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Sözlü Kültür / Tarih BağlanlIndaEdcbi Bir I\lctin Olarak
Otman Bu ha \' ilayetnfııııcsi

Dr. Krmal ÜçCl\CC'

Ö:,et: Orman Baba V i I:ı yetn:ı rncs i unun i 1iÜmu nde n son ra
rnüridlerindcn Köçek Abdal turufınd.m söz lu t-elcnektcıı derlenerek
y~ıI.IY~1 gc~'irilmiştir. Olman Bub.ı X\', yüz yıld.ı .vnadoluda ve ;1

ğırlıklı ularak Balkanlarda Ia.ılivct g\I:-ılerll1İş bir hClen)dııks k.ılcn

deri şçyhidir, Vilayetname Olman Baba ekseninde ge~Tr, Bu I,'eı

çevcde yaşadığı döneme ait t.ırihi ve sosyal hayata ilişkin bilgiler
verir. Çalışmamızda vilayetuarneyi bir edebi eser olarak sözlü kül
tür perspektifinden incelerneye çulışuk.

AtıalıtarKelime/er: Sözlü kültür, sözlü tarih, vil.ıvcınamc. Olman Bab.ı

Giriş

I-SÖZLÜ KÜLTÜR, SÖZL(ı TARİH VE EDEBI l\IETİN

Dil bir kültürün dizini gibidir, Ait olduğu toplumun yüzyıllar boyu üretti

ği bütün soyut ve somut kavram. kurum ve değerlerin tümü dil huzincsi
içinde yer alır, Bir nehir gibi kaynağından denize ulaşınc.ıya kadar kat
ettiQi havzanın tortusunu. birikimini ve zcnuinliüinı tasır.

........ '- ........ i

Bu cepheden dil, ait olduğu milletin sosyo-kültürel düzeyi. tarihsel biri
kimi ve macerası açısından vazgeçilmez bir temel başvuru kaynağıdır.

Kültür. dil aracılığı ilc kendisini ifade eder, Bu yüzden dil ve kültür ara
sinda derin bir münasebct vardır.

ilerisim baülamuıda söz. arılanu ı rncrumn cöndcricidcn alıc ıv.ı en dovu-
i ..... ,-.. ..-

rucu ve kesintisiz ileten unsurudur, Anl.umn oluşumuna katkıda bulunan
\ urgu. ıonlama. .i es t ve mimiklerin yazı ile if.ıde si mümkün deği iJ i1', B;ıg

Lı nun anlam i n o ı uŞ II mun:,1 yartı ğ ı k.ı t k ı d ikk.ı te alın J ı ğ ın J .ı sÖi Lı n \ c "U

ze i i iği n önemi büsbütün art.ı 1',

Klasi], kültürlerde sözILi ifudcniu yazıya k.ırş: bir ayrıcdıg! ve l'lSlı'lnlLigLı

oLıgc ı 111 i~t i1', Eski Yunan' d;ı y~ıı ilı mcınc b;lğ Iı o i;1rak :'l)\ le\ \c rrnc k

1\1 C. ! c lı - /-" jC! , 1\ il ; lcıkiilıc»! ı.oı / li/ı \, r,/,/,I\ıı!ı /;'I/IIIi,li-! I\. .n:« ),\
ucu 11 l' Ukc ın.ı ı '.<.; \ ah. 'U l' U ııı

bilig ... "i~ ;~I)()..ı ... ~<ı:-ı~" ı _~L)

(C;, Aluncı Yöl'II l'lll\ı'I'llı'sı \1L1ll'IL'llı Ik;ı'l ıı.ı)k,ııılı~ı



başarısız hatipkrc mahsus bir eylem olarak görühncktcydi. Kitab-ı Mu
kaddes'İn (Yuhanna İncili) ilk ayet: 'önce söz vardı aycuvlc başlar.

P.RiceoLlr. herhanei bir anlamı ~örLinür rcfer.ınslarnun saQl:.ı.dıQı anlam vön-
l- ı..... '"- "- ~

lendirme potansiyelinden dolayı mesajı en sahih ve doğru biçimde aktarrna
konusunda sözü yazıdan çokdaha etkin ve irmiyazlı göıtir. (Göka 1096:213)

Günümüzde de Gadamer. Paul Riceour ve Dcridaum başını çektiği

vorurnsamacı ve posıyapısalcı filozoflarm sözü öneeleyen "sözmerkezci
bir tutumları vardır (Göka 1996: 10).

Sözlü kültür ve sözlü tarih arasında kapsayıcı bir ilişki vardır. Sözlü tari-,,-
hı, sözlü kültür ortamı içinde oluşup gclişmesİ açısından sözlü kültür
kümesinde değerlendirmek mümkündür. Kavramları anlaşı labi ı ir kılmak

açısından 'sözlü kültür ve sözlü tarih' kavramlarını açımlamanuz bir
zorunluluk olarak görülmektedir.

Aıııcrikalı araştırıııacı 'Va/ter Oııg, sozlii kiilıiiri! lıeııii; vıcıv

la karşılaşıııaınış toplulııkltırııı sovleııı ı'e anlatınaları olarak
ifade eder (Oııg 1995:13). Halkbilim bağlaıııında Dursun YzI
dırını daha kapsavıcı bir taıııııılaıııa yapar. "So.Li; gelcııekıe

ver alan taıııanıeıı söz i/c, kısıııeıı söz i/c ı'e taıııaıııcıı sotsii:

yarardan aıııa soiİi! geçiş ı'e iletişinıle fert/cr arasıııda do/a
şan ı'eya nesi/den nesi/e geçen tiiııı unsur/ar yapı, ııııılıtcva,

biçını i'c foııksivoııları ne olursa olsun, sôtlii kiılıiir kapsa
ııııııdailıı: Bıııılarııı her biri oluşturdukları so.li! ortam toplu

Illllll/Ill ortak kabıılleri olarak, kendi/erine mahsus birer ge/e
ııcl: vaıatıııışlaıdı r. Her ıııısıınııı ııiıcliklcri lııı gelenek iciıul«

kendini korur, geliştirir ı'eya dc{5:iştirir. Her ıııısıır. kııvrtıııı \'e
kııpsaııııııı bıı gclcııc]: ıçinde ifade cııııc iıııkııııı l.a.rıııır. Gelc
lick kendini. ortak ko/m/ salıibi o/an ıoplıılııgıııı 'ıcoıitlc eli a;

iki kişi' ı'('ya ıııilleıi ıııcvclıııuı getiren [crılcriıı ilııivaçlrırnııı

('('I'aı) ı'cn!i/!.i /;lçiidc vaşaıır" rYıldinm 1998:87-101).

Bir di~:cr arastırmacı Conncrton sözlü kültür kapsanuna sözsüz uösıerirn
~ \ L

(pcrfonnancc) dayanarı uygulamaları da dahil eder. "Günüıuüzle ilgili
deneyimlerimizin büviık ölçüde geçmi~ h.ıkkında bildiklerimizin ÜZerine
()ıurduğu ve genellikle geçmişle ilgili imgelerimizin. yar olan toplumsat
düzeni mesrulaşurmaya varadığuu" belirtir. Onun kun.ı.ıtine göre "ge~'

misin anunsanan bilgileri (törensel dcnilcbilecck ) uygulamalarla ıanışıp

sürdürülmckıedir" (Concrıon ı 999: 13I.



Walıer Ongun tespuınc göre ISe: insanoğlunun dünya üzerindeki varlığı

]0.000-50.000 yıl öncesine aittir. Buna karşılık ilk yazı Ô()()O yıl öncesine
aittir. Bu çerçevede insanlık tarihmin binlerce yıllık bilgi, deneyim ve tecrü
besinin sözlü gelenek vasıtasıyla kuşaktan l-.:uşağa aktarıldığını söyleyebiliriz.
Tarih boyunca konuşulan binlerce. on binlerce diIden topu topu IOCı ıancs:

edebiyat ürcıebilecck derecede yazıya bağl.ınabilmiş. büyük bir kısmı ise hic
y.ızil.nnanuşur. Ong bugün konuşulan ]()On kada;' dilden yalnızca 78 tanesi
nin edebiyar üretebildiği \e yüzlerce dilin kendisini ifadı' edebilecek bir ulf.ı

be ilc karşılaşmadığı iddiasındadır (Ong 1c)95: 14).
Sözlü kültürü» bir alt kadrosu olarak sözlü tarihi ek bu bağLll11da değerlendir

mek gerekmektedir. Tarihi olaylar cereyan ettikleri top! um içerisinde binukuu
etkiler bırukmakıadırlar. Bu etkinin bir yansıması dolarak bir sözlü kültür üre
timinin (folklor ürününün) meydana geldiğini gözlcmlcmckteyiz. Örneğin uzun
süre sürmüş büyük acılara sebep olmuş savaşlar ve göçler sonunda destanlar.
acıkl: ve iz bırakan ölüm olayları karşısında ağıtlar üretilmiştir.

Yazryla tamşrnış toplumların. henüz yazıyla temas etmemiş merkezlerden
uzak kesimlerinde (pcrifcrisinde) de durum aynıdır. Geleneksel Türk
toplumunda ezanlar toplumun ortak hafızas: ve vicdanı olmuşlardır. Bo
yun ve kavrnin uzak hauralannı. destanlannı. türkülerini kaydeden ve
aktaran bellek konumundaydılar.

İngiliz tarihçi P.Thompson Afrika kıtasındaki sözlü geleneği değerlerı

dirdiğ. eserinde yazı öncesi dönemdeki tarih'ın tümüyle sözlü olduğunu

bel irtir. Thompson a göre yazı öncesi dönemde z.un.ın. gökyüzü, zunaat
lar. beceriler. kanun ve konuşmalar. ticarı işlemler kısaca bütün toplum
sal birikirnin akılda tutulması gerekiyordu (Thornpson ı 999:20), Bütüı:

bu uygulamalar kollektif hafıza veya görevli kişiler tarafından tutulur
biltür olarak sonraki kuşaklara akt.ınlular.

}'(J~l!i ortanı kavııaklıırıııııı vctcrsi; ı'L' n: oldlı~1l IlICc/lII! ııı-
_. \ J

rilıscl dinıcıııterle ilgili olııral: cliıııirdc sadeec sij:/ii ortanı

kuvııakları bıılıııııııakıadır. Işte bıı cışcıııuula siı.li! ıarilı (oral
lıisıorv) disiplini devreve girer. Belgelerin vcıcrsi; a: vaıılı

oldıı~ıı l.aııaaıiııi ııvııııdııdııiı sırada ııııilıscl olm/ann ccrc-
(, • t.. •

Y([LI e!ti{~i toPIIIlJ/Il11 siizli! gCıene{~iııe ıııiiıacaııt cdildi,~iııde

hi;c/(u"klı acılanlaıı ı'e bilnıcdiginıi; ıaıııklıklarlrı avılıııl aıı

Ci ııjııklıır açılabilir. Olgıı ı'c olavlıırı farkli cephclerden de
,\icrlendimıc gcreklili,\ii lııısıısıııııı P.Tlıonıpsoıı ŞII şekilde i
[aıle eder: "Sij;/ii tarih insanlar ıcırııjıııdaıı kurıılnııış bir ta
rih ıiiriuliır. Hııvııtı tarilıiıı içiıı« sokar. Kulııuıııaıılarıııı vııl-



bilig, Kış / ~()()..ı, sayı ~S

LLL; liderler arasıııdaıı dc{!)/, ÇUkUlllll{~ll olıışıııraıı \'c O aııa

kadar biliıııııcvcıı iıısaıılar arasııulıııı scçcr. Toplııııısal sıııı]

lar \'c nesiller arasındaki ha{!Jalııı.\'1 dolavısıvln aıılııvışı

sa~/ar. Ortak aıılaıııları ortava Çıkararak tarilıçive \'c sıra

dmı ilisalilara bir t aıııaııa \'e nıek/iııa aiılivcı dııvgıısıı ka
.rıııdırabilir. Sö;/ii tarih, ııırilıiıı kabul cdilıııiş ıııiıleriııi \'c
baskın vargılarıııı vcııidcıı dcğcrleııdirnıe, tıırilıiıı ıoplıııııstıl

aıılaııııııı koktcn dinıiışıiirıııc aracıdır. [nsanlara tarih/crini
kcndi sotlcrivle geri \'l! ri ı: Onlara gCÇlll işi i '~) rirl:« II gelccc,Qi
kıırıııak içiıı de yol gostcrir" (Thornpson 1999:20-1-).

Sözlü ortam kuynaklannın yanı sıra ıurihçiyc yardımcı olan ve malzeme
sunan bir diğer disiplin edebiyaıur. Burada edebiyat kavramını bütün
kapsam ve şurnulü. çağrışım kümesi ile birlikte mütalaa etmekte fayda
vardır. ilk yazılı edebi verimler uzun süre tarihçilikte olduğu gibi sözlü
geleneğin taşınması suretiyle oluşturulmuştur. Destanlar. masallar. halk
hikayeleri. menkıbeler, gazavatn.imeler, mcsneviler klasik şiire kaynaklık

eden hikayeler bu cümledendir.
Bir dönemin karakterisriğini aslına en yakın biçimde kurgulayıp yazahilrnek
için o dönemi oluşturan elemanların merkezden çevreye doğru anlaşılabilir

bir kompozisyonuna ihtiyaç vardır. S.K.Tural bir başka boyuta dikkat çeke
rek. "ıarilıçiııin biıviil: şelıir çevresinde ıeşekkiıl edeli iısı kiiltiir \'e siyası

u/ay/ar vaı i ıııda, ıııcrke;« ıcak şehir, kasaba \'e kovlerdck! panıkiilarisıik

kavraııı kabul ve olavlarla ilgisini sorgular. Tarih vazıcılığıııı t eııgiııleştirc

cek olan bıı tür bilgilerin halk edebiyatı vejolklor ııraştınııacıliırıııııı eserle
rinde !JUI111{[}lIll111ii111kiin oldııiiıııııı belirtir" (Tura) 193:-1- I).,.

Tarihsel dönemler icerisinde iktidarlar eccmisi kendi algılayış: ve sivasa]'! b '! 'l' C '3 -'

hedefleri doürulıusunda takdim edebilir. Bilai ve belueleri. iktidarı mer-
~ e.- e.-

kczc alan bir nevi egernenin tarihini anlatacak biçimde düzcnlcycbilir.
Devrim mahiyctindcki radikal siyasi ve toplumsal dönüşümler sırasında

bu tür uygulamalar ortaya çıkabilmektedir.

S,K Turul bu paradeksun aşılabilmesi için resmi bilgi ve belgeler yanında

halkın bakış açısına tercüman olan kimselerin rnanzurn \'eya mensur ola
rak dik uctirdikleri edebi eserlerde tariheinin rnuıcbcr bilQi ve bclce sa\,-

i"...- .) "-- "-- '"

dığı kaynakları yoğuran hakim resmi ideoloji yanında. aynı toplumda
karşıt idealler ve ideolojiler bulunacağı gerçeğine de işaret eder. Bu iki
zıt unsur olayları yönlendirmektc ve sonuçl.ındırrnaktadır. Bu bakış açıla

rını değerlendirebilmek açısındau "ııırilıçıııiıı cılcbi eser diiııvasııııı gir
ıııcsi cla'lIl dc,Qilsc de [avılalıdı r" LTural 1993:"+2).



Fakat bu faydalarıma esnasında tarihçinin oldukça dikkatli ve metotlu bir
sekilde davranma mecburiyeri vardır. (ünkü edcbiyatçı eserini ortaya
koyarken harici alemdeki olay ve mekanlardan seçmeler yapar ve onları

bir kompozisyon içinde yeniden üretir. Bu süreçte yaşanmış gt?rçekliğc

ve mekana aynen bağlanrnama keyfiyeti vardır.

Tarihçi de malzemesini oluşturmada kısmen edebiyaıç: gibi davrunrnakt.ıdrr.

Binlerce olay ve bilgi içinden. (çok sınırlı sayıda dcvrin ruhunu aksettircbilc
cek) elemanı alır. Fakat yazma aşamasında dsği~tirıııe şansı yoktur. gerçeği

olduğu gibi aktarmak zorundadır. Bu aşamada tarihçileri bir zorluk bekle
rncktcdir. Tarihçi edebiyat eserindeki kurmaca yapıyı kavrayıp analiz ederek
işine yarayacak bilgileri seçebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Bir edebi metnin tarihsel bir be ige olarak nasıl kullanılucuüı konusundaki
~ ~

öncü çal ışmasıylu F.Köprül ü' nün bu konuda çok öneml i değerkndi ımc-
leri vardır. Köprülü; tarihi sadece kronoloji ve biyografiyc inditgcyen
yaklaşımların tutarsız ve eski olduğunu belirtir. Edebiyat eserlerinin za
111:111 zaman asli kaynakları aşabileceğ: kanaatindedir. Fakat bu yarurlan
ma esnasında sağlam bir filoloji kültürü. tenkit yeteneği gerektiğini vur
gular (Köprülü 1943:379-486).

S.K. Tural tarihçinin edebi esere yaklaşırken bu eserlerin estetik endişe

nin ön plana almarak yazılan eserler olduğunu göz önünde tutması gerek
tiğini belirtir. Fakat estetik endişenin ön planda olmadığı ikincİ sınıf eser
lerde tarihçinin işine yarayacak bir sürü malzeme vardır. Z.V. Togan da
edebi eserlerden tarihi kaynak olarak bahseder (Togarı 1985:3ô-75).

Turih yazıcısı olgu ve olaylan sıralamak!a yetincrnez. Carrm ifadesiyle
"olay, olgu \'e belgelerden yola çıkarak ıarılıi olıısııırıııal: vcııııc; bir
vorıııııcııva ilııivııç n/nhr" (Carr 1993 :25). Bu aşamada edebiyat pcrs-
pekrifinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar.

Özetle edebi metin ve sözlü kültür ürünleri çağdaş tarihçilik anlayışındu

nuneber kaynaklardır. Fakat böyle bir çulışrnada disiplinler aras: bir ba
kış açısma. sağlam bir iç \'e dış tenkit bilgisine sahip olma z.uurcti vardır.

Edebi ve tarihi eserlerin incelenmesi. bize ait olduğu dönemin ve toplu
mun estetik tutumu ve değer yargıları. kars: duruşlun. farkl ı statüleri
norın ve davranısları hakkında bilci verir İste bu bilui ve dcüerlendirmc-

'1 c' '1 := :=

ler ışığındJ. Orman Baba Vilayetnümcsinin tarihi gerçeklerle olan ilgisini
değerlendirmeye çalışacağız.
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i - OT\lAN BABA VİLA YETl'::\l\IESİ HAKKINDA BİLGİLER

A -Eseriıı Tanıtımı

Eserin incelediğimiz nüshası Ccbcc i iı Halk Kütüphane si 405 numa
rad.ı kayn lrdır. Kuruma yaptığımız müracıatta eserin Milli Küıüph.ı

neye devredildiğini öğrendik. Mi lli Kütüphane yetkililerinin verdiği

bilgiye göre suyun ve tasnif işlemi nedeniyle eserin yeni \'C tum kün

yesini öğrenenıedik. A. Yaşar Oc.ıka göre geç tarihlerde isı insah
edilmiş bir eserdir. Xv l.vv« ait bir diğer nüshumn A.. Sadık Erz idc
bulunduğu iddia edilmişse de daha sonra bu nüshanin kaybolduğu.
ileri sürülmüştür (Ocak 1083 16).

Biz çalışmanuzda A.GÖlpınarll'nın okuduğu fakat ölümü sebebiyle Murat
Bardakçı vasıtasıyla yayınlanan metinden istifade ettik (Gölpınarh 1005:1V
Cv lj.Eserin Bir başka nüshası Şevki Koca'nın özel kütüphanesindedir.

B- Eser Üzerinde Yap ılaLi Çalışmalar

Eser. ilim alemince ilk defa Hasan Fehrni Turaalın Türk Yurdu dergisinde
~ ~

yazdığı bir makale ile tanınmıştır (Tura! 1927:229-246). A.Yaşar Ocak' ın
ifadesine göre Fahir İz tarafından eser üzerinde bir çalışma yapıldığı haber
verilmişse de henüz böyle bir eser yayınlanmanuşnr (Ocak 1983: 17). Eserin
tarihi açıdan bir değerlendirmesi Halil İnalcık tarafından yapılmıştır (İnalcık

1093). İnalcık eserinde özellikle F.Sultm Mehmet ile Orman Baba ilişkisini

çağdaşı kaynaklarkı mukayese ederek irdelemektedir.

III-ARAŞTIRl\IANIN Al\lAÇ VE YÖNTEl\1İ

Araştırmanın amaç ve yöntemi hakkında bilgi verıneden önce halk edebi
yatı ürünlerine farklı cephelerden bakılması gerekliliğini ortaya koyan
birkaç araştırmacının görüşlerine yer vermek faydalı olur kanaatindeyiz.

M.Kaplan. Halk edebiyatı çalışmalarında 'tern ve motif çalışmaları ya
nında özellikle dil ve üslup incelemelerine de önem verilmesi gerektiğini

şöyle belirtmektedir: "Halk edebivan oraşıırıcılan ıııetııe [atla oııcın

vcrıııivorlar, tcııı \'e ıııoıi] peşinde koşııvorlardı. Halhı/ki bence edcbivaı,

her sevr/en önce ıııctiııdi. Halk Edebivatıııa aif eserleri. hakiki bir halk, . .

lıikavccisiniıı (Bclıcet Malıirı ağ-;ll1dmı dinlevince o, çok canlı bir ıııalıi-

vet alıyordu. Bence tcııı \'e motif kadar dil ve iislüp ta nıiilıinıdi. Halk dili
başlı başıııa bir kültür lıatiııcsi idi" (Kaplan 1973:-+).
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Uma)' Günay, "ıııiıccrrcı duygu ı-e diışiiııcclervanında ıııiişıılılıas, k{[\'J"(I

ııabileıı diiııvavı. tari/ı, co{~rarı'(l ı-e inaııçları bi;« terkip halinde aksetti
ren" halk edebivan ürünlerinin estetik ve sanat deüerlerini ortava kovan" c.' .,;

unsur ve özellikler üzerinde düşünülrnediğini belirtmektedir. Günay' a
göre, her türün "ıcra nıck/ını, t.anıaın ı-e ıoresi" sözlü gelenek kültürü
içinde belirli bir estetik anlayışı ortaya koymaktadır. "Bıı cdcbivaıııı cılc

M eser aıılavışındaki esıcıiği. Tiirk ıııill eıiııi kiıltiir birikimi. diiııva giırii

şii, değerler hivcrarşisi \'c t.evk! belirlcıııckıcdir. Bıı edebi gclcııcğiıı ıııiıs

ıcrck \'c ıckrarlaııaıı estetik ıııısıırlarııııııtespiti, tu-ı lıal]: kiılıiıriıııiııı

edebi eseı; aıılavışıııı belirleyecektir" (Günay 1986: 137-142).

Araştırmamızın amacı Bektaşi vilayetnameleri içinde H.Bektas-ı Veli
Vilfiyetnamesinden sonra en önemli vilayetnamelerden birisi olan Olman
Baba Vilavetnamcsini sözlü kültür geleneQinden derlerıip yazıya necirilmis

.,; L- '- .,i "- 1" y

bir edebi metin olarak tahlil etmektir. Gölpınarlı bu eseri Kitab-ı Dede Kor-
kut'la başlayan, Battalname, Danişmendname ve Saltukname ile devam eden
zincirin bir halkası olarak görmektedir (Gölpınarlı 1953:3).

Bu tip eserlerin edebi bir açıdan (sözelliği dikkate alacak bir biçimde)
incelenmesi aynı zamanda tarihi birer kaynak olarak kabul edilen
menakıbnamc. vilayetname. gazavarname gibi eserlerin taşıdığı bilgilerin
sıhhat derecelerinin denetlenmesi ve ayrıştırılmasına yardımcı olacaktır.

Edebi eser olmalarından dolayı bu tip eserlerde kurmaca öğeler oldukça
(Tenis yer iscal eder.b ') "LO

Amacımız. bu eserlerin edebi kıymetini ortaya koymak ve incelemenin
nasıl yapilacağını Orman Baba Vilayetnamesi örneğinden hareketle orta
ya koymakur.

Araştırmanın konusu; Xl.yüzyıl Dirıi-Tasavvufi Türk Edebiyatı vadisinde
ortaya konulmuş olan Orman Baba Vilayetnamesi yi edebi bir metin ola
rak incelemek ve dcüerlcndirmcktir. Bövlece bu eserlerin Türk edebivane.,; .,;

içerisindeki yeri ortaya konulmaya çahşılucakur.

Edebiyat araştırmacısı perspektifi ile metin üzerinde yapılacak değerlen

dirmeler eserdeki gerçeğimsi perdenin kaldırılmasına ve tarihi, toplumsal
gerçeğin daha net bir biçimde anlaşilmasma yardımcı olacaktır.

Ayrıca sözlü gelenekten derlenip 'dinlemek' ve 'okumak' için yazıya

geçirildiklerinden sözlü geleneğin yazılı geleneğe etkisi ve önemi üzerin
de durulacaktır.
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ı -.\ rasürmanın Yöntcıui:

a- Olman Baba ViIJ.YL'tnJmı'~i'i büyük bir .ınlau (sage) olarak kabul etti
ğimizdeıı, edebi bir metin olarak analizinde eserin şekil ve muhıeva
özelliklerini kapsayncak bir biçimde tasviri bir yöntem kullamlmışur.

b- Metin dış tenkit ve iç tenkit (internal chriıiquc, cxicrnal chritiquc) yön
lemleriyle değerlendirmeye ı.ıbi tutulmuştur. Metnin aktardığı bi19i ler.
tarihı kaynaklarta mukaycsc edilerek tenkit: bir surette verilmistir.

c- Mcı in Paul Thornpson un sözlü tari h ve, \\1, Oug ' un söz! ü ilcı işi m
perspektif ve teorilerinden faydalanılarak incelenmiştir.

IV-EVLİYA l\IENKIBELERİ-VİLAYETNAl\IELERİ

Mcnk ıbe kelimesinin asıl, Arapça olup sözlük manası "övülecek iş, hare
ket ve meziyetlertiir. Peygamberin, ashabuun. tarihen sabit mcziyctlc
rinderı bahseden fasılların isimlerinde ekseriyerle mcn.ıkıb kelimesine
tesadüf edilir (İ.A., C.7:7(1).

Xl.yüzyıldan itibaren kelime ısulahi manada din büyüklerinin izhar ettik
leri kerametleri anlararı Küçük hikayeler şeklini almıştır. İnsanlarm tarikat
kururnlarnun. mezhep imamlannın. diğer mühirn dini şahsiyetlcrin hayat
laruu, mücadelelerini anlama ve bilme İsteğİ böyle bir ıürün ortaya çık

masında etken olmuştur.

Tasavvufun etkisinin giderek aıtması bütün İslürn coğrafyasun saran kuvvetli
ve geniş tarikatların kurulmasıyla önce Arapça, sonraları Farsça ve Türkçe
büyük bir menakıb edebiyatı meydana geldi. ilk olarak Türklerin dışında

oluşan bu hadiselerden bir mcnakıb edebiyatı da Türkler arasında oluşmaya

başlamıştır. Türklerin İsklm öncesi toplumsal yaşantısı ve dini inanışları İs

Ilm dini ilc son derece yakınlıklar göstermekteydi. Zaten Türk toplumu da
İslam öncesi kültürleri iıibanyla menk.lbelcrin tcşekkülünc elverişli bir orta
ma sahipti. Bilhassa Şamanların ve Budist azizleriri sergiledikleri hankulade
olaylar Türklerin evliya menkıbelerine kolay intibakuu sağladı.

ilK olarak Ahmet Ycsevinin menkıbeleri Türkler arasında teşekkül edip
bütün Türkistan coğrafyasmda anlanlmaya başlandı. Bu menkıbclerin

çok büyük bir kısmı Islam! kaynaklı olmakla beraber çok az miktarda da
olsa Budist, Manihcist Ye Samanisı vakalar da lslarni bir kılıklu tekrardan
anlaulmaya başlanmıştır.

Önceleri pirlere, yani tarikat kurucularina mahsus olan mcnakıbn.imcler, za
manla bir tarikat içinde mühirn roller oynayan şeyhler. halifeler ve hatta şeyh
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aileleri için yazılmaya başlandı Bazen bir veli için binlerı fazla mcnakıbn.unc

yazıldığı görülmüştli)", Tek bir vclivc tahsis edilen mcnukıbnamclcrdcn başka.

bir şehirde yaşamış yahut bir tarikat içinde y~ış~ıınış muhtelif velik-re d.ur men
kıbclcr: toplayan mcn.lkıbn.imclcr ortaya çıku. Osmanlı ekıneminde yazılmış

Mcrıakıb-ı Mckuuiye-i Bayrurniyyc ve i'vlcn:ıkıb-ı Evliya-vı Bağdat gibi eserler
bu tiplcrc örnek teşkil ederler (TDEA:CC) 253).

Dinı-Tas~ıvvutı ru-ı, Edebivannda bilinen ilk mcn.ikıbn.imc Tezkire-i
Saıuk I3uğra Han adını taşır. Anadolu Selçuklu döneminde dcvrin siyasal
ve sosyal şartları gereği kuvvetli bir ıasavvufi hay.ı: vurdır. Hemen her
fcıhcdilcn yerde bir z.ıviyc ve tckkc uçılmakt.ı. halka tehliğ ve irş:ıd v.ızi

resi bumlafdan yapılmaktadır. Mcrı.ikıb-ı Sadreddin Konevi. Mcnakrb-ı

Sipchsalar. Mcn.ikrb-ı Ahi Evren bu dönemin eserleridir.

Xv.yüzyıldan itibaren Alevi-Bektaşi çenelerde faaliyet gösteren pirterin

biyogrufilcrini anlatan eserler viliivcııuııııe ismiyle anılmaya başlamıştır.

Anadolu sahasında bilinen ilk rneruikıbnarne Elvan Çelebi'nin yazmış

olduğu Mcnaktbul-Kudsiye fi l\knlsıbi'l-Üns: isimli eserdir. Şekil

olarak oldukça farklı özellikler gösterirler (Ocak ı 983:2). Manzum. men
sur veya m.mzurn-rnensur karma olarak kaleme al nurlar.

Vil iyetnôrnclcrin dilinin diğer tarikat çevrelerindeki meuakıbnamelere

nazaran daha sade olduğu görülür. Bir kısmı şcyhin ölümünden çok kısa

bir süre geçtikten sonra yakınında bulunan ve faaliyetlerine şahitlik eden
kişiler tarafından yazıldığı gibi bir kısmı da seyhin ölümünün üstünden
uzun bir süre geçtikten sonra tarikat çevresinde anlatılan rivayetlerin
sözlü gelenekten derlcrunesi suretiyle oluşturulmuştur. Ait oldukları dö
nemin sosyal. kültürel. dini yaşantısı üzerine kıymetli bilgiler içerirler.
Yer yer olağanüstü, fantastik öğelere başvurulur. Giriş bölümünde men
kıbcsi anlatılan tarikat büyüğünün silsilesine yer verildiği için tarikat
mensupları açısından son derece öneml idirlcr.

XVIII. yüzyıldan itibaren bu eserlerin çok sayıda ve yöresel şöhrete sahip
evliyalar hakkında da yazrldığm» şahit olmaktayız

v,VİLAYETNA.l\lE~lENt\KIllNKl\IELERİl\ İCRA VE ÜRETİ:\l

ORTAl\ILARI

Batı literatüründe azizlcrin menkıbclcri çerçevesinde oluşan ve (hagiograrhic
literuturc) çerçevesinde tasnif edilen eserler üzerinde farklı bakış açısı ve
disiplinlerin rnctotlanyla birçok çalışma yapılmıştır, Türk kültür dairesi için
de de, evliya menkıbelcri -vilayetnarneleri başlığı alunda çok zengin bir biri-
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kim mevcuttur. Ait oldukları çağın sosyal ve iktisadi yapısını aydınlatacak

çok kıymetli bilgiler taşıyan bu eserler. layık olduklan düzeyde ele alınama

mıştır. Bu çerçevede Taschncr. Fuat Köprülü. Osman Turan. Abdulbaki
Gölpınarh. Alunet Yaşar Ocak, Abdurrahman Güzel gibi az sayıdaki değerli

araştırmacının öncü çalışmaları. bu sahada yapılacak incelemelerin kıyınet ve
önemini ortaya koyması bakımından saygıyla anılm.ıhdır. Anadolu'nun Türk
lcsmes: ve lslamlaşması sürecinde geniş bir inanç yelpazesinde alperen-gazi
ve dervişleriri faaliyetleri, bağlılan tarafından kaydedilip bir araya getirilmiş

lerdir. Bir kısmı, evliyalann ölümünden sonra, bir kısmı ölümlerinin üzerin
den yıllar geçtikten sonra yazıya akt.mlmışlardır. '

Olaylar ve şahirlikler günü gününe kaydedilrnediği için. aniatmalar sözlü
gelenekten derlcnip yazıya aktantnuslardır. Bu bakımdan sözlü kültür
malzemelerine ait üslup özelliklerini bünyelerinde barındırırlar. Halil
İnalcıkin ifadesine göre bu eserler. "Osmanlı Devletinde barış zamanın

da kahvehanelerde ve bozahanelerde dinlenilrnek üzere" yazılmışlardır

(İnalcık ı 999: 143). Manzurn, mensur. manzum-mensur karma bir şekilde

yazı/maları metin içinde digression mahiyetirıdeki manzurn parçalar, dil
ve anlatım özellikleri bu eserleri edebi eserleri olarak telakki etmemiz
için yeterli sebeplerdir. Ayrıca Abdurrahman Güzel ve Necla Pekolcay
gibi araştırmacılar bu eserleri Din-Tasavvufi Türk Edebiyatı içinde mey
dana gelmiş türler olarak gösterirler (Pekolcay; 1986). Edebi eser olarak
kabul ettiğimiz bu metinler üzerinde edebiyat disiplini çerçevesinde ya
pılmış çalışmalar son derece sınırlı sayıdadır. Flügel ve Hammer gibi
araştırmacı/arda bu eserleri sözlü kültür ürünü "kahvehane hikayesi
(Cafehauseerzahlung)' olarak değerlendirirler (Ortaylı 2000:38).

Bu eserlerde sözlü kültürün etkisi açık bir biçimde kendisini hissettirir.
.Anla. 'dinle' gibi karşrhklı etkileşimin olduğu bir iletişim ortamını

çağrıştıran hitapların ve ifadelerin kullanılması bunun en açık delilidir.
Bu bağlamda ıekkeler, dergfihlar, camiler. kışlalar, konaklar. kahvehane
ve bozahaneler. evler bu eserlerin okunup anlatıldığı ve böylece yeniden
sözelleştirildiği icra ve üretim ortamlarıdır.

İncelediğimiz eserin ana kahramanı Orman Baba. XV. yüzyılda Hora
san'dan Anadolu'ya gelmiş, Anadolu ve Balkanların fethine katılmış bir
alperendir. Gölprnarlı. bu eserleri Dede Korkut, Hamzaname. Battalname
geleneğinin bir devamı olarak değerlendirir (Gölpınarlı 195..ı:ııl). Sağlanı

bir tenkit süzgecinden geçirildiğinde XV.yüzyıl Anadolu ve Balkanlardaki
siyasi, kültürel. sosyalolayları üzerine değerli bilgiler içerdiği görülür.
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VI- OTl\IAN BABA VİLAYET~AIVIESİ'j\:DE TARİHı GERÇEK
LİK VE TARİHı GERÇECiN EDEBİLEŞl\IESİ SÜRECİ

A.Tarihi Gerçek

Orman Baba Vilüyctnümcsinin tarihi gerçekle ilgisini, taşıdığı tarihi
etiformasyonun kıymetini, verilerin gerçeklik derecelerini kaynaktarlu
rnukayese ederek incelediğimizde aşağıdaki neticekrc ulaşınz.

1- Vilayetnümede bel irtildiğine göre Orman Baba H.833 M.1402 yıl ında

Ti rnur!a beraber Anadel u' ya gelmiş "Ogu; diliilde sovlcııcıı" es.ıs ismi
Hüsarn Şah olun bir evliyadır. Vilayetnameye göre kılık \'C kiyafct: harap
bir vaziyettedir.
"Bi-mekan ve bi-nisan idi: gah dağda ve gah taşda. gah külharıda. güh
viranda ve ~üh intaretre. aah harabarta. Q:ah mesciddc kimse onun halin-

~ L ~

den haberdar değil idi" (O.B.V. 9b.)

Tarihi kaynaklara göre Timur. Ön Asya' daki fütühatımn ardından Ana
dolu' ya yönelmiştir. Bu dönemde Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid
vardır. Timur ve Yıldırım arasındaki siyasi anlaşmazlıklardan dolayı

Timur Anadolu üzerine yürür. 1400 yılında Azerbaycan'da kışlar. 1402
yılında Ankara Savaşı adıyla bildiğimiz meşhur savaş cereyan eder (Yü
eel. Sevim 1990:59-68). Anadolu'nun fethiyle birlikte Türkistan'dan
Anadolu'ya doğru bir göçün olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında Ana
dolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşrnasmda rolü olan alperen gazi ve der
vişlerin önemli bir yeri vardır. Ayrıca Orman Baba' nın fiziki tasviri
hayderi-kalenderi zümreye mensup olduğu intibaırn vermektedir.

2- Sultan Muradın öldüğü tarihte Dımova'da bulunduğunu belirtmektedir.
Ardından Sultan Mehmet'in (II Mehmet) tahta geçip Karaman' ı fethenikten
sonra İstanbul üzerine yürüdüğü belirtilmektedir. Daha sonra bir Cuma saba
hı Dımova köprüsünün üstüne çıkarak "Allalııı Ekber İsıaııbııljcılıolııııdıı

dcr. (O.B.V. 15b) Halk İstanbul'un fethini Otrnan Baba'dan öğrenir. Ardın

dan aylar sonra gelen haberlerl~ İstanbul'un feth olduğu teyit edilir. Burada
F.Sultan Mehmet' in öncelikle Karaman üzerine yürüdüğü ve onları kendisine
bağladığı doğru ve tarihi kaynaklara uygun bir bilgidir. Fakat İstanbul'un

fethi ile ilgili verilen Cuma günü yanlıştır. Bilindiği üzere İstanbul 29 Mayıs

1453 Salı günü fethedilmiştir (Yücel, Sevim 1990:123- ı 96).

3- Vilayetnameye göre Orman Baba İstanbul'da bulunduğu sırada F.S.
Mehmet ile aralarında birtakım olaylar ve görüşmeler cereyan etmiştir.

Sultan Mehmet veziri Mahmut Paşa bir gün Silivrikapısmdan İstanbulu
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gelirken Bclgrada yapılacak sefer üzerine konuşuyorlardı. Orman Ba
banın yanına yaklaştıklarında Ot man Baba yüksek sesle "sakın yapma,
canına ot ukarlar" dcr. Padisah öfkelenir ve kılıcına davranır. Mahmut
Paşa devreye girer ve OU kişinin cvliya olduğunu padişaha bildirir. Padi
şah müdahaleden vazgeçer ve İstanbulu gclir.Şeyhin uyarısını dinleme
yerek Bclgr.ıdu sefer düzenler ve başarısız olur (O.B.\'. i 9b).

Yine bir gün padişah kiyafet değiştirerck İstanbul'da bir tekkeye misafir
olur. Yemek yerlerken Orman Baba padiş.ıh: tanır. Eline bir sapa alarak
padişahin üzerine yürür. "Derhal söyle sultan sen misin ben miyim".
Faıih, Orman Babava "Sultan sensin ben senin oıilunum" der.. ~

Fatih S.Mchıııed Belgrad üzerine bizzat kendisinin de katıldığı ve var.ı

Lındığı bir sefer düzenlemiştir. Fakat başar: sağLıyaıııadığı kaynaklarda
belirtilmektedir (TDVİA, C.S. 408).

F.S. Mehmet ile olan kural erkan tanımaz divaloulannın hava) ve kuruu-
..,'...... ol ı...-

dan ibaret olduğu, seyhi bağlılannın gözünde yüceltmek için Köcck Ab-
dal tarafından uydurulduğu aşikardır. Bu gibi tavırlar tarikurlarda sıkça

rastlarıılan durumlardır. Zira bu bilgileri yazrlı kaynaklardan teyit etmek
mümkün değildir. Ayrıca olay edebi bir metin gibi okunduğunda arılan

nın kurgusundan bunu sezrnek mümkündür.

Halil İnalcık Orman Baba Vilaycmarncsi ni tarih] açıdan değerlendirdiği

bir makalesinde Gentile Bcllini ile F.S.I\1ehmet arasmda geçen bir
diyaloğu değinir. Buna göre padişah Bclliniden bir derviş portresi yap
musun ister. Bu gibi dervişleri Bellini gezginci deli diye tanımlar.Bu

görüşü padişahin da onayladığı belirtilir (İnalctk 1993:31).

.ı, Oırnan Baba'nın faaliyetlerinin ana üssü konumundaki Yarıbolu. Bu
hadağ. Dımova gibi Balkan şehirleri konar göçer Türkmen yörük aşiret

lerinin iskan alınıdır. Bu bölecdeki öncü Qazi ve akınc ılar. bu ıssız bölce-
'- '- '-

lerin iskana açılması. suurlann düşnun saldırılarından korunması ve imar
edilmesi gibi hizmetler görmektedirler.

Tarihi kaynaklar da bu durumu teyit ederler. İnalcık bu Türkmenlerin
Batı Anadolu'dan. Çanakkale boğazından geçerek Balkanlara yerleştiğinİ

belirtir. Bu bölgede benzeri kalender: akımlar önceden beri rncvcuuu.
Bilindiği gibi 1416 yılında bu bölgede ayaklanan Şeyh Bedrettin'in sos
yal ıab.nunı yine bu yörükler oluşturmaktaydı (İnalcık 1993:31).

5- Balkanların iskana açılması ve asayişin sağlanması hususunda
vörüklerin tavrı belirlevici bir konumda cörülmektedir. Kendini Kurb-ı. . ~
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C\üııl'ü.~~{ii Kii/ıiir / Tarili na,li/alıl/nda D/ebi nil' sı-ıı« Olarak 0111/1111 nil/'a \'i/(rn'll/illı/('/eri

Alem olarak tanıtan Orman Baba'nın bu topluluk üzerinde bir karıaat

önderi olarak yapurım gücünün bulunduğu muhakkakur. Merkezi otorite
olanların bu heıorodoks tavır ve davraruşlarma hoşgörüyle yaklaşarak

otoritesinin pckişrnesini sJğbmaktadır.

6- Vi l.iyetnamede adı geçen Kızıl Dclü. Koyun BJbJ. Akyazılı Baba.
Mürnin Baba gibi şahsiyetler tarihen yaşamış gerçek şahsiyetlerdir (Bar
kan 19'+3:279-30'+)". Barkana göre Haskövdcki Orman Baba tekkesinde

'- .-

Orman Bubanm maiyycti olarak 69 kişi kuyıthdır. Bu zaviycnin eşyası

arasmda 16 kIZIIL 16 bakraç. 37 tepsi vs. merasim günlerinde piscn ye
meğin mahiyeti hakkında bize bir fikir vermektedir.

7- Vilüyctnüme Bektaşilik ve heterodoks zümreler açısından bakıldığında

Hacı Bektaş-ı Veli'ye bir bağlılık zikrcdihnekle birlikte Şii-Safevi tesir.
Oniki imam gibi 13ekt:ışl kozrnogonisinin ana motifleri yoktur. Bir men
kıbede namaz kıldıklarına değinilir.

S- Bu gezginci derviş ve zümreler ilk planda halk tarafından hayreıle

karşılanrnakuıdırlar. Ayrıca Vilayetnarnede hemen hemen bütün yerleşim

birimlerinde ve geçitierde tckke ve zaviyclcrin olduğunu görmekteyiz.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi tuhrir defterlerinden hareketle Barkarı.

Rum vilayetinde bu tarihlerde 205 tekke ve zaviycnin bulunduğunu hclir
tir. Yine Barkan aynı yerde derviş zümrelerinin imar. iskarı. asayiş ve
üretim bakunından bölgeye getirdikleri dinamizmden övzuvlc söz eder

lo..-., '"- '"- ..

(Barkun 19.+2: 297-301 ).

Vilayctndmcdc anlatılan bir merıkıbc bu dcğcrlendirmcyi teyit eder.
Orman BJbJ yanına gelen halkla birlikte bir dere üzerinde köprü inşa

eder (O.B.V. 16b) .

0- Meslekler açısuıdan bakıldığında Balkan viiayetlerinde zikredilen
meslekler şunlardır: dcbbağlık. demirellik. hayvancılık. ziraat önde gelir.
Huvvancılrk bilhassa öne çıkar.

lO-Bu dönemlerde Balkanlardaki gezginci derviş zümreleri arasında VJ.h
dct-i Vücud ve devir nazariyesinin bilindiğini ve inanıldığını görürüz.

LL· Tarihi Gerçeğin Edebileşmcsi

Tarihi gcrçcğin edebileşmcsi sürecini aynı zamanda kurgulama (fiction )
süreci olarak ta tanırnlamak mümkündür. S.K.Tura! da edebiyat eserini
"yaşanmış gerçeklerin az çok değiştirilmesi ile vücud bulmuş özel bir



kompozisyon olarak tanımlar" (Tural 1993:70). Halk edebiyatı ve folklor
ürünleri için de bu süreç geçerlidir.
S.E.Siyavuşgil folkloru "tarihi oluşu gözden kaybetmeyen ve izahlarda
bulunmaya çalışan halkın psikolojisi" olarak tanımlamaktadır (Siyanışgil

19..U:24). Bu bağlamda l.Görkerne göre "Ola) lar karşısında halkın psi
kolojisini ve gerçekliği yeniden üretip sunması açısından ağıtlar son de
rece zengin bir malzeme sunarlar" (Görkern 1997:237-258).
Bu çerçevede Otrnan Baba Vilayetn.ımesinin edebilcşme serüvenini şöy

lece dcğerlendircbiliriz: Olman Baba adındaki tarihi dini şahsiyetin Anado
lu ve ağırlıklı olarak Balkunlann lslamlaşurma, Türklcştirrnc ve iskana
açılma sürecinde icra ettiği faaliyetler ve kalendcriliği yayımı faaliyeıleri

dir. Eserin tarihi gerçeklikle irtibatlı malzemesi bu zemindedir. Edebileş

ıirme sürecinde Otman Baba efsunevi bir kahramana dönüşür. Hadiseler
karşısında olağanüstü özelliktc çözümler getirir. Köçck Abdal tarihsel
gerçekliği verrnek istediği mesaja uygun olarak kurgular Bu özellikler
an/alıma bir serüven coşkusu ve akıcılık katar.
Orman Babanın gösterdiği kerametler mitolojik dönemden itibaren bütün
anlatılarda kullanılan birtakım motifler içerir. Bunları şöylece sıralamak

mümkündür.
3- Gaipten, gelecekten haber vermek
b- Tabiat kuvvetlerine hükmetmek
c- Tenasüh, HulOI inancı

d- Irrnağ: ve denizi yarıp geçmek

c- Ejderha ile mücadele
f- Hastaları iyileştirme

g- Buluta binerek seyahat etme
Müridierinin nezdinde Orman Baba küinat üzerinde tasarruf sahibi bir
önder konumundadır. Merkezi otorite ile zaman zaman bir amaç birliği

içinde oldukları görülür.
Küçük Abdal ayrıca anlatının muhtelif bölümlerinde (hemen hemen her
menkıbeden sonra) açıklayıcı arasözler (explanatory digression) tekniği

ne baş vurmuştur. Arasözler olayları özetleyip açıklayıcı mahiyettedir.
Anlatnun genelinde kesintisiz bir aksiyon vardır. Dervişlerin mücadelesi
ınübalağalı bir üslupla anlatılır.

1..+
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VII-EDEBI BİR ıvıETiN OLARAK OTl\IAN BABA
VİLAYETNAl\'IESİ

1-l\10TiF HALKALARı VE OLAY ÖRGÜSÜ

Anlatmaya dayalı tahkiyel i eserlerde esas unsur vakadır. Vaka. "herhangi
bir alaka ile bir arada bulunan veya birbirleriyle ilgilenmek mecburi ye
tinde kalan fertlerden en az ikisinin karşılıklı münasebeti" neticesinde
ortaya çıkar (Aktaş ı 984:49).

Anlatım biriminin kücüıiü vani çekirdeği. 'vaka' incilizce 'motive den
~ ~ J o ~

mülhem olarak, Türkçe'de 'motif kelimesiyle adlandırılmaktadır. Moti f
bir edebi eserde olayın çekirdeği, şekli ve anlamını karşılamak üzere.
"konuyu doğuran ve olaya şekil veren güçlü ve etkili unsur" dur (Arda
1970:2 ı). Max Luthi. sözlü geleneğe ait edebi eserlerdeki' motif kavramı

nı', kendisini gelenek ve göreneklerde muhafaza etme gücüne sahip.
hikayenin en küçük unsuru" şeklinde tanımlamaktadır (Arda 1970:20). İngi

lizce'de yukarıda açıklamaya çalıştığımız 'rnotive den başka bir de 'motif
kelimesi bulunmaktadır. Bunun karşılığı kısaca. bir eserin ana konusu ve
temasıdır. Bu söyleyiş yakınlıkları pek çok karışıklığa sebep olmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı. anlam karışıklığına sebebiyet
vermemek için. 'vaka' yerine 'motif halkası terimini kullanacağız.

Abdulbaki Gölpınarlı Orman Baba Vilayetnarnesi' ni "Dede Korkut' la
başlayan. Baıtalname. Danişmendname ve Saltukname ile devam eden
zincirin bir halkası olarak" görür (Gölpınarh 1954:II).

Orman Baba Vilayetnamesi yüzeyselolarak bakıldrğmda muhteva olarak
birbirinden bağunsız olaylardan oluştuğu izlenimi verse de bütünsel ola
rak okurıduüunda/bakıldıüında olavlar arasında bir bütünlük ve sebenb b J r
sonuç ilişkisinin olduğu görülür. Birbirinden bağımsız gibi görünen vaka-
ların tümünün baş kahramanı Orman Baba' dır.

Eserin giriş bölümünde (OBV.'la, l b, 2a. 2b. 3a. 3b. 9b. 1(30) evliyalığın

önemi ve Otrnan Baba'nın evliya silsilesi içindeki önderliğinden Kutbul
Aktab oluşundan bahsedilir. İki ciharıa hükmettiği ve eşyaya tasarrufu
olduğu konusunda vahdet-i vücüd felsefesine yaslanan bir anlatım vardır.

Ayrıca yine (O.B.V. 10b) Manisa'da F.Sultan Mehmet ile henüz bir şeh

zade iken karşılaşmasında ona geleceğe yönelik haberler ve mesaj lar
verir. Eserin bundan sonraki gelişme ve sonuç bölümleri iki ana eksen
üzerinde yürür. Bunlar:
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a- Vahdt't-i 'viıcud prensibinin ~ı'çerliıiğini ve doğruluğunu anl.ıtan olaylar

b- Otrn.ın Baba 'nın dünyevi otorite sahibi kişiler Lırşısınuaki tutumu ve
Fatih Su1LlI1 Mehmet ile olan ilişkiler: bJğLılııınd~luır.

\1etnin tamanundaki 55 ayrı m.ınzumcdcn oluşan 2ö() hcyit tutarındaki ar~ı

sözler eserin bir bütün halinde değerlendirilmesini gerckli kılar. Ayrıca

A.\cI Olrikin belirttiği 'halk anlatılarının cpik kuralları' çerçevesinden
bakıldığuıda eserin onun deyimiyle bir büyük anlatını (sage) olduğu görü
lür (Olrik 1978: 18-28). (Bu J.-: ura i ları kısaca a- Anları manuür kuralı. b-Giris

" ~ i

\c bitiş kuralı. c-Anlaurnda tck çizgililik kuralı. d-Dikkati haş kahraman
üzerine top)ama kuralı, t.'- Kahplaşurma kuralı. f- Yineleme kuralı. g- CJç
lcmc kuralı, 11- Znlık kuralı. h-Bir sahnede iki kuralı, 1- ikizler kuralı. İ- ilk
Ye son durumun önemi kuralı. j- Olay örgüsünde entrika birliği kuralı. k
Epik birlik kuralı. 1- ideal cpik birlik kuralı şeklinde ifade edebiliriz.)

Bu ilkeler çerçevesinde epik karakter bakınundan Olman Baba
Vilayetnamesi ile benzerlik gösteren Aşıkpaşazade Tarihi, Ozkul
Çobanoğlu tarafından incelenmiştir (Çobanoğlu 1999:65-82),

VIII-OTl\tAN BABA VİL,\ YETNı\l\lESİNE GİRİş (O.B.V)

Giriş

1- Hicri 833 yılında Ot man Baba Timur'la Anadolu'ya gelir.

2- Il. Murat tahrta bulunduğu sırada oğlu Mehmet Manisa'da şchzadcydi.

Otman Baba rüyasırıa girer ve onun RUl11'a padişah olacağı müjdesini verir.

3- Orman Baba Kutbu ' l-Akıab burcunda olduğunu beyan eder

.ı. Ortadan kaybolur.

Gelişme

5- Karadeniz kenarında tekrar ortaya çıkar.

6- Evliyalığ: izhar eden ker.lmcı ler gösterir. rYıldırunı kanıçı olarak
kullarur.)

7- Istanbul karşısında bir ıepeyc çıkarak şehri almay.; geldiğini söyler.

8- Arık Çoban'ın sırtında Boğazdan İstanbulun karşı yakasına geçer.

C)- Kaybolur ve Babaeski'de tekrar ortaya çıkar.

10- Zağra. Balkarıdağı. Yanbolu. Dirnova. Zağr.ıvcniccsi ~İbi B~IILın

şehirlerinde çeşitli kerarnctler göstererek halkın yardımına koşar.
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11- İstanbul'un fcthcdildiğ: gün Dımovada köprünun üstüne çıkarak

İ stanbul' un aImd iğm ı müjde ler.

1~- Tekrar ortadan kaybol UL

13- İstanbul'da ortaya çıkar.

l-l-FSultan Mehmet ile karşılaşır. ona çesitl İ uvanlurd.ı bulunur, Padi
şah onu dinlemez. Bclgruda sefer düzenler başarısız olur.

Sonuç
15- Sırr-ı Muharnmet olduğunu ve bu dünyaya İnsanlara yanlım eyleme
ye geldigini söyler.
16- Bazı ıasavvufi sembolleri açıklar.

17- Mürillerine nasihat eder ve ölür.
Bir 'sergüzeşt' hikayesi karakterindeki metnin olay örgüsünun oldukça uzun
olduğu görülmektedir. Müellif anlatının baş kahramanını maceradan macera
ya sürüklernektedir. Bütün olaylar Orman Baba'nın çevresinde gelişir. Olay
larda ver alan diğer kahramanlar dekoratif bir aörüntü serailernektcn öteye

"" ı-... ı.... ı.... .i

aidcmezlcr. Anlarıdaki ikinci derecedeki kahramanların en beliraini Sultan
~ ~

Mehmet'tir. Geleneksel halk anlatılannda olduğu gibi tasvirler oldukça zayıf-

tır. Olaylar arasında bir kopukluk olduğu izlerrimi varsa da her parçanın bü
tünü tamamlayıcı unsurlar gibi fonksiyonları olduğu görülür.
Anlatının bütününde kerarnetler büyük yer tutar. Bu husus geleneksel arılan

geleneğinin bir yansımasıdır. Devamlı bir aksiyon ve hareket söz konusudur.
Her motif halkasnun Otman Baba' nın ortaya çıkması kerarnct gösterip müş

külü halletmesi ve tekrar ortadarı kaybolması planında oluştuğu görülür.

rx. TEı\IA/KONU
Tema. insanlar açısından. bir ilgi ve değerlendirme meselesi olarak algı

lanrnakıa ve edebi eserin bütününden hareketle. "hayatı bütün yoğunlu

ğuyla hissettiğimiz bir ana. belli-belirsiz hissettiğimiz bir lezzet katan
herhanui bir duruma" verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik-

"-

lerden hareketle "tema bir yorum ve özel şartlar meselesi" olarak değer-

lendirilebilir (Stevick 1988:60).

Otman Baba Vilayetnfimesi anlausımn tck bir teması yoktur. Arılan. cvliyalık

makamının (uhrevi makamın) dünyevi makamlardan ve iktidardan üstün
olduğu. dünyevi evliyanın elinde olduğu bütün oluş. kdış ve görünüşlerin

ardında zahiri bir yönlendinci gücün olduğu temaları üzerine kurulmuştur.
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X-ZAl\lAN

Tahkiyeli bir edebi eserin metin halkalarnun her birinde dört farkh ZJ

man kavramı vardır. Bunlardan birincisi itibari vakanın mevdana oeldiı-ıi
-' ::::-::::-

müddet, ikincisi eserdeki anlatıcının onu öğrenmesi ve anlaımast için
geçen süre, üçüncüsü. eseri yazma ve anlatması için geçen süre, dördün
cüsü ise edebi eseri okuma zamanıdır. Vaka ve aniatma zamanı, okuma
zamanından. itibari olması bakımından Iarkhdırr Aktaş 1983: 103-1 18).

Orman Baba Vilfiyetnarnesinde vaka 76 yrlhk bir zaman dilimi içerisin
de gerçekleşmiştir. Vaka 1402 yılında Orman Baba'nın Timur'la birlikte
Anadolu'ya girişi ile başlar, 1478 yılında ölümü ile son bulur. Ardından

5 yıllık bir süreden sonra olay Köçek Abdal tarafından kaleme alınır. Bu
dönem Vakanın öğrenilme ve yazılma zamanıdır. Hik.iyede itibari zaman
"bir müddet sonra, günlerden bir gün" gibi deyimlerle belirtilir.

Vaka zamanı ile anlatrna zamanı arasında boşluk hissedilmez. Hikayeler
de hal duygusunu kuvvetlendiren bir husus da anlatıcının olayları bizzat
gözüyle görmüş gibi anlatması ve özellikle bu anlatunda "görülen geçmiş

zaman" "<di" fiil kipidir. Çünkü hikaye arılaucısr. itibari dünyadaki her
şeyi bilen, gören ve duyan bir niteliktedir. Yani "hakim anlatıcı ve bakış

açısı" niteliği ile öne çıkmaktadır.

..Pes ol kôıı-ı velôvet çiiıı D1l71O\'a şehrinden gavb oldu dalıı

Balkatıdağı'na nice ıııiiddet tek ii tenha viıriuliı. gôh abdôlaıılıkda \'e gl/lı

viraıılıkda \'e hiç kimse oıııııı halinden haberdar değiilidi. Giiıılerdcıı bir
giiıı birkaç kişiler ağaç kesip Sil kenarına oııırıııııslarıdı. "

XI-l\lEKAN

Bir ıahkiyeli eserde mekan, vakanın sahnelendiği yer olarak düşünülebi

lir. Edebi eserde, mekan ve onu tamamlayıcı nitelikteki varlık ve olaylar.
"harici aletnde göründükleri gibi anlaulmaz: insanın üzerinde bıraktui:

L.- L ~ ı-..

'intibalar' ve bunların sebep olduğu haller" ifade edilerek anlatılır (Aktaş

1970:20-24). Mekan kavramını 'tabii çevre' ve 'düzenlenmiş çevre' ola
rak iki grupta değerlendirmek mümkündür, Bir topluma ait '50S)'0

kültürel yapı'. bu çerçevelerde yaşaulır. Edebi eser niteliği taşıyan halk
hikayeleri 'yaşanan gerçeklere ait zaman. mekan durum ve olayların', bir
millet idrakinden geçerek sözlü gelenektc yeni bir bütünlüğe kavuşma

hadisesidir (Tural 1983:71).
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Orman Baba Vilayetnarnesi'ndeki mekanlarm tamamına yakını reel mekan
lardır. İstanbul (10 a), Rum (9b). Terkoz (ll b). Karaman (14b). Ağaçkızanlık
(Iob), Yanbolı (ISa), Gelibalı (l8a). Gemuyan. Saruhan, Bursa. İznik. Mani
sa (IOb), Belgrad. Silivrikapısı (l9b). Eskisaray (2la). Vize (2Sa). Engürüs
(28aJ. Zağara (2Sb). Vardar (29b) Serez (31aL Selanik (30b). Karasuyemeesi
(32a), Semendire (34b). Akpınar (33a). Çeltikci (37b). Filibe OSb). Hıdırlık

OSb). Kızılağaç Yerncesi (43a). Madara (46a). Kapıcıköyü (47a). Varna
(48b). Dımova (14a). Balkandağı Ağaçdenizi. Ulusıkcsire (13b). Babaeski
(12b) bunların en önemlileridir. İITee! mekanlar fazla göze çarpmaz. Örnek
olarak "za{ alemi" (OBV.33a). "Elest bezmi' "(OBVASa) Levh" (OBV: 10a)
Fatih Sultan tylehmet ile Orman Baba' nın İstanbul' da karşı laşukları

Silivrikapısı'ndaki salıneyi örnek olarak verebiliriz. Ayrıca tekke, zaviye,
hamam. ev gibi genel rnahiyctteki mekanlar da kullarulmıştır.

Orman. dere. köy ve kasabaları çevreleyen unsurlar. eğer kahraman onların

içinden geçerse veya oraları aşarsa söz konusu edilmektedir. Bu da folklorun
sadece ampirik mekanla ilgilendiği ve onun dışındaki şeylerin ıahkiyeli anla
tının konusu olamayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır (Prop 1990;139
156). Anlarıdaki mekan olayların sahnesi olmadan öte bir anlam taşımaz.

XII-ŞAHıS KADROSU

Itibari bir eserde karşılaşılan bütün şahıslar itibaridir. Şahıs kadrosu 'in
san hüvviyeti verilmiş diğer varlık ve kavramlar' şeklinde tanımlanmak

tadır. İnsan dışındaki varlıklar için kullanılan. eserdeki 'vakaya iştirak

eden, şahıs hali verilmiş' insan haricindeki canlıları. ayrıca eşya. hayvan
ve bitkileri de kapsamaktadır. Tahkiyeli bir edebi eserde. herhangi bir
vakanın oluşması için, şahıs kadrosu içinde yer alan en az iki kahramanın
beraberliği ve aralarında birbirlerini bağlayıcı ve zorlayıcı münasebetle
rin olması gerekir (Aktaş 1984: 131-134). Kahramanlar arasındaki bağla

yıcı ve zorlayıcı münasebeıler. edebi' eserde aksiyon kavramını düşün

memizi gerektirmektedir. Aksiyon bir eserde zıt veya aynı hedefe yönelik
güçlerin bir oyunudur (Bourneur 1989:37-38).

Tahkiyeli bir edebi eserde, dramatik durumun ortaya çıkmasına zemin
hazırlayan güçler şunlardır:

1- Asıl Kahraman/Birinci Derecedeki Kahraman: 'tomatik güç' olarak
isimlendirilen yakaya ilk dramatik hamleyi veren şahısur. Baş kahrama
nın hareketi, arzu ihtiyaç ve endişeden kaynaklanır.
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bilig, Kış / 2004. sayı 2~
---------'-'--- ~------------

2- Hasım/Karşı Güç: Baş kahramanın hareketini engeller. Böylece ortaya
çıkan çatışma vaka zincirini düğümler.

3- Arzu edilen/Korkulan Nesne: Deaerin temsili ismi verilen bu nesne,
'--

helidi bir cazibe gücüne sahiptir. Hedef alınmış objeyi temsil etmektedir.

4- Yönlcndirici/Vcrici: eserdeki aksiyorıu yönlendiren. bir anlamda vakayı

yönetme hüviyeıi ile karşımıza çıkan ve hakem rolü oynayan şalustır.

)- Alıcı: Aksiyondan en fazla kar sağlayan, korku verici veya çekici ob
jeyi elde eden kişi.

6- Yardımcı: ilk dört fonksiyonu gerçekleştirenlerden her biri, bir başka

sının tahrikine ihtiyaç duyubilir. Bunlara, yardımcı adı verilir.

Bu alu fonksiyon haricinde, edebi eserlerde "dekoratif unsur durumunda
ki kahramanlar' da görülür. Bunların eserdeki vakayrı etkileri, psikolojik
özellikleri belirtilmez. Bunların, edebi eserde mahalli rengi akseniren.
vaka parçasına ait tabioyu gözümüzün önüne getirmemizi sağlayıcı özel
likleri vardır (Bourrıeur 1989:37-38).

Orman Baba Vilüyetnamesinin birinci derecedeki kahramanı Orman
Baba' dır. Anları Orman Baba' nın başından geçen, gerçekleştirdiği mace
ralar üzerine kuruludur. Dolayısıyla olay örgüsü ve anlatıcısı tamamen
ona bağlı kalmaktadır.

Karşı güç olarak FSultan Mehmet. Deli Umur. Mürnin Baba, Kernayıl,

Sipahi adlı kahramanlar göze çarpmaktadır. Diğer kahramanlar Orman
Baba ile olan ilişkileri çerçevesinde gündeme gelirler. Dekoratif unsur
olarak kullanıldıkları görülür. Bunların isimlerini şöylece sıralayabiliriz:

Ternürlerıg (9b), Er Hacı (1 Ib), Şahkulu Baba u ıı». Arık Çoban ( Ko
yun Baba) (1 2b L Somun Abdal (I-ıb). Sultan Murad. Muhammed Han
(14b)' Sarraç Ali (lSb), KJra Samıt (l7a), Mahmud Paşa (20a), Hünkar
HJCI Bektaş, İbrahim, İbn-i Edhem (2..h), Ali Bek 04b). Hasan Baba
(3Sb). Turnacı Baba (3Sb), Kenidyıl (39b), tvfusa Bek (..ı4a). Ulu AbdaL.
Kiçi AbdJI. Dobru Han (-ıSb)

Fizik beceri. kuvvet baktrnlanndan sürekli olarak olağanm dışına çıkılmak

ıadır. Hikaye kahramanlarnun çoğunlukla idealize edildiği görülmektedir.

'Arzu edilen' dünyevi ve uhrcvi otoritedir. Kahraman (Orman Baba). rnet
nin gelişme bölümünde FSultan Mehmet ile karşılaşmasında manevi ola
rak ona üstün gelir ve gerçek iktidar sahibinin kendisi olduğunu ilan eder.
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W.Propp da geleneksel tahkiyeli eserlerdeki kahramanlar hakkında şu tespit
lerde bulunmaktadır: Bir eserin merkezinde, sadece bir tck ana karakter var
dır. Eserde her kahramanın bir rolü olduğu için, fazladan karakteriere yer
vcrilrnez.Onlann dış görünüşleri, bir bireyden çok bir tip olarak algılanır ve
anlatılır. Tahkiyeli eserde bir kahraman etkin olduğu zaman diğeri edilgen bir
yapıdadır. Karakterler çok zayıf bir biçimde tasvir edilir; hatta farklı metin
lerde aynı tip karakterleri her zaman görebiliriz (Prop 1990:1-38.139-156).
Folklora ait tahkiyeli eserlerdeki şahıs kadrosu hakkında \V. Propp'un görüş

leri incelediğimiz arılan ile yakın paralellikler gösterir.

XIII-BAKıŞ AÇısı VE ANLATıCıSı

'Bakış açısı' tahkiyeli edebi metinlerde vaka zinciri. mekan, zaman ve
şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrak edildiği ve
kim tarafından kime nakledildiği sorularının cevabıdır (Aktaş 1984:73
74). Tahkiyel: eserlerde olaylar; kendi başından. başkasının başından

geçmiş gibi ve başkasından duymuş gibi, ayrıca bu üç yolun karması

olarak yapılmaktadır. (Çiftlikli 1994:290-294). Bu çeşit eserlerde üç çeşit

bakış açısı ve arılancısı tipi görülmektedir:

1- Hakim/İlahı Bakış Açısı ve Anlatıcısı: Anlatıcı. nakledilen itibari a
lemle ilgili her şeyi bilen ve gören konumundadır. Eğer bir hikaye hakim
bakış açısı ve 3. Tekil şahıs ağzından nakledilirse. bundan, anluncırnn

vaka kahramanlarından daha çok bilgiye sahip olduğunu anlarız. Bu şe

kildeki bir anlatıcmm, anlattıklarını nereden öğrendiğini ve nasıl gördü
ğünü sormarniz imkansızdır (Aktaş 1983:94-108).

2- Kahraman Anlaucı: 'kültür seviyesi, mizacı. dikkati' ve 'içinde bulun
duğu sosyolojik ve psikolojik şartlar' etkili olur (Aktaş 1984: 98-99). Bu
anlatıcı/ara kahraman anlatıcı denilmektedir.

3- Milşahit Anlatıci: Bu tür eserlerde anlatıcı. kahramanların geçmiş ruh
hallerine ait bilgi vermeden, şahıs kadrosu içinde yer alan fertleri 'bir
karnera tarafsızhğr' ile izler (Aktaş 1984:98-99).

Bu bilgiler ışığında baktığıınız zaman Orman Baba Vil.iyctnamesi nin
bakış açısı 3. tekil şahıs ağzından anlatılmış 'hakim bakış açısı' kapsamı

na girer. Çünkü anlatret. anlattığı hikayenin itibari k.ıhrumanlarma ve
olaylauna ilişkin her şeyi bilir. Anlatıcının zaman zaman anlatma yetki
sini kahramanlara devrettiüini görürüz.

~ ~
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XIV-ANLATIl\1 TARZLARı

Hikayelerde en bclirgi» ve birinci plandaki anlatım tarzı 'tahkiyc' dir.
Anlauc ı/müel lif hikayesini geııellikle ıahk iye yöntemiyle dinleyicisine
takdim eder. Bu vönıcmin tercih edilmesinin aerisinde "sözlü kültür ge-

r CO co

Icneği" vardır. Bu tarz anlatıma şöylece bir örnek vermemiz mümkündür:
.. Pes o/ kiııı-ı vclôvcı o/ arcıdan dahi gtıib oldıı n' kimse "i/mu/i kim kanda
giıti. Ntı-gôl: bir giiıı A,0:aç'r!eııi::i'ııdc \'e Ulıısıkcsirivc 'elirler, birşclıir var
dır ı'c dahi ol kinı-ı veliıvcı ol sclıirdc t alıir o/dil \'c o/ selırın l.arsıısııııda

• , • t

bir 1I](1<Tam \'ardır. Bu sclıir km 'lll i o/ kan-ı vci/ıvcı! oôrdiler kimi kacvıııı ı'e
l."--ı J • (""'ı :l\""ı

kiıııi dcliulil]: devi! ıııoskarolıg« aldılar." (o.B. V. 13a.)

Anlauda görülen ikinci anlatım tarzı diyalogdur. Anlatıeının sözü kahra
m.mlara bırakıp aradan çekilmesiyle gündeme gelen diyalog. hem ıahki

ycrıin monotonluğunu kırmakıa. hem de kahramanın doğrudan doğruya

dinleyici karşrsına çıkmasına imkarı hazırlamaktadır. Bu tür anlatıma

Orman Baba Vilôyetnamesi ' nde şu örnekte rastlamaktaviz.

..... Balkaııdağıııa ava çıktılar. bu dağın bir tarııfııı sevran
iderek bir yerde gôrdiler kinı bir kimse oturur, derhal vaııı

Ila vardılar, Kimsin? Ve ne kişisin didiler. Pes o/ kinı-ı vclô
vet hiç ılinınedi. Dtılıı bu kişiler avıtıılar: Bu kimse
ktıçgııııdıır devi iki elini ardına bağlavı» o! kôıı-ı vcliivcıiıı

bovııuııa kcıııcııd taktılar \'e o/ diyarda Dırnova dirler bir- -
şclıir vardır. Kadısına goıiırdilcr. Çiiıı kadı o/ serveri goıdi.

((';'1l11 killi: Kimin kıılısııı ? 0/ kÔIl-1 vcl/ıvct ayıtıı: Ya seli ki
ıııiıı Kıılısııı didi." (0.B. V. 1..f.a.)

Anlaııda görülen üçüncü anlatım tarzı tasvirdir. Orman Baba'nın fiziki
özellikleri çok ayrıntılı bir biçimde tasvir edilir.
"/lhı gö::/ii, kı::d beııizli, ıııiiccsscııı lıcvbcıli, ııat ardıı ibrcılii \'t' .iılıird«

kuvvetli \'c batında bi-ııiluivet kinise sıırııuı irıııc; idi \'c kcıuliııiıı ınııkı dahi
abdallarıııa ey/e idi killi bcııiııı sırrııııa su/tan/ar dahi irıııct: si; kaçan
iıcsi; der idi \'c beli verilen gölzc dcıııir dirc/i:iııı bcııdcıı kc» pclılcvôıı gc
re/dir killi bir yol/go kopara dir idi" (o.B. V 9h.)

Dördüncü anatım tarzı olarak açıklama ve yorumlama tekniğinin kulla
nıldığını görmekteyiz. Anlatıcı yeri geldikçe. olay, durum ve konu hak
kındaki kanaatlerini açıklar ve yorumlar.
".. Yii: yere Ul1ijJ ıui; il ııiva; ittiler \'e hi/di/cr killi 0/ kÔIl-1 vcl/ıvct iki ciluıııııı

sırrı \'e scıveridiir. Salıib-i kudret vcsalıib-i ıasarnıf-ı cşvôdır." (0.8. V. 16 b)

i
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XV·OTl\lAN BABA ViLAYETNAı\lESİNiN DiL VE ANLATIl\l
ÖZELLİKLERİ

Folklor ürünlerinin nesilden nesile taşınmasını sağlaya» en önemli vasıt.ı

dildir. Araştırılması gereken şey. bir folklor ürününü nakleden sanatkfirın

'dil denilen aleti' nasıl. hangi ölçüler içinde ve 'ne kadar yeıcrıckle kul
landığı meselesidir (Bali 1982:2). Halk hikayeleri konusunda çuhsan ve
bu hususta önemli sonuçlara ulaşan Boratav. bu türün sözlü gelenektc
incelemesi sırasında bütün güçlüğü ile irisanın karşisına dikildiğini söy
lemek lüzurnunu hissediyor (Boratav 1946:2).

Dilbilimciler sözlü dile etkili dil ve heyecan dili adı vermektedir. Sözlü
dilin şiir dili ile ortak tarafı bu olsa gerektir (Aksan 1974:558-573). ince
lediğimiz metni daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek ve anlaşıla

bilir kılmak için üslubu oluşturan dil özelliklerini de ele almanın faydalı

olacağı karıaatindeyiz.

XV. yüzyıl Türk yazılı kültürü dikkate alındığında Orman Baba
Vilayetnarnesi dil özellikleri bakımından üzerinde müstakilen durulması

gereken bir eserdir. Oldukça sade bir dil kullanılmıştır. Arkaik Türkçe
kelimelere sıkça tesadüf edilmektedir. l\1üellif eserini okuyucuyu olduğu

kadar dinleyiciyi de dikkate alarak akıcı bir üslupla yazmıştır. Sözlü un
surlar yazı içinde kendisini belli etmektedir. Kahramanların isimleri ağır

lıklı olarak hep bir sıfatla veya ünvanla birlikte kullanıldığma şahit 01
maktayız. Bu da karıaatimizce akılda tutmayı ve ezberlerneyi kolaylaşn

ran sözlü kültürün bir hususiyetidir.

l·KAHRA1\IANLARIN İSİI\ILERİ

Tahkiyeli faiklar eserlerinde, söze dayalı düşünce ve anlatım unsurları,

eş veya karşıt anlamlı terimler ile deyişler tarzında kurnelenince. tanım

layret söz niteliği kazanmaktadır. Kahplaşrnış sıfatlur nesilden ncsile
korunarak aktanldıklan için adeta billurlaşmışur. Levi-Sıraussun ifade
siyle 'yabanıl akıl' onları bütünleştirıniştir. Biz incclemernizdc doğrudan

sıfatlar verine isimler baülammda kullanılan srfatl.ıra deüineccüiz._ -. ı..... .....

Anlaunm şahıs kadrosunu oluşturan kahramanlann isimlerinin büyük bir
bölümü sılat-özel isim şeklindedir. Şahkulu Baba (013V.11 b). Arık Çoban
(Koyun B:..ıba) (OBV.12b), Sarraç Ali (OBV.1Sb). Turnacı Baba
(OBV.2 ..1-:.1). Ali Bek (OBV.34b). Sarı Saltuk (O.B.V. 12b), Kara Samıt

(O.U.\'. 174.1). Nakkaş Sinan (O.B.V. 2Sb). Kara Abdal (O.B.V. 3l:..ı). Kara
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Koçah Baba (O.B.V. 15bı. Parmaksizoğlu Muhammcı (O.B.V. 35b). Deli
Cida ( 0.B.VA2a). Er HJCI (i i b). Ulu AbdJ! (45b). Kiçi Abdal (-ı5b)

İkinci grup isim de özel isim-unvan ismi şeklindedir. Bu kahr.ımanlar:

Ahmet BabJ (O.B.V. 2a). Nasuh Baba (O.B.V. 32b). Koyun Baba
(0.B.V.11b), Beyazid Baba (O.B.V. 29b), Turahan Baba (O.B.V. 43b).
Dobru Han (O.B.V. 45b). Mahmud Paşa (O.B.V. 20a), Sornun Abdal
(O.B.V. 14b), Muhammed Han (O.B.V. 14b), Hasan Baba (0.B.V.38b)

Bir diğer guruba da özel isimler oluşturur. Bunlar: Sultan Murad (O.B.V.
14b) Hünkar Hacı Bektaş (O.B. V.24a), Kem.iyıl (O.B. V. 39b), Musa Bek
(0.B.VA41). İbrahim İbn-i Edhem (O.B.V. 24a). Temürleng (0.8.V.9b)
şeklindedir.

2-BENZETl\1ELER

Benzetmeler, anlatımı sornutlaşurmaya ve dinleyenlere kavramları daha etkili
bir şekilde anlatmaya yarar. Bunların pek çoğu deyimleşmiş ve kalıplaşmış

olup. Türkçe'de yerleşmiştir (Aksan;1993: 119). Orman Baba
Vilayetnamesinde benzetmelerden az bir miktarda yararlanılmıştır. Bunlara şu

örnekleri verrnek mümkündür: "başının saçı fıtil fıtil olmak" (0.B.Y.1Sa),
"Kimi ayıtlı ere benzer kimi ayıtlı kaçgurıa benzer". (0.B.V.15b), "bir nicesi
ayıtlı di" ya da peıi idi ki kayboldu", "bir ala gözlü serveri cihan" (0.B.V.18b).

3-SÖZ KALıPLARı

Yeryüzünde bütün sözlü kültürler için geçerli olan şey, sözlü tarzda şekil

lenen düşünce geliştikçe hazır devişlerin ince bir ustalıkla kullanılması

gerçeğidir. (Ong: 1995:50) Söz kalıpları tahkiyeli bir folklor eserinin
bünyesindeki muayyen vazifelere ve muayyen bir şekle sahip olan kalıp

laşnuş ifade ler olarak tanımlanmaktadır. Orman Baba ViIJyetnanıesi' nde
Orman Baba çenesinde birkaç söz kalıbma rastlamaktayız. Bu kalıplar:

"Pes ol kan-ı velavet" (O.B. V.12a, 12b. 13a. 13b, 17bL "Ortadan gJib.. - -' '-

oldu"(O.B.V. 13a. 13b, I-b, 15b) şeklinde ifade edilir. Menkıbenin ba-
şında ve sonunda giriş ve bitiş formeli mahiyeundedirlcr.

Sonuç

Tekke Edebiyatı vadisinde ortaya çıkan vil.Iyernirne. men.ikıbnüme.

gaza\atıı:ııne, cenkname gibi eserler genellik.le metin neşri ve tarihi kay
nak olarak değerlendirilmişlerdir. Tahsin Yazıcı'nın Men.ıkıbul-Arifin,



Abdulh.iki Gölpmarhmn Hacı Bektaş Vilaycuuunesi, Abdurrahman
Güzel'in Kaygusuz Abdal Mcnak ıbnamcsi. A.Yaşar Ocak ve İsınail

Erünsalın Mcnakıbul-Kudsiyc Fi Mcnasıbul Ünsiyyc. A. Sırrı Le
vent'in Mihail oğlu Ali Bey Gazavatnarnesi. Halil İnalcık'ın Orman Baba
Vcl.lyeuuimcsi incelemesi bu türden eserlerdir.

Türk Folklor araştırmaları. bugüne kadar ağırlıklı olarak Tarihi- Coğrafi

Fin Metodu çerçevesinde Türk sözlü kültürü içerisinde topladığı

malzemeler üzerinde tip ve motif arasurmasina dayalı olarak
yürütülmüştür. Bu çerçevede vilayeuulme-rnenakıbnameler henüz
değerlendirilmemiş çok zengin bir koleksiyeudur.

Orman Baba Vilayetnamesine edebiyat, sözlü biltür ve tarih bilimlerinin
penceresinden baktığımızda şu neticelere ulaşmaktayız.

1- Metinde arılanmda kullanılan digression tekniği ve 'dinle' , 'anla' gibi hitap
lar ve üslup metnin sözlü kültür ortamından derlenip yazıya aktarıldığını kanıt

lamaktadır. Metnin tamamında sözelliğin etkisini hissetmek mümkündür.

2-An!atıdaki olay örgüsünun kurgusunu merkezdeki bir kahramanın be
lirli bir zaman dilimi içinde sürdürdüğü 'sersüzest niteliüindeki olavlar

~ c y e ~

belirler Geleneksel halk anlatılannda olduğu gibi karakterlerden zivade
~ ı-. ..•

tipler ön plandadır. Tasvirler fazla ayrıntılı değildir.

3- Anlatının mek.inlanna bakıldığında 'reel' mekanlarm "irrcel mekan
lardan çok daha fazla kullanıldı ôını zörmekteviz. Hikayelerdeki mekanlarb t:: ,.i

büyük oranda olayların sahnesi olma fonksiyonundan öte bir değer taşı-

mamaktadır.

.ı. Anlatının olay örgiisünün ana yükü baş kahramanın omuzlarmdadır.

5- Tarihi kaynak olarak bakıldıüında bazı tarihsel bilcilerin teyit edildi-
~ e ~,.i

0.ini görmekteviz.
~ ~ .
6- Kalender: bir muhiıre yazılmasına rağmen safevi-şii tesirinin bu dö
ncmdeki Anadolu ve Billkanlar Bektasiliğ: ÜZerideki etkisinin eski Türk
inançlarından daha az olduğunu gözlernlemckteyiz.

7- Arılunmda hakim bakış açısı kullanılmıştır. Müellif, diyalog ve arasöz
lerde zaman zaman sözü diğer kahramanıara devredcr.

Sonuç olarak: Orman Baba Vilayeın.imesi. sözlü kültür dairesi içerisindeki
rivavetlerden derlenerek yazıya geçirilmiş. sözlü kültür tesirini hissettiren
tahkiyeye dayalı biyogr.ıfik mahiyette bir eserdir. Edebi bir metin olarak daha
değişik bakış uçilanyla irdelenrncsi bize yeni bilgiler kazandıracakur.
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