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koşullarını , toplumun karşısında ye r alan dünyayı öğre nmeyiz.

Biz, yazında

doğa incelemesini, Pertev Naili Boratav'dan ve İlhan Ba şgöz ' den öğrendik,

daha sonra okuduklarımızla geliştirdik.
Doğanın topluma üretim, teknik, bilim ve sanat yollarıyla mal edilmesi,
toplumsal tarihin özünü oluşturur. Bu süreçte, insanoğlu, doğanın yasalarını,
amacı doğrultusunda değiştirerek, yaşamaya elverişli bir dünya yaratır.
Kuşkusuz, kapitalist toplum ortaya çıkışına değin, toplumlar, doğayı
değiştirmekte yavaş kalmışlardır. Karacaoğlan ' ın yaşadığı aşiret toplumunda,
doğa, yazında yüzeysel bir örge olmaktan öte yer alamazdı.
Şimdi, insanlık, toplum sözleşmesi aşamasından doğa sözleşmesi
aşamasına gelmiştir. Sonsuz var olmayı düşünüyorsak, kuşkusuz, dünyanın yaşı

kadar doğa ile saygılı bir uzlaşma içine girmeliyiz. Kuşku yok ki, bu uzlaşma,
bilimsel ve sanatsal saygıya, yani düşünsel ve duyumsal saygıya dayanacaktır.
Karacaoğlan'da ve Türk yazınında, doğaya duyumsal saygıya rastlansa da,
düşünsel saygıyı göremeyiz.
Prof. Walter Andrews'in "Şairin Sesi, Toplumun Türküsü" adlı
yapıtındaki yöntemi de tutarlı bulduğumuzu söyleyemeyiz. 162 gazelde, 2 tahmiste ve sekiz kasidede bulduğu 122 kez kullanılan şah, sultan, padişah, 121 kez
kullanılan yar, 111 kez kullanılan pir, zahit, sufi sözcüklerine bakarak otoriteyi
ve islam mistikliğini yanıttığını ileri sürmek olanaksızdır. Bin kez padişah, on
bin kez yar deseler de, divan şairlerinin hiçbirinde hiçbir padişahın ya da herhangi bir sevgilinin kimliğini ve kişiliğini bulamayız. Fuzuli'nin Leyli'i ile
Mecnfın'u bir ayrıcalık göstere de, genel durum budur. Baki'nin ünlü Mersiye'sinde
bile, Kanuni'nin kimliği ve kişiliği yoktur. Karacaoğlan'ın büyüklüğü, biraz da,
toplumsal insanın bireysel yansımalarını şiirleştirmesindedir.
Bir giilceğiz istediııı de vermedi
Çocuk kadar hatırımı görmedi
Bilmem garip sandı yoksa bilmedi
Kalsın sana top zülfü burmalı
dizelerinde, bir güzel tarafından dışlanmanın, adam yerine konmamasının beşeri
burukluğunu, tanımadığı kişiyi garip sayarak güvenmeyen, ona bir çocuk kadar
değer vermeyen, kısası sıcak ilgisini esirgeyen kadının davranışını yansıtmak,
güçlü bir şaire özgüdür. İlhan Başgöz'ün belirttiği gibi, Karacaoğlan, bir pirin
elinden dolu içmemiştir. Onun sevgilileri düşsel sevgililer değillerdir. Kanlı
canlı, yayaldan yaylaya konup göçen Türkmen gelinleri, aşiret güzelleridir.
Başgöz, bu derin araştırmasıyla, Karacaoğlan geleneğini açığa çıkarıyor. Karacaoğlan, yaşantının şiirini yazıyor. Yaşantı, yaşam içinde bir süreçtir. Bir süreç,
acılar la-sevinçlerle, umutlar la-umutsuz! uklarla, başarılarla-başarısızlıklarla,
vb. karşıtlıklarla vardır. Karacaoğlan, aşık şiirimizde, yaşantının içinden yazmayı baş armış. Yazık ki, kendisine öykünenlerin başaramadığı bir çığırın
şairidir o. Pir Sultan Abdal'ın yolu ise bambaşka. O, basit üretim ilişkilerini de

50 - - - - - - - -·------

sezmiş.

Karacaoğlan, yaşantıyı öylesine net yansıtmıştır ki, günümüzün çemkiren
şairlerine,

has şiirin ne olduğunu gösteriyor hala.

Ay doğup da şafak atmadan sandım
Meğer

yarin

düğmeleri çözülmüş.

diyen Karacaoğlan, düşsel sevgilinin defterini dürüyor. Halk şiirinin mitsel
değerlerini altüst ediyor.
İlhan Başgöz, Karacaoğlan geleneğini saptarken, yukarıda belirttiğimiz

inceliyor. Bu şiirin kökeni, aşiret toplumunun
yapısındadır. Karacaoğlan adlı yapıtının önemli bir yanı da, konar-göçer
Türkmen aşiretlerinin yaşam biçimleri üzerine çok önemli gözlemler içermesidir.
İlhan Başgöz, gözlemlerini, sağlıklı toplumbilim altyapısıyla yorumluyor. Bu
gözlemleri ve yorumları, yakın bir zamanda, konar-göçer aşiretlerin ortadan
kalkmasıyla, toplumbiliciler için çok değerli kaynak olacaktır. İlhan Başgöz,
Karacaoğlan geleneğinin kaynaklarını ararken, diyalektik yöntemin halkbilim
araştırmalarında nasıl kullanılacağını göstermiştir. Yapıtın, bana göre, en
önemli yanı burasıdır. Karacaoğlan şiiri, aşık edebiyatımızda bir "yenilik"i
ifade ediyor. Her yeninin izleri, daha önce, bir yerlerde filizlenir. Karacaoğlan
geleneğinin kökleri de, "mani söyleme" gelenğindedir. İlhan Başgöz, bunu,
yadsınamayacak biçimde kanıtlıyor. Bu yöntemi geliştirirsek, Pir Sultan Abdal
geleneğinin köklerini de türkülerde bulabiliriz. Maniler, başkaldırı için yetenekli görünmüyor. Türkü düzeni, Pir Sultan'ın düzenine uygun düşüyor.
gibi

aşiret

toplumunun

yapısını

Cemal Süreyya'nın açtığı
folklorun sanata zararlı olup olmadığı tartışmasına da açıklık getiriyor. Her
şeyden önce, folklorun da bir bilim dalı olduğunu ortaya koyarak tarihin, toplumbilimin, coğrafyanın, ruhbilimin ya da antropolojinin bilinmesinde, sanata
bir zarar gelmiyor da, folklorun bilinmesinin neden sanata zarar verdiğini sorarak tartışmadaki terim kargaşasını ortaya koyuyor. Kaynağında, Cemal
Süreyya, 1956'da yazdığı bir yazıda (yanılmıyorsam, Pazar Postası'nda), "folklor, şiire düşman" diyordu. Cemal, bu yazısında, "çağdaş şiirin sözcüğe
dayandığı"nı belirterek, François Villon'dan Andre Breton'a ve Henri Michaux'ya bir çizgi çektiğimizde, bu işin nasıl bir evrim sonucu olduğunu
görebileceğimizi vurguluyordu. Şiirin sözcüklerle yazılabileceği savı,
Mallerme'ye aittir. Cemal, çağdaş şairin sözcükleri sarstığını, yerlerinden, anlamlarından uğrattığını ileri sürüyor. Folklor, şiirin bugünkü entellektüel niteliğini taşıyacak yetiye sahip değildir . Bir halk deyimini oluşturan sözcükler, o
deyimdeki anlam dizisinde donmuşlardır. O sözcüklerden, yeni işlevler, ayrı
güçler bekleyemeyiz. Şiirde asıl olanın "hikaye etmek" değil, sözcükler
arasında kurulacak "şiirsel yük"tür, yani "enekdotik" değil "poetik". Folklordan kaçınmanın ikinci nedeni de kişiliktir. Fazıl Hüsnü, kişiliğin en güzel
İlhan Başgöz, Karacaoğlan adlı yapıtında,

e»:tn

:et):':)
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Özbekistan elyazma/arı kitaplığında (1978) .

örneğidir. "Kızılırmak Kıyıları"ndaki açı,

kendi

açısıdır, kavrayış,

kendi kav-

rayışıdır.

Cemal Süreyya, Pertev Naili Boratav'ın Rıfat Ilgaz'ın şiiri
üzerine, İnsan'da yazdığı bir yazıdan yola çıknuştır. Pertev Naili Boratav,
Rıfat Ilgaz'ın, kendi kuşağının içinde seçilmesini, "hikayeden kaçmasını bilme-·
si"ne bağlıyor. Kuşkusuz, salt bu değil. Çevresine eğiliyor, sorunsalı yansıtmaya
çalışıyor. Pertev Naili Boratav, Folklor, Halk Edebiyatı ve Edebiyat adlı
yazısında, bu ilişkilere değinirken, günümüz sanatçılarının halk şiirinden yararlanırken dikkatli olmalarını vurgular. 43 Doğrusunu söylemek gerekirse, bu
tartışmalardan habersiz halkçı ve devrimci görünmek isteyen birkaç yazar,
Cemal'e karşı çıktılar. İlhan Başgöz, bilim adamı ağırbaşlılığıyla, sorunu,
tartışmalar çerçevesind e ele alıyor ve çözümlüyor . Ama, belirttiğimiz gibi,
Cemal'e karşı değil. Çünkü, Cemal, "folklor öğrenmeyelim" demedi. Gerçekten
de, Cemal haklı ve önemli bir duruma değinmiştir.
Kaynağında,

İlhan Başgöz öğretmenimin adıma imzaladığı bir yapıtını, saygıyla

saklıyorum. Aşık Ali İzzet Özkan, yapıt, Türkiye İş Bankası Yayınları
arasından çıkmış. (Birinci bakı). İbrahim Cüceloğlu, o dönemde, İş Bankası'nın
yayımlar bölümüne bakıyordu. Benden de iki yapıt istemişti. Biri, Ahmet Kutsi
Tecer, ikincisi de anısı saygın Ceyhun Atuf Kansu idi. Sanırım, İbrahim,
hocamıza ikimiz için birer kitap imzalatmış. Aşık Ali İzzet Özkan'ın ikinci
bakısıru görünce aldım. İkinci baskıya önsözü okuyunca, kendimi gülmekten alamadrm. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yapıtı, 12 Eylül yönetimine şikayet etmiş.
Allah'a ve islam dinine hakaret varmış bu yapıtta. Ali İzzet'in şiirleri yeni
yayımlanmıyordu. Bildiğimce, kendisi, şiirlerini birçok kez yayımlatmıştır.
Aşık Ali İzzet'in haklı olarak tüccar gibi davrandığını, bu işlerle uğraşan herkes
bilir. Ama, İlhan Başgöz adı, kitabın başına belalar açmış. Bence, sorun, kitabın
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yazarında . Askeri yönetim, İş Bankası Genel Müdürlüğü 'ne bir yazı yazarak,
kitabı piyasadan toplatmış. Böyle bir hikaye de, Orhan Ural'ın Cumhuriyet
Dönemi Şiirleri adlı yapıtının başına gelmişti . Orhan ural, İbrahim

Orhan, yapıtını hazırladıktan sonra, İbrahim 'e
götürmüş. İbrahim de, öğretmenini kıramamış, yapıtı da ciddi bir çalı~manın
ürünü olarak değerlendirince, yayımlamakta sakınca görmemiş. Bu arada,
Orhan Ural, beni aradı. Antolojisine beni ve birkaç ismi almadığı için özür diledi. Aklımda kalan adlardan biri Ahmet Telli. Benim için hiç önemli değildi.
Çünkü, ben, kendimi önemli bir şair saymıyorum. Ancak, bazı şairleri almamasına üzüldüm. Orhan, "Yahu, ilk kez, böyle bir yapıta, Nazım Hikmet'i
alıyoruz." dedi. "Bu yapıtı, yönetimden geçirinceye değin akla karayı seçtim. Bu
da böyle olsun." diye de biraz övündü. Bu seçkide Nazım Hikınet'in şiirlerinin
yer aldığı, Kenan Kainat'a (Evren) bildirilmiş. İş Bankası Yönetim Kurulu,
kendi yayınını toplattı. Ahmet Kutsi Tecer'in başına gelenler ise komik. Tecer,
ne alevi ne de komünist. Ama, Ferruh Bozbeyli, bu yapıtı hazırlayanı sevmediğinden, kitabın satışını istememiş. Oysa, Ferruh Bozbeyli, Kızılay hesabına
öğrenim görürken, Niyazi Gözenoğlu'nun yanına gider gelirdi ve yanımızdan
ayrılmazdı. O dönemde, sola sempati gösterirdi. Bu tür davranışlar, Türkiye'nin
Cüceloğlu ' nun öğretmenidir.

fotoğrafıdır.

Aşık Ali İzzet Özkan'ın yeni baskısı, İndiana Üniversitesi Türkiye Programı Yayınları arasından, Pan Yayıncılık'ın ortaklığıyla yapılmış. İlhan

Başgöz, Aşık Ali izzet'in şiirlerini, şaire özgü yirmi iki defterden ve Ali İzzet'in

karalama defteriyle Hacı Özkan 'ın defterinden derlemiş. Kuşkusuz, Ali İzzet'in
yayımladığı kitapları da incelemiş. Aşık Ali İzzet, Halkevi şairlerinin en
önemlilerinden biridir. Onun gelenekten kopan şiiri, bir halkbilimcisi için
önemlidir. Bu yapıtta, İlhan Başgöz'ün yine önemli bir saptamasına tanık oluyoruz. Ali İzzet yetimdir. "Yetimlik", halk şairle rinin yaşamlarında önemli
görünüyor. Aşık Veysel, Aşık Ruhsati, Şarkışlalı Serdarı, Dursun Cevlani ve
daha birçokları yetimdir. Rus Halkbilimcisi Zirminski de, Özbek bahşilerinin
çoğunun yetim olduğunu saptamış. İlhan Başgöz, yetimliğin toplumsal ve ruhsal
nedenlerini araştırdığını haber veriyor. İlgi ile beklediğimizi söyleyebiliriz.
Özbek bahşileri için bir şey söylememiz olanaksız, ama Anadolu aşıkları için
belli verilerin olduğunu söyleyebiliriz. Aşıklar, kırsal alanda yetişiyorlar.
Kıtlıklar, kıranlar, yoksulluğu dayanılmaz boyutlara ulaştırıyor. Savaşlarda
ve kıranlarda yetim kalan çocuklar, yanaşma veriliyor bir varlıklının yanına.
Ailenin yaşamını sürdürmesine katkıda bulunuyor. Osmanlı'nın, bu çocukları koruyacak bir kurumu yok. Kentlerde, yetimleri ve yoksulları kollayacak birtakım
kurumlara sahip olan Osmanlı, kırsal alanın yetimlerine yetişemiyor. Bu
çocuklar, biraz büyüyünce de, ı rgatlık ya da marabalık yapıyorlar. Tüm
yaşamları boyunca eziliyorlar. Ezilme, tanrı ve toplum düzenine başkaldırıyı
gelişti riyor. Anısı s aygın Hamdi Konur'un yaşamı, bu gelişimin en tipse!
örneklerindendir. Onun acılı ve ezik, ama onurlu yaşamını yazmak istedimse de,
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sevgili Musa Uysal'a (Musa emmiye )

vermiş .

. İlhan Başgöz, Ali izzet'in on iki yaşındayken şiir öyleme ye ba~lad ı ğını
işitmiş şairden. Ancak, bu durumu kaygıyla karşılıyor. Elindek i defterle rin en
eskisi, 1931 tarihini taşıyormuş. Birçok şiiri ve öyküsü kwşku uyandırmasına
karşın, Ali İzzet, 1931 yılından önce şiir söylemiş. Ahmet Kutsi Tecer, 1930'da
,
Sivas'ta Aşıklar bayramı düzenli yor. Bu şölende, Aşık Veysel de bir iki şii r
söylüyo r. Veyel'in söylediği hiçbir şiir, kendisi nin değildir . O şölende söylediği
şiirlerden biri de, izzeti'n in "Mecnfın'um Leyla'mı gördüm " diye başlayan

koşmasıdır.

Aşık Ali İzzet, gerçekt en, küçük çıkarlarını kollardı. Kendisi , Pertev
Naili'ye , bir gecede kırk yedi Pir Sultan şiiri yazıp verdiğini söyledi bana. Per-

tev Naili de, Abdülb aki Gölpınarlı ile ortak yayımladığı yapıtta, bunu
doğruluyor. Hocamız, bu şiirlerin Pir Sultan'a özgü olduğundan kuşkulandığını
belirtiy or. Sayısı kırk yedi olmaya bilir, ama Ali izzet'in verdiği şiirlerin Pir
Sultan'ın olmadığı kesin.
İlhan Başgöz'ün Türk ekinine katkılarının önemi bu saydıklarımla bit-

miyor. Zengin birikim inden ve sağlıklı yöntem lerinde n daha çok yararla nmak
istiyoru z. Bütün yapıtlarını okumak olanağını bulamadığım için, her zaman
üzillmüşümdür. Onu okuduk ça, yeni bir insan olduğumu duyumsarım, ve de
Pertev
Naili'ni n Türkiye 'ye katkılarına saygı duyarım.
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Prof. İlhan Başgöz'e Övgüyle.. .

DAN BEN-AMOS*

Türkçeyi hiç bilmeyen Amerikalı folklorculardan oluşan bir kuşağa.
Türk folklorunu, Profesör İlhan Başgöz tanıttı. Bize hem geçmişinizin büyük
folklor geleneğini, hem de çağdaş Türk toplumunda folklorun uğradığı
değişimi bize Başgöz öğretti. Kahvehanelerinizde
ki hikayecileri,
çocuklarınızın sorduğu bilmeceleri, ihtiyarlannızın söyle
diği atasözleıini , biz
onun bilim adamı bakışından öğrendik. Hepimizin folklorda yeni kuramlar
aradığımız bir dönemde, o bize, değerli araştırmaları
ile, yeni yaklaşımları
üzerine kunnamız gereken temeli sundu. Yeni yaklaşımlar arayan ve kendilerine şaka yollu "Genç Türkler" denen bir Amerikalı folklorcular kuşağ
ı
arasında o, gerçek bir "Genç Türktü". (İndi ana Üniversite
si Folklor
Bölümünün başkanı olan Richard Dorson, çoğu öğrencisi olan ve içinde Dan
Ben Amos'un, Alan Dundes'ın, Richard Bauman'ın bulunduğu değerli folklorcular grubuna Genç Türkler adını takmıştı. (Bu deyim İngilizcede sadece
gençliği değil bilimde, politikada ve b aşka alanlarda
geleneğe ve kurulu
düzene baş kaldıran insanları da belirtmek için kullanılır ve Genç Osmanlılara
Avrupa'da verilen "Jeune Turc" adından İngilizceye geçmiştir.)
Profesör Başgöz'ün "The Tale-Singer and His Audience" adlı makalesini ben yayımlamak onuruna eriştim. Bu makaleyi Prof. Kenneth Goldstein 'le
birlikte hazırladığımız "Folklore: Communication and Perfonnance" adlı kitapta yayımladım. (Bu makale "Hikaye Anlatan Aşık ve Dinleyicisi " adı ile
Türkçede yayınlanmıştır. Bak Folklor Yazıları ; İlhan Başgöz, Adam Yayınlan
1986, s. 49-124).
israil'den Prof. Diınitri Segal, PTL adlı pek önemli bir derginin ilk
sayısında (derginin adı "A Joumal of Descriptive Poeti
cs and Theory of Lite• Prof. Dr., Pennsylvania Üniversitesi, Folklor ve Halk Yaşamı
Bölümü ( The Oepartment
of Folklora and Folk/ite)

Bnşgüz,

1983 'l e
lıi rl ikte...

orgnniznsyo ıııııı ıı yaptığı

1. Tii rk A rnş tırnınlnrı

Kv ııfcmııs ııın katılnıılnrln

için uzun bir değerlendirme yazısı yazdı. Bu yazıda o.
şöyle diyorBaşgöz'ün makalesini kitabın en iyi makalesi olarak seçiyor ve
du: "Benim kanıma güre İlhan Başgöz'ün makalesi kitabın en iyi analitik
, gelenekaraştırmasıdır. Bu makale büyük bir vukufla ve incelil<lerine inerek
sel hikaye anlatımında, dinleyicinin yapısının, hikayenin yapısını nasıl etkilediğini incelemektedir."
yeni
Yalnız Prof. Segal'e değil , Prof. Başgöz hepimize folklorun böyle
bir boyutu olduğunu gösterdi. Bunu gerçekleştirdiği dönemlerde çoğumuz
dinleyicinin anlatım üzeıindeki etkisini, gösterimle (peıformance). düz gösteıi
. duygulan
(deınonstration) arasındaki farkı, sözlü anlatımın gayret artıncı
ın yapısal
kamçılayıcı , sözcüklerle iletişim kurucu işlevlerini ve destan
lenemeyen
bütünlüğünü açıklamak için, sadece, alan araştınnalan ile destek
varsayımlar ileri sürüyorduk.
çağdaş
Kısaca söylemek gerekirse Prof. Başgöz'ün folklor araştırmalan
folklor çahşmalarının odağında yeıini almıştır.
rature "dır)

kitabımız

. . . . . ...
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BAŞÖĞRETMEN İLHAN BAŞGÖZ

YAHYA AKSOY*

retmen olarak
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk aynı zamanda Başöğ
mek için O'nu görürüz. Kararı veren
anılır. Kara tahta başında l928'de !atin harflerini öğret
ve uygulayan O'dur.
r biçilirken
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Gemerek'te bir yaz sıcağında arpala
Meslek babadan oğula
dünyaya gelen İlhan Başgöz de bir ilkokul öğretmeninin oğludur.
görev . Toplumu kageçer. Tıpkı Atatürk'ten Ulus'a geçtiği gibi. Öğretmenli k, kustal bir
tek uğraşı al anı. Bu mes leği seçmek
ranlıktan ayd ınlığa ulaştıracak, çağdaşlaştıracak
almaktır. Konu su insan olan başka bir
ayd ınlı ğı seçmektir. Karanlıkla mücadeleyi göze
sayı sız. İnsan doğa
meslek yoktur öğretmenlikten gayrı. İnsan, insanlar ve sorunlar
Bunlarla uğraşmayı seçmek zoru göğ ü sle mektir. Başgö z de bunu
ilişkil eri karmaşık.

yapmıştır.

Hoca'nın asis1940 yılında DTCF'ne giren ve 1944'de aynı fakültede P.N. Boratav
yatı alanında yükselmeye başlar. Bu iki
tanı olan B aşgöz, Türk Folkloru ve Halk Edebi
de çalımayı sakıncalı bulanlar bu iki yeteçağdaş insanı kıskanan lar ve halk kültürü üzerin
leri de kaldırırlar. Devletteki görev leri
neğin üniversiteden ayrılmalarını sağlarlar. Bu bölüm
ve yaşayarak söylediği
sona eren bu iki değer, Büyük Düşünür İbn-i Sina'nın başına geldiği
karşı karşıya kalırlar ve
gibi "Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder." Bu gerçekle
ndan uzaklaşan bu iki
göç ederler. Biri Fransa'ya, biri ABD'ye gider. Ülkesinden ve halkı
kültür değerlerin i
bilim adamı, bütün çalışmaları nı yi ne halkımızın o derin ve geniş
s'umu zu, Veysel'imizi, masallarımızı ve
araştı rmaya yöneltirler. Nasreddin Hoca'yı, Yunu
dökerler. Gönüllerine ve
halk hikayelerimizi alabildiğince inceleyerek, araştırır ve belge lere
ülkeleri ve d i ğer kültür
ülkelerine küsmeyen bu iki bilim adamı yurt dışında yaşadıkları
ürler.
çevrelerini adeta fethederler. En büyük uluslararası ödüllere layık görül

15 Mart l 998'de, yaşad ığı Fransa'da, aramızdan
* Kültür Bakanlığı, HAGEM Eski Genel Müdürü
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nun en büyük hazinesini arşivlerinde bırakıp gitti. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin
nın
çeşitli kuruluşlarından ödüller aldı. Bunların en önemlisi 1993 Yılında Kültür Bakan lıitı'
e
kendisine verdiği "Türk Halk Kültürüne Üstün Hizmet ONUR ÖDÜLÜ"dür. Bu ödülü o tarihte HAGEM Genel Müdürü olarak öneren ve gerçekle ştiren bir kişi olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Geçmişteki değerleri unutanlar geleceği yüceltemezler. Bir büyük
görevi yerine getirmek en büyük mutluluktur. Bunu birlikte yaşad ık değe r bilmeyenlere
örnek olsun.
1 Temmuz günü, 1960 y ılınd an beri ABD'de çeşitli üni versitelerde
ve en son olarakta İndiuna Üniversitesinde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ve
Üniversite'nin Ural-Altay Dilleri ve Folklor Enstitüsü'nün Profesör ve Türkçe Programı Direktörü olarak çalışan İlhan Bazgöz'e "Türk Halk Kültürüne Üstün Hizmet Onur Ödülü" veYine 1993

Yılı

Kültür Bakanlığı'nın s unduğ u bu ödülü o tarihte HAGEM Genel Müdürü olar.ık
öneren ve gerçekleştiren bir araştırmacı ve bürokrat olarak en büyük mutluluğu duyuyorum .

rilmi ştir.

1-7 Temmuz 1993 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirdiğ im iz "Birinci Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı Sempozyum u ve Aşıklar Şöleni"n de Başöğretmen İ l han
Başgöz "Bir Atasözümüzün Yediyüzyı llık Tarihi" başlık lı bildirisini sunmuş ve Sempozyumun açılışında bilim adamları adına ilk değerlendirm e konuşmasını yaparak büyük ilgi ve
takdir toplamıştı. Bu konuşmasında y ıllar önce İstanbul'da düzenlenen "Folklor Kongresi'ne

f o/klor/edebiyat
davet edildiği halde, kongre günü konuşmasının bir emirle programdan çıkarıldığını da anlatmış , Türkiye'nin bir bakıma nereden nereye glediğinin de altını çizmek istemişti . İpek
Yolu Kongresi, gelecekte yapılması planlanan birçok kültürel programın da yapılmasına vesile olmuştur. Bunlardan en önemlisi de 1994 Yılında ABD'de yapılan "Türk El Sanatları
Sergisi ve Uygulamalı Sanatkar Gösterileri"dir. İlk defa ABD'de gerçekleşen bu sergiden
beşyüze yakın geleneksel sanatl arı mızın örneklerinin sergilendiği ve onbeş sanatkarın

gösterilerle (hattat, çÇinici, kilim-hah-kök boya ustaları) ABD. insanını büyülediği ve
basında büyük örneklerin yeraldığı görkemli kültürel etkinlikte Sayın Başgöz'ün büyük
emeği ve katkısı olmuştur. Aynı üniversite'de Türk Kültürü üzerine Sayın Başgöz'ün etkisi
ile geniş araştırmalar yapan ve yayımlar çıkaran Sayın Prof. Henry Glasue'nin de büyük
katkılan olmuştur. ABD'de üniversite bünyesinde ve evinde kültürümüzün binlerce belgesini saklayan dev bir kültür adamıdır. O bir Başöğretmen olmaz da kim olabilir?
çerçevesinde Türkmenistan'a gittiğimizde
( 1992- l 996 ), l 978 yılında Sayın Başgöz'ün Türkmenistan'a giderek Aşkabat Kol Yazmaları
Bölümünde incelemeler yaptığı ve bu bulgularını Ulusal Kültür Dergisi'nin Nisan 1979/4
sayısında "KARACAOĞLAN TÜRKMENİSTAN'da" başlığı ile yayımlandığını görmüş
Yine,

"İpek

Yolu Kültür

Araştırmaları "

bulunuyoruz.
Başgöz Hoca'mız

1996

FOLKLOR ARAŞTIRMALARI

itibaren de Türkiye'de yaz okulu çalışmalarını
konusunda yoğunlaştırarak bilgi ve birikimini gençlere ak-

yılından

tarmak üzere program başlatmıştır. O'nun ABD'deki
loru'nun Başöğretmeni selam, sayg ı sana.
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İLHAN BAŞGÖZ VEYA
ÇİN'DEKİ BİLİM
M.ÖCAL OĞUZ*

Bir halkbilimi talebesi olarak, benim için İlhan Başgöz, uzun yıllar boyunca adını
duyduğumuz, eserlerinden yararlandığımız ve Amerika'da yaşadığını bildiğimiz bir
araştırıcıydı. Hocam Prof. Dr. Umay Günay'ın kendisiyle kurduğu samimi diyalog
çerçevesinde Üniversitemize konferanslar vermeye gelişiyle, kongrelerde uzaktan dinlediğim
Başgöz'ü yakından tanımam mümkün oldu. Gerek eserlerinden gerekse kongrelerdeki bildirilerinden onun dünyayı başka bir açıdan algıladığını ve folklor metinlerini incelerken farklı
yöntemler kullandığını biliyordum. Nitekim, Üniversitemizdeki konferansında da beni
şaşırtmadı. Nasreddin Hoca üzerine yaptığı değerlendirme, okuduklarımdan farklı bir metodolojinin ürünüydü. l 990'1ı yılların hemen başlarına tesadüf eden bu yakından tanımanın
ardından kendisiyle bir çok kereler karşılaştım, görüştüm ve sohbetlerde bulundum. Samimiyetle ifade etmeliyim ki beni yetiştiren hocalarımdan, eserlerini takip ederek yararlandığım folklorcu bilim adamlarından olduğu gibi Başgöz'den de bir çok şey öğrendim.
Folklor alanında yaptığımız görüşmelerde fikirlerimizin örtüşmediği, uyuşmadığı bir çok
konu oldu. İtirazlarımı sabırla dinledi: Bazen kendisini savundu, haklı olduğunu söyledi,
bazen de bana hak verdi. Sevgili Metin Turan, İlhan Başgöz için bir sayı hazırladığını ve
benim de bir yazı yazmamı istediğini söylediği zaman onun bana karşı serg i lediği bu
hoşgörülü tavır ve açık yüreklilik, kendisiyle konuştuklarımdan ve bana yazdıklarından bir
bölümünü yazıya aktarma cesaretimin temelini oluşturdu . Bu sebeple, sayın Başgöz'le
yaşadığım bir iki hatıramı da buraya kaydetmekte bir sakınca görmüyorum.
Bilim adamları arasında ilmi veya fikri görüş ayrılıklarını son derece normal hatta gerekli buluyorum, ancak bilim adamlarının siyasi görüş ayrılıklarının bilimsel görü ş ayrılığ ı
gibi sunulmasını bu nispette yanlış ve zararlı buluyorum. Türkiye'de maalesef, bu konuda
bir hayli ifrata kaçılmıştır, kaçılmaktadır. Oysa bizim kültürümüz ilim Çin'de ise de gidip
alınız düşünces iyle yoğrulmu ştur. 1997 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Güre'de
bir yaz kursu düzenleyen Başgöz'ün bu programına bu düşüncelerl e katıldım . Katıl malan na
yardımcı olduğum kursiyerlerle birlikte beni de programına kabul ettiği için Sayın Başgöz'e
öncelikle teşekkür borçlu olduğumu buradan ifade etmeliyim. Çünkü bu kursta ben İlhan
Başgöz'ün bir ömür boyunca gerek yurt içinde gerekse Amerika'da edindiği birikimi görme
• Doç. Dr., Milli Folklor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
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\'e değerlendirme ş ansın ı buldum. Bu arada verdi ği dersler
s ıra s ında bir çok konuı.Ja
tartıştık. görüş ay rılıklarımı z

ortaya ç ıktı. Ancak bütün bunlar bilimsel bir meselede bilimsel gö rü ş ayrılıkları idi . Benden
ve diğer kursiyerlerden gelen soruları ilerleyen yaşına ve zaman
zaman
nük sede n
rahat s ızlıklarına rağmen kah
kızarak kah s abırl a ama bilimsel
ölçütler içerisinde cevaplamaya
ç alı ş tı.
Güre'ni n
ç ay
bahçelerinde, Akçay'ın müzikli
geceleri nde hep folkloru
konu ştuk . Folklorun ve uzun
y ıllar

uzağında

k a ldığı

Türkiye 'nin kah bir Sivas
türküsünde. kah bir müstehce n
Nasreddin Hoca fıkrasında veya
çocukluğundan arta kalan küçük
bir anektod halinde zaman Bcı,ıgo-:.. H acall<'f'e Uııiı-ersiıe.ıi 'ııcl! diı-:.eııleıını Na.ıreılı/111
zaman uzaklara dalan ve nemle- Hoca konferansı (13. 06. 1994).
nen gözlerinde bir yaşama sevincine dönüştüğüne şahit oldum. Uzun y ıllar uzağında kaldığı
Türkiye'yi özledi ği kadar, Türkiye'deki çalışmalardan da bir hayli kopmu ş olduğunu burada
gördüm. Başlan gıçta bizim kendisinin Türkiye'den ayrıldığı yıllardaki bilgi seviyesinde
olduğumuzu düşündü. Bizi tanıdıkça bu yanılgısını samimiye tle dile getirdi ve memnun
iyetini ifade etti. Folklor malzeme si ile biz gençlerin bu kadar yakından tanı ş m am ızdan
duyduğu memnuni yeti ifade ederken, dünyadaki folklor çalışmalarından da haberdar
olmamız
gerektiğini, bu konuda kendisinin de bir katkı sı olursa son derece bahtiyar
olacağını anlatmas ı ve kurs boyunca ağırlığı bu yöne vermesi ve Amerika'daki folklor çalışmal
arını anlatması benim için son derece yararlı oldu. Bu arada sık sık "teoriler gelir geçer, folklorda
asıl
olan malzemedir, malzeme toplamaya devam etmelisiniz" diyerek bizi yüreklendirmesi ve
çalışma yöntemlerimizi öne msediğini ifade etmesi hem bir tecrübeye dayalı tespit
hem de
Türkiye'deki çalışmalarla bir uzlaşma vasatı olarak kayda değerdi.
Kurs sonrasınd a sayın İlhan Başgöz ile bir çok kereler mektuplaştık, haberleştik. Bu
mektuplarından birisinde beni American Folklore Society'e ücretini de kendisi ödeyerek
üye
kaydetti ğini, böylece bu derneğ in yay ın organlarının bana ulaştırılacağını müjdeli
yordu.
Bunu n ardından kendisi bizzat bazı kitapları Üniversite kütüphanemiz için gönderdi . Ad ı
geçen derneğ in dergisi de ta rafım a düzenli bir ~eki ide gelmeye başladı.
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bana çok
Yine böyle bir mektubunda sayın Başgöz şunları yazıyordu : "Güre kursu
ayrılık nedeni olmuş.
şey öğretti . Arkad aşl ar arasında kıskançlıklar ve meslek sorunları asıl
. Bu birliği sen
Bütün sorun bunlara birinin sevgi, bilgi ve tarafsızlıkla önderlik etmesi
folklora meraklı arasağlayacak durumdasın . Kursa katılan veya henüz katılmamış olan ama
çalışmalarınızdan, yeni
kadşları diyelim ayda birtopl antıya çağırın. Oturup birbirinizi yeni
birliği sağlamanın en önemli
yayınlardan haberi kılın . Meslek sorunlarınızı tartışın. Bu işte
son derece övgü
unsuru senin herkese sevgi ile yaklaşman ve taraf tutmandır." Benim için
asıl vurgusu
dolu fakat o nispette sorumluluk yükleyici ifadelerle dolu olan bu mektubun
ının hat sathaya ulaşmış
alanımızda artık "sevgi, bilgi ve tarafsızlığın" hakim olması ihtiyac
esidir. Artık Türkiye her alanda
olduğunun sayın Başgöz tarafından bir kez daha dile getirilm
yüze bakarak farklı analiz ve
olduğu gibi bizim alanımızda da yan yana gelerek, yüz
izlediğimiz yöntem veya ekol
değerlendirmeleri tartışabilmeliyiz. Folklor çalışalarında
farklılıklarını ideoloji farklılığı boyutuna taşımamalıyız.
z ise
Çok kısa bir süre önce kaybettiğimiz Boratav, Köprülü'nün talebesi idi. Başgö
nesiller de sürdürmeli. Akademik
Boratav'ın talebesi. Bu güzel "hoca-talebe" geleneğini yeni
ıyla aynileşmesi ve hocasının
düşüncenin gelişmesibakımından öğrencinin bohcas
yaklaşım değildir. Hiçbir hocanın
görüşlerinin dışındakileri öğrenmemesi sağlıklı bir
. Bir alandaki bilimsel görüş, o alanöğrencisine böyle bir telkinde bulunması düşünülemez
n sonra ortaya
daki her türlü düşüncenin, değerlendirmenin veya incelemenin görülmesinde
yok ki benimsemediğimiz analizçıkar. Şu halde ulaştığımız bilimsel sonuçlarda hiç şüphe
lerin de payı vardır.
ideolojik ayrılıklar olarak
Başgöz'ün, düzenlediği yaz kursunda bilimsel ayrılıkların
yanında ideolojileri farklı olanalgılanmaması konusunda yaptığı vurgu önemliydi. Bunun
tam tersine ideolojileri aynı olanların arasında bilimsel ortaklıkların bulunabileceği veya
eceği unutulmamalıdır. Bilim
ların bilimsel konularda çok farklı görüşlere sahip olabil
el ortaklığı tercih etmek duruadamları bilimsel konularda ideolojik yandaş lı ğı değil bilims
n ideolojikleştirilmes i nden kar
mundadırlar. Çünkü, geçmişte ve günümüzde bilimi
da bilimin gelişmesine ket vusağlayanlar hep bilim dışı çevreler olmuştur. Tabii bu arada
Türk halkbiliminin dünya kadar
rulmuştur. Oysa biz Türkiye'de bir avuç halkbilimciyiz ve
dü şüne rek ayrı
meselesi var. Bu meselelerinin çözümü için ayrı dü ş ünerek aynı yerde aynı
yerde bulunma cesaretini ve başarısını göstermeliyiz.
İlim

Çin'de olduğu gibi Güre'de de olabilir veya başka bir yerde...
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İlhan Başgöz: 11 Aydının yeni bir
11
edebiyatla ümit vermesi lazım • ••

Söyleşi:

Sayın Başgöz,

Temmuz I997'de
Kültür Bakanlığı size, Türk
kültürüne katkılarınızdan ötürü
üstün hizmet ödülü verdi. Siz bu
ödülü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben 1961 yılından beri yurtdışındayım.
Türk folkloru ve halk edebiyatı üzerinde
çalışıyorum .

A y rıca

İndiana

Üniversitesi'nde bu konularda ders veriyorum. Kültür Bakanlığı'nın böyle bir ödül
vermesi beni çok duygu landırdı. İnsan ,
ömrünün böyle ilerlemiş za manında kendi
memleketinden ödül alınca, çok değe rli
oluyor.
Bizde Türk folkloru sanatkara zararlıdır
djye uzun tartışmalar yapıldı. Bütün sosyal
bilimlerde olduğu gibi Türk folklorunun
araştırılmasında ve değerlendirilmesinde
önemli olan şey yorum sorunu. Bizim folklorumuz kadar komşu ulusların da folkloru
zengin. Ama sorun masalı, hikayeyi yorumlamak sorunu. Bu nlar geçmişten
kalıntılar olarak da yorumlanabilir. O vakit
ölmüş, devrini geçi rmiş kocakarı masalları
gibi değerlendirilebilir. Bir de başka bir
şekilde yaklaşılır, bugünkü folklor verileri
bir gösterim olarak kabul edilir, yani hem
onu anlatan hem dinleyen hem de onun
içindeki geleneksel süreklilik, geleneksel
metin yahut geleneksel oyun bir bütün ola-

IŞIK

GENCER

rak kabul edilir, o vakit hem insanı hem
toplumu hem de geleneksel san atı inceleyen
bir bilim olarak çıkar karşımıza ve çok
güncel olur. Ben böyle bir yaklaşımı
yeğ ledi ğim için y urdışında çalışmalarım
ilgi çekti. Bunun Türkiye'de de ilgi çekmesi
sevindirici bir şey.
Yurtıdışndaki
anlatır

çalışmalarınızı

mısınız?

Ben yurtışında halk hikayelerimiz, bilmecelerim iz, atasözlerimiz üzerinde
çalışum. Aşık edebiyatı, derviş edebiyatı

gibi, Türk folklorunun başka dalları
üzerinde de çalıştım. Ancak yaptığım
çalışmaların çoğu size bahsettiğim bu üç
konu üzerindedir.
Bana sorarsanız bütün bunların orjinal
tarafı yorum değişikliğidir . Benim
yaptığım, anlatanın yani yarat ıcı kişinin,
dinleyenin yani toplumun, geleneksel metnin yani öğrenim, değerlerini ortaya
çıkarmaya çalışmaktır. Böyle bakınca yeni
oluyor. Örnek olarak Nasrettin Hoca hikayelerini ele alalım. Bu hikayeler Türk
toplumunun kökten yapı değişikliği , çok
sarsıntılı bir kültür değişimi zamanında
doğmuş. Göçebe kültürün değerleri
dökülüyor artık yaşayam ıyor. Ye rleşik
kültürün değerleri de daha oturmamış tıpkı
bugün sanayi toplumuna geç işte olduğu
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Bugün ay nı Jurumla karşılaşacak olan bir Türk erkeği nin davranı şını düşünebiliyor musun?

hoşgörü

gibi bir kargaşa ve karmaşa var.
Hoca her iki kültürü de bir eleştiri kalburundan geçiriyor ve onları bize kızmadan
güleryüzle anlatıyor. Hiçbir şeye bağnaz bir
şekilde bağlanmanın gereği yok demek için,
bütün insan yargılarının görece olduğunu
göstermek için , davalıya , davacıya ve
karı s ına haklı s ın diyor.

nereye

varıyor.

ho 'J, l:,,ö rmedi C:oi ,
bağ ı şlamadı ğ ı davranı ş lar da var. Zulüm ile
idarey i h o ş görmüyor. Onu Timur'un
karşısına çıkaran ve rezil eden fıkraların
hepsinde bu var. AJalet d a ğıtımındaki
hak s ızlı ğ ı , ho ş görmüyor. Yolda adamın
biri Hoca'nın enses ine bir tokat atı yo r.
Kadı y a gid iyorlar. Kadı adamın arkadaş ı
ç ıkıyor. On para ceza s ı ile kurtuluyor. Onu
da getiriyorum Jiye çıkı yo r geri dönmüyor.
Hoca bekliyor. bekliyor. bir zaman sonra
Kadı efendinin ensesine t o kadı parlatıp
"i ş im var daha fazla bekleyemem on paray ı
get irince sen alırs ın" diyerek \· ıkıp gidiyor.
H oc a'nın

Ama

Paltosunu yel götürünce telaşa kapılan
karısına "aman hanım Allah'a şükredelim ki
ben içinde değildim" diye ümit ve iyimserlik sunuyor.
Hoca insan ili ş kil e rind e hoşgörü y ü savunuyor. Öyle bir hoşgörü ki karı s ı evlendikten üç ay sonra Joğ uruy or. Hoca " nas ı 1
oldu bu hanım" diyor. Kadın "ben sana geleli üç ay, sen beni alalı üç ay, çocuk da üç
aylık etti dokuz ay" deyince, "kusura bakma
hanım , biliyorsun benim ince hesaplara
aklım ermez" diye cevap veriyor. Bakını z

Rri yak firlı ğ ı

bir fili var,
topla y ıp ,
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ho~ görmüyor.

A k şe lıir ' i y ı kıyo r .

Hoc a'nın

peşi n e

Tiınur' un

Bir heyet
dü ~üyorlar .

Jolldorledcbiyat
bunal ım ı mıza
ı:!Üvenme\e.

uyg un . Kendimize

i) imser l i ğ c .

sağ l am

değerlere.' hoşgörüye, bağnazlı ktan
uzak bi r din a nl ay ı şı na. tarafs ı z ve
dürüst adalet kurumuna ihtiyac ı mız
,·ar bugün de.
Bugünkü

kü l t ü r
de ğ i ş imine
ı ş ık
t u tmak
üzere O dönemi irdeleyebilir
mi y iz'!

Türk toplumunun geç irdiğ i biri nci yapı sa l değ i ş i k lik. ye rl eş i k
toplu ma geç mes idir. 13. yy.
kültürde epikten yani göçe be li ğ in
kültüründen yerleşik yüksek sınıfın
yaz ılı edebiyatın a geçerken böyle
bir kriz doğuyor. Göçebe yerleşi yor
ama henüz daha, med rese nin
kültüründen haberi yok. Ep i ğ i dinlemiyor, çünkü yerl eşe n kültürün
barı şa ihtiyac ı var. Epik kavga eden göçebe
kültürün ed e bi yat ı, b a rı ş istiyor, ekip
biçmek, mahsul almak istiyor. Kendi kuruml a rını k u ra m a mı ş, insan i l i şki l eri ni
d üze nl eyeme m iş , toplumu ayakta tutacak
yerleşi k değerlere varam aınış~en. dervi ş ge1iyor. Öncel ikl e bahçesini yapıyor,
h a z ır lı yor, hayva nın ı güdüyor. ev ini
yapı yor, ondan sonra oraya küçük bir mescit yapı yo r , günde beş vakit olmasa da bir
vakit namaz kıld ırı yor. Çünkü beş vakit bir
araya gelemiyorlar. O bir vakitte topluyor
on l arı. Bu derv i ş onlara bir Je bir ara edebiyatı getiriyor. Yarısı yazı lı, yarısı sözlü
bu edebiyat, hal kın dilinden esi nleniyor,
biç imlerini ku ll anıyor hatta m üz i ği kull anıyor. Bazı yerlerde halk şairinin.
ozanının sazını kull a nıyor. Sünni ve mutlak di ni ideolojisin i de tasavvuf ideolojisi
diye basiı l e~ıiriyor. Sevgi ideolojisi halinde
on l arın anlayacağ ı di l ile yeni yerle~en in-

Bakii'de bir ge;:,ide, 1978.

Timur'un sa ray ın a yakl aş ır ke n , o heyetin
üyeleri korkup kaçıyo r . Hoca b a kı yo r ki
arkasında kimse yok, isteğini soran Timur'a
"s u ltanı m" diyor, "Akşeh ir'e gö nderd iğ ini z
filin tek başına ca nı sıkı lıyor, bir de d iş i fil
gönderseniz gönlünü eğlendirse . "
O vakit Sünni Müslüman lı k an lay ı ş ı
yeni yerleşiyor. Nasrettin Hoca' nın
yak laşım ı akılcı, hoşgörülü, bağ n az olmayan bir bakış, şeri atın ince kaidelerine,
fıkıhı n karmaşık değerleri n e, kerametin
insan aklının alamayacağı şeylerine değer
vermiyor. Şeyh Seyyat Hamza bir gün yedinci kat göğe çıktığını, orada meleklerle
beraber uçt uğunu anlatınca, "ya Şey h im"
diyor hoca, "orada mübarek ceınalinize
y u m u şak yum u şak bir şey değdi mi", Şeyh
"evet değdi" deyince Hoca "işte o benim
eşeği n kuyruğuydu" der.
Bu

hikaye ler

bugün kü

kült ür
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veri yor. Yerle şen köylü seviyor
bun ları . Çünkü dilini anlıyor, ayrıca barış,
kard eş lik , dostlu ğ u dile getiriyor. onların
bu mec;aj lara ihti yaçları var, öyle kılıcını
çekip küffarı kesmeli diye bir mesajı istemiyorlar artık . Derviş böylece göçebelikten
şehre yerleş ik kültüre geçerken doğan krizi
durduruyor. Edebiyatı ile, kişisel davranı ş larıyla . onlara verdiği güvenle durduruyor bu krizi . 15. yüzyılda artık merkezi
Osmanlı idaresi tekkeleri de kontrolüne alıp
kendi yüksek s ınıf edebiyatını kurunca
derviş iş yapamaz oluyor, o vakit müthiş

~;:ın lara

ayrılık başlıyor. Osmanlı aydınıyla
halkın aras ında. Osmanlı edebiyatıyla

bir

hiçbir bağ
kalmıyor. Bu edebiyat onlara diliyle yabancı, biçimiyle getirdiği ideolojisiyle yabancı din ideolojisiyle yabancı. Halk da ne
yapıyor, aşık edebiyatını ortaya çıkartıyor.
Bunlar yeni bir edebiyatın halkı ayakta
tutan, onların sözcülüğünü yapan onların
sanat isteklerini karşılayan bir edebiyatın
temsilcileri. Sazını omuzuna alıyor, aşık,
köyden köye, obadan obaya, göçebeden
göçebeye yeni bir edebiyatın sözcülüğünü
halkın edebiyatı arasında

falan değil. köy toplumu
kendi kurallarını koyup , kendi ilişkilerini
kuruyor. Jandarma hiçbir köyde yoktur,
polis hiçbir köyde yo ktur. Benim
çocukluğumda, gençliğimde de yoktu . Köy
kendi kuralları içinde kendini yaşatıyor.
Nasıl yaşatıyor. köydeki kanun ne şeri at ne
de devletin kanunudur. Onlar kendilerine
göre geleneksel hukukun içinde , aile
ilişkileri içinde. komşuluk ili ş kileri içinde.
köy ilişkileri içinde kendilerini ayakta tutmanın yollarını buluyorlar ve yaş ıyorlar.
Ta ki l 950'lerden sonra köy şehirlere akmaya başlayana kadar. Sanayi toplumu
olmanın sarsıntısı köyün bu kendi kendine
yeten düzenini altüst etmeye yetiyor.
manlı Jandarması

olmuş
altüs t
sürdüğüne göre, aydının
konuşalım isters eniz.

Bu

düze n
işlevini

burada beklenen bir şey var.
Aydının yeni bir edebiyatla bu adamlara
ümit vermesi lazım. Bu adamlara hitap etmesi lazım. Bu adamlarla konuşması lazım .
Bizim aydınımız tümden soyutlanmış, oturuyorlar meyhane köşelerinde haberleri yok
ne olup bittiğinden . Gecekondud a neleri
Aydından

yapıyor.

Dervişler yerleşik

insan lar

mı?

insanlar. Tekkelerde
oturan insanlar ve yazılı edebiyatın temsilcileri devletle kültür uzlaşmasını temin
ediyorlar. Göçebeye tekkeye gidiyor, orada
daha insancı , kendinin anlayacağı . kendi diliyle konuşan , bir kültüre inisiye olmaya
başlıyor. Tekkedeki düzen göçebe düzenini
hatırlatan otoriter bir düzen. Tekkenin
başındaki şeyh mutlak otorite, tıpkı göçebe
toplumunun başı olduğu gibi. Onun mutlak otoritesi de böylece toplumdaki
dağılmaları önlüyor. Ondan sonra köy toplumu kurulunca artık köyü idare eden ü sDervişler yerleşik

-- -- -- -- -- -- --

Berkeley'de, Ankara Üııİı'as ites i 'ıuleıı hocası
Prof Wolfram Eberlıard'/a ( 1964).
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kültürsüz. Dinden ba ş k a tutunacak bir
kültür bulamıyor halk. Biz burada dedikodu
yaparken. Akşehir'de Diya net Vakfı aşure
dağ ıtıyor. Sokak baş larında kazan kazan
aş ure dağıtıyor gelen köylülere. Onları
çekmenin yolunu buluyor. Ama bizim

sevdiklerinden. Köyden gelen adamların ne
beklediğinden haberleri yok. Sen oku, ben
oku, okunmuyor o yüzden yazd ıkl:ırı . 1000
mi sa tı yor 2000 mi satı yo r. Bakın ben
Akşehir'dcydim. Aşık lar geldiler oraya.
Kars'tan iki tane aşık . Bir açıkhava tiyatrosunda bi r gün bunlar konser verdi.
A ç ıkhava tiyatrosunda 5000'e yakın insan
vardı. Yıktılar bu tiyatroyu alkıştan . Bu
adaın1ar onlara hitap etmeyi biliyorlar. Gelenlerin hepsi köyden gelmiş, başka bir
kent kültürü, yeni kültür çağdaş kültür diye
bir şey yok ortada. Çoğunlukta yok. Küçük
bir aydın zümresi bu. Çağdaş diye kendi
kendine karşılıklı dedikodular- içinde. Bu
aşıklar çıktılar, her dörtlüğü söy lemeden
önce aralarınd a yorumlar yaptılar. Yıkıldı
orası yıkıldı. Bu şiirin öyle bir sanat değeri
yok. Yok ama bu adam, kendi anlayacağı
dilde.kendi duy g ul arını , kendi sorunlarını
söyledi. Yanımda aydın bir arkadaş ım vardı.
Halk okumaz, dinlemez diyorsunuz kendi
sorunlarını dile get iren , s ıkıntılarını
söy leyen bir şey duyunca yıkıyorlar
ortalığı. Bizim aydınımız Tanzimat'tan beri
kopuk, medreseden yeti şen de, yeni okullardan yetişen de kopuk. Kökü yok, oturuyorlar kendi ara larında roman yazıyor, şi ir
yaz ı yor, sen iyisin ben iyiyim, halk tabi
' 1
1

halkın

anlayışı

bağnaz

anlayı şı değildir.Eğer

Müslümanlık

mukavemet ediyorlar-

sa bu kültür akımına sağduyulanndandır.
Sabırlıl ar aptal değiller ama çok sabırlılar.
Aptal demek yanlış.
Onlara umut vermenin bir yolu, mutlaka tarafsız, adil ve güçlü bir devlet. Çünkü
köyde kurduğu geleneksel düzen
yürümüyor. Onun dışına düştü kentte adam.
Burada güveneceği tek şey adil, kuvvetli ve
tarafsız bir devlet. Çünkü ne zaman daralsa
ona koşuyor. Ne zaman darda kalsa ondan
medet bekliyor. Bunun var olup olmadığını
münakaşa etmeyeceğim. Böyle bir devlet
Türkiye'de yok. Sıkıntının en büyük nedenlerinden biri bu, ikincisi de bunaltıcı
dönemlerde insanlar geçinecek kadar, ayakta
duracak kadar gelir, temel istiyorlar. Buda
o lmayınca bizim insanımız müthiş bir bunaltı içinde ş imdi . Devlet tarafsız ve adil
olarak gücünü gösteremiyor. Kanun un
varlığı ile yokluğu belli değil. Ekonomi

..
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Yıldıray Erdeııer, Ayııur Durukan, Aı-ııı Evaııs uı rimore,
Hiilya Üıılii, Rııdi Paul Lirıcl
ııer, Jo/ın Masson Siıııiılı.
Otuıwılar: Carol Fislıer, Alem
Fis/ıer, James StewartRobinsoıı, A~Hk Yaşar Reylıani, illıwı Bcışgö~. Zereıı
Taııiııdi,
Mişigan,

68

~

Talat S.
1992.

Halıııan .

folklor/edebiyat
da öyle. Bugünden y arına
güveni yok. Köydeki geleneksel düzen de
yok ki art ık , neye tutanarak ayakta kalsın.
Bu yüzden kü sk ün , huzursuz. ümitsiz.
Can ını desen de Allah canını alsın diyor.
bakımından

Folklorun ve halk edebiyatının bu bunaltı içinde yeri ne olacak? Birincisi. dili
onlar korumuşlar. Yani güzel Türkçeyi bulmak mümkün . Masalda bulmak mümkün '
halk hikayesinde bulmak mümkün ,
atasözlerinde bulmak mümkün, işlek bir
Türkçe halkın anlayacağı öyle fazla sofistike değil, düşündüğünü doğru dürüst
söy leyen bir dili folklorda da halk edebiyatında da bulacağız. Ama bu onları taklit
edelim demek değil. Aşığın söylediğini taklit etmek kuru bir şey olur. Ama aşığın,
kitle karşısında şiiriyle beraber kendini de
sanatının içine katarak, dinleyicisinin de isteklerini göz önünde bulundurarak, bir
gösterim sunmasını taklit etmek mümkün.
Yani bizim sanatımızın, temel yapısı bu
olacak. Bir yaratıcı var, çıkıyor kitlenin
karşısına onun elinde geleneksel bir tür var.
Bir de karşısında çağdaş, modern bir kitle
var. Bu kitle ile iletişimini kurabiliyor bu
adam. Sanatçımızın da yapacağı bu, yoksa,
ne hece veznini kullanmak ne koşmayı taklit etmek ne de geleneksel biçimleri taklit
etmek çıkar yol değil. Mesela bunu Puşkin
bulmuş . Modern edebiyatı kurarken
atasözlerinden faydalanmış, fıkralardan faydalanmış, edebiyat dilini oradan yürüyerek
bulmuş. Bizde kitleyi tanıyacak , yüzyüze
gelmese dahi onun sanat olanaklarını bilecek, geleneksel biçimini bilecek, dilini
öğrenecek bir sanatkarın yapacağı çok iş
var. Bugün bir dil çıkmazı içindeyiz.
Anlaşamıyoru z. Yalnız halk ile aydın değil
aydınlar da birbirleriyle anlaşamıyor. Dil
çıkmazının içinde halk edebiyatının önemli
bir rol oy nayacağına inanıyorum . Ama bu
._

Fiıı

Folk/ur

He lsiııki 'ı/e

Ceıııiyl'ti ba,ı'kaııı Laıırı Kıııı/... u ı le

bir folkl or

koııgn·siııde

( / 988).

sivri uçlara giderek değ il , mesela ben hayat
yerine yaşam diyemiyorum. Hayat ı atarsak
onunla beraber bir sürü de eoüzel deyim eoidiyor. Hayatım diyemeyeceğ iz, sevgilimize.
Hayatım kaydı diye yaşam ım kaydı diyebilir misin ? Us öyle. Ak lı ba ş ııu.la diyebilirsin ama usu ba ş ında diyemezsin . Usu
başından bir karı ş yukarda diyemezsin ama
aklı b aş ından bir karı ş yukarda dersin.Yani
di I ye nilenmesinde artık ölçü halkın
gerçekten be nim se d i ğ i. bizim edebiyatımızda yer alınış . o turmuş kelimeleri
kökü yaba n cı di ye atmay a gerek yok.
Benim kitaplarımı okuyorsunuz. Kullandı ğ ım dil sade, arı, şiir yü kl ü ve anlaş ıl ır
bir di l. Pertev h oca nın geçen gün birkitabını okudum, efsaneler diyor söylence demiyor.
Sanatkarla Türk halkı arasındaki kopukluk Selçuklulardan kay nakbnıyor.
Kü ltür Farsça. İran 'dan katipler getiriyorlar
devkt iş le rini yapmak için. Onların dili
Farsça, etraflarında toplanan s anatkürların
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dili Farsça , Mev lan a'nın dili Farsça. Halk
bunlardan bir şey anlamıyor. Osmanlı
ayd ını, -şi irini halkın anladığını görünce,
ben ş iirimd e ne hata yapt ım da halk beni
anlı yor diyor. Türk h a lkından kopmuşluk
Cumhuriyet döneminde de devam etti.
Şimdi de devam ediyor.
Atatürk devri bir gayret gösterdi. Kurtulu ş Savaşı y ıll arında ay dın Ankara'ya

gitti . İ s mail Zühtü bandosunu alıp, açık havada konser veriyor Ankara halkına. Kuvayi
Milli ye Meclisi halka yaklaşınca, şaşarak
söy lediklerini yazdıklarını halkın anlamadı ğını fakediyor. Bunun üzerine mecliste
bir komisyon kurup yasaları ve nu tukları
Türkçeleş tiriyorl ar. Gemerekli Yusuf Efendi , Mehmet Emin'in bir ş iir i ni camiye
as ıyor :

"Korka klar harp güııü evde otursun
Seıı

yürü ce,ıge git arslan Türk oğlu"

Şiiri

cami duvarında okuyan aske r
kaçağı Deli Selam karısına varıp "Çantamı
hazırla ben cepheye gidiyorum" diyor.
Kurtulu ş Savaşı

yeni devletin kültür,
politika, idare anlayışının doğru temellere
oturtulduğu bir devirdir.
Kuvayı

Milliye devrinden sonra da
1940' 1ı yllarda toplum cu sanatçılar halka
yanaşmayı denediler. Eğer o devrin ardından
gelen demokrasi devrinin anlayışsızlığı olmasaydı bunu başaracaklardı.
Ama ondan sonra gelen Türk aydını bir
kopukluğun içine düşüyor. Halkla ilişkisi
O s manlı aydının ilişkisini sürdü rüyor.
Y aşa mıyla kopuk, yazdıklarıyla kopuk,
duy gularıyla kopuk, diliyle kopuk. hiçbir
ilişkisi yok. Bizler, Türk halkının temsilcileri olmay an bir sanatk ar gru bunun
ardıllarıyız . Osmanlı'daki Arap, Acem
özleminden sonra B atıdan etkileniyor ayd ın .
Türk halkı halen sanatçı sın ı bekliyor. Bulamadığı için aşığı alkışlıyor. Genç olsam
sırtıma çantayı vuracağım . İçi ne sevdiğim

üç beş hikaye kitabı koy acağım, gideceğim
köy kahvesine oturacağım. akşamları gelin
ben size ne okuyacağım diyeceğim .
bakalım ne düşünecekler. Başkalarını
suçluyoruz ama kendimiz yetersiziz.
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Kısaca kitaplarınıza göz atalım

isterseniz.
Yunu s Emre kitabınd a dervişin
önemini anl atmaya çalıştım. Bu yorumun
bugün aydınlar üzerinde etkili olmasını
bekliyorum. Aydın bir çaba içinde ben ne
yapay ım di-ye dü ş ünüyo r. Derviş bunu
gösteriyo r. Aleviler ne yapıp Aleviliği
nas ıl anlayalım di yorl ar. Hacı Bektaş
Veli'nin Vilayetnamesi'ni okusunlar. Efsanelerden , olağanüstü un surlardan
arındırırsak kitabı, size bahsettiğim toplum
öncüsü olarak çıkıyor ortaya derviş , 13.
y üzyılda Türk toplumunun karşısına
ç ıkıyor ve seviliyor. Bugün toplum liderliğini Aleviler böyle anlarlarsa, Alevilik demokratik, sağlıklı güçlerden biri olacaktır.
Karac 'oğ lan'da

ise, göçebe kültürün
içinde, dine, kadına , hayata bakı şın nas ıl
canlı olduğunu göstermek istedim .
Karac'oğlan konar-göçerler arasında yaşıyor.

Pruf Dr. Unda Degh 'le bir ge :ide ( /992).

Onun kadına bakışı bağnaz Lleğ il. Diyor ki
"Gittim oturdum çadırın önüne/ Ağ göğs ü
üstüne kondurdu beni." Hiç bağnaz, yobaz
bir anlayış yok. Doğaya bakışı da tertemiz.
Halen doğanın tahrip ed ildi ği bir dönemde
Karac'oğlan'ın doğa sevgisinden bugünün
aydını çok faydalanacak sanı yorum. Dine
bakı şı da öyle. Bugün halk edebiyatını incelerken bugünün sorunlarına nas ıl bir çözüm
bulunacağını göz önüne getirmeye çalıştım.
Bu mesajın alındı ğını sanıyorum. Çü nkü
nereye gidersem, tanımadığım insanlar
karşıma çıkıyorlar: 'biz okuduk' diyorlar.
Halk edebiyatının halka vereceği Lleğerler
bugünün aydınının da halka vereceği
değerlerdir.

Yeni bir

kitabınız

çıktı.

Vay
Başıma
Geleııler isimli tekerleme
kitabı. Biraz da ondan konuşalım.

dilini, masal ve hikiiye
kullanarak iki deneme yaptım.

Halkın

tekni ğ ini

folk/or /edebi_r·a ı
Biri ciddi ; "Çobanla Koyunun Hikayesi."
Halk edeb iyatın111 o güzel tatlı dili ni insan
duygularına indirgedim. Bir ço banın bir
kızla sevg isi . Onların kaval sesinin
g üzelliği içinde anlaşabilmesi.
bir çocuk tekerlemesi. Bir masaldan alınma. Adam başını kaybeder arar
bulmaz. Bulur tutamaz. Benim kitabımda
bu bir çocuk baş ı. Başını bulamıyor. bir
polis e soruyor. Poli sin ona b aş diye
ya
gös terdiği ya eşek başı , ya öküz başı
parti baş ı , ya hükümet baş ı. Sonunda " n ası l
ğun
baş istersin yavrum"diye soruyor. Çocu
ı, bir
cevabı şöy le : Benim başım çocuk baş
güzel öğrenci baş ı , bir tertemiz insan başı,
uzun söz ün kı s ası , sa k a llı s ı kösesi yok
mudur bu memlekette polis amca bir güzel
bir temiz baş, bir doğru bir lekesiz baş?
Vay benim başıma gelenler. Vay senin
İkincisi

başına

gelenler!

Hiçbir sanatçılık iddiam yok. Zannadiyorum bu mesaj hem büyükleri hem de
küçükleri etkileyecek. Öyle büyük bir sanat
olmadığını biliy orum . Gös term ek istediğim, halk edebiyatımızın gerç ek
isanatçılara yeni arayışlarında yardım edeb
leceğ idir.

Bu çalışmalarınıza deva m edecek misi niz?

Bu çocuk kitaplarının arasına Küç ük
Sıçanın Başına Gele nler diye bir dizi
hazırlıyorum. Sokaktaki vatandaşın hastanede, devlet dairesind e, iş ararken başına
neler gelebileceğ ini anlatıyor. Bu hikayenin
kahramanı ise bir sıçan.

Kırklareli 'ııde Karagii;. lıeykt·liııi11 ö11iiııde.
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TÜRKİYE'DE HALK BİLİMİ

ÇALIŞMALARI VE MİLLİYETÇİLİK*

İLHAN BAŞGÖZ

ikinci yarısında, çoğunluğun anTür kiye 'de folk lora ilgi, 19 unc u yüzyılın
Osmanlı
k gere ksin imi duy ulu nca başladı.
layabileceği bir dil oluşturma
Tür kçe ye,
nda kullandıkları dil, çoğunlukla,
aydınlarının, öze llik le yazıları
an
llarının karıştırılmasından oluş
Arapça ve Fars ça söz cük leri n ve gra mer kura
o
im ve din kurumlarının etki si ile
bir dildi. Bu yabancı öge leri n baskınlığı eğit
resm i yazışmaları ve klas ik ede kad ar arttı ki, sıradan halk kan un dili ni,
ta sosy al bir işlev tanınmadığı süre ce, Osbiyatı anJ ama z hale geld i. Ede biya
rahatsız
daki bu iletişim uçu rum und an
manlı aydınları halk la araların
olmadılar.

ede biya tta işlevsel bir deği~ime
1839 'da başlayan Tan zim at reformları,
ile ilişkiler kur an ve Avrupa'nın sosy al kukapı açtı. Batı ile, öze llik le Fra nsa
ar kuşağı 1 çok geç med en farkına vardı ki, bu
rumlarına hayranlık duy an yen i yaz
öne mli bir rol oynamıştır. Onl ar Tür kiye 'ye
kurumların geli ~me sind e ede biya t
yele r, romanları oyu nlar yazd ılar ve
dön ünc e Batı mod elle rini taki p ede rek hika
ı geçmişinde bili nme yen bu türl er,
gaz etel er yayınlamaya başladılar. Osmanl
ef almıştı. Bu yen i türl erle yaz arla r, soşi mdi halk a yen i mes ajla r verm eyi hed
ak için, halkı aydınlatmayı umu yor
syal ve poli tik refo rml ara des tek sağlam
ekte ki
dığı süre ce, onların halkı etki lem
lardı. Dill erin i pek az insa n anla
başarıları sınırlı kala cak tı.

ylaştırılması gereği, böy lece
Dili n deği ş tirilmesi ve eğitimin kola
0-1888), 1882 yıl ında şöyle diy ord u:
1860'larda orta ya çıktı. Namık Kemal (184
en eserlerimizi işitince , başka lisa n"Ok uma yaz ma bile nler in çoğu ede biya t den
kalkıyo rlar ... iki say falık bir yazı
da yazılmı~ bir dua san arak ami n dem eye
Bur han lüga tler ine baş vur mak zoru nok uma k için herk esi seks en defa Kam us ve
ent; 1949; 132) .
da bırakmak ned en mar ifet sayılsın?" (Lev
Diyor ki "Gelin birleşelim. Şaraba
Ali Sua vi (1838-1878) dah a açık konuşur.
··························•·························w······
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ateş-renk demiyelim, düzce şarap diyelim. Muradımız bir fikir anlatmak
olduğuna göre niçin bir de halkı, süslü yazıyı anlamak için sıkıntıya sokalım ..
Gazateleri İstanbul'da halk lisanı olan Türkçe ile yazalım." (Levend; 137)

Ahmet Midhat efendi (1884-1913) sorunu şöyle ortaya koydu:
"Kalem sahiplerine şunu sormak istiyorum. Bizim kendimize ait bir
lisanımız yok mu? Bizim (karma) lisanımızı Türkistan'dan bir Türk, Necid'ten
bir Arap Şiraz'dan bir Acem getirsek, edebiyatımızdan en güzel parçayı bunlara
okusak, hangisi anlar? Şüphe yok ki hiç birisi anlamaz ... Bu parçayı bize okudukları vakit biz de anlayamıyoruz. Arapça ve Farsça'nın ne kadar izafetleri,
ne kadar sıfatları varsa kaldırıversek, yazdığımız şeyleri bu gün yediyüz kişi
anlayabilmekte ise, yarın mutlaka yedi bin kişi anlar." (Levent; 141)
dilini kullanarak, anlaşılır bir Türkçe ile edebiyat yaratmak,
böylece söylemek istediklerini daha çok okuyucuya anlatmak isteği Tanzimat
yazarlarını halk edebiyatı ile ilgilinmeye götürdü. Şinasi (1826-71)
eğitilmemiş halkın anlıyacağı kadar sade bir dille Şair Evlenmesi oyununu
yazdı. Kitabın 1871'de yapılan ilk basımında kapakta oyunun "Lisan-ı avam"
üzre yazıldığı belirtiliyordu. Bundan üç yıl sonra Şinasi, dört bin atasözünden
oluşan derleme yayınladı. (Şinasi)
Halkın

Başka

bir yazarımız, Ziya Paşa (1829-80)

şöyle

diyordu:

"Vah bize yazık bize! Bu hale göre bizim millette, tabii hal üzre ne şiir ve
ne de inşa (nesir, düz yazı) var demektir. Hayır, bizim tabii olan şiirimiz ve nesrimiz, taşra halkıyla, İstanbul ahalisinin avamı arasında hala durmaktadır.
Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri avam şarkıları, ve
taşralarda ve cöğür şairleri arasında deyiş, üçleme ve kayabaşı denen
nazımlardır." (Levend; 139)
bu akıma, başka aydınlar, hikaye, oyun yazarları ve
şairler katıldılar. Hüseyin Rahmi (Gürpınar) (?-1944) romanlarını halka okutmak, onlara sevdirmek için, Karagöz'ün ve Meddahın dilini ve güldürü tekniğini
kullandı. (Boratav 1943; 161)" Halkı bilgilendirmek, ona ders vermek için Ahmet
Mithat efendi, (1915 - ) Şinasi'nin yayınladığı atasözleri üzerine kurulmuş hikayeler yazdı. Abdülhak Hamit (1851-1937) oyunlarından Sabru Sebat'ı halk
deyimleri ve atasözleri ile doldurdu. (Tanpınar; 435) yüzyılın sonunda ise Mehmet Emin (Yurdakul 1869-1944), halk edebiyatının hece veznini kullanarak ulusal duygulara hitap eden şiirler yazdı ve "milli şair" olarak adlandırıldı.
1860 ile 1900

arasında

Faydacı bir yaklaşımla, dili sadeleştirmek için halkın edebiyatı ve dili ile
ilgilendikleri halde, bu devrin aydınları, halk biliminin ve halk edebiyatının
değerini anlamış değillerdir. Namık Kemal Celaleddin Harzemşah adlı oyunun

önsözünde, masallarımız için diyor ki " Bizim hikayeler tılsım ile define bulmak, bir yerde denize batıp sonra yazarın hokkasından çıkmak, ah ile yanmak,
külünk ile dağ yarmak gibi bütün bütün tabiat ve hakikatın haricinde birer konu-
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son çağrı olan 1908 ikinci Meşrutiyet reformlar~~w~~şansı: kalması, ~a~et
etkıledıler.
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kardeşleri Osmanlılara karşı savaşmaları hala _milliye_~~ılıge _dıre~en ~uç_~ere
son darbeyi vurdu. (Berkes 1964; 313) Türkler nihayet ogrendıler kı, Musluman
olmaktan başka bir kimlikleri olmalıydı.
Türk milliyetçiliğinin kurucusu olan Ziya Gökalp (1876-1924) gör~şler~i
böyle bir zamanda ortaya koydu. Pek uygun bir zamanda_ortaya konan Gokalp ın
öğretisi, çökmekte olan imparatorluğun kalıntılarından b_
~r ul~s Ş~w~r~ yaratmak
isteyen aydınlar için birleştirici bir çağrı oldu. Gökalp Turk k1mlıgın_ı ulusal tarihte, ulusal edebiyatta ve ulusal dilde arıyordu. Onun inanış sistemınde, bu üç
kültür ögesi, Osmanlı kültüründen bozulmamış bir Türk kültürü yaratmak ve
Türkleri birleştirmek için en önemli kaynak sayılıyordu. Gökalp, bir ulusal
kültüre ulaşmak için Osmanlı olan herşeyin reddedilmesi gereğine inanıyordu .
Gökalp'ın ideolojisinde Osmanlı kültürü ve kurumları tümden olumsuz bir görev
yüklenmiştir: Bütün suçu yüklenmesi gereken günah keçisi gibi bir şey. Gökalp
diyor ki:
"Bundan on beş yıl evveline kadar, memleketimizde yan yana iki lisan
yaşıyordu. Bunlardan birinin resmi bir değeri vardı ve yalnız yazıda kullanılıyordu. Buna Osmanlıca adı veriliyordu. İkincisi yalnız halk arasında
konuşuluyordu. Buna da, alay yollu Türkçe deniyordu. Ve avama mahsus bir argo
zannediliyordu. Halbuki asıl gerçek ve tabii lisanımız bu idi... Memleketimizde
bu iki lisan gibi iki vezin de yan yana yaşıyordu. Türk halkının kulland ığı Türk
vezni usulle yapılmıyordu. Halk şairleri vezinli olduğunu bilmeden gayet lirik
şiirler yazıyordu ... Memleketimizde bunlardan başka, yan yana yaşayan iki musiki vardır. Bunlardan birisi halk arasında kendi kendine doğmuş olan Türk musikisi, diğeri Farabi tarafından Bizans'tan tercüme ve kopya edilmiş Osmanlı
musikisidir... Ahlakta da aynı şeyi görürüz, Türk ahlakı ile Osmanlı ahlakı
birbirine zıt gibidir... Yalnız memleketimize mahsus olan bu garip vaziyetin sebebi nedir? Niçin Türk kültür örneklerinin (Gökalp enmuzeç diyor) h e r şeyi güzel,
Osmanlınınki çirkindir? Çünkü Osmanlı kültürü Türk kültürüne ve hayatına zararlı olan emperyalizm sahasına atıldı, kozmopolit oldu, sınıf menfaatını ulusal rnenfaatın üstünde gördü." (Ziya Gökalp 1966; 32,40).

Şunu hemen belirtmek gerekir ki, Gökalp'ın görüşleri, 1940 ların Tü rkçüleri
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Milliyetçiliği fikri, artık aydınların bir hayal i olmak tan çıkmıştı.
• Böylece
milliy etçilik , eğer, önem li bir azınlık oluşturan Kürtl er sayılmazsa, Anado
-

lu'nun etnik bütünlüğü neden iyle uygulanması kolaylaşan bir devle t politik
ası
halini aldı. Yeni devrin aydınları, Atatü rk'ün güçlü önderliği ile, 1920'l
erde,
Müslümanlığın sosya l hayat ve devle t üzerin deki baskısını kaldır
mak, imparatorluğun politik yapısını değiştirmek, eğitimi ve kanun lar sistem
ini, gelenekleri
ve zihinl eri modernleştirmek için bir dizi köklü reform gerçekleştirdiler.
Sultanlık ve Halife lik kaldırıldı, yeni devle t Cumh uriyet oldu. Din
okulları, medresele r kapatıldı, devle t okullarında din dersle ri okutulması yasakl
andı.
Müslü man şeriat kanun u kaldırıldı, yerine Avrup a'da alınan kanun lar sistem
i
konul du, Romen alfebesi kabul edildi ve Arapçanın kullanıl.ması suç sayıldı
.
Yeni liderl er inanıyordu ki, "kede rde ve sevinç te" Türkl eri birleştirmek
için, onlara şanlı bir geçmişe dayan an bir milliyet duygu su sunulmalı, bu ulusal
kültür , aydınlarca da, köyül ülerce de anlaşılan arı bir Türkç e ile ifade edilme
liydi... Yoksa köklü reformların toplu mda kök salması kolay olmazdı.
1932
yılında Türkç eyi arıtmak, yabancı sözcü klerde n ve kural
lardan temizlemek
amacı ile Türk Dil Cemiy eti kurul du. Aynı yıl kurul an Türk
Tarih Cemiyetine
ise, Türkü n Asya ve Avru pa'da ki, özelli kle İslam önces indek i tarihin
i,
önyargılardan uzak bir tarafsızlıkla incele mek görev i
verild i. Ancak o vakit
Türkl erin şanlı geçmişi ortaya çıkabilecekti. Bu iki cemiy etin kurulması
da
Atatü rk'ün desteği ile oldu ve 1981 yılına kadar da onun mirasından
ayrılan
para ile çalışmalarını sürdü rdü. Asker i idares i o yıl bu cemiy etlerin ikisini
n de
yapısını değiştiren bir kanun la, onları yeni ellere teslim
etti.
Bu devle t milliyetçiliği devrin de, ulusa l kültü rün kaynağı folklor olarak
görül dü. Açıktı ki, halk şiirini yarat anlar ve yaşatanlar, Arapça'nın
ve
Farsça'nın etkile rine direne nler Türk halk sanatçıları
idi. Türkç eyi yabancı etkisi ile yozlaşmaktan bunla r kurtarmıştı. Bunların eserle rini eğitilmemiş
büyük
çoğunluk dinliy or, anlıyor ve seviy ordu. Halk edebiy
atının dili, eğitilmemiş
köylü kitlele ri arasında yüzyıllardır, güçlü bir iletişim aracı olarak kalmışt
ı;
yeni Cumh uriye t'in aydınları da idare edenl erle, edilen lerin dili arasın
daki
uçuru mu kapat mak için böyle bir iletişim aracı araştırıyorlardı. Halk
şiiri,
özelli kle Bektaşi ve Alevi aşıkların şiirleri, Cumh uriye tin laik ideolo
jisine
güçlü bir destek sağlıyordu. Osmanlı aydınlarının önem semey ip, görme
zlikten
geldik leri aşıklar yeni idaren in kültü r kahramanları olara k görül dü; anılar
ına
günle r düzen lendi , böyle günle r başkantte önem li kültü r olayları
sayıldı.
"Halk a doğru" sloganı aydınların dilind en düşmez oldu. Aynı ilke,
Atatü rk
tarafından kurul an ve 1950 yılına kadar meme leketi idare
eden Cumh uriyet
Halk Partis inin altı okund an birisi idi.
Daha 1920' lerdek i savaş yıllarında, Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşların
a
bir "hars daires i" eklenmişti.. . Gökalp'ın "milli hars" ilkesi ne göre kurul
an bu
bölüm ün görev i Türk halk edebiyatını derlem ek, ve bu aland aki çalışm
aları
yayınlamaktı. Yeni Türki ye folklo r çalışma.larını düzen e sokm ak, folklo
r gezi-

78 - - - -- - - - - - - - -·- -

folklor/edebiyat •.:=========z=~;ısesıı:.:ı=m~=w,ıeıı;;nrııı=::auı;ı;::;J
leri tertiple mek ve bir ~tnografya müzesi kurmak için memleketimize yabancı
uzman lar davet etti. Ignaz Kunoş, Bela Bartok, Gyula Mesza ros bunlar
arasındadu. Macar müzikç isi Bela Bartok'un önerisi üzerine İstanbul Konservatuvarı, 2000 türkü derled i ve bunların bir bölüm ünü 1925'le 1935 arasında
yayınladı. (Borata v, 1952; 71)
Folkl_? r alanındaki bilimsel çalışmalar, Fuat Köprül ünün başkanlığında,
.
Istanbu l Univer sitesin de, Türkoloji Enstitü sünün kurulması ile başladı. Cumhuriyetin ilk on yılında Fuat Köprü lü'nün folklor araştırmalarına katkısı büyük
oldu. Köprül ü asıl tarihçi idi ama, Türk folkloru üzerind e de önemli çalışmalar
Medyayınladı. Bunların en başta gelenleri: Aşık Tarzının Menşe ve Tekamülü,
dahlar, İlk Mutasavvıflar, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi, Türk
Saz Şairleri adlı çalışmalardır. Aralarında Pertev Naili Boratav'm da bulunerini
duğu daha sonrak i folklor cular kuşağı folklor ve edebiy at eğitiml
Köprü lü'den aldılar. Ziya Gökalp'ın yetiştirmesi olan Köprülü, ustasının tarih
ve milliye t ilkesin i folklor ve edebiy at araştırmalarına uyguladı. Köprü lü'nün
nakış da
çalışmalarındaki bilimsel değerin yanında, okuyuc u onda ideolojik bir
maları
bulacaktır. Köprü lü ispata çalıştı ki, "Folklor ve halk edebiyatı araştır
Türk halkının sanat ve estetik teki üstün değerlerini tanıtmakta en iyi yoldu"
(Köprü lü, ilk Mutasavvıflar; 1-2)
Bu romant ik ulusçu görüş bu günde Türk folklor araştırmalarının büyük bir
kısmına damgasını vurma ktadu.
Türkiy e'de tümde n folklor araştırmalarına adanan ilk kuruluş Halk Bilgisi
Mustaf a Necati 'nin
Derneği'dir. Bu dernek 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı
onursa l başkanlığında kurulmuştur, ama bir devlet kuruluş değil; özel bir demek tir; böyle olduğu halde devlett en büyük destek görmüştür. Derneğin bütün resmi
tı; Derneğin
kağıtları, Büyük Millet meclisi nin matbaasında, ücretsi z basılmış
ilk yayınının tamamı Milli Eğitim Bakanlığınca satın alınmış, bütün okullar a
ve Demek üyeleri ne parasız verilmişti.
Halk Bilgisi Derneği, memle ket çapında bir üye yazma kampanyasına
kuram girişti, yayın gereğini belirtti ve üyesi olan amatör folklorcuları folklor
yayını, Van
ları ve alan araştırmaları konusu nda bilgilen dirdi. Derneğin ilk
Genne p'ten bir çeviriyi de içine alan bir rehberdi: Halk Bilgisi Rehberi No. 1.
Rehber de Van Genne p'in yazısından başka Mahm ut Ragıp, Hasan Fehmi, İsmail
Hüsrev 'in yazıları vardı ve rehber yerel folklorcular için bir el kitabı olarak
nu
hazırlanmıştı .. Böyle bir el kitabı, daha 1920'lere kadar folklor un ne olduğu
bilmey en Türkiy e için pek gerekli idi.
Halk Bilgisi Derneğinin folklor anlayışı Ziya Gökalp 'm roman tik ulusçu
Bilgörüşünden etkilenmiş görünü yor. Dernek'in 1928 yılında yayınladığı Halk
gisi Mecmuası (tek bir sayı yayınlanmıştır) derneğin folklor anlayışının bir ikilem içinde olduğunu göster iyor. Dernek genel sekrete ri Ziyaet tin Fahri
a halkı
(Fmdıkoğlu) na göre Derneğin gayesi "milli birliği sağlamak yolund
sekreeğitmek için folklor çalışmalarına ve derlem~lerine yer vermek ti." Genel
--
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ter dergiye yazdığı bir makalad e bir adım daha ileri giderek folklorcul ara, bu
milli birliği sağlamak için, bir çeşit sosyal haber ulaştırm a önerisin de bulunuyor. Ona göre dergi bir halk gelenekleri haritası yapmalı ; bu harita destanların, masa lların, halk şiirlerinin, inanışların, dilin, gelenek lerin ve maddi
kültürü n yerleri işaretlenmeliydi . Folklorcu böyle bir haritayı inceleye rek ulusal kültüre ve ulusal dile ters düşen toplulukları bulacak ve bu kültür anormal liklerin i ulusal birli ğ in içinde eritmek için uygun tedbirle ri a l acaktır.
(Fındıkoğlu 1928:141.) Bu görüşün yanında, aynı dergide İsmail Hüsrev, daha bilimsel ve tarafsız bir folklor anlayışı ileri sürüyor du.
1940 lara kadar bu folklor görüşü, ufak tefek farklarla Türk Folklor
araştırmalarına damgasını vurdu. Bu yandan değerlendirilince her folklor türü
ulus için özel bir değer taşıyordu. Atasözleri ataların yüksek ahlak ilkelerini ve
felsefes ini yansıtıyordu; destanla r Türk kahramanlığının anlatılmasından
başka bir şey değildi; bilmeceler Türk insanının zihin inceliğini ve akıllılığ
ın ı
sergiliy ordu, halk şii ri halkın bozulmamış ve doğal duy gularını ortaya
koyuyor du; uzun sözün kısası, folklor, bütünü ile, yüzyıllardır hor görülen ulusal
ruhun aynası idi. İle rde görülec ektir ki, bu folklor anlayışı, Ankara
Ünivers itesinde Pertev Naili Boratav'ın idaresin deki bağımsız folklor
kürsüsü nü yıkmak isteyenlerin elinde bir silah olarak kullcµulacaktır.
Halk Bilgisi Derneği'nin çalışmaları 1932 yılında sona erdi. Ve folklor
araştırmaları ve derleme leri memleketi tek başına idare eden Cumhur iyet Halk
Partisin ce kurulan sosyal çalışma merkezl erinin, yani Halkevleri'nin programına alındı. (Halkev leri için bak. İlhan Başgöz. Türkiye Cumhu riyetini n
Eğitim Çıkmazı ve Atatürk .) İlki 1932 yılında kurulan Halkevl eri ve Halkoda ları, on yıl içinde yurdun her tarafına yayılarak 1945'te sayıları 465'e ula~tı.
Onların çalışmaları arasında folklor araştırmaları ve derlemeleri önemli
bir
yer tutuyord u. Kentlerd e kurulan Halkevl erinin hemen hepsi aylık bir de rgi
çıkardı. Bu dergiler de de her zaman folklor konularına yer verildi; ayrıca
yerel
folklorla ilgili derleme ve araştırmalar kitaplar halinde yayınlandı. (Halkev i
yayınlarının listesi için bak: Candar. ) Ayrıca, Halkevl eri Genel Merkezi Ankara'da bir kitap serisi yayınlamaya başladı ve bunların arasında folklorla ilgili
araştırma ve derlemelere büyük yer verildi. (Candar). 1945 te, aynı merkez
bir
folklor arşivi kurmay a ba şl adı. Ahmet Kutsi Tecer tarafından başlatılan bu
girişimde, ben de öğrenci olarak bir ara çalıştım. Uzun zaman yaym alanınd
a
kalan tek folklor dergisi olan Halk Bilgisi Haberle ri'ni lstanbul Eminön ü Halkevi yayınladı. Bu dergi, yayınladığı değerli folklor malzem esi nedeniy le
bugün de folklorcular tarafından aranan bir dergidir . Kendi kendini yetişt i ren
bir folklorcu olarak Mehme t Halit Bayrı'nın derginin kurulup yaşamasına
verdiği emek burada anı lmalıdır. Derginin birinci sayısı 1932'de, 117 inci
son
sayısı 1942 y ılında yay ınlanmıştır.
1938 yılında, Ankara Ünivers itesinde yen i kurulmuş olan Dil ve TarihCoğrafya Fakültes i Türkoloji Enstitüs ü'nün programına, sadece sözlü edebiya
tla
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meyı ıçıne a an ır folklor arşivi geliştirdi. (Boratav, 1942)
~ora tav eğitimini Avrupa da yapmış, bir yandan Van Gennep'in, bir yandan
d~ _F~n okulunu n etkisi altında kalmıştı. Arapça ve Farsça ile beraber, iki Batı
~ılını,_ A~manca ve Fransızcayı iyi biliyordu. Boratav ilk çalışmalarında, metı~~erın ıncelemesini esas alan "literary folklorist, edebiyat yanlısı folklorcu ların yolunda çalışmalar yaptı. Gerçi Boratav folklorun uluslararası niteliğini de, sosyal çevre ile iç içeliğini de, hiç bir zaman göz önünde n uzakta
tutmadı; bütün tahliller inde Torkiye'yi aşan karşılaştırmalara yer verdi...
Onun ilk çalışmalarından biri olan Halk Hikayeleri ve Türk Halk Hikayeciliği, folkloru sosyal çevre içinde incelemenin en iyi örneklerinden biridir. Konusunun özelliklerine göre çeşitli yaklaşımları kullanan Pertev N. Boratav bunlardan hiç birisine bağlı kalmaya n orijinal bir folklor araştırmacısıdır. Batı'da
"Söz kalıpları" yaklaşımı daha yeni çiçeklenirken Pertev N. Boratav "Le Tekerleme" adlı Fransızca kitabı ile, bu yaklaşımın iyi bir örneğini vermiştir. En
son çıkan Nasredd iq Hoca kitabında ise, bir zamanlar sınırlı bir şekilde kendisinin de izlediği Fin ·okulun un ciddi bir eleştirisini yapmıştır. Orada Boratav
diyor ki "Bir çok bilgin bu yöntemle (Fin yöntemi) bir fıkranın, bir masalın
kökeni konusu nda kesin sonuçlara vardıklarını sanmışlardır. Ne var ki, günün birinde onların dayandıkları belgelerden daha eski bir belge, ya da araştırmanın
dışında kalmış ülkeleri n birinden yeni bir metin bulunması ile vardıkları
sonuçla r alt üst oluvermiştir. " (Boratav, 1996; 40)
Pertev Boratav'ın idaresin de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde kurulan
folklor kürsüsü , bir zaman sonra, artık yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik
yapan öğrencilerinin de elbirliği ile, folklor çalışmalarının merkezi halini
alıyordu. Ama, Boratav'ın objektif ve bilimsel folklor anlayışı, 1946'dan sonra
Cumhu riyet Halk Partisini ele geçiren tutucu kanada ters düşmeye başladı. Bu
fakülted e "solcu hocalar" adı ile bir olay başlatıldı... Bu "solcu hocalar" dan
ikisi, Boratav ile Niyazi Berkes, Halk Partisi reform karşıtı kanadın kontrolüne geçmeden, Halkevlerinin çalışmalarına katılmışlar, çalışmalarını Ankara Halkev i dergisi olan Ülkü'de yayınlamışlardı. Halkevleri Boratav'ın bir
kitabını da basmıştı. 1944 yılında Demokrat Partinin kurulması ve çeşitli iç ve
dış odakların etkisi ile, Türk toplumu nda köklü reformlar gerçekleştiren Halk
Partisi, ciddi bir dönüşümle, kendi eliyle gerçekleştirdiği reformlara ters düşen
bir kültür politikası izlemeye başladı. Yalnız köy çocuklarının okuması için
değil, demokr atik eğitim için de, pek cesur bir atılım olan Köy Enstitüleri, tekrar sıradan öğretmen okulları haline getirdi; büyük toprak sahiplerinin elinden
geniş toprakları alarak, topraks ız köylüye dağıtmayı hedefley en ve 1944'te
Halk Partisi tarafından kabul edilen Köylüyü Topraklandırma Kanunu kuşa
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benzetildi. Bir yıl sonra toprak dağıtımı unutuldu. Devlet okullarına din dersleri yenid~~ konuldu; Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığında
ger~ekleştırılen Klasiklerin tercümesi unutuldu; Halk Partisinin Devletçilik ilkesı hızını kaybetti; Amerikan yardımının başlaması ile özel girişim ekonomide ağırlık kazanmaya başladı.
Bu değişmeler iktidardaki Halk Partisinin sağ kanadı ile, muhalefet partisi olan Demokrat Partinin kültür alanında daha da sağa kayan politikasının
anlaşması ile mümkün oldu. Halk Partisi Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer'in
bakanlığı ile Milli Eğitimi kontrol eden bu iş birliği, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde, her iki partiden güçlü temsilciler buldu. Ve hedef olarak Dil ve TarihCoğrafya Fakültesindeki "üç solcu profesör" seçildi. Bunlar Niyazi Berkes, Behice Boran ve Pertev Boratav idi. Basında ve çeşitli politika çevrelerinde
yayılan dedikodular bu hocaları komunistlikle, Türk gençlerine kökü dışarda
ideolojiler aşılamakla suçluyordu. Reşat Şemsettin Sirer'in Milli Eğitim Bakanlığı, hemen bütün siyasi partiler, Ankara politika çevreleri ve bazı gazeteler, tam üç yıl işlerini güçlerini bırakıp bu üç profesörü işinden atmak için bir
cadı kazanı kaynattı. Tekrar edil edile yayılan dedikodulardan Boratav'ın
payına şunlar düşüyordu: Boratav Türk masallarının uluslararası temleri
olduğunu söylüyormuş, folklorun ulusal karakterini görmezlikten geliyormuş,
Köroğlu gibi destan kahramanlarını, zenginlerden alıp yoksullara dağıtan sosyal eşkiyalar olarak tanıtıyormuş, halk şiirlerinden yoksullukları ve zulmü
yansıtanları seçip sınıfta bunları okutuyormuş; ayrıca Türk gençlerinin.yük sek
ahlak değerlerini bozacak müstehcen fıkralar üzerinde duruyormuş.
Yeni kurulan Demokrat Parti, bu dedikoduları, yakında yapılacak genel
seçimlerde Halk Partisini bozguna uğratmak için kullanıyordu. Solcu hocaları
Milli Eğitim Bakanı Yücel koruyor olmalıydı, Onu da İnönü 8 yıldır bakanlıkta
tuttuğuna göre, Halk Partisi komunistlere kucak açmıştı.
Bu solcu hocalar suçlaması uzun ve karmaşık araştırma kurullarından
geçtikten, danıştayca birbirine ters kararlara bağlandıktan sonra, adı geçen Hocaların mahkemeye verilmesi ile sonuçlandı. Fakat mahkeme kararı beklenmeden Büyük Millet Meclisi bu hocaların kadrolarını kaldırarak, onları işinden
etti ve ders vermeleri böylece önlendi. Üç hocanın da aklanması ile sonuçlanan
bu davanın en akıl almaz yanı, hocalardan hiç birinin komunistlik propogandası
yapmakla suçlanmaması idi. Boratav mahkemede yaptığı savunmada bu
şaşkınlığı

belirtiyordu.
"1946 seçimlerinden bu yana, parti kavgalarında, meclis tartışmalarında,
bütçe görüşmelerinde, ve başka davalarda aleyhimizde çeşit çeşit suçlamalar
ileri sürülerek, Üniversitelerin kadro ve teşkilat kanunları bile geciktirildi.
Vaktiyle üyesi bulunduğum bir fakülte profesörler kurulunun yayınladığı bir bildiride kullandığı kullananlar adına hala utanç duyduğum tabirle "bizim
yüzümüzden " bir bilim müessesesi ağır suçlamalar altında bırakıldı, nerdeyse
temelinden havaya uçurulmak tehlikesi atlattı. Bizi kolumuzdan tutup

atmadığı için bir üniversite rektörü linç edilmek tehlikesi geçirdi. Bütün bunJar?an sonra bana atıl~n suçun mahiyetini görüyorsunuz. Ben şu iki suçlama maddesi
ıle mahkemeye verılmiş bulunuyorum:
1. Türkçülük aleyhinde bulunmak;
2. Namık Kemal'i miJliyetçi olduğu için tenkit etmek.
Bu iki fiilim de yıllarca evvel, iki öğrencinin iki ayrı törende okumak istediği konuşmalarda birer cümleyi çizmeme dayanıyor. Ben görevim gereği bu
konuşmaları okumuş ve iki cümleyi düzelttirmişim. Ve tam dört yıl bu bir suç
olarak görülmemiş. Hiç bir tahkikata konu olmamış". (Boratav'ın Savunmasından)

Ankara Üniversitesindeki bağımsız folklor kürsüsü politik nedenlerle
kaldırıldıktan sonra, folklor çalışmalarına başka bir darbe, 1950 yılında büyük
bir çoğunlukla iktidar olan Demokrat Partiden geldi. Yeni idare bir yıl sonra
folklor çalışmalarına ve derlemelerine destek olan Halkevlerini kapattı.
Böylece Halkevi dergilerinin hepsi kapandı ... Halkevi kitaplıklarındaki kitaplar şunun bunun elinde kayıplara karıştı . Böylece folklor çalışmaları
üniversitenin ve devletin desteğinden yoksun kaldı.
Bu önemli iki kurumun desteğini kaybettikten sonra Türkiye'de folklor
çalışmalarını tek tek bilim adamları ve amatör derleyiciler sürdürdü.
1950'lerden sonra uzun zaman Türkiye üniversitelerinde bağımsız bir folklor
kürsüsü kurulmadı, ama çeşitli üniversitelerde tarih, antropoloji, din, sanat,
tiyatro, edebiyat ve İngilizce bölümlerinde folklor araştırmaları ve derlemeleri
yapan bilim adamları görüldü.
Türkiye'de 1950 yılından sonra folklor ve halk edebiyatı alanındaki
gelişmeler, kuruluşlar ve yayınların incelenmesi bu çalışmanın konusu dışında
bırakılmıştır. 19S0'lerden sonra Türkiye'yi ekonomik gelişme ve kalkınma
sancısı tuttuktan sonra, ister dostça, ister düşmanca olsun folklorcularla devletin
ilişkisi önemini kaybetti. Yeni devrin uluslararası bir terimler dili vardı. Bunlar artık "kişi başına düşen milli gelir, endüstrileşme, ekonomik kalkınma,
yatırım, uluslararası para fonu, borç ve faiz" diye konuşuyorlardı. Böylece,
yalnız folklor değil, bütün kültür sorunlarının tartışılması ikinci plana itildi.
Hükümet kanadından, gerçi kültür bakanlığı zaman zaman folklor kongreleri
topladı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir de Milli Folklor Enstitüsü kuruldu. Ama onların hikayesine burada gi_rişmeyeceğiz.
* Bu makale; Folklore, Nationalizm & Politics. 1978. (Ed. J. F. Oinas) Ohio: Slavica
Publishers. (123-137)dan çevrilmiştir. Türkçede yayınlanırken , yazar bu makaleyi

biraz

değiştirmiştir.
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TÜR K HALK HİKAYELERİNİN VAPISI*

İLHAN BAŞGÖZ
Çev. Serpil CENGİZ

Tip ve motif odaklı çalışmalara meydan okuyan yapısal bir çalışma Vladimir Propp tarafından ortaya konulmuştur.1 Rus masalları çözümle mesinde
Propp, aktörler in [dranıatis personale] işlevlerini masalların en değişmez yanı
olarak ortaya koymaktadır. Benim çalışmam da hikayelerdeki temel aksiyonlar aracılığıyla Türk aşık hikayel erinin ana hatlarını ve yapısını ortaya
bir
çıkarma deneme sidir. Propp'u n yapı analizin in en önemli eksiği bize soyut
çerçeve vermesi dir. Bu biçimsel yapının bir kültür için ne demek olduğu
oraraştırılmazsa, onun yapı varsayımı havada kalıyor. Toplumsal ve kültürel
tamdan soyutlanmış bir hikaye yapısı pek inandırıcı olmayacağından, ben bu
yapının Osmanlı-Türk kültürün de ne anlama geldiğini de araştıracağım.
Çözüml emeleri mize temel olan veriler -bazıları birkaç varyant ta ortaya
çıkan-dokuz hikayed en alınmıştır.2 Malzeme, sınırlı olduğu halde, aşığın
yaşam öyküsün ün içine türküler in serpiştirilerek anlatıldığı türü yeterince temsil
etmekte dir.
Hikayel erin tarihi ve coğrafi çevreleri kadar konuları , motifleri ve karakterleri de önemli ölçüde değişmektedir; fakat hikayelerin dokuzu da anlatıcı
bireylerden kaynaklanan ya da zaman ve yer değişikliklerine rağmen yapısal
bir bütünlü k sergilemektedir. Üç bölüm olarak ortaya çıkan aşık hikayesinin bu
özgün hikaye yapısından kaynaklandığına inanıyorum.Bu üç bölüm, hepsi altı
adet olan sınırlı sayıdaki temel konu aksiyonundan meydana gelmektedir.

A. AİLENİN PARÇALANMASI

Hikayen in 1. Aksiyonu: Kriz
Konuyla ilgisi olmayan, ama hikaye anlatıcılığının geleneksel bir parçası
olan birkaç giriş türküsü nden sonra hikaye Propp'u n başlangıç durumu [initial si85
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tuat ion] olar ak adlandırdığı girişle başlar.
Din leyi ci tari hi ve coğrafi bir
çev rede beli rli bir orta mda bul una n bir aileyle
bur ada tanıştırılır.
Anlatıcı, dinl eyic iyi böy le bir aile nin beli
rli bir tari hte, beli rli bir yerd e
· gerç ekte n v~rolduğuna inandırmaya çalışır.
Aile nin topl ums al ve eko nom ik durum u kısaca anlatılır ve aile üye leri nin adla
rı veri lir. Kahramanın mahlası
dışında hika yen in zam an ve yer öğelerinin
hep si değişkendir. Hik aye , başlığını
gen ellik le kadın kahramanın adıyla birl ikte geç
en bu değişmeyen mah last an almaktadır. Ker em ile Aslı hika yesi nin başl
ığı bun a bir örne ktir .
Aşağıda yazılı kriz lerd en biri ni içer en
hika yen in ilk aks iyon u başlangıç
dur umu nda n son ra gelmektedir:
a. Baba ölür (1, 2, 3 numaralı hika yele r).
b. Ann e babanın her ikis i de ölü r (önce ann
e, son ra bab a) (5 numaralı
hik aye ).
c. Çiftin çocuğu olm az (7, 8 numaralı hikayele
r).
d. Aile zulü m kor kus uyl a ken di topraklarınd
an kaç ar (4, 9 numaralı
hik aye ler) .
e. Aile üye leri nde n biri ne, feci bir yaşam sürm
esi için yaşlı bir kadın
tarafından bed dua edilmiştir (6 num
aralı hika ye).
Krizin tek başına doğası nasıl olur sa olsu n aile
yapısının den ges ini yok etmek te ve bun dan son ra mut lu aile birliği asla
yen iden oluşturulamamaktadır.
Am a kriz çoc uk sah ibi olam ama ktan kaynakla
nıyorsa, soru n Pro pp'u n listesindeki3 "çocuksuzluk" örneği izle nere k geçici olar
ak çöz ülm ekte dir. İki aile nin yer
aldığı Tür k hika yele rind e, son rad
an biri erke k, biri kız, her iki aile nin de
çocuğu olur . Dah a doğmadan bu
çocukları aile leri nişanlar. Böy le bir
hika yed e
gerç ek kriz , erke k çoc uk ve kız çoc uk erişkin oldu
kları zam an, aile leri nde n biri bu
nişanı bozduğ
unda yaşanır.

Çocuğa

güvenlik, sevg i ve şefkat sağlayan bu aile düz
enin in parçalanması
erk ek kah ram an için psik oloj ik bir kriz e dön
üşür. Bu kriz kah ram an girdiği
işlerde başarısızlığa uğradıktan, bed
ens el vey a ruh sal bir çile çek tikt en, vey a
topl umc a kınanan bir iş yaptıktan son ra, day
anılmaz bir hal alır. Bu her zam an
kahramanın on dör t ile on yed i yaş
arasındaki erg enli k dön emi nde orta
ya
çıkmakta ve hika yen in ikin ci aks iyon
unu orta ya çıkartmaktadır.

Hikayenin 2. Aksiyonu : Değişim.
Gen ç erk ek (kah ram an) bu ardışıklık boy unc
a yetişkin-aşık-sanatçıya
dö n~ .
Büt ün hika yele rde söz kon usu değişim, esritici
bir düşte yer alır; bu düşte
· mesleğe alıştırma töre nler inin tem el eğeleri bulu
nur . Erk ek çoc uk düşünde ken disine aşk bad esi sun an ve onu genç bir kızla tanı
ştıran (gelecekteki kor uyu cus u) pir
tarafından ziya ret edil ir. Kızı gör üp aşk
bad esin i onu n elle rind en içti kten son ra
86
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kahramanın çocuksu kişiliği ölmekte ve türkü o, şiir söyleye bilen, sazı usta aşık
gibi çalabile n bir badeli aşık olur. İşte bu, düşünde kendisi ne verilen yeni bir ad
olan mahlasl a birlikte yetişkin-aşık sanatçının yeniden doğumudur.
Bu değişim birkaç nedend en dolayı hikayen in en önemli aksiyon udur.
Hikayen in bu tutkulu aşkı esritici bir deneyim den doğmaktadır. Burada genç
adam yanlış bir biçimde hikayen in asıl figürü olarak kurgulanmaktadır. Oysa
aşığın türküle ri ve maceraları anlatının en ilgi çekici bölümü nü oluşturmaktadır.
Pir ve kadın kahram anlar gibi yeni kişiler de bu bölümd e ortaya çıkmaktadır.
Kahram an ancak olgun bir insan oldukta n sonra kendi kaderin in peşinden gitmeye ve kendi yeni ailesini kurmay a cesaret edebilir . Bu da aile birliğinden geriye kalana son darbedi r. Bundan sonra kimse aşığın "düşsel" kadınını bulup
onunla evlenm esine engel olamaz . Hikaye deki başlıca kişileri, romanti k aşkı ve
pir tarafından 'konu'n un kısa bir betimin i içeren düşün tamamı, aslında,
hikayen in özüdür .
B. YENİ BİR AİLE KURM AK İÇİN MÜCAD ELE
Hikayen in 3. Aksiyon u : Arama.
anRüyayı izleyere k, kahram an bir saz alır ve rüyasında olan biteni
için ailattığı ilk türküsü nü söyler. Sonra da rüyasında gördüğü genç kızı bulmak
lesini terk edeceğini açıklar. Kararı ailesini , özellikl e de onları yalnız
ın
bırakarak gitmem esi için yalvara n annesin i üzmekt edir. Ama kararın
anın
değiştirilmesi olanaksızdır; yalnızca sazını yanına alarak kadın kahram
aldığı
şehrini ve evini bulmak üzere yola koyulur . Çocuk sahibi olamamanın yer
hikayel erde, bu, çiftin daha önce beraber olduğu ve kadın kahramanın ona
babası tarafından uzağa götürül mesind en beri süren bir kovalam aca haline
r
dönüşür. Kahram an ailesini terk eder etmez yolculuğu güçleştiren engelle
(hikaye nin 4. aksiyon u) çıkmaya başlar. Ama genç aşık, kadın kahramanın yeri-

ni bulup onunla buluşmayı başarır. Buluşmanın anlatımı anlatıcının kişisel
özellikl erine ve dinleyi ci kitlesin in yapısına göre değişik biçimle r alabilir .
Sevgilil er buluştuklarında sadece konuşabilirler veya biraz ileri giderek kucaklaşıp birbirle rini öpebili rler veya nikah kıyılmadan yatağa girerek birlikte
uyuyab ilirler. Sonra, konunu n dördün cü aksiyon unun ortaya çıkn1asıyla
ayrılırlar.

Hikayen in 4. Aksiyon u : Engelle r
Bu aksiyon öncekiy le örtüşmektedir; 3 ve 4 numaralı aksiyon lar hikayen in
sonuna kadar değişerek birbirle rinin yerini almaktadır . Anlatıcı , engelle rin
or
sayısını arttırabilir ve konuyu istediği kadar uzatabi lir. Rahatlıkla görülüy
ki hikayen in bu bölümü varyant lar için kullanılmaya çok uygund ur. Engelle rden
biriyle baş edildiğinde anlatıcı diğerini devreye sokar. Bazen bir dizi engel her
seferind e farklı kişiler ve coğrafi ortamla r kullanılarak tekrarlanır. Örneğin, 4
numaralı hikayed e, Şah Abbas'ın4 çevresi nde yer alan bir dizi engel ortadan
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kalktığında kahram an tam evlenecekken ayn~ eng:lle r bu ,sefer Teb~iz'de değil,

·
Isfahan
'da

· b' k. ·1·k 1 k beliren Emır Kugu Hanın çevresınde tekrarır ışı ı o ara

yenı

lanır.

. .
·Aşağıda bu engeller listelenmiştir. Tanımlanmalar~ı kO 1ay1a~ t ırma k ıç~
engeli çıkartan hasım [agent], hasmın güdülenmesı ve engelın ~a~ısı ~le

sonuçları betimleyici bileşenler olarak seçilmiştir. R_~men rakarı:ları.. hık~~enın

hangisi olduğunu, diğer rakamlarsa engel sayısını goster~ektedır. (Omegın IV1, 4 numaralı hikayede birinci engel anlamına gelmektedır.)
ENGELİ ORTAYA ÇIKARTAN HASIM:

Kadın kahramanın babası: 1-3, VI-2, VIl-2, VII-8, VIII-2, 3, IX-2; Kadın
kahramanın annesi: 111-2, Vlll-2, 4; Kadın kahramanın erkek kardeşleri: IV-7;
Kahramanın babası: IV-1; Bir rakip: (kadın kahramanın yeğeni) 1-4; Rakibin
annesi: 11-5,6; Kahramanın kendisi: V-8, VIl-6; Doğa güçleri: 1-2, Vll-4, Vll-5;
Bir yönetici: (Bey, Paşa, Şah, Vali, Vezir) IX-1, 11-2, 4, Vl-2, 11-7, IV-9, 111-6,
Şah Abbas: 111-3, 5, IV-5, 6; Yöneticinin adamları veya kolluk kuvvetleri: IV-8,
V-7; Ermeni bir genç: V-6; Zenci : (kadın kahramanın akrabası) Vl-3; Kahveci:

Vlll-5;

İmam:

Vll-3; Yöneticinin

kızı:

VIl-7.

HASMIN GÜDÜLENMESİ:
Üstünl ük kanıtlaması için: 1-1, 1-5, 11-3, 111-1, V-1, 2, 3, 4, 5, IV-1, 2, 3;
Kadın kahramanın evlenmesine engel olmak için: kötü bir aşıkla, I-3,
III-2, IV7, VI-7, VI-1, VIII-1, 2, bir Müslüm anla, VIII-2; Kadın kahram anla evlenmek
için: I-4, III-3, IV-4, IV-9; Kötülük yapma k için (başka hiç bir güdüle nme olmadan): II-1; Güdüle nme olmada n (belki Tanrı'nın iradesiyle): I-2, VI-3; Erkek
kahram andan kaynak lanan bir yanlışlık sonucu : VII-4,5; Kahramanı cezalandırmak için: Şah'ın kızıyla evlenm eyi isteme si yüzünd en, 11-2,
Şah'ın kızını
bir yarışmada yenik düşürmesi yüzünd en, II-4, VIII-3, kadın kahram anla uyuması yüzünd en, V-8, kötü eylemesi yüzünd en, IV-8, sözünü tutmam
ası yüzünd en:
VII-2, VIII-3; Kahramanın evliliğine engel olmak için: 11-5, 6, II-7, 8, Vll-8,
VIIl-4; Kahram andan kurtulm ak için: III-4; Gerçek bir aşık olarak kahramanın
yeteneğini denem ek için: 111-5, IIl-6, IV-5, IV-6, VII-7; Etnik olarak
güdüle nen
intikam: V-6; Bir kızın ve kadın kahramanın namus unu korum ak için: V-7, IX-2;
Bir kızı ve kadın kahramanı biraz daha fazla görebi lmek için: VII-6; iflastan
kurtula bilmek için; VIII-5; Kahramanın babasının neden olduğu sorunl ara bir son
verebil mek için: IX-1.
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ler. Kahraman bütün yarışmaları kazanır, en güç soruları yanıtlar ve en öldürücü
zehirlere rağmen yaşar. Türküleri taşan bir nehri durdurma veya havayı denetleme gücüne sahiptir. Eylemleri ise düşmanlarını dost yapmaktadır.
C. YENİ BİR AİLENİN KURULMASI

Hikayenin 6. Aksiyonu : Birleşme
Hikaye gerdek odasında sona erer. Kahramanlar uzun ve tehlikeli bir
mücadeleden sonra arzularına ulaşarak evlenirler ve kendi ailelerini kurarlar.
Varyasyon.
Aksiyon sayısına rağmen aşığın hikayesinin yapısal bütünlüğü şaşırtıcı
bir biçimde güçlüdür. Ama hikayenin son aksiyonunda, birleşme ve evlenme konusunda önemli derecede birbirinden farklı varyantlar bulunmaktadır. Hikayenin
sonu iyi veya kötü olabilir. Örneğin, Müslüman olan Kerem'le Hristiyan olan
Aslı'nın hikayesi ikisinin de gerdek odasında ölmeleriyle bitmektedir. Bu son
böyle bir konu için gelenekseldir. Ne var ki 2 numaralı varyantta, gerdek
odasında Tanrı Kerem'e yardım eder. Aslı'nın kırk büyülü düğmesi çözülür ve
Kerem'le ikisi arzularına ulaşırlar; hikaye mutlu sonla biter. Tufarganlı Abbas
ile Peri'nin hikayesini bulduğum 3 numaralı varyant dışındaki bütün varyantlarda hikaye evlilikle sona ermektedir. 3 numaralı varyantta kahraman kadın
kahramanın göğüsleri arasında uyuyan bir yılan tarafından ısırılır. 6 ve 8 numaralı varyantlarda "Emrah ile Selvi" hikayesinin kahramanı Emrah ölürken,
diğer bütün varyantlarda Emrah Selvi ile birleşmekte ve onunla evlenmektedir.
Sonuncu aksiyonun varyasyonu hikaye yapısının oluşumundaki önemli bir
toplumsal gücü ortaya çıkartmaktadır. Hikayelerin sözlü tarihine göre 150 yıl
önce trajik bir biçimde hepsi sona ermiştir. Hikaye dinleyicisi sevdiği kahramanın başına gelen felaketten mutsuz olmakta ve farklı durumlarda, bazen
gerçekten de etkili bir biçimde duygularını ifade etmektedir.
Örneğin Kerem ile Aslı hikayesinin bir gösterimi sırasında bir Bey, kahramanın trajik ölüme doğru yaklaşması sırasında silahını çıkarıp anlatıcıya
doğrultarak "Bana bak, eğer Kerem'i öldürürsen ben de seni öldürürüm" demiştir.5
Anlatıcı hikayeyi geleneksel biçimde sona erdirdikten sonra bir ermişe
müdahale ettirerek Kerem'i tekrar hayata döndürür. Dinleyicinin isteklerini
(böylesine şiddetli bir davranışla ifade edilmeyenleri de) gözlemleyen hikaye
anlatıcıları biraraya geldiler ve hikayelerini mutlu sonla bitirmeye karar verdiler6. Kahramanlarının farklı dinlerden olmaları nedeniyle genellikle ölümle
biten Kerem ile Aslı h ikayesi bile dinleyicinin bu etkisinden uzak tutulamamıştır. Büyük bir Ermeni topluluğun olmadığı veya iki toplum arasında
düşmanlığın şidde tli olmadığı yerlerde hikayenin sonu dinleyicinin isteğine
uyarak mutlu biten bir biçime dönüştürülmüştür.
ırr:--wmtrnr

'::'1:7

f'I/)

-··

-----------------·

f olklorledebiyat
il.

. .
n gelenegvi il e aşık h"k"
Türk halklarının desta
1 ayelerının yapısal modeli
.
.
h" ,.
arasın d a ya k ın paralellık bulunmaktadır · Ded e Kork ut ıkayelerınden olan
k
.
Oguz-Tur varyantı Bamsı ..Beyr.ek'te7 konu , "kahramanın b"ır gelın araması"dır.
.
1· · •
Gelın aram a olgu sunu n kokenıyle tarihsel ve co graf"ı ge ışımı, ayrıca bunu n
..
·· •nd e ça1ıştıgı bır
tırma cı1arın uzerı
ıyla .ilişkisi. arac;.
goçebe ve feodal toplu m yapıs
~
. ,.
·k1·
konu d ur 8 . Bamsı Beyr ek hıkayesındekı romantik ac;.kın
eksı ıgını ve yıgıtçe
~
ının halk
d?~uşme~~ verılen one~ı bir k_enara bırakırsak hikayelerin yapıs
(kahraman bir
hikayele~~ın _yapısının bır benz en olduğu görülür. Kriz, değişim
(iki kadına kadar)
aşığa degıl, bır savaşçıya dönüşür), gelin arama, engeller ve
lemesini büyü k
~vl~nme destanın teme l a~~;iyon_larıdır. Ne var ki hikaye çözüm
Destandaki kriz,
olçude kolaylaştıran çok onemlı bir farklılık bulunmaktadır.
en babasının
aile birliğini P.arçalamamaktadır. Erkek kahr aman kız arark
baba kızı bular ak başlık
isteğinden bağımsız harek et etme mekt edir. Hatta
da erkek, babasınınkinin
parasını öder ve oğlunu kend isi evlendirir; sonu nda
Bamsı Beyrek hikayesinde
yanına bir çadır kura rak aileye katılır. Yalnızca
birliği
hiçb ir Dede Kork ut hikay esind e göçebe toplu mun aile
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değil,

parça lanm az.
adır. Bu topBu duru m göçebe toplu mun toplumsal gerçekliğini yansıtmakt
i bulunmamaklumd a bireyin istekleri ile toplu mun istekleri arasında bir çelişk
çıkışlar hoş görülmezl0. Desta n
tadır9. Bu toplu mlar da sapm a ve bireysel
eğmektedir; bu ozan hiç bir zaman
anlatıcısı göçebe toplu mun kurallarına boyu n
bir oğulun hikayesini anlatbabasının otori tesin e karşı çıkarak terk edip giden
maz.

çıkmaktadır.
Bura da desta n ile hikay e arasında keskin bir zıtlık ortaya
baba tarafından
Hika yede ki bütü n aksiyon -ki bu; aileden ayrılma isteği, ana
aile kurmadır- toplumsal kuseçilmemiş bir kızı aram a ile evde n uzakta yeni bir
sel tutkusunu
rallara karşı bireysel arzul ardan oluşmaktadır. Kahraman bu birey
toplumunda on dört yaşında
gerçekleştirmek için mücadele eder. Öyleyse bu, Türk
anlamına mı gebir erkek çocuğun kişisel bir macera için ailesini terkedebileceği
bir Türk ailesinde
liyor? Öyle görü nmüy or, çünk ü geleneksel yapıdaki tipik
11
•
erkek çocuk baba ocağını evlendikten sonra bile nadiren terk eder

111.

da ba?a
Halk hikay eleri mizin yapısı, bana göre, çocuğun ~rg~~ik Jağ~
ı b~~leştıren bır
otoritesine baş kaldırmayı hayallemesiile cinsel fantezılerın
egın taşıyıcısı
çerçevedir. Hika yenin anlatıcısı bir aşıktır, ama o yalnızca gelen
halinde bir bütü n
değil, aynı zama nda bu türün yazar-yaratıcısıdır. Şiir ve nesir
sözlü olara k
olara k hikay e bir aşık tarafından yazılma~t:1dır_ <şa da
yazıcısı olara k
üreti lmek tedir ). Bu aşıkların bazıları hala hıkaye
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hatırlanmaktadır; diğerleri ise hikaye sözlü gelene kte ~e~di ~ayAatını

b aş 1a d ı gın d a unu tulmaktadır12 · Hikay e yapısı, hıkaye hır aşık
tara f ınd an an latı ld ıgı surece yac;.am
, "1 aktadır • Hikay e ıle • aşık ılışkıs ını daha
.
..
d e hikaye kahramanının da hır aşık olmasıdır. Bu·
karmaşık yapan bır oze 11·k
ı
. .
,
A
ğ
l t
aşı ın an a ıyı yara ttıgı, a ktardıgv1 ve konun un kahramanını kendısı olarak an.
..
.
. . .
lattığı anlamına gelmektedir. Neticede aşık, hikayenın kokenı, gelışı
mı ve
yapısıyla ilgi çalışmada anahta r olmaktadır.
Bundan dolayı ünlü bir hikaye anlatıcısı ve üç hikaye nin de yazarı olan
Aşık Sabit Müdami'nin (1918-1968) yaşam öyküs ünü 13 hikaye-aşık ilişkisinin
analizi için inceleyeceğim.
1918'de bir kuzeydoğu Anado lu köyü olan Variz na'da (şimdiki Demirdöğen) doğan Müdam i annesini 1921'd e kaybetmiştir . Ailesi 1925't
e Ardahan'a yerleşmiştir. Babası, oğlunun çok erken bir yaşta, dört yaşındayken
Kur'an'ı hatmetmesini isteyen bir köy imamıydı. "Baba mdan fareni n kedide
n
korktuğu gibi korkardım" demiştir bize. Bütün diğer tutucu imam
lar gibi,
Müdam i'nin babası da saz çalmaya, türkü söylemeye ve hikaye anlatm aya
çok
karşıydı. ("İmamlar ve aşıklar birbir leriyle hiç geçine mezle
r.") Bir
konuşmamızda Müdami, "Babam Kur'an'ı ezberl emem gerektiğini
söylediğinde
hiç okuyamadığım halde omuzlarının üzerin de dünyayı taşıyan Atlas gibi hissettim kendimi; korkudan ona karşı çıkamadım" demiştir. İlkokula yedi yaşınd
a
başlayarak babasının ona öğrettiği Arap alfabesinin yanı sıra
Romen alfabesini
de öğrenir ve üç yıllık resmi eğitimini tamamlar.
Yedi yaşındayken Müda mi'nin hayatında çok öneml i bir olay olur.
Müslümanların mübar ek günü olan bir Cuma günü babası
Müda mi'ye evde kalmasını ve Kur'an çalışmasını tembihleyerek camiy e gider.
Babası evden ayrılır
ayrılmaz sokakt an gelen neşeli çocuk sesleri ne dayan amaya
n Müda mi onlara
katılır. Birkaç saat sonra babası döndüğünde oğlunu diğer köylü
çocuklarla sokakta o~~arken bulur. Ağzından burnu ndan kan gelinceye kadar Müdam
i'yi
döver. "Oyle korkmuştum ki tek bir kelime söyley emedi m. Sonra dan yalnızc
a
beni döven babam a değil, üvey anneme de büyük bir öfke duydu m, çünkü
beni
dayak tan kurtarıp korumamıştı. Kalbim atom bombası gibi patlam
aya
hazırdı." demiştir Müdami.
ya şa maya
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. Müdami o gün erkenden uyur ve bir rüya görür. Rüyasında Peygamber ve
Halıfe Osma n ile Halife Ali ona Kur'an 'dan bir bölüm göster erek
"Oku,
M~dam~:· _der. M~da mi itaat eder. Sonra, elinde saz tutan yaşlı bir
aşık
Mudamı yı genç hır kızla tanıştırır ve onları nişanlar. Bu nişan töreni n bir
?~rçası ola~a~- onlara aşk badesi sunar. Müda mi doluy u içer ve Müdami'ye
ıçınde kendı şıırlerinin olduğu bir kitap kendisine göster ilerek Müdami mahlası
verilir .
Sabah Müda mi uyandığında Kur'an da dahil bütün kitapl ar "ona
k~nuşmaya başlar". Kur'an'ı, babasından daha iyi okuya bilme ktedir ve kısa bir
surede de kutsal kitabı ezberler.
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On dört yaşındayken Müdami aynı rüyayı ikinci defa go··ru"r R"
. uyasın a
k d . .. . .
ı
ık
..
o..ur, en ı şıırını
kıza aş
"{ ar ve saz ça1ar. 0 na gore,
. yazarak söylemeye ba~l
sonra hır saz sahibi olmaya cesaret ed eb'lm•
ancak bu
ış ve saz ça 1mayı
ı
..
. . ruyadan
denemıştır. Boylece de aşkın anlamını anlamıştır.
A

Müdami'nin anlatılan rüyasının yapısı müslüman mistiklerin rüyalarının
.. ı
14 . Digver yandan Asya ~amanların
Y apısına benzemektedir
ın ruya arının yapısı
"{
. .
1
da buna benzer ~-_1:fıstık_~er kutsal aşk alemini benzer rüyalarda keşfederler ve
Şam~ da bu esrıtıcı tecrubeyle sağaltıcı gücünü kazanır. Bu nedenle, başka bir
ço~_aşı~ t~af~dan da anlatılan bu rüyayı ister istemez gerçek bir rüya olarak
degıl, bır ıstegın dışa vurumu ve aşığın arzusu olarak yorumluyorum. Aşık,
kişiliğinin bazı yönlerini bu yapıyı araç olarak kullanarak açıkladığı için
kültürel olarak yapılandırılmış bu rüyaya Müdami'nin atfettiği rol ve işlev
önemlidir.
Müdami ilk rüyasını gördüğü zaman yedi yaşında olduğunu ve yasak koyucu-baskıcı babasından çok korktuğunu söylemektedir. Rüyasında Arap alfabesini
öğrenmiş ve bütün Kur'an'ı ezberlemiştir; böylece babanın istediği ve
yapılmasını emrettiği şey rüyada başarılmıştır. Müdami geleneksel bir eğitim
almaya çok tepki duyduğu halde babasının otoritesine karşı çıkmaya cesaret
edememiş ve ailede hiç kimse de onu korumamıştır. Sonuçta, patriarkın önünde
eğilmiş ve buyruklarını yerine getirmiştir. İlk rüya korkuyu, bastırılmayı ve otoriteye itaati temsil etmektedir; bu ise Müdami'nin kişiliğinin bir parçasıdır.
On dört yaşındayken Müdami aynı rüyayı ikinci kez görür, ama bu sefer
rüya oldukça farklı bir şey ifade etmektedir. Rüyasında aşık olmuştur; ayrıca
şiir yazma ve saz çalma yeteneklerini kazanmıştır. Rüyadan hemen sonra
Müdami bir saz elde eder ve çalmaya başlar. Babasının karşı olduğunu bildiği
için sazını amcasının evinde saklar ve babası evde yokken onu çalar. Müdami
böylece, babasının kesinlikle yasakladığı bir şey yapmıştır. Rüyası aracılığıyla
babasının otoritesine ve babasıyla temsil edilen aile yapısına protestosunu,
isyanını ve meydan okumasını dile getirmiştir. Bu da Müdami'nin kişiliğinin
başka bir yüzüdür.
Aynı rüyanın iki ayrı işlevi, açıkça bir Türk erkek çocuğunun kişiliğindeki
çelişkiyi ortaya koymaktadır: Otoriteden korkusu ve ona boyun eğişi ile otoriteye karşı çıkışı ve saldırganlığı. Bu çelişki bireye özgü değildir; kökleri Türk
aile ve toplumsal yaşamına uzanmaktadır 16 .
Dolu içme rüyasının iki defa anlatılması yalnız Müdami'de görülür. Öteki
aşıklar bu rüyayı bir defa anlatırlar. Bu rüya onlarda da, baba otoritesine karşı
gelmenin ve genç kahramanın öz kişiliğini bulmak içingiriştiği mücadelenin ifadesidir. Halk hikayesinin özü, çekirdeği bu rüyadır. Yani genç insanın özgün bir
birey olmak, sevmek, aile kurmak için kurduğu hayallerin hikaye olarak
anlatılması.

Türk folklorunda hangi özel biçimi alırsa alsın, burüyada, erginlik
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döneminde ortaya çıkan, evrensel bir isyan belirmektedir. Ergenlik döne~~deki
genç erkek babasının otoritesine karşı isyankar olmaktadır. Freud bu degışımi
"ergenliğin en acı verici ruhsal başarısı" olarak tanımlamaktadırl 7.
Rüyada ergin gencin bu meydan okuması ile, -~şka ~ü~m~k v~ sa~_atkar
olmak gücünün birleştirilmesi Türk kültürüne özgü, onemlı bır og~dı~. Ruyada
bade içerek aşık olmak öteki kültürlerde de görülür, ama bu badenın ınsanı saz
çalıp, şiir yaratan bir "aşık" yapması görülmez.
Niçin bu meydan okuma aşk ve bir kızın imgesi ile bağlantılı ifade edilmektedir? Neden aşık, protestosunu ifade etmek için bu kadın imgesine ihtiyaç
duymaktadır? Bununla ilgili bir açıklama benim daha önceki bir çalışmamda
bulunabilir: Burada rüyada görülen kızı Tanrıça, aşık, anne ve Türk şamanların
koruyucusu olarak simgelenen koruyucu kadın ruh olarak tanımlamıştım 1 8. Bu
ruhun desteği, erkek çocuğa babasına meydan okurken ona gereken cesareti ve
özgüveni sağlamaktadır. Müslüman mistiklerin benzer rüyaları üzerinde çalışan
Henry Corbin, Jung'un erkeğin kadın tarafı olarak tanımladığı ve kutsal nitelikler atfettiği bu kadın simgesine "anima" demektedir19 : "Böylesi etkiler, hem
çocukların hem de yetişkinlerin karşı konulamaz ve mutlak zorlayıcı
doğalarındaki güçleri salıverdiği için kutsal sıfatını hak eden büyük kuvvetlerdir. "20
İnsan psikolojisindeki bu kadın simgesinin kökenleri hakkında daha fazla
yazmak istemiyorum. Zaten Türkiye'den derlenen bilgiler de Jung'un kavramıyla
ilişkili görünmektedir. Bütün aşıklar tarafından rüyada görülen kıza bir kutsallık atfedilmektedir. Aşık tarafından anlatılan rüyada pirin görünmesi gibi
kullanılan simgeler hiç kuşku yok ki İslam mistisizmindeki tanrısal aşk kavramıyla ilişkilidir. Dahası, genç erkeğin rüyada bu kadın simgesiyle buluşması
o zamana kadar saklı kalan olağanüstü bir enerjiyi serbest bırakmaktadır. İşte
bu, genç erkeği bir sanatçı, bir aşık ve bir asi yapan gücün kendisidir.
Aşığın erotik fantezisinin konusu olan bu arketipsel imgenin karşılığı
bizim hikaye anlatıcılarımızın hayatında bulunabilir. Aşık, bir komşu kızını
idealize etmekte ve onu fantezisinin veya rüyasının konusu yapmaktadır. Erzurum'dan bir hikaye anlatıcısı olan Aşık İshak Kemali {1915-1970) on dört
yaşındayken komşularının kendi yaşlarında güzel gözlü İranlı kızını hep
görürmüş. Bir süre sonra bu kız rüyalarında görünmeye başlamış ve bu birkaç kez
tekrarlanmış. Aşığın aşkı ve yeteneği bu rüyayla uyanmış. Gerçek hayatında bu
~la onun arasında hiç bir şey olmamış; bir süre sonra kız oradan ayrılmış ve
ishak Kemali başka birisiyle evlenmiş, ama İshak Kemali elli iki yaşındayken
bile bu "rüya kız"ın güzel gözlerini hatırlıyordu21.
Çıldırlı Aşık İlyas (doğum 1918) böyle bir kızın değişik bir anlatımını sunmaktadır.

"Çocukken bizim Gereşin (Çıldır-Kars) köyünde bir arkadaşım vardı.
Adı Selvinaz'dı, zengin bir komşunun kızıydı. Çayırlarda birlikte oyun oynar,
ormana, çeşmeye giderdik. Kaynaktan su içerken bana 'Bunu al, bu benim aşk
badem' derdi. On iki, on üç yaşlarındayken rüyamda kaşı, gözü, yüzü, saçının
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Aşık Garip ile Şah Sanem. 1830 tarihli el yazması.

-.:;e:!:2:act:.:!,

lim Cevdet Yazmaları, No. K. 556,
III. Varyant
Aşık Garip ile

[nkilap Kütüphanesi, Mual-

İstanbul.
.,

~

Şah Sanem. 1944'te Pertev Boratav'ın Dursun Cevlanı den yaptıgı

derleme. Boratav'ın kişisel arşivinde.
[V. Varyant
Muharrem Zeki Korgunal,

Aşık Garip (İstanbul: Bozkurt Matbaası, 1939).

2. Hikiiye
Kurbani ile Perizat. 1967'de

Aşık

Sabit Müdami'den derlendi . Teyp

kaydı

ve

çözülmüş metin TFA'da.

3. Hikiiye

Tufarganlı Abbas ile Perizat. 1956'da Aşık Sabit Müdami'den derlendi. Teyp
kaydı ve çözülmüş metin TFA'da.

1. Varyant

Tufarganlı Abbas ile Perizat. 1957'de Ankara'da Dursun Cevlani'den derlendi.
Milli Kütüphane Müzik Bölümü, Ankara-Türkiye.

il. Varyant
Tufarganlı Abbas ile Perizat. 1946'da İbrahim Mutluer'den derlendi. Boratav'ın
kişisel arşivinde.

III. Varyant

Tufarganlı Abbas ile Perizat. 1961 'de Muhan Bali tarafından Kurban Gezer'den
derlendi. Muhan Bali'nin kişisel arşivinde.

4. Hikiiye
Emrah ile Selvi. 1956'da Aşık Sabit Mudami'den derlendi. Teyp kaydı ve
çözülmüş metin TFA'da.

1. Varyant
Murat Uraz, Ercişli Emra/ı (İstanbul: Maarif Kitabevi, 1937).
il. Varyant
Em~a~ ile ~l:Vi. Muh~n Bali tarafından Behçet Mahir'den derlendi ve Muhan
Balı nın Ercışlı Emrah ıle Selvi Hikiiyesi (Ankara, 1973)'nde yayınlandı.
IIl. Varyant
İhsan Ozanoğlu, Ercişli

Emrah

(İstanbul, 1958).

IV. Varyant
Ercişli
. BEmrah., 1944'de
k" · Pertev Boratav tarafından Aşık Sabit M""d
u amı"'d en d erlend ı. oratav ın ışıse1arşivinde.
V. Varyant
Fuat Köprülü, Erzımımlıı Emrah (İstanbul, 1929) : 27.
VI. Varyant
Fuat Köprülü, Erzurumlu Emrah {lstanbul, 1929):27.
VII. Varyant

Ercişli Emrah. 1944'te Karslı Aşık Muharrem'den derlendi. El yazması TFA'da.
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Varyant

. · yazı.
Ali Rıza Yalgın, "Ercişli Emrah," Tiirk Sözii 22 Mart 1940 (Ad ana ), 12 d ızı
ıx.varyant

Ercişli Emrah ile Selvi. 1957'de Dursun Cevlani'den d er ıend'ı. Teyp k ay d ı TFA'da.
5.Hikfıye

Mahiri ile'd Mahitaban. Adil Özder tarafından buluna n, A r d a h an 'd an e ı yaza.
ması. TFA
6 . Hikfıye

V. Radlov'da, Proben der Volksliteratıır der Tiirkischen Staen-ı7 (St. Petersburg. 1896): 297-323.

"Karacaoğlan",
111e

7.Hikfıye

Kerem ile Aslı, Tevatür ile Meşlııır Kerem ile Aslı Hikayesi (İstanbul: İkbal
Kütüphanesi, 1941).
!.Varyant
Kerem ile Aslı. 1850 tarihli Ahmet Serdar el yazması.Boratav'ın kişisel arşivinde.
Il.Varyant
Kerem ile Aslı. Eflatun Cem Güney el yazması. Boratav'ın kişisel arşivinde.

III. Varyant
Kerem ile Aslı. Raif Yelkenci el yazması.

8.

Boratav ' ın kişisel arşivinde.

Hikfıye

Asürnan ile Zeycan. 1956'da Aşık Sabit Müdami'den derlendi. Teyp kaydı
TFA'da.
9.Hikfıye

Eşref Bey. 1944'te Karslı Aşık Latif Yılmaz'dan derlendi. TFA'da.

3. Vladimir Propp, Morphology, s. 120.
4. Şah Abbas (1557-1928), İran Şahı.
5. Pertev N. Boratav, Halk Hikayeleri ve Türk Halk Hikayeciliği (Ankara: Milli
Eğitim Basımevi, 943), s. 103.
6. Pertev N. Boratav, Halk Hikayeleri., s. 104.
7. The Book of Dede Korkut, çev. Geoffrey Lewis (Middlesex: Hazell Watson and
Viney, Penguin Books, 1974).
8.Victor Zhirmunsky. "The Epic of Alparnish and the Return of Odysseus", Proceedings of the Britislı Academy 12 (1966): 261-85.
9. Victor Zhirmunsky and T. Zarifov, Uzbeksy Narodny Geroicesky Epos (Moscow,
1974), s. 302.
10. Guillaume Frederic Le Play, Family and Society, çev. C. Zimmerman (New York:
D. Van Nostrand Co., 1935), s. 244.
11. Paul Stirling, Tıı rkislı Village (New York: John Wiley and Son, 1965), s. 100.
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12. Aşık Şenlik (1853-1913) "Latif Şah", "Sevdager" ile "Salman Bey" adlı üç
hikayenin yaratıcısı olarak bilinmektedir.
13. 1967'de Aşık Sabit Müdami'nin hayat hikayesi kendisi tarafından bize
anlatılmıştır. Teyp kaydı TFA'dadır.
14. Henry Corbin, "The Visionary Dream in Islamic Spirituality",. Dream nnd
Humaıı Society içinde, ed. Gustav von Grunebaum and Roger Collıns (Los Angeles: University of California Press, 1960), s. 400.
15. İlhan Başgöz, "Dream Motif and Shamanistic Initiation", Asia,ı Folklore Stlldies
I (1966): 1-18.
16. Gökçe Cansever, "Psychological Effect of Circumcision", British Joımıal of Medicnl Psychology 38 (1965): 329.
17. Sigmund Freud, Tlıree Contributions to tlıe Theory of Sex, çev. A. A. Brill (New
York: Dutton, 1962), s. 83.
18. İlhan Başgöz, "Dream Motif'.
19. Henry Corbin, "The Visionary Dream".
20. C. G. Jung, Psyclıologicnl Types, çev. H. Godwing (London: Baynes, 1923), s. 277.
21. Aşık İshak Kemali'nin hayat hikayesi 1967'de derlenmiştir. Teyp kaydı
TFA'dadır.

22. Süleyman Kazmaz, Aşık Ilyas Anlatıyor (Ankara, 1946).
23. S. Freud, Tlıree Contributions, s. 82.
24. ~şıklar bu tü~-rüyalardan görmeye çabalarlar. Örneğin Aşık Mahzuni bir keresınde bana'.. ru~asında susuzluğunu gidermesi için kendisine aşk badesi sunac~k kı~ı ~or~bılmek amacıyla, yatmadan önce bir bardak tuzlu su içtiğini
soylemışti . Boylece gece tuzlu su onu susatacak, rüyasında dolu içecekti.

98 - - - - - - - - - -·

~-~==.

=====.=.=--===

folklor/edebiyat

SOZLU ANLATIM TÜRLERİNDE
KON~DAN SAPMALAR
{DIGRESSİON)*

İLHAN BAŞGÖZ
(Makalenin başına derginin editörü şu
yorumu eklemiş: Türkiye'de derlenen malzemeye dayanarak, bu makale gösteriyor
ki, anlatıcının ana konudan sapmaları (digression), gelene ksel hikaye yi günce l yapabilir; motiflerin, episodların, anlamını ve
hikaye karak terleri nin nitelik lerini
değiştirebilir; anlatcının dünya görüşünü,
ideolojisini ve değerlerini açıklayabilir; sosyal, ekono mik ve politik sorunları
gösterime sokabilir. (Bruce Jakson)
Türk hikaye anlatcısı İslam Erdener,
hikaye de kahramanın evlenm esini
anlatırken şu ifade ile ana konudan
sapıyor : "Aziz dinleyiciler, hepiniz bilirisiniz ki, babanın evlada karşı üç görevi
vardır: Onu evlendirmek, ona iyi bir eğitim
vermek ve onu sünnet ettirmek" (Aslan
1975; 229) Bir masal anlatıcı kadın, Muhsine Karaçorlu, kısa bir süre için anlatımı
keserek şunları söylüyor: "Bizim köyde
hayvan pisliklerini toplar, yakmak için
tezek yaparlar. Burada adet böyledir. Kız
da (masalın kahramanı) gitti ki hayvan pisliklerini toplaya." (Günay 1975; 431 ). 15
inci yüzyıldan kalan bir yazmada Dede
Korkut hikayesinin anlatıcısı kendisini dinleyen hanların yüzüne diyor ki: "Olzamanda oğullar ataya muhalefet etmez idi. Oğul
ata sözün iki etmezidi. iki eylese ol oğulu
kabul eylem ezler idi. "O vakit, evlat
babanın sözünden çıkmazdı, eğer çıksa
ona evlat demez lerdi" (Gökyay; 63).
Ortaçağ romanslarından Havelo k şu

açıklama ile başlıyor: "Dinleyin, iyi insanlar, erkekler, kadınlar, kızlar, bu gün size
Havelok'un hikayesini söyleyeceğim. Ama
her şeyden evvel şu kadehimi doldurun.

Hikayemiz şöyle başlar. Ve lsa Babamız
bizi cehennem azabından korusun. "(Loomis 1951; 288). 14 üncü yüzyıldan bir
yazmada, Yunan halk romanı Kalimak ile
Krisorhe'de anlatıcı asıl konudan uzaklaştığını şöyle açıklıyor: "Hikayemizin asıl
konusundan biraz uzaklaştık, şimdi yeniden kah ramanımız olan genç adama
dönelim." (Pichard 1956; 56). Aynı yazmanın başka yerlerinde, anlatıcı kahramanların öpüşmelerini anlatırken asıl konudan sapıyor ve şu kişisel ifadey i
kullanıyor: " Eğer o geceki öpüşmelerde
hazır bulunsaydınız ve onları görseydiniz,
birbiri nden . hiç
bu iki gencin
ayrılmayacağını sanırdınız. • (Pichard; 69).
Beowulf adlı Alman hikayesinln dörtte birinin böyle kişisel sapmalar olduğu (Bonjour
1965:7) ve Homerus'un destanlarında ,
uzunluğu 4 dizeden 120 dizeye kadar
değişen kişisel sapmaların bulunduğu ileri
sürülmüştür. (Austin 1978; 72-76)
Duyguları, fikirleri ve yorumları veya
anlatıcının seçtiğ i geleneksel folklor elemanlarını gösterime sokan böyle ifadeler
kültürler-arası bir folklor olayıdır ve batıda
bunlara "digression", bizim eski deyimimizle "istitrat," dinleyici ile konuşma, veya parentez içinde ifade" diyorlar. Bunlar, eski
ve yeni destanlarda ve halk hikayelerinde,
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uzağ ın a düşmenin dayanılmaz
yalnızl ığı dır. Üç ayrı şiir gelen~ğimiz bu
insan duygusunu aynı güze ~lıkle, a~a
başka biçimlerde söylüyor. Aşık Garıp
ş öy le diyor:
Giden olmaz gelen olmaz yanına
Bir çalıdır mezar taşı garibin .
de

Yunus Emre:
Bir garip ölmüş diyeler
üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin.
Divan şairi Necat i, aynı yoğun
yalnızlığ ı aruz dilinden söylüyor:
Beni ağlan beni kim üstüme gelmez
ölicek
Bir avuç toprak atan bad-ı sabadan
gayrı .

Bunlara şi i ri ne kapılar "Açılırken garip,
kapanır ken gurbet der" dizesin i koyan
Bedri Rahmi'yi de katabilirsiniz.
Yukardaki şiirler i nasıl birbirinden
ay ı rır, birine· bizimd ir, ötekine değildi r, birine sanat erlerine faydalıd ı r, ötekine zararlı d ır diyebiliriz? Bunlar bir kökten süren
de ğişik şıvgal ar.

Eğer

folklor kaynağından esinlenen
Türk şair ve ro m anc ı lar ı, b a şarılı
olmam ı şsa bunun neden ini kaynakta aramamak gerekir. Çünkü başka uluslarda bu
kaynaktan yola çı kan büyük sanatçılar
yetişmişti r ve folklor oralarda ulusal dilin
ve ulusal edebiyatı n yaratı l mas ında ağı rlıklı
bir işlev yüklenmişti r. Macperson'un, ve
Percy'nin İngiliz halk türküle rini örnek alarak gelişti rdikleri edebiyat dili, Almanya'da
Klopst ock ve Herderin epik şiirden ve halk
türkülerinden yararl anarak gel işt i rdi kleri
edebiy at gel en eği , klasik edebiyatı n s ı kı
kaidelerinin kı rılmasına ve ulusal bir edebiy atı n yarat ılması n a yol a çmıştır .
P uşki n'i n Rus edebiy at dilini yaratmada

.❖••••••,❖

halk edebiyatından ne büyük yard ı mlar
gördüğü bilinen bir gerçe ktir. P uş kin ,
dadısı Rodionovna'dan, ta çocukl uğunda
dinled i ği masallar için "bunların her biri bir
şiirdi" diyor; atasözlerini ise "dilimizin altı n
madeni" say ıyor. P uşkin'den sonra gelen
büyük Rus yazala rı nın hepsi, Lermontof,
Gogol , Turgenyef, Tolstoy ve Dostoyevski, "halkın ruhu ile kaynaşmanın " yolunu
Puşkin'in açtığı gelenekten öğren mişti r.
Bir dil sorun umuz var . il etişim
araçlarının meml eketin dört yan ına sorumsuzca saçtığ ı ve edebiyatım ızın bütün
kaynaklarını kurutup, yoksullaştıran, acaip
bir dilden kurtulmak zorundayız. Tek umudumuz yeni bir dil kuracak olan sanatç ıdır.
Onun ise önünde yü zyıllard ı r dilimizin
bütün zenginliğini taşıyan halk dili ve halk
edebiyatı var. Divan edebiyatı var, edebiyat ı m ı zın bütün geçm iş eserle ri var.
Divan şiiri n i anlamak bugün kolay de ğil..
Ama halk dili için böyle bir bahane de yok.
Sanat çı onun hiç olmazsa kelime zenginliğinden faydalanacakt ı r. Aş ı k Efkari , "iki
rekat nama z kı ld ı m" demiy or, "iki diz
namaz kıldım . " diyordu. Yazık ki, bu renkli
ve zengin gelenekten bugün halkı mız da,
halk edebiyatımız da yoksun kalıyor, Yeni
örneklerde otobüs ve dolmuş dilinin acaiplikl erini görer ek şaşm ay ın . Fol klorcularımızın 70 yıldan beri de rleyip
yayınladıkları güzel örnek ler var, zahmet
edip onların okuması gerekir çağdaş sanat
erinin.
Beğenmediğimiz halk aşıkları dinleyicileri ile sağlam bağlar ku rman ın yolunu
bulmuşlar, bu işte gerçe kten başarılı
olmuşlardır. Günü müzü n ş air ini kim
düğüne derneğe davet eder? Entell ektüel
yükü ağır olan hangi şiir törenlerde okunur, beşikte ve mezar baş ında akla gelir?
Ekin biçen lerin çağdaş şiirle rle deste
kaldı rdığ ı gö rülmü ş müdür? Ama halk
şiiri miz hayatın her s afhasında ve her
yerde halkımızın yanındad ır; onu yalnız

bırakmamıştır.. Beğenmediğimiz aşıklar
hiç
olmazsa bu yönleri ile çağdaş şairi imren-

saymamız ,

her halk türküsünü de yazarı
anongim olduğu için kötü saymamız gerekecektir. Bu yanlış bir anlamadır.

dirmelidir.
Halk edebiyatına karşı çıkanlar bir
noktada haklı. Halk edebiyatı kişi yaratması değildir; sana t eseri ise, sanatçı
denen tek bir insanın yaratmasıdır. Ancak
bu yargı, sadece kuramsal bir tarif olarak
doğrudur. Bir güze llik çirki nlik, iyilik
kötülük ölçüsü olarak alınmamalıdır. Eğer
yazarı bilinmeyi bir değerlendirme olara
k
alırsak, o vakit altında yazarının adı
bulunan her şiiri, gerçekten güzel sanat eseri

Folklor / Edebiyatın bu sayısında, bir
efsaneden yola çıkarak yazdığım Çoban
ile Kavalın Hikayesi'n i okuy anla r,
umarım ,

yalın

insa n

duygular ı nın

anlatımında halk dilinin, halk deyimler
inin
ve halk hikaye anlatım te kniğini n ne

yaman bir kaynak olduğunu göreceklerdir.
Bu hikayede kendimden pek az şey
vardır, hikaye konusu , dili ve tekn iği
ile
tümden halkımızın malıdır.

INDIANA ÜNİVERSİTESİ
TURKÇE PROGRAMI YAYINLARI
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KOYUN İLE ÇOBA NIN HİKAYESİ

İLHAN BAŞGÖZ

Zaman evvel zaman idi çocuklar. Güneş yine böyle sabahtan doğar idi,
akşam olur batar idi.. Sabahla akşamın arasında, kimi insan yan gelir yatar idi.
Kimi insan da iş tutar; çalışır, yaratır idi. İş tutanlardan kimisi işini iyi tutar idi:
Diyelim ekmekçi olsun. Buğdayın hasını seçer idi, finnı vaktinde yakar, odunu
kararınca atar, ateşi tavında tutar idi. Böyle ekmekçi nar gibi ekmek çıkarır, herkes bu ekmekçiye alkış tutar; "Ekmekçi kesen dolsun eksilmesin, evin yapılsın,
yücelsin, yıkılmasın" der idi. Ekmekçi de vardı o zamanda, işini kötü tutar, gramı
eksik tartar, fırını geç yakar, az odun atar idi. Kayış gibi ekmek çıkarır bu firıncı,
ekmeğini alanlar ağız tadı ile yiyemez, karış verirler idi bu fırıncıya. Böylesi
ekmekçi köyünüze, kentinize konmasın; gelip konmuşsa göverip onmasın , iki
yakası bir araya gelmesin. Çocuklar bilesiniz, bu dünya öküzün boynuzunda
durmuyor. Bu dünya işini iyi yapan, çalışıp yaratan iş erlerinin omuzunda duruyor. Siz yan gelip yatanlardan değil, yapıp yaratanlardan olun. Vurup yıkan,
tepip deviren kötülerden değil, sulayıp, yeşerten, bakıp büyütenlerden, dağı bağ
edenlerden olun.
İşte böyle evvel zamanda, köyün birinde bir çoban yaşardı. Çoban işinin

eriydi. Göğsü kabaca otlu dağları çoban bilirdi. Soğuk sulu yaylaları, pınarları
çoban bilirdi. Bir kuzusu üşüse kepeneğine sarar ısıtır; hasta olsa nefesi ile diriltirdi. Mor koyunu sesinden tanırdı, ağca koyunu yürümesinden. Çoban yapıp
yaratanlardandı, tepip devirenlerden değil. Güzel kaval çalardı. Biz bugün bile
onun düzüp koştuğu ezgileri, türküleri çalar söyleriz. Çoban güzel kaval çalardı
ama, kendisi kavalı güzel çaldığını bilmezdi. Neden mi bilmezdi? Ondan ki, hep
yazıda yabanda dolaşır, insan içine inmez, insanlara kaval çalmazdı . Senin işini
insanlar görüp beğenmezse , aferin iyi yapmışsın demezse, nerden bileceksin işin
iyi mi, kötü mü? Çoban bunun için bilmezdi kavah iyi çaldığını. Ama birgün
oldu öğrendi. Nasıl mı öğrendi? Bakın anlatayım:
Bir söğüdün altına uzanmı ş kaval çalıyordu çoban birgün, iki serçe kuşu.
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en döğüşürler" diye
ıneye. Çob an serç ~ler in d~~üş~esine. şaştı, 'serçeler ned
üşsünler t 1 . . tump
dü. 'serç eler ınsan degıl ki, para ıçin pul için dög"
a ıçın

düşün . "' .. .

, ar
.. ... .. ..
.. 1 kad · · kı . .
bir çimticik et.
ğin
dedi
e
Serç
ın ,ıçın . z ıç~n ..do~uşsunler.
için dög~şsun er,
kavalı eline , şaşkınlığını ve
Neyi bö~.u~~mez serç eler de_yıp de uzu~du.. çoban. Aldı
sesini duyan serçeler kavüzüntüsunu çaldı çob an. Bır de ne gors un? Kavalın
daldan aşağı uzattılar, çobanı
gayı döğüşü bıraktılar, yan yan a duru p başlarını
görmemişti. 'Acaba bunları
dinlemeye başladılar, çob an, çob an olalı böyle şey
benim kavalım mı barıştırdı' diye düşündü .
rucak memeye dokunBir başka gün mor koy un kuz usu nu almadı. Yav
yakıyordu. Aç yavrunun medukça, ana koy un tekm eyi atıyor, kuz unu n canını
dı. Aldı kavalanı eline, korlemesi dağı taşı deliyordu. Çobanın yüreği parçalan
mor koyun başını önüne eğdi ,
kusunu, acımasını dile getirdi. Kaval sesini duyan
u yanaştı, kınalı ağzını anasının meanalığından utandı. Kıpırdamadan durdu. Kuz
uslu kavalı dinledi. Yerinden
mesine dayadı. Kan a kan a emd i. Mo r koyun uslu
lımın marifeti mi acab a?"
bile kıpırdamadı. Çob an düşündü. "Bu ben im kava
dedi.
ur, bir yel, bir
bir akşam, dağda kızılca kıyamet koptu. Bir yağm
nı kepeneğinin için e soktu, yum uldu .
fırtına; yer yeri nde n oynadı. Çob an başı
vuru yord u Çobanın. Bird en
Korkuyordu. Kor kus und an çen eler i birb irin e
rdı. Çalmağa başladı. Kaval sesi fırtınalı
aklına kavalı geldi. Kavalı kılıfından çıka
ı ile bera ber yağmur kesi ldi,
gecenin için e bir ılık nefe s gibi dağıldı. Dağılmas
n oldu. Çob and a korku k~kuduran yel yavaşladı, fırtına durdu. Ortalık sütlima
ın
başlamasın mı? Fırtına yeniden kudurmas
madı. Kavalı bıraktı, Yağmur yen iden
yen iden oturmasın mı? Çob an hem en
mı? Can kork usu geli p çobanın yüreğine
dek kaç kez denedi çoban.
kavala yapıştı, başladı deli gibi üflemeğe. Sab aha
büyüyordu. Kaval başlayınca
Kaval susu nca fırtına başlıyor, kork usu yüreğinde
ima n oluyordu. O .gece anladı çob an.
fırtına dini yor, yel kesi liyo r, ortalık sütl
Kavalı canlıları barıştırıyor,
İyice anladı ki kavalının güc ünd en oluy or bun lar.
bez eyip güzelleştiriyor, insanı
kızgınları, küs leri yatıştırıyor, doğayı
parmaklarının hünerine iyic e
yüreklendiriyordu . inandı kavalının güc üne çoban,
inandı. Sev inci nde n yüreği kızıl gül oldu açıldı.
ının kızında denedi. Kız
Gün lerd en bir gün , kavalının güc ünü çob an, ağas
gelir, çobanın önü nde salınır
hergün davarın yattığı yere gelirdi. Kollarını ata ata
kızdı. Kızda bir kirp ik vardı,
geçer; davarı sağar, son ra geri dön erdi . Kız güz el
yıkar da geçer, çobanın yüz üne
iyice bak sa camı dele r geç erdi . Kız yüz ünü yere
helk eler süt sağmaktan dön en
bakmazdı. Çob an birg ün kavalım aldı , omu zun da
ladı. Sağa baktı, sola baktı.
kıza en dokunaklı havalarından biri ni çaldı. Kız dura
müş duldalanmıştı. Kavalı
Çobanı göre med i. Çob an kara koy unu n ardına diz çök
Başka
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eti y .... dü gitti Ertesi gün gene aynı yerde kaval sesini
• uru
·
k ç b
. d 1 . k geldi kaval sesi. Kız durdu , ba tı. o anı gördü.
.. .. .. . - B" b· . ..
duydu. Bu sefer aıa y anı
Birşey
söylemeden
yurudu
gıttı.
ır aşka gun
.
.
Uzun uzun baktı çobana.
.. ..
d" E t · oün yanına vardı çobanın . Çoban, bu guzel sesı nereçobana gu1umse ı. r esı e
.
.
"Ar•
"
.
d n mi . yüreg~ınden m1? dedı. Çoban.
gam kızı
dedı ,
den çıkarıyorsun?. D"l"
ı ın e
.
..
.

çobanın çaldıgını bıleme

•

11

11

•

_

..

•

,

,·
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"dil yüreğe bağlıdır, yürek coşup kaynam_azsa: _dıl_ oynayı~. soy leme_~·,
Gülü tüler. Kız yürüdü gitti. Ama, ayakları gen gen çek1yordu. Boyle kaç gun,
kaç hşafta, kaç ay geçti, kimse bilmiyor. Ama, kız kavala,_ ç?ban kız~; ~-z çobana,
çoban kavala öyle bağlandılar ki bir elin parmakları gıbı. Kız bı_r g~~ çobanı
görmese deli koyunlar gibi yerinde duramaz oluyordu. Çoban bır gun_~av~Iı
çalmasa parmakları sızlıyordu . Kız bir gün çobanla~ k?nuşmasa, kaval s_esını dinlemese, uyku uyumuyor, alt kirpiği üst kirpiğe degdırmeden sabah edıyordu.

Köy yer küçük yerdir. Köy yerin gizlisi kapaklısı olmaz. Köylük yerde sır
saklanmaz. Kötüler gördüler. Doğruyu eğri ettiler. Gerçeğe yalan kattılar.
Ağaya haber verdiler. Kızı , çobanın önünden geçerken görenler "yan yana
gördük" dediler. Yan yana görenler, "el ele, diz dize gördük" dediler. "Senin
gibi bir ağanın kızı bir çoban parçasına yakışır mı?" dediler. Çobanı da, kızı da
dillere düşürdüler.
Kızın babası

üzüldü, başını ellerinin arasına aldı düşündü. Duysa da duymazlıktan gelse olmaz; çobanı işinden kovsa olmaz. Sürü çobansız kalmaz,
çobanın da bundan iyisi bulunmaz. Göğsü kabaca otlu dağları bu çoban b·ilirdi.
Hangi ot et yapar, hangi ot dert yapar bu çoban bilirdi. Çobanı çağırdı. "Doğru
mu bu duyduklarım çoban?" dedi. Çoban, "Ağa", dedi, "dilim ile söylesem dilime ateş düşer yanar; izin ver kavalımın dili ile söyleyim". Çoban kavalını
kılıfından çıkardı. Ağanın önüne diz çöktü. En güzel sevgi havalarından birini
çaldı. Ağa ezgiden anladı ki bunlar sever birbirini. Duydukları doğrudur.
Konu komşuyu çağırdı. Yaşlıları çağırdı. Ak sakal, kara sakal geldiler. Gün
_görmüş akıllı nineler çağırdı; onlar da geldiler. "Akıl verin bana" dedi Ağa, bu
işin bir çaresini bulun" . Ninenin biri vardı: "kolay Ağa" dedi. "kızını eve hapseyle, dışarı çıkarma. Çobanı da köyden kov". Bu nine yılan çıyan vurası ninedir
çocuklar. Evi yıkıla~ı ninedir. İşi yokuşa sürer. Bir başka nine vardı: "Ne var ki
bunda Ağa" dedi. "Dünya kurulalı gençler sevişegelmiştir; sevişegideceklerdir.
Verirsin kızını çobana. Sen bir evlat kazanırsın. Çoban bir baba kazanır". Bu ise
evi şen olası ninedir çocuklar. Ömrü uzun olası , dünya durdukça durası ninedir.
Ağa dedi ki, "iyi dedin nine ama, bakalım bunların sevgisi gerçek midir? Yoksa
saman alafı gibi par deyip geçecek midir?" "Onu anlamak kolay" dedi nine.
"Sevginin hamını hasından ayırmak kolay . Emret, sürüne kırk gün tuz yal atsınlar, hiç su vermesinler. Kırk birinci gün açsınlar ağılın kapısını, ırmağa
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saııversinler _hay~anbla~ı.

Çoban kaval çalara~ s~rüyü -~ ,,, - ""'"·
urdurabilirse, su
. .
d .
r.
erırsın kızını y k
.
hayvanlar suya varır, su an ıçerse, yalandır
..
· o çevıremez de
"
sevgısı. O vakit vu
boynunu. " "Ol ur mu.?" ded.ı Aga.
Komşular "0 "
.
rursun çobanın
1ur
içirıneden gen çevıre ılırse sevgisi gerçekti V . .

dedıler.

Ağa çobanı çağırdı böyle böyle dedi "K b··ı

..
·
a
u
mu?
Ya canı 01
•
kızımı alacaksın. Çoban, sürüsünü bilirdi
·
vereceksın , ya
oüvenirdi. "Kabul Ağam" dedi.
' çoban parmaklarının gücüne
"

t:,

Sürüyü ağıla kapattılar. Sürüye üç gün tuz yalattılar su ve
.
'
rmediler. Susuzç a ta tuz yalattılar su ve d"I1
Koyunların memeleri parça parça yarıldı Beş hafi t
rme er.
•
.
·
a uz yaIattılar su vermediler
Hayvanlar nemlı toprakları yaladı. Dilleri dilim dilim dil' d. S
·
·
· ·· -- ..
ın ı. usuzluktan melemelen
. 1ar. Sürüyü
" yen. , gogu tutar o1..du... Kırk. birinci gün ag" ılın kapısını açtı
ırmaga dognı bıraktılar. Suru ak bır bulut gibi suya doğru inmeğe başladı.

ıuktan koyunların dudakları çatladı. Ü h f.

Köylü :ar~ ~-r~a~ın. kenarına dizildi. Dost geldi, iyisini umarak geldi.
Duşman geldı, kotusunu dıleyerek geldi. Ağa geldi, kız geldi. Kızın yüreği ,
yaralı bir kuş gibi korkudan titreyerek geldi.
..

Sürü, ırmağa doğru savrulup inerken, çoban, kavalını aldı. İki dizinin
üzerine geldi. Saygı ile kavalı kılıfından çıkardı. Öptü, dudaklarına koydu. Olanca gücünü nefesine ve parmaklarına verdi. Başladı çalmağa. Kaval sesi perde
perde sürüye doğru yayıldı. Ama sürü, yüce dağların seli gibi, önüne gelen
herşeyi sürükleyip, devrile devrile suya doğru inliyordu. En önde mor koyun
su diye meleyip geliyordu. Kaval koyuna söyledi. Kavalı söylemedi, çoban
söyledi. Görelim ne söyledi:
"Mor koyunum, bilirim koyunların başısın, Kekikli pınarda kucağıma
doğmadın mı? Seni kepeneğime sarıp kurutmadım mı? Ağzına süt sağıp doyurmadım mı? Sen su derdindesin mor koyunum; ben can derdindeyim. Benden
ne kötülük gördün? aman ırmağa varma mor koyunum, varırsan suya girme, girersen suyu içme mor koyunum . İçersen emeklerim sana haram olsun."
Mor koyun kavalı duymadı bile. Yahut duydu da dinlemedi. Çobanın
önünden geldi geçti. Çoban mor koyundan umudu kesti. Onun ardından akça
koyun su diye meleyip geliyordu. Aldı çoban akça koyun ile söyleşti. Kaval mı
söyleşti , çoban mı söyleşti bilmiyoruz. Görelim neler söyleştiler.
"Benim akça koyunum , tüyleri pakça koyunum. Sen ~ürüde koyunların
hasısın. Bilirim susuzsun , su diye bunalmışsın. Seni serin serın pınarlarda sulamadım mı akça koyunum? Ayağın kırıldı, yedi dağ çiçeği;den ~erhem ç~~~
sarmadım mı? Seni dağda taşta kucağımda taşımadım mı· Bacagı~ sapa "g
olmadı mı? Sen su derdindesin akça koyunum , ben can derdindeyım. Irmaga
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varma akça koyunum, ırmağa varırsan suya girme, girersen sudan içme. içersen
emeklerim sana haram olsun."
Akça koyun da geldi geçti. Çobanın kavalını duymadı, duysa da dinlemedi. Onun ardından kara koç geldi geçti, onun ardındar sürmeli koyun geldi
geçti. Hiç biri başını kaldırıp çobana bakmadı. Koyunlar su diyerek meleyip
geçtiler. Çobanın yüreği kan aladı. Koyun ırmağa vardı varacak, sürü suya girdi
girecek. Çoban yüzünü ırmağa döndü. Bir yandan sevda tutkusu, bir yandan
can korkusu. Çoban var gücünü nefesine verdi, parmakları kavalı bir daha
okşadılar. Kaval sesi dalga dalga sürünün üzerine indi. Kaval sesi sürünün
üzerine serin bir yağmur bulutu gibi indi. Kaval sesi mor koyunun kulağına
değince, mor koyun duraladı. Mor koyunun susuzluktan çatlamış dudakları
kaval sesi değince yumuşadı , su değmiş gibi serinledi. Mor koyun suyun
kenarında durdu. Ağca koyun kendine geldi, çobanı gördü, suyun kenarında
durdu. Kaval sesini duyan sürü serin sular içmiş gibi rahatladı. Irmağın kenarına
dizildi, durdu. Su içmiş de kanmışlar gibi bir ferahlık, bir serinlik sardı sürüyü.
Çoban sevindi, yüreği sevincinden güller gibi açıldı. Tam kavalını kılıfına koyacaktı ki kara koyun yerinden koptu, suya daldı. Kara koyun başını eğdi, dudaklarını suya koydu. Kara koyun suyu· içti içecek. Çoban deli divane oldu,
kavalına yalvardı. Kaval kara koyuna yalvardı. Kara koyun suyun içinde debelendi. Dudakları ile suyu çalkalandırdı. Ama sudan içmedi. Sonra başını kaldırdı,
çobana baktı. Kara koyun çobana göz kırptı. Döndü öteki koyunların yanına
geldi. Kara koyun neden böyle yaptı? Neden çobanı bu kadar korkuttu?
Şundan ki, bir gün çoban, kız ile söyleşirken kara koyun aralarına girmiş ,
Çoban kara koyunu eliyle itmişti. Kara koyun alınmıştı. Ondan etti bu oyunu
çobana.
Çoban daha ne kadar kaval çaldı, sürü daha ne kadar suyun kenarında
bekledi biz bilmiyoruz. Bize bu hikayeyi anlatanlar da bilmiyor. Ama bu
zaman kıza yıllar kadar uzun geldi. Vardı babasının elini öptü. "Yeter baba"
dedi. "Daha fazla uzatma. Uzatıp da bana da çobana da, koyunlara da zulum
etme. Bizim sevgimiz gerçektir böylece bil bunu" dedi. Çobanın dostları
'gerçektir Ağa' dediler; "bu çobanın yaptığını kimse yapamaz, uzatma daha' Ağa,
'peki' dedi. "Verdim kızımı, yeter. Çoban kavalı kesti, öpüp kılıfına koydu. Sürü
kendisini suya vurdu. Suyun yüzü aklı karalı bir çiçek tarlasına döndü. Yanmış
dudaklar suya. Çatlamış memeler serinliğe kavuştular. Koyunların içi dışı arı
suda tertemiz oldu. Koyunlar sevinç çığlıkları atarak ırmakta debelene durdular.
Çoban kızın yanına varmadan sürünün yanına vardı. Mor koyunu
gözlerinden öptü, ağca koyunu yüzünden öptü. Kara koyunun yüzünü yüzüne
koydu. "Alacağın olsun kara koyun" dedi. "ben de seni sevgili koyunlardan
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da gör" Kara koyun şakayı anladı gu"ld"u. Çobanın da gözlerinin i •i
.. 1
oüldü. Sonra aganın ya~na vardı. ~ıçbır şey söylemedi. Başı dimd·k
1 0
ece
ı:,vanın önünde durdu. Aga, kızının elıni çobanın eline verdi • "Muti u o1un ug~, um,
kt d •· •· .. " d .
. .
ag
verdin verışım , ~o ur unuşum e dı.Çoban gülümsedi, eli kızın elinde bir
, hır parmaklarına baktı. Sonra usuldan "Ag>am dedi k . 1'
k.avaltna baktı
' ava ımın
h.. . y k
akl
b .
hüneri bu, ~n!m ~ar,~· ~rı}~1 ? -~nen.. 0 sa sen kızını bana vermezdin. Sonra
kıza döndü, gıdelım dcdı , iki guzel bır kapıyı kilitler".
ayırayım

v

•

•

•

•

•

'

?

Biz görmedik ama, g~~e~le~den işittik. İki sevgilinin evlilikleri kolay
olmamış. Kız varlıklı evde buyumuş, al bebek gül bebek yetişmiş. Çoban yok
yokluk içinde, dağda bayırda. Am~ ne vakit aral~ında bir gerginlik belirse,
çoban kavalını alır başlarmış ~-al~ag~. Kavalın sesı, dargınlıkları siler süpürür,
kırgınlıkları ortadan kaldırır, kuslulen barıştırırmış. Onları daha tatlı. daha güzel
bir dünyaya götürürmüş. Sanatın bu sihirli gücü ile geçinip gitmiş çobanla
ağanın kızı .

böyle çocuklar. Bu hikayayi biz uydurmadık. Eskilerden işittik, Ama
sizin için onu yeniden düzdük, koştuk , halkımızın arı duru dili ile yeniden
yazdık. Sevdinizse, biz de sevinir mutlu oluruz. Sevmedinizse bağışlayın biz!.
Ustamızın adı Hıdır. elimizden gelen hudur.
işte

INDIANA ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE PROGRAMI YAYINLARI

2

GÜCÜK SIÇAN HAYAL KURUYOR

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Dünyamız döner durur
Yalan dolan içinde
Gücük sıçan yuvasında
Düş kurar, hayal içinde
Bir ahçım olsa da doldursa kazı
Türlü yemek yapsa güldürse bizi
Sabaha kaşar peyniri
Akşama kızarmış kuzu.
Apartmanını olsa mermer taşınan
Parti versem yareninen eşinen
Kediler bahçemde atlasalar
Kıskançlıktan çatlasalar.
Havuzun başında otursam
Kuyruğumu suya batırsam
Dünyanın keyfini yetirsem.
Bir sevgilim olsa saçı telli
Bir sevgilim de ince belli
Bir sevgilim kalem kaşlı
Bir sevgilim inci dişli
Biri kahvemi getirse
Biri keyfimi yetirse
Yüzümü yüzüne sürsem
Bana gelir misin desem.
Yüzüğümüz Çırağan'da takılsa
Düğünümüz Hilton'da yapılsa

Davetiyemi yazsam
Eşe dosta dağıtsam:
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"Sıçan holdingin kızı

Kediler gurubunun oğluyunan
Düğünümüze buyurun
Hediyenizi de getirin."
Demirel düğünüme gelse
inön ü benden buse alsa
Özal da bir nutuk atsa
"Bu muhteşem düüğün beyler
İki özel ve gözel firmayı birleştirecek
Ekonomi dar boğazdan çıkacak
Millet keyfinden göbek atacak."
Milliyet resmini bassa
Hürriyet bir başlık atsa
Dün Hilton'un barında
Sıçan güzeli kedi beyinin kolunda
Şampanya su gibi aktı
Gelin hanımın cilvesi
Nazı edası işvesi

Gerdan kırıp yürüyüşü
Samur kürkü sürüyüşü
Çiçek dolu ardı önü
İlle gelin hanımın donu
Makas kesmemiş
Terzi biçmemiş
Pariste dikilmiş nam almış
Beş bin dolara mal olmuş.
Düğün bitse bardan ayrılsam
Mersedesime kurulsam
Bir nara atsam gürlesem
11

Şalvarı şaldan

Uçkuru

kıldan

Sıçan hanım

geliyor
Savulun yoldan."
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Polisler beni görseler
Güvenlik hanım deseler
Hüviyetimi sorsalar
Siz soruşamazsınız desem
Bana karışamazsınız desem
Biz ettik sen etme deseler
Yerlere kadar eğilseler.
Refaha varsam açılsam
SHP'ye girsem seçilsem
Meclise girsem otursam,

Kim isi Allah dese
Kimisi yallah dese
Kuyruk dikip yürüdükçe
Gören maşallah dese.
Kuyruk sallaması yetişir
Bu hanım bakanlığa yakışır.
Bakan olsam iş bilsem
Fakirin yaşını silsem
Hastanın halini sorsam
Dünya kadar para yesem
Yoksul sıçanlara versem.
Deniz kıyısına varsam
Elime sopayı alsam
Ne senin desen, ne benim desem
Kıyılar herkesin desem.
Sıçanlar gelip yatsalar
Kumsalda göbek atsalar.
Suçluları soruştursam

Küslüleri

barıştırsam

İnsanları da sıçanlar gibi
Kardeş kardeş yaşamaya alıştırsam.

İLHAN BAŞGÖZ
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İndiana Üniversitesi
Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı Arşivi
Arşiv İlhan Başgöz'ün 1943'ten
Doğu Anadolu'ya, Kars'a ve ~rz~rum'a
aptığı ilk araştırma gezılerınden
~üne kadar derledi~! folklor
malzemesinı ıçıne.. alır. P~of.. Başgoz 1991
yılında lndiana Universıtesı Geleneksel
Müzik Arşivi ile bir anlaşma yaparak, malzemeyi arşivin ellerine teslim etmiştir . Bu
anlaşmaya göre Türk Folkloru Arşivi özel
ısı isteyen bir bölgede korunacak, ve
Türkiye'den bütün araştırıcılara istedikleri
malzeme gönderilecektir. Bu malzeme
şimdi bilgisayara da konmuş ve bütün

~aşlayarak ~~

dünyanın kullanımına açılmıştır. Arşivde
nelerin yer aldığını tek tek açıklamaya olanak yok. Arşivin dökümü kısaca şöyle ve-

rilebilir:

Aslan Talibi (Rızaiye'den):
Köroğlu, Bolu Bey Kolu. Alagöz
Nigar'ın lstanbul 'dan getirilmesi. Behmen
Şah oğlu B~hmen'in hikayesi. Zülal Şah
oğlu Ahmet lbrahim'in hikayesi.
Aşık Hüseyin (Tebrizden):

Kerem ile Aslı, Tufarganlı Abbas,
Köroğlu Ayvaz kolu, Necef Han, Kurbani,
Köroğlu, Keloğlan 'ın Kıratı kaçırması.
Aşık Hacı

Ali (Tebriz'den):

Sam Meclisi; Şahname
Rüstem'in Doğuşuna Kadar. Bahçet
Mahir'den, Köroğlu kolları.
Şahname,

Aşık Yaşar

Türküleri,
hakkında bilgiler.

Destanlar ve halk hikayeleri:
Aşık Sabit

Müdamlden:

Köroğlu Kocabey; Demircioğlu;
Köroğlu'nun Zuhuru; Hasan Bey; Silistre
Kolları Ercisli Emrah, Aşık Kurbani, Yaralı

Mahmut, Aliyar, Asüman ile Za.ycan ,
Ahmet Han Aslan Bey, Kirmanşah, Oksüz
Vezir hikay~leri. Müdami'nin hayatı ve ·hikayeciliği hakkında bilgiler.
Dursun Gev/aniden:
Köroğlu Bolubey, Silistre Kolları,

Emrah ile Selvi hikayesi.
Aşık

Latif

Yılmaidan:

Köroğlu Bolu Bey, Dağıstan (veya

Hasan Bey); Silistre (veya Hasan Paşa)
kolları. Eşref Bey hikayesi.
Mevlut İhsani:
Köroğlu Bolubey ve Silistre kolları.

Cafer Ali (Tebrizden),
Köro ğlu,

Kocabey .

Reyhani:
hayatı

ve hikayeleri

Behçet Mahilden:
Köroğlu'nun Demircioğlu, Hasa~
Bey ve Nigar Hanım, Hasan Paşa (veya sı
listre) kolları. Behçet Mahir'in hayatı .

Aşağıda verilen Behçet Mahi_~'d.~~

kaydedilen hikayeleri Milli Kitaplık Muduru
Güner Sernikli, 1977 yılında teype almıştır.
Bunların kopyalarını bize Natalie Moyle hediye etti.
Aşık Garip, Davut~ğlu Sü~eyman,
Tahir ile Zühre, Sümman ı Bab~ ,ıle _A~ık
ıle
Ş en l'kı , Zalog~lu Rüstem, . ŞahZ"hlsmaıl
8
Arap Üzengi, Eşref Bey ıle o re anu,
Kırman Şah, Mihri Baba
Meh/ul Kılıcoğ/ıindan :
Karacaoğlan Hikayesi, Hurşit ile

Mahperi.
Profesör Wolfram Eberhard'in 1952.
ılında Çukurova'dan derlediği hikayelerı
y t"rküleri bize ölümünden evvel Ebe.r~=rduhediye' etti. Bu teyplerdeki hikayelerın

ingilizce özeti, onun Minstrel Stories From
Southeastern Turkey adlı kitabında verilmiştir.

alan 40 büy~k ses _şe rid!. Bunlarda Aşık
Veysel ve Alı izzet, ihsanı, Mahzuni Şerif,
Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu , Gülistan
Çobanoğlu (Murat'ın babası) , Feyzullah
Çınar ve başka aşıkların sesleri vardır.

Atasöz leri:
İran Azerbaycan'ından
atasözü ve deyim.

7 bin

Bu atasözle rini Azerbaycan ' lı
aydınlar uzun yıllar süren bir emekle derlemişler. Ben 1973 yılında Tahran', zayaret
edince, Dr. Cevat Heyet, lran Şahının bunları yok edeceğinden korktuklarını ve
benim bu külliyatı Amerika'ya götürerek
saklamamı istediklerini belirtti. Bunları defterler halinde kaçırmaktan ben de korktum. O vakit, Rahmetli Sehend Karaçor'un
evinde toplandılar ve bir gecede bu
atasözlerini teype okudular. Böylece bizim
arşive kondu. Sonradan, Şahyar Danişger
adlı bir öğrencim bunları lngilizce ye
çevirerek bu konuda bir doktora tezi yaptı.
Şimdi bu atasözleri hem fişlerde, hem ses
şeritlerin dedir.

Bilmec eler
Sözlü ve yazılı kaynaklardan bir
araya getirelerek fişlere geçirilen 12 binden artık bilmece . Bunların , lngilizce
çeviriler i Prof. Andreas Tietz ve ilhan
Başgöz tarafından, Bilmece: A. Corpus of
Türkish Riddles adıyle Amerika 'da;
Türkçesi, Türk Bilmeceleri adı ile, Kültür
Bakanlığınca, ilhan Başgöz tarafından
yayınlandı.

Karışık

Malzeme

Bu bölümdeki malzeme teyplere
karışık olarak tesbit edildiği için tek tek
ayırarak saymak hem çok yer tutacak hem
de kolay değil. Ama bu bölümde masallar
yağmur duaları, efsaneler, insan adları',
fıkralar, köylerin kuruluşu, düğün gelenekleri, Alevi Cem'leri ve semahları ile ilgili bilgiler ve örnekler kaydedilmiştir.

Filmler:
Karagöz 'ün Dünyası; İstanbul
Üniversitesi Film Merkezinde hazırlanmış,
Sabahattin Eyüboğlu'nun yapımı, 32 dakikalık, renkli. Film Türkçe idi, biz
konuşmaları İngilizceye çevirdik.
Karagöz 'ün Aptal Bekçi oyunu.
Üniversitemize davet ettiğimiz vakit Metin
Özlem bu oyunu Amerikalı seyircilere oynatmıştı. Bir saat, renkli.
Karagöz . Hayalı Küçük Ali'nin Milli
Eğitim Bakanlığı Film Merkezince tesbit
edilen, 16 dakikalık bir dokumanter filmi.
Sessiz.
Kukla Oyunu. Kısa bir film, Mersin'de kuklacı Talatın gösteriminde filme
alınmıştır.

Türküle r
Arşivin en zengin malzeme sidir.
1943 yılından beri Başgöz tarafından Erzu-

rum, Kars, Sivas, Ankara, Erzincan, Ardahan, Divriği , Maraş, Kilis, Urfa, Trabzon ,
lstanbul, Edirne, Malatya ve köylerinden
derlenen Türküleri ve oyun havalarını içine

··············· · ········· ·················· · ·········· ····························•··· ...·•····· ······························•· ···················· · · ·· /40

Alevi Semahları. Kısa bir film. Divrik'te filme alınmıştır.
Manas Destanı. Kırgızistan, Koçger
rayonun da yaşlı Manas anlat ı cılardan ,
1993 yılında filme alınmıştır. iki saatlık
gösterim.
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İ.LHAN BAŞGÖZ'ÜN TÜRK

BILMEC-ELERİ ÜS.TÜNE BİR
DEGE RLEN DIRME
11

Dr. Muhsine H.YAVUZ

lki ciltten oluşan "Türk Bilmeceleri" kitabı, "Kültür Bakanlığı Yayınları,
Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Başvuru Kitapları Dizisi"nin sekizincisid ir.
"1993 Ankara" baskılı olup, toplam 724 sayfadır ve birinci hamur kağıda 10.000
(onbin) adet basılmıştır.
Dönemin Kültür Bakanı kitabın başında yer alan yazısının bir bölümünde
şöyle demektedir : "Toplumsal düşünce birikiıniınizi oluşnıran, bu arada ulusal
kültürümüz e katkıda bulunmuş olan (ve) fakat, özel yayınevleri tarafından
yayınlanmasında bilinen güçlükleri yaşayan kitapları, yayınlamaya devam
edeceğiz . Böylece, ulusal kültür birikimimiz i yalnızca bir koruma mantığıyla
değil, günümüz gereksinim lerini karşılayacak bir yaklaşımla ele almış
olacağız."

Bu yapıcı yaklaşımın, bu olumlu tutumun bundan sonraki kültür bakanlarınca da sürdürülme sini diliyorum.
"Türk Bilmeceleri" kitabını, yazarı değerli h?lkbilimci tlhan Başgöz,
"Çeşitlemeleri ile ondörtbini aşan bu bilmece hazinesi, onu yaratıp yaşatan Türk
Halkına armağan olsun" sözleriyle ulusumuza adamışbr.
Yazar, önsözde belirttiğine göre, Türk halk bilmeceleri üzerindeki
çalışmalarını iki kitap olarak düşünmüş. Birinci kitap "Türk Halkının Bilmeceleri", iki ciltlik düzenli bir metin yayınıdır ki, bu yazıya konu olan da işte bu iki
cilttir. İkinci kitap ise bilmeceleri miz üzerinde yapılan bir araştırma olacaktır.
lki ciltten oluşan bu kitapta yer alan bilmeceler yazılı ve sözlü kaynaklardan alınmıştır. Yazarın yararlandığı yazılı kaynakların en eskisini, 1.
Kunos'w1 1889 yılında lstanbul'da n derleyip, Almanca olarak yayınladığı 49 b_ilmece oluşturmaktadır. Yazar, bu kaynak tarama konusunda şöyle demektedır:
"Gerek Avrupa ve başka yabancı ülkelerde, gerek Türkiye'de yayınlanan bütün
kaynaklar taranmıştır. Çekinmede n söyleyebili rim ki, görmediğimiz pek az
yazılı kaynak kalmıştır, onlarda da karşımıza çıkacak yeni bilemeceler bul_~~~--bileceğini hiç sanmıyorum." Sözlü kaynaklar konusunda ise yazarın gor,uşu
şöyledir: "Sözlü kaynaklard an elde edilen bilmecelerin büyük kısmını ben top··· · ···························· ························-- ··· ·········································································...·.········· J4l · · . . . . ..........·.····················..,.••······················•.................... · ·············

ladım. Bir kısmını Prof. Şükrü Elçin, 1948 yılında tomarlar halinde bana verdi.
Bunlar, sanat okulu öğrencilerinin derleyip kendisine yolladığı bilmecelerdi. Bu

sözlü kaynaklar içinde Prof. Bahaddin Ögel, Wolfram Eberhard, Pertev N. Boratav, Ihsan Altay'ın çeşitli kaynaklardan derlemiş olduğu bilmeceler de bulunmaktadır ." (Bkz. ônsöz)
Bu kitabın lngilizcesi, 1973 yılında Amerika'da, Folklor Araştırmaları
Serisi'nin 22. kitabı olarak yayınlanıp, dünyanın en büyük bilmece külliyatı olarak nitelendirilmiştir. (Bilmece: A. Corpus of Turkish Riddles, by llhan Başgöz
ile Andreas Tietze, California Üniversitesi Basımevi, Folklor Çalışmaları: 22,
1973, 1068 sayfa). Bilmecelerin tümünü İngilizce'ye Prof. Andreas Tietze
çevirmiş. Tietze ayrıca kitabın önsüzünü yazmış ve kitaptaki çeşitli dizinleri de
hazırlayan kişidir.

Türkçe basılan bu kitap ise, tümden Ilhan Başgöz'ün ürünü. Bu konuda
Sayın Başgöz, bir bilim adamına çok yakışan güzel bir alçak gönüllülük örneği
göstererek, şöyle diyor: ''bu Türkçe kitap, tümden benim işim oldu. Bunda bulunacak kusurlarla, Prof. Tietze'nin hiçbir ilgisi yoktur." (Bkz. Önsöz)
Kitapta şöyle bir düzen kurulmuştur. Bilmeceler önce karşılıklarına göre a,
b, c sırası ile dizilmiş ve her bilmeceye bir numara verilmiştir. Aynı karşılık
içinde, birden çok bilmece varsa, onların hepsi aynı numara altında toplanmış ve
ayrıca 1, 2, 3 diye numaralandınlmışhr. Bilmecelerin çeşitlenmeleri ise aynı numaralar altına alınmış ve a, b, c, d diye işaretlenmiş. Eğer bir bilmecede 28'den
fazla çeşitlenme varsa ve harfler bunları göstermeye yetmemişse, yeniden başa
dönülmüş ve aa, bb, cc, aaa, bbb, ece diye işaretlenmeye devam edilmiştir. Bir bilmece aynı anlama gelen değişik karşılıklarla derlenmişse, onların hepsi parantez içinde bilmecenin yanına yazılmış ve kitabın sonundaki" dizinde hepsine yer
verilmiş, hepsi aynı bilmecenin numarasını almış ve her bilmecenin altında kaynaklar tek tek gösterilmiştir.
Örneğin: Fener, (Fanus, muşamba feneri, mum, muşamba feneri, fanus, fener,

mum). 313.1. Bir koca

karı, ortası sarı. (Çaldağ,

s. 3429,

Akalın,

no 193.)

Bu kitapta yer alan bilmecelerin çoğunluğu Anadolu ve Trakya
Türkiyesi'nden toplanmış, bunların yanına Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya,
Kerkük, Gürcistan, Kıbrıs Türkleri'nden derlenen 3.000 (üçbin)'i aşkın bilmece eklenmiştir. Kitapta aynca bu bilmecelerin nerelerden alındığı ve her kaynaktan
ne kadar bilmece toplandığını gösteren bir dizin ve bir harita da yer almaktadır.
Yedi bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde 1 ile 874 numaraları
arasında "Tek Karşılığı -'O lan Bilmeceler" yer alımaktadır.

İkinci bölümde, 874-1059 numaraları arasında "Karşılıkları Birden Çok
Olan Bilmeceler" yer almakta ve bunlar da kendi aralarında,

A. Doğa, 874-937
B. lnsan manzaraları, 938-1025
c. Hayattan Görünüşler, 1026-1033
D. Sembolik dil, 1034-1036
E. Alışılmamış durumlar , 1037-1042
f. Birbiri ile ilgisi olmayan kavramla r, 1043-1059
olarak ana başlıklar altında toplanma kta, bu ana başlıklardan A. Doğa ile B.
lnsan manzaraları da şu alt başlıklara ayrılmaktadır:
A. Doğa:
a) Hava ve astronom i
b) Zaman
c) Doğa engebeleri
d) Bitkiler, meyveler
e) Hayvanla r
f) lnsan vücudu
B. insan

manzaraları:

a) Hayat
b) Ev hayatı
c) Tarım ve hayvan besleme
d) Gezi ve ulaşım
e) Toplum hayatı
f) Din ve din tarihi
g) Yazı
Üçüncü bölümde, 1060-1066 numaraları arasında "Bilgi Ölçen Bilmeceler"
yer almakta ve bunlar da şu ana başlıklar altında toplanmaktadırlar:
A. Soy sop bilmeceleri, 1060-1063
B. Hukuk bilmeceleri, 1064-1065

C. Hesap-bilmeceleri, 1066
D. Din bilgisi bilmeceleri
Dördüncü bölümde , 1067-1095 numaraları arasında "Sözcüğün Parçaları
..
Üzerine Kurulan Bilmeceler" yer almakta ve bunlar da şu ana başlıklarda toplanmaktadırlar:

A. Noktalar, 1067-1068
B. Harfler, 1069-1071

C. D udakların birbirine değmesi, 1072
D. Yanıltıcı sorular, 1073-1082
E. Sözcüğün ayrı anlamları üzerine kuru lan bilmeceler, 1083-1095
Beşine bölü mde, 1096 :-1110 numaraları arasında "Şaka
Alay Bilmeceleri"
yer alma kta ve şu ana başlıklar alhn da toplanmaktadırlar:

A. Hayalleme, düş ve yalan tekerlemeleri, 1096
B. Kurn az soruJar, 1097-1106
C. Karşılığı sorun un içinde olan bilmeceler, 1107-1110
Albncı

bölümde, "Bilmece Karşılıklarının Alfabe Sırasına Göre Dizin
i"
Yedinci bölü mde, ise "Bilmecelerin Konularına Göre Kümelenm
esi ve Dizini" yer almaktadır.
Yazıyı, Sayın Başgöz'ün halk kültü rü ve halk
edebiyatının ülkem izdeki
algılanışı konu sund aki, bir "yürek yarası"nı dile
getiren ve kitabın önsü zünd e de

yer alan şu sözleriyle bitirmek istiyorum:
"Kül tür bir sürekliliktir, bir bütü ndür. Bizim halk kültü rü, klasi
k kültür ve
küm eler oluşturmamız, araştırmaları kolaylaştırmak içindir.
Yoksa, birbirinden
tümd en kopmuş, birin in benimsenmesi, birin in yadırganması
gere ken iki ayrı
kültü r yoktur. Yurd umu zda, tarih ve coğrafya içinde gelişen bütü
n kültürler buna
azınlık kültürleri de girer- bizim kültü rümü zdür . İçind
e bulunduğumuz toplu m ve
kültü r kargaşası içinde, şimdilerde halk kültü rünü horla mak,
onu küçümsemek
mod a oldu . Halkın olan her şeye yuka rdan baka n bir seçk
inler dili, edebiyatı,
romanı ve şiiri tutkunluğu içind e aydınlarımız.
Halk edebiyahnı bilm enin bile,
sanatçıya zararından, çeki nme den söz edile
biliy or. Diva n şiirini bilm ek ve
tanımak nede n şairlerimize zararlı olmu yor da
halk şiirini bilm ek oluy or, anlamak kolay değil. Umu dum uz o ki, bu kitap ta birar aya getir
diğimiz binle rce bilmecedeki dil zenginliği, şiirsel imajların yeniliği ve güzelliği,
biçim çeşitliliği,
bizim seçk inler in dikk atini çekecektir."
Bu kitaba emeği geçenlerin emekleri sağolsun diyo rum.
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