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ÖZET
Kemal Tahir’in Sa¤›rdere ve Körduman adl› roman ikilemesi, Türk köy romanc›l›¤› aç›s›ndan önemli
kilometre taﬂlar›ndand›r. Bu iki eser, hem Türk köyü ve köylüsünü realist bir bak›ﬂ aç›s› ile yans›tmas› yönünden hem de zengin halkbilimi ö¤elerini romandaki sosyal devinimle örtüﬂen bir çizgide göstermesi aç›s›ndan önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu perspektiften bak›l›nca, Sa¤›rdere ve Körduman’›n s›radan
bir köy roman› özelli¤i taﬂ›mad›¤› anlaﬂ›l›r. Romanlarda özellikle Türk halk›n›n maddi ve manevi kültür unsurlar›na derinli¤i olan bir bak›ﬂ aç›s› ile bak›ld›¤› görülmekte, gelenek ve görene¤e ba¤l› sosyal hayat›n zengin görünümleri geniﬂ aç›l›ml› bir suretle okuyucunun dikkatlerine iletilmektedir.
Dü¤ün merasimi, evlilik, bat›l ve dinî inanç sistemi, e¤itim meselesi, halk hukuku anlay›ﬂ›, yarenlik
teﬂkilat› ve daha birçok halk kültürü unsurlar›, romandaki tematik kurgunun anlam bütünlü¤üne zenginlik
katan motifler olarak de¤er kazanmakta ve bu zenginli¤in güçlü bir renk uyumu oluﬂturdu¤u dikkatlerden
kaçmamaktad›r.
Sa¤›rdere ve Körduman roman ikilemesinde olay örgüsündeki devinimleri adeta bir ‘sosyolog’ edas› ile
gözleyen Kemal Tahir, özellikle farkl› mekan ve zamanlarda de¤iﬂime yönelen Anadolu insan›n› mercek alt›na alm›ﬂ ve eserlerindeki olay örgüsündeki geliﬂmeleri zaman zaman ﬂehir atmosferindeki oluﬂumdan etkilendirerek, kültürel devinimdeki dalgalanmalara ›ﬂ›k tutmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Türk köylüsünün gelenekten gelen de¤erleri ile modern de¤er yarg›lar› kavﬂa¤›ndaki tepkilerini ironik bir aç›l›mla ele alan yazar, bu ba¤lamda mevcut eserlerde sorumlulu¤unu önemle yerine getirmiﬂ ve bu eserleri halk bilimi aç›s›ndan ölümsüz
k›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
The two novels by Kemal Tahir, Sa¤›rdere (The Deaf Stream) and Körduman (The Blind Smoke), are
important milestones in terms of the Turkish pastoral novel. These two works carry out an important mission in that they reflect the Turkish village and villager from a realistic point of view as well as indicate rich
folklore elements overlapping with the social circulation in the novel. When looked at from this perspective,
it is understood that The Deaf Stream and The Blind Smoke are more than just ordinary pastoral novels. In
the novels it is particularly noticeable that the material and spiritual cultural elements of Turkish society are
looked into from a point of view that has depth and that the rich aspects of the social life depending on traditions and customs are presented to the reader in a panoramic way.
Elements of folkloric culture such as wedding ceremony, marriage, superstition, the religious faith system, the issue of education, the sense of public law, and the informal hierarchic institution called “yarenlik”
are presented as elements enriching the thematic structure of the novels in a consistent way.
In these two novels, Kemal Tahir, who observes the occurences in his works quite like a sociologist, deals with the changes the Anatolian people are going through in different times and places and tries to highlight the fluctuation in cultural circulations by exposing occurences to the influence of urban culture from time to time. Dealing with the Turkish villager’s values derived from tradition and the villager’s reactions to
modern value norms with an ironic approach, the writer immortalizes his works in terms of their folkloric value.
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Sa¤›rdere ve Körduman, Kemal Tahir’in 1955 ve 1957 y›llar›nda kaleme ald›¤›, Türk köyü ve köylüsünü geniﬂ bir
perspektifle dikkatlere sundu¤u nehir
roman türünün en güzel örneklerindendir. Bu iki roman, yazar›n Çank›r› hapisanesinde tan›k oldu¤u ﬂahsiyetlerden
hareket kazanarak yaz›lm›ﬂ olmakla beraber, eserlerde ele al›nan motifler Türk
Halk Edebiyat›’n›n en dikkat çekici ve
evrensel niteli¤i zengin olan unsurlar›n›
içermektedir. Türk köylüsünün hemen
hemen bütün halkbilim ö¤eleri bu iki roman›n temel dinamiklerini oluﬂturmaktad›r. “... Kad›n-erkek iliﬂkileri, dü¤ünler, aile düzeni, bat›l inan›ﬂlar, eski babaerkil töre ailesinden kalma köy içi gruplaﬂmalar›, kavgalar› nesilden nesile sürüp giden kan dâvalar›, köy içi üstünlük
iddialar›, ﬂekilci bir din anlay›ﬂ›n›n etkileri, ahilikten kalma delikanl› teﬂkilat›n›n son kal›nt›lar›” (Alangu 1965: 454)
eserlerde çarp›c› bir ﬂekilde dikkatlere
sunulmaktad›r.
Kemal Tahir ‹stanbul do¤umlu olmas›na bir baﬂka deyiﬂle köy kökenli bir
yazar olmamas›na ra¤men t›pk› di¤er
eserlerinde oldu¤u gibi bu ikili çal›ﬂmas›nda “ Türk köylüsünü yak›ndan tan›man›n verdi¤i kolayl›kla halkbilimsel
aç›dan önemli” (Er 1986: 13) veriler sunmuﬂtur. Derin kültür birikimi ve gözlemlerine anlat›m sanat›ndaki ustal›k da
eklenince Sa¤›rdere ve Körduman, Kemal Tahir’in “ köklü okuma ve araﬂt›rmalar›ndan” (Kabakl› 1994: 312) destek alm›ﬂ ve Türk halk›n›n yaﬂam zenginli¤ini
irdelemiﬂ eserler olarak dikkat çekmekte, kuﬂkusuz Yakup Kadri’nin Yaban roman› ile aralad›¤› köy roman› aç›l›m›na
derin bir perspektif kazand›rmaktad›r.
Kemal Tahir, Sa¤›rdere ve Körduman ikilemesinde, olay örgüsündeki
kurgunun çat›s›n› sürekli halkbilimi
ö¤eleri ile örmenin endiﬂesini taﬂ›m›ﬂt›r.
Bu endiﬂe romanlar›n baﬂlang›c›ndan bihttp://www.millifolklor.com

tiﬂ çizgisine kadar sürekli olarak kendisini hissettirmektedir. Nitekim Sa¤›rdere roman›n›n ilk perdesi bir dü¤ün sahnesi ile aralan›r. Burada objektifler, dü¤ün haz›rl›klar›n›n, köylü üzerindeki geleneksel etkisine odaklan›r. Eserdeki aksiyonun hareket kazanmas›nda bu dü¤ün ﬂenlikleri ön planda yer al›r. K›z ve
erkeklerin ayr› ayr› yerlerde e¤lenmeleri
bu geleneksel yap›n›n temel unsuru olarak belirginleﬂir. Eserin ilerleyen bölümlerinde yine roman kahramanlar›ndan
baﬂa¤a Battal A¤a’n›n Selime ile evlilik
merasimi detayl› bir ﬂekilde ele al›n›r.
Gelinin gelebilecek herhangi bir kötülü¤e u¤rat›lmadan cami çevresinde üç kere dolaﬂt›r›ld›ktan sonra götürülmesi,
kendisine baﬂörtüsü, giysilik kumaﬂ ve
bir miktar para verilmesi, u¤ur ve bereket getirmesi yönünde baz› geleneksel
davran›ﬂlar›n eﬂli¤inde koca evine getirilmesi, romanda ﬂu ﬂekilde dile getirilirken, bu merasimin köy halk› üzerindeki
de¤er yap›s›na iﬂaret edilmektedir:
“ Caminin önüne asker gibi s›ralanm›ﬂ atl› dünürcüler üçüncü dolaﬂma tamam olur olmaz; o¤lan evine müjde vermek için hayvanlar›n› tepiklediler.
Gelin önde, davul-zurna arkada,
alay aﬂa¤› mahalleye do¤ru yavaﬂ yavaﬂ
yürüdü. ‹kindi güneﬂi, gelinin gölgesini
selvi gibi uzatm›ﬂt›. Yolun iki taraf›nda,
avlular›n kap›s›nda bekleyen kocakar›lar, üzerlerine avuç avuç bu¤day, arpa
serperek ba¤›r›yorlard›:
- U¤urlu olsun!...
- A¤z›n›n tad› bozulmas›n!...”1(Sa¤.,
s.103)
Görüldü¤ü gibi sosyal hayat›n en
önemli dönemeçlerinden biri olan evlilik
müessesesinin yazar›n bu iki eserinde
olay örgüsünün seyir çizgisinde s›k s›k
dile getirilmesi ile beraber geleneksel
ö¤elerin de bu merasimde oldu¤u gibi ortaya ç›kmas›na imkan tan›maktad›r.
Özellikle kad›nlar›n ‘u¤urlu olsun! A¤z›-
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n›n tad› bozulmas›n’ ﬂeklindeki ifadeleri,
dua motifinin geleneksel yaﬂam biçimimizdeki önemine iﬂaret etmektedir. Yine
küçük yaﬂta evlendirilmeler ve iki eﬂli
olarak dikkatlere sunulan evlilikler de,
ironik bir biçimde önemle lanse edilir.
Roman›n baﬂlang›c› ile beraber ele
ald›¤›m›z dü¤ünün elbette k›z isteme ve
verme hatta kaç›rma motifleri de zaman
zaman belirginleﬂmekte “ al›nan k›z›n,
baba evinden ayr›lmas›yla ortaya ç›kacak ekonomik boﬂlu¤u doldurmak, ayr›ca
çeyizinin bedelini ödemek amac›yla” (Er
1986: s.34) k›z babas›na verilen maddi
karﬂ›l›k da yine geleneksel halk davran›ﬂlar› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Kemal Tahir’in, Sa¤›rdere ve Körduman ikilemesinde en çok üzerinde durulan bir di¤er halkbilimi ö¤esi olarak
karﬂ›m›za bat›l inan›ﬂlar ç›kmaktad›r.
Bat›l inançlar, bazen geleneksel inanç
silsilesine ba¤l› olarak bazen de yanl›ﬂ
din bilgisine dayal› bir inanc›n tezahürü
olarak kendisini göstermektedir. Bu bat›l halk inançlar›n›n temelinde elbette
e¤itim eksikli¤i yatmaktad›r. Cehaletin
var oldu¤u süreçte bu boﬂlu¤u, yanl›ﬂ
inançlar ve buna paralel olarak eksik
din anlay›ﬂlar› dolduracakt›r. Bu eserlerde de mevcut olan birçok geliﬂme bu do¤rultudad›r. Nitekim Sa¤›rdere’de baﬂkiﬂi
Mustafa, sevdi¤i Ayﬂe’ye yak›n olabilmek için bütün ümidini ve hayalini t›ls›ml› yarasa kemi¤ine ba¤lamakta, böylece hem dine bak›ﬂ aç›s›ndaki eksikli¤ini hem de cehaletini bir kez daha aç›¤a
ç›kartmaktad›r. Romandaki bu halk
inanc› eserde ﬂu ifadelerle tezahür etmektedir:
“Kuﬂa¤›n›n aras›ndan Topal ‹smail’in bunca yalvarmalardan sonra getirdi¤i t›ls›ml› yarasa kemi¤ini ç›kard›.
Kulhuvallah okuyarak, kemi¤in ›s›tacak
yan›n› titreyen eliyle Ayﬂe’nin s›rt›na, yukar›dan aﬂa¤›ya üç kere sürdü. Bunu yaparken diﬂlerini öyle s›km›ﬂt› ki, çenesiy-
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le beraber s›rt› da s›zlamaya baﬂlam›ﬂt›.
“Belki bir u¤ursuzluk olur, yanl›ﬂl›k olur
da fayda vermez.” diye avucunun içindeki kemi¤e bakt›: “Tamam! Do¤ru sürmüﬂüz!... So¤utacak yan› de¤il, ›s›tacak yan›!... Aferin!” (Sa¤., s.106)
Körduman da ise yine ayn› Mustafa, bu kez karﬂ›s›na evli olarak ç›kan eski sevgilisi Ayﬂe’yi kendisine eﬂ olarak
seçme cüretini, teyzesinde bulaca¤›n›
umdu¤u muskaya dayand›rmakta, Ayﬂe’nin evli oluﬂu bile bu esrarl› gücün
kullan›m›na engel oluﬂturmamaktad›r.
Netice itibari ile romandaki bu inanç unsuru roman karakterlerinden biri olan
Emine Teyze’nin Mustafa’ya söyledi¤i ﬂu
sözlerde yank›s›n› yükselterek göstermektedir: “ - Söylemesi kolay! Amcan›n
muskalar› rahmetli eniﬂtenin t›ls›m›ndan bask›nd›r... T›ls›m, cin, peri iﬂi...
Muska dua üzerine gider. Sen duay› bilir
misin?” (Kör., s.107)
Yine ayn› ﬂahsiyetin Mustafa’ya aktard›¤› ﬂu ifadelerinde bat›l inanç yap›s›n›n halk inançlar›nda ne denli temel bir
dinamik yap› oluﬂturdu¤u net bir ﬂekilde
görülür: “- Okula baﬂlam›ﬂs›n. ‹yi, Kuran’› bir tamam ezber et. Hâf›z olursun.
Yamören’e imam olursun. Nefes etme¤i
de ö¤ren hay Mustafa! K›s›r kar›lara lâz›m... Kar›n›n k›s›r› hocaya belini çi¤netirse o¤ul peydahlar.”2 (Kör., s.106)
Bu ikili roman›n muhtelif bölümlerinde yine okunmuﬂ incir gibi sihirli-t›ls›ml› özellikleri olan nesneleri görmekte
zorlanmamaktay›z. Halk inançlar›n›n
zengin motiflerini süsleyen bu örneklerle birlikte özellikle, k›rsal bölgelerimizdeki halkbilimsel ö¤elerin çeﬂitlili¤i konusunda detayl› yans›malar›n kendisini
göstermesi, bu ba¤lamdaki yelpazenin
ne kadar geniﬂ aç›l›ml› oldu¤unu gösterir.
‹nanç aç›l›m›n›n bir di¤er yüzünde,
günlük s›radan yap›lan davran›ﬂ biçimlerinde gelenekselleﬂmiﬂ bir din kültürühttp://www.millifolklor.com
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nün yer yer belirdi¤ini ve bu belirginli¤in spontane bir suretle kendisini gösterdi¤ini tespit etmekteyiz. Eserde özellikle ‹slâm tarihinde yaﬂanm›ﬂ olan baz›
etkileyici dönemler, hayat›n ak›ﬂ çizgisinde telmih edilmekte ve bir anlamda o
yaﬂananlarla iliﬂki kurulabilmektedir.
Nitekim roman baﬂkiﬂisi Mustafa’n›n
sevdi¤i k›z olan Ayﬂe’ye yaklaﬂma giriﬂiminde, Nail A¤a’n›n kendisine, ondan su
isteyip içme bahanesi için iletti¤i ﬂu telkinlerde bu durum kendisini hissettirmektedir:
“... ‹mans›z dedikse büsbütün yezit,
firavun de¤il ya... Hasan Hüseyin efendimizin Kerbelâ cenginde düﬂman› de¤il
ya... Suyu içtin mi, bu sefer de yüzüne
bakars›n: “Suyunu içtim, inﬂallah yak›nda seni de su gibi içerim” dersin” (Sa¤.,
s.47)
Görüldü¤ü gibi sevginin dile getirilmesinde bu dinsel inanç ö¤esi kendisini
göstermekte ve “inﬂallah” gibi gelenekselleﬂen bir temenni ile desteklenmektedir. Eserin ilerleyen bölümlerinde yine
günlük spontane yap›lan eylemlerde de
mevcut inanç ö¤esinin kendisini hissettirdi¤ini görmekteyiz. Roman baﬂkiﬂisi
Mustafa’n›n saati ile ilgili olarak; “Mustafa alaturka ikiyi gösteren saatini “besmele” çekerek sekizi on geçeye ayar etti”
(Sa¤., s.147) tarz›ndaki betimlemenin
“besmele” ile ifade edilmesi, yine gelenekselleﬂmiﬂ inanç ö¤esinin günlük yaﬂam ile ne denli iç içe geçmiﬂ oldu¤una
çok somut bir örnek teﬂkil etmektedir.
Gelenekselleﬂmiﬂ bir baﬂka e¤ilim
unsuru olarak da e¤itim ö¤esi üzerinde
odaklanmak istiyoruz. E¤itim tamamen
törelerin ön gördü¤ü geleneksel bir kal›p
içerisinde yürütülmekte, bir baﬂka deyiﬂle modern sistemin ötesinde gerçekleﬂtirilmek istenmektedir. Dinsel e¤itimin Cumhuriyet’in ön gördü¤ü e¤itim
sisteminin önünde yer almas› bir baﬂka
deyiﬂle resmi e¤itimin önünde bulunmahttp://www.millifolklor.com

s›, tamamen gelenekselleﬂmiﬂ e¤itim yap›s›na Türk köylüsünün sad›k kalma endiﬂesinden kaynaklanmaktad›r. Bu durum Sa¤›rdere’de Kulaks›z Yakup
A¤a’n›n ye¤eni Meryem’e ifade etti¤i ﬂu
sözlerde kendisini aç›k bir ﬂekilde hissettirmektedir:
“ – ‹yi dinle... Bu sözüme kulak vereceksin. O¤lan› yeni yaz› okuluna göndermek yok. O¤lunu Kurﬂunlu’nun beﬂ s›n›fl› okuluna hiç göndermeyeceksin... Hocadan Kur’an ö¤rensin, ak›ll› ise eski yaz›
ö¤rensin. Benim Murat’› Kurﬂunlu’nun
okulu bozdu. Beﬂ y›l okuttuk, beﬂ y›l ﬂ›k›r
ﬂ›k›r paralar verdik... Hesaplasam, iki
çift öküz paras› tutar. ﬁimdi bizi be¤enmez....” (Sa¤.,s 59)
Mevcut olan ifadelerden de anlaﬂ›laca¤› gibi Kulaks›z Yakup A¤a kendi
düﬂünce sisteminden uzaklaﬂan bir anlamda gelenekselleﬂmiﬂ kal›plar›n d›ﬂ›nda hareket eden o¤lu Murat’›n davran›ﬂlar›n› kendi gelenek ve göreneklerine ayk›r› bulmakta, kendi köyünün çocuklar›n›, o¤lu Murat gibi olmamas› yönünde
Kur’an e¤itiminin oldu¤u yerlere gönderilmesini arzu etmektedir. Yine görüldü¤ü üzere k›rsal kesimlerde çift hayvan›n›n de¤eri önemli bir ölçek niteli¤inde
bulunmakta ve bu her ﬂeyin önünde yer
almaktad›r. Bu durum köy halk›n›n
mevcut inanç sisteminde yeterince “e¤itilmemiﬂ olman›n yol açt›¤› yanl›ﬂ düﬂüncelerden” (Kaplan1997:242) kolay kolay kurtulamad›¤›n› göstermektedir.
Dar bir çevrede her türlü etkileﬂimden uzak yaﬂayan Türk köylüsü geleneksel yap›n›n d›ﬂ›na ç›kmakta oldukça zorlan›r. Hayat ﬂartlar›n›n a¤›r olmas› ve
mevcut problemlerin de geleneklerin ön
gördü¤ü bir biçimde çözüme kavuﬂturulmas›n›n istenmesi, pozitif düﬂünceyi arka plana itmiﬂtir.
Sa¤›rdere ve Körduman’da geleneksel yap›n›n devam ettirdi¤i müspet oluﬂumlar da dikkat çekici bir boyutta iﬂ-
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lenmiﬂtir. Özellikle yarenlik teﬂkilat›n›n
fonksiyonel bir tarzda iﬂlenmesi, köy
halk›n›n birlik ve düzenindeki etkinli¤inin belirtilmesi önemli bir ayr›nt› olarak
sunulur. Bu suretle Anadolu köy yap›s›n›n tarihsel sürecine ve bu örgütün “gücünü yitirdi¤i zaman köyde baﬂ› boﬂluk
ve ahlâks›zl›k” (Yalç›n 2003: 160) gibi
e¤ilimlerin nas›l bir devinim kazanabilece¤inin de alt› çizilmektedir.
Sa¤›rdere ve Körduman ikilemesinde köy halk› aras›ndaki çekiﬂme, tart›ﬂma, anlaﬂmazl›k gibi kaotik durumlarda
da gelenekselleﬂmiﬂ ve en önemlisi kanun d›ﬂ›nda yer alan “bir hak arama veya iddia etme” (Kaplan 1997:201) e¤iliminin hüküm sürdü¤ü, bir anlamda medeni hukuka ters gelen bir halk hukukunun a¤›rl›kl› olarak ra¤bet gördü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r. Bu roman ikilemesinde de
eser baﬂkiﬂisi Mustafa’n›n babas› Kulaks›z›n Yakup’la, “son derece cimri ve zengin bir aile olan Hocalar›n Hakk› ile aralar›nda tekelerini ve s›¤›rlar›n› öldürttü¤ü için düﬂmanl›k bulunmaktad›r.” (Yalç›n 2003:158) Bu düﬂmanl›k öç alma ihtiras›n› taze tutmaktad›r. Yakup A¤a, tekelerinin ölümünden sorumlu tuttu¤u
Hocalar›n Hakk›’dan öç al›nmas›n› devaml› olarak o¤ullar›na aktard›¤› telkinlerle dile getirir. O¤ullar›ndan Hocalar›n
Hakk›’n›n eﬂinin baﬂtan ç›kar›l›p rezil
edilmesini isteyen Yakup A¤a bu yöndeki ödeﬂme anlay›ﬂ›n›, o¤lu Mustafa’ya
aktard›¤› ve büyük evlad› Murat’› eleﬂtirdi¤i ﬂu sözlerle aç›¤a vurmaktad›r:
“... Sen Ankara’ya gittin. Hocalar›n
Hakk› fazladan Ayﬂe’yi ald›. Benim Murat o¤lum, bir köyün küçük baﬂa¤as›
okumuﬂ bir yi¤it... “Aman o¤lum, iﬂte s›ras›. Hadi davran... Hakk› iki kar› ile
rençperli¤i büyütür. Benim eski sözüm
söz. Gülzar olmad›, Ayﬂe olsun!” diye yalvard›m. Para etmez. “Aman yavrum!
Öcümüzü yerde koma!” Para etmez. “Bana böyle ﬂeyler söyleme, ay›pt›r. Böyle laf-
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lar› b›rak. Töbe olsun kar›y› al›r S›m›cak’a giderim!” demez mi? Hele rezil”
(Kör., s. 102-103)
Görüldü¤ü üzere Kemal Tahir Sa¤›rdere ve Körduman ile de¤er yarg›lar›
sabit kalan k›rsal kesimdeki insanlar›m›z›n de¤iﬂime kapal› olan yap›lar›na
›ﬂ›k tutmakta ve bu durumu ironik ve
ucu aç›k bir platformda yapm›ﬂ oldu¤u
gözlem ve incelemelerindeki halk tahlilleri neticesinde ele almaktad›r. Naz›m
Hikmet’in bu ikili eserin ilki için söyledi¤i “ Sa¤›rdere sahici Türk romanc›l›¤›nda bir merhaledir” (Hikmet 1996:145)
sözü san›r›z bu durumu yeterince özetlemektedir. Köy ve köylünün ‘mülkiyetçili¤i’, ‘psikolojik e¤ilimleri’ ve her ﬂeye ra¤men ‘köye olan sevgisi’ ünlü ﬂair taraf›ndan bu eserde çok iyi tahlil edilip yazar›
eserini yay›mlama yönünde yüreklendirmiﬂ olmas›, kuﬂkusuz kendisinin bizzat
tespit etti¤i bu özgün özelliklerden kaynaklanmaktad›r.
Sa¤›rdere ve Körduman’da halk
edebiyat›n›n kapsam› alan›na giren özellikler de az›msanmayacak seviyededir.
Özellikle mani,efsane, halk hikâyesi,
türkü ve atasözleri gibi motifler, roman›n olay örgüsünün deviniminde ritmik
bir ﬂekilde kendisini göstermekte, eserlerin anlat›m›ndaki monotonluk kuﬂkusuz bu ﬂekilde ortadan kald›r›lmaktad›r.
Nitekim Körduman’da Yakup A¤a’n›n
ekin ekme zaman›nda söyledi¤i ﬂu mani,
Türk köylüsünün eme¤e ve ekme¤e verdi¤i önemi göstermesi hem de bu özel durumu kendilerine özgü bir tarz ile yans›tmalar› aç›s›ndan önemli bir göstergedir: “ – Seyrek ektim s›k ver. Tanesini tok
ver. Geçen sene az ç›kt›, bu y›l bize çok
ver. Köylünün pîri Adem Baba!... Bize
Halil-‹brahim bereketi ver. Ya Allah, ya
pîr! Bismillah!” (Kör., s. 96)
Efsane olarak anlat›lan hususlar
da, yine roman kahramanlar›ndan Yakup A¤a’n›n hayata bak›ﬂ perspektifi ve
http://www.millifolklor.com
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ﬂahs›na münhas›r baz› eklemeleri ile dile getirilir. Özellikle nimete karﬂ› yap›lan sayg›s›zl›klar neticesinde oluﬂan k›tl›k ve buna ba¤l› olarak yaﬂanan s›k›nt›lar, Yakup A¤a’n›n anlatt›¤› ve etkisi alt›nda kald›¤› efsane kökeni olan ama gelenekten gelen bir inanç unsuru ile de
beslenen anlat›lardan oluﬂmaktad›r. Yine tah›ldaki berekete yönelik olarak bu
ba¤lamdaki anlat›mlar köy halk›n›n
beklentilerine ve hayat felsefelerine ›ﬂ›k
tutmaktad›r.
Romanlarda zaman zaman baz› durumlar karﬂ›s›nda anlat›lan unsurlar
halk hikâyelerini içermekte, bazen de kiﬂi baz›nda yap›lan benzetmeler bu hikâyelerdeki kahramanlar ile özdeﬂleﬂtirilmektedir. Nitekim eserde Topal ‹smail’in
bilge kiﬂili¤ine at›fta bulunan Mustafa’n›n ondan ald›¤› cevapta, her ne kadar
tevazu ile beraber bir küçümseme özelli¤i söz konusu olsa da Kerem ile Asl› ve
Ferhat ile ﬁirin adl› halk hikâyelerinin
belirtilmesi, köy halk›n›n bu hikâyelerdeki kahramanlar ile sürekli iç içe yaﬂad›klar›n› ve onlardan etkilendiklerini
göstermektedir: “- Kitaplara iﬂe yarar biﬂey yazmazlar, Kitaplara yaz›lanlar hep
masal... Kerem Asl›’y› sevmiﬂ. Ferhat ﬁirin’e tutkun...” (Kör., s. 144)
Yine eserde roman kahramanlar›ndan Pelvan Vahit’i eleﬂtiren Topal ‹smail’in halk hikâyesi kahramanlar› ile ilgili benzetme kurdu¤u ﬂu ironik ifadeler,
ayn› zamanda Türk köylüsünün mizahi
yetene¤ini de ortaya ç›karmaktad›r: “ –
Gördün mü ortak? Bizim Pelvan masallar›n Ferhat’› olmuﬂ, töbe! Bu bizimki
cumhuriyet Ferhat’›... eski Ferhat da¤lar› delermiﬂ ﬁirin’in aﬂk›yla...Yenisi ah›r
dam›n› delmekte...” (Kör.,s.323)
Halk hikâyelerinin, roman kahramanlar›nca masal ile ay›rt edilememesi
yine mevcut kültürel yap›n›n do¤ru
orant›l› olarak verilme endiﬂesinden ivme kazanmaktad›r. Yazar›n, kahramanhttp://www.millifolklor.com

lar› sahip olduklar› kültür çerçevesi ile
konuﬂturmak istemesi söz konusu olan
bu durumun ortaya ç›kmas›n› tetikler.
Halk edebiyat›n› besleyen unsurlar›n bir di¤er özelli¤i olarak türkü motifi
ile de karﬂ›laﬂmaktay›z. Anadolu insan›n›n duygular›n› yans›tan bu ezgi, eserde
Ankara’daki Cemal Usta’n›n bir çal›ﬂma
an›nda duygular›ndan hareket kazanarak dudaklar›ndan dökülür. K›rﬂehir’in
Çiçekda¤› yöresine ait olan bu türkü;
Bab›nad›r, deli gönül bab›na
Koç yi¤itler s›¤maz oldu kab›na
Al çam›n, boz meﬂenin dibine
Köfür köfür yatmam›za ne kald›.
(Sa¤., s.221)
gibi simge de¤erleri yüksek olan unsurlarla yank› bulmakta, bir anlamda
Anadolu insan›n›n yan›k ba¤r›na tercüman olmaktad›r.
Sa¤›rdere ve Körduman romanlar›,
atasözü ve deyim yönlerinden de az›msanmayacak zenginliktedir. Özellikle geleneksel kültürün hakim oldu¤u bu sözlerde, Türk halk›n›n geçmiﬂten gelen bir
deneyim birikiminin yans›mas› hissedilmekte, olaylar devinimine bu sözler ile,
pratik sonuçlar eklenmektedir. Nitekim
eserde Pelvan Vahit ile Topal ‹smail’in
ﬂakalaﬂmalar› neticesinde ‹smail’in söyledi¤i ﬂu atasözü, Anadolu insan›n›n de¤er yarg›lar›n› özetlemektedir: “... Erkekle ﬂaka yapma belâ ç›kar, kar›yla ﬂaka yapma zina ç›kar” (Kör., s.184) Yine
Mustafa’n›n ‹smail’e yönelik olarak “K›y›c› kazansa kurt kazan›r” (Kör., s.143)
sözü de bir vicdan muhasebesi dönemecinde söylenmiﬂ bir atasözü olarak de¤er
kazan›r. Körduman’da yine “Piﬂen aﬂa su
katmak” (Kör., s.19) deyimi de roman
kahraman› Topal ‹smail’in kendince iyi
giden bir serüvenin olumsuzlukla bitebilece¤ini sand›¤› bir sonuçtan ürkmesi
neticesinde dile getirilir.
Görüldü¤ü üzere, bu iki eserin halk
edebiyat›n›n bütün ö¤elerini kapsam›
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alan›na alan bir düzenek içerisinde geliﬂimini sürdürdü¤ünü belirlemekte, mevcut olan motif ve ö¤elerle bu devinim çizgisinin ritmik bir kültür de¤eri kazand›¤›n› görmekteyiz.
Eserde yine çeﬂitli hastal›k ve incinmelerde doktor tedavisine baﬂvurulmadan halk hekimli¤i kapsam›na yönelik
baz› tedavi yöntemlerine yönelinilmesi,
hem gelenekçi bir yap›ya hem de modern
tedavi yöntemlerinin bulundu¤u mekanlara ulaﬂ›lman›n zorlu¤una ve güçlü¤üne iﬂaret etmektedir. Nitekim Sa¤›rdere’de çal›ﬂmak için Ankara’ya gelen ve
taﬂ ustal›¤› sanat›na yönelen Mustafa’n›n çal›ﬂma an›nda incinen bile¤ine
yönelik olarak ustas› Cemal Usta’n›n
kendisine söyledi¤i ﬂu sözler, halk hekimli¤i unsurunu ön plana getirmekte,
gelenekten gelen bir davran›ﬂ tepkisi
olarak doktora baﬂvurulmas› gere¤ini
arka plana itmektedir: “-‹laç koymal›...
Zeytin tanesini dö¤ersin. Üzerine sard›n
m› bir ﬂey kalmaz.” (Sa¤., s. 221) Yine ayn› eserde s›tma hastal›¤›n›n tedavisinde
bu defa sirkenin ilaç olarak kullan›lmas›, benzer yöntemlerin çeﬂitli ﬂekillerde
devam etti¤ini göstermektedir. Bu özellikler, Anadolu insan›n›n incinme, zehirlenme, s›tma ve sara gibi hastal›klarda
pozitif bilimden ziyade deneme yan›lma
yoluyla ö¤renilmiﬂ ve halk aras›nda doktor ilaçlar›ndan ziyade önemsenmiﬂ bitki
ve benzeri unsurlara yöneldi¤ini ve iyileﬂme, s›hhat inanc›n› bu ﬂekilde pekiﬂtirdi¤ini özetlemektedir.
Sa¤›rdere ve Körduman’da eﬂya motifi de a¤›rl›kl› olarak kendisini hissettiren ö¤elerin baﬂ›nda yer al›r. Özellikle
bu nesnelerin seçimindeki hassasiyet,
dikkat çekici bir düzenekte verilmiﬂ ve
simge de¤erleri yüksek tutulmuﬂtur. Bu
eﬂyalar, adeta köylülerin hayat karﬂ›s›ndaki pozisyonlar›n› ﬂifrelemektedir.
Eserdeki ismi Yamören gerçekte ise Yamukören olarak lanse edilen bu köyde
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insanlar, adeta yaln›zl›kla örülen kaderlerine boyun e¤mekte, varoluﬂ çizgisinde
kendilerini gerçekleﬂtirememiﬂ ﬂahsiyetleri temsil etmektedirler. T›pk› Topal ‹smail, Kulaks›z›n Yakup gibi kiﬂilerde oldu¤u gibi dikkatlere sunulan eﬂyalar da
eksik, bozuk ve rast gele bir tarzda belirginleﬂmektedir. Bu duruma en güzel örnek olarak Mustafa’n›n Ankara’dan geliﬂinde eﬂyalar›n› yerleﬂtirmek için açm›ﬂ
oldu¤u sand›ktaki nesneleri gösterebiliriz:“... Çocuklu¤undan beri eline ne geçtiyse buna doldurmuﬂtu. Elektrik fenerlerinin minimini bozuk ampülleri, boﬂalm›ﬂ piller, anahtarlar› kaybolmuﬂ üç asma kilit, bir tornavida, bir duvarc› malas›, hiç sap tak›lmam›ﬂ yeni bir keser, zincir parçalar›, dü¤meler, pasl› çiviler, pasl› civatalar, somunlar, k›r›k e¤eler...”
(Kör., s.29)
Bu eﬂyalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi,
köydeki sosyal durum bu nesnelerle
sembolize edilmekte, bir anlamda mekan-insan iliﬂkisindeki ayr›lmaz ba¤›n
dü¤ümleri bu ﬂekilde temsil edilmektedir. Buradan hareketle, Kemal Tahir’in
bize ilk etapta basit gibi gelen nesneleri
seçerken, halkbiliminin bu yöndeki etkin özelli¤ini de ayr›cal›kl› bir mercekle
ele ald›¤›n› göstermektedir.
Eserlerde eﬂya motifi ile beraber giyim-kuﬂam, süslenme ve tak› yönündeki
maddi kültür unsurlar› da yine önemle
ve roman kahramanlar› ile bütünleﬂen
bir uyum çerçevesinde ele al›nm›ﬂt›r.
Özellikle roman kahramanlar› ile örtüﬂen bu giysiler, onlar›n kiﬂiliklerini tamamlayan bir yap› taﬂ› hüviyetindedir.
Kemal Tahir eserlerindeki zengin
halkbilimsel motiflere formel say›lar dedi¤imiz, mitolojiden ve gelenekten beslenen ve mistik de¤eri olup günümüze kadar gelen bu say› ö¤elerini de eklemeyi
ihmal etmemiﬂtir. Bu say›lar özellikle,
Mustafa’n›n Ankara’dan dönüﬂünde açt›¤› sand›ktan ç›kan ve “üç asma kilit”
http://www.millifolklor.com
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tarz›ndaki eﬂya betimlemelerinde, Battal A¤a ile Selime’nin evlilik merasimindeki “üçüncü dolaﬂma” gibi geleneksel
gelin getirme eyleminde ve “ Kulaks›zlar›n kalburu Meryem’in yedi yaﬂ›ndaki
o¤lu taﬂ›yordu” (Sa¤., s.76) gibi ﬂah›s tan›mlamalar›nda kendisini hissettirmekte ve rast gele bir ﬂekilde bu say›lar›n
okuyucuya iletilmedi¤i görülmektedir.
Berna Moran’›n Kemal Tahir’in
aç›klamalar›ndan hareket ederek kendisini “toplumu, sezgilerini de kullanarak
inceleyen bir sosyolog” a (Moran 1990:
139) benzetmesini, elbette bu detayl›
halkbilimsel ö¤elerin geniﬂ aç›l›ml› bir
suretle eserlerinde kullan›lmas›na endeksleyebiliriz. Yazar bu iki eseri ile “
Türkiye’nin yaﬂad›¤› toplumsal de¤iﬂim
içinde köye ve köylülere has” (Gündüz
2004:424) problemleri, onlar›n özgün
kültürel yap›lar›na müdahale etmeden,
saf ve gerçekçi bir perspektifle Türk okuyucusuna sunmuﬂ ve bir anlamda toplumumuzdaki de¤erler silsilesini çok iyi
yakalam›ﬂt›r.
Sonuç olarak Sa¤›rdere’de karﬂ›l›ks›z bir sevgiye ›ﬂ›k tutan yazar, Körduman’da “ köyün ve kentin de¤iﬂen toplumsal sorunlar›n›, yurdun yeni iktisadi
politikas›n› iﬂler.” (‹leri 1995:256) Bu
farkl› aç›l›mlar da bizlere Kemal Tahir’in
Anadolu köyü ve köylüsünü anlatan bu
ilk romanlar›nda zengin tema örgüsü ile
kültürel yönden çok renkli olan halkbilimsel ö¤elerimizin uyumlu bir armoni
içerisinde ve derinli¤i olan anlam bütünlü¤ü ile sunuldu¤unu göstermektedir.
Yazar›n mevcut olan bu fenomenleri,
adeta bir ressam titizli¤i eﬂli¤inde romanlardaki olay örgüsündeki aksiyonlara nakﬂederek sundu¤unu belirlemekte,
özellikle kendisinin köy romanc›s› olmas› ile beraber gelenekten gelen kültür
ö¤elerini kullanmas› yönünde, büyük bir
sorumlulu¤u baﬂar›l› bir ﬂekilde yerine
getirdi¤ini görmekteyiz.
http://www.millifolklor.com

Bu iki eserde yine mekan›n köy-ﬂehir-köy döngüsünde oluﬂmas› da mevcut
olan halkbilimsel ö¤elerin ortaya ç›kmas›n› bir baﬂka deyiﬂle köy ve ﬂehir ortamlar›ndaki kültürel devinimlerin bir araya
getirilmesi sonucunda, söz konusu olan
yöresel zenginliklerin daha çarp›c› bir ﬂekilde belirginleﬂmesinin sa¤land›¤› unutulmamal›d›r. Eserlerinde ﬂehir ortam›ndan vazgeçmeyen Kemal Tahir, bu ikilemesinde de ﬂehir unsurunu ön plana getirerek, Türk köylüsünün gelenekten gelen de¤er yarg›lar› ile modern de¤er yarg›lar› aras›ndaki davran›ﬂ özelliklerini
ironik bir çerçevede ele almak istemiﬂ ve
bu ortam› derinli¤i olan bir bak›ﬂ aç›s› ile
okuyucunun dikkatine sunmay› hedeflemiﬂtir. Bu iki eserde de ﬂah›s, zaman ve
mekan unsurlar›n›n mevcut devinimler
paralelinde ve üstlendikleri misyon özellikleri ile yads›nmadan dikkate al›nmas›
gerekti¤ini temenni etmekteyiz.
NOTLAR
1
Sa¤›rdere roman›ndan yap›lan al›nt›lar,
Adam Yay., 1. Bas., Mart 1991 y›l›na ait olup, Sa¤.
k›saltmas› ile verilmiﬂtir.
2
Körduman roman›ndan yap›lan al›nt›lar,
Adam Yay., 1. Bas., Eylül 1991 y›l›na ait olup, Kör.
k›saltmas› ile verilmiﬂtir.
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