gülüm” diye seslenirler. Bir Urfa türküsünde, kavuştağın ilk dizesi “Gel gülüm gel, di gel gel” (Öztelli 1972: 200); başka bir türkünün
–yine- kavuştağının son dizesi de, “Gülüm de gel gel” (Öztelli 1972: 209) şeklindedir. Bu mısralardaki gül de, sevgilidir. “El uzatıp gonca gülün dermedim” (Öztelli 1972: 66) siteminin sebebi
de, sevgiliye kavuşamamaktır. Dolayısıyla, gonca gül, bu türküde de sevilendir. Bir Bergama
türküsünde ise, âşık, gülün ömrünün az olması sebebiyle yârine gül demediğini söyler. Bu söz,
aslında yâre gül deme geleneğinin bir tekrarıdır:

Dere boyu saz olur (Nazirem of)
Gül açılır yaz olur
Ben yârime gül demem (Nazirem of)
Gülün ömrü az olur (Öztelli 1972: 171)
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Daha önce söylediğimiz gibi, gül ve bülbül bir bütündür; şiirlerde, genellikle birlikte anılırlar. Gül, sevgili; bülbül ise, âşıktır. Halk şiirinin en büyük temsilcilerinden biri olan Karacaoğlan,
konusu ayrılık olan bir şiirinde, bu benzetmeleri farklı bir çerçevede kullanır. Bülbül, gülsüz olamayacağı için, yârinden ayrılan âşık elini hiç bir işe uzatamaz:
Gül dikensiz bitmez imiş
Bülbül gülsüz ötmez imiş
İşe güce yetmez imiş
Eli yârdan ayrılanın (Öztelli 1972: 96)
Gül, sadece sevgili değildir, aynı zamanda sevgilinin yüzüdür. Yüzün güle benzetilmesi,
renk ve şekil benzerliğinden dolayıdır. Gül denince akla ilk gelen, kırmızı güldür. Sevgilinin yanakları “al al” tasavvur edildiği için kırmızı güle benzetilir.
Yastığı kuş tüyünden
Bir kız sevdim köyünden

Gül yüzünü göreyim
Ölüyorum derdinden (Öztelli 1972: 133)

Siyah perçemlerin, gonca yüzlerin
Garip bülbül gibi zâr eyler beni (Öztelli 1972: 198)
gibi örneklerde, gül ile yüz arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.		
Bunlara; gülün yâre yollanan, yârin göğsüne takılmak istenen veya sevgiliden menekşeyle
birlikte takması istenen çiçek olduğunu ilave edebiliriz.
Karacaoğlan, “Gülleri var bizim güle benzemez” dizesini, bir güzelin peşine takılıp gittiği
Frengistan’daki güller için söylemiştir. Çünkü, şaire göre Anadolu’nun ve memleketi Çukurova’nın
gülleri çok farklıdır… Aynı kanaat, bir türküde de dile getirilmiştir. Sevgiliye “Anadolu’nun gülü”
benzetmesi uygun görülmüştür. Sevgili, güllerin en güzeline benzetilir; o en güzel gül de, Anadolu
gülüdür:

Bahçelerin gülüsün
Dalın da bülbülüsün
Boyun fidana benzer
Anadolu gülüsün (Öztelli 1972: 85)
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II.2. Elma (elmalık)
Elma, türkülerde gülden sonra en fazla kullanılan bitkidir. Elmanın, pek çok türküde, “Al elmayı daldan al/ Daldan alma benden al/ Duydum gelin olisin/ Dur ben ölem, ondan al” örneğinden
anlaşılacağı gibi, daha sonra söylenecek mısraya hazırlık amacıyla kullanıldığı görülmektedir.
Bunun dışında da, türkülerde yâre gönderilen bir hediye ve benzetilen olarak yer alır.
Bir Bolvadin türküsünde, âşık yâre soyulmuş bir elma yollar; fakat bu herkes tarafından
duyulur, sonra da olanlar olur…
Bir elma yolladım yâre soyulmuş
O da varmış cümle âleme duyulmuş
En sonunda olacağı da bu muymuş (Öztelli 1972: 244)
Elmayı, sadece âşık sevgiliye göndermez; bazen de sevgili âşığa gönderir. Kızın erkeğe
elma göndermesi, o erkekte gönlünün olduğunu gösterir. -Tespitimize göre- yalnız bir türküde
geçse de, bu davranış, elmanın kullanımıyla ilgili farklı bir örnektir:
Ne hoş alma gönderir
Mayhoş alma gönderir
O kız ki damda yatar
O kız ki cilve satar
O kızın gönlü de sevmiş
Bana alma gönderir (Öztelli 1972: 267)
Elma, rengi dolayısıyla yanağın benzetileni olarak da kullanılır. Yanak, doğal olarak sevgilinindir. Zara’dan derlenen ve “Sabah güneşi doğmuş/ Boyalı konaklara/ Yâr bizi davet etmiş/
Elmalı yanaklara” şeklinde başlayan türkü, bu benzetmenin bir örneğidir. Ancak, Cahit Öztelli’nin
“Beşik Türküleri Ninniler” başlıklı bölümde verdiği bir örnekte, beşikte yatan –kız- çocuğun yanakları da elmaya, misket elmasına benzetilmiştir. Bu kullanım, “elma yanak” ifadesinin, “kültür
kalıpları”ndan biri olduğunu göstermektedir:
Yanakları misket elması
Çenesi de bülbül yuvası
Ağzı şeker hokkası
Burnu kâbe hurması (Öztelli 1972: 405)

II.3. Selvi
Divan şiiri gibi halk şiiri ve türkülerde adı çok anılan bitkilerden biri de, selvidir. Selvi yanında servi ve serv şeklinde de geçer. Selvi, ince ve uzun bir ağaçtır. Aynı zamanda düzdür. Bu
özellikleriyle, sevgilinin ya da bir güzelin boyu için düşünülen metaforlar arasında önemli bir yere
sahiptir. Selvi, Köroğlu’nun konuştuğu, dertleştiği ve “Selvi ağacı, senin Maral’ın hanı” (Öztelli
1972: 311) şeklindeki nakarat mısra ile, ona maralını, yani sevgilisini sorduğu ve ondan ısrarla
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cevap beklediği ağaçtır. Bu ağaç, zaman zaman sadece boyu veya yüksekliği dolayısıyla, çınarla
birlikte de kullanılır.
Şu karşıda bir kız gördüm
Boyu selvi dala benzer (Öztelli 1972: 97)
gibi, selvinin güzellerin boyu için benzetilen olarak düşünüldüğü örnekler bir hayli fazladır. Güzellerden biri olan yârin boyu da selvi teşbihiyle ifade edilir:
Karanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelirse
Şen olur deli gönlüm (Öztelli 1972: 335)
Evleri önünde akan pınarım
Nerede, gelmedi selvi çınarım
Yârimden ayrıldım ona yanarım (Öztelli 1972: 590)
Ağıtlarda, ölen yiğit de selviye benzetilir. Ağıt, bazen ölen yiğidin dilinden verilir. Ölen yiğit
de, kendisini selviye benzetir. Bu benzetmeden, uzun boyluluk ile yiğitlik arasında ilişki kurulduğu
anlaşılmaktadır. Bu kullanımla ilgili iki örnek de şöyledir:
Maraş’ın önünde bir sürü koyun
Eşildi mezarım, ılıdı suyum
Kefene sığmıyor şu selvi boyum
Bize mesken oldu Maraş illeri (Öztelli 1972: 444)
Cenazem yattı da selvi dal gibi
Tenimi soydular sırma tel gibi
Mezara girincek oldum el gibi (Öztelli 1972: 429)

Sonuç
Türkülerde ismi geçen hayvan ve bitkileri için kesin bir sayı veya bir oran vermek, elbette
mümkün değildir. Ancak, bitki sayısının hayvan sayısından fazla ve hayvan sayısının bitki sayısının üçte ikisi kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bitkiler, yerleşik hayat tarzının ürünü ya da sembolü
olduğu için, bu oran şaşırtıcı değildir. Çünkü, türküler tamamen yerleşik hayat tarzının ürünleridir.
Hatta, türkülerdeki hayvan sembolizmi ile, halk ve âşıkların göçebe ya da yarı göçebe hayat tarzının hatıralarını canlı tutmak istediklerini düşünmek bile mümkündür.
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Çalışmamız sırasında bazı güzellik unsurlarını ifade etmek üzere kullanılan, ancak yaygınlaşamayan ya da yaygınlaştırılamayan bitkilerin varlığı dikkatimizi çekti. Bunlardan biri, kargı
kamıştır. Karacaoğlan’da geçen kargı kamış, güzellerin boyunu anlatmak için kullanılmıştır. Bir
başkası da, börülcedir. Tam orta yeri siyah olan börülce, “börülce gözlü” ifadesinden de anlaşılacağı gibi, gözün benzetilenlerinden biridir. Boy ve gözle ilgili bu teşbih ögesinin yaygınlaşmamış
olması, kanaatimizce, özellikle halk şiiri için bir kayıp olmuştur. Âşıklarımızın, bundan sonra yazacakları şiirlerde bunları ve benzerlerini kullanmamaları için bir sebep yoktur. Bu konuda yapılması gereken şey, millîlik özelliği en fazla olan türkülerdeki hayvan ve bitkileri, tek tek ve bütün
kullanımlarıyla incelemektir. Biz, bu çalışmamızı, Cahit Öztelli’nin “Evlerinin Önü” adlı eseriyle
ve yalnızca üçer örneği incelemekle sınırlandırdık. Temennimiz, yapabildiğimiz incelemenin,
bundan sonra daha çok kaynak üzerinde yapılacak inceleme çalışmalarına model olarak katkıda
bulunmasıdır.
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Gülme ve mizah her insanın gündelik hayatında son derece önemli bir yer tutar Ancak bu
konuda, yurdumuzda ciddi bilimsel araştırmaların yeterli olduğu söylenemez. Bu konuda yapılan
yayınların tamamına yakını fıkra metinleri, mizah dergileri ve karikatürlerle ilgilidir. Elbette bu
yayınları küçümsemeyi düşünmüyoruz. Ancak başta ABD olmak üzere, Batı ülkeleri mizahı ciddiye almış, mizahı inceleyen kurumlar oluşturmuşlardır. Bu kurumlar mizahı, eğitimde, siyasette,
uluslararası ilişkilerde kısaca hayatın her alanında kullanmaktadırlar.
Günlük hayatımızda gülme, mizah, komik, fıkra, latife, kıssa, halk ağzında teselleme gibi
çok çeşitli terimlerle karşılanan mizah eski Türkçe’de külüt (DLT’de) olarak geçmektedir. Önce
bu terimlerin aynı anlamı ifade etmediğini belirttikten sonra mizah, gülme ve komik olanın açıklamasını yapıp daha sonra da örneklerle fıkraları tanımlayacak, sınıflandırma yapacak, son olarak
da bunları inceleyeceğiz.
Mizah kavramı hemen hemen bütün dillerde gülme, gülüş kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır. Bunlar farklı içeriklerine rağmen günümüzde de aynı anlamda kullanılmaya devam
etmektedir.
Gülme başlıca üç özellik çağrıştırmaktadır. Bunlar: “İnsana özgü olmak, sağlık ve sevinçle
bağlantılı olarak keyif unsuru olması ve kendiliğinden oluş.” Bu son özellik uyarı sonucunda zihinsel bir etkinlik oluşmasıyla ortaya çıkan bir refleksidir.
Aristo’dan başlayarak günümüze kadar pek çok alanda bilim adamları ve düşünürler gülme hakkında, kendi alanlarına uygun, görüş bildirmişler, ancak halen herkesin kabul ettiği bir
tarife ulaşılmamıştır. Mesela Aristo, gülmenin insana mahsus olduğunu söyler. Daha sonra bu
1
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görüş Rabelais ve diğer filozoflar tarafından da benimsenir.
Gülme diğer taraftan komik etkenin oluşturduğu sevinç ve keyif duygularının bir işareti olarak da tarif edilmiştir. Basit bir gülme bu duygulanmayı, uyarıcıların güldürücü karakterini
keşfetmek için yeterli bulmuşlardır. İnsan mutluyken güler, çünkü farklı ve acayip bir durumdan
hoşlandığımızda güleriz. Gülme yapısal olarak sevince ve keyfe bağlıdır. Bir bakıma güldürücü
mesajlara bir cevaptır.
Gülme, itici (impulsif) ve çırpınımlı (convulsif) nitelikleri, zihinsel işlem ve önceden düşünce akışı olmaksızın birdenbire (ani) refleks olarak kendiliğinden ortaya çıkar.
Gülme olgusu saptanamaz ve düşünülerek yapılmaz. Ona uyarı sonucunda zihinsel bir
etkinlik eşlik eder. Toplumumuzdaki pek çok akıl dışı adetlere, sosyal alışkanlıklara, pek çok
ahlaki, siyasi ve dini davranışlara bunların kökenini ve gerçek işlevlerini düşünmeden uyarız.
Alışkanlıklarımızla davranır ve düşünürüz.
Levi-Strauss “Gülmeyi, insanların bir alışkanlık biçiminde yaşadıkları bilinçaltı sosyal bir
davranış olarak kabul edebiliriz.” der. Bu konudaki bütün görüşler bize konunun ne kadar çok
alanın ilgisini çektiğini göstermektedir. Gerçekten de gülme filozofların, psikologların, etnologların, özellikle de hekimlerin ilgisini çekmektedir. Bu yüzden sadece psikolojik, etnolojik veya
sosyolojik yaklaşımla gülmeyi açıklamak yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla senteze dayalı, daha
sonraki evrelerde kullanabileceğimiz bu olgunun bölüm bölüm sergilenmesine ihtiyaç vardır. Aslında bu teklifim de yetersiz kalmaktadır. Gülmenin temel noktalarından biri tarihi karakterli olmasıdır. Diğer bir husus da gülmenin konusunu bölümlere ayırma meselesidir. Mesela, gülmenin
fiziksel özellikleri, mimik ve jestler, kısaca beden teknikleri gibi davranışlar, birçok bilim dalını da
ilgilendirmektedir. Bu yüzden gülme, biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönlerden
incelemek gerekmektedir. Bütün bunlar bize pek çok “gülme” tarifinin olduğunu göstermektedir.
Bu da konunun karmaşıklığının başka bir işaretidir.
Türkçede İzmirli İsmail Hakkı Efendi, “Gülmek, umur-ı garibe-i idraktır” derken Aziz Nesin
“İnsan kim bilir kaç bin yıldır gülüyor, elektriği bulup kullanmaya başlayalı beri çok zaman geçmedi. Ne var ki ikisini de tanımlamakta güçlük çekeriz.” diyerek bu görüşümüzü tasdik eder.
Batıda da aynı sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu uzatmamak için “gülme”nin
Fransızların üç önemli sözlüğündeki tariflerini vermek istiyorum.
Larouse’a göre; yüzde az ya da çok, aralıklı ve gürültülü nefes vermelerin eşlik ettiği kasılmalarla bir neşe duygusunun belirtisidir.
Robert’a göre; ağız açıklığının genişlemesiyle, aralıklı ve az ya da çok gürültülü nefes
vermelerin eşlik ettiği neşe ifadesi,
Littre’ye göre; neşeli, hoş bir şeyin bizde uyandırdığı etki sonucunda ağzın belli bir hareketi yapması, yüz kaslarının eşlik ettiği diyafram kasılmalarına bağlı gülme hareketi veya fizyoloji
dilinde az ya da çok gürültülü kesik kesik nefes vermelerin sesidir.
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Görüldüğü gibi gülmenin bir neşe duygusunu gösteren ve iki görünüm içeren (görsel ve
sesle ilgili) bir yüz ifadesi olma özelliğinde, bu üç ünlü sözlük birleşmektedir.
Bu konu üzerinde durmamın sebebi insanın davranışla ilgili cevabının tek olamayacağını
ve anlam çeşitliliğini göstermektir. Zaten Türkçedeki gülme ile ilgili kullanımlar da bu fikrimizi
doğrulamaktadır.
Kahkahayla gülmek
Deli gibi gülmek
Gözlerinden yaş gelinceye kadar gülmek
Gülmekten katılmak
İçten içe gülmek
Alay etmek
Bıyık altından gülmek
Zoraki gülmek vb. gibi gülme, aslında pek çok eğilimi de ifade etmektedir. Cesaret, yeterlilik, düşmanlık vb.
Bu yüzden gülmek fikrinin içinde acı, alay da dâhil olmak üzere, yüz vermek, riyakârlık
etmek, iyi veya kötü olmak gibi tamamen farklı anlamlar da mevcuttur.
Son gülen iyi güler.
Yüzüne gülmek
Arkasından gülmek vb. deyimlerinde bütün saydığımız özellikleri bulabiliriz.
Henri Bergson “Gülme” adlı eserini bu konu ayırmıştır. (Geniş bilgi için H. Bergson, Gülme-Komiğin Anlamı Üzerine Deneme, MEB Yay., İst., 1997. Çev: Ord. Prof. Dr. Mustafa Şekip
Tunç). Bergson, kitabının önsözünde, gülme (daha doğrusu bilhassa komik şeylerden gelen gülme) diyerek gülmenin başka çeşitlerinin de olduğunu belirtmek ister (Bergson, age: 5).
O halde gülmenin başka bir itici gücü olan mizah kavramını da açıklamak gerekmektedir.
Bu konuda çok önemli bir esere sahibiz. Bu eser John Morreal’in yazdığı “Gülmeyi Ciddiye Almak” (Çev.: Kubilay Aysevenler-Şenay Sever, Iris Yay, İst., 1997)
Morreal, gülmenin mizah diye adlandırdığımız durumunu inceler. Mizahı da şöyle açıklar: “Mizahı basit bir kahkahadan ayıran şey, onun insanlara canlılık katmasıdır. Mizah kavrayış
değişikliğine, olmasını umduğumuz şeylerin resminin hemen değiştirilmesine dayanır. (Morreal,
1997: 23).
Diğer taraftan bizde mizah hakkında sözlükler şöyle demektedir. TDK Türkçe sözlüğünde
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“mizah” “eğlendirmek, güldürmek ve birine bir davranışı incitmeden takılma amacını, ince alay,
humor” (58), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü’nde “latife, şaka”. Görüldüğü gibi mizah tarifinde de ortak bir görüş oluşturulamamaktadır.
Bergson, mizahı sanatla hayat arasında bir yere oturtur (Usta, 25). A. Koestler yaratıcılığın kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılamayan bilim ve sanatla birlikte üç alandan biri sayar (Usta,
25). Morreal ise “Mizah, bir sanattır. Mizahtan alınan zevk, aynen sanatta olduğu gibi estetik bir
deneyimdir.” der. Ona göre bir şeyden estetik zevk almak için günlük yaşamın kaygılarından
uzaklaşmak ve o şeye yalnızca zevk almak için yaklaşmak gerekir.
Mizah bir sanattır. Mizahçı da aynen sanatçı gibi nesneleri yeni bir biçimle görmemizi sağlar. Bu yüzden nesneleri ve olayları farklı bir bakış açısıyla görür ve gösterir (Usta, 26).
Çiğdem Usta, kitabında mizahı çeşitli sanatlarda söz sahibi bir üslup olarak değerlendirir
(Usta, 26).
Edebiyatta mizah ise çeşitli araştırıcılar tarafından edebi tür (A. Sırrı Levent, Kenan Akyüz), edebiyattaki türlerin içinde var olan bir anlatım biçimi (Muzaffer İzgü, Mehmet Narlı) şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan mizah ve gülme ilişkisine gelince her gülüş mizah değildir. Muhataba hoş
görünmek için yapmacık bir gülüşte mizah yoktur. Diazot monoksit koklandığındaki atılan kahkaha da mizah değildir. Sonuç olarak gülme ve mizah birbirleriyle ilişkili fakat farklı kavramlardır.
Mizah gülmeyi sağlayan unsurlardan sadece biridir (Usta, 28-29).
Raskin, gülme ve mizahı anlamak için üç unsur arar. Bunlar insan, insan davranışları ve
kültürdür. Yani mizah toplumsal bir olgudur. Bütün bu görüşler elbette tartışılmaktadır. Ancak
bir başka bir konuya geçmek istiyoruz. Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden fıkralardan söz
edeceğiz. Dilimizde “fıkra” kelimesi Arapçadan ödünç alınmış kelimelerdendir. Değişik birkaç anlamda kullanılmaktadır. Büyük Türkçe Sözlük’te “omurga kemiği, bir makale ve yazının ayrıca
bir bahis teşkil eden, öncesi ve sonrasından ayrılabilen parçası, kanun ve ilim kitaplarında bend,
madde, küçük bir hikâye, kıssa.” şeklinde açıklama yapılmıştır. Ancak gazetecilikte, köşe yazısı
anlamı bu açıklamada mevcut değildir. Günümüzde yaygın kullanış “sözlü halk edebiyatına ait
bir tür”dür.
Bu anlamı XIX. yüzyılda kullanılmaya başlanmış ondan önce aynı anlamda DivanüLügati’t-Türk’te “kuğ” veya “külüt” kelimeleri fıkra karşılığı kullanılmış, sonraki yüzyıllarda “latife,
nükte, şaka, teselleme, hikâye vb.” kelimeler bu anlamda kullanılmıştır. Bu terimler içinde yazılı
kültürümüzde en yaygın olarak latife ve çoğulu olan letaif terimleri tercih edilmiştir. Hatta fıkraların
toplandığı mecmualara da letaif denmiştir.
Fıkranın tanımı ile ilgili olarak da bilim adamları değişik tanımlar yapmışlardır. Pertev Naili
Boratav fıkrayı doğrudan tarif etmez, fıkranın özelliklerini sayarak tanıtmaya çalışır. Boratav bu
özellikleri şöyle sıralamaktadır: “…bu kümedeki anlatılar fıkra, latife, nükte ve birçok hallerde de
hikâye deyimiyle gösterilir. Bunlarda kısaca yoğun bir anlatım tekniği uygulanmıştır. Bu anlatıların
kısalıklarından başka, uzun masallardaki tekerleme tipi anlatım kalıplarına başvurulmasıyla da
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hayvan masallarına benzerler. Asıl özellikleri bitişte nüktenin bütün gücünü duyurmak için veciz
(az kelimede çok anlamlı ve oldukça örtülü anlamlı) olmalarıdır (Türkmen, 14).
Prof. Dr. Şükrü Elçin de fıkrayı şöyle tarif eder:
“Fıkra, malzemesi dile dayanan sözlü edebiyat mahsulleri arasında şekil ve muhteva bakımından kendine has karaktere sahip müstakil edebi bir türdür (Türkmen, 14).
Dünyada fıkranın eski fakat günümüzde de hala kabul gören teorisyenleri arasında “Alman ekolü” diye adlandırılan ve içlerinde Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), Kuno Fischer, Theodor Tipps’inyanısıra bir sonraki kuşağa mensup Heinz Grothe sayılabilir. Bu grubun
görüşleri yüzyılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala kabul görmektedir. Meşhur Sigmund
Freud da fıkra, espri, mizah, komiklik ve şaka üzerine yazdığı eserlerle bu ekolün uzantısı ve
zirvesi kabul edilmektedir. Aralarındaki en yaşlısı olan Jean Paul, fıkra ve mizah araştırıcısı ya da
teorisyeni olmaktan çok edebi eserler yazarı olarak tanınır. Onun bizi ilgilendiren en önemli eseri
ise “Vorschule der Aesthetik (Estetik Okulu)dir. Bu eserinde fıkra ve komikliği ele alır. Bunları
tamamen ayrı düşünmez, ancak ikisini de aynı düşünmenin yanlış olacağını ifade eder. “Esprili
olmayan komikliğin ve ciddi fıkranın var olduğunu kabul eder. Mesela bir insanın sokakta yürürken tökezlemesi komik olabilir. Ancak espri veya fıkra olarak nitelendirilemez.
Fıkraların sınıflandırılması basit gibi görünmesine rağmen oldukça karmaşıktır. Değişik
alanlardaki bilim adamları kendi alanlarına uygun tasnif denemişledir. Bu araştırmacılar en kullanışlı tasnifi yaptıklarına inanmışlardır. Fakat hala uluslararası çalışmalarda tam kabul görecek
bir tasnif yapılmış değildir.
Fıkraların tasnifinde kullanılan ölçütler arasında fıkrayı oluşturan teknikler, fıkranın amaçları, fıkranın değindiği veya ele aldığı konular, hatta mizah teorilerine göre tasnifler yapılmıştır.
İncelememiz için mevcut tasniflerden birini seçmek veya yeni bir deneme yapmakta zorlandık. Ancak yapı bakımından fıkraları sade ve tek konulu fıkralar, birden fazla konuyu işleyen
çerçeve fıkralar ve tek konuyu deva ettiren ve mizah unsurunun en güçlü olduğu katmerli fıkralar
şeklinde hem konuyu hem de şekli dikkate alan fıkralar şeklinde yeni bir tasnif denemesi yapacağız.
Birinci gruba giren fıkralarda kısa bir olay anlatılmakta ve vurucu cümle ile bitmektedir.
Mesela “Temel ameliyata hazırlanmaktadır. Tam bayılacağı sırada maskesiyle operatör içeri girer.
Temel:
-Boşuna o mesçeyu takma, tanıdım seni, der.”
Bu fıkrada sadece yanlış yoruma dayalı basit bir fıkra söz konusudur.
İkinci grupta ise iç içe birkaç olayı anlatan mizah söz konusudur. Örneği
yine Temel’den verelim.
“Temel, karısını evdeki divanın üzerinde muhasebeci ile yakalar. Olayı er-

423
Mizah-Fıkra ve Katmerli Fıkralar

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

tesi gün en yakın dostu Dursun’a anlatır.
Dursun:
-Ne yapacağsun bu durumda?, diye sorar.
Temel:
-Daha karar vermedim, der. Aradan birkaç gün geçince tekrar karşılaştıklarında Dursun, Temel’e:
-Ne ettin o meseleyi?, diye sorar.
Temel:
-Hallettim da!, diye cevap verir.
Dursun merakla:
-Kariyu mu furdun?
-Hiç fistuk cibu karıyu furur muyum?
-Muhasebeciyi mi kovdun?
-Bütün defterler herifun elinde. Nasıl kovayım oni?
-O zaman ne ettün, nasıl hallettin onu?
-Divanı sattım, diye cevap verir.
Bu fıkrada Temel’in muhasebecisinin bildiği birtakım yolsuzluklardan korkusu, karısının
güzelliği dolayısıyla kıyamaması ve sonuçta hiç ilgisi olmayan divanın satılmasıyla konunun sonuçlanması birbirleriyle bağlantılı birden fazla olayı tek bir çerçeve içinde toplamıştır.
Son ve bizim eklediğimiz katmerli fıkralar ise tek konuya eklenen ve dinleyenlerin iki veya
daha fazla güldüğü ve etkilendiği mizahi bir yapıya sahiptir. Bu olay zincirindeki halkalar tek konulu olmalıdır. Mesela;
“Tarih öğretmeni Kartaca Savaşları’nı anlatmaktadır. Sınıfın arka sıralarında iki haylaz öğrenci aralarında konuşmakta ve dersi dinlememektedir. Öğretmen
dersi keserek bunlardan birine sorar:
-Sen söyle bakayım, Kartaca Savaşları’nı kimler yaptı?
-Öğrenci şaşkın bir şekilde “Ben yapmadım öğretmenim.” diye cevap verince öğretmen sinirlenip bağırmaya başlar. Tam o sırada teneffüs zili çalar. Öğretmen sınıftan çıkar ve sinirli sinirli öğretmen odasına giderken müdür yardımcısı ile
karşılaşır. Sınıftaki öğrenci ile konuşmasını anlatır.
Müdür yardımcısı:
-Sinirlenmeyin öğretmenin, onlar yaparlar yaparlar, inkâr ederler, diye cevap verince öğretmen iyice sinirlenip müdüre gider ve durumu ona anlatır.
Müdür de;
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-Merak etmeyin hocam, ben tahkik ettirir, sonucu size bildiririm, diyerek öğretmeni teskin etmek ister.
Aradan altı ay geçer. Bakanlıktan okul müdürlüğüne “‘…” tarih ve ‘…’ sayılı
yazınıza cevaptır. Bu yıl tahsisat olmadığından Kartaca savaşları yapılmamıştır.
Bilginize.” diye bir yazı gelir. Müdürlük bu yazıyı öğretmene havale eder.
Yaşanmış bir Rize anekdotu da da bir katmerli fıkra örneğidir.
“Rize ‘de bir iki yıl önce Ramazan’da iftar topu on dakika erken patlamıştır.
Rizeliler müftüye giderek oruçlarını erken bozdukları için durumlarının ne olacağını, kaza orucu mu yoksa cezalı 61 gün mü oruç tutacaklarını sorarlar. Müftü
bir müddet sonra şehrin hoparlöründen, olayda kasıt olmadığını, bütün Rizelilerin
Ramazan’dan sonra bir gün kaza orucu tutacaklarını duyurur. Akşam Almanya’dan
müftüye birisi telefon eder.
-Ben de Rizeliyim. Ben de bir gün fazla oruç tutacak mıyım?, diye sorar.
Müftü de:
-Topun sesi oradan duyuldu mu?, der.
Anlattığımız her iki fıkrada da olaylar birden fazla kademeli olarak anlatılmakta, birinci
fıkrada bu kademeler daha da çoğaltılabilecek yeni eklemelerin yapımına uygundur. Sınıftaki yaramaz öğrencilerin kabahatleri iki yönlüdür. İlk olarak öğretmeni dinlememesi, buna bağlı olarak
Kartaca Savaşları’nın kimler tarafından yapıldığı sorusuna “Ben yapmadım.” cevabıdır. Her iki
durumda da zayıf da olsa mizah söz konusudur. Ancak öğretmenin koridorda müdür yardımcısına şikâyet niyetiyle olayı anlatmasıyla olay bir mizah kademesi daha kazanmaktadır. Çünkü
müdür yardımcısını vermiş olduğu cevap da mizahidir. Daha sonra fıkra bir kademe daha kuvvetlenmekte, iyice sinirlenen öğretmenin olayı müdüre anlatması ve müdürün de “Siz sinirlenmeyin, ben tahkik eder, suçluyu bulur, gereğini yaparım.” demesi ile mizah katmeri bir kat daha
artmaktadır.Hele bakanlıktan gelen yazı mizahı daha da güçlendirmekte,müdürün, komik duruma
bakanlığı da dahil etmesi ile mükemmel bir katmerli fıkra örneği oluşturmaktadır.
Bir başka fıkrada Eskişehir’den İstanbul’a giden trene binen bir yolcu kompartımanda otururken karşısındaki yolcuya selam verip hayırlı yolculuklar diler ve
nereye gitmekte olduğunu sorar. Yolcu İstanbul’a cevabını verir. Yeni binen yolcu
“Türkiye ne kadar da ilerledi. Siz o tarafta oturuyorsunuz, İstanbul’a gidiyorsunuz.
Ben bu tarafta oturuyorum, Ankara’ya gidiyorum.” der.
Bu fıkrada da katmerin ilk kademesi yanlış trene binmek, ikinci kademesi
ise yanlışlığı fark etmemektir.
Bir diğer fıkra insanların özellikle kadınların fala ne kadar meraklı olduklarını gösteren tipik
bir katmerli fıkra örneğidir.
Okul çağlarında son derece haylaz iki öğrenci sonunda okuldan ayrılırlar. İş
güç sahibi de olamazlar. Derken onlardan biri bir makine satın alır ve kısa sürede
milyonlar kazanır. Diğer arkadaşı bunu işitince yanına gider ve kısa sürede bu
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kadar nasıl zengin olduğunu sorar.
Arkadaşı:
-Bir fal makinası aldım. Kadınlar gelip üzerindeki bir yere elini koyuyor. Makine da falına bakıyor. Her fal bakmanın fiyatı bir dolar. Akşama kadar kadınlar
kuyruğa giriyor, der.
Arkadaşı bu makinadan kendisine de bir tane bulmasını rica eder. Arkadaşı
“Olur, ama sen bu işi buralarda yapmayacaksın.” der ve arkadaşına da fal bakan
makinadan bir tane yaptırır.
Aradan bir yıl geçer, bu sefer de arkadaşı trilyoner olur. Şaşırma sırası ilk
zengin olandadır. Arkadaşına bu işi nasıl becerdiğini sorunca, arkadaşı:
-Senin makinaya bir parça ekledim. Kadınlar bir dolar verip elini koyarak
falına baktırıyor. Ancak beş dolar atmadan elini kurtaramıyor, der.
Anlattığım bu fıkralardaki olayların hepsi katmerlenmiş mizah unsuru ihtiva etmektedir.
Katmerli fıkralardaki komik unsur güçlendirilmekte, verilmek istenen mesaj aynı olay devam ettirilerek verilmektedir.
Bu fıkralar normal (basit, sade) fıkralara göre biraz daha uzundur. Ayrıca her kademede
fıkra mutlaka diyalog şeklinde konuşmalarla ilerlemektedir. Bu durum epik kanunlara da uygundur.
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Toplulukların millet hâline gelmesinde millî ve manevî değerler şüphesiz en önemli unsurlardır. Bu değerler yaşatıldığı sürece milletler kenetlenir. Değişik unsurlardan meydana gelen
toplulukları, adına örf, adet, gelenek, görenek dediğimiz çeşitli kültürel birikimler birbirine bağlar
ve onları millet haline getirir. Türküler Türk insanını millet haline getiren bu birleştirici değerlerin
sese bürünmüş, notalarla örülmüş biçimidir. Türküler Türk insanının sesidir. Bu coğrafyada acıları bal eden ve âşıkların çektikleri aşk acısının dili türküler olmuştur. Anadolu’nun dört köşesinden
yükselen türkü sesleri, nağmelerin büyülü atmosferinde başka sözlerle, farklı ezgilerle ortak karakterimizi yansıtır.
Terim olarak ilk defa XV. yüzyıla ait Ali Şir Nevâî’nin Mizânü’l- Evzan (Vezinlerin Terazisi)
adlı eserinde (1993) “… Ve yine bir şarkı türüdür ki ona Türkî denmektedir” sözleriyle karşımıza çıkan türkü, Türk halk edebiyatının bir nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri
türlerinden ayrılan ve genellikle anonim olan türkülerin her şeyden önce, tamamen yerel özellikleri bünyesinde barındıran ve bir toplumun ortak ruhunu yansıtan bir kültür unsuru olduğunu
söylemek yerinde olacaktır. Ninniler, masallar, mâniler, destanlar, efsaneler gibi ve türküler de
önemli kültür aktarıcılarımızdandır. Bir toplumun sesini duymak için türkülerini dinlemek gerekir.
Türküleri zaten bu dikkatle dinliyorken iki yıl önce bir radyo programıyla yollarımız kesişti ve
programın adına “Esvaplı Türküler” dedik. Sözlerine giyim, kuşam ve süslenmeye dair unsurları
alan türküler üzerine konuşmaya başladık. Gördük ki türküler bize toplumsal hayatın her alanıyla
olduğu gibi giyim kuşamla ilgili de sonsuz veri sunuyor. Bu yüzden bildirimizin adına “Kıyafetin
Türküsü” dedik.
1
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Kıyafet, insanlıkla birlikte var olan ilkel toplumdan çağdaş topluma geçerken önemini daha
fazla artıran zamanla sosyal bir olgudur (Tezcan 1983:255). Önceleri sadece örtünme ihtiyacı ile
ortaya çıkmış zamanla sosyal bir olguya dönüşmüştür. İnsanoğlunun kültürel gelişim ve yaşam
sürecinin kökeninde koruma amaçlı olmasına karşın, gelişim sürecinde geniş kültürel işlevler
yüklenmiş bir olgudur. Ekolojik koşulların toplumsal ve kişisel değer yargılarının, törelerin, kültürel ve ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kültürel öğe aynı zamanda da kültürün bir
taşıyıcısıdır.
Kıyafet aslında maddi kültürün bir unsurudur ancak aynı zamanda toplumsal bir içeriğe
sahiptir (Tezcan 1983:255). İlk insandan başlayarak günümüze uzanan süreçte insanlar doğdukları topraklara, geleneklerine, mesleklerine, yaşlarına, yaşadıkları bölgelere ve inançlarına göre,
çeşitli giyim kuşamları ile kendilerini ifade ederler. Bu bakımdan kıyafeti kendi içinde simgeleri
olan bir tür dil olarak düşünmek mümkündür. Uygarlık tarihine baktığımızda erken dönem insanlarının dahi sosyal statüsünü belirleyen, yaşadığı toplumun onu giymekle yükümlü kıldığı giysiler,
o topluluğun geleneklerini insanlara sunmuş olduğu bir yaşam biçimi anlayışıdır.
Kıyafetin zamanla sosyal bir olguya dönüşmesiyle birlikte, kıyafet geleneksel yaşamda
bedenin dili olarak kişinin anlatacağının ifadesi iken, modern yaşamda giyenin karakterinin ipuçlarını bünyesinde taşıyan bir araç konumunda karşımıza çıkar (Koca vd. 2008: 796).
“Giyim tarzı ve anlayışı simgesel anlatım gücü oluşturur. İnsanların yaşadığı coğrafyayı,
mensup olduğu topluluğu, hangi dinden olduğunu anlamak çoğu kez bu simgesel anlatım gücü ile
mümkün olmaktadır... İnsanın doğal çevresi ülkenin coğrafi konumu, ekonomik ve toplumsal yapı
ve erotik etmenler bile giyimin şekillenmesinde önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardır. Bu karmaşık görünümler ve ayrımların oluşumu dünya uygarlık tarihinin başından bu yana tüm toplumlar
için geçerli bir unsur olarak karşımıza çıkar” (Koca vd. 2008: 797). Giyim tarzı, alışkanlıkları,
insanoğlunun inanç ve kültürlerinden etkilenerek gelişim göstermiştir.
Kişi kültürün ürünüdür. Kültürel faktörler günlük yaşamımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ne yenilip, ne giyileceğini, nerede yaşanıp, nereye seyahat edileceğini geniş ölçüde
kültür belirlemektedir. Ayrıca kişiler farklı kültür yapılarında yetiştikleri için; toplumun farklı kısımlarında herhangi bir olayda birbirinden farklı davranışta bulunmaktadırlar (Penpece, 2006: 57).
Örneğin bir göçebe ile bir yerleşiğin kıyafetleri aynı olamaz. Aynı şekilde Müslüman bir ulema
ile Budist bir rahibin kıyafetleri de farklı olacaktır. Bu, toplumların kültür ve inanç farklılıklarının
olağan sonucudur.
Özellikle geçmiş yüzyıllarda kimliği ifade eden başlıca araç giyim olmuştur. Giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri olarak kimliğin kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim
tercihleri insanların hem belirli bir zaman dilimine uygun görünüşlere (diğer bir deyişle modaya)
ilişkin güçlü normları, hem de olağanüstü bir seçenek zenginliğini barındıran kültürün belirli bir
biçimini kendi amaçları doğrultusunda nasıl yorumladıklarını incelemek için eşsiz bir alan sağlar
(Crane, 2000: 11).
İnsan vücudunu korumak amacı ile başlayan ve çeşitli etkenler ile biçimlenen; vücudun
örtüsü, baş, süsleme ve kullanılan gereçler gibi katmanlarla oluşturulan kıyafet olgusu yaşam ko-
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şulları ile yaşam felsefesinin ve halk kültürünün ortak bir sembolüdür. Yaşanılan coğrafya, üretim
malzemeleri, iklim, eğitim, sosyal ve kültürel değerler, giyim-kuşam kültürünü etkilemektedir. Pek
çok etkenle biçimlenen bu maddi kültür öğesinin adlandırmaları, renkleri ve çeşitli özellikleri türkü,
mani, atasözü gibi sözlü kültür ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır.
Yeşil yazma başında			

Çorabın ağzına bak

Oyaları kaşında 				

Destele bağına bak		

Yeter beni beklettin			

O yar aklına düşünce		

Çeşmelerin başında			

Tercan’ın dağına bak

Sarı ipek bükerim				

Sarı yazma incesi

Hasretliğin çekerim 			

Dağların yeşilcesi

Perşeminden bir tel ver			

Gitti daha gelmiyor

Perçemini dikerim				

Gönlümün eğlencesi

“Kumaşına bak bezini al, anasına bak kızını al” atasözünde ailenin çocuğun hayatındaki yerine vurgu yaparken, kumaşın üretim kalitesiyle ilgili benzetmeden yararlanılmıştır. 1940’lı
yıllarda Yozgat’ın bir köyünde acil bir durumda komşu kadınlardan beş lira para isteyen muhtarın
karısına, orada bulunan bir hanımın söylediği şu dörtlük kıyafet, sosyal statü ve ekonomik durum
arasındaki ilişki hakkında fikir vermektedir.
		

Yemenisi dolama

		

Eteği var ulama

		

Muhtar ağ’nın karısı

		

Beş lirayı bulama (Aksoy, 2017)

Türk kültür tarihinin en önemli yazılı kaynaklarından biri olan Kâşgarlı Mahmut’un Dîvânı’nda boyamalı, nakışlı, motifli, gümüş simli, boncuklu Uygur kıyafetleri ve ipek kumaşlar hakkında bilgi vermekte ve ütüyü ilk kez “ütük” adıyla Uygurlar’ın kullandığını ifade etmektedir. Aynı
eserde kadın giyim kuşamında küpeler, işlemeler, sürmeler, taraklar, aynalar, bürgüler, kına;
erkeklerinkinde ise hançerler, para keseleri, tütün torbaları, öne çıkmaktadır. Dünya giyim tarihine bakıldığında ise papirüsten başlayarak, deri, kürk, keçe, basma, ipek, kutnu, kaşmir gibi
kumaşların ve terzilerin de özel bir yeri olduğu görülmektedir.
Sözlü kültür ürünlerinde giyim kuşamla ilgili verilere bakıldığında türkülerde geçen giyimkuşam ve süslenme kelimeleri zengin bir alan olarak görülmektedir. Türkülerde geçen bazı
kumaş adları, renkler ve kıyafetlerle ilgili bazı özellikler bu bildirinin sınırları içinde şu başlıklar
altında ele alınmıştır.
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ABA
Reşat Ekrem Koçu (1967:7), kaba ve kalın bir yünlü kumaş, bu kumaştan yapılan esvap,
potur, hırka, cepken olarak tarif ettiği aba için, “küçük esnaf ve ayak takımı ile dervişler, hali vakti
yerinde olduğu halde yaradılışı dervişane kimseler tarafından giyilirdi” diyerek ‘aba’nın alım gücü
düşük insanlar tarafından giyilen bir kıyafet olduğunu söylemektedir. Türkülerde de abanın bu
özelliği ile karşımıza çıkan bir kıyafet olduğu bilgisi ile karşılaşıyoruz.
Giysinin temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp, sosyal bir statü göstergesi olmaya başladığı
zamanlardan itibaren aynı zamanda ekonomik bir gösterge olduğunu da biliyoruz. Kıyafetin
ekonomik bir gösterge olduğu bilgisi Dede Korkut Hikâyelerinin giriş bölümündeki soylamalarda
karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: “Bu ivi harab olası ere varaldan berü dahı karnum doymadı,
yüzüm gülmedi, ayağum paşmak, yüzüm yaşmak görmedi” (Ergin 1997: 76) şeklinde “solduran
sop” olarak nitelendirilen kadının serzenişidir, buradaki ifadeler. Kıyafetten mahrum olmak bir
yoksulluk ifadesi olarak dile getirilmiştir.
Hıdır Ersoy ve Ahmet Yamacı’dan alınan “Şu Benim Divâne Gönlüm” türküsünün
sözlerinde geçen aba kelimesi dünya nimetlerine meyletmeyen bu yüzden de atlas libas değil
aba giymeyi tercih eden dervişane yaradılışlı bir insanın sözleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
			

…..

		

Felek Bir Gün Cana Kıyar

		

Bizi Kabdan Kaba Koyar

		

Kimi Atlas Libas Giyer

		

Şükür Bize Aba Düştü

			

…..

(Erzincan – Hıdır Ersoy, Ahmet Yamacı)

ATLAS
İpekten dokunmuş bir kumaştır, mavi, yeşil, sarı daima düz renklidir ve üzerinde hiçbir
tezyini motif bulunmaz, incesi ve kalını olur. Her iki çeşidi de sertçedir. Yine Reşat Ekrem Koçu’nun (1967: 17) söylediğine göre 19. yüzyılda Osmanlı Sarayında atlas kışlık kumaş olarak
kabul edilmiştir. Hafız İlyas Efendi’nin Letâif-i Enderûniye isimli eserinde kaydettiğine göre Enderunlular arasında kışa da “atlas mevsimi” denilirmiş. Türkülere de kalın ve değerli bir kumaş olma
özelliği karşımıza çıkmaktadır. Bu türkünün sözlerinde de yine dervişane üslupla karşılaşıyoruz.
Atlas gibi değerli bir kumaşla dünya güzellikleri ve bunu isteyen insan profili çizilirken, aba gibi sıradan bir kumaşla dünya güzelliklerine meyli olmayan bir dost bir posta rıza gösteren ve bununla
mutlu olan insan tipiyle karşılaşıyoruz.
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….

Bütün dünya senin olsun				
Bir dost bir post yeter bana					

		Atlas libas senin olsun					
		

Bir dost bir post yeter bana					

			

….

(Erzincan- İpek Bayrak Süleyman Yıldız)

KADİFE
İpek ya da pamuk ve yünden yüzü tüylü bir çeşit kumaştır. 14.-15. yüzyıllardan itibaren Bursa’da dokunmuş Türk kadifeleri Avrupa pazarlarında en makbul Türk kumaşlarından biri
olarak tanınmıştı. Reşat Ekrem Koçu (1967: 136) kumaşı; zengin ve kibar harcı bir kumaş olarak
meşhur diye tarif eder. Aşağıda örnek verdiğimiz Cemalim türküsünde de kadifenin hali vakti
kimselerce giyilen bir kumaş olduğunu görüyoruz. Ürgüp’ün varlıklı ailelerinden Cemal’in kalleşçe
öldürülme hikâyesini anlatan bu türküde Cemalin ekonomik ve toplumsal statüsü hakkında türkünün içindeki “kadife” ve “cebinde parlayan dükkân anahtarı” sözleri bilgi veriyor.
			

…………

		

Cemalin giydiği ketenden yelek

		

Al kana boyanmış don ile göynek

		

Sana nasip oldu ecelsiz ölmek

			

……........

		

Cemalin giydiği kadife şalvar

		

Dükkanın kilidi cebinde parlar

		

Oğlun da çok küçük beşikte ağlar

			

…….........

(Ürgüp- Refik Başaran, Avanoslu Selahatin, Nida Tüfekçi)

BASMA
Fransızca emprime karşılığı olan basma daha çok alt ve orta tabakada rağbet görmüş bir
kumaştır. Koçu (1967:25) basmadan söz ederken şöyle söyler “ … basmalar arasında öylesine
zengin ve çiçek tezyinatlı olanlar vardır ki bunlar, zengin tabakanın taze kadın ve kızlarının da
isteğini çektiği halde, bir basma entari kestirip giymek imkanını bulamamışlar, basma giymek
muhitlerinde hoş görülmemiştir”.
Eli elekli gelin türküsünde de basmanın daha çok köy kızları tarafından giyilen bir kumaş
olduğunu eli elekli, basma yelekli sözlerinden anlıyoruz.
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….

			

Eli elekli gelin

			

Basma yelekli gelin

			

Selam verdim almadı

			

Katı yürekli gelin

				

…

(Burdur- Ahmet Yamacı, Muzaffer Sarısözen)

Cemilemin gezdiği dağlar meşeli türküsünde de üstünde basma ayağında parlak pabuçlarla hayatta dolaşan güzel bir köy kızı anlatılır.
					

…..

			

Cemile gız ne gezersin hayatta

			

Basma fistan parlak da pabuç ayakta

					
		

….

(Denizli Hüseyin Aktekin , Özay Gönlüm )

BAYRAMLIK
Bir yıl içinde iki dini bayramda yeni, hiç olmazsa temiz kıyafet ve ayakkabı giymek toplum hayatı içinde çok önem verilen bir durumdu. En mütevazı ailelerde bile bayram günlerinde
giyilmesi için hazırlanan bu kıyafetlere bayramlık, bayramlık esvap vb adlar verilirdi. Konfeksiyonun olmadığı terzilerin bu işi yaptığı dönemde kumaş kestirmek ve bayramlıkları onlara diktirmek
adettendi. Damdan dama ip gerdim türküsünde “ne kestirdin bayramlık” sözleriyle bu anlatılıyor.
				

…….

			

Ağ yağlık gara yağlık

			

Söyle diline sağlık

			

Aziz bayramlar geldi

			

Ne kestirdin bayramlık

				
		

……

(Hatay- Sıdıka Şerbetçi, Muzaffer Sarısözen)

ÇARIK
Tuz ile terbiye edilerek gölgede kurutulmuş gönden yapılır, en makbul olanı manda
gönünden yapılmış olanıdır. Türk köylüsünün en makbul ve en yaygın ayakkabısıdır. Yalın ayak
asla giyilmez ve ayağa kalın yün çorap geçirilerek giyilir. Köylü olma sembollerinden biridir kültürümüzde ve Gökte Uçan Teyyare türküsüne de şehirli olmak kravatlı olmak, köylü olmak ise
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çarıklı olmak kodlarıyla girmiştir.
				

…..

			

Tarlası ayrıklıya

			

Ben varmam çarıklıya

			

Allah nasip eylesin

			

Boynu gravatlıya

				
		

……

Şereflikoçhisar- Veli Öztürk

Çarığın çorapsız giyilmeyeceğini Ne Bek Uzağımış Boz Yerin Yolu türküsünde görüyoruz.
				

….

			

Çarık diktim çorap ördüm içine

			

Güller taktım Nazifemin saçına

			

Çıkamıyom komşuların içine

			

Arif’im Veyis’im ille Nazifem

				
		

….

(Sivas-Şarkışla- İhsan Öztürk )

Sonuç olarak, türkülere hangi açıdan bakarsak bakalım, gündelik hayatın her alanından
sahneler ve bilgilerle karşılaşırız. Günlük olaylardan hayvanların yaşamına, doğa olaylarına kadar pek çok şeyi türkülerde bulabiliriz. Beşikten mezara tarladan pazara kadar türküler bizi anlatır. Özellikle genç kuşak sözlü kültürün bütün ürünlerine bu dikkatle yaklaştığında Türk kültürüne
dair pek çok şeyi de öğrenme fırsatı bulabilir. Türküler varlığını hala devam ettiren medya yoluyla
aktarımı sürdürülen sözlü kültür ürünlerinden olduğu için bu tür çözümlemelerin türküler için yapılması daha da önem kazanmaktadır. Giyim kuşam yaşanılan zamanın, mekânın özelliklerini,
geleneksel unsurları ve yaşanılan dönemin düşünce yapısını yansıtıcı özelliği, maddî değerinin
olması, insan emeğine ve yaratıcılığına dayalı olma özelliği gibi nedenlerden dolayı sembolik anlamlar kazanmaktadır. Tıpkı dil gibi bir gösterge sistemidir. Türküleri bu şekilde çözümlemeye çalıştığımızda giyim kuşam ve süslenmeye dair pek çok unsurun, türkünün içinde verilmek istenen
mesajı yüklenen bir sembol olduğunu görürüz. Türküler bazen de bunu renklerle yapar. Renkleri
söylemek istediğine araç kılarak, asıl söylenmek isteneni bunun arkasına saklayan türkülerimizin sayısı da oldukça fazladır. Bu küçük çalışmanın boyutları genişletilerek, bütün giyim kuşam
unsurlarının, renklerinin ve giyim kuşamın diğer hususiyetlerinin de dâhil edilerek türkülerdeki
sembolik anlamları çözümlemeye çalışan daha kapsamlı bir çalışma bu meselenin daha anlaşılır
olmasını sağlayacaktır.
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MANAS’IN HAYVANLARLA İLGİLİ EPİTETLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV1

Giriş
S. Karalaev tarafından söylenen Manas, Semetey ve Seytek daireleri ile birlikte 500 553
satırdan oluşan Manas Destanı dünyanın ve Türk dünyasının en büyük destanıdır2. Destanın ilk
dairesi olan Manas bölümünün S. Orozbakov varyantı 180 378 satırdan oluşmaktadır. Bu konuda
E. D. Polivanov bunları belirtmektedir: Manas Destanı, hiç şüphesiz, Türk boy ve toplulıklarının
sözlü edebiyatı eserlerinin içinde hem içerik zenginliği hem de bilimsel değeri (edebiyat incelemelerinin çok değerli malzemesi olarak) açısından ilk sırada bulunmaktadır. ‘İlyada’dan onlarca kere
büyüklükte olan bu devasa destan hacim bakımından dünyada bilinen destanlar içinde en büyük
destan olarak birinciliğe layıktır (Polivanov, 1936: 145). Hacim bakımından görülen bu büyüklük
içerik zenginliğinden, karmaşık olay örgüsünden ve ideolojik öneminden kaynaklanmıştır. Çünkü
bilim adamlarının çoğunluğuna göre V-XII. yüzyıllar arasında, Eski Türk döneminde ortaya çıkan
Manas Destanı, Ö. Çobanoğlun’un deyimiyle ‘Türk epik destan geleneği evreninin kutup yıldızı
olan Oğuz Kağan Destanını yeryüzüne ve bugüne bağlayan altın kazıktır’ (Çobanoğlu, 2017: 13).
Kahramanlık destanları içinde değerlendirilen Manas Destanı, Altay’daki Kırgız, Kazak,
Kıpçak vd. Türk boylarının bağımsızlık için mücadele ettiklerini, özgür bir devlet kurduktan sonra
Türkistan’ı Çinlilerden boşalttıklarını, daha sonra Amur Nehri’nden Hazar Denizi’ne, Ural Dağlarından Hindistan’ın kuzeyine kadarki toprakları içine katan büyük bir imparatorluk kurduklarını anlatan ve her zaman tehlike uyandıran Çini ele geçirmesiyle sona eren bir destandır. Bir
başka deyişle ayköl epiteti ile yüce gönüllülüğü, cömertliliği, duyarlılığı, adaletliği, dürüstlüğü,
tarafsızlığı, hoşgörüsü; arslan epiteti ile hükümdar olduğu, kaplan, kökcal epitetleri ile cesurluğu, kahramanlığı verilen Manas’ın hayatını, yaptığı kahramanlıkları anlatan bir kahramanlık
1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN, nuruseev@gmail.com
2 Dünyada ve Türk dünyasında çok iyi bilinen Manas Destanı, günlük hayatta büyüklüğün ve devamlılığın
sembolü haline dönüşmüştür. Örneğin, TC Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 26 Mayıs 2017 tarihinde Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Dönem Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları Kura Töreni’nde yaptığı konuşmasında ‘Özellikle ifade etmek isterim ki iddianameler ve kararlar, Manas Destanı’na
döndü. Binlerce sayfalık iddianame, binlerce sayfalık karar’ diyerek Manas Destanını bir büyüklük sembolü
olarak kullanmıştır.
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destanıdır. Dolayısıyla baş kahraman olan Manas’ı anlamak, destanı anlamak anlamına gelebilir.
Destanlarda kahramanları incelemede çok önemli olan poetik araçların biri epitetlerdir. Çünkü
epitetler bir nesnenin, insanın, olayın ve kavramın sıfatlarını, kökenlerini, başkalarından farklı
özelliklerini yansıtarak özelleştiren kelimeler ya da kelime gruplarıdır. Epitetler sabit ve değişken
olarak ikiye ayrılır. Sabit epitetler halk edebiyatı eserlerinde çok kullanılan, artık kalıplaşmış
kelime ve kelime grupları ise, değişken epitetler söyleyici tarafından oluşturulan, sadece belirli bir
metinde geçen kelime ve kelime gruplarıdır (Şeriyev ve Muratov 1994: 116). Türkiye’de epitetler
üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren S. Bekki, epiteti şöyle tanımlamaktadır: ‘Epitet,
sözlü gelenek ürünlerinde, estetik özellik kazandırılmak istenen kahraman yahut herhangi bir
nesnenin rengini, hacmini, güzelliğini veya çirkinliğini yansıtmak için o kahraman ya da nesneye
koşulan öğelerdir’ (Bekki, 2012: 204-205). Ural Batır adlı Başkır destanındaki epitetleri ele alan
makalesinde G.V.Yuldıbaeva, epitetlerin iki grupta toplandığını, birinci gruptakiler nesnenin,
kahramanın değişik sıfatlarını: rengini, malzemesini, yaşını, fizikî özelliğini belirttiğini, ikinci
gruptakiler ise anlatılmakta olan nesneye veya kahramana verilen ahlakî-etik, estetik ve duygusal
değerlendirmeleri bildirdiğini ifade etmektedir (Yuldıbaeva 2011: 150). Dede Korkut Destanındaki epitetleri ele alan İ.Başgöz, epitetler hakkında şunları anlatmaktadır:
‘Bamsı Beyrek’in uzatılmış epiteti, birkaç cümleye sıkıştırılmış bir şekilde
hikâyesinin anlatılmasından başka birşey değildir. Bir kapsül içine sıkıştırılmış,
minicik Beyrek hikâyesi. Epitet, kahramanın adı ile temel hikâye epizotları
arasındaki değişmeyen birlikteliğin anlatılmasıdır. Bunun için diyebiliriz ki epitet
hikâyenin özetidir. Epik hikâyenin kolayca hatırlanmasını, akılda tutulmasını
sağlar’ (Başgöz, 1998: 31).
Bu bağlamda Manas için kullanılan epitetlerin incelenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü Manas’ın epitetlerini incelemekle onun ne gibi özelliklere, sıfatlara sahip olduğunu
anlamak mümkündür. Manas’ın epitetlerinin önemli bir kısmını hayvan isimlerinden oluşan epitetler oluşturmaktadır. Bildirimizde işte bu epitetleri birer birer ele alarak Manas’ın kişiliğini oluşturmadaki yerlerini, yansıttıkları etnoğrafik değerleri çıkarmaya çalışacağız. Çünkü hayvanlar Türk
kültüründe birçok kavramı, niteliği, sıfatı yansıtan sembol görevinde kullanılmıştır. Özellikle, Arapça
bir metinde Türklerde ordu önderinin on hayvanın özelliklerine – horozun cesareti, tavuğun iffeti,
arslanın yürekliliği, yabandomuzunun saldırganlığı, tilkinin kurnazlığı, köpeğin sebatı, turnanın
uyanıklığı, karganın temkinliği, kurdun dövüşteki atılganlığı, her tür güç koşulda yağlı kalmayı
başaran yagrunun besililiği – sahip olunması gerekliği kaydedilmiş, Kutadgu Bilig’de komutanın
savaşta arslan yürekli, bir yabandomuzu kadar inatçı, bir kurt kadar güçlü, bir ayı kadar cesur,
bir yak kadar intikamcı olması, saksağan gibi saflığını koruması, karga gibi uzağı görmesi, tilkinin
inceliğine sahip olması, intikamının izinden damızlık deve gibi gitmesi, arslan gibi büyük cesarete
sahip olması gerektiği belirtilmiştir (Roux, 2000: 228-229). Gördüğümüz gibi bu metinlerde bir
komutanın sahip olunması gereken özelliklerin tamamı belirli bir hayvanların özelliklerine benzetilerek verilmiştir. Dolayısıyla Manas’ın hayvanlarla ilgili epitetlerini incelemek Manas’ın bazı
özelliklerini tespit etmek, genel imajını çizmek bakımından büyük önem kazanmaktadır.

1. Arstan / Şer (Arslan)
Manas’ın en çok kullanıldığı epitetlerin başında arslan sözü bulunmaktadır:
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S. Orozbakov, ‘Manas’, VI. kitap, s. 378, 14928-14947. satırlar
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Arstan Manas baatırı

Arslan Manas kahramanı

Beyşembi künü taŋ menen

Perşembe günü sabahleyin

Akkelte attı akırı.

Akkelte tüfeğiyle vurdu ahiri.

Akkelte ünü çaŋırdı,

Akkelte sesi bağırdı,

Ayılı cakın baatırdı

Köyü yakın kahramanları

‘Keliŋer!’ dep kıykırıp,

‘Geliniz!’ diye haykırıp,

Arstan erdin bu kündö

Arslan erin bugünde

Aç kıykırık caŋırdı.

Büyük haykırığı duyuldu.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Aykırıkka kelgende,

Haykırıkka geldiğinde,

Arslan Manas kök caldın

Arslan Manas bozkurdun (cesurun)

Şerdik türü körünüp,

Arslan (kahramanlık) şekli görünüp,

Eŋkeyişte er sayat,

Aşağıda erleri sayıyor,

Esebi cok kabılan

Hesabı yok kaplan

Tak elüüsün katar bir sayat.

Tam ellisini bir vuruyor.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 1

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Saz kozgolup köl boldu,

Saz değişip göl oldu,

Köl tügönüp çöl boldu.

Göl tükenip çöl oldu.

Adırluu cerler koo boldu,

Dağlı yerler çukur oldu,

Ak möŋgülör buzuldu.

Ak buzluklar bozuldu.

Arstan Manas comogu,

Arstan Manas masalı,

Azırga çeyin sozuldu.

Bugüne kadar devam etti.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 175

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Oşol kezde şer Manas,

O zamanda şer Manas,

Koşoydun aytkan bir kebin,

Koşoy’un söylediği bir sözünü,

Emi esine alıptır.

Şimdi hatırına almıştır.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki metinlerde Manas’ın epiteti olarak arslan kelimesi kullanılmaktadır. Bize göre bunun iki nedeni bulunmaktadır. İlki, arslanın Türk kültüründe, Eski Türklerin
dünya görüşünde hükümdarı sembolize etmesidir. İ. Durmuş, Eski Türk kültüründe arslanın gücün
ve hakimiyetin sembolü olarak görev yaptığını, bundan dolayı hükümdarı temsilen İlteriş Kağan
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ile Bilge Kağan mezar külliyelerinde dikildiğini, ancak kağan olmadığı için Köl Tigin’in külliyesine
konulmadığını ifade etmektedir (Durmuş, 2007: 52). Eski Türklerde padişahlar, hükümdarlar
arslanlarla özdeştirilmiştir (Gömeç, 2001: 80). Bundan dolayı arslan Batı Türk Kağanlığı’nın
kağanlarının unvanı olarak kullanılmıştır (Bakirov, 1997: 71). Manas, destanda padişah, Türk
boylarını birleştiren hükümdar niteliğinde tasvir edilmektedir. Demek ki Manas’ın arslan epiteti ilk
önce Manas’ın hükümdar olduğunu göstermektedir. Üstelik arstan epitetinin sadece Manas için
kullanılması bu görüşü desteklemektedir.
Arslan Eski Türklerde, Türk sanatında savaş, zafer, iyinin kötüyü yenmesi, kuvvet, kudret
ve koruyucu simgesi olmuştur (Çoruhlu, 2002: 136-137). C. Alyılmaz, arslanın Türk boy ve topluluklarında çevikliğin, cesaretin, gücün, kuvvetin, egemenliğin, mertliğin ... sembolü olarak kabul
edildiğini, Eski Türk anıt mezar komplekslerinde kağanı / kumandanı temsilen arslan heykellerinin dikildiğini ifade etmektedir (Alyılmaz, 2016: 541-542). Z. Kulbarakova, Manas Destanındaki
hayvanları ele aldığı çalışmasında, arslan destanda gücü sembolize ederek, yenilmez kahramanlığı verdiğini yazmaktadır (Kulbarakova, 2017: 199). İşte bu bilgilerden ve arslanın Manas
Destanındaki kullanımından hareketle arstan epiteti ikinci olarak Manas’ın gücünü, cesurluğunu
yansıttığını söyleyebiliriz. Bunu aşağıdaki metin de kanıtlamaktadır:
S. Orozbakov, ‘Manas’, II. kitap, s. 178
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Ayrıldık elden, cerden dep,

Ayrıldık halkdan, vatandan diye,

Arstanday küçü körünöt,

Arslan gibi gücü varmış,

Manası kaydan kelgen dep.

Manas’ı nerden geldi diye.

S. Orozbakov, ‘Manas’, VIII. kitap, s. 109
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Aytkanın ugup er Manas

Söylediğini duyup er Manas’ın

Arstan sını baatırdın

Arslan şekli kahramanın

Azır çıga kalganı.

Ortaya çıktı çabucak.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Mına oşondo zor Manas

İşte o zaman büyük Manas

Coo-caragın şaylanıp,

Silahlarını takınıp,

Kırgın kılçu Arkesken

Katliam yapar Arkesken

Kılıçın içinen baylanıp,

Kılıcını içinden bağlanıp,

Kaarlanıp bölünüp,

Sinirlenip bölünüp,

Kan iççü türü körünüp,

Kan içecek şekli görünüp,

Arslanday çamınıp,

Arslan gibi saldırıp,

Ayköl Manas artık şer

Ayköl Manas büyük şer,

Kazatka çıktı kamınıp.

Savaşa çıktı hazırlanıp.
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Manas’tan yenilen Çinlilere ait ilk metinde onlar, halklarından, vatanlarından ayrıldıklarını
söyledikten sonra, Manas’ın arslan gibi gücü olduğunu söyleyip onun ortaya çıktığına sinirlenmektedirler. Gördüğümüz gibi Manas’tan yenilen, onun gücünü gören düşmanları Manas’ın gücünü
arslana benzetmektedirler. Bu metin arslanın Türklerde gücü sembolize etmesiyle örtüşmektedir.
Manas ile Ürbü arasındaki kavga anlatılan metnin bir parçası olan ikinci metinde olumsuz bir
sözden dolayı sinirlenen Manas’ın heybeti arslana benzetilmektedir. Savaşa çıkan Manas tasvir
edilen üçüncü metinde Manas’ın savaşa hazır oluşu, asrlanın saldırısına benzetilmiştir. Demek ki
asrlan epiteti destanda Manas’ın gücünü, cesur, savaşçı kişiliğini yansıtmak için kullanılmaktadır.

2. Kabılan (Pars)
Manas’ın tasvir edildiği peotik formel şeklindeki kalıp metinlerde arslanla birlikte kabılan
(pars) epiteti de çok geçmektedir:
S. Orozbakov, ‘Manas’, V. kitap, s. 171
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kabılan Manas akırdı,

Pars Manas haykırdı,

Kıcıldagan kaapırdı

Çok sayıdaki düşmanın

Kırıp saldı bir dalay,

Birçoğunu öldürdü,

Kırganına çıdabay

Öldürdüğüne dayanamayıp

Keselik keldi akırıp,

Keselik geldi haykırıp.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kabılan Manas kankor şer,

Pars Manas kankor şer,

Artık balban, artık er

Büyük pehlivan, kahraman er

Tüp atası Tügöl kan,

Büyük dedesi Tügöl Kan,

Tübünön Kıdır daarıgan,

Doğduğundan Hızır kollayan,

Betteşken aman bolbogon,

Savaşan sağ kalmayan,

Bet algandı koybogon,

Saldırdığını sağ bırakmayan,

Çaçılgandı cıyganı,

Dağılanları toplayan,

Kaalaganı ıymanı,

İstediği İman,

Kabılandın özü oşol.

Parsın tam kendisi.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 353

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kabılan Manas kep aytat,

Pars Manas söylüyor,

Katuu ün çıgıp bek aytat,

Sesini yükselterek sert söylüyor,

Kalıŋ el uksun dep aytat.

Halkın çoğu duysun diye söylüyor.
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tır. Bu metinlerdeki kullanım özelliğine göre kabılan (pars) Manas’ın kahramanlığını, cesurluğunu yansıtmaktadır. Çünkü Türk-Moğol kaynaklarında parsın hızla avlandığı ifade edilmektedir
(Roux, 2000: 230). Aynı zamanda pars Yenisey Kırgızlarının totemi idi (Bernştam, 1946: 162164; Butanaev ve Hudyakov, 2000: 123-126).
Demek ki en çok Manas’ın epiteti olarak kullanılan kabılan (pars) epitetinin arslan epiteti
gibi anlamlara sahip olarak onun cesurluğunu, kahramanlığını yansıttığını söyleyebiliriz. Bunu
aşağıdaki metinler de kanıtlamaktadır:
S. Orozbakov, ‘Manas’, VIII. kitap, s. 434
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Arstan Manas baatırdın

Arslan Manas kahramanın

Dalısınan cal çıgıp,

Ensesinden yele çıkıp,

Aybatınan can çıgıp,

Heybetinden can çıkıp,

Küŋgürönüp unçugup,

İçinden söylenip,

Bar caragın baylanıp,

Bütün araçlarını bağlayıp,

Coo-caragın şaylanıp,

Silahlarını takınıp,

Kaar cüzünö aylanıp,

Hiddeti yüzüne çıkıp,

Batkalış körsö maragan,

Dağ görürse çok dikkatle bakan,

Kabılanday karagan.

Pars gibi bakan.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Manastın cayın surasaŋ,

Manas hakkında sorarsan,

Kaardanıp köz caynap,

Sinirlenip gözü kaynayıp,

Korkkon curttu körgöndö

Korkan halkı gördüğünde

Kan içmesi çın karmap,

Kan içmesi tutulup,

Kabılan cayı uşunday,

Pars özelliği işte bu,

Kazanday kara börkü bar,

Kazan gibi kara büyük börkü var,

Kapır menen musulman

Kafir ile Müslümanları

Sorup iyçü erki bar.

Yutacak gücü var.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 353

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Tıtışıp uruş kıluuga,

Dövüşüp savaş yapmaya,

Arka kılıp turuuga

Direk olup destek vermeye,

Kabılan tuugan şer ele,

Pars olarak doğmuş şer idi,

Çındap kuday caratkan

Tanrı tam olarak yaradan

Coo börüsü er ele!

Düşman börüsü er idi!
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Yukarıdaki metinlerde Manas’ın kahramanlığı, savaşçı kişiliğine ait fizikî özellikleri parsa,
parsın özelliklerine benzetilmiştir. Örneğin, ilk metinde savaşa çıkan, savaşa hazırlık yapan Manas’ın düşmana olan bakışı pars bakışıyla özdeşleştirilmişse, ikinci metinde Manas’ın savaşçı
kişiliği, düşmanlara sertliği, keskinliği parsa benzetilmiştir. Manas’ın kişiliği tasvir edilen üçüncü metinde onun savaşmak için, halkına direk olmak için doğduğu anlatıldıktan sonra işte bu
özelliklerinden dolayı pars olarak doğduğu belirtilmektedir. Yani Manas’ın savaşçı kişiliği parsla
özdeşleştirilmiştir.

3. Colbors (Kaplan)
Manas için arslan ve parsla birlikte colbors (kaplan) epiteti de kullanılmaktadır:
S. Orozbakov, ‘Manas’, II. kitap, s. 132
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Colbors Manas col baştap,

Kaplan Manas başlayıp,

Caanger cakka barganı.

Caanger tarafa geldiler
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Baskan taşı bırkırap,

Bastığı taş ufalanıp,

Colum üydöy çoŋ daŋkan

Çadır gibi topraklar

Colbors Manas kök caldın

Kaplan Manas kök calın

Töbösündö çırkırap.

Tepesinde görünüp.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 353

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Colbors Manas kep aytat,

Kaplan Manas söylüyor,

Dooş salıp bek aytat,

Yüksek sesle sert söylüyor,

Tobum uksun dep aytat.

Halkım duysun diye söylüyor.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki metinlerde Manas’ın epiteti olarak colbors (kaplan) kullanılmıştır. Bu metinlerdeki kullanım özelliğine göre kaplan Manas’ın kahramanlığını, cesurluğunu
yansıtmaktadır. Bu Türk kültüründeki kaplanın anlamına uygun gelmektedir. Çünkü Türklerde
kaplan cesur ve kahraman olarak tasvir edilmiş, güç ve yiğitliğin (alplığın) sembolü olarak kabul
edilmiştir (Roux, 2000: 230; Çoruhlu, 1998: 152). Dede Korkut Destanında Tepegöz kaplana
benzetilerek, söz konusu destanda kaplan motifi güç, yiğitlik ve yenilmezlik sembolü olarak kullanılmıştır (Özkartal, 2012: 67). Y. Çoruhlu, kaplanın arslan gibi bir taht sembolü olduğunu ifade
etmektedir (Çoruhlu, 1998: 153). K. Belek, Eski Türkçedeki kaplan anlamına gelen ve Karahanlılarda bir unvan, epitet olarak kullanılan toŋa kelimesini arslan epiteti ile ilişkilendirmektedir
(Belek, 2014: 253). Kırgızlardaki kaplan totemi hakkında M. Dıykanbaeva bunları belirtmektedir:
Kırgızlar kaplanı kutsal hayvan olarak görürler. Bundan dolayı kaplanın tırnaklarını, yününü, kuyruğunun uçlarını çocukların beşiklerine takarlar. Bunlar çocukları nazardan korurdu. Eğer adamın rüyasına kaplan girerse büyük bir iyiliğin isaretidir. Bildiğimiz gibi Kırgızların kahramanlık
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destanlarında kahramanın annesi hamile kalınca kaplanın yüreğine aşerermiş. Annenin kaplanın
yüreğini şiddetli arzulaması doğulacak çocuğun şer, kahraman olarak doğmasıdır. Halk da o
kahramanları “kaplan”, “şer” sıfatları ile adlandırırdı. Bu örnekler Kırgızlar’ın kahramanlık destanı
Manas’ta sık sık karsımıza çıkmaktadır (Dıykanbaeva, 2009: 130). Buna göre colbors (kaplan) epiteti arslan epiteti gibi hükümdardı da ifade etmiştir. Belirtilmesi gereken durum, B. Ögel,
Türklerin pars, kaplan ve yolbarsı zaman zaman birbirine karıştırdığını kaydetmektedir (Ögel, II,
1995: 535). Bundan dolayı Manas Destanındaki kabılan ve colbors epitetlerinin genel kaplanı
bildirdiğini düşünmek mümkündür.

4. Arslan, Kaplan ve Parsın Bütünlüğü
Manas Destanında arslan, kaplan ve pars Manas’ın savaşçı kişiliğini ve savaşa girdiği anı
tasvir eden kalıp metinlerde birlikte geçmektedir:
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 93
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kara çaar kabılan

Kara alaca kaplan

Kadimki Manas balanın

İşte bu Manas çocuğun

Kaptalında çamınat,

Yan tarafında hazırdır,

Çolok kök cal arslan

Kısa kuyruklu mavi yeleli arslan

Oşpurdu cara tartçuday,

Oşpur’u yaracak gibi

Bet aldında kamınat.

Ön tarafta hazırdır.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 105

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Koldogonu bir toguz,

Kollayanı bir toguz

Oşol künü Manastı

O günü Manas’ı

Koldop algan kezi eken.

Kolladığı zamanmış.

Kara çaar kabılan

Kara alaca kaplan

Coonu közdöy bet alsa

Düşmana saldırdığında

Kaptalında çamınıp,

Yan tarafında hazırdır,

Çolok kök cal arslan

Kısa kuyruklu mavi yeleli arslan

Coldoş bolup baatırga,

Yoldaş olup kahramana,

Art cagında çamıngan.

Arka tarafında hazırdır.

Yukarıdaki satırlarda Manas’ı kollayan hayvanlar olarak kaplan ve arslan verilmiştir.
Bunun hem gerçek nedeni hem de sembolik anlamı vardır. Gerçek nedenini kaplan ve arslanın
yırtıcı, güçlü, cesur hayvanlar olmasıyla açıklayabiliriz. Bundan dolayı arslan savaş, zafer, iyinin
kötüyü yenmesi, kuvvet ve kudret sembolü olmuştur (Çatalbaş, 2011: 51). Manevî anlamı da
eskiden beri gelen inançlarla ilişkilidir. M. Eliade, kaplan ile arslanın şaman kültü inançlarına göre
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şamana gök yüzü ve yeraltı seyahatinde yardımcı olan ruhlar olduğunu belirtmektedir (Öney,
1971: 37). Ele alınan metinlerdeki arslan ile kaplan da Manas’a savaş sırasında yardımcı olan
hayvanlardır.
Birisiyle kavga eden Manas’ın sinirlendiği an tasvir edilen ve kalıplaşan metinlerde onun
savaşa hazır olması, yüzünün değişmesi arslan, kaplan ve pars aracılığıyla verilmiştir:
S. Orozbakov, ‘Manas’, II. kitap, s. 194-195
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Anı ukkan soŋ er Manas

Onu duyduktan sonra er Manas’ın

Açuusu kele kalganı,

Siniri hemen geliverdi.

Batkalaşta maragan,

Dağların birleştiği yerde çok dikkatle bakan,

Kabılanday karagan,

Pars gibi bakan,

Çagarak kuyruk, çaar ton,

Yuvarlak kuyruklu, alaca tonlu

Çamınganı soo bolbos,

Saldırdığı sağ kalmaz,

Şaŋı çıktı sur colbors,

Mavi kaplan şanı çıktı,

Aybatı katuu, zaarı küç

Heybeti sert, öfkeli

Arstan erdi körgöndö

Arslan eri gördüğünde

Ölüm keldi oyuna.

Ölüm geldi aklına.
S. Orozbakov, ‘Manas’, VIII. kitap, s. 109

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Aytkanın ugup er Manas

Söylediğini duyup er Manas’ın

Arstan sını baatırdın

Arslan şekli kahramanın

Azır çıga kalganı.

Ortaya çıktı çabucak.

Batkalaşta maragan,

Dağların birleştiği yerde çok dikkatle bakan,

Kabılanday karagan,

Pars gibi bakan,

Ar kaçandan bir kaçan

O zamandan bu zaman

Açuusu işke caragan,

Öfkesi yararlı olan,

Çagarak kuyruk, çaar ton,

Yuvarlak kuyruklu, alaca tonlu

Çamınganı soo bolbos,

Saldırdığı sağ kalmaz,

Şaŋı çıktı sur colbors,

Mavi kaplan şanı çıktı,

Bu metinlerde Kırmuz Şaa adlı Çin hanının eşinin Türkleri, halkını ve Ürbü’nün kendisini
azarladığı sözleri duyan Manas’ın sinirlenmesi, savaşa hazır olması anlatılmaktadır. Gördüğümüz gibi bu metinlerde Manas’ın bakışı pars bakışına, şanı da arslan ve kaplan görünüşüne
benzetilmektedir.
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5. Börü (Kurd)
Kadim halklarda belirli bir hayvanı kutsal sayarak kendilerini o hayvandan türetme, o hayvanı kendi boyunun koruyucu hayvanı olarak algılama inancı vardır. Doğa ile iç içe yaşayan Eski
Türklerde, bilimde totemizm adı ile bilinen bu inanç çok yaygındı. Örneğin, börü, yani kurt bazı
özelliklerinden dolayı Türk mitolojisinde büyük bir öneme sahip olmuş ve 552 yılında Göktürk Kağanlığı’nı kuran Aşina boyunun totemi olarak sayılmıştır (Alyılmaz, 2005: 15-16; Barutçu-Özönder, 1999: 65-92). İlk önce insanlar totem olarak kabul ettikleri hayvanla akraba, kardeş olduklarına inanırken zamanın geçmesiyle onu kendi ecdadı, kökü olarak algılamaya başlamışlardır
(Tilevberdiev, 2006: 18). Bu bağlamda Türklerin kurttan türediği ile ilgili inançlar ve daha sonraki
Türk boylarında börü adını taşıyan boyların bulunması mühimdir. Örneğin, Türklerin kurttan türeyişi ile ilgili efsanelerin Türk mitolojisindeki yeri büyüktür (Öğel, 1993: 13-28). Kırgızların Börü
denilen boyunda Kara Börü adlı bir boy vardır (Karataev, 2003: 91). Türklerin en sevdiği ve
totem olarak kutsadığı börü, Türk destanlarında en çok geçen hayvandır. Örneğin, Oğuz Kağan
destanında börü, hem bir benzetme aracı olarak hem de güç sahibi, savaşçı, mücadeleci ve yol
gösterici, Tanrısal güç sahibi mitolojik bir hayvan olarak ortaya çıkmaktadır (Güven, 2003: 89).
Manas Destanında cesur, saldırgan, savaşçı bahadırları niteleyen ve börü ile ilgili olan
coo börüsü, kök cal, börü colduu gibi epitetler Manas için de kullanılmaktadır:
S. Orozbakov, ‘Manas’, V. kitap, s. 380
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Top başının baarına

Grup başkanlarının hepsine

Corgodon tandap mindirdi,

Yürük atlardan seçip bindirdi,

Coo börüsü er Manas

Düşman börüsü er Manas

Coomarttıgın bildirdi.

Cömertliğini gösterdi.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kök cal Manas barında

Kök börü (bahadır) Manas var iken,

Karaan da uşul, bel da uşul,

Destekçi o, direk de o,

Karaan kılıp oturgan

Direk olarak tuttuğumuz

Kabılan Manas şer uşul,

Pars Manas arslan o,

Kün körsün dep bizderge

Yaşasınlar bunlar diye,

Alda Taala kuduret

Allah ü Tealla muktedir

Manastı bergen ceri uşul.

Manas’ı veren an işte bu.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 376

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Mında turup neteli,

Burda kalıp ne yapalım,

Cürü, Çubak, keteli

Hadi, Çubak gidelim,

Coo börüsü Manaska.

Düşman börüsü Manas’a.
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S. Orozbakov, Manas, VIII. kitap, s. 101
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Börü colduu köy baatır

Börü yollu (uğurlu) tam kahraman

Soŋuna tüşüp alıptır.

Arkasına düşmüş.

Börü kirgen koy öŋdüü

Börü saldıran koyun gibi

Bölüp ketip baratır,

Bölerek gidiyor,

Böksölönüp kaapırlar

Azalıp kafirler

Ölüp ketip baratır.

Ölerek gidiyor.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki metinlerin birincisinde ve üçüncüsünde Manas düşman börüsü anlamına gelen coo börüsü epiteti ile tasvir edilmiştir. Bunun nedeni de kurdun saldırdığı zaman başka yırtıcı hayvanlar gibi sadece bir hayvanı değil, sürüdeki bütün hayvanları öldürmeye
çalışmasından kaynaklanmıştır. Bu özelliğinden dolayı düşman askerlerini çokça öldüren erenler
düşman için kurt gibi saldırgan olarak tasvir edilmiştir.
İkinci metinde Manas kök cal olarak nitelendirilmektedir. Gök yele anlamına gelen kök
cal sıfat tamlaması Kırgız Türkçesinde kurt demektir. Bununla birlikte kahramanının epiteti olarak
kullanıldığı zaman cesur anlamına gelmektedir (Yudahin, I, 1985: 418). B. Ögel, Eski Türklerde
kurdun maddi varlığından ziyade yelesine ve tüylerine önem verdiklerini, Kırgız destanlarında en
büyük Kırgız bahadırına verilen ünvanının gök yeleli kurt anlamına gelen kök cal tabiri olduğunu
belirtmektedir (Ögel, 1993: 42). R. Kıdırbaeva, kök cal epitetinde kök kelimesi ile Eski Türklerin
gök rengine yüklediği manevî değer ile börü toteminin izinin korunduğunu, böylece Manas’ın Tanrının oğlu ve börünün nesli olduğu verildiğini ifade etmektedir (Kıdırbaeva, 1980: 28-29). Demek
ki söz konusu epitet Manas’ın cesurluğunu ve üstün kişiliğini yansıtmaktadır.
Dördüncü metinde Manas börü colduu epiteti ile nitelendirilmiştir. Bu epitet börü, kurt
anlamına gelen börü ve yollu anlamına gelen colduu kelimelerinden oluşmaktadır. Anlamlandırırsak börü yollu, içinde börü olan yola sahip gibi anlamlar çıkar. Ancak bu anlamda kullanılmadığı kesindir. Manas Destanının S. Orozbakov varyantının 5. kitabının sonundaki okuyucular
için anlamı tam belli olmayan kelimlere, tabirlere açıklamalar verilen böümde börü colduu tabiri
şu şekilde açıklanmıştır: 1. yırtıcı hayvanlar içerisinde börü risk alabilen, düşmanına ya da avına
korkmadan dişleri ile saldıran cesur (hayvanlarda korunması gereken en değerli organ olarak
göz sayılır. Bundan dolayı yırtıcı hayvanların en büyükleri, güçlüleri sayılan arslan, kaplan v.d.
düşmanlarına da, avlarına da göze yakın organ olan ağzı ile değil, elleri ile saldırırlar) hayvan
olarak değerlendirilir. Bundan dolayı avlamada uğurlu olup, iyiliğe destekçi sayılır. Yolu açık,
uğurlu, işleri her zaman iyi olan insanlara börü colduu demek işte bu inançla ilişkilidir. 2. Risk alabilen, cömert, eli açık insan (V. kitap, s. 594). Şimdi bu açıklama kurdun maddî özelliklerine göre
verilen bir açıklamadır. Gerçi kurdun Türkler tarafından kutsal sayılması onun bu cesurluğundan
kaynaklanır. Ancak börü colduu tabirinin kurdun Türk kültüründe, dünya görüşünde yer aldığı
değerlerle ilgili olduğu kesindir. Çünkü kök börü Manas, Öğuz Kağan gibi destan kahramanlarına kılavuzluk etmekte, onlara doğru yolu göstererek başarıya ulaşmasına destekçi olmaktadır.
Üstelik kurdun Türk mitolojisinde gök yüzüyle - Tanrıyla ilişkilendirilerek kutlu sayılması uğurlu,
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yolu açık anlamına gelen börü colduu tabirinin ortaya çıkmasının asıl nedenidir. Buna göre börü
colduu epiteti ile Manas’ın uğurlu, börü gibi amacına ulaşan bahadır olduğu yansıtılmıştır.
Destanda Manas’ın savaşa girdiği anda onu takip ederek yardım eden, kılavuzluk eden
birkaç yırtıcı hayvanı bulunmaktadır. Onların birisi kök börüdür:
S. Orozbakov, ‘Manas’, V. kitap, s. 443, 16951-16955. satırlar
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Acıdaar cılanı

Ejderha yılanı

Artınan soylop kalganday,

Arkasından sürünmüş gibi,

Kösöö kuyruk kök börü

Kısa kuyruklu kök börü

Kök cal erdin cökörü

Kök yele (cesur) erin arkadaşı

Kötünön eerçip alganday.

Arkasından takip etmiş gibi

Yukarıda verilen mısralarda görüldüğü gibi savaş sırasında Manas’ın yanında olan, ona
cesurluk, güç katan hayvanlardan birisi kök börüdür. Aslında Manas’ın yanındaki kök börü tam
bir kılavuz değildir. Oğuz Kağan Destanındaki Oğuz Kağan’ın kılavuzu olan gök yeleli kurt gibi
yol göstermiyor. Ancak her ikisi de kahramanların girdiği savaşları yenmelerinde yardımcı olmaktadırlar. Dolayısıyla destandaki kök börüyü de kahramana yol gösteren bir kutsal hayvan
olarak ele alabiliriz. M. Duman destan kahramanlarına kılavuzluk eden bozkurt hakkında şunları
belirtmektedir:
“tüm bu özellikleri sayesinde halk anlatmalarında Tanrısal bir hayvan olması nedeniyle saygı duyulan bozkurt, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olan kişilerle, devlet yöneticileriyle ya da komutanlarla iletişim kurmakta ve bu yönüyle
de belirli bir kutsallığı temsil etmektedir. Makalenin ilerleyen kısımlarında örnek
olarak göstereceğimiz anlatmalarda, bozkurdun yol gösterdiği kişilerin genellikle
yukarıda bahsedilen kişiler olduğu dikkati çekmektedir. Bozkurdun kılavuzluk ettiği
söz konusu kişiler, sıradan değil, Tanrı’nın kut verdiği kişiler biçiminde karşımıza
çıkmaktadır. Kurda atfedilen kutsallık; anlatmalarda kurdun rengiyle, yardım ettiği
kişilerle, zamanda ve mekânda kolayca hareket edebilme özelliğiyle ifade edilmiştir” (Duman, 2012: 194-195).
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6. Tuygun (Atmaca)
Destanda Manas için yırtıcı kuşlar da epitet olarak kullanılmıştır. Bunların biri tuygundur:
S. Orozbakov, ‘Manas’, V. kitap, s. 196
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Aksay basıp Aşarsuu

Aksyarak yürüyüp Aşarsuu

Caradar bolgon canı bar,

Yaralanmış hali var,

Başınan akkan kanı bar,

Başından akan kanı var,

Moynuna boto salınıp,

Boynuna kemerini asınıp,

Tuygun Manas baatırga

Tuygun (atmaca) Manas kahramana

Tuuganbız dep calınıp.

Kardeşiz diye yalvarıp.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Tuura akkan suuda bölüm cok,

Doğru akan suda ayrılma yok,

Tuygun Manas barında,

Tuygun (atmaca) Manas var iken,

Kırk kıraan, saga ölüm cok!

Kırk yiğit, sizlere ölüm yok!

Küçük bir yırtıcı kuş olan atmaca avcılığa çok usta bir kuş olarak bilinmektedir. Manas
Destanında Manas’ın bir epiteti olarak kullanılmasının ilk nedeni işte bu özelliğinden dolayıdır.
Ynai Manas’ın savaş sırasındaki hızı, saldırıdaki ustalığı atmacaya benzetilmiştir. İkinci bir nedeni de kartal, doğan, tuygun gibi yırtıcı kuşların Eski Türklerde hükümdarların, beylerin sembolü
olarak kullanılmasıdır. Örneğin, Hunlarda kartal, hükümdarı simgeliyordu (Eberhard 2000: 165).
Karahanlı sikkelerinde tuygun tasviri hükümdarı sembolize etmektedir (Belek, 2014: 253). Bize
göre tuygun epiteti Manas’ın doğrudan çevikliğini, saldırganlığını, dolaylı olarak hükümdar olmasını yansıtmaktadır.

7. Şumkar / Barçın (Şahin)
Manas’ın epiteti olarak kullanılan ikinci kuş şahindir:
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Körgön Manas calgızıŋ

Çocuğun Manas yalnızın

Bozdon toodak kutkarbas,

Tarlada toy kuşunu kaçırmaz,

Boz ala şumkar Manasım,

Boz alaca şahin Manasım,

Too başına toktobos

Dağ başında sakin durmaz

Karala barçın al ele.

Kara kartal o idi.

Gördüğümüz gibi bu metinde Manas’ın epiteti olarak şumkar (şahin) kullanılmış, daha
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sonra onun bir büyük kartal olduğu vurgulanmıştır. Bu epitet tuygun (atmaca) epiteti gibi ilk önce
Manas’ın çevikliğini, saldırganlığını bildirmektedir. İkinci olarak onun hükümdar, güçlü bir kahraman olduğunu göstermektedir. Çünkü, kartal, şahin Eski Türklerde hükümdar veya beylerin
koruyucu ruhu ve hukuki sembolü idi. Güneşi ve aynı zamanda güç ve kudreti ifade ediyordu
(Çoruhlu, 1998: 145).

8. Buudan
Manas için kullanılan hayvanla ilgili epitetlerinin içinde evcil hayvanlardan yalnızca at,
daha doğrusu yürük ve yorulmaz at olan buudan geçmektedir:
S. Orozbakov, II. kitap, s. 101
Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Astındagı alager

Altındaki alager

Atına kamçı salganı.

Atına kamçı vurdu.

Bura tartıp kalganı,

Başını geri çevirdi,

Buudan Manas baatırıŋ

Buudan Manas kahramanın

Akkula kamçı salganı.

Akkula atına kamçı vurdu.
S. Karalaev, ‘Manas’, 2010, s. 000

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Kök calıŋ Manas el tappay,

Kök calıŋ Manas halk bulamayıp,

Kürdölü tiger cer tappay,

Vatan olacak yer bulamayıp,

Küptünü cazar er tappay,

Özlemi giderecek er bulamayıp,

Kaptap konor cer tappay,

Yurt edinecek yer bulamayıp,

Kadırdı bilçü şer tappay,

Değeri bilecekşer bulamayıp,

Cerdin üstün kıdırıp,

Yer üstünü gezip,

Bulak koyboy sıdırırp,

Pınar bırakmayıp arayıp,

Buudan Manas kabılan,

Buudan Manas kaplan,

Cetkileŋ tuugan oluyaŋ.

Erdemli doğan kahraman.
C. Mamay, ‘Manas’, 2004, s. 1

Manas Destanı (Özgün Metin)

Türkiye Türkçesine Aktarımı

Buudan Manas comogu,

Buudan Manas masalı,

Buzulbagan el menen,

Bozulmamış halk ile,

Burganaktuu cel menen,

Fırtınalı yel ile,

Bulbulday tattuu til menen.

Bülbülünki gibi tatlı dil ile.

Yukarıdaki metinlerde Manas için buudan epiteti kullanılmıştır. Buudan kelimesi ise dayanıklı, yorulmaz ve yürük at anlamına gelmektedir (Yudahin, I, 1985: 163). K. Kırbaşev, buudan
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epiteti ile Manas’ın yorulma bilmeyen kahramanlığı, yorulmazlığı tasvir edildiğini düşünmektedir
(Kırbaşev, 1983: 84). Bu görüş doru olmakla beraber bir at cinsinin Manas’ın epiteti olarak kullanılması atın Eski Türk boylarının hayat tarzıyla ilişkilidir. Çünkü, Eski Türk erkeği, kahramanı
atıyla bütünleşmiştir. Bunun nedeni ise konar-göçer hayat süren Eski Türklerin hayatında atın çok
büyük önem kazanmasıdır. Hunlar, onları takip eden Eski Türkler büyük imparatorluklarını atın
yardımıyla kurmuşlardır. N. Diyarbekirli, at olmadan Hunların, Göktürklerin, Selçukluların büyük
imparatorluklar kurmasının mümkün olmayacağını belirterek şunları ifade etmektedir: En eski
Türk topluluklarından günümüze kadar, at insanla birlikte savaşa katılmış, kaderini sahibinin kaderine bağlamış bir yaratık sayılmıştır. Birçok Türk uruklarının bu derin sevgi yüzünden atın adını
kullandıkları görülmüştür (Diyarbekirli, 1972: 38). Türk destanlarında kahraman ile atı bir bütündür. At kahramanın sadece bineği değil, kan kardeşi, zorluklarda yardım eden koruyucusudur.
Bundan dolayı kahraman ile atı aynı günde doğar. Örneğin, Manas ile onun atı Akkula aynı gün
dünyaya gelmekte ve birlikte ölmektedir (Begaliev, 1968: 20; Lipets, 1984: 124-127). A. A. Çınar,
Türk destanlarında atla alpın önemlilik derecesinin eşite yakın olduğunu, Dede Korkut’ta geçen
“Hüner erin midir, yoksa atın mı?” veya “At kazanır er öğünür.” sözlerinin bu gerçekliği ifade ettiğini belirttikten sonra, alp ile atı birbirini tamamlayan, biri olmazsa diğerinin de olmayacağı iki varlık
olarak değerlendirmektedir (Çınar, 2002: 155). İşte atın Türk halk kültüründeki büyük öneminden
dolayı buudan Manas’a yakışır bir epitet olarak kullanılmış, bu epitet ile Manas yorulmaz ve yürük
atla özdeşleştirilmiştir.

Sonuç
Dünyanın en büyük destanı olarak bilinen, bilim adamları tarafından Eski Türk hayatının
ansiklopedisi olarak değerlendirilen Manas Destanı, baş kahraman olan Manas’ın hayatını, yaptığı kahramanlıkları anlatan bir kahramanlık destanıdır. Dolayısıyla Manas’ın özelliklerini, niteliklerini, kişiliğini yansıtan edebî, dilsel araçlar, onun içinde epitetler çok büyük önem kazanmaktadır.
Manas’ın epitetlerinin bir bölümü arstan, kabılan, colbors, börü, tuygun, şumkar, buudan gibi
hayvan ve kuş adlarından oluşmaktadır. Bunlardan arstan, colbors ve kabılan Manas’ın cesurluğunu, gücünü ve hükümdar olduğunu, börü epiteti de cesurluğunu, savaşçı ve üstün kişiliğini
bildirmektedir. Tuygun ve şumkar epitetleri de Manas’ın çevikliğini, saldıragnlığını ve hükümdar
olduğunu yansıtırken, buudan epiteti onun yorulma bilmeyen kahramanlığını göstermektedir.
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ARŞİVİMİZDE BULUNAN 80 YIL ÖNCE HAŞİM NEZİHİ OKAY’IN
ZİLE’DEN DERLEDİĞİ ZİLELİ ŞAİRLER VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ
Mehmet YARDIMCI1

Haşim Nezihi Okay, araştırmacı yönüyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı’nın önemli
edebiyat ve kültür adamlarından birisidir.
Öncelikle şiirleriyle tanınan Okay, Erciyes, Fikirler, Dıranaz gibi dergilerde şiirlerini, Folklor adlı dergi ile bazı Halkevi dergilerinde de halk bilimi ile ilgili ve araştırdığı âşıkları tanıtmaya
yönelik yazılar yayımlamıştır.
İlçe bazında Anadolu’nun hiçbir yerinde Zile’de yetişen âşık kadar âşık yetişmemiştir. Zile’de 1934-37 yılları arasında Türkçe öğretmenliği yapan Haşim Nezihi Okay, bu âşık bolluğunu
görünce hem cönklerden hem de sözlü kaynaktan büyük bir derleme yapmış, kitap olarak yayımlayamayınca Talibî, Ceyhunî, Arifî, Kâmilî ve Fedaî’nin şiirlerinin bir bölümünü Folklor dergisinde
yayımlamış, yayımlanmayan âşıkların ve deyişlerin de yer aldığı bu defter bize intikal etmiştir.
Bildirimizde, Hikmet Dizdaroğlu’nun Zileli Şairler kitabında ve bizim yayınlarımız arasında
olan Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları, Zileli Fedaî, Zileli Âşık Zefil Necmi, Zileli Âşık Talibî, Zileli Ceyhunî ve Diğer Ceyhunîler ile 16. Yüzyıldan Günümüze İz Bırakan Zileli Şairler adlı kitaplarımızda yer almayan, fakat arşivimizdeki bu defterde yer alan; kimilerinin adı bilindiği halde şiirleri
bilinmeyen ya da adı ve şiirleri daha önce hiç bilinmeyen Nagamî, Halil, Perverî, Agâhî, Himmetî,
İlhamî gibi Zileli âşıklarla; adı ve kimi şiirleri bilindiği ve çeşitli yayın organlarında yayımlandığı
halde Talibî, Seyit Derviş, Sıtkı, Arifî, Âşık Fanî, Hulusî, Kâtibî, Dabak Hürremî, Lütfî, Çakerî,
Fehmî, Vâsıf, Hamdi, Sezaî gibi âşıkların bilinmeyen şiirlerini Türk halk kültürüne kazandırmak
için ilk kez tanıtıp şiirlerinden örnekler sunacağız.
Örneğin, kayıtlarda Ceyhunî çırakları arasında adı geçen ve Cahit Öztelli’nin hakkında
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, (zileli.yardimci@gmail.com)
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hiçbir bilgiye ve şiirine ulaşamadığını işaret ettiği Nagamî’nin elimizdeki defterde kardeşinin Zile’de park karşısında bakkallık yaptığı, tahsilinin az olduğu, Abdülhamit sarayında muhafızlık
yaptığı:
Gel gönül boş yere eyleme feryat
Geçti bu âlemin demi devranı
Kimseden kimseye kalmadı imdat
Herkes öz başına sarar dermanı

Kime arz eylesem bunca figanı
Almak ister benden bile bu canı
Teselli et sen başını, zamanı
Bir darb-ı meseldir ayan âyânı

Nagâmî buzuldu devrin eyyamı
Arifler çektiler çok serencamı
Ölüm var mı yok mu âhir encamı
Mevlâ nasip etsin kâmil imanı
ve:
Emekler sarfedip pir-i mügana
Biz bu aşkı yol üstünde bulmadık
Bülbül gibi azmeyleyip gülşene
Gül yolup da sararıp da solmadık

Geleli cihana gönlümüz mahzun
Gezeriz serseri misali Mecnun
Misafir hanedir bu şark-ı gerdun
Saat mı var boşaltıp da dolmadık

Dil mülkünde gizli neler var cana
Hiç riya söylemez Nagâmî edna
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Kara gün doğduğun çok gördük amma
Hiç bir gün görmedik akşam olmadık

biçiminde olan özgün şiirleri bulunmaktadır.
Bir deyişi:
Şimdi senin ile muhakemem var
Bana etmediğin kalmadı felek
Her ne iş tuttumsa kestin önümü
Yoksa öldürmek mi efkârın felek

Daim ah çekerim gözlerim yaşlı
Sanki evlad verdin hep açık başlı
Eller çuha giyer üstü nakışlı
Bana boz abayı çok gördün felek

Ellere vermişsin kulunlu tayı
Olura olmaza dedirdin dayı
Ben kaçtım önünden sen kovdun beni
En son bana da pes dedirdin felek

Züğürtlüğü kemer ettim belime
İnsaf edip hiç bakmadın halime
Ah kabil olsa da geçsen elime
Valiye hakime bırakmam felek

Halil ne durursun yurdunu ara
Nerde karnın doyarsa vatanın ora
Biraz ekin ektim o da avara
Onu da göğ iken yedirdin felek
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diyen ve Zile’nin Çizmecioğulları soyundan Âşık Halil’in bu sitemli deyişi;
Zileli Pervane Oğullarından Perverî’nin arkadaşı Sıtkı’ya nazire olarak yazdığı anlaşılan:
Hani vadettiğin günler nic’oldu
Aşk ateşim bu sineme döken yâr
Aşkınla gül benzim sarardı soldu
Meyledip ağyâre gönlüm söken yâr

Tabipsen gönlüme gel ver merhemi
Sebep sensin dinmez gözümün nemi
Bana sen içirdin felek de (sem)i
Elif kadim keman edip büken yâr

Sevmeli güzelin gayet merdini
Arayıp bulmalı gonca virdini
Sen artırdın Perverî’nin derdini
Sen de böyle dirhem dirhem tüken yar
biçiminde olan sitem yüklü deyişi;
Zileli Agâhî’nin:
Kaldım bir acaip derdi âlemde
Şada gelmez viran kalbim sınıktır
Gönül neş’elenmez mahzun her demde
Tâ ezelden kara bağrım yanıktır

Bakma gönül elin tesellâsına
Aşk bir demir yaydır müptelâsına
Öyle dalmışım ki aşk deryasına
Gönül ne mestane ne de alıktır
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Agâhî derd bilmez değme her tabip
Düşmedi bu gönlüm yâre münasip
Bunca bozdum yazdım eyledim tertip
Çekerim bu cevri bize lâyıktır
biçiminde olan deyişi;
Zileli Himmetî’nin Dertli’nin bir şiirine benzek olan:
Beyhude zâr etme âlemde ey dil
Bülbül isen gülistane var yürü
Bu dehri fenada gel olma gafil
Aç gözün seyreyle cana var yürü

Tâ seher makbul ü dergâh ola gör
Aşk ile sirette bir şah ola gör
Ol şah-ı cihana hem rah ola gör
Bir muazzam Alişan’a var yürü

Terk eyle Himmetî nefsi havayı
Bulmak ister isen bab-ı rızayı
Ruzişeb zikreyle gani mevlayı
Şahlar şahı Adil Han’a var yürü
biçimindeki deyişi;
Aklımı başımdan tarumar eyler
Salındıkça kaddi bülendin güzel
Lâyık mı sultanım ben biçareye
Ne isyan eyledim gücendin güzel

Nice methedeyim sen hop civanı
Sensin güzellikte Yusuf u sâni
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Çok gezdim dolaştım mülkü cihanı
Görmedim akranın menendin güzel

Âşık olan çeker derdi mihneti
Ben canım tek serdim ol mah sureti
Bend olsun haşre dek Âşık Himmetî
Tak boynuma zülfün kemendin güzel
biçimindeki deyişi:
Bir kere halime bak insaf eyle
Gayrı cana yetti yar cefâların
Ne denlü kusurum var ise ey yâr
Şanıdır affetmek padişahların

Sen ki nazeninin hışmile baktın
Vücudum şehrini odlara yaktın
Bülbül gibi ahûzara bıraktın
Hep rah-ı aşkında âşinaların

Meftunusun o şuh mihrin Himmetî
Mahvetti ateşi sihrin Himmetî
Ya böyle çeksin mi kahrın Himmetî
Yok mu hükmün hakka bi vefaların
deyişi; bir koşması:
Bir melek simanın nârına yandım
Kül oldu vücudum imlâya gelmaz
Aşkın peymanesin içtim de kandım
Derd-i gam meşakkat inşaya gelmez
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Hakikat emsali yoktur cihanda
Mahcemalin gördüm kaldım divanda
Bu hüsün bulunmaz yerde mekânda
Böylece bir güzel dünyaya gelmez

Kabul et niyazım ey gani Hûda
Kâr etti canıma aşk ile sevda
Serimi yoluma eylesem veda
Himmetî tutuşmuş sevdaya gelmez
biçiminde olan ve:
Çekilmiş kudreti haktan cemalin şevk-i bir perde
Acep hemta olur mu hüsnüne bir gayrı dilberde
Feda can eylerim elbet yolunda sen gibi nerde
Neler var bir nazar kılaşıkın esrarına er de

Değil bir kimsede meylim fakat şen şûhu gülterde
Bana rahmeyle sultanım perişan halimi gör de

Benim hakkımda ağyare varıp da iştika etme
Aziz başın için şahım bana cevr ü cefa etme
Yeni baştan serim sevdalara sen müptela etme
Cemalin nurunu ey mah-ı ruh benden cüda etme

Değil bir kimsede meylim fakat şen şûhu gülterde
Bana rahmeyle sultanım perişan halimi gör de

Gece gündüz senin aşkın ile yanmak benim kârım
Bilirsin kim söyünmez tâ kıyamet haşre dek nârım
Felekte matlabım sensin benim ey nazlı dildarım
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Feramuş etmedilden kıl kerem devletli hünkârım

Değil bir kimsede meylim fakat şen şûhu gülterde
Bana rahmeyle sultanım perişan halimi gör de

Niçin çekmem seha ben derdini sen âlişanımsın
Efendimsin, beyimsin, merhametli Mihribanımsın
Hani hayli zamandır Himmetî aramı canımsın
Gönül bülbül gibi nalan olur gonca dehanımsın
gibi kalenderî türünde eserleri de bulunan Himmetî’nin deyişleri âşık edebiyatı ürünleri
arasında kendine özgü yerini alacaktır.
Gel gönül buradan varalım
Yollar çeper bağlar şimdi
Lâle, sümbül, mormenekşe
Döker gazel bağlar şimdi.

Yar elinden bâde içtim
Hayıf gurbet ele düştüm
Ben bu yerde çok eğleştim
Kömür gözlüm ağlar şimdi

İlhamî yâreli gitti
Ahvalimi neye yetti
Ölenler öldü unuttu
Yolum gözler sağlar şimdi
gibi yalın söyleyişlerin aşığı İlhamî gibi şiirleri cönklerin tozlu sayfalarında kalmış, Zile’nin
bilinmeyen âşıklarından Nagâmî, Halil, Perverî, Agâhî ve İlhamî’nin bilinmeyen deyişlerinin yanı
sıra, hakkında yayınlar yapılmış, birçok şiiri yayımlanmış Talibî, Seyid Derviş, Sıtkı, Ârifî, Fânî,
Hulusî, Kâtibî, Hürremî, Lütfî, Çakerî, Fehmî, Vâsıf ve Hamdî gibi Zileli âşıkların, Haşim Nezihî
Okay’ın defterinde bulunan:
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Nedir bu çektiğim çarhın elinden
Doldu gözlerimden yaş geldi yine
Taze haber aldım o yar ilinden
Hesaba gelmedi şaş geldi yine

Medet raha düştüm konuğum uzdur
Kusuruma göre çektiğim azdır
Beş günüm şad ise on günüm yastır
Bu gün kederliyim kış geldi yine

Aşk elinden düştüm dilden dillere
Çok yağmura kaldım çok da sellere
Yârim henüz göçmüş gurbet ellere
Başıma çekilmez iş geldi yine

Talibî dünyada bahtı siyahım
Göz göre göklere erişti âhım
Hâsılı inayet senden Allah’ım
Yine sarp yolumuz düş geldi yine
gibi:		
Kalktım gider oldum gurbet göründü
Gel sevdiğim tanışalım biz bize
Ayrılık zahmına merhem edelim
Derdimende tesellidir söz söze

Elveda bir zaman yanar tüterim
Bad-ı saba ile selam ederim
Sensiz gurbet elde ben de niderim
Hoşça kalın dostlar ile siz size
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Siyah ebruların dışa serpmesin
Kelp rakipler gül yüzüne bakmasın
Ben gidiyom hatırından çıkmasın
Senin ile ülfetimiz diz dize

Tâlibî de der ki kaldım telinen
Yalnız tek gez konuşma hiç elinen
Seni anlatayım yine dil ilen
Sağ olup gelirsin belki yüz yüze
gibi:		
Yeter oldu yeter kestin tuvanım
Ben seninle konup göçemem gönül
Kaldım Mecnun gibi çöller mekânım
Dahi o elleden geçemem gönül

Bir derdim yok iken bir ferd elinden
Bin derde düşürdün bir dert elinden
		

Bana zehr-içirdin namert elinden

Ab-ı hayat versen içemem gönül

İnmedin havadan bakmadın kâra
Zaman sonra yetti kaldın avara
Pervâne misaliyandırdın nâra
Kırıldl kanadım uçamam gönül

Malıhülyay’nan maliksin mâla
Hûb görünce benzen Rüstem-i Zâl’a
Benden işittiğin gelir hayâla
Seyran âlemini seçemem gönül
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Tâlibî’yim sebep senin nideyim
Ulaşalım aşk mekkârın yedelim
Bir eyyamda sen bize gel gidelim
Sana her sırrımı açamam gönül
gibi:
Kötü adam nasıl olur söyleyim
Sahibin zemmeder ekmek yer iken
Nöbeti geç ise seğirtir gelir
Sonra da geç klır erdir der iken

Halka uymayanın vaz geç kârından
Sözü, yüzü soğuk dağın karından
Akar muhannetlik her damarından
Korkak tabiatlı olur er iken

Sen ondan geç, yürü öğüt kâr etmez
Beğenir kendini hem de ar etmez
Bunalana düşman olur hayretmez
Söğer medet beyim aman der iken

Meclislerde olur çehresi tırtıl
Sen istersen döğül, istesen yırtıl
Avradınsa bile boşa da kurtul
Üç beş çocuğun da mevcut var iken

Talibî kırılmaz çalsan da taşa
Meğer öldüresin çıkılmaz başa
Sana inat eder iki der, haşa
Âlemi yaratan Mevlâ bir iken
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diyen ve defterde yayımlanmamış birçok deyişi olan Talibî’nin;
Yatırlar Destanı ile ünlü Seyid Derviş’in defterde bulunan ve hiç bilinmeyen
Bak gözümden akan yaşa
Secde etti dört köşeye
Selâm olsun dağa taşa
Efendim doğduğu gece
		
Yeşillendi dağlar taşlar
Secde etti tüm ağaçlar
Virdine vardı kuşlar
Efendim doğduğu gece
		
Efendim anadan doğdu
Kur’an efendime indi
Nur geldi alnına kondu
Efendim doğduğu gece
		
Huri kızları geldiler
Kundağın bile sardılar
Ayağına yüz sürdüler
Efendim doğduğu gece
		
Huriler un elediler
Seyid helva buladılar
Nurdan beşik belediler
Efendim doğduğu gece
biçimindeki Hz. Muhammed’in doğumu ile ilgili ilahisi ve:
Edelim niyazı bülbül kardeşler
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Ol mübarek aşure günleri
Bizimle bile olan haldaşlar
Ol mübarek aşure günleri
Âlimlerin meclisine varalım
Günahlarımıza tövbe kılalım
Salihlerin hallerini soralım
Ol mübarek aşure günleri

Kişi halin sormak güzelden güzel
Bir hayıra Mevlâm pek sevap yazar
Sadaka verenler cennette gezer
Ol mübarek aşure günleri

Seyid Derviş eydür bir nesnem yoktur
Hakkın kullarına ihsanı çoktur
Günah defterinde günahım çoktur
Ol mübarek aşure günleri
biçimindeki Aşure İlahisi dikkat çeken önemli şiirlerdendir.
Defterde:
Felek sevda ile bana zulmetti
Yeri mi göğü mü ettin tekin yâr?
Validem kundağım zulmette çözmez
Gamhaneler oldu bana mekân yâr.

Güzeller şahısın, simin bedensin;
Beni her veçhile Mecnun edensin
Tâ küçük yaşımdan sebebim sensin
Aklımı başımdan böyle söken yâr

465
Arşivimizde Bulunan 80 Yıl Önce Haşim Nezihi Okay’ın Zile’den Derlediği Zileli Şairler ve Bilinmeyen Şiirleri

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sıtkı’ya bir zaman divanlar yazdım
Bir zaman mey içtim dolandım gezdim
Sevda çekeçeke eridim bezdim
Sen de benim gibi böyle dövün yâr
ve
Ne safası kaldı bezm-i cihanın,
Hayf oldu bir bâde süzmedim gitti.
İnsafa gelmedi ol gül ü handan,
Bağ visâlini gezmedim gitti.

Bağlandı boynuma zülf ü kemendin,
Bulmadım cihanda misli kemendin,
Hane-i halvette kapandım kaldım,
Müyesser olup da çözmedim gitti

Bir sevdası kaldı serde numune,
Hasreti döndürdü kadimdi nuna,
Dest-i sistem değdi sazı deruna
Bozuldu telleri düzmedim gitti.

Sıtkı’ya ayrılık serime düştü,
Yine aşk deryası kaynadı coştu,
Kâğıt alevlendi kalem tutuştu
Yâre bir arzuhal yazmadım gitti.
diyen Zileli Sıtkı’nın bilinmeyen iki koşmasının yanında:
Ey sâbâ ahvalimiz cânanâ bildir bak ne der
Sergüzeştim ol şeh-i hubana bildir bak ne der
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Girme destur olmayınca ol huzur u pâkine
İbtida keyfiyeti derbane bildir bak ne der

Arz kıl bu âşık-ı şuridenin ahvalini
Söyle bir bir ol şeh-i zişâne bildir bak ne der
Kûşe-i gamda feramuş etmesün üftadesin
Bu niyazım dergâh-ı sultana bildir bak ne der

Çare tedbir etmedi çünki Flatun-ı zaman
Var bu derd-i Sıtkı’ya Lokman’e bildir bak ne der
ve:
Bezm-i irfane seza bir bâde bir gül bir de sen
Taze şuh u dilâra bir bâde bir gül bir de sen

Saye-i serv ile sünbül zârı sensiz neyliyem
Revnak-ı bağ-ı safâ bir bâde bir gül bir de sen

Zinet-i teşrif eder ârâyiş bağ-ı bahar
Nâzenin nâzik eda bir bâde bir gül bir de sen

Ârızında lâli çeşminden olur nergiz hacil
Şivekâr-ı dilfeza bir bâde bir gül bir de sen

Âşık-ı şeydâ desen de Sıtkı bir bülbül heman
Bâis-i âşk-ı hava bir bâde bir gül bir de sen
biçimindeki iki gazeli aydın bir âşık olduğunu sergilemektedir.
Defterde:
Hasreti aşkınla ey gülü râna
Nice bu gurbete yaslanayım ben
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N’ettim sana benden ettin istiğna
Yanıp firakınla uslanayım ben

Yâr bana sayende deli desinler
Günahım alsınlar hakkım yesinler
Gittikçe artıyor derdim bu günler
Vursunlar zincire paslanayım ben

Arifî seyrekçe geşme yanına
Safalar ulaştır hasta canına
Niyetin kötüyse girme kanına
Dost düşman içinde gizleneyim ben
ve:
Terk etmezdim ben o hublar şahını
İkrarına sahip kadem olaydı
Ayağın öperdim tabibim deyu
Bu zahmi sineme merhem olaydı

Hurisin der idim gördüğüm zaman
Merhametin yok mu ey kaşı keman
Âşık rakibine vermezdi aman
Meyanında tığ-ı gam gam olaydı

Ben severdim ezel yanağın alı
Bi-hisap olursa yüzünde hâl-ı
Muhabbet eylersin küskün misali
İmdâda giderdi perçem olaydı

Ârifî’yim dinlemedin zârımı
Gece gündüz figan ettim kârımı
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Yoluna verirdim bütün varımı
O kaşı kemânım hem dem olaydı
diyen Arifî’nin iki şiiri ile: Ârifî’nin ustası olan ve:
Bir derde düşer oldum devasından usandım,
Bir dilbere meyil verdim cefasından usandım,
Zamane dilberinde hiç sadakat kalmamış
Cefayıçeke çeke sefasından usandım.

Ben de aldırmıştım elimden nazlı yârimi,
Bülbülüm bilmez idim gülşenimde hârımı,
Kaş çatma gözü elâ, kirpiği ok hâremi
Ben de yardan cüda düştüm, ateşinden usandım.

Ben bilirim sende sadakat yok imiş
Senden özge dilber sevmem gülüm har imiş
Özge yardan cüda düştüm çün yanı har imiş
Fânî’yim sevmem gayrı yardan usandım
ve:
Yanarım her dem
Âteş-i aşka
Olmuşam melhem
Âteş-i aşka

İşi mâh oldu
Külli vâh oldu
Sinem çâk oldu
Âteş-i aşka
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Gel dinle zârım
Kendi ihtiyârım
Hep yandı vârım
Âteş-i aşka

Gele merdâne
Gir bu meydana
Yanaşur kana
Âteş-i aşka

Şeyhoğlu Fânî
Aşkıla bâni
Bâni gönül yâni
Âteş-i aşka
gibi:
Bizden selam eylen nazlı yâre
Yandım elinden vücudum döndü nare
Varıp aldanmasın ağyâre
Bizden selam olsun nazlı yâre

Gözlerinin rengi aldı aklım benim
Çeşmim gamzesinden doldu kanım
Aynin siyah beyazdır tenin
Bizden selam olsun ol nazlı yâre

Fânî’yim söylerim özümden
Kimse incinmesin sözümden
Bir buse ver mah yüzünden
Bizden selam olsun nazlı yâre
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gibi:
Ey gönül ah eyleyip coşsan bir gün
Bulunmaz mı bir yâr-ı sadık telin
Zülfün alıp boynuna assam bir gün
Demezler mi sana bir doğru tarik

Misli bulunmaz güzeller bulursun
Ecel yetişende gider gelirsin
Derdinin dermanı anda bulursun
Sinesi olmaz mı sinene muvafık

Gecelerde uyku girmez gözüne
Âlemlerde söz yetişmez sözüne
Dilberlerde bakar âşık olur yüzüne
Sen de olmaz mı ol zaman nâtık

Âşık Fânî’nin sözleri cevher ile inci
Rakibin göğsüne girmez mi sancı
Sen de eresin bir yâre dilcu
Sanma ki kâr etmez mi, etmez bunamak
gibi:
Yârim gitmiş vatanından yurdundan
Bunca ömür telef ettim eremedim ardından
Şöyle geçmiş iken yavrunun derdinden
Beni yollara bakıttı da gitti sevdiğim

Ahdim olsun sevmeyeyim vefası yok güzeli
Sevdiğimikrar verip gitmedin mi sen ezeli
Ustamızdan böyle gördüm ben severim güzeli
Beni dertlere saldı da gitti sevdiğim
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Bilirler mi bu gezse âşıkvari
Divâne oldum ben aldırdım yâri
Derunumdan ah eylesem eridir karı
İkrarımdan döndü de gittisevdiğim

Fâniyim eylerim virdimi daim
Gecelerde ah ederim, gündüzler sâim
İnkisarım bu olsun ki gözünü bürüsün naim
Beni odlara saldı da gitti sevdiğim
gibi:
Gece gündüz ah-ü zârım var benim
Nevcivan içre gülzarım var benim
Bulunmaz mislin cihanda ey peri
Vasfa gelmez nevcivanım var benim

Ey dilber güzellerin ser tacısın
Gelmez mislin zemine yektâcısın
Dünya ve ahret Rumun faracısın
Geçti ömrüm nazeninin var benim

Ey dilber kaşların çatma, hem siyah
Kirpiğin ok âşığı eyler tebah
Yanaklar kırmızı benleri siyah
Gül dalında nâle zarım var benim

Gerdanı bir karış kendi nâzenin
Bassa kademin titrer ruy-i zemin
Hışm etse ben kuluna bir kez hemin
Katleder Fânî’yi nükten var benim
gibi:
472
Mehmet YARDIMCI

Türk Halk Edebiyatı

Bir derde düşer oldum devasından usandım,
Bir dilbere meyil verdim cefasından usandım,
Zamane dilberinde hiç sadakat kalmamış
Cefayı çeke çeke sefasından usandım.

Ben de aldırmıştım elimden nazlı yârimi,
Bülbülüm bilmez idim gülşenimde harımı,
Kaş çatma gözü elâ, kirpiği ok hâremi
Ben de yardan cüda düştüm, ateşinden usandım.

Ben bilirim sende sadakat yok imiş
Senden özge dilber sevmem gülüm har imiş
Özge yardan cüda düştüm çün yanı har imiş
Fâniyim sevmem gayrı yardan usandım
gibi:
Tâ ezelden vasfın işittim acaba ben bilmedim
Vasf-ı halim pek yaman oldu sevdiğim
Gelmemiştir mislin cihana bir kez cemalin görmedim
Destimalin gönderip didem yaşın silmedin

Eyâ dilber acaba sen hayrettesin bilinmez
Durmaz akar çeşmim yaşı umman oldu silinmez
Geçti ömrün nâzeninim senin …. Bulunmaz
Naz-ı istiğna ile sergerini güldürmedin

Aşka düştüm coşkun sular gibi çağlarım
Aldırdım nazlı yârimi gece gündüz ağlarım
Bülbülüm gelmez oldu viran oldu bağlarım
Gül elinden ağlayıp gözyaşın sildirmedim
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Şeker midir dillerin acaba ………dan mıdır
Âşıkı hayran eder güllerin acaba hayretten midir
Hüsnüne olmaz bahane neslin melekten midir
Fâniyi bir kez eli bağlı durdurmadın
gibi:
Ey güzel ateş bıraktın canıma
Bir buseye gelmiyorsun yanıma
Bir kez kıya baktımda sultanıma
Buse ihsan eyle kararım olsun

Bildim ki cevri cefa etmedesin
Kelp rakibin sözüne gitmedesin
Bed fiile bizi terk etmedesin
Böyle kalmaz ahdla amanın olsun

Şu cihanda kalmadı varım benim
Şu beldede var mıdır yârim benim
Güller içinde çoktur hârım benim
Yar-ı sadık da cefâkârım olsun

Ben de bildim yoktur mislin senin
Gözlerin siyah naziktir tenin
Tâ ezelden âşıkınım ben senin
Fânî senin kapında sarrafın olsun
diyen Fânî’nin bilinmeyen deyişleri dikkat çeken önemli söyleyişlerdir. Bazı şiirleri bilinen
Hulusî’nin defterdeki:
Kabzetmeye geldikte melek canımı yarab,
Benden uzak et nefsimi şeytanımı yarab,
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Yalnız değil ihvanımı yaranımı yarab
Düşürme anın damına düşmanımı yarab

Mihman olucak sonra varıp darca kubura
Sıktırma kerem kıl ten-i uryanımı yarab

Kabrimde sual eyleyecek münkiri nekre
Hefs eyle hatadan dili viranımı yarab

Mahşerde hayır ve şer amel veznolunurken
Nakleyleme hiç cürmümü mizanıma yarab

Lütfeyle habitin yüzüne hürmeten anda
Vurma yüzüme defteri isyanımı yarab

Yoktur günah-ı cürmüme hiç haddü nihayet
İnkâr edemem cürmümü isyanımı yarab

Senden yine ben sade şefahat dilenirken
Tutturma zebanilere damanımı yarab

Mecmuay-ı masiyetime tevbeler ettim
Ahır düşürüp rah-ı perişanımı yarab

Beddeyleme affet der-i ihsanıma geldim
Çak eyliyerek ben de giribanımı yarab

Olşahı cihan aşkı Hulusî’ye refik et
Ahir nefesimde bana imanımı yarab
ve
475
Arşivimizde Bulunan 80 Yıl Önce Haşim Nezihi Okay’ın Zile’den Derlediği Zileli Şairler ve Bilinmeyen Şiirleri

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hasret-i nâre heman pervane yandım ben bu şeb
Durmayıp tâ subhadek şem’a dolandım ben bu şeb
Meclise teşrifini vaat etti zâlim gelmedi
Bezm-i meyde hâsılı candan usandım ben bu şeb

Mestolup ettikçe âhı titrerdi arz sema
Gulgulü ruzu ceza hengâmı sandım ben bu şeb

Ağladıkçadidelerden aktı hun seylâp gibi
Ta serimden payedek kana boyandım ben bu şeb

Men Hulusî’ye derseler de yok vefa dilberde hiç
Asla gelmez inan işte yandım ben bu şeb
biçimindeki iki gazeli hulusinin aydın kimliğini sergileyen olgun deyişlerdir.
Birçok şiiri bilinen ve yöre âşıklarınca havalandırılan güçlü söyleyişlere sahip Kâtibî’nin
defterde yer alan:
		

Çekme sitem hançerini bana yâr şimden geru
Yok, imiş sende hakikat yürü var şimden geru
Kalmadı tende mecalim çok zaman oldu güzel
Gönlümüz yabana attı ruzigâr şimden geru

İki didem boz bulanık sel olup da çağladım
Ahtine kılmaz vefa dildarı andım ağladım
Soyunup derviş misali aynime post bağladım
Gitti namus, gitti gayret gitti ar şimden geru

Seni benden ayıranın kıbleye dönsün yüzü
Kör desem olsun hatadırkan ile dolsun gözü
Aramıza bir dağ odu düşmanın bir kem sözü
Şöyle bil kim işim oldu ahuzar şimden geru
476
Mehmet YARDIMCI

Türk Halk Edebiyatı

Ruzişeb ben hakipâyi yare minnet eylemem
Kadrü kıymet bilmeyen dildare minnet eylemem
Kâtibî der yâr için ağyare minnet eylemem
Yaktı hasret, yaktı firkat, yaktı nar şimden geru
biçimindeki Kalenderî, Zile’de şiir olgusunun ne denli üst düzeyde olduğunun kanıtlarındandır. Bu görüşümüzü kanıtlayan ve bilinmyen bir Kalenderi de:
		

Dil-a akil isen seyreyle bu gülşende şeydayı

		

Eğer başında var ise bilirsün aşk-usevdayı

		

Geyindinse eğer âşık sen ol sirette hirkayî

		

Bütün bu malı mülkü hep heba ettin bu eşyayı

		

Tefekkür babına var kim unutma arşi âlâyı

		

Seni bir katreden hâsıl eden ol rabbı mevlâyı

		

Cihan iklimine baştanbaşa hükmeylese şanın

		

Nola bir vaktola kim kalmaya hiç nam ile şanın

		

Olur, baykuş yatağı çünkümülkü tahtı viranın

		

Kıyamet allamel bâki fela gevherle lisanın

		

Kani nerdekalıptır bunca yer bunca veli şanın

		

Oluptur dağr-ı mansuru nesimi tende uryanım

		

Nice zahme şükür kıldı ki Eyyup sürdü devranı

		

Melâmet olmak istersen azad et nefsi şeytanı

		

Geçer bir gün bu faninin sefay-ı devleti bir gün

		

İçince sen de ey gafil ecelden şerbeti bir gün

		

Hürremî göç eyleyip devran edince rihleti bir gün

		

Umar müştâkı âlem Mustafa’nın şefkati bir gün
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biçiminde defterde Hürremî adına kayıtlı bulunmaktadır.
Zile’de uzun yıllar tahrirat kâtipliği de yapan Zile’nin aydın âşıklarından olup:
Enisim gam, helasım yok bu günlerde belâlardan
Ki bunda yâd iken cürmüm ne etsem iştikâlardan
Perişan oldu ahvalim dem3adem bu cefâlardan
Niyaz etsem vefa gelmez bize ehli vefalardan

Usandım tatlı canımdan bu zindanda cefalardan
İlâhi sen hâlâs eyle beni bu iftiralardan

Ne denlû eylesem efgan rahmeyleyen yoktur
İletüp arzuhalimversem anı dinleyen yoktur
Bilür herkes bunun aslın velâkin söyleyen yoktur
Bu mahpushanede ölsem benimçin ağlayan yoktur

Usandım tatlı canımdan bu zindanda cefalardan
İlâhi sen hâlâs eyle beni bu iftiralardan

Bu mihnetgende her demde çıkar eflâke efganım
Ne hâle düşmüşüm bilmem bakarsan bende hayranım
Gözüm tâ-be seher ağlar gönülden zağrı giryanım
Kesildi takatim tende tükendi sabr-u dermanım

Usandım tatlı canımdan bu zindanda cefalardan
İlâhi sen hâlâs eyle beni bu iftiralardan

Edenler hakkıma bühtan eyyam zâr olmasın
Urulsun sengi mihnetle nihayet ten izar olsun
Sürünsün yerlere her dem misâli mur-u mâr olsun
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Yazar Lütfî bu eşar-ı ilahî ömrü var olsun
Usandım tatlı canımdan bu zindanda cefalardan
İlâhi sen hâlâs eyle beni bu iftiralardan
gibi semaî tarzında aruzlu şiirleri de olan Lütfî
Kıssa-i derdi dili kimlere takrir edelim
Kime dinlettirelim kimleri dilgir edelim

Sureti gayrdan azade iken camii dil
Nice bir deyr misali dolu tasvir edelim

Âlemi habda nuş ettiğimiz badeleri
Hâsılı devleti dünya ile tabir edelim

Ömr tacilde iken müddetini itmama
Nice bir ahiret amalini tehir edelim

Daima sevk eder idbara bizi ey Çaker
Kaderin def’ine bilmem ki ne tedbir edelim

Yolun uğrarsa eğer Zile denilen şehre
Eyle tebliği selam cümleye ferden ferde

Gördüğün var mı o biçareyi derlerse sana
Bir şehir var denir namına İşkodra ana

De ki, tâ Rumeli’nin canibi garbisinde
Mecnun gibi sergerdandır gördüm o beldede
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Zayi etme şu emanetimi verip bâda 			
Ta-rı Muy-i ile bendetmiş anı bir Leyla
Soran olursa eğer Çaker’in ahvalinden
Yanıp yakınır memleket hasretiyle orda
gibi güçlü ve içten söyleyişlerin yanı sıra defterde görme özürlü ama dünyayı gönül gözüyle gören ve:
Şiddeti sükûna tebdil kıl felek
Karşındaki masum tahammül kılmaz
Vacibül vücudun muradı böyle
Dedi emri ilahi geriye gelmez

Hazreti Zülcelâl buyurdu emir
Bu kadarmış ona verdiği ömür
Ey ecel yüreğin taş mıdır demir
Bastığın haneler zâr olur gülmez

Merhamet kıl bana halimbilerek
Yetiştirdin gözyaşımı silerek
Akşam on ikiye çeyrek kalarak
Şekil melikülmevt böyle iş olmaz

Na merhamet ise çekil kenara
Yüz tutup yalvaram ben girdigâra
Bu derde cihanda olmaz mı çare
Bunca tabip buna ilaç mı bilmez

Az müsaade eyle pençeni kaldır
Gönül bahçesinde o da bir güldür
Git ecel halk eden Halla kabildir
Bu bahar deminde gonca gül solmaz
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Fehmi şu fenadan aldı gamını
Etmemiştir yalan yere yemini
Getirdi Azrail ecel câmını
Uçtu bülbülümüz geriye gelmez
ile:
Gönül gülşeninin bu kumru kuşu
Akıttı gözümden kan ile yaşı
Kurban değil hâşâ Hallak’ın işi
Yenice açılan gül elden gitti

Ateşi var yüreğimin başında
O benden ayrıldı yazın kışında
Kanûnisâninin yirmi beşinde
Öpüp okşadığım el elden gitti

Seherde benimle kalkardı bile
Bir Cuma gününde sevk ettim yola
Ağlama evladım git güle güle
Henüz baba diyen dil elden gitti

Evvelden giymiştim aşkın tacını
Derdim: Mevlâm göstermesin acını
Nihayet zay ettim can ilacını
Eyvah, güvendiğim dal elden gitti

Artık yıktım kalbin evin seddini
Gönül şimden geru bilsin haddini
Toprak incitmesin Cemaleddin’i
Boynuma dolanan kol elden gitti
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Ona emri veren Hâllaki settar
Merhamet kânıdır sandım bağışlar
Mademki istemiş onda hikmet var
Saçı sırma sırma tel elden gitti

Fehmî’ya rüyada bildirdi Allah
Uyanıp inandım amentübillah
Ağlama anası da (innanillah)
Biz kara giyelimal elden gitti
ve,
Âşıklar söz düzer amma
Söylemişler hezar amma
Dağ başında gezer amma
Vâsıf’ın güftesi başka
diyerek şiirlerinin başka âşıklardan farklı olduğunu ileri süren Vâsıf’ın da bu dörtlükten
başka bilinmeyen:
Bilmem bâd-ı Şimal yoksa Cenuptur
Eser serde bir muhalif yel amma
Burcu bedenimde damar donuptur
Gerçi havaidir mutedil amma

Bendesi olduğum bir şahinşahtır
Usat-ı mümin rahmeti penahtır
Değil aşkım mecaz aşkı ilahtır
Ederler hakkımda kâlu kıl amma

Gönül mir’atın kapladı günah
Velâkin afv ü gafurdur ilâh
Dahi var (Lâtaknetu min Rahmetillâh)
Sıratı geçemez pek müşkül amma
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Aslım Kurevi’dir merciim Zile
Kaldım dağ başında kaba Türk ile
Kanı bir suhandan şol kadrim bile
Vâsıf bu arada ehl-i dil amma
biçiminde bir şiiri de yer almıştır.
Defterde, Zile’nin önemli âşıklarından Hamdî’nin bilinen bazı şiirlerinin dışında hiç bilinmeyen:
Ey benim sevdiğim gamzen kan eyler
Hışm eyle bu bağrım yaralanmasın
Müjgânların dilber kasdı can eyler
Kerem kıl ciğerim yaralanmasın

Kimdir âşık sana canım vermeye
Kurban olsun senin soyun görmeye
Rakip murat eyler gülün dermeye
Derdime güllerin aralanmasın

Hamdî işitsin dost efganımı
Dud-ı ahım bürüdü her bir yanıma
Görmeden almasın Mevlâ canımı
Ömrümün defteri karalanmasın
gibi bir deyişi;
Zileli hattat ve âşık Kâmilî’nin oğlu olup yazdığı Kıtlık Destani ile unutulmayanlar
arasında yer alan Sezaî’nin:
Göçtü dünyadan bekaya Hüseyin Efendi zat
Şüphe yok, bulur cennet içre mekân-ı âliyat

Hatme say eylerdi her dem eyleyüp bezl-i vücud
Hatmini eylerdi itmam âdeti leyl-i berat
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Erbea gün kuşluğun içtükte mevtin şerbetin
Duyup insan ağlayu ağlayu oldu cümle mat

Boynunu eğdi bu cümle tilmizi talibleri
Gözlerinden kan döküp ağlaştı Müslim müslimat

Hâli kıldı mihrabı (Yarebbena) lûtf eylegil
Şehr içinde bulmayız biz böyle sahib-i sâlihat

Ruhı pâki-çün okunsun Fatiha ihsan edüp
Ruzu mahşerde şef’i olsun Resul ü kâinat

Kalmadı dünyanın ömrüeksilür âlimleri
Kimseye bâki değildir ey ahî bu mümkinat

Çeşm-i hûnin cem edüp yazdı Sezaî tarihin
Kabrini kılın ziyaret müminin bil müminat
biçiminde, Zileli müderris Hüseyin Efendi’nin ölümü için söylediği tarihe göre 1271’de sağ
olan Sezaî ve Hattat Kâmilî’nin yakın arkadaşı olup Kâmilî gibi önemli bir hattat olan ve:
İhtiyat et ey saba âteşi suzanımdan
Yanar eflâk zemin ah ilr giryânımdan

Afitap üzre heman hail olan sanmabulut
Gece gündüz feryat eden firkat ile nârımdan

Hikmetin sormadılar kaydile ter deman olan
Sây ile ermediler matlaba düryanımdan
Bu rüzumu bilecek âkil-i dâna var mı
Eyledim anları ihraç bugün varımdan
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Oturup mest-i harap eyleyim bu günü
Zahidâ eyle hazer kim dür divarımdan

Nahs ile sa’dini dâd eylemişem ben Feleğe
Küfr ü imanı götür şimdiki bazarımdan

Hil’at-i âdemle ol müzeyyen Rif’at
Ol sebepten beni dur eylediler yârimde

gibi divan tarzında güçlü söyleyişleri olan Rif’at’ın şiirlerinin su yüzüne çıkarılması Haşim
Nezihi Okay’ın Zileli âşıkların eserlerinin korunmasına, unutulmasını önlenmesine yaptığı hizmetlerin açık belgeleridir.
Cönklerin ve defterlerin tozlu sayfalarında kalmış bilinen Zileli âşıkların bilinmeyen şiirleri
ile bilinmeyen Zileli âşıkların bilinmeyen şiirlerini Türk Halk Kültürüne kazandırmanın hazzı içindeyiz.
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SÖZLÜ GELENEKTEN ELEKTRONİK ORTAMA HALK
HİKÂYELERİNDE ANLATICI TİPOLOJİSİ
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN

İnsan hayatının her döneminde ve her anında, geçmişte ve halde kendini ve kendi
dışındakini ifade için kullandığı yol/ vasıta olan anlatının bir kesimi, genellikle sadece edebiyatın
konusu sayılan kurmaca metinlerdir. Edebiyat alanında kendine özgü kurmaca olan hikâye,
okuyucu tarafından okunan, dinleyici tarafından dinlenen veya seyredenlerce izlenen kurmaca /
itibarî (fictitious) bir dünyası, evreni olan anlatı metnidir.
Olay çevresinde oluşan kurmaca metinlerde, belirli bir yer ve zamanda meydana gelen
olay/olaylar bir anlatıcı vasıtasıyla aktarılır. Anlatının bizzat içinde yer alan veya metne dışarıdan
müdahele edilerek aktarılan olaylardaki anlatıcı, dolayısıyla bazen olayları yaşar bazen de dışarıdan gözler. Ancak her iki halde de metnin yaratıcısı tarafından şekillendirilmiş olur. Yazılı edebiyat geleneğinde doğrudan metnin içinde yer alan anlatıcılar, sözlü ortamlarda metnin dışında da
bulunur. Türk edebiyatının en yaygın geleneği olan Âşık tarzı edebiyat ürünlerinden halk hikâyelerinde anlatıcı/ anlatıcılar, metnin hem içinde hem de dışında varlığını hissettirir.
Sözlü kültürün yönlendirdiği anlatı ile yazılı kültürün biçimlendirdiği anlatı farklı bağlamlarda oluştukları, anlatıldıkları/okundukları için farklı yapısal özellikler gösterirler. Sözlü ortamda
anlatıcı tarafından dinleyici huzurunda anlatılan hikâye, anlatıcı-dinleyici birlikteliği ile adeta yeniden şekillenir, anlatıcının anlattıkları, dinleyici istekleri / beklentilerine göre yeni bir form oluşturur.
Yazılı ortamda yazar, anlatı metnini oluştururken okuyucu hedef kitlesini belirler ve hikâye, masal
veya roman olarak kaleme alır. Elektronik ortamda anlatılan/ dinlenen hikâye, bir yandan sözlü
kültür ortamında icra ediliyormuşcasına geleneksel anlatım tarzına bağlı olarak anlatılırken, bir
yandan da nerede, hangi dinleyici kesimine hitabedeceği / dinleyici-izleyici hedef kitlesi tahmin
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edilerek anlatılmaktadır. Bütün bunlar göstermektedir ki hikâyenin üretiminden tüketimine kadar
musannif/anlatıcı-dinleyici-okuyucu, metnin nasıl olacağını belirlerler. Belirlenen bu unsurlarda
hikâyenin kurmaca evreni içinde vakaları hedef kitle olan okuyucu/dinleyici/izleyici kesimine
aktaran anlatıcı da bulunmaktadır.
Sözlü kültür ortamında yaratılan anlatılar (destan/hikâye), yazılı kültür ortamında metin
olarak ifade edilir. Ancak sözlü kültür ortamında icra edilen hikâye, anlatan ve dinleyen arasındaki iletişim dikkate alındığında sosyal bir olay, bir gösterim olarak değerlendirilerek (Yücel Çetin
2016:39) metin ve müzik unsurlarıyla şekillenir. Sözlü gelenekte yaratılan ve icra edilen ürünleri,
gösterim unsurlarından soyutlayarak yazılı edebiyat geleneğindeki kurgulanmış metinden ibaret saymak, iletişim ve sösyal çevreyi gözardı etmek, dolayısıyla bu unsurlar arasındaki ilişkiyi
de dikkate almamaktır. Sözle yaratılıp aktarılan sözlü kültür ortamının ürünleri anlatıcı-dinleyici
arasındaki canlı bir iletişim ortamından doğar. Bir sosyal olay-gösterim olarak değerlendirilen
sözlü anlatım ürünleri (halk hikâyesi); gelenek, anlatıcı, dinleyci çevresi, metin ve müzik (Görkem
1998:108) unsurları üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla anlatının şekillenmesinde dinleyiciyle anlatıcının özellikleri ve fonksiyonları öne çıkar.
Türk dünyasında çeşitli adlarla ifade edilen “anlatıcı” Anadolu sahası halk edebiyatı geleneği içinde 15. Asırdan itibaren “âşık” olarak adlandırılmıştır (Yücel Çetin 2016:42). İlk
destan anlatıcı tipinde efsanevî şahsiyetiyle Korkut Ata (Yıldırım 1998:152) örneği bugün de
Türk boylarında anlatıcının kimliğinde ortak özellikleri korumaktadır. Geleneğin bütün unsurlarını
öğrenen usta anlatıcı/ hikâyeci, hafızasında olanı irtical ve dinleyici bağlamında kompozisyona dönüştürür. Hikâyeyi dinleyici karşısında anlatırken yorumlar, yeni anlamlar yükler, canlandırır kahramanın yerine geçen bir aktör gibi davranır (Fedakar 2006:221; Nutku 1997:58; Çetin
1986:40; Azadovski 1992:25). Anlatıcının kahraman ile özdeşleşmesinin “icranın içine işleme”
(Reichl 2002:122) olarak adlandırılması anlatıcı- dinleyici bütünleşmesinin de ifadesidir. Gösterim boyunca etkileşim halinde olan anlatıcı dinleyici ve metin arasında güçlü bir bağ oluşur.
Sözlü-yazılı metin bu durumda anlam kazanır. Hatta hikayenin yeniden yaratılmasına da zemin
oluşturur.
Hikâyenin kurmaca evreni içinde, sadece metne ait soyut/hayalî varlık olan anlatıcı, metnin dışında kalan musannif, anlatıcı, yazar, dinleyici huzurunda yazılısından okuyan okuyucu gibi
gerçek dünyaya ait olanlardan ayrı düşünülmelidir.
Bir anlatıcı tarafından anlatılan hikaye, anlatıcı aynı veya farklı formda olsa da hikâyedeki
anlatım üç tarzda gerçekleşir. Bunlar, sözlü kültür ortamında sözlü aktarım yoluyla, anlatma-dinleme; yazılı kültür ortamında yazma-okuma, yazılısından okuma; üçüncü ise, elektronik kültür
ortamının getirdiği teknolojik vasıtalarla sesli-görüntülü/ sesli anlatımdır.
Halk hikâyelerinin mümkün olduğunca anlatı formu korunmak suretiyle yazıya aktarılması
matbaanın Türkiye’de 19. Yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte görülür. Cumhuriyet döneminde, halk hikâyelerinin de içinde bulunduğu anlatım esasına bağlı eserler yeniden
modernize edilmeye çalışılmış; bu çerçevede hikâye metinleri yeniden düzenlenmiş, yazılmıştır.
Halk hikâyelerinin yazıya geçirilmesi ve basılmaya başlanması 1800’lü yılların ortalarından sonra
modern Türk romanının ortaya çıkmasıyla olmuştur (Boratav 1982:312). Halk hikâyelerinin ya-
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zıyla sabitlenmesi, sözlü geleneğin yazıya aktarılması, sosyal yapı ve anlatıcının özelliklerindeki
değişiklikleri gösterir. Yazıya geçirilme esnasında yeni unsurlar ilave edilmesi ya da var olanın
eksiltilmesiyle hikâyelerde değişiklikler oluşur (Boratav 1982:261) Sözlü ve yazılı kültür ile dinleme ve okumanın bir arada olduğu hatta tamamlandığı mekânlar sosyal iletişimin de sağlandığı
merkezlerdir (Çetin 2007). Dolayısıyla Tanzimat’la birlikte gelenekselden modernleşme sürecine
hikâye ve odağında yer alan anlatıcı yeni anlayışlarla farklılaşır.
Halk hikâyelerinin de içinde olduğu eserlerin yazıya aktarılmasının hangi maksatla ve
nasıl yapılacağı merkezî hükümet tarafından belirlenmiş, bu paralelde metinler yeniden oluşturulmuştur. Hikâyelerin modernize edilmesi çalışmalarında, üslubunda görülen değişiklik, zaman
zaman “halk kitapları”, “halk masalları”, “halk hikâyeleri” kavramlarının bir arada kullanılması,
türler arası dil/ifade özelliklerinin görülmesi yanında anlatıcı tipolojisinin de farklılaşmasına sebep
olmuştur.
Başlangıçta “geleneksel” hikâye formu korunmaya çalışılırken okuyucu kitlesinin romanla
tanışmasıyla beraber hikâyelerin “roman” tarzında yazılması söz konusu olmuştur. Hikâyelerin
genellikle ana yapısı/olay örgüsü korunmaya çalışılmakla beraber zaman zaman tür karışıklığı ve
buna bağlı olarak üslûp farklılığı ve dolayısıyla anlatıcı tipolojisinde de değişiklik görülmektedir.
Halk hikâyelerinin elektronik ortamla tanışması başlarda derleme/tespit amacıyla yapılmış, dolasıyla anlatıcının hitap ettiği dinleyici kitlesi adeta bir dekor görevi görmüştür. Ancak
hikâye anlatıcısı âşıkların, hikâyelerini plak veya teyp kasetine okumaları, 1970’li yıllarda başlamış, 1990’lı yıllarda ise özellikle Batı Avrupa’da yaşayan Türklerin dinleyeceği kanaatiyle hızlanmıştır. Önce sesli olan hikâye anlatımı, daha sonraki dönemlerde görüntülü-sesli olarak video
kameralarla tespit edilerek kasetler halinde izleyiciye, daha sonraki dönemlerde ise bilgisayar
ortamında< genellikle internet kanalıyla yaygınlaşmıştır. Elektronik alandaki bu gelişme ve buna
uygun hikâye etme/anlatma, hikâyelerin anlatımında ve dolayısıyla anlatıcı tipolojisinde değişikliğe sebep olmuştur.
Eser yaratıcısı tarafından seçilen ve anlatma yetkisinin verildiği itibarî/kurmaca hikâye
içindeki anlatıcı, /hayalî/soyut varlık olarak içinde bulunduğu anlatı türüne göre yeniden şekillenir. Anlatının türünü de hikâyenin musannifi veya yeniden kurgulanmasında yazarı, farklı bir
formatta yazar ve nihayet elektronik ortamda hikâyenin anlatıcısı ile elektronik malzemenin (plak,
teyp kaseti, video kaset, CD, DVD, vb) yapımcısı, hedef kitleyi düşünerek anlatıcı tipolojisini ve
özelliklerini de belirlerler.
Hikâye metninin kurmaca dünyasında var olan ve metinde söylenenleri/ yazılanları okuyucu veya dinleyiciye aktaran anlatıcı, kimi zaman metnin yaratıcısıymış gibi, kimi zaman dışarıdan
bir gözlemci rolünde bazen da her şeye hâkim, ruh çözümlemeleri yapabilen, geçmiş ve geleceği
bilen varlıktır. Bir metinde sadece bir anlatıcı tipi olabileceği gibi bazı metinlerde birden fazla
anlatıcı tipi olabilir. Perspektive, point of view, focalisation gibi batı kökenli kavramların Türkçe
karşılığı olarak kabul gören bakış açısı, metnin anlatıcısının anlatım tarzı olarak da kabul edilir.
Bu itibarla hikâyeci veya anlatıcının bakış açısı çeşitli şekillerde tasnif edilip adlandırılır (Yücel
Çetin 2016: 55-56).
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Tahkiyeli metinlerde olay veya olay örgülerinden oluşan anlatı metnini anlatan hayalî bir
varlık olarak tarif edilen anlatıcı, eser yaratıcısı tarafından seçilen, işlenen ve anlatma yetkisinin
verildiği itibarî/kurmaca/hayalî varlıktır. O anlattığı metni aktarmakla kalmaz, çeşitli yorumlar
yapar, derin ruh tahlillerine girer, zaman zaman dinleyici veya okuyuculara mesaj verir. Anlatının
kurmaca dünyası içinde yazar veya musannif tarafından yerleştirilen anlatıcı dışında, konumuz
olan halk hikâyelerinde anlatının dışında da anlatıcının varlığı söz konusudur. Sözlü ortamda icra
edilen hikâye anlatıcısı/ icracı, zaman zaman anlatıya müdahil olur ve kendi düşüncesini ifade etmek yanında, ihtiyaç duyulması halinde açıkmlamalarda bulunur. Metin dışı anlatıcı, sadece yine
metin dışı olan bir anlayana (dinleyici/okuyucu) hitap eder. Böylece, anlatıcı ile okur arasındaki
mesafe yok olur yahut azalır. Metin dışı anlatıcı olarak adlandırılan bu anlatıcı tipi (Çetin 2010),
Başgöz tarafından metinlerde “arasöz” adıyla adlandırılır. Dede Korkut anlatmalarında Lewis tarafından (Lewis;1974:93’ten Başgöz 2003:190-197) metne dış anlatıcı müdahelesi, Başgöz tarafından açıklayıcı ve öğretici; görüş, yorum ve eleştiriyle ilgili; şahsî serzeniş ve itiraf biçiminde
katogorize edilmektedir.
Anlatıcı, eser yaratıcısı tarafından eseri anlatmak üzere metne yerleştirilmiş olsa bile okuyucu/ anlatıcı veya eser yaratıcısı zaman zaman devreye girerek kurmaca metnin içinde, kurmaca anlatıcılarla birlikte görülebilir.
Sahnelenen oyunlar gibi tamamen gösterime bağlı ya da halk hikâyelerinin icrası esnasında anlatıcı-dinleyici ilişkisinden kaynaklanan yarı gösterime bağlı anlatımlarda metnin yaratıcısı,
kendisini metninin içinde tamamen bulamaz. Zira sahnelenen oyun metninde veya hikâyelerin
icraları esnasında, oyuncu veya anlatıcı; hatta yazılı metinlerden okunarak dinlenen metinlerde
bile izleyici veya dinleyiciler ile anlatılan zaman ve mekâna bağlı kimi değişiklikler olur. Gösterimci yaklaşım (performans teori) ile izah edilebilecek bu durum, anlatıcı ve bakış açısı konusunda
yapılan çalışmalar ile bire bir örtüşmeyebilir. Zira epik tiyatroda olduğu gibi anlatıcı veya yazılı
metinin okuyucusu, dinleyici kitlesine göre sık sık metne müdahale edebilir. Hatta hikâye musannifi olan âşıklar, kendi yarattıkları metinlerin icraları anında bile metne ilaveler ve çıkarmalar
yapmak suretiyle müdahale ettikleri gibi, metnin manzum kısımlarını eksiltip fazlalaştırabilir ya da
şiirlerde değişiklik yapabilirler. Bu değişiklikler, bir yandan geleneğin icabı olarak sözlü ortamda
icra edilen ve anlatım esasına dayanan bir yapıya sahip olması, bir yandan da icra ortamının
değişkenlik göstermesine bağlıdır.
Metin dışı anlatıcı olarak ifade edilen icracı anlatıcı dışında, elektronik ortamda anlatılan
hikâyelerde metin dışı, icracı anlatıcı da olmayan bir başka anlatıcı tipi daha bulunmaktadır. Anlatı/ hikâye, gelenek ve hikâye anlatıcısı konusunda bilgi veren, anlatıcı ve hikâyeyi takdim eden
bir anlatıcı tipi bulunmaktadır ki, bu anlatıcı da dış anlatıcı kategorisinde değerlendirilmelidir.
Elektronik ortamda icracının aradan çekilmesi, sadece ses veya görüntüsüyle hikâyeyi anlatması, yeni bir anlatı ortamının da oluşmasını sağlamaktadır. Anlatıcı âşık, geleneğin yaşandığı
mekânları bildiği için, alanın dışında, geleneği bilmeyen veya tanımayan dinleyici kitlesine de hem
gelenek hem hikâye hakkında bilgi vermektedir. Bu durum hikâyenin kurmaca yapısı içinde bulunan anlatıcı dışında başka bir anlatıcı tipinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Halk hikâyeleri ve
icrası hakkında bilgi vererek başlayan hikâye anlatımında, icracıdan önce sunuculuğu üstlenen
bir anlatıcı yer alır.
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Halk hikâyelerinin icrasında, hikâyenin kurmaca yapısı içinde var olan anlatıcı dışında, zaman zaman icracı anlatıcının da hikâyenin kurmaca dünyası dışında anlatıya eklemeler yaptığı,
zaman zaman dinleyiciye açıklamalarda bulunduğu söz konusudur. Dış anlatıcı olarak adlandırılan bu anlatıcı tipi, televizyon sunumunda başka bir anlatıcı eklenmesiyle zenginleşmektedir.
Epik tiyatroyu andıran bir yapı ile sunucu anlatıcı devreye girer. Böylece hikâyede üç ayrı anlatıcı
söz konusu olur; anlatı içindeki anlatıcı, icracı anlatıcı ve sunucu anlatıcıdır. Bir televizyon programında âşıkların sanat icraları esnasında Âşık Şeref Taşlıova hikâye anlatıcısını takdim ederken
şöyle seslenmektedir: “Gelenekte düğünler kırk gün olurmuş. Ne mutlu o insanlara. Şimdi azala
azala inmiş yedi güne. Şimdi de inmiş bir güne. Şimdi de hemen bir nikâh salonuna gidiyor, geliyor devletin memuru; aldım mı verdi mi, ayaküstü yolun açık olsun. Şimdi bu geleneğin içerisinde ne vardı bu kırk günlük düğün geleneğinin içerisinde, yedi günlük düğün geleneğinde? Halk
hikâyeleri vardı. Halk hikâyeleri bizim destanlarımızdır, ruhumuzdur, bizi bu güne getiren sanat
şaheserlerimizdir. Gönül arzu eder ki bunlar dünyanın öbür ucuna ulaşsın, ulaşmıştır. Hikâye
geleneğini de bizlere sunacak olan çok değerli yaşlı bir üstadımız var. Âşık Mevlüt İhsanî üstadımızdan dinleyelim. Buyurun üstadım.”
Sunucu anlatıcının, gerekli açıklamalarından sonra icracı anlatıcı devreye girer ve anlatının dışında, anlatı geleneğinin gerektirdiği kurallara uygun bir giriş yapar: Mevlüt İhsanî hikâyeye
başlar: “Evet Cenâb-ı Hak vatanımıza birlik, dirlik, sağlık versin. Önce duam bu. Hikâyelerden
önce, konuşmalardan önce biz düğünlerde hikâyelerden önce şöyle bir ufak döşeme yapardık.
Ben çok kısa bir döşeme yaptıktan sonra çok da ufak bir hikâye anlatacağım.
“Benim için cennet güldür vatanım”
ayaklı şiirden iki dörtlük okuduktan sonra; Evet Türk milleti çocuğundan al büyüğüne kadar
vatanını korumaya gayret etmiştir.
Bu arada İstanbul’da padişahlar zamanında Murat Reis dünyayı keşfetmek için altı tane
gemi doldurur yemek içmek, askere ne lazımsa. Asker hepsini alır yola çıkar. Murat Reis dünyayı
keşfedecek, denizleri keşfedecek, vatanına ona göre bir haber getirecek. Gemiler hareket eder,
üç ay beş ay dolanır, dünya haritalarını çizer, öyle bir yere gelir ki dalgalar Murat Reis’in gemilerin
beşini kaybeder askeriyle beraber. Beşini kaybettikten sonra ekmek sıkıntısı, yemek sıkıntısı, su
sıkıntısı…” (https://www.youtube.com/watch?v=g-_wRRHx9KQ)
İcracı âşık, ihtiyaç duyması halinde, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hikâye ve gelenek
hakkında bilgi vermenin yanında toplumun yapısını da dikkate almak suretiyle kendi hayat felsefesiyle de birleştirerek hikâyesini anlatmaya başlamaktadır.
Âşık Reyhanî’nin, Diyarbakırlı Ali İzzet Hikâyesi’ni anlatırken anlatının girişindeki bilgiler,
anlatım sırasında metnin içine girerek gerekli gördüğü yerlerde açıklamalar yapması, hikâyede
dış anlatıcı olarak varlığını hissettirmektedir: “Halk Hikâyeleri, hikâye deyince olmuş veya olması
kabil olan varlıklardan meydana gelir. İnsanlar tümüyle hekaye olacaklardır. Geçmişimize bir göz
atarsak kederle, gamla, yiğitlikle, mertlikle dolu bir tarih çıkar karşımıza. Her branşta, her sahada
hekâye vardır, yaşamak vardır, yaşayacak vardır, söylenecek vardır. Bu arada aklımıza geldiği
kadarınca Diyarbakırlı Ali İzzet Hikâyesini anlatıyoruz.
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Ali İzzet Hikâyesi, Cenab-ı Allah’tan illa da benim istediğimi ver ya Rabbi, bana bir oğlu ver
deyip feryat etmekde olan bir babanın hikâyesidir. Gece gündüz… İster Allah’dan Ali İzzet Bey.
Ya Rab bana bir oğlan ver. Zamanla Cenab-ı Allah Ali İzzet Bey’e bir oğul verir.
… Hikâyeye bu, çabuk büyür Hüseyin… Delikanlı burada erkekliğini ibraz edemiyor. Anadolu söylentilerine göre ya bir hastalıkdır ya bir söylentidir ya bir korkudur. Ama biz buna tümüyle
heyecan diyeceğiz.”
Elektronik ortamda anlatılan hikâyenin kurmaca yapısı içinde anlatıcı; “Düşünmüşdü Ali
İzzet Beg bir baba olarak. Saçları ağarmış, beli bükülmüşdü. Elinde de yapabilecek heç bişey
yokdu. Başka bir oğlu da yokdu Senem’i alsın da Senem gibi vefakâr bir gelini gözden uzaklaşdırmasın.
Issız sessiz bir dağın başına çıkan Hüseyin iki kat davul zurna, iki yüz atlı, iki yenge,
üzerlerinde de tıpkı Senem’e benzeyen bir gelin. Almış götürüyorlardı. Acaba bu gelini nereye
götürüyorlar. Tıpkı bizim Senem’e benziyor. Acaba hangi Senem’di, hangi Hüseyin’in ocağını
yıkacaktır kim bilir? Diyerek…” cümlelerinde görüldüğü gibi ilahî/hâkim bakış açılı anlatıcı iken,
hikâyenin sonunda icracı âşık devreye girer, hikâyenin bittiğini ifade ile anlatının tespitinden yapımına ve dinleyiciye ulaşmasına kadar olan süreci anlatır: “Zaten bu dünyaya da koca karılar
endir bindir dünyası diyorlar… Senem indi Fatma bindi, bu hikâyenin kahramanları bundan sonra
maziye karışmışlardı. Biz de onların peşine çekmiş gidiyoruz, biz de bir gün hikâye olacağız, biz
de bir gün gözden kaybolacağız.
Bu hekâyeyi sekizinci bant olarak harika plağa okumuş oldum. Bu hekâyenin yapımında
Şençalar Stüdyosunda Işık Bey’in, Tekniksiyen Işık Bey’in çok büyük katkıları oldu. Kemanide
Semih Bey, curada Zafer Bey ve bozuk sazda da âcizane ben Âşık Reyhanî bu hekâyeyi tamamlamış bulunuyoruz. Arkasından yine bir uzun hava okuyarak hekâyemizi bitiriyoruz.” (https://
www.youtube.com/watch?v=zij5KGP2fM0)
Basılı kitaplarda âşık tarzı edebiyat geleneği, hikâye ve hikâye kahramanları ile hikâyenin
kaynağı konusunda zaman zaman bilgi verildiği de olmaktadır. Emrah ile Selvihan Hikâyesi’nde
“Birkaç Söz” başlığı altında; “Halk şairleri arasında, insanı güzel ve derin şiirleriyle büyüliyen,
sihirli mısralarının yaldızlı kanaatlariyle hayal âleminin sonsuz göklerinde gezdiren Erzurumlu
kıymetli Şair Emrah ile Erciyeşli Âşık Emrah›ı karıştırmamak lâzımdır. Bilhassa Doğu Anadolu’da
deyişleri ve sevgilisi Selvi ile macerası hâlâ dillerde destan olan Âşık Emrah, halk arasında Âşık
Garip; Kerem gibi sevilmekte ve hikâyesi okunmaktadır. Muhtelif şehirlerde söylenen bu hikâyelerin aslı bir ise deyişlerde ve bazı ufak tefek vak’alarda bariz değişiklikler vardır.
Bu kitapta okuyacağınız EMRAH ile SELVÎ hikâyesi, Çankırı Varyantı olup, Ozanoğlu’nun
anlattığı gibi kaleme alınmış ve neşir hakkı kitabevimize verilmiştir. BOZKURT Kitabevi” (Ozanoğlu 1972:3).
Hikâye ve kaynağı ile benzer bilgiler Mahiri ile Mahitaban Hikâyesi’nde de bulunmaktadır;
“Derleyen: Mehmet ve Ömer Gökalp, Neşreden: Ömer Gökalp, ‘Mahiri, yanına ihtiyar kocakarıyı
alıp, kendisi de kadın kıyafetine girerek Mirza Hanın sarayına gidiyordu. Mahitaban onu pence-
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reden görüp aldı sazı eline:’ (Gökalp 1985) ifadeleri, derleme ve yayıncı hakkında bilgi verirken
aynı zamanda okuyucunun dikkatini çekecek geleneği hatırlatacak cümlelerdir.
Şah İsmail Hikâyesi’nin girişinde yer alan; “Eski zamanlarda olmuş çok meraklı bir masaldır; içindeki şiirler en eski basımın aynıdır. Hikâyenin mevzuu da herkesin anlayacağı sade bir
dile çevrilmiştir.” (N.B. 1982:1) cümleleri de anlatının kaynağı hakkında okuyucuya bilgi vermektedir.
Elektronik ortamda Âşık İhsan Yavuzer’in anlattığı “Kürşat Bey’in Hikayesi”nde hem müşahit/gözlemci anlatıcı, hem ilahî bakış açılı anlatıcının yanında dış anlatıcının varlığı da söz
konusudur: “93 harplerinde, harpte Yüzbaşı Kürşat isminde bir şahıs kendi alayında sevilip
gidiyordu ve herkes bunu severdi. Kürşat Bey’in Kars’ta, Kars’ın kenarında bir ailesi vardı ismi
Almas Hanım. Dört beş yaşlarında bir kız çocuğu vardı ismi Dilşad Oğuz, bir oğlan çocuğu vardı
yedi-sekiz yaşlarında ismi Murat Oğuz. Soyadları Oğuz’du. Kürşat Yüzbaşı fazla sevilince bunun
çekemeyen bir arkadaşı vardı. …Kürşad Bey düşünüp daşınır. Ya Rabbim ben ne yapayım.
Benim hanım, Almas Hanım daha çok genç. Yirmi, yirmi beş yaşlarında. Ben buna bir mektup
yazıyım beni öldü bilsin de…”https://www.youtube.com/watch?v=uCXWywKC4a8
Elektronik ortamda anlatılan hikâyeler zaman zaman sesli tiyatro biçimindedir. Anlatıcı
hikâyeyi anlatırken anlatının içinde yer alan hikâye figürleri sesleriyle katılırlar.
Âşık İhsan Yavuzer’in anlattığı ve Orhan Yolcu’nun hazırlayıp elektronik ortama yüklediği
Bahtiyarın Hikâyesi’nde; “ Seher Bahtiyar’ı öyle üstü başı kanlı halde gördüğü gibi feryat etmeye
başladı. (Bir kadın sesi): Bahtiyar, Bahtiyar n’oldu sana böyle? Sana nasıl kıydılar? Seni bu hale
getirenlerin elleri kırılsın inşallah. Bahtiyarım… (Hıçkırık sesleri)
Bakalım Bahtiyar ne söylüyordu muhterem dostlar: …Anası uzaktan gördü Bahtiyarını.
Feryatlarla koşuyordu.(Kadın sesi): Bahtiyar, Bahtiyar yavrum. Oğlum benim. Allah’ından bulasılar sana ne yaptılar canım yavrum benim. (Hıçkırık sesleri…) Oğlum, oğlum, yavrum nasıl
kıydılar, Bahtiyarım benim…” (https://www.youtube.com/watch?v=EvatG7r43d4)
Âşıkların hikâyeleri, yazı, matbaa ve elektronik cihazların bulunmadığı sözlü kültür
ortamlarında dinleyiciyle yüz yüze, saz ve söz ile icra edilir. Dolayısıyla sosyal bağlamda anlatı
içinde şekillenen anlatıcı, müşahit, ilahî, katılımcı ve dış anlatıcı olarak görülür.
Yazılı kültür ortamında değişen kültürel unsurlarla yeniden düzenlenen hikâyeler, yazılı ve
basılı metin anlatıcısı olarak yer alır. Sesin, sazın ve âşığın görüntüsü veya seslerinin yer aldığı
elektronik kültür ortamı icra bağlamında yazılıdan ziyade sözlü kültür ortamına yakınmış gibi
görünse de (Çobanoğlu 2000:237-238) değişen kültürel unsurları, iletişim vasıtaları dolayısıyla
büyük bir değişim gözlenir. Sözlü, yazılı ve elektronik kültür ortamlarında icra edilen hikâyelerde,
işlevsel açıdan yaşanan değişim ve dönüşümle hikâye anlatıcılarının da yenilenen şartlarla birlikte değişikliğe uğradığı açıkça görülür.
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