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The Text Controlling the Narration
Le texte qui contrôle la narration
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ÖZET
Bu makalede 12 May›s 2002 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde yap›lan derleme çal›ﬂmas›nda elde edilen metinler ve anlat›c›yla yap›lan görüﬂme, yeniden yarat›m sürecinde gösterimi etkileyen ö¤eler bak›m›ndan ele al›nmaktad›r. Derleme çal›ﬂmas›na iliﬂkin veriler ve elde edilen metinler, anlat›c› ve derleyicinin toplumsal konumlar› ile ö¤renim durumlar›n›n anlat›ya etkileri bak›m›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Sözlü kültür
malzemesinin günümüzde geçirdi¤i dönüﬂümler, özellikle de yaz›l› kültürün sözlü kültür ürünleri üzerindeki etkisi de yaz›da incelenmiﬂtir.
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ABSTRACT
In this paper the interview made with the narrator on May 12, 2002 at Bilkent University and the texts
collected during this interview are interpreted in terms of the factors affecting the performance during the
recreation process. The data related to the interview and the texts collected are examined for the influence of
the narrator’s and the collector’s social status and education levels on the performance. The transformation of
the products of oral culture today, especially the effect of written culture on oral culture are also analyzed.
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‹lhan Baﬂgöz Mark Azadovski’nin
Sibirya’dan Bir Masal Anas› adl› kitab›na yazd›¤› önsözde halk edebiyat› türlerinin de¤iﬂik yer ve zamanlarda yeniden
yarat›lmalar›ndan söz ederek ﬂöyle der:
Sözlü gelenekte hiçbir halk edebiyat› türünün, de¤iﬂmez, donup kalm›ﬂ, kuﬂaktan kuﬂa¤a böylece aktar›lan bir metni veya biçimi yoktur. Bu türlerin de¤iﬂik yerlerde de¤iﬂik zamanlarda yeniden
yarat›lan metinleri vard›r. Bu yeniden
yarat›lan gösterimde anlat›c›n›n ustal›¤›, yaﬂ›,iﬂi, bulundu¤u toplum kat›, din
inançlar›, de¤er yarg›lar› önemli de¤iﬂiklikler yapar. Bu gösterimde dinleyicilerin konumu, kültürü, beklentileri, dünya
görüﬂleri, önemli de¤iﬂmeler yapar.
(Azadovski 1992: 1)
12 May›s 2002 tarihinde Bilkent
Üniversitesinde Murat K›nac›’dan derle*

nen “Dadalo¤lu ve Hasibe Hatun, “Kaymakam K›z›” adl› hikâyeler ve “Paﬂa
Köprüsü” efsanesi Baﬂgöz’ün sözünü etti¤i yeniden yarat›m sürecinin bir örne¤i
say›labilir. Bu çal›ﬂmada yeniden yarat›m sürecinde gösterimi etkileyen unsurlar yani ba¤lama ait bilgiler üzerinde
durulacakt›r.
1-Anlat›c› ve derleyicinin sosyal
konumlar›n›n anlat›ya etkisi:
Anlat›c› aktard›¤› hikâyeleri do¤du¤u ve çocuklu¤unun bir bölümünü geçirdi¤i Malatya’n›n Erkenek kasabas›ndaki
sosyal ortam›nda çeﬂitli kiﬂilerden duymuﬂtur. Bu ortamdan e¤itimi nedeniyle
lise döneminde ayr›lm›ﬂ, daha sonra da
üniversite ve yüksek lisans ö¤renimi nedeniyle de geri dönmemiﬂtir. Ailesinin
halen Erkenek’te yaﬂamas› nedeniyle bu
sosyal ortamdan tam olarak koptu¤u
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söylenemez. Biri akademik çal›ﬂmalar›
nedeniyle Ankara’da, di¤eri de ailesi dolay›s›yla köyde olmak üzere birbirinden
çok farkl› iki sosyal çevresi vard›r. Bu iki
sosyal çevre kaç›n›lmaz olarak birbirini
etkilemektedir. Nitekim bu etkiler yap›lan derleme çal›ﬂmas›nda ve çal›ﬂma sonunda elde edilen metinlerde de görülür.
Tatil dönemlerinde tarla, bahçe iﬂlerinde çal›ﬂmak gibi köy hayat›n›n gündelik iﬂlerini de kapsayan köydeki sosyal
yaﬂant›s› dolay›s›yla anlat›c› köy hayat›na özgü çeﬂitli sözlü kültür ürünlerinin
yaﬂamakta oldu¤u bir ortam›n içinde yer
alm›ﬂt›r. Derlemeden önce yap›lan ön görüﬂmede yöreye ait türkü, mani, f›kra gibi çeﬂitli türlerde oldukça geniﬂ bir bilgi
da¤arc›¤› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r. Anlat›
da¤arc›¤›n›n zenginli¤i d›ﬂ›nda köydeki
sosyal konumunun anlat›ya en önemli
etkisinin dil düzeyinde gerçekleﬂmesi
beklenebilir. Dil düzeyindeki etki yörede
kullan›lan a¤z›n, çeﬂitli kelime ve deyimlerin derleme s›ras›nda anlat›ya aktar›lmas›d›r. Ancak anlat›c› derleme s›ras›nda hikâyeleri duydu¤u ﬂekliyle yani
yöreye özgü a¤›z ve sözcük kullan›mlar›yla de¤il, o çevrenin d›ﬂ›nda gündelik
hayat›nda kulland›¤› dille aktarm›ﬂt›r.
Bu durum birkaç istisna sözcük d›ﬂ›nda
bütün derleme metinleri için geçerlidir.
Yöre a¤z›n›n kullan›ld›¤› bölümler anlat›c›n›n hikâyeyi nas›l duydu¤unu anlatt›¤› ve hikâyeyi dinledi¤i kiﬂiyle karﬂ›l›kl› konuﬂmalar›d›r. Örne¤in “Kaymakam
K›z›” hikâyesini nas›l duydu¤unu aktard›¤› bölümdeki karﬂ›l›kl› konuﬂmada,
konuﬂtu¤u insan›n a¤z›na uyum gösterdi¤i söylenebilir:
Sonunda: “Day› bu söyledi¤in neydi?” dedim. Dedi “Yegen bu sar› gelin bara¤›d›r”. Dedim “Day› bir daha söyleyecen mi?”. “Baﬂka bir tane söyleyem yegen” dedi. “Yok day› onu söyle illa” dedim. “Yok yok, ayn› hikâyeden baﬂka bir
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ﬂey söyleyecem” dedi. “Day› bir de bunun
hikâyesi mi var, anlat hele” dedim.
Anlat›c›n›n hikâyeyi aktar›ﬂ biçimi
geleneksel hikâye anlat›c›lar›n›nkine
fazla benzememekle beraber anlat›da bir
kaç kez karﬂ›m›za ç›kan bir söz kal›b› geleneksel anlat›c›l›¤›n izini taﬂ›maktad›r.
Anlat›c› hikâyelerin manzum bölümlerine baﬂlayaca¤› s›rada kulland›¤› “al›yor
bakal›m ne söylüyor” kal›b›n›n çok az da
olsa geleneksel hikâye anlat›c›l›¤›n› hat›rlatt›¤› söylenebilir.
Anlat›c›n›n köy yaﬂant›s›yla olan
iliﬂkisinin anlat›ya dil düzleminde çok
fazla etkisi oldu¤u söylenemez. Aksine
derleme metinlerinde dil yöresel sözcük,
deyim ve a¤›z kullan›mlar›ndan neredeyse ar›nm›ﬂt›r. Anlat›c› derleme s›ras›nda derleyicinin bilmeyece¤ini düﬂündü¤ü sözcük ve konular› aç›klama gere¤i
duymuﬂ, ço¤u kez bu tür sözcükleri eﬂ
anlaml›lar›yla birlikte kullanm›ﬂt›r
(‘azap’ sözcü¤ünü ‘köle’ sözcü¤üyle birlikte kullanmas› gibi). Ayn› ﬂekilde hikâyelerle ilgili olarak baz› aç›klamalar
yapt›¤› bölümlerde, aç›klamas›n› destekleyebilmek amac›yla derleyicinin bildi¤ini tahmin etti¤i baﬂka alanlardan örnekler vermiﬂtir. Örne¤in Dadalo¤lu hikâyelerinde Derviﬂ Paﬂa’n›n kimi zaman bir
“iyi-kötü” imgesiyle karﬂ›m›za ç›kt›¤›n›
anlat›rken, derleyicinin Derviﬂ Paﬂa imgesine aﬂina olmayabilece¤i düﬂüncesiyle ‹nce Memed’deki jandarma çavuﬂu örne¤iyle bu imgeyi desteklemiﬂtir. Bu bak›mdan anlat›n›n ﬂekillenmesinde anlat›c›n›n konumuyla birlikte derleyicinin
konumunun da etkili oldu¤u söylenebilir. Derleyiciyle anlat›c›n›n konumlar›
ele al›nd›¤›nda ortaya ﬂöyle bir tablo ç›kmaktad›r: Anlat›c›n›n do¤up yetiﬂti¤i
çevre Malatya yöresidir. Derleyicinin do¤up yetiﬂti¤i çevre ise Ayd›n, Antalya yöreleridir. Anlat›c› yaﬂant›s›n›n bir bölümünü köyde geçirmiﬂtir, buna karﬂ›n
derleyici tümüyle kent kültürü içinde
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yaﬂam›ﬂt›r. Anlat›c› ve derleyici aﬂa¤›
yukar› ayn› e¤itimi alm›ﬂt›r. Anlat›c›
derleyicinin sosyal konumu ve ö¤renim
durumu hakk›nda bilgi sahibidir. Bu
özellikler göz önünde bulunduruldu¤unda anlat›c›n›n derlemecinin kendisinden
farkl› bir bölgeden ve kent yaﬂam›ndan
gelen biri olarak yöresel a¤›z kullan›mlar›n› ve köy hayat›na dair baz› olgular›
anlamayaca¤› kayg›s›yla gündelik dil
kullanmaya özen gösterdi¤i, yer yer
aç›klamalar yapt›¤› söylenebilir. Ayn› ﬂekilde aç›klamalar›n› derleyicinin bildi¤ini varsayd›¤› (‹nce Memed gibi) örneklerle desteklemesi de derleyicinin bilgi
ve kültür seviyesini aﬂa¤› yukar› tahmin
etmesinden kaynaklanmaktad›r.
Anlat›c›n›n kaynaklar› yaz›l› kültürden tamamen uzak olmas›na karﬂ›n
anlat›mda kulland›¤› dil sözlü anlat›dan
çok yaz›l› anlat›ya benzemektedir. Anlat›c›n›n ö¤renim durumunun ve yaﬂant›s›n›n ço¤unun geçti¤i sosyal çevrenin anlat›ya etkileri aktar›lan malzemenin geçirdi¤i de¤iﬂimleri de¤erlendirmek aç›s›ndan önemlidir. Anlat›c› lisans ö¤renimini ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› alan›nda
yapm›ﬂt›r ve tarih alan›nda yüksek lisans ö¤renimini sürdürmektedir. Tarih
ve edebiyat alanlar›ndaki bilgi birikiminin anlat›y› do¤rudan etkiledi¤i söylenebilir. Anlat›c›n›n ö¤renim durumunun
anlat›ya etkisi bir k›sm› derleme metinlerinde parantez içlerinde verilen, s›k
s›k anlat›y› keserek verdi¤i bilgilerde görülebilir. Örne¤in “Dadalo¤lu ve Hasibe
Hatun” hikâyesini anlatmaya baﬂlamadan önce anlat›c› “Dadalo¤lu’nun dört
kol hikâyesi vard›r. Hikâyelerin kollar›
yani buna bir çeﬂit versiyonlar› diyebiliriz. Mesela Köro¤lu hikâyeleri 24 koldur” ﬂeklinde bu konudaki bilgisini gösteren birtak›m aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Bu örneklerde anlat›c›n›n hem
edebiyat hem de tarih konusunda bilgili
oldu¤u ve bu bilgi birikimini anlat›yla
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birlikte aktard›¤› aç›kça görülmektedir.
Anlat›c›n›n Dadalo¤lu hikâye gelene¤i,
Alevi kültürü ve Yaﬂar Kemal romanlar›
konular›nda oldukça bilgili oldu¤u yine
hikâyesine baﬂlamadan yapt›¤› ﬂu konuﬂmadan anlaﬂ›labilir:
Osmanl›lar iskân emri verdi¤inde
Avﬂarlar karﬂ› ç›k›yor, isyan ediyorlar.
‹syan edince üzerlerine ordu gönderiliyor Derviﬂ Paﬂa komutas›nda. Derviﬂ
Paﬂa dedi¤in zaman ﬂimdi hala o bölgelerde, Toroslarda, hatta Malatya, Malatya’n›n güney taraflar›ndan Maraﬂ’a kadar bilinir. Hani Alevîlikte Yezid nas›l
kötülü¤ün simgesiyse, Derviﬂ Paﬂa da
aynen öyle bilinen biri. Ama Dadalo¤lu’nun baz› hikâyelerinde Derviﬂ Paﬂa
iyi-kötüdür. ‹nce Memed hikâyelerindeki
o jandarma çavuﬂlar› gibi mesela. Hani
‹nce Memed’i görür, [‹nce Memed’in] kar›s› vard›r, do¤um yapar, jandarma b›rak›r onlar›. Onun gibi böyle iyi bir kötüdür Derviﬂ Paﬂa baz› hikâyelerinde. Dadalo¤lu hikâyelerinde Derviﬂ Paﬂa genelde hep esas kahramand›, ama bu hikâyede Derviﬂ Paﬂa yok. Bu Türkmen
boylar›n›n kendi içinde geçiyor.
Ayn› ﬂekilde “Kaymakam K›z›” hikâyesini anlatmaya baﬂlamadan önce de
anlat›c› baz› ön bilgiler verir. Hikâyenin
asl› “barak havas›” biçiminde söylendi¤inden önce bu konudan söz eder anlat›c›:
Antep, Elaz›¤, Urfa, Malatya yöresinde aﬂ›k kültürü çok egemen de¤ildir
daha çok türkü ve halk müzi¤i gelene¤i
vard›r, ﬂehirli gelene¤i yani. Hikâyeler
yarine barak havalar› söylenir daha çok.
Kahraman›n baﬂ›na bir iﬂler gelir, bir
türkü söyler, k›z baﬂka bir bir türkü söyler, hikâyeleri böyle türkülerle anlat›l›r.
Walter Benjamin’e göre: “Çömlekçinin parmak izleri çana¤a nas›l yap›ﬂ›p
kal›rsa, anlat›c› da hikâyesinde öyle iz
b›rak›r. Anlat›c›lar hikâyelerini do¤rudan do¤ruya kendi baﬂlar›ndan geçmiﬂ

97

Y›l: 14 Say›: 55
gibi aktarm›yorlarsa, hikâyelerini hangi
koﬂullarda ö¤rendiklerini anlatan bir sunuﬂla söze baﬂlarlar genellikle” (Benjamin 1995: 84). Anlat›c›n›n kendi deneyimlerine ait malzemeyi derlemeciye aktar›rken anlat›y› yukar›da sözü edilen
bir çok unsurun etkisiyle ﬂekillendirmiﬂ
yani “parmak izi b›rakm›ﬂt›r”. Anlat›lar›n baﬂ›ndaki sunuﬂ niteli¤indeki bölümler ve anlat›ya müdahaleleri bu ﬂekillendirme sürecinin bir parças›d›r.
2- Anlat›m› denetleyen metin:
“Yaz›y› içselleﬂtirmiﬂ insanlar yaz›
yazmakla kalmaz, konuﬂma biçimleri de
okuryazar konuﬂmas› olur “ der Walter
J. Ong (Ong 1999:74). Yap›lan derleme
çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› da bu bu görüﬂü
destekler niteliktedir. Çal›ﬂman›n ilk bölümünde derleme çal›ﬂmas› sonucunda
elde edilen metinlerden hareketle ve anlat›c› ile derleyicinin de konumlar› de¤erlendirilmiﬂtir. Metinler ele al›nd›¤›nda dikkat çeken noktalardan birisi metinlerin kullan›lan dil ve anlat›m biçimi
aç›s›ndan sözlü kültürden çok yaz›l› kültüre ait oldu¤u izlenimi vermesidir. Anlat›c› sözlü kültürün k›smen daha hakim
oldu¤u bir çevreden gelmiﬂ olmas›na ve
aktard›¤› malzemeyi bu çevreden edinmiﬂ olmas›na ra¤men, e¤itimi ve yaﬂam
biçimi ile yaz›l› kültür alan›nda yer almaktad›r. Bu durum sözlü kültüre ait
malzemeyi aktar›rken kulland›¤› dilin
özelliklerinde görülebilir.
Sözlü gelenekte ezber dil ve müzik
ritmiyle koﬂullan›r. Oysa anlat›c› iki hikâyenin de büyük bir k›sm›n›n asl›nda
manzum bölümlerden oluﬂtu¤unu belirtti¤i halde aktar›m› bu ﬂekilde olmam›ﬂt›r. Hikâyelerin içindeki bu manzum bölümlerden yaln›zca ezgisini hat›rlayabildiklerini aktarabilmiﬂ, baz›lar›n›n da
sözlerini ezgisini m›r›ldand›ktan sonra
hat›rlayabilmiﬂtir. Bu durum sözlü anlat›m gelene¤inde ezginin belle¤in iﬂleyiﬂindeki önemli iﬂlevine iﬂaret eder. Sözlü
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gelenekte ezberleme bizim bildi¤imiz anlamda ezberlemeden yani metin ezberinden farkl›d›r. Ezgili anlat›m, çeﬂitli söz
kal›plar› ve tekrarlar sözlü anlat›mda
ezberleme sürecinin ö¤elerinden baz›lar›d›r. Yaz›l› kültürün bu tip ezberleme
üzerinde bozucu bir etkisi vard›r. Ka¤›da, kaleme, giderek ses ve görüntü kay›t
cihazlar›na ve herﬂeyden önemlisi metne
olan ba¤›ml›l›k belle¤i zay›flatmaktad›r.
Yaz›l› kültürü içselleﬂtirmiﬂ, e¤itim düzeyi yüksek biri bir anlat›y› okudu¤u
metinlerden ba¤›ms›z kuramaz. Anlat›c›m›z bu tan›mlamaya oldukça uygundur ve elde edilen metinlerin de “okuryazar konuﬂmas›” ﬂeklinde oldu¤u söylenebilir. Bu noktada Ong’un “anlat›m› denetleyen metin” kavram› üzerinde durulabilir. Ong, Albert Lord’un çal›ﬂmalar›ndan hareketle metnin anlat›m› denetlemesini ﬂöyle aç›klar:
Okuma yazma bilmek ozana ayak
(daha do¤rusu dil) ba¤›d›r; çünkü yaz›,
anlat›m› denetleyen metin kavram›n›
ozan›n zihnine sokunca, metinle uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan, “söylenmiﬂ
ﬂark›lar›n an›s›”ndan ibaret olan sözlü
sanat sürecini bozar. (Ong 1999: 75)
Yap›lan derleme çal›ﬂmas›nda da
Ong’un de¤indi¤i sürece benzer bir süreç
yaﬂand›¤› söylenebilir. Anlat›c› aktard›¤›
hikâyelerdeki ﬂiirlerin bir k›sm›n› duyduktan sonra yaz›l› olarak kaydetmiﬂ olmas›na karﬂ›n, derleme çal›ﬂmas› s›ras›nda bunlardan çok az›n› hat›rlayabilmiﬂtir. Duyarak edindi¤i malzeme ile daha sonra bu malzemeyi yaz›ya aktarm›ﬂ
olmas›n›n sözlü belle¤inde bozucu bir etki yaratt›¤› söylenebilir. Derleme çal›ﬂmas› s›ras›nda sözlü malzemeyi yaz›ya
geçirmiﬂ olmas›yla iliﬂkili olarak anlat›
yer yer bir yerlerde okumuﬂ oldu¤u bir
metnin aktar›lmas›n› an›msatmaktad›r.
Yaz›l› kültür özelliklerinin sözlü
kültür ürünlerini dönüﬂtürmesi ile ilgili
olarak üzerinde durulacak bir di¤er nok-
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ta derleme metinlerinin önemli bir k›sm›n› oluﬂturan aç›klama-bilgilendirme
bölümleridir. Hacim olarak neredeyse
hikâye metinleriyle eﬂit yer kaplayan
aç›klama-bilgilendirme bölümleri bu
derleme çal›ﬂmas›ndan yola ç›karak günümüzde hikâye anlat›c›l›¤›n›n u¤rad›¤›
dönüﬂümleri de¤erlendirilmesinde yarar
sa¤layabilir. Walter Benjamin “Hikâye
Anlat›c›s›” adl› makalesinde “günümüzde olup bitenler hikâye anlat›c›l›¤›n›n
de¤il enformasyonun iﬂine yar›yor. Asl›nda hikâyeyi aç›klama katmadan anlatabilmek, anlatma sanat›n›n yar›s› eder”
der (Benjamin 1995: 82). Benjamin bu
makalesinde hikâye anlat›c›l›¤›n› zanaatkârl›¤a özgü bir iletiﬂim biçimi olarak
ele al›r. Anlat›c›l›k ortadan kalkm›ﬂt›r
ya da kalkmaktad›r çünkü ancak zanaatkârl›kla birlikte varolan koﬂullar—insanlar›n deneyimlerini paylaﬂma yetene¤i, bir olay› kuﬂaktan kuﬂa¤a aktaran
gelenek zinciri, geçmiﬂin ve uzaklar›n
bilgisine dayanan bilgelik, bütün bunlar›n taﬂ›y›c›s› olarak bellek gücü —ortadan kalkm›ﬂt›r. Bunun tam karﬂ›t› enformasyondur. Benjamin günümüzde
pek fazla hikâye yarat›lmad›¤› konusu
üzerinde durur ve ﬂöyle der: “art›k dikkate de¤er hikâyelerimiz pek yok . Bu
böyle çünkü art›k bütün olaylar bize haz›r bir aç›klamayla ulaﬂ›yor. Baﬂka bir
deyiﬂle günümüzde olup bitenler hikâye
anlat›c›l›¤›n›n de¤il enformasyonun iﬂine yar›yor” (Benjamin 1995: 82). Derleme metinlerine bak›ld›¤›nda Benjamin’in deyimiyle “anlatma sanat›n›n” öldü¤ü de¤il ama kesinlikle kökten bir dönüﬂüme u¤rad›¤› söylenebilir.
Bu dönüﬂümün en fazla göze çarpan
belirtilerinden biri anlat›c›n›n hikâyeleri
k›saltarak anlatma e¤ilimidir. Anlat›c›
aktar›m›nda pek çok ayr›nt›y› atlam›ﬂ,
uzun uzun betimlemek yerine aç›klayarak hikâyelerdeki ayr›nt›lardan çok olay
örgüsü üzerinde durmuﬂtur. Örne¤in
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“Kaymakam K›z›” hikâyesinin son bölümü olay örgüsünü s›ralayan ﬂöyle bir anlat›mdan ibarettir:
Böyle birbirlerine aç›ld›ktan sonra
birlikte kaç›yorlar. K›z›n babas› da peﬂlerine düﬂüyor tabi. Bir müddet takip
edip bulamay›nca, umudunu kesiyor. Bir
zaman sonra k›z›n babas› hastalan›yor.
Bu haberi al›nca k›zla o¤lan üzülüp kaymakam›n yan›na dönüyorlar. Özür dileyip el öpüyorlar. Sonra dü¤ün dernek kuruluyor. Yedi gün yedi gece dü¤ün yap›yor, muratlar›na eriyorlar.
Bu türlü bir anlat› hikâye dilinden
çok bir gazete haberinin enformatik diline yak›n görünmektedir. Bu yaln›z anlat›c›ya özgü bir özellik de¤il genel anlamda ça¤›m›z insan›n›n bir özelli¤idir. Paul
Valery’nin sözleriyle “zaman›n önemsiz
oldu¤u zamanlar geride kald›. Modern
insan, k›salt›lamayacak ﬂeyler üzerinde
çaba sarfetmiyor art›k” (Benjamin 1995:
85).
DERLEME MET‹NLER‹
1- Dadalo¤lu ve Hasibe Hatun
Osmanl›lar iskân emri verdi¤inde Avﬂarlar
karﬂ› ç›k›yor, isyan ediyorlar. ‹syan edince Osmanl›
üzerlerine ordu gönderiyor Derviﬂ Paﬂa komutas›nda. Savaﬂta Avﬂarlar yeniliyorlar. Avﬂarlar art›k yenilmiﬂler, herﬂey bitmiﬂ, ortada kimse kalmam›ﬂ, eski günlerin hiçbir izi yok. Da¤›lm›ﬂlar her biri bir tarafa, o güzel günlerden, ﬂenlikli, dü¤ünlü, bayraml›
günlerden eser yok. Böyle yenildikleri bir savaﬂtan
sonra Dadalo¤lu’nu yakal›yorlar. Dadalo¤lu hapsedilecek. ‹skenderun’da Payas diye bir yer var. Payas’›n bir kalesi var, kale hapishane olarak kullan›l›yor o zaman. Dadalo¤lu’nu oraya hapsediyorlar. Bu
kale çok yüksek duvarlar› olan, gayet güvenlikli bir
yer. Ama Dadalo¤lu oraya gönderiliﬂinden çok mutlu, çünkü Payas yak›n›nda Amik ovas›nda akrabas›
bir aﬂiret var. Dadalo¤lu’nun annesi Mürselo¤lu aﬂiretinden. Bu Mürselo¤lu aﬂireti de Amik ovas›na
yerleﬂmiﬂ. Dadalo¤lu çok seviniyor: “day›lar›m›n yan›nda olacam, bana kimse birﬂey yapamaz orda” diye düﬂünüyor. Dadalo¤lu çok mutlu, o sevinciyle bir
türkü söylüyor orda. Askerler de ﬂaﬂ›r›yor onun bu
haline. Yan›nda onun muhaf›z› olan askerler: “Bu ne
biçim bir adamd›r, biz onu hapsetmeye gidiyoruz o
sanki gerde¤e gider gibi sevinçli” diyorlar. Dadalo¤lu hapsediliyor, ama bir gün geçiyor gelen yok, iki
gün geçiyor gelen yok, üç gün geçiyor gelen yok, ay-
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lar, y›llar geçiyor kimse gelmiyor. ‹ki-üç sene kal›yor
hapiste, gene de gelen, giden u¤rayan bir kiﬂi bile
yok. Oysa Dadalo¤lu’nun orada oldu¤unu herkes biliyor. Dadalo¤lu çevreye haberciler yolluyor: “Ben
burday›m, beni sormuyor musunuz, benim halim nice olacak?” diyor. Kimseden bir cevap alamay›nca
çok üzülüyor, art›k herﬂeyin fark›na var›yor. “Biz yenildik, art›k biz bittik” diyor. Bunun üzerine Dadalo¤lu sitem dolu bir mektup yaz›yor ve hapisten kaçmak için her türlü f›rsat› deniyor. Payas zindan›nda
bir asker var. Asker Türkmen as›ll› bir insan (Bu hikâyede Türkmen vurgusu çok fazla, birinden Türkmen diye bahsedildi¤i zaman hikâyenin geri kalan›nda önem kazan›yor o kiﬂi). Bu asker yard›m ediyor Dadalo¤lu’na . Zindan›n kap›s›n› aç›p Dadalo¤lu’nu yukar›ya ç›kartmaya çal›ﬂ›yor. Tabi yukar›ya
ç›kartmaya çal›ﬂ›rken di¤erleri fark ediyor bunlar›n
kaçmaya çal›ﬂt›¤›n›. At›ﬂma oluyor, cenk oluyor, ondan sonra asker di¤erleri taraf›ndan öldürülüyor.
Burada bir ﬂiir daha girer, al›r saz›n eline bakal›m
ne söyler. Ondan sonra Dadalo¤lu kapan›yor hücresine, art›k dünyaya küsüyor, en son ﬂans›n› da kaybediyor çünkü. Orada bir türkü yak›yor:
Benden selam olsun Mürselo¤luna
Aﬂiretler Adanaya göçtü mü?
Türkünün son dörtlü¤ünde beylere sitem ediyor:
Adana’ya gelip divan harbi kurunca
On yedi bey o celseye var›nca
Derviﬂ Paﬂa iskan emri verince
Dadalo¤lu beyli¤inden düﬂtü mü?
Dadalo¤lu’m hapis derler Payas’ta
K›z gelin kalmam›ﬂ hepsi hasta
Dadalo¤lu’m hapis derler Payas’ta
Kanat tak›p sur duvardan uçtu mu?
Hücresinde Dadalo¤lu’na bir pir görünüyor ve
ona yard›m ediyor. Pir Dadalo¤lu’nu abas›n›n alt›na
al›yor ve Dadalo¤lu binlerce muhaf›z›n aras›ndan
yürüyüp ç›k›yor. Üzerine kötü bir Antep abas› giyiyor (Antep abas› derler, böyle kahverengi, çuval gibi
bir ﬂey. Önceden üzerine elbise alamayacak insanlar
onu giyermiﬂ, çok ucuz çünkü. Çuval›n kafas›na bir
delik aç›l›yor, alt taraf›na da kötü bir torbadan bir
ﬂalvar yap›l›yor, öyle giyiliyor). Dadalo¤lu kimse
kendisini tan›mas›n diye bu k›l›kta dolaﬂ›yor. Bak›yor her tarafta ac› çeken Türkmenler. Yerleﬂtirilmiﬂ,
aç kalm›ﬂ, tar›mdan anlamayan, ekip biçmeyi bilmeyi bilmeyen Türkmenler. Yaz›c›o¤lu derler bir aﬂiret
var tan›d›klar›ndan. Yaz›c›o¤lu Osmanl›’yla iﬂbirli¤i
yapan aﬂiretlerden bir tanesi. Üstelik de beyli¤ini
Avﬂar beylerinden bir tanesi vermiﬂ, yani beyli¤ini
Avﬂarlara borçlu.
Dadalo¤lu dolaﬂ›yor, en sonunda bu aﬂiretin
yak›nlarda bir yaylada oldu¤unu ö¤reniyor. Dadalo¤lu Yaz›c›o¤lu’nun yan›na var›yor, bak›yor bütün
Türkmenler açl›ktan k›r›l›rken Yaz›c›o¤lu çok rahat
bir yaﬂam sürüyor, kar›ﬂan›, görüﬂeni yok. Dadalo¤lu Yaz›c›o¤lu’nun yan›na vard›¤› zaman Yazc›o¤-
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lu’nun kar›s›n› görüyor. Yaz›c›o¤lu’nun kar›s› Hasibe
Hatun Dadalo¤lu’nun eski aﬂk› imiﬂ. Tabi savaﬂ zaman›nda Yaz›c›o¤lu f›rsatç›l›k yap›p Hasibe Hatun’u
alm›ﬂ, ﬂimdi çocuklar› bile var. Dadalo¤lu Hasibe
Hatun’u görünce içine bir s›z› düﬂüyor, ayr›lam›yor
ordan. Asl›nda Yaz›c›o¤lu’nun halini görünce nefret
ediyor ondan, çok içerliyor ama Hasibe Hatun yüzünden de ayr›lam›yor. Yaz›c›o¤lu’nun yan›na azap
duruyor. Atlar›na, ayak iﬂlerine bakmaya baﬂl›yor.
Kimseyle tek kelime konuﬂmuyor Dadalo¤lu, yaln›z
ad›n› sorduklar›nda bir an ﬂaﬂ›r›yor, Hasibe Hatun’la göz göze geliyor ve ad›n› söyleyemiyor. Bu arada Dadalo¤lu aran›yor. Onu bulup getirene a¤›rl›¤›nca Osmanl› alt›n›, üstüne de bir beylik verilecek.
Ad›n› bir de bu sebepten söyleyemiyor, ama esas sebep Hasibe Hatun. Velhas›l ad›n› sorduklar›nda
“Ben Yetim Ali’yim” diyor. Ondan sonra Yetim Ali
gel, Yetim Ali git derken Yetim Ali birkaç sene duruyor orada. Bir gün Yaz›c›o¤lu bir ﬂölen düzenliyor ve
bütün civar Türkmen beylerini ça¤›r›yor. Kayseri’den, Maraﬂ’tan, Malatya’dan, Çukurova’dan, Antalya’dan, Karaman’dan, Konya’dan Türkmen beylerini ça¤›r›p bir ziyafet veriyor. Ziyafet s›ras›nda bir
aﬂ›k al›yor saz› eline bir türkü söylüyor. Türküde Avﬂarlar’›, Avﬂarlar’›n ne kadar korkak, ne kadar ödlek
olduklar›n› anlat›yor. Dadalo¤lu bunu dinlerken içi
içini yiyor, aﬂ›kl›k taraf› tutuyor ama tek kelime etmiyor çünkü a güne kadar tek kelime konuﬂmam›ﬂ.
Söylenenler çok zoruna gitti¤i halde tutuyor kendini. Daha sonra beyler kendi aralar›nda konuﬂmaya
baﬂl›yorlar:
“Ya bu iskân emri ç›kt› da iyi oldu. Avﬂarlar isyan edip yenildiler de ellerinden kurtulduk art›k.
Yaylam›zda, yurdumuzda kendi baﬂ›m›za rahat ediyoruz”.
Dadalo¤lu’na bu çok dokunuyor. Ondan sonra
kendini daha fazla tutamay›p:
“Beyler, benim azapl›¤›m yan›nda, biraz da
aﬂ›kl›¤›m vard›r, hele ﬂu saz› verin de bir de ben türkü söyleyeyim”.
Al›yor saz› eline bir türkü söylüyor, türküde
siz e¤lenmenize bak›n, padiﬂah›n›z›n da günü geçecek, bizim günümüz gelecek deyip ﬂöyle söylüyor:
‹p kalmam›ﬂ sal›nca¤a takacak
Er kalmam›ﬂ Binbo¤a’ya ç›kacak
Hemen Avﬂar m› var baﬂa kakacak
Bir gün olur geri gelir sa¤lar›
Dadalo¤luydum, Yetim Ali oldu ad›m
Ne mekân›m kalm›ﬂ, ne kalm›ﬂ yad›m
Ulan Yaz›c›o¤lu bozukmuﬂ südün
Ben takm›ﬂt›m taﬂ›d›¤›n tu¤ray›
Yaz›c›o¤lu bak›yor ki y›llar y›l› Yetim Ali deyip
kap›s›nda besledi¤i Dadalo¤lu’dur. Hemen heyecanla elini kolunu ba¤latt›r›p, hapsediyor Dadalo¤lu’nu.
Sonra koﬂa koﬂa kar›s›n›n yan›na gidiyor ve ﬂöyle
konuﬂuyorlar:
“Han›m, han›m! Zengin olduk! Dadalo¤lu’nu
yakalad›m, ﬂimdi gider onu Osmanl›’ya teslim eder,
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a¤›rl›¤›nca alt›nla, üstüne bir tu¤, bir sancak, bir
beylik daha al›r›m .
Kar›s› duruyor:
“Yaz›c›o¤lu yaz›klar olsun sana, ben de seni
bey sand›md› da y›llar y›l› kap›nda durur idim. Ama
sen bey mey de¤ilmiﬂsin! O Dadalo¤lu ise, seni bey
yapan Dadalo¤lu’dur. E¤er gerçekten Dadalo¤lu ise
senin dokuz direkli bir bey çad›r› dikip, kap›s›nda
nöbetçi olarak durman laz›m, Dadalo¤lu bir ﬂey emreder mi diye”
Orada Yaz›c›o¤lu’nun nas›l beyli¤e yaraﬂmaz
bir adam oldu¤una dair bir türkü söylüyor Hasibe
Hatun. Ondan sonra Yaz›c›o¤lu biraz anl›yor hata
etti¤ini. Tekrar dönüp:
“Çözün Dadalo¤lu’nu, Dadalo¤lu’ysa Dadalo¤lu, o da bizim kardeﬂimiz”.Ama Dadalo¤lu bu yi¤itli¤in, bu delikanl›l›¤›n Yaz›c›o¤lu’dan gelmedi¤ini anl›yor. Bir türkü söylüyor:
Felek sana ﬂikayetim var benim
Tilki derisinden tef ettin beni
Ya ben mi yanl›ﬂ›m, yoksa imam m›?
Acemi imama saf ettin beni.
Dadalo¤lu güler iken a¤lad›
Akt› gitti, gözüm yaﬂ› ça¤lad›
Erkek çakal kollar›m› ba¤lad›
Amma diﬂi aslan affetti beni.
Ondan sonra Dadalo¤lu’nu b›rak›yorlar. Dadalo¤lu Hasibe Hatun’un yan›na var›yor, elini öpüp
teﬂekkür ediyor. Sonra Hasibe Hatun’dan bir kat elbise istiyor. Elbiseyi giyinince al›r saz›n› eline art›k
kendisinin gününün geçti¤ini, yi¤itli¤in bitti¤ini
söylüyor:
“Ben Dadalo¤luysam e¤er mert türküsü söylerim ama türküsü söylenecek mert kalmam›ﬂ. Kad›nlar›n türküsünü de zaten kad›nlar söyler”.
Döner Hasibe Hatun’a :
“Senin yi¤itli¤ini anlatmak için dururdum
ama türküsü söylenecek yi¤it de kalmam›ﬂ”.
Sonra al›r saz›n› eline bir da¤dan aﬂ›p, kaybolup gider. Hikaye o ki, Dadalo¤lu hala her sabah ala
serçe k›l›¤›na bürünür Hasibe Hatun’un çad›r›n›n
kap›s›nda onun türkülerini söylermiﬂ.
2- Kaymakam K›z›
Hikâyenin nas›l duyuldu¤u:
ﬁimdi anlataca¤›m hikâyeyi bizim köyde 65
yaﬂ›nda Kaffar isimli bir amcadan duydum. Bu amcayla tan›ﬂmam da çok ilginç onu anlatay›m önce.
Bir gün kay›s› topluyoruz bahçede, kula¤›ma bir ses
geldi. Adam›n birisi inceden inceye bir türkü söylüyor. ﬁöyle bir kulak kabart›nca türkünün bir sözünü
duydum. “Aman Antep’i verseler bir telini veremem”
diyordu. O kadar hoﬂuma gitti ki hemen a¤açtan atlay›p adam›n yan›na gittim. Bakt›m 60-65 yaﬂlar›nda bir adam, bir yandan c›gara sar›yor ufak ufak, bir
yandan da kendi halinde türkü söylüyor. Hiç ses etmedim, gittim arkas›na oturdum. Bir türkü söyledi,
bir daha söyledi. Ben bu arada türküleri akl›mda
tutmaya çal›ﬂ›yorum. Sonunda: “Day› bu söyledi¤in
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neydi?” dedim. Dedi “Yegen bu sar› gelin bara¤›d›r”.
Dedim “Day› bir daha söyleyecen mi?”. “Baﬂka bir
tane söyleyem yegen” dedi. “Yok day› onu söyle illa”
dedim. “Yok yok, ayn› hikâyeden baﬂka bir ﬂey söyleyecem” dedi. “Day› bir de bunun hikâyesi mi var,
anlat hele” dedim. Tabi bu arada yövmiyeyle çal›ﬂ›yoruz, çavuﬂ geldi baﬂ›m›za, hemen “ne aylak aylak
oturuyorsunuz!” dedi. Tabi orada alamad›m hikâyeyi, ama hemen “day› akﬂam hangi oca¤a gidiyorsun
sen?” dedim. Dedi “Nuri’nin oca¤›na gidiyom, oraya
gel, orda anlatay›m, amma çay söylersin haa!”. “Ay›p
ediyorsun day›” dedim, öyle ayr›ld›k. Neyse akﬂam
gittim, ben bilmiyordum me¤er adam köyün meﬂhur
türkücülerindenmiﬂ, üstelik de babam›n arkadaﬂ›.
Bana “yegen sen uzun saçl› uzun saçl› kimin o¤lus›n?” dedi. Dedim “ben Mustafa’n›n ogl›y›m”. Dedi
“Hangi Mustafa?”. Dedim “Mustafa K›nac›”. “Ha sen
bizim Mustafa’n›n o¤l› m›s›n, türkü duyunca o da
dayanamaz beyle” dedi, oturdu anlatmaya baﬂlad›.
Ad›yaman Malatyaya’ya ba¤l›yken, Ad›yaman’›n Besni ilçesine ba¤l›ym›ﬂ. Besni’nin bir kaymakam› varm›ﬂ, ee kaymakam›n da bir k›z› olacak
tabi. Bu kaymakam›n k›z›n› görünce oran›n zenginlerinden birinin o¤lu k›za aﬂ›k olmuﬂ.1 K›z›n yak›n›nda olmak için de kaymakam›n hizmetine girmiﬂ,
seyisli¤ini yapar, atlar›na bakarm›ﬂ. O¤lan tam k›za
aç›lacakken, Kaymakam’›n tayini ç›km›ﬂ. O¤lan yalvar›p yakarm›ﬂ kaymakama kendisini de götürsün
diye. O¤lan: “Beyim ben senden bir ﬂey istemiyorum,
bir yemek versen yeter, yeter ki hizmetini göreyim”
diye yalvar›yor. Kaymakam reddediyor o¤lan› ama
ö¤reniyor ki o¤lan k›z›na aﬂ›k. Al›p bunu hapsettiriyor, bir de güzel sopa çektiriyor. O¤lan hapisten ç›kar ç›kmaz aya¤›n›n yaras›yla mal›n› mülkünü sat›p
yollara düﬂüyor. Kaymakam Kilis’e tayin olmuﬂ bu
arada. O¤lan yollarda her rastlad›¤›na kaymakamla
k›z›n› soruyor. Kilis yak›nlarda bir yerde, bir dü¤ün
görüyor. Dü¤ün sahipleri de bunu yabanc› görüp,
“kimsin, necisin” diye soruyorlar. O¤lan “ben abdal
bir aﬂ›¤›m dolaﬂ›yorum” diyor. Bak›yorlar ki üstü baﬂ› periﬂan, “aﬂ›ksan bize bir türkü söyle” diyorlar. O
da baﬂl›yor bir türküye, bakal›m ne söylüyor:
Aman güzel yar›na bayram derler bugüne
.......................................................................
Mal› mülkü koymad›m da satt›m verim ﬂaraba
Aman a¤lama güzel a¤lama
Aman güzel yar›na bayram derler bugüne
........................................................................
Baban seni vermiﬂ bir dil bilmez araba
Aman a¤lama güzel a¤lama.
Bu arada kaymakam›n k›z›n› Hatay valisinin
o¤luna sözlemiﬂler, türküdeki “baban seni vermiﬂ bir
dil bilmez araba” sözü de ordan geliyor. Neyse türküsünü söylüyor, yedirip, içirip a¤›rl›yorlar o¤lan›.
“Ben falanca beyin o¤luyum, bir k›z ar›yorum ondan
böyle yollara düﬂtüm” diyor. Kimse inanm›yor buna,
o¤lanla bir güzel e¤leniyorlar. O da yollara düﬂüyor
tekrar. Yollarda her gördü¤üne k›z› sorup, ona aﬂk›n› anlat›yor. Böyle dolana dolana yavaﬂ yavaﬂ akl›n›
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kaybetmeye, aﬂk›ndan mecnun olmaya baﬂl›yor. Nihayet Kilis’e var›yor. Orda kaymakam›n adamlar›ndan birine derdini anlat›nca, hemen kaymakama
haber uçuyor. O¤lan› yakalay›p hapsediyorlar. Baﬂ›na gelenlerden sonra bir türkü de orda yak›yor:
Aman güzel yolum uzak menzilime varamam
Buran›n yabanc›s›y›m da evinizi soramam
Tüm Antep’i verseler bir telini veremem
Aman a¤lama güzel a¤lama
O¤lan› hapsettiklerinin haberi yay›l›nca, babas› araya giriyor. “O¤lumuzu verin, biz sahip ç›kar›z, baﬂ›n›za bela olmaz” diye kaymakama haber sal›yorlar. Kaymakam da bunu b›rak›yor. O¤lan› al›p
götürüyorlar ama o duram›yor yine kaç›p Kilis’e geliyor. Oralarda yine türkü söyleyip dolaﬂmaya baﬂl›yor:
Bir kere göreydim ölsem yeterdi
Bir zülüfünden derdim biterdi
Bir zaman sonra art›k umudunu kesmeye baﬂl›yor. Akl› baﬂ›na geliyor, gözleri aç›l›yor, delili¤inden kurtulmaya baﬂl›yor yavaﬂ yavaﬂ. Herﬂeyden
vazgeçti¤ini anlatan bir türkü söyledi¤i s›rada bu
türküyü peçeli bir kad›n duyuyor. Me¤er bu peçeli
kad›n kaymakam›n k›z›ym›ﬂ. Türküde k›z›n ad› da
geçti¤inden k›z kendine söylendi¤ini anl›yor. K›z o¤lan›n peﬂine tak›l›yor, o da bir türkü söylemeye baﬂl›yor. Al›yor bakal›m ne söylüyor:
Böyle miydi senin sevdan
Gün görmeyince vazgeçtin benden
Bunun üzerine o¤lan k›z› tan›yor, bir yere oturup karﬂ›l›kl› söyleﬂmeye baﬂl›yorlar. K›z o¤lana
“ben de sana aﬂ›kt›m” diyor. Bunun üzerine o¤lan
“ben hizmetçiydim baban›n yan›nda, nolacak bizim
halimiz, olur mu böyle” diyor. K›z da
‹ster azap ol, istersen köle
Beyin gönlü de gönül sendeki de
diyor. Böyle birbirlerine aç›ld›ktan sonra birlikte kaç›yorlar. K›z›n babas› da peﬂlerine düﬂüyor tabi. Bir
müddet takip edip bulamay›nca, umudunu kesiyor.
Bir zaman sonra k›z›n babas› hastalan›yor. Bu haberi al›nca k›zla o¤lan üzülüp kaymakam›n yan›na dönüyorlar. Özür dileyip el öpüyorlar. Sonra dü¤ün
dernek kuruluyor. Yedi gün yedi gece dü¤ün yap›yor,
muratlar›na eriyorlar.
3- Paﬂa Köprüsü
Efsanenin nas›l duyuldu¤u:
ﬁimdi hikâyesini anlataca¤›m Paﬂa köprüsünün benzerlerinden 15-20 tane var Göksu nehri üzerinde. Bunlardan 6-7 tanesi hala sa¤lam, atla filan
geçilebiliyor üzerinden. Bu hikâyeyi büyükannem’den dinledim. Paﬂa köprüsünün yan›na betondan, çirkin bir köprü yap›lm›ﬂt›r. Bir gün büyükannemle birlikte bu yeni köprüden geçiyorduk. Ben
köprünün üstünde durdum suya bak›yordum, “ana
su ne güzel de¤il mi?” dedim. Büyükannem “Paﬂa
köprüsünden seher vakti suya bakt›¤›n zaman paﬂa
k›z›n›n yüzünü görürmüﬂsün” dedi. “Paﬂan›n k›z›
kim?” dedim. “‹ﬂte bu köprüyü yapt›ran paﬂa” dedi.
“Bu köprüyü yapt›ran paﬂa kim?” dedim. “Burda bir
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paﬂa varm›ﬂ, bu köprüyü o yapt›rm›ﬂ” dedi. “Kim
yapt›rm›ﬂ, nas›l yapt›rm›ﬂ?” derken, “büyükanne, ﬂu
hikâyeyi do¤ru düzgün anlatsana” dedim. Önce “öf
ne hikâyesi, zaten yorulmuﬂum” dedi. O s›rada da
ba¤dan geliyorduk, ben ba¤ budamay› bilmiyorum, o
gösteriyor ben buduyorum. Akﬂam vakti de olmuﬂ,
yorulmuﬂuz yani. “Öf o¤lum masal m› anlatt›racan
bana akﬂam vakti” dedi. Sonra “aman anam, ﬂeker
anam” derken hikâyeyi anlatt›rd›m.
Erkenek civar›nda bir paﬂa var. Bu paﬂa çok
hay›rsever bir adam. Bak›yor ki insanlar nehirden
gelip geçerken her sene 3-5 kiﬂi bo¤uluyor, bir köprü
yapt›rmaya karar veriyor. Bu iﬂ için bir mimar getiriyor ‹stanbul’dan. Mimar geliyor baﬂl›yor çal›ﬂmaya. Bu arada paﬂan›n da güzel bir k›z› var. Mimar bu
k›z› görünce vuruluyor. K›za aﬂk›n› söyleyince k›z
bunu istemiyor, “ustabaﬂ›yla m› evlenecem ben?” deyip yüz vermiyor. Bu söz adam›n çok zoruna gidiyor.
Köprüyü bitirir bitirmez çekip gidiyor oralardan.
Adam çekip gidince k›z fark ediyor ki kendisi de ona
aﬂ›km›ﬂ me¤er. Durumu babas›na da söyleyemiyor.
Mimar› görebilmek için, babas›na “ﬂuraya da köprü
laz›m, bir köprü de buraya yapt›ral›m” diyor. K›z paﬂan›n tek çocu¤u oldu¤undan çok k›ymetli. Dile¤i
hemen yerine getiriliyor. Babas› bir mimar getiriyor
ama gelen mimar k›z›n istedi¤i de¤il, bir baﬂkas›.
Bunu görünce k›z “öbür köprüyü yapan iyi bir mimard› onu bulup getirelim” diyor. Paﬂa ar›yor, tar›yor mimar› bulam›yor. Neyse bir baﬂkas› yap›yor
köprüyü. K›z mimar› bulurum umuduyla babas›na
10-15 tane köprü yapt›rt›yor. Paﬂan›n k›z› için böyle
her yere köprü yapt›rmas› kulaktan kula¤a yay›l›yor, tevâtür ç›k›yor. Bu mimar›n da kula¤›na kadar
gidiyor. Mimar bunu duyunca seviniyor, çünkü hala
vazgeçmemiﬂ aﬂk›ndan. Hemen geri dönmek için yola ç›k›yor. Ama k›z art›k umudunu kesmiﬂ, onu bulamayaca¤›n› anlay›nca mimar›n yapt›¤› köprüye gidip kendini sulara b›rak›yor. Mimar gelip de haberi
al›nca o da at›yor kendisini köprüden. Derler ki mimarla k›z sabahlar› köprünün aya¤›nda, sular›n
içinde buluﬂurmuﬂ. Ama kalbi temiz olmayan bunu
göremezmiﬂ. Yaln›z kalbi temiz olanlar, mesela çocuklar ikisinin sularda buluﬂtuklar›n› görebilirmiﬂ.
Notlar
1
Anlat›c› bu k›sm› önce “çoban›n biri k›za aﬂ›k
olmuﬂ” ﬂeklinde söyledikten sonra hatas›n› farkedip
düzeltti.
Kaynaklar
AZADOVSK‹, Mark, (1992). Sibiryadan Bir Masal
Anas›, Ankara, Feryal Matbaas›.
BENJAM‹N, Walter, (1995). Son Bak›ﬂta Aﬂk,
‹stanbul, Metis Yay›nlar›.
ONG, Walter J., (1999). Sözlü ve Yaz›l› Kültür:
Sözün Teknolojileﬂmesi, ‹stanbul, Metis
Yay›nlar›.

Millî Folklor

