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Girifl
Cumhuriyet Dönemi Türk fiiiri,

halk fliiri gelene¤i ile olan iliflkisi ba¤la-
m›nda ele al›nd›¤›nda, bu dönem içinde
Melih Cevdet Anday’›n fliir anlay›fl› ilk
bak›flta bu türden bir sorunsal›n kapsa-
m› d›fl›nda düflünülebilir. Özellikle bi-
çimsel aç›dan halk fliiri gelene¤i ile cum-
huriyet döneminde kurulan ba¤lar düflü-
nüldü¤ünde, Anday’›n fliirleri, örne¤in,
Ahmet Kutsi Tecer’in ya da Cahit Küle-

bi’nin fliir anlay›fl› için yap›labilece¤i gi-
bi halk fliirinden yararlanma do¤rultu-
sunda kolayl›kla incelenemez. 

Gelgelelim, Anday’›n ilk kez 1984
y›l›nda yay›mlanm›fl Tan›d›k Dünya adl›
kitab›nda yer alan “Karacao¤lan’›n Bir
fiiiri Üzerine Çeflitlemeler” üstbafll›kl›
fliirleri, biçimsel özelliklerden ba¤›ms›z
olarak incelendi¤inde Karacao¤lan’›n bir
fliiri dolay›m›nda halk fliirinden yarar-
lanmaktad›r. Anday, Karacao¤lan’›n ge-
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lenek içinde üretilmifl olan fliirini kendi
fliir anlay›fl› çerçevesinde kullanmakta-
d›r.

Bu çal›flmada Melih Cevdet An-
day’›n “Karacao¤lan’›n Bir fiiiri Üzerine
Çeflitlemeler”i halk fliirinden yararlan›fl›
ve gelenek ile kurdu¤u iliflki aç›s›ndan
sorgulanacakt›r. Bu do¤rultuda, halk fli-
iri, sözlü kültür kapsam›nda ele al›na-
cak, Anday’›n söz konusu fliirlerinin ge-
lenekten ne ölçüde yararland›¤› ve bu fli-
irlerde halk fliirinin bir yeniden-üretimi-
nin söz konusu olup olmad›¤› irdelene-
cektir. 

Sözlü Kültür ve Halk fiiiri Gele-
ne¤i

Ferit Edgü’nün aktard›¤›na göre,
Melih Cevdet Anday, Tan›d›k Dünya’y›
resimleyen Abidin Dino’ya, kitap yay›m-
lanmadan önce yazd›¤› mektuplarda
“Karacao¤lan’›n Bir fiiiri Üzerine Çeflit-
lemeler”’i yazarken güttü¤ü amaçtan ve
bu fliirleri yazma sürecinden flu flekilde
söz ediyor:

‘Bunlarda Halk fiiirimizin gelenek-
sel yap›lar›na uymadan (onun ölçü-uyak
düzeninden de uzak kalarak) kendi im-
gelerimle çal›flmay› denedim, temalar›
Karacao¤lan’dan ald›m.’

[….] ‘Kimi dizeleri oldu¤u gibi kul-
land›m, fakat fliirin bütününe, hele yap›-
s›na hiç ba¤l› kalmad›m. At› ile oradan
oraya giden Karacao¤lan’› kendi imgele-
rimle canland›rmay› ye¤ledim.

Benim için sorun flu idi: Dilimizin
ve kültürümüzün oldukça s›k de¤iflimle-
re u¤ramas›, bizde, geçmiflten yararlan-
ma anlay›fl ve e¤ilimine güçlükler do¤u-
rur; bu konuyu y›llar boyu düflünüp dur-
muflumdur. Ziya Gökalp’in sanatlar›m›z
için ö¤ütledi¤i ‘Bat›l› teknik-yerli öz’
ö¤ütlemesi, gerçekte kolay uygulan›r gi-
bi de¤ildir; sanatç›lar›m›z›n ço¤unda ko-
laya kaçma e¤ilimini beslemifltir. 

[….] Karacao¤lan’dan kendi fliirimi-
zi ç›kar›p ç›karamayaca¤›md› benim için
sorun. Belki çok uzaklaflt›m ondan, ama
Karacao¤lan’› yinelemekten olumlu bir
sonuç al›naca¤›n› sanmam.’ (124)

Bu uzun al›nt›y› yapmam›z›n sebe-
bi, al›nt›n›n Anday’›n bu fliirleri yazar-
ken tam da gelenekten yararlanma so-
runsal› içinden düflündü¤üne bir kan›t
oluflturmas›d›r. Acaba Anday bu sorun-
sal çerçevesinde düflündü¤ü ve bu fliirle-
ri yazd›¤› hâlde, sonuçta ortaya ç›kan
metinlerle “Karacao¤lan’dan kendi fliiri-
mizi ç›kar[mak]” (124), baflka bir deyiflle,
halk fliiri gelene¤i ile modern Türk fliiri
aras›nda bir ba¤ kurmak amaçlar›n› ger-
çeklefltirebilmifl midir?

Melih Cevdet Anday’›n Tan›d›k
Dünya’da yer alan “Karacao¤lan’›n Bir
fiiiri Üzerine Çeflitlemeler” üstbafll›kl›,
romen rakamlar›yla numaralanm›fl on
iki fliirinin kaynak metni olan Karacao¤-
lan fliiri afla¤›dad›r:

Kalk gidelim at›m harab hâneden,
K›smat›m›z versin Mevlâ’m Yaradan.
E¤rikol’da yem yedirem, at›ma;
Gece E¤rikol’da yatal›m, at›m.

At›ma bineyim edeyim sökün.
Sa¤›na, soluna hamay›l tak›n.
A¤yar ›rak derler, Kefendiz yak›n.
Gece Kefendiz’de yatal›m, at›m.

At ile K›r›m’› aflt›ktan geri,
Dizgini boynuma düfltükten geri,
Ak Su’yun köprüsün geçtikten geri,
Bu gece Marafl’ta yatal›m, at›m.

Marafl’tan ötesi uzak bir yoldur,
Tatar Deresi’nde dizginini kald›r,
Ö¤le namaz›n› Göksun’da k›ld›r.
Bu gece Göksun’da yatal›m, at›m.

Eyi derler Elbistan’›n ovas›n,
Yaz getirir ›l›k ›l›k havas›n,
Koca Binbo¤a’da flahan yuvas›n.
Gece Binbo¤a’da yatal›m, at›m.
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At›m, Ö¤rek’de dokudam çulunu.
Üç güzele ördüreyim palan›.
Som gümüflten döktüreyim nal›n›.
Bu gece Ö¤rek’te yatal›m, at›m.

Karac’o¤lan der ki: Yârin yâr ise,
A¤yar ile muhabbeti yok ise, 
At›m sende küheylânl›k var ise,
Gece yâr koynunda yatal›m, at›m. (146-147)

Kaynaklarda Anday’›n fliirle hangi
derlemede karfl›laflt›¤›na rastlanm›yor.
Yaln›zca Ferit Edgü kendi makalesinde
kulland›¤› fliiri ‹lhan Baflgöz’ün Ka-
rac’o¤lan’›ndan, onun da Müjgân Cun-
bur’un derlemesinden ald›¤›ndan söz
ediyor. (120) Edgü, makalesinde An-
day’›n Abidin Dino’ya yazd›¤› mektupla-
ra, Dino’nun özel arflivinde çal›fl›rken
rastlad›¤›na de¤indi¤i için (123) söz ko-
nusu bilgiyi güvenilir buluyor ve Kara-
cao¤lan’›n bu fliirini Anday’›n fliirleri için
kaynak metin olarak almakta bir sak›n-
ca görmüyoruz. 

Müjgân Cunbur, Karacao¤lan’›n fii-
irler’inin önsözünde flöyle diyor:

Karacao¤lan’›n fliirleri için elde bu-
lunan en güvenilir kaynaklar hiç flüphe-
siz cönklerdir. Ancak cönkler de ço¤un-
lukla sözlü kayna¤a dayan›rlar. Bu ba-
k›mdan gerek cönklerdeki, gerekse a¤›z-
dan a¤›za söylenegelen Karacao¤lan fliir-
leri günümüze oldukça de¤iflik flekillerle
aksetmifllerdir. Ço¤unlukla iki fliirin bir-
lefltirilip di¤er bir deyifl yap›ld›¤›, bir k›s-
m›n›n da dilden dile geçerken az çok de-
¤ifltirildi¤i, söyleyenin katt›klar›yla ayn›
fliirin birçok varyant›n›n meydana geldi-
¤i görülmektedir. Nitekim bu kitapta da,
pek çok ay›klama yap›ld›¤› halde benzer
fliirler yer alm›flt›r. (XVII) 

Anday’dan Cunbur’a geçmemizin
sebebi, halk fliirini sözlü kültür ba¤la-
m›nda anlamland›rmak istememizdir.
Cunbur’un haz›rlad›¤› derlemede sözlü
kültüre tarihî-co¤rafî Fin yöntemi arac›-

l›¤›yla yaklaflt›¤› söylenebilir. Bu do¤rul-
tuda, Müjgân Cunbur, “benzer fliirler”
yani “varyant” ya da “efl metinler” ara-
s›nda ay›klama yap›ld›¤›ndan aç›k bir
biçimde; “ayn› fliir” nitelemesiyle de bir
“urform”dan üstü örtük olarak söz edi-
yor. Dahas›, al›nt›da “Ancak” ile baflla-
yan cümle ile sözlü kültürün güvenil-
mezli¤i ima ediliyor. Cunbur’un sözlü
kültür ile yaz›l› kültür aras›nda yaz›l›
kültürü üstün ç›karan bir de¤erlendirme
yapt›¤› anlafl›l›yor. Burada önemli bir
noktaya de¤inmek gerekiyor. Bu çal›flma
kapsam›nda halk fliiri gelene¤inden kas-
tetti¤imiz, göz önüne al›nan ister ano-
nim ürünler, isterse di¤er ürünler olsun
bunlar›n sözlü kültür ba¤lam›nda düflü-
nülmesi gerekti¤idir. Ça¤dafl halkbilimi
araflt›rmalar›, özellikle ba¤lam merkezli
kuramlara dayanan araflt›rmalar, anla-
t›lar›n “perform” edildikleri yani bir an-
lamda canland›r›ld›klar› ba¤lama büyük
önem vermektedir. Bu do¤rultuda, sözlü
kültür ürünleri kendi ba¤lamlar› içinde
de¤erlendirilmekte ve sözlü kültürün
“sözde güvenilmezli¤i” tart›flma d›fl› b›-
rak›lmaktad›r. “Halkbilimi ürünleri, te-
atral bir ortamda yarat›lmakta ve yafla-
t›lmaktad›r. Bu teatral ortam›n bir un-
suru metindir, ancak teatral ortam me-
tinden ibaret de¤ildir” (O¤uz 551). Bura-
da vurgulamak istedi¤imiz fludur: Kara-
cao¤lan’›n söz konusu fliiri önce bir cönk
vas›tas›yla yaz›ya geçirilmifl ve ba¤la-
m›ndan kopar›lm›flt›r. Ayr›ca Cunbur’un
derlemesine al›nm›flt›r. Bu fliir, belki pek
çok baflka derlemeye de al›nm›flt›r. De-
mek ki, Karacao¤lan’›n fliirinin metni bir
anlamda sabitlenmifl oluyor. Dikkat edi-
lirse, burada metnin anlam›n›n de¤il
ba¤lam›n›n sabitlenmesinden söz ediyo-
ruz. Anday’›n da söz konusu metni, yaz›-
l› hâlinden okudu¤u ve “Karacao¤lan’›n
Bir fiiiri Üzerine Çeflitlemeler”i bu yaz›l›
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metne göre oluflturdu¤u apaç›kt›r. Dola-
y›s›yla kaynak metin sözlü kültür için-
den de¤il yaz›l› kültür içinden tan›mla-
n›yor. Böylece, Anday’›n fliirleri Karaca-
o¤lan’›n fliirine hem kendilerinin yaz›l›
kültür ürünü olmas›, hem de Karacao¤-
lan’›n fliirinin ba¤lam›n›n sabitlenmifl ol-
mas› dolay›s›yla yaz›l› kültür içinden
ba¤lan›yor. Bu yüzden fliirin gelenek
içindeki de¤iflimleri göz ard› edilmifl,
sözlü kültürün dinamikleri yok say›lm›fl
oluyor. 

Burada özellikle üzerinde durul-
mak istenen, halk fliiri gelene¤inin
önemli, belki de en önemli belirleyicisi
olan sözlü kültürün parças› olma özelli-
¤inin gelenekten yararlanma ba¤lam›n-
da göz ard› edilemeyece¤idir. Halk fliiri
gelene¤inden yararlanma dedi¤imiz za-
man, sözlü kültürün dinamikleri düflü-
nülmeden bir gelenekten söz etmek olas›
gözükmüyor. Kald› ki, yaz›l› kültür için-
den ifade edilen bir modern fliir söz ko-
nusu oldu¤una göre, gelenekten yarar-
lanman›n ne derece sözlü gelene¤e ek-
lemlenmek ve gelene¤i dönüfltürmek aç›-
s›ndan sorgulanabilece¤i de ayr› bir tar-
t›flma konusudur. Dolay›s›yla Anday’›n
“Karacao¤lan’dan kendi fliirimizi ç›-
kar[mak]” ve “geçmiflten yararlanma[k]”
iste¤i sözlü kültürün dinamikleri içinde
düflünülmedi¤i için biraz naif kal›yor.
Anday’›n çabas› son kertede yaz›l› kültü-
rün dinamikleri içinde var oldu¤undan,
ortaya ç›kan metni gelenekle yeniden-
üretim ba¤lam›nda iliflkilendirebilmek
güçtür.

“Gelenek Üzerine Çeflitlemeler”
ya da Gelene¤in Yeniden Üretilmesi

Bu bölümde Anday’›n fliirlerinin
VI.s› Karacao¤lan’›n fliiri ile olan iliflkisi
do¤rultusunda ele al›nacak. Bu fliir, ilk
bak›flta Karacao¤lan’›n fliirinin beflinci
dörtlü¤ü ile do¤rudan iliflkilidir: Eyi der-

ler Elbistan’›n ovas›n,/ Yaz getirir ›l›k
›l›k havas›n,/ Koca Binbo¤a’da flahan yu-
vas›n./ Gece Binbo¤a’da yatal›m,
at›m.(147)

Baflka bir deyiflle VI. fliirde bu dört-
lü¤e aç›k göndergeler bulunmaktad›r.
Yerimiz k›s›tl› oldu¤u için Anday’›n fliir-
lerinin hepsini dize dize kaynak metinle
bu makale kapsam›nda iliflkilendirmek
olanakl› de¤ildir. Ancak, yaln›zca bu bö-
lümü incelemek de makalenin sonucu
aç›s›ndan doyurucu bir yaklafl›m sa¤la-
yacakt›r. Burada flöyle bir durum dikka-
ti çekiyor: Anday’›n fliirinden bu dörtlü-
¤e aç›k bir biçimde göndermeleri olan di-
zeleri yok sayarak geriye kalan dizelerin
oluflturdu¤u metne VI diyelim. VI’n›n,
gerek Karacao¤lan’›n fliiri ile gerekse
halk fliiri gelene¤i ile ne derece iliflkilen-
dirilebilece¤i tart›fl›l›r bir durumdur. Söz
konusu dizeler ç›kar›ld›¤›nda ne biçim-
sel aç›dan ne de söylemsel aç›dan halk
fliiri gelene¤i ile iliflkili herhangi bir ö¤e-
den söz edemiyoruz:

VI 
Gün gibi açm›fl kollar›n› rüzgâra, süzme ceylan,
Y›kanm›fl asma üzümündeki bülbül gibi
Mor sümbülleri sallar duraklayan sabah,
Yüre¤imin yalan›n› alan bilmedi¤im sevinç.
Ve ayva dal›nda e¤lenir bir süre
Kanat ç›rpan turna, tan›n beyar›s›,
‹smail Beyin so¤uk sulu yaylas›n› bilirim,
fiarap kokar selvilere sar›lm›fl gül dal›
Dört adam boyu, sislere dolanm›fl, yukarda.
Sonra bakars›n a¤›rbafll› havuzda titriyor
Mor bulutlar gibi, kufllar›n aldand›¤›. 
Büyüme zaman›d›r gençli¤ini bilmeyen kar›ncan›n,
A¤ustos böce¤i gibi öter günefl, insan kalan put, 
Özgürlü¤ümün ba¤›ran çiçe¤i, sayg›n,
Ot akarsuyun kula¤›na f›s›ldar
Topra¤a inmifl yüre¤imizin çiçek doruklar›n›.
Göz kamaflt›r›r çiçekleri sabahleyin 
Rüzgâr› yüre¤e çarpan çan sesi gibi.
Ay›fl›¤›nda ejderler iner y›ld›zl› gözlerle
Koyaklara, binlerce çiçe¤in oynad›¤›… (67-68)
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Karacao¤lan’›n dörtlü¤üne do¤ru-
dan göndermeleri olan dizeler ise flunlar-
d›r: “Elbistan ovas›n› övmeyen yoktur”,
“Yaz getirir ›l›k ›l›k havas›n› tan›d›¤›m
zaman›n”, “Koca Binbo¤a’da flahin yuva-
s›n› görürüz”, “Gece, gece Binbo¤a’da ya-
tal›m at›m”. VI’y› oluflturmak yöntemsel
aç›dan tart›fl›labilir. Ancak bu metinsel
uygulamay› yapmak bize Anday’›n Kara-
cao¤lan’›n fliirinden yararlan›rken ne
metni ne de imgeleri dönüfltürdü¤ü ç›ka-
r›m›n› yapt›r›yor. Ayn› uygulama An-
day’›n fliirlerinin bütünü için düflünüldü-
¤ünde de ayn› ç›kar›m söz konusu olu-
yor. Ferit Edgü’nün de Anday’›n Karaca-
o¤lan’dan “de¤ifltirerek ya da de¤ifltir-
meden” (123) ald›¤›n› belirledi¤i dizeler
ç›kar›ld›¤›nda geriye Karacao¤lan’›n fli-
iri ile iliflkili herhangi bir gönderge kal-
m›yor.

Demek ki bu noktada da, gelene¤in
çeflitlemelerinden ya da gelene¤in yeni-
den-üretiminden söz edemiyoruz. Bu an-
lamda, Anday’›n Karacao¤lan’›n fliirini
kendi fliir anlay›fl› içinde yeni bir fliire
dönüfltürmedi¤ini, baflka bir deyiflle ge-
lene¤i yeniden-üretmedi¤ini söylemek
olas›d›r. 

Sonuç
Melih Cevdet Anday’›n “Karacao¤-

lan’›n Bir fiiiri Üzerine Çeflitleme-
ler”inin halk fliiri gelene¤i ile kurdu¤u
ba¤ iki nedenden ötürü zay›ft›r: Bunlar-
dan birincisi Anday’›n kaynak metin ola-
rak kulland›¤› fliirin sözlü kültürün ba¤-
lam›ndan kopar›lm›fl olmas›d›r. ‹kinci
neden ise, Anday’›n Dino’ya yazd›¤›

mektuplarda belirtti¤i niyetinin olufltur-
du¤u metin ile örtüflmemesidir. Asl›nda
önemli olan, Anday’›n niyetinin gerçek-
leflmemifl olmas› de¤ildir. Burada dikkat
çekilmek istenen, Karacao¤lan’›n fliirin-
deki dizelerin, Anday taraf›ndan eklek-
tik bir biçimde kullan›lmas›n›n bu fliirin
modern fliirle kurdu¤u ba¤› zay›f k›lma-
s›d›r. Metin-merkezli bir bak›flla yakla-
fl›ld›¤›nda, Karacao¤lan’›n fliirinin An-
day’›n fliirleri içinde de¤iflmifl ya da de-
¤iflmemifl olarak var olan dizeleri metin-
leraras› göndergeler olarak ele al›nabilir.
Bu do¤rultuda, Anday’›n yaz›nsal edimi
metinleraras›l›k ba¤lam›nda irdelenebi-
lir. Ancak bu durum, Melih Cevdet An-
day’›n fliirlerini halk fliiri gelene¤inin
“çeflitlemeleri”, bir baflka deyiflle yeni-
den-üretimleri saymak için yeterli de¤il-
dir. 
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