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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Dünyanın pek çok coğrafyasında günümüz -21. yüzyıl- koşulla-
rında bilim-teknik alanındaki gelişmeler, sosyal-siyasal ve kültü-
rel yaşamda görülen yenileşme ve değişim hareketleri çerçevesin-
de pek çok geleneksel değer gibi sözlü gelenek ve onun önemli bir 
ögesi olan ezgili / şiirsel sözlü anlatım da artık eskisi gibi güçlü, 
özgün ve etkin değildir. Değişen koşullarla beraber bulunduğu 
coğrafya ve kültürel atmosfere göre ezgili ve şiirsel sözlü gelenek 
de bazı özel, nitelikli temsilciler veya amatör kişiler aracılığıyla 
değişip dönüşerek de olsa varlığını sürdürmektedir.

Sözlü kültürlerde toplumsal birikimin yansıması olarak duygu, 
düşünce ve aktarımlar bir ölçüde kalıplaşarak bellekte kolayca yer 
edinirler. Özellikle özünde ezgi ve şiirsellik barındıran bu sözlü 
kültür ürünleri/kalıpları, tarihî ve kültürel birikimi beraberinde 
getirdiğinden sözlü olanın nihayetinde unutulup yok olması 
riskine karşı doğal olarak yazılı ortam ve modern dünyada 
önemli bir yeri olan elektronik kültür ortamına gereksinim 
duyar. Böylece söz konusu sözlü ürünler, yazılı ve sözlü kültür 
ortamında yok olmayıp farklı formatlarda varlığını sürdürür.1 

Modernleşme sürecinde başlayan ve günümüzde de gelişimini 
sürdüren medya kültüründe sözlü kültür ürünleri yeniden değer-
lendirilir: 

“Gazetelerde tefrika edilen metinler, çizgi romanlar; taş 
plaklarda meddah anlatıları; 45’lik plak döneminde mizahî 
dramatik plaklar, bunlara eşzamanlı olarak radyoda ‘arkası 

1 Gülin Öğüt Eker, “Gelenekten Geleceğe Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El 
Kitabı, (Ed.: M. Öcal Oğuz), Grafiker Yayınları, 7. bs., Ankara 2010, s. 397-398.
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yarın’ kuşaklarıyla türkü hikâyelerini ve halk hikâyelerini bölümler 
hâlinde dinleyiciyle buluşturma, film senaryosu olarak anlatmaları 
kullanma, halk hikâyelerini kasetlere okuma ve nihayetinde tele-
vizyon dizileri bu sürecin ürünleridir. Süreç yeni medyalarla devam 
edecek, bir ayağı geleneğe, diğer ayağı da kültür endüstrilerine basan 
yeni içerikler ortaya çıkacaktır. Yeni medyaların kuralları, biçim ve 
işleyişi, kullanıcısı içeriklerin tarzını belirleyecektir.”2

Sözlü kültür veya yazılı kültür sürecinden geçip elektronik ortama aktarı-
lan metinler; artık bildik icracı-dinleyici veya yazar-okur katı ilişkisinden, 
sınırları az ya da çok belirlenmiş bir durumdan farklılık arz eder. Okur; 
bir nevi metinlerle dizin ekleme, kopyalama, notlar ekleme, metni parça-
lara ayırıp yeniden oluşturabilme gibi bir dizi müdahaleyi yapabildiği gibi 
ortak bir yazar konumuna bile yükselebilir.3 Doğal olarak bu yeni evrede 
elektronik çağın okurları; metinleri yeniden inşa ederek deforme edebilir, 
yeni bir bağlama sokarak “fake” olarak kendi eseri hâline bile dönüştüre-
bilir.

Sözlü kültür ürünleri, önce yazılı kültür döneminde yazı aracılığıyla doğ-
rudan veya dolaylı olarak kayıt altına alınıp gelecek kuşaklara aktarıl-
mıştır. Klasik ve halk edebiyatı sahasında yazılı metinlere kaynaklık veya 
aracılık etmiştir. Anadolu coğrafyasında da birçok anonim halk edebiyatı 
ürünü, halk şairi, ozan-âşık, aşug, dengbêj gibi temsilciler; ilk ciddi yazılı 
ortam örnekleri olan cönkler ve mecmuaların yanı sıra seyahatname, di-
vanlarda, hatıratlarda kendine yer bulur. 

Âşık edebiyatı için önemli bir yazılı kaynak olan el yazması cönklerde, çe-
şitli saz şairlerine ait örneklere dağınık şekilde de olsa rastlamak müm-
kündür. Önceki yüzyıllarda da mevcut olmakla birlikte özellikle 19. yüzyı-
lın cönklerin ve mecmuaların en fazla yazıldığı dönem olduğu ve hatta bu 
yüzyılda âşıkların şiirlerini içeren müstakil divanların dahi tertip edildiği 
görülür.4 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren halk bilimi / halk 
edebiyatı araştırmaları ve derlemeler yaygınlık kazanırken dergilerin ya-
yınlanmasıyla birlikte yazılı ortamda sözlü kültür ürünleri daha çok yer 
edinmeye başlar. Yazılı ortam bağlamında çağdaş edebiyatta da doğrudan 

2 Süleyman Fidan, “Televizyon Dizilerinde Geleneksel Müziğin Kullanımı, Sosyal Medya 
Döneminde Müzik Üreticisi ve Tüketicisinin Yeniden Konumlandırılması”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, C 11, S 60, 2018, s. 129. 

3 Roger Chartier, “Metinlerin Dünyasından Okurlarınkine”, (Söyleşi: L. Yılmaz), Cogito, S 34, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003, s. 40-53. 

4 Dilaver Düzgün, “Âşık Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed.: M. Öcal Oğuz), 
Grafiker Yayınları, 7. bs.,  Ankara 2010, s. 333. 
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veya dolaylı olarak kısmen de olsa varlık bularak sözellikten yazılıya geçil-
diği görülür. 

Modern ya da çağdaş edebiyat olarak adlandırılan yazılı edebiyatta, ro-
man, öykü, şiir kitaplarında; radyo-televizyon ve sinemada reklam, 
dizi film, sinema programlarında, senaryolarında ezgili / şiirsel sözlü 
gelenek ögelerinin, ezgi ve şiir örneklerinin kullanılması ya da onlardan 
esinlenilmesi sözlü kültürün hâlâ etkinliğini koruduğunun göstergeleri-
dir.  Ayrıca alternatif bir eğlence mekânı olarak türkü-barların/kafelerin 
açılması ve orada geleneğin modern yaşamla birlikte yeniden inşa edilme-
si, görünür kılınarak pazarlanması da söz konusu göstergeler arasında yer 
alır. 

Modern kent koşullarında âşıklık geleneği ve dengbêjlik geleneği doğal 
mekânlarından ve uygun sosyokültürel olanaklardan yoksun kaldığı için 
artık kentlerde yeni âşık kahvehaneleri ve dengbêj evi gibi yapay, mikro 
ortamlar aracılığıyla icrasını halka, kamuya aktarmaya ve böylelikle var 
olmaya çalışır. Âşık kahvehaneleri tarihsel olarak hem geleneğin icra 
edildiği hem de yeni âşıklar yetiştirildiği bir mekân iken günümüzde bazı 
illerde açılan yeni âşık kahvehaneleri, geleneğin yaşatılması açısından 
oldukça anlamlı olsa da usta-çırak ilişkisini yaşatmaktan uzaktır.5 Diyar-
bakır, Batman, Van, Muş gibi illerde açılan dengbêj evleri de geleneğin kent 
kültüründe de yaşatılabilmesi adına olumlu somut bazı örnekler olsa da 
otantik niteliğini ve süregelen misyonunu koruduğu anlamına gelmez.6

Geleneğin, kent ortamında yaşatılmaya çalışılması, tanıtılması, yazılı ve 
elektronik kültür ortamında varlık göstermeye çalışılması elbette anlam-
lıdır. Ancak Leyla Neyzi’nin belirttiği gibi bu örnekler salt geçmişe özlem, 
geleneği yaşamak, özümsemek odağında değerlendirilemez; zira ticarî ve 
turistik kaygılar, geleneğin metalaştırılması gibi bir riski de vardır.7

Kent ortamındaki söz konusu âşık ve dengbêj mekânları kent yaşamında 
âşık ve dengbêjler için bir icra ortamı ve imkânı sağlasa da söz konusu ge-
leneğin doğal sosyokültürel zemini kalmadığı için temsilcilerinin toplum-
sal rollerini oynamaları zor olsa gerektir. Ancak yukarıda da belirtildiği 
üzere modernizm, kentleşme ve bilim-teknikteki gelişmeler odağında pek 
çok geleneğin varlığını yitirmesi veya özgünlüğünden uzaklaşması kaçı-

5 Dilaver Düzgün, “Erzurum’da Âşık Kahvesi Geleneği”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1995, Sayı: 1, s. 17. 

6 Fırat Taş, “Dengbêjlik Geleneği ve Dönüşümler”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s. 79.

7 Leyla Neyzi, Ben Kimim?, Türkiye’de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2011, s. 25.
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nılmazken böylesi girişimler ve olanaklar bir nebze de olsa sözlü geleneğin 
yaşatılması adına olumlu göstergelerdendir.

Yazılı Ortam ve Sözellik: Çağdaş Yazılı Edebiyatta Sözlü Gelenek Değinisi 

Sözellikten yazılıya köklü bir geçmişten süzülerek günümüz dünyasında 
varlık bulan çağdaş edebiyat, önemli bir yazılı kültür ögesidir. Ancak üze-
rine inşa edildiği sözlü/sözel kültürün etkisinden, yansımalarından uzak 
değildir. Başlı başına şiir dünyası bu etkinin odağında olsa da bunun yanı 
sıra kurmaca esaslı roman, öykü, masal gibi türlerde de sözlü, ezgili, şiirsel 
anlatma geleneğinin izlerine rastlamak olasıdır.

Özellikle modern dünyayla birlikte, günümüze yaklaştıkça âşıkların/halk 
şairlerinin kendi sözlü ürünlerini kitaplaştırdıkları görüldüğü gibi basılı 
eserleri okuyarak veya dinleyerek kendilerini yetiştirdikleri, birikim 
kazandıkları görülür. Böylece yazılı ortam hem âşıkların, halk şairlerinin 
yetişmesi hem de ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasına ciddi katkılar 
sunmuştur.8 Ayrıca yazılı ortam ve onun edebî yansıması olan yazılı/çağ-
daş edebiyatta birçok şair ve yazar, yapıtlarında hem söz konusu temsilci-
lere hem de onların ürünlerine, şiir ve ezgilerine yer vererek sözelliği yazılı 
kurmaca alana taşımış olur. 

Farklı edebî türlerde yüzyıllara dayanan hikâye anlatma geleneği, türkü 
yakmak, âşık tarzında şiir söylemenin farklı motif ve ritüellerle şiir, roman, 
öykü ve masallarda kendine yer bulabilmektedir. Kaldı ki modern edebiyat 
öncesinde Anadolu sahasında, Şükrü Elçin’in belirttiği gibi destan, efsane, 
masal, menkıbe gibi ürünlerden beslenen halk hikâyeleri uzunca bir süre 
aslında kendi dönemlerinde halkın bir nevi roman ihtiyacını karşılayan 
bir türdür.9 Halk hikâyeleri ve diğer sözlü türler değişen dünya koşullarıy-
la uyumlu olarak etkinlik alanlarını modern edebî türlere bırakmaya baş-
lar, ancak geçiş sürecinde sözlü gelenek ürünleri ve modern türler kimi 
zaman iç içedir. 

Avrupa’da 1789 Fransız Devrimi’nin etkisiyle birlikte milliyetçiliğin yayıl-
ması sonucunda millî kültür, yerel değerler, halk edebiyatına yöneliş gibi 
konulara ilgi duyulmaya başlanır. Bunun yanı sıra modern Türk edebiya-
tının teşekkül etmeye başladığı süreçte, Tanzimat Dönemi’nde özellikle 
roman, öykü, modern tiyatro gibi Batı kökenli türler adapte edilirken bir 
yandan da divan geleneği ve sözlü gelenek, halk hikâyeciliğinden yararla-
nılır. Öyle ki halk hikâyeciliğinden gelen alışkanlıkla hareket eden roman 

8 Dilaver Düzgün, “Âşık Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ed.: M. Öcal Oğuz), 
Grafiker Yayınları,  7. bs., Ankara 2010, s. 334.

9 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, 9. bs., Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 444.
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anlatıcısı, sözel bir ürünü yazılıya dönüştürdüğünün farkında olmaksızın 
bunu içgüdüleriyle gerçekleştirir. Namık Kemal’in sürekli okurunu uyar-
ması, araya girerek açıklamada bulunması, Ahmet Mithat Efendi’nin mü-
dahaleleri onların birer romancıdan ziyade hikâye anlatıcısı olmalarından 
kaynaklanır.10 Ayrıca Namık Kemal’in İntibah adlı romanının her bölü-
mün başında yer alan manzum kısımları, halk hikâyesinin nesir ağırlıklı 
olsa da kısmen manzum yapıya sahip oluşunun buradaki uzantısı olarak 
ele almak mümkündür.11 

Fransız Devrimi, milliyetçilik, mahallîleşme gibi saiklerle Şinasi’nin eser-
lerinde ortaoyunu ve meddahlık geleneğinden yararlanması, sokak dili-
nin canlılığını ve söyleyiş özelliklerini kullanması, Namık Kemal’in halk 
kültürüne yer vermesi ve Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” makalesi örneğiyle 
halk edebiyatını kaynak olarak görmesi sözlü geleneğin yeni edebiyattaki 
yansımaları olarak dikkat çeker. Yine M. Emin Yurdakul’un, Rıza Tevfik’in 
hece ölçüsüyle ve milliyetçi duygularla şiirler yazması; Türk Ocakları, Hal-
kevleri, dil ve tarihle ilgili birçok kurum, kuruluş, dernek ve folklarla il-
gili yayıncılık faaliyetlerinin görülmesi sözlü gelenek, halk edebiyatı ve 
kültürünün gün geçtikçe yazılı edebiyatta daha etkin olarak yer almasını 
sağlar.12 Millî Edebiyat, Beş Hececiler şairleri başta olmak üzere birçok şair; 
Cumhuriyet öncesi ve ilanından sonraki süreçte halk edebiyatı ve şiirinin 
biçim, içerik ve anlatım olanaklarından yararlanır. Geleneksel ve modern 
olan birlikte değerlendirilir. 

Rıza Tevfik’in, aşağıda bir bölümüne yer verdiğimiz “Uçun Kuşlar” şiiri 
yukarıdaki savı örnekler niteliktedir:

“Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sünbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Orda geçti benim güzel günlerim;
O demleri anıp bugün inlerim.
Destan-ı ömrümü okur dinlerim,
İçimde oralı bir bülbül vardır.

10 Nuran Kekeç, “Sözlü Edebiyattan Tanzimat Romanına Giderken ‘Anlatı’, ‘Anlatıcı’ ve ‘Aşk 
Olgusu’nun Dönüşümü”, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 2011, S 92, s. 29.  

11 Şeyda Başlı, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s. 
260.

12 Abdülhamit Toprak, “Halk Kültürünün Çağdaş Türk Edebiyatına Etkisi”,  Studies of The 
Ottoman Domain, C 8, S 15, Ağustos-2018, s. 82-84. 
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Hey Rıza, kederin başından aşkın,
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın,
Sende -derya gibi- daima taşkın,
Daima çalkanır bir gönül vardır.

Şair bu şiirinde vezni, pastoral-lirik işleyiş tarzı, hatta son dörtlükte 
isim/mahlas kullanması bile, muhtevasındaki özleyiş kadar halk şiirine 
öykünmeyi bile okuyana derhâl hissettirir.”13

Tanzimat Dönemi’yle başlayıp Cumhuriyet’le birlikte günümüze değin 
gelişen çağdaş edebiyat serüveninde sözlü gelenek değinisi birçok isim 
ve yapıt ekseninde farklı örneklerle ayrıca örneklendirilebilir. Burada 
Türk edebiyatının en önemli ustalarından olan salt Yaşar Kemal odağın-
da dahi sözlü gelenek değinisine dair önemli veriler elde etmek mümkün-
dür. Edebiyat tarihi kaynakları ve kendisiyle yapılan röportajlar ışığında, 
Yaşar Kemal’in çocukluğunda halk şairi olduğu, hatta “Âşık Kemal” diye 
anıldığı, ilk gençlik yıllarında iyi bir “Köroğlu anlatıcısı” olup köy köy do-
laşarak destan anlatan “destan anlatıcıları” gibi destanlar, halk hikâyeleri 
anlattığı söylenir. Bu birikim sonucu halk anlatıcılığından roman diline 
geçtiği aktarılır.14  Türkü, mâni, halk şiiri, halk şairi, ozan, efsane, hikâye, 
atasözü-deyim, dua-beddua, söz-saz, şiir-ezgi gibi pek çok öge geleneğin 
modern edebiyattaki izdüşümleri olarak onun yapıtlarında kendine yer 
bulabilmektedir:

“Yaşar Kemal’in romanlarında sözlü gelenek ürünleri çağdaş bir ya-
zarın kaleminden başarıyla bir edebiyat eserine dönüştürülmektedir. 
Folklorik unsurların yazarın romanlarını besleyen kaynaklar oldu-
ğu bilinmektedir. Saz şairlerinin, ağıtçıların ve dengbejlerin bunlar 
arasında önemli bir yer tuttuğunu, romandaki tiplerin halk şairleri-
ne önem verdiğini, onlara benzeme çabası içine girdiklerini öyle ki, 
soylarını mutlaka ünlü bir âşığa dayandırmak istediklerini eserlerde 
sıklıkla görmekteyiz.”15

Yazarın birçok romanında sözlü gelenek değinisi vardır. Örnek olarak, İnce 
Memed III romanındaki Âşık Mustafa ismiyle müsemma saz çalar, türkü 
söyler ve romandaki bir diğer âşık ise İnce Memed’in eşkıyalığıyla değil 
âşıklığıyla ünlü arkadaşı Sefil Ali başta olmak üzere âşıklar ve âşıklık ge-
leneği izleri vardır. Akçasaz’ın Ağaları’nda Âşık Hüseyin, kasabanın ünlü 

13 Rahim Sağ, “Yenileşme Dönemi Türk Şiirinde Folklor Etkisi Üzerine Kuramsal ve Eleştirel 
Bir Yaklaşım”,  Hece, Yıl: 5 (2001), S 56, s. 80.

14 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman III, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990, s. 
405.

15 Mustafa Üstünova, “Yaşar Kemal’in Romanlarında Saz Şairleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, S 9, 2005/2, s. 203. 
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aşığıdır, ezgiler söyler. Kimsecik II’de Abdal Sofî; yaşlı, elinde bir kutsal 
değnek taşıyan, sürekli gülen bir dengbejdir. Aynı romanda ağıtçı kadınlar 
ve ağıt yakma geleneği örnekleri vardır.16

Yukarıda değinildiği gibi Yaşar Kemal ve Rıza Tevfik’in şahsında birçok şair 
ve yazar yapıtlarında mensubu olduğu kültürün bir parçası olarak sözlü 
edebiyat birikiminden yararlanarak şiir ve kurmaca metinlerini gelenek 
ve modernite odağında oluşturur. Denilebilir ki sözlü gelenek birçok şair/
yazar için önemli bir referans değeri taşıyarak değişen dünya koşullarında 
adeta yeniden varlık bulur. 

Sonuç

Sözlü geleneğin ögeleri olarak ezgili ve şiirsel anlatım ve aktarımın belir-
tilen gerçeklik bağlamında değişen koşullara göre yeniden inşa edilmeye 
çalışılması veya görünürlük kazanması sözlü kültürün, yazılı ve elekt-
ronik kültür ortamı karşısında büsbütün yok olmadığını, yaşam müca-
delesi verdiğini göstermektedir. Sözlü gelenek ve edebiyat ürünleri salt 
buradaki değini ve örnekler ölçeğinde bile görüleceği üzere yazılı ve çağdaş 
edebiyatta doğrudan veya dolaylı olarak kendine yer bulabildiği gibi, bu 
edebiyatı etkilemiş, gelenek ve modernin birlikte değerlendirilmesine 
olanak sunmuştur.
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