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Ço cuk lu ğu mun Nu ri Dayısını hiç unut madım. Nu ri Da
yı, ne ne min ak ra basıydı. İlçe ye bir bu çuk iki sa at çe ken Za bul
bar Köyü’nde otu rur du. Haf ta da bir cu ma na maz larını kılmak 
için, her per şem be öğle den son ra ne nem le re ge lir di. Di lin de 
sözler do landıra rak es pri ler ya pardı. Git ti ği yer le re hoş luk gö
türen, her ke si güldüren bir in sandı Nu ri Dayı.

Ben onun es pri le ri ni an la ya cak yaş ta de ğil dim. Di liy  le di
şi arasında ne söyler di de mil le ti güldürürdü me rak eder, el 
gülünce ben de güler dim. Be ni asıl, an la ta cağı he kâtlar (hikâye
ler) il gi len di rir di. Se si ola ğanüstü güzel di. Hikâye le rin man
zum bölümle ri ni ez gi li söyler di. Nasıl içe iş ler di se si! Se si ka
dınsı de ğil di, ama bir ka dı nın ağıtını yakıyor sa, ağıt ya kanın 
kadın ol du ğu nu sa nır dınız. Oy sa, se si ney se oy du; ne in cel tir di 
se si ni ne ka  lınlaştırırdı.

O küçücük il çe nin bir avuç in sancıkları ne in sanlık ya 
şarmış, şim di anlıyo rum!

Gözünüzün önüne ta banı renk renk ki lim ler le döşe li bir 
oda ge ti rin. Odanın baş kısmında ocak. Ocağın her iki yanında 
özel lik le büyükle rin otu ra cağı, ka bartılmış yün min der ler. 
Ocak dav lum bazının örtüsü de renk renk. Beş nu ma ra camlı 
pet rol lam bası. Ara ara, ocak ta ya lım la  nan odun ların çıtırtıları 
du yu lu yor. Odun lar dan ya yı lan gev rek bir ko ku.

Odanın tam or tasında, altına yüksel ti kon muş par lak bir 
si ni. Si ni de tür tür çe rez ler. Dışarıdan hiç bir şey yok. Hep si 
ba ba larımızın el eme ği. Ka bu ğun dan so yu lup tat landırılan acı 
ba dem. Kum da kav rul muş leb le bi. Her bi ri ger çek ten bir öküz 
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gözü iri li ğin de ki üzümler den çı ka rı lan şıra lar la yapılmış pes til
ler. İpe di zi li ce viz le rin üze ri ne üzüm bu la macı (ma lez) sıva
na rak yapılmış su cuk lar. Ku ru tul muş ku ruüzümün üzümü da
ha baş ka. Işıklı kırmızı. Üzüm bu la macına ce viz, ba dem kırık
ları katıla rak ya pılan tar ha na, kırmıtik. Da ha yüzüne bakılınca 
şi fa ge ti  ren, her ta ne si güleç yüzlü bir kızın par lak diş le ri ni an
dı ran nar lar...

Uyuk la yan ne ne ler, de de ler. Be den le rin de bir dir hem faz
la et bu lun ma yan su na boy lu kadınlar, her bi ri sö ğüt dalı er
kek ler. Kadınların el le rin de ya pa cak bir iş le ri var. İp eği ren, ip 
büken, ka zak, hırka, pa tik, ço rap ören be ce rik li ana lar; çe yiz 
iş le yen genç kızlar. Ço cuk, ço cuk, ço cuk...

Or tam bu! “Yatsı” kılınmış, oda la ra gi ril miş tir.
Nu ri Dayı bir kam/ozan gi bi saygı odağı. Ken di ne öz gü 

kut sallığı var. İç fe rah la ta cak, haklıyı haksızdan ayı ran olay lar 
an la ta cak, ye ri ne göre güldüre cek, ye ri ne gö re ağ la ta cak. Bir
den, o yum ruk ka dar gövde sin den iri bir ses yayılıyor:

“Hey! Hey de hey! Hekâtı ner den ve rek? Pa di şah tan mı 
ve rek, güzel kızından mı ve rek?.. Böğün (bugün) pa di  şah la ve
zi ri nin hekâtı! Her şey le ri varmış bun ların, bir de dert le ri var
mış, iki si nin de ço cuk ları yok muş...”

Uyuk la yan lar uyanıyor. Su na boy lu ana lar el le rin de ki iş
le ri, genç kızlar çe yiz le ri ni bırakıyor lar. Söğüt dalı yi  ğit ler si ga
ra larını söndürüyor lar. Be be ler bi le ses le ri ni ke si yor lar. Nu ri 
Dayı an latısını ez gi ler le süsle miş tir. İşte o za man, güz el ması 
gi bi al ya nak lar da yo ğun dam la lar bi  rik me ye baş lamıştır. Ara
da acıma duy gu ların dışa vu ran ların iç çe kiş le ri du yu lur.

O an latılı ge ce ler, ço cuk lu ğu mun ya şanmış dönem le ri ola
rak bugün de bel le ğim de. O sürükle yi ci öy kü le ri, ez gi ye katılan 
şii rin büyüsünü hiç unut madım. Halk an latıları ko nu su na eğil
me nin özünde bel ki de ar tık düşe dönüşmüş bu iz le nim zen
gin li ği yatıyor. Her bö lü mü ya zar ken bu duy gu lar için de gi dip 
gi dip gel dim; çok önce le re, yi tir dik le ri min sev gi dünyasına...

“Ya ratılış Söylen ce le ri”ni, “Şah me ran”ı, “Ölümsüzlük Otu”  
nu ne nem le bir lik te yazmış gi bi yim. Dok san ya şın day   ken bi le, 
onun de yi miy le, ya nağının her bir şak kası el  ma kırmızısı ne ne
me, bugünle re uy sun di ye, “ni ne” de, “bü yükan ne” de, “an ne an
ne” de di ye mem. İmge le mim de ki o çöp bo yun lu oğ lanı, bir 
An ka Ku şu’nun ka nat alt la rın da ki sıcaklıkla kim se sar ma la ya
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maz. Onu an cak adı “Ne ne” olan bir şef kat yu mağı ya par!
Ne nem be nim söylen cem di, du amdı. Günah ne, se vap ne, 

onun di lin den öğren dim bun ları. Bugün bi le, onun in ce se siy le 
ez gi le di ği “Eğin Türküle ri” yüre ğim de onul maz bir sızı gi bi iş
li yor. Par ça lanmış ço cuk luk dün ya mın boş lu ğu nu ne ne min 
sev gi ka nat ları örtüyor du. “Ye şil kur ba ğa lar öter göller de / 
Anasız ba basız kaldım gur  bet el ler de”yi söyler ken, ye ni ye ni 
ke mik tut ma ya baş   lamış be de nim sarsılırdı. He le, “Ağam İstan
bul lu, Eğin  li mi sin / Sıla ya gel me ye ye min li mi sin”de, küçücük 
yü re ği mi hıçkırıkların bu nalttığını du yum sardım. Ba bam biz
le ri bırakıp git miş ti, se si İstan bul lar dan ge li yor du.

Hüzün ne ise ne nem o idi; acı da ne nem di. O hü zün le  rin, 
acıların için de, ge ne de mut lu lu ğu, şef ka ti ne ne min o ana kuş 
sıcaklığında bu lu yor dum.

Onun bu içe iş le yen gur bet ez gi le ri, bağ da bah çe de ot 
der me ye gi der ken an lattığı bit ki öyküle ri be ni bir söy len  ce ler 
dünyasına so ku yor du. Onun için, ben, en ger çek olay  lar karşı
sında bi le, ken di mi söylen cem si bir tansığa sı ğınmış bu lu rum. 
Halk an latıları üze rin de çalışırken ne ne  min bu dünyasının 
için de ol mak ba na ayrı güzel lik ler ya  şattı.

Halk bil gi si çağ dan ça ğa akıp ge li yor. Çok şey de ği şi yor 
kuş ku suz, ama an latı de ğiş mi yor. Çağın ge rek le ri ne gö re ye ni 
bi çem ler (üslup) ka zanıyor, bo yut lan ma la ra uğ ru yor, yi ne de 
hep sürüp ge li yor. An lat ma is te ğiy le din le me güdüsü arasında
ki bu do ğal etkileşim, an latımsal kül tür akışının te melidir. İçi
miz de ölme zliğe ermiş dün ya la ra bu an latılar la ulaşıyo ruz. 
Ora da, ken  di kur gu muz la ye ni bir ‘dünya’ ya ratıyo ruz. Bir ka
çış da ol sa, erin ce er me umu du da ol sa, düş lem le ri mi zin bu 
dünyasında her ko şu lu mut lu lu ğu mu za yö nel  te bi li yo ruz. Bu 
söylen ce sel dün ya ya ye ni yo rum lar ge  ti re bi li riz; ya da ya
ratıcılığın sa nat sal kö ke ni ni bu sı nır sızlıklar da ara ya bi li riz. 
Umut ların, bir güdü gi bi, bir ye  te nek gi bi bi zi sar ma ladığı bir 
dünyadır bu etkileşim or tamı.

Yıllanmış eş ya larımıza ayrı bir de ğer bi çe riz. Za ma nın da 
sıra dan bir su kabının müze ler de özel ko ru ma ların gö ze ti min
de ser gi len me si bun dan. Onu artık bir su kabı gi  bi kul la na
mazsınız. Ya şamı, in sanı, top lum sal düze ni bu kabın giz li bil gi
le rin de ara ma ya ko yu lur su nuz. An la tı la ra da bu gözle bakıl
malıdır. An latı dünyası, ser gi le di ği töre ler le, ki şi de bir özgüven 
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ya ratır. Ki şi bu or tam da bir kim lik ka zanır. Ama, ço cuk lu ğu
mu zun ge niş, uzun so  kak larını, görkem li ko nut larını ge ti rin 
gözle ri ni zin önü ne. Son ra dan bun ların nasıl dar laştıklarına, 
sıra dan laş tıklarına tanık olur su nuz; iş te, özümse me den, çağ daş 
bir yo ru ma ulaş ma dan, sa nat sal ya ratıda yalnızca ge le nek  le re 
bel bağ la mak bu yönden teh li ke li. Oy sa, söylen ce  ler de ol du ğu 
gi bi, bugün de ni ce can, umarsız has ta lık la rına “ölümsüzlük 
otu” arıyor. Kan ser le re, AIDS’le re umar bul mak için bit ki ler 
dünyasına da sığınıyor çağ daş Lok man He kim ler. Çok ayaklı, 
güzel in san yüzlü Şah me ran ların uğ radıkları iha ne tin kökü ku
ru tu la madı. Yu nus ça hoşgörü hâlâ bir düşlem. Öyle ol ma sa, 
inanç lar arasına böyle si ne kötülük to hum ları eki lir miy di? 
Onur lu boy  nu nu ipe çek ti ler Pir Sul tan’ın; bugün de el le rin
den gel se Pir Sul tanlık düşünce si ni, Hacı Bek taşlık er de mi ni, 
Bed red din’le kıvılcımla nan özgürlüğü ya sak la ya cak lar. Bil gi
siz lik, er dem le rin düşmanıdır. “Te pegöz” te pe le nip zulüm or
ta dan kalktı sözde. Ama za lim ler es ki sin den de çok, es ki sin den 
de do nanımlı. Sı vas’ta, o bozkır bil ge le  ri nin ye tiş ti ği sıcak top
rak lar da, ora ya aydınlan mayı gö türen sa natçılar, ozan lar, ya zar
lar, ipek yürüyüşlü se mah kızları, tur na salınımlı de li kanlılar 
ka ra düşünce li le  rin yalımına uğ radılar. Ateş ku san ge ri ci lik 
Hal lacı Man  sur’a, Ne si mi’ye, Şeyh Bed red din’e, Pir Sul tan’a, 
Ku bi  lay’a, Ab di İpek çi’ye, Ca vit Or han Tüten gil’e, Ümit Kaf  
tancıoğ lu’na, Bed ret tin Cömert’e, Çe tin Emeç’e, Tu ran Dur
sun’a, Mu am mer Ak soy’a, Bah ri ye Üçok’a, Uğur Mum  cu’ya... 
otuz ye di can da ha kattı. Bir “can” da ha! Me tin Gökte pe...

Acılar, sızılar, top lu mu sar san olay lar, bir karıncanın ka
rıncalığını, bir de vin dev li ği ni du yum sa yan yürek, söy len ce ler
de, halk an latılarında atıyor. Söylen ce, duy gu top  lum sal laş
masıdır. Top lum ve bi rey iki le mi ol ma yan tek dünya, söylen ce 
dünyasıdır. An latımsal alışkanlığın ya  rattığı be ğe ni, bu in sansıl 
dünyanın sınırlarını çi zer. Ya  şar Ke mal, bu kültürle rin bi re şi
miy le çağ daş ro ma nı mı zı ya rat mayı ba şarmıştır. Çağ daş an lam
da kültürel bi ri  kim le ri mi zin ilk an latıcısı Ya şar Ke mal ol muş tur.

Ye ri gel miş ken, Fet hi Na ci’nin, Ya şar Ke mal’e yöne lik bir 
öne ri si ne de ğin mek is ti yo rum. Baş langıçta bu ki ta bı bir an to lo ji 
gi bi düşünmüştüm. Ula şa bil di ğim ve ri ler, ge le nek sel an latıyla 
çağ daş an latı arasında nasıl bir ge  li şim çiz gi si ol du ğu ger çe ği ne 
yönelt ti be ni. On beş yıl ka  dar ön ce yazdığım “Ya şar Ke mal Ger
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çe ği” adlı yazı da (Mil  li yet Sa nat, Ni san 1980) bir da ya nak ola bi
lir di. Fet hi Na  ci’nin, Bir Hikâye ci: Sa it Fa ik / Bir Ro mancı: Ya şar 
Ke  mal ki tabının son cümle si be ni uyardı: “Ya şar Ke mal’in üç lü
sü nü, bu kez, bir ev li ya ya ratılmasının, da ha son  ra, bir ev li ya nın 
yok edil me si nin ko şul ları açısından oku  dum. Aynı üçlü, bir kez 
de, Ya şar Ke mal’in üslu bu nu oluş  tu rur ken sözlü ede bi yat tan na
sıl ya rar landığını gös ter  mek açısından oku na bi lir. Tah min ede ce
ği niz gi bi, ar tık be nim ta rafımdan de ğil!” (s. 198) Bun dan, Fet hi 
Na ci ta  rafından yapılma yanı yap ma gi bi bir gi ri şim de bu lun du 
ğum an lamı çıkarılmasın. Ama, “Çağ daş An latı” bö lü mü in ce len
di  ğin de, bu özlem le bir işe gi riş ti ğim an laşıla cak tır.

Ata ol Beh ra moğ lu’nun Pa ris’te yayımladığı An ka der  gi
sin de Fransızca yayımla nan “Türk Yazınında An latı” ile, söz ko
nu su et ti ğim “Ya şar Ke mal Ger çe ği” başlıklı ya zım arasında 
bağ lantılar vardı. Bun ları ye ni den ele al mak, ki  tabı bir bütün
lüğe götüre bi lir di. Her iki yazıyı da ye ni den iş le dim. Ya şar Ke
mal’i sev giy le, so rum lu luk la yo rum  la yan Fet hi Na ci’nin bu 
anımsat masını umarım baş ka  ları da fark eder, böyle ce her iki
mi zin di le ği de ye ri ne ge  lir.

Ki ta ba, halk bi ri kim le ri nin bi re şi miy le oluş tu ğu na inan
dığım, Nâzım Hik met, Fazıl Hüsnü Dağ lar ca, Ca hit Kü le bi, 
Cey hun Atuf Kan su’nun yapıtlarını da al ma dan ede  mez dim. 
Des tan an latısından özel lik le dil sel iz ler ta şı yan bu yapıtların, 
halkın töre le rin den, ge le nek le rin den bes  len di ği de görüle cek
tir. İnsanımızın ge le nek sel tavrı ve an latısı Nâzım Hik met’te 
do ğal ola rak, top lum sal bir bo  yut da ka zanmıştır. Des tan yaz
mak her ozanın göze ala  bi le ce ği bir işi de ğil dir. Nâzım Hik met 
yapmıştır bu nu. Söylen ce nin ro ma na dönüşme sin de Ya şar Ke
mal ne den  li önem li bir aşa ma ise, ta rih sel des tanın ger çek çi 
des  ta na dönüşme sin de de Nâzım Hik met’in Kuvâyi Mil li  ye’si, 
Mem le ke tim den İnsan Man za ra ları o ölçüde önem  li dir.

Bu yapıtlar, halkın, ya zar ların yürek le rin de ki son suz 
umut la ya ratılmıştır. İnsanımıza, onun yaptıklarına bes le nen 
umut tur bu.

Halk An latıları, bu umu da bağ lan manın inancıdır!
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An latı, top lu mun söylem gücünün ürünüdür. Top lu mu 
oluş tu ran her ke si min eme ği vardır bun da. An latının bu top
lum sal bo yu tu bi li nir, di lin ge li şi mi bu yol da olur sa, o top lu
mun bi rey le ri, ev ren sel dünya ya açıla bi le cek eser ler ya rat ma 
yet kin li ği ni de göste rir ler. Top lum lar ara sı dil sel ve düşünsel 
kay naş manın aracı bu bi ri kim ler  dir. An cak ge le nek sel an latı
larını kur muş halk lar ara sın da ev ren sel an laş manın do ğa bi le
ce ği de bir ger çek tir. O halk ların bi rey le ri ni bir bi ri ne kay naş
tıran duy gu sar gın lığı da bu nun so nu cu sayılmalıdır. Dünya 
artık sa nat sal üre ti min bir ime ce ol du ğu nu algıla mak zo run da
dır. Med ya araç larının sağ ladığı hız, dünya in san larını ne re dey
se bir evin bi rey le ri ne dönüştürdü.

Top lum lar bu ime ce ye katılımlarını sağ la ya cak üre tim de 
bu lu na maz lar sa, öbür halk ların üret tik le rin den bes le nir ler. 
Ege me ni ken di le ri be lir le dik le ri için, on lar ne ve rir ler se onun
la ye tin mek zo run dadırlar. Baş ka top lum  ların an latılarını uyar
la ma ya çalışan, ken di le ri ni on la rın pa zar layıcısı gi bi gören ya
zar lar böyle türüyor. Baş ta dil ol mak üze re ken di de ğer le ri ne 
ya bancıla şan bu tür ya  zar lar, halk ların ya bancılaş ma larına da 
yol açıyor lar. Dü şünsel, duy gu sal iliş ki ler de ko puk lu ğun ne de
ni bu dur. Oku ma oranında ki aşırı düşüklüğün ne de ni el bet te 
yalnızca bu na bağ la na maz. Ama bir ülke de basılan bir şi ir ki
tabının, şa ir sayısının on da bi ri ka dar bi le ol ma ması an  lamlı 
bu lun malıdır.

Ana do lu, ma sal lar dan ağıtla ra, de yiş ler den halk an la tıla
rına, de yim ler den atasözle ri ne inanılmaz bir dil sel varlığın öz 

İkinci baskıya önsöz



yur du dur. De de Kor kut, Ev li ya Çe le bi, Hüse yin Rah mi, Sa it 
Fa ik, Nâzım Hik met, Ya şar Ke mal... gi bi an latıcılar bu top rak
lar da uç ver miş tir. Be ğe ni le ri ni bu top rak ların ge le nek sel an la
tısıyla ku ran bu ya zar ları kav  ra ma ge re ği ni duy ma yan “star”lar, 
ne yazık ki, bi rer “kör yıldız” ola rak ka la cak lardır.

Bu ki tap ta, ge le nek sel an latıdan örnek ler yer alıyor. Söy
len mek is te nen, şi ir yaz mayın da ağıt yakın; Ka ra ca oğ lan, Fu
zu  li, Nâzım Hik met, Dağ lar ca, Me lih Cev det An day, Küle bi 
gi  bi şi ir yazın; Ya şar Ke mal’in bes len di ği bi ri kim ler den ya rar la
nın... de ğil. Vur gu lan mak is te nen, bir top lu mun ge le nek sel an
latısını kav ra ma dan “yazı” ya zı la ma ya cağıdır. Tah sin Yücel gi bi 
dil be ğe ni si yüksek bir ya zarın “Sözce lem ve Halk Ma salı” üze
rin de dur ması bir rast lantı sayılma malıdır.

Halk An latıları’nın eli niz de ki bu ikin ci baskısına “Ağıt
lar”, “Halk Ma sal ları”, “Nas ret tin Ho ca An latıları” da gir  di. 
Özel lik le ağıtlar göste ri yor ki, düzyazıya geç geç me  nin et ki
siy le, dörtlükler uzun süre “an latı”nın ye ri ni tut muş. Kök Türk 
yazıtları ve De de Kor kut an latılarında ki iç ses uyu mu bu nu 
göste ri yor. Halk ma sal larında ki te ker le me rit min de de bu nun 
iz le ri vardır. Nas ret tin Ho ca’ nın an latılarında ise, çağına göre, 
top lum sal ve bi rey sel bağ lam da in sanımızın öze leş ti ri si söz ko
nu su dur. Bu an latılar, ge liş miş bir dünya görüşünün ürünle ri dir.
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Ki ta ba Halk An latıları der ken, an latının, ro man dan 
kısa düzyazı türü (nuvel, Erzählung) tanımını de ğil, söy
len  ce, des tan, ma sal, ro man, hikâye gi bi, te mel an latım 
bi  çi mi öyküle me ye da ya nan türle ri düşündüm. Do ğal 
ola rak, man zum an latılar (epik) da bu na katıla caktı. Hat
  ta bir olayı öyküle yen ağıtları, mey dan lar da dert döken 
ozan ların de yiş le ri ni de an latı saydım. Bu, an latılan her 
şe  yin an latı alanına gi re bi le ce ği gi bi bir ge nel le me ye gö
tü rüyor, ki bir ölçüde doğ ru dur; an cak, ki tabın yönel di ği 
alan lar göz önünde bu lun du ru lur sa, an latının, des tan, 
söylen ce, halk hikâye si ile sınırlandırıldığı görüle cek tir.

An latıcı ola rak sa natçı, il gi uyandıra rak, her şe ye ye
ni bir görüntü ka zandıra rak, an la tan / algıla yan ile ti şi mi
ni  ku rar. Bu, sa natçının an latısal bir ey le me gir me si de
mek  tir. An latı da sözel bir ey lem, bir öyküle me (mi me
sis) ey  le mi dir. Örne ğin “Gel dim” sözüyle ey lem / za man 
/ ki şi bağ lantısı ku rul muş olur. Tra ged ya da olan da bu
dur. Söz, ola nak ları son suz bir ey lem süre ci dir. An latı sa
nat çı la rı, bir tek in san da bütün in sanlığın ger çe ği ni sö
zün bu ge  niş ola nak larından ya rar la na rak yansıtıyor lar. 
Sa natçı de  nen “tek”le in sanlık çok lu ğu, sa nat yapıtında 
bütünle şir, bo yut lanır. Sa natçı, bi rey sel sınırlılık için de 
de –bi rey  sel lik bir sınırlılık mıdır, son suz açılım mıdır, o 
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baş ka–, bütün in sanlık adına söz söyle me so rum lu lu ğu
nu üstl e nir. Kaf ka’nın Ce za Sömürge si’nde bo ğazına pi
rinç la  pası akıtıla rak iş ken ce edi len adam, so nun da, ada
let siz  lik le le ke len miş bir çağın pis li ği ni kus mu yor mu 
in san lığın yüzüne?

Sa natçının gücü, bütün in sanlığı kav ra ya cak bir ev
ren sel an latıda aran malıdır. Söz, baş ta sa natçının ken di 
va ro lu şu na, bütün in sanlığa baş kaldırı ey le mi dir.

Söz, ey lem dir.
Sözün yansıtma bi çim le ri de ğiş se de, ev ren sel de

ğer ler hiç bir za man de ğiş mez. Bir dil sel amacı ger çek leş
ti ren an latı da de ğiş mez. Söz, des tan da yücelt miş, söylen
ce  de ne den ara manın aracı ol muş; hikâye de ger çek lik 
duy  gu su ya ratmış. Çağın be ğe ni si ne göre yol yor dam de
ği şi yor bel ki, ama in sanlık du rum ları hep aynı kalıyor. 
Bu yüzden, il kin den en so nu na, an latılar, ye ni ürünle rin 
ya ratılmasını zo run lu kılmışlardır. Yer tut muş her an
latının, ardından ge len muş tu cu ları ol muş tur.

Epostan (des tan) önce de an latı vardı kuş ku suz. Ön
ce ki le re göre epo su an latının ge liş miş bir aşa ması sa ya
rak, sözün ta ri hi ne bir baş langıç bu lu na bi lir. Epos, tanrı
ların, top lum laş mayı ku ran töre le rin öyküsüdür. İnsanlık 
ken di serüve ni ni önce epos la an lattı. Söylen ce ise, tanrı
ların, o top lu ma yön ver miş kah ra man ların, ev re nin, ye
rin göğün, bit ki le rin, in sanın ib ret ala cağı olay lar di  zi si
nin öyküsüdür. Dağ lar han gi tür in sanın han gi er de  mi 
üze  ri ne ya ratıldı, ırmak lar han gi sev gi bo yun ca akar, rüz
gârlar hid de ti ni ne re den alır, ağaç lar nasıl mey ve ve rir, 
kim ler sa ğaltıcı, kim ler öldürücüdür... bütün bun  ları an
latır söylen ce ler. Her şe yi, her ol gu yu ne de ne bağ  lar. Do
ğa da, in san dav ranışlarında olu şan her şe yin bir ne de ni 
vardır. Yi ne de des tan ne re de baş lar, ne re de söylen ce le şir; 
söylen ce ler nasıl des ta na dönüşür; bütün bun lar za man la 
nasıl günlük dil de can bu lur... bun ların sınırını koy mak 
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ola naksızdır; bu na ge rek de yok tur. Şu bir ger çek ki, des
tan da ol sun söylen ce de ol sun, hep si bir töre ye, ah la ka 
bağ lanır. Her olay dan, her kulun ib ret alması is  te nir. Des
tan lar, söylen ce ler, in san ların tö re sel ya sa ları olur. Ya sanın 
uy gu layıcısı yok tur; ama kim  se de bu ya sayı boz ma ya 
kalk maz. Ara da bir boz ma ya kal kan la ra kim se iyi gözle 
bak maz. Halk bel le ğin de ya  ratılmış bu an  latılar ku şak tan 
ku şa ğa za man ırma ğı nın üstünde akar ge lir.

Bi ri çıkıp yazıya ge çi re rek bu an latıları don dur sa da, 
sö zü tu tan bel lek, ye ni le ri ni üre tir; abartır ya da körel tir, 
ama hep üre tir. Bel lek üret ken dir. Kim  bi lir ni ce söylen
ce  ler kaldıkları yer de kaldılar, bel lek ye ni söylen ce le re, 
ye  ni des tan la ra yönel di. Gün olur, kah ra manlıklar ge ri de 
ka  lır; ken di tapıncını ken di ya ra tan bir peygamber gi bi, 
sa nat çı ye ni alan lar arar, in sanı o çağ ların de ğer le riy le 
yücel tir, söze an latısal be ğe ni ler ka tar. Ki şi, ken di ni yan
sıtma ge  re ği duy du ğu ölçüde, baş ka an latılar da ki yansı
masını da du yum sar. Her in san, bir sa natçıyla ken di ni 
ye  ni den ya  ratılmış bu lur. Köke ni din sel ol sun, dünya sal 
ol sun, ki şi, ken di ni bir yer le re oturt manın ça bası için de
dir hep. Bu gücünü an latıya baş vu ra rak göste rir. Sa natçı, 
iç le rin den bi ri dir ve onun adına ko nu şur. Sa natçı, ye tiş
ti ği or ta mın ağzı olur, di li olur. An latıda göster di ği güce 
göre bu or  tam ge niş ler, ev ren sel le şir. Bu bağ lam da halk
la sa nat çı nın bel le ği arasında bir ile ti şim do ğar. Örne ğin 
Ro meo ve Ju li et’ler, Ham let’ler, Fa ust’lar, Ro bin son 
Cru soe’ lar, İn ce Me med’ler halkın im ge le min de doğ
muş lar dır il kin. Halk tan ko puk gi bi göste ri len sa  natçılar
da bi le, bu halk im  ge le min den iz ler vardır köke ni ne ini
lir se. Ya şar Ke mal’ in “Ka la balık gi bi ze ki si dünya ya gel
me miş tir” sözü nün özünde ya tan da bu dur. Sa natçı, in
sanlığın her han gi bir çağ da ki be yin kat manını kur ca layıp 
aydınlan ma nın ışı ğını her za man ya ka bi lir. Go et he, “Işığı 
görüyo rum” de  mi yor, “Işığı du yu yo rum” di yor. Bu yüz
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den, Sha kes pe a re, Her mann Hes se, Kaf ka gi bi ya zar lar, 
ma sal dün yasına, söylen ce ler ev re ni ne il gi duy muş lar dır. 
Bin bir Ge ce Ma  sal ları, Do ğu an latılarının kök kültürüdür. 
İl ya da ve Ody  sseia’nın, Kut sal Ki tap’ın Batı an latılarını 
bes  le di ği gi  bi, bu ye di canlı ma sal lar da Do ğu’da, olay dan 
olay ya ra  ta rak yayılmıştır. Bin bir Ge ce Ma sal ları’ nın Batı 
an la tı larını da et ki le di ği, bu yüzden Batılıların bu ma sal
ları te  mel sayıp yaygınlaştırdığı bi li ni yor. Bütün bun lar, 
söy le  me yi bil me nin söyle ne ni bil me ye, yaz mayı bil me nin 
ya zılanı bil me ye bağlı ol du ğu nun göster ge le ri dir. Ba tı lı la
rın, kültürel kay nak larını Do ğu la ra uza na rak ara ma la rı 
baş ka nasıl açıkla na bi lir? Bu nun köke nin de, kültürle rin 
in sanlığın malı ol du ğu nu öngören in sancı (hüma nist) gö
rüşün et ki si de vardır. Bel ki de, ken di çev re si nin doy gun
lu ğu Batı’yı ye ni dünya la ra yönelt ti.

Batı’nın, dünyayı tek kültür çem be riy le ku şatıp ge
li şen her şe ye ege men ol ma amacını da ya ba na at ma mak 
ge re kir. Es ki kültürle re yönel me sin den do ğan de ne yim
le ri ni de anımsa mak ye rin de olur. Yok sa, Batı’nın, bir 
kül  türü, o kültürü ya ra ta na ar ma ğan et mek gi bi bir ama
cı  nın ol du ğu nu sanmıyo rum. Öyle ol sa, dünyanın en de
ğer li yapıtlarının bel li başlı Batı kent le ri nin müze le rin de 
işi ne!..

Söylen ce ler de, özel lik le de ma sal lar da, baş ka baş ka 
yer  ler de geç miş ol sa da, bir çok olay da ben zer lik ler sap ta
na bi lir. Pe ri ler, cin ler, bir çok ki şi he men he men aynıdır. 
Kral, dev, sıra dan in sanın ba şarıları, kor ku lar, sev gi ler, ka
vuş ma lar, ka vu şa ma ma lar, mut lu son lar, ka ranlık bi tiş
ler... bu tür an latıların or tak yönle ri dir. Ko nu ların din sel 
ya da dünya sal ol ması da önem li de ğil dir. Din sel kay naklı 
bir an latıda rast la nan bir ola ya dindışı bir kay nak ta da 
rast la na bi lir. Örne ğin bu ki tap ta yer alan “An ka Ku şu nun 
Öyküsü”nde ki atın karnına gi rip giz len me olayı ile, Ar
pa çay köyle rin de an latılan bir ma sal da da karşı la şı lıyor. 
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Bi ri nin kay nağı Kısas-ı En bi ya, öte ki nin ki ma sal. Bi rin de 
yazgının er geç ye ri ne ge le ce ği vur gu lanıyor, öte kin de 
hırsızların tu zağına düşen bir de li kanlının al danı şı:

Yiğitdediki:“Benatlarımdanbiratboğazlayayım,
karnınıyarıpiçerisinegireyimveonugüzelceziftleye-
yimvehoşkokularsaçayımveonuniçinegireyim.”...
Oğlanogövdeiçindençıktı,kızilegüldüveonugebe
bıraktı....OkızanezamanAnkaKuşuyakıngelseka-
nadının sesini işitirdi, bunun üzerine yiğit tezce at
gövdesiiçinegirerdi....Böyleceokızgövdeyegirdive
yiğitlebirleşti....Bununüzerineoikisiatgövdesinde
çıkageldi.(Kı sas-ı En bi ya)

Hemengetirdiler,üçtaneathazırladılar.Birisine
ağabindi,birisinenökerbindi,birisinedeCihanşah’ı
bindirdiler.Bizdedi,nereyegidiyorsaksendeoraya
geleceksin.Oradabirsaatgörülecekişvar.Olur,de-
diCihanşah.Githagit,akşamakadaryolgittiler.Ak-
şamaikibuçuksaatvardı,baktılar,Cihanşahbaktıki
götürdüler,bunuyüksekbiruçurumkayanınaltınaçı-
kardılar.Attanindiler.Atınbirinivurdu,öldürdüler.
Öldürdüler,karnınıyırttılar.Cihanşah’abueskielbi-
seyigiy,buatınkarnındaondakikayat,biryarımsaat
yat,uykundanegörürsençıksöyle.Ahaseningöre-
ceğinişbudur.Cihanşahsoyundu,elbiseyiverdionla-
ra.Altınlardacebinde,teslimettionlara.Eskielbiseyi
giyindi,girdiatınkarnınıniçine.Gidipderiyidiktiler.
Cihanşahdedinevar,bununiçinde,yarımsaatteada-
mınuykusugelirmikiburadayatsın?Bunlargittigiz-
lendiler.Ağada,nökerde.Kuvvetlikuzgunlarvarmış
o zaman. Şimdi de kuzgun var.O zamanın kuzgun-
larınınbiridavarbüyüklüğünde.Üçdörttanekuzgun
indibununüstüne.Çırnakladı,çırnakladı...Aldıgötür-
düler.Cihanşah’ıgötürdüler.Cihanşahgitti.Cihanşah
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birdebaktıki,bunuindirdileraşağıya.İndi,kuzgunlar
dövdüdövdüçırnakladı,deriyiatınkarnıylapatlattılar.
Cihanşahçıktıdışarı.Çıktıkibuadamlaraşağıdakuş
gibi gözükür. O kadar yüksekliğe çıktı. Hay Allah,
bunlarıneviniyıksın!Benburadannasılineceğim?(Ar-
pa çay Köyle rin den Der le me ler, “Cihanşah Hikâyesi” /
Buparçadaşivedüzeltmeleriyapılmış,masalınanlatış
biçimiolduğugibikorunmuştur.)

Gökten yeryüzünü sey ret me olayına da ge ne her iki 
kay nak ta rast lan mak tadır. Bun dan, kay nağı ne olur sa ol
sun, halkın, ib ret alına cak mo tif le ri her tür an latıda kul
lan dığı so nu cu çıkarıla bi lir. Din sel köken li di ye olay ları 
kut  sal laştırma, sıra dan di ye önem se me me gi bi bir du rum 
da söz ko nu su de ğil; ye ter ki onun in sansıl bir bo yu tu 
ol sun. Halk töre ler le, akıl ve ya ratıcılıkla be zen me miş 
an    latıları tez unu tu yor. An latısı iğ re ti olan ları ise bir süre 
im ge le min de do landırıyor, o ka dar. An latı, an latılan ları 
uza mı ve za manı be lir siz olay lar bağ lamından çıkarıyor, 
uza mı ve za manı olan an latıla ra dönüştürüyor. Örne ğin 
halk hikâye si “Fer hat ile Şi rin”le Nâzım Hik met’in yo
rum  ladığı Fer had ile Şi rin arasında ki ayrım uzam sal ve 
za  man saldır. Halk hikâye sin de olayın ge ri li mi öne çı ka
rıl mıştır: Fer hat dağı de lip Şi rin’e ka vu şa cak mı, ka vu şa
ma  ya cak mı? Nâzım’da ise “Fer had” di ren cin, top lum la ra 
erin ci ulaştırmanın, “Şi rin” sev gi de yi ti şin sim ge si dir. Mu
  rat han Mun gan “Şah me ran” söylen ce sin de, o kar ma şık 
olay lar zin ci ri ni çözümle me nin de ğil, iha net so yut la ma 
sının ardındadır. Mun gan, söz ey le miy le, iha ne ti çağ daş 
an lam da ki so yut la masıyla de rin leş ti ri yor. Ge ne Nâ zım 
Hik met’in Ka rayılan’ı, yur du nu sa vun ma du ru mun da 
kalmış bir bi re yin her şe yi göze ala rak düşman kar şı sın da 
kah ra manlık göster me si de ğil dir, “Ka rayılan” ib  ret alına
cak bir olayın et ki siy le bi lin ce eren bir di ren cin sim ge si
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dir. “Ka rayılan” bi rey olan “Ka rayılan” de ğil dir, halk  tır, 
halkın bi linç li di ren ci dir. Görülüyor ki, sa nat çı, göz lem
le riy le ya da tanık ol du ğu olay ları ser gi le mek le çağ  daşlığı 
ku ramıyor. Çağ daşlığı, onun an latısında ara  mak ge re kir. 
Bu, di li araç ol mak tan kur tarıp ama ca dö nüş tür me  siy le 
açıkla na bi lir. Dil sel be ğe ni de böyle ce ya  ratılmış olu yor.

Türk an latı ta ri hin de, di lin amaç ola rak kul lanıldığı 
ilk an latıla ra Kâşgarlı Mah mut’un Di vanü Lûgat-it- Türk’ e 
aldığı örnek ler de rast lanıyor. KökTürk yazıt la rın da ki ka   -
ğan anıları, ge liş miş bir kültür döne mi nin an la tıları sa yı-
la  bi lir. “Öyküle me” te me li ne da ya nan ilk an la tı ise Ki -
tab-ı De dem Kor kut alâ li san-ı ta ife-i Oğu zan’dır (Oğuz 
Halk larının Di lin de De dem Kor kut Ki tabı). Olay öğe le ri 
bu an latılar da bir bütünlük oluş tu rur. De de Kor  kut an
la tıları par ça pörçük de ğil dir; boy lar (hikâye ler) arasında 
farklılıklar var sa da, an latıda bir lik te lik sağ lan mıştır. Ör-
ne ğin “Bey rek” hikâye si nin bi çe mi (üslubu) ne ise, ol
duk   ça farklı görünen “De li Dum rul”un ki de odur. De de 
Kor  kut an latıları, bi çem oluş tur ma, öyküde kur  gu ta sa-
rı  mı ve kültürel öğe le ri kay naştırma (ma sal / des  tan / 
söy  len   ce / hikâye / de yiş iç içe li ği) yönünden an la tısal 
bir  bi   re şim dir. Bun dan do layıdır ki, halk bi ri kim le  rin den 
bes  le nen ro mancılarımızın ço ğun da, baş ta Ya şar Ke mal 
ol  mak üze re, Ke mal Ta hir’de, Be kir Yıldız’da, Dur  sun 
Ak    çam’da, özen ti aşa masında da kal sa Ke mal Bil  ba şar’da 
bu an latısal et ki len me be lir gin dir.

Yazıya ge çi ril miş ya da halkın im ge lem do nanımında 
bu  lu nan hikâye ler ise, De de Kor kut an latılarının, ye rel 
dil ve kültür et ki len me le riy le, de ği şik bi çim len me le ri gi
bi  dir ler. Bun ların büyük bir ke si mi “Bey rek” hikâye si nin 
uzantısıdır. Ana do lu’nun he men her kültür bölge sin de 
bu hikâye nin de ği şik an latılışlarıyla (var yant larıyla) kar
şılaşılıyor. İlgi li bölümde de söz ko nu su edil di ği gi bi, bu 
hikâye nin Bin bir Ge ce Ma sal ları’ndan iz ler taşıma ma sı, 
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Ana do lu’ya özgü, ge liş miş bir an latının be lir ti si sa yı lıyor. 
Ne var ki ro manımızın bu kay nak lar dan ya rar lan ma  ya 
baş la ması 1950’le rin baş larını bu lur. Tan zi mat’tan bu ya
na an latısal ara ma için de olan yazınımız, son kırk el  li yıl
dır özgün ürünle ri ni ver mek te dir. Do ğu bi ri kim le ri  ne 
Batı’yı tanıma da ek le nin ce, an latıyı bo yut landıran bir  çok 
ya zar ye tiş miş tir. Örne ğin bir Ya şar Ke mal an latısı var sa, 
bir Ada let Ağa oğ lu an latısı da vardır. On lar arasında ne 
den li çok yönlülük var sa, bu du rum Bil ge Ka ra su ile Be
kir Yıldız, Fa kir Bay kurt’la Tah sin Yücel için de söz ko nu
su dur. Önyargılı de ğer len dir me ler, bu an latılan lar dan bi
rin den bi ri ni yeğ le mek gi bi yanlışlıkla ra yol açı yor . Oy sa 
an latısal düzey önem li dir. Yazının Sınırları ad lı yapıtında 
yer alan “Ya pay ve Do ğal” başlıklı yazısında bu önyargılı 
tu tu ma ilk par mak ba san Tah sin Yücel ol muş tur:

“Yazınımızınkırsalyaşamailişkinbuncaanlatıyapı-
tı arasında en ilginçlerinin hangileri olduğu sorulsa,
benhiçduralamadan:MahmutMakal’ınBi zim Köy’üile
FeritEdgü’nünKim se’siderim.Buyanıtçoklarınaay-
kırıgelebilir;çünküsöylemekbilefazla,Makal’ınyapı-
tı da, Edgü’nün yapıtı da anlatının enuç sınırlarında
yeralır:Birisialışılmışanlatıtürlerininberisinde,ikin-
cisineredeyseötesindedir.Bubakımdan,birbirlerine
karşıtdüştüklerikuşkugötürmez,amageneaynıol-
gunun sonucu olan özgünlükleriyle yakınlaşırlar bir-
birlerine.Budakendilerinetanınanüstünlüğüdoğru-
lamayayeterdeartarbile;çünkü,isterbiçimaçısın-
danbakalım, ister içerik açısından,kırsal yaşamıele
alan anlatılarımızda kolay kolay bulamayacağımız bir
niteliktirözgünlük.”

Bu ra da ge çen “özgünlük” kav ramı, yazınımızın an la
tı sal yel pa ze si ni açımla ma da yol göste ri ci ola bi lir. Bu gö 
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