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FOLKLORUN, BUGÜNKÜ TÜRK EDEBİYATI
ESERLERİNİN ÜSLUBUNU NE ÖLÇÜDE ETKİLEDİĞİ 

SORUNU

GORBATKİNA, Galina
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET

Folklordan yararlanılması,  çağdaş dünya edebiyatının ana eğilimle-
rindendir. Bunun asıl sebeplerinden, ilerici yazarların globalleşmenin 
getirdiği tüm ülkeler için aynı olan standartlara karşı savaşımı, kendi 
halklarının kültürünün özelliklerini korumak için gösterdiği çabalardır. 
Bu savaşımda yazarların en sağlam dayanağı, klasik edebiyat ile millî 
folklordur.

Bildiride Türk folklorunun, bugünkü Türk edebiyatı yapıtlarının biçimi 
ile üslubunu nasıl etkilediği incelenmeye çalışılmıştır.

Bildiride çok sayıda verilen örneklerde, folklora özgü türlerin (destan, 
halk hikayesi, masal, fıkra, atasözleri, “Karagöz”, “Orta Oyunu”, halk ti-
yatrosu); folklor kahramanlarının (Köroğlu, Ferhat, Kerem, Mecnun, Şirin, 
Leyla, Aslı gibi) ve folklor yöntemlerinin (tekrarlama, simgeler, allegori, 
abartma, klişeleşmiş deyimler gibi), çağdaş türk yazarların üslubunu nasıl 
etkilediği gösterilmeye çalışılmıştır.

Bildiride, Türk edebiyatının en parlak temsilcilerinin, buna paralel ola-
rak, yeni, orijinal biçim ile anlatım yöntemlerine başvurarak bir sentez 
yaratmayı başardığı ve bunun, çağadaş Türk edebiyatının başlıca özellik-
lerinden biri olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üslup; Folklor; Çağadaş Türk edebiyatı.

ABSTRACT

Problem of Folklore influence on Style of Creations of Modern 
Turkish Literature

Interest in folklore is the characteristic feature of the modern literature. 
The fighting of progressive authors against globalization leading to  
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standardization of culture, their efforts to defend features of national culture 
are reasons of such interest. The most strong supports of this fighting are 
the folklore and the classic literature. In the work presented the study 
was made of folklore influence on style and form of the modern Turkish 
literature creations. There are multiple examples of such influence of 
folklore genres (destan, tale, fıkra, “Karagöz”, “Orta oyünu” folk theater), 
persons (Köroğlu, Ferhat, Kerem, Mecnun, Şirin, Leyla, Aslı) and artistic 
tools (symbol, allegory, hyperbole, repetition). It is stressed here that in 
parallel with this process the most talented Turkish authors has been able 
to create a synthesis of tradition and novelty, and it is the most important 
feature of modern Turkish literature.

Key Words: Style, folklore, Modern Turkish Literature.

-----

Folklordan yararlanması, çağdaş dünya edebiyatının ana eğilimlerin-
dendir. Her hangi bir ülkenin yazarları, folklordan yararlanmaktaydı ve 
yararlanmaktadır, amma bu sürecin boyutları ile şekilleri çeşitli ülkelerde 
ve çeşitli çağlarda farklıdır. Son zamanlarda bu süreç çok yoğunlaşmış-
tır. Bunun asıl sebeplerinden, ilerici yazarların globalleşmenin getirdiği 
tüm ülkeler için aynı olan standartlara karşı savaşımı, kendi halklarının 
kültürünün özelliklerini korumak için gösterdiği çabalardır. Bu savaşımda 
yazarların en sağlam dayanağı, klasik edebiyat ile milli folklordur.

Bildiride Türk folklorunun, bugünkü Türk edebiyatı yapıtlarının biçimi 
ile üslubunu nasıl etkelediği incelenmeye çalışılmıştır.

Türk yazarları, yaşadığımız çağın çetin sorunlarını ele alırken, okuyu-
cularının yeni fikirleri benimsemesi için çabalarda bulunurken folklordan 
faydalanırlar. Bu, bir yandan yüzyıllar boyunca her Türk tarafından ço-
cukluğundanberi bilinen ve sevilen folklor süjeleri ile kahramanlarına, öte 
yandan folklorun türleri ile yöntemlerine aittir. Örneğin Türkgil halkların 
eskidenberi sevdiği destan ve halk hikayesi türlerine.

Bilindiği gibi destan ve halk hikayelerinde yer yer şiirsel, yer yer de 
düz bir anlatım vardır. Bunlar, bütün Türk toplumlarındaki destanların or-
tak özellikleridir. Destan ile halk hikayesinin bu gibi kuruluşu, olayların 
ve insanın iç dünyasının tasviri için güzel olanaklar sağlar. Çağdaş ya-
zarlar bunlardan genişçe faydalanırlar. Eski Türk destanlarından “Kitabi 
Dedem Korkut”, zamanımızın seçkin sanatçılarından Kemal Tahir’in 
“Devlet Ana” romanını büyük ölçüde etkilemişti. XX. yüzyılda yaşayan 
Türk şairlerinden en büyüğü olan Nazım Hikmet, Türk halkının Büyük 
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Ulusal Kurtuluş savaşını anlatmak için destan türünü seçmişti (“Kurtuluş 
Savaşı Destanı”). Aynı türden Nazım Hikmet’in “Simavne Kadısı Oğlu 
Şeyh Bedreddin Destanı”, “Jokond ile Si-Ya-U”, “Benerci Kendini Niçin 
Öldürdü”, “Taranta Babu’ya Mektuplar” gibi eserlerinde yararlanıldığını 
görüyoruz. Bu türleri kullanarak büyük şair, yapıtlarında, uzun yüzyıllar-
ca insanı düşündüren, heyecanlandıran ve folklora yansıtılan ölüm-hayat, 
sevgi-kin, sadakat-hıyanet, zenginlik-fakirlik gibi ebedî problemleri ele 
alırken, bunları çağımızın insanı olarak çözdüğü zaman, kendi devrinin 
çizgileri ile anlamları, özellikleri ile çelişkilerini dile getirir.

Destan ve halk hikâyesi biçimlerine diğer Türk yazarlar da baş-
vurmaktadır. Bunlardan biri Haldun Taner, yazdığı piyese “Keşanlı Ali 
Destanı” adını koymuştur.

Ünlü Türk yazarlarından Aziz Nesin, Fuzuli’nin dünyaca meşhur “Leyla 
ile Mecnun”unu bügünkü Türkçeye aktarmak isteyince halk hikâyesi şek-
lini tercih etmişti. Böyle bir yaklaşım tartışılabilir ama şüphesiz ki bunun 
sayesinde Fuzuli’nin şiiri yeni hayata kavuşmuş oldu.

Aynı şekilde (halk hikâyesi şeklinde) en büyük Türk âşıklarından 
Karacaoğlan’ın hayatı, Yaşar Kemal tarafından anlatılmıştır. Şekli ile sü-
jesi bakımından bu yapıt, tipik romantik halk destanına yakın: İki âşığın 
ilişkileri ön planda: Eserin sonu facialı: İki baş kahramanın ölümüyle 
sona erer. Fakat bugünkü Türk edebiyatının parlak temsilcilerinden Yaşar 
Kemal’in getirdiği yenilikleri belirtmek gerekir: yazar, Nazım Hikmet’i 
takip ederek, toplumun hayatında sanatın oynadığı role, sanatçının rolüne  
kendi görüşlerini ifade eder, sevgi ile vazife, sadakat ile hıyanet, zengilik 
ile fakirlik sorunları ele alır, halk aşığının psikolojisini ustalıkla gösterir 
ama yapıtın türü, geniş halk tabakalarının sevdiği halk hikayesi olarak ka-
lır.

Çağdaş Türk yazarları, folklor süjelerine başvurmakla kalmayıp folklor 
kahramanlarına da başvurur. Hazım Hikmet’in en güzel eserlerinden “Bir 
Aşk Masalı” ve “Yusufla Menofis” piyeslerinde, Türkgil halklar arasında 
çok sevilen “Ferhat ile Şirin” ve “Yusuf ile Zeliha” süjelerine dayanılır. 
Hazım Hikmet’in şiirlerinde de Ferhat, Kerem, Yusuf, Şirin gibi folklor 
kahramanlarının isimlerine raslanır. Şair onlara XX. yüzyılda yaşayan in-
sanın gözüyle bakmayı başarmış ve bu tiplere özgün geleneksel nitelikleri 
ile yeni zamanın evladı olan yeni kişinin niteliklerini kaynaştırabilmişti. 
Bu gibi kahramanların yeniden işlenmesi, Nazım Hikmet’in yaratıcılığının 
en önemli özelliklerindendir.
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Türkgil halklar tarafından eskidenberi sevilen ve tanınan “Köroğlu” des-
tanının baş kahramanı, yoksulların savunucusu olan yiğit ve ozan Köroğlu, 
Türkiye’de de çok sevilmektedir. Nazım Hikmet, bu makalenin yazarıyla 
yaptığı bir konuşmada Türkiye’de Köroğlu’nun uğramadığı ve “Çamlıbel” 
olmayan hiçbir dağ, hiçbir belde bulunmadığını söylemiştir.

Soylu eşkiya olan Köroğlu, köylü psikolojisinin ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Onun için çağdaş köy romanlarında Köroğlu’nun kişiliği bü-
yük bir rol oynar. Bunun parlak kanıtlarını Yaşar Kemal’in “İnce Memet”, 
“Orta direk”, “Binboğalar efsanesi” romanlarında görebiliyoruz.

Nesir yapıtlarından başka bugünkü sanatçıların bir çok şiirlerinde de 
Köroğlu ismine raslanabilir.

En çok sevilen folklor türlerinden masal, çağdaş Türk yazarlarının dik-
katini çeker. Bir yandan  bir sıra yazarlar tarafından halk masalları yeniden 
işlenmekteydi ve işlenmektedir. Bunun en başarılı örneklerinden, Eflatun 
Cem Güney’in “Bir varmış bır yokmuş” kitabı. Öte yandan masal biçi-
minde orijinal eserler yaratılır. Bu bakımdan Nazım Hikmet’in “Sevdalı 
bulut” masal kitabı, bilhassa dikkate değer. Kitaptaki masallardan bazı-
ları, Türk masallarının işlenmesi, diğerleri ise şairin orijinal yapıtlarıdır. 
Bugünkü Türk edebiyatının dramaturji eserlerinde de masalın etkisi izle-
nebilir. Tanınmış dramaturg Tuncer Cücenoğlu, “Kızılırmak – Karakoyun” 
masalına dayanarak “Kızılırmak”piyesini yazdı.

Nazım Hikmet, herkesin masal anlayabildiğini, masalın bütün insanları 
birleştirdiğini vurgulamıştır. Masallarında, şiir, nesir ve dramaturji eser-
lerinde olduğu gibi, geleneksel ve yenilikçi öğelerin sentezini yaratmayı 
başarmıştı. Nazım Hikmet’in masallarında bir taraftan geleneksel süjeler 
(at, tilki, kartal gibi hayvanların, kendilerine iyilik yapan adama göstrediği 
yardım; kahramanın sevgilisini bulmak için olmayacak serüvenler yaşa-
ması; yola düşen üç kardeşin kaderi); geleneksel kişiler (Keloğlan, Dünya 
Güzeli, Hızır); geleneksel fantastik yaratıklar (dev, devlerin padişhı, cinle-
rin padişahı, Şah Maran) kaydedilebilir. Diğer yandan büyük şairin masal-
larında çok orijinal süjeler (bulutun Ayşe’ye aşık olması (“Sevdalı bulut”) 
ve en önemlisi – kahramanların psikolojik yapısının incelenmesi dikkati-
mizi çekmektedir.

Folklorun diğer türlerine gelince bugünkü Türk edebiyatının nesir, şiir, 
dramaturji eserlerinde kahramanların, atasözleri, fıkra, mani, türkü, ağıt 
söylemeleri izlenebilir.

Örneğin Tuncer Cücenoğlu’nun “Sabahattin Ali” piyesinde kişilerin 
ağıt, türkü söylediği görülüyor.
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Halkın bütün tabakalarının her günkü yaşayışında sık sık kullanılan 
atasözleri, edebi metinlerde hem kahramanların konuşmalarında, hem de 
yazanların dilinde genişçe kullanılır.

Doğu halklarının ve ayrıca Türkgil halkların folklorunda anlatılan fık-
ralara çağdaş türk yazarlar da başvurmakta. Kahramanları, fikirlerini dile 
getirmek için, sözlerini doğrulamak için fıkra anlatırlar. Böylelikle Doğu 
folkloru ile edebiyatının en eski geleneklerinden birine uyulur.

“Karagöz” ile “Ortaoyunu” gibi geleneksel halk tiyatrosunun, bugün-
kü Türk edebiyatını büyük ölçüde etkilediğini kaydetmekte yarar var. Bir 
yandan “Karagöz” tiyatrosuna özgün şekilde piyesler yazılır (örneğin Aziz 
Nesin’in “Üç Karagöz oyunu”). Bu piyeslerin manası, çağımızın hayatının 
ürünü, biçimi ise, “Karagöz” tiyatrosuna mahsus özellikleri taşır. Öte yan-
dan ancak dramcılar değil, hemen hemen bütün Türk yazarları, “Karagöz” 
ve “Ortaoyunu” tiyatrosunun yöntemlerinden şu veya bu ölçüde yararla-
nırlar. Bir çok eserlerde, yazar, çoğu kez çok etkin bir rol oynuyor; kah-
ramanlarına yardım ediyor ya da onları engelliyor; onlara karşı olumlu ve 
olumsuz duygularını gösteriyor. Bu yöntem, “Karagöz” tiyatrosunda sık 
sık kullanılır: orada  bellibaşlı kişiler, Karagöz ve Hacivat, kah anlatıcı, 
kah yorumcu, kah olayların içindeki kişiler oluyorlar.

Folklor, çağadaş Türk yazarlarının dili ve üslubunu büyük ölçüde etki-
lemektedir.

Çağdaş Türk yazarları, meddahların anlatım tarzları, “Karagöz” ile 
“Orta oyunu” gibi halk tiyatrosuna özgün yöntemlerden faydalanmakta.

Eserlerinde, folklordan kayanklanan dialog, tekrarlama, simgeler, alle-
gori, abartma, klişeleşmiş deyimler genişçe kullanılır. Yüzyıllar boyunca 
ağızdan ağıza geçerek nakledilen folklor yapıtları, kendine has usulleri be-
nimsemiştir. Sözlü anlatım geleneğinin belirtileri: dinleyenlere doğrudan 
doğruya yöneltilen sorular, başvurular, dilekler, ihtarlar, bugünkü Türk 
edebiyatının yapıtlarında görülür. Bunun sayesinde dinleyiciler (okurlar) 
sanki anlatılan olaylara katılmış olmaktadır. Örneğin Nazım Hikmet’in, 
Orhan Veli’nin, Yaşar Kemal’in eserlerinde bunu müşahede edebiliriz.

Eskiden beri folklorun hem şiir, hem nesir yapıtlarında genişçe kulla-
nılan dialog biçimine gelince, şimdiki edebi metinlerde dialogların önemli 
rol oynadığı vurgulanmalı. Bazı nesır eserleri, baştan sona dialoglardan 
oluşur. Örneğin Aziz Nesin’in bazı öyküleri, kişilerin konuşmalarıyla örü-
lüyor (“İt Kuyruğu”, “Kafa Kâğıdı”, “Alfabenin İlk Harfi”, “Hepsi İyi, 
Hepsi İyi”, “Havadan Sudan”). Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Fakir 
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Baykurt’un romanlarında dialogların yeri çok büyüktür. Buna karşılık ola-
rak 80li yillarda yazılan romanlarda iç monologların ağır bastığı göze çar-
par (Kemal Bilbaşar’ın ve Bekir Yıldız’ın yapıtları).

Folklordan farklı olarak, kıymetli Türk yazarların eserlerinde kahra-
manların konuşmaları çok titiz bir biçimde bireyselleştirilmiştir. Bu ko-
nuşmalarda, dil araçlarının seçilmesi o sırada kişinin içinde bulunduğu 
ruhsal, toplumsal durumuyla belirleniyor. Bu konuşmalarda her yazarın 
psikolojı konusundaki ustalığı kendini gösterir.

Birçok ulusların folklorunda, bu arada Türk folklorunda da çok yaygın 
olan doğayı canlandırma ve kişileştirme yöntemleri, çağdaş Türk ozanları 
ile yazarları tarafından en sık kullanılan yöntemlerdendir. Örneğin Yaşar 
Kemal, Ağrıdağı’nın öfkesini şöyle tasvir ediyor: “Dağ gittikçe öfkeleni-
yor, soluğu derinleşiyor, sıklaşıyor, bir iniyor, bir kalkıyor, paramparca 
oluyor, bütün hışmı, bütün ağırlığıyla dünyanın üstüne çöküyordu” (Kemal 
1972; 20).

Görüldüğü gibi Ağrıdağı, hem halkın öfkesinin simgesi, hem de canlı 
bir varlık olarak karşımıza çıkıyor.

Türk edebiyatının en yetenekli temsilcileri, bu yöntemi geliştirerek de-
ğiştiriyor: yapıtlarında insan, kendisini doğanın bir parçasıyla özdeşleştiri-
yor (Nazım Hikmet’in “Ceviz ağacı” şiiri).

Çağımızın edebiyat dili zenginliğinin kaynağı, halk dilinin tükenmez 
hazinesidir. Türk edebiyatının en önemli temsilcileri, folklor zenginlikle-
rini ustaca kullanırlar. Folklorun asıl yöntemlerinden biri olan tekrarlama, 
bugünkü şiirde de, nesirde de sık sık kullanılan yöntemlerden biri olarak 
kalmaktadır.

Örneğin Nazım Hikmet’in şiirinde tekrarlama, çoğu zaman eserin 
kuruluşunun temelidir (“Kerem gibi”, “Salkım söğüt”, “Ceviz ağacı”, 
“Hoşgeldin” vs). Aziz Nesin’in “Çok Şükür” adlı öyküsünde tekrarlama, 
asıl yöntemlerdendir. Yaşar Kemal’in romanlarının çoğunda tekrarlama-
nın oynadığı rol çok büyüktür. Örneğin “Ağrıdağı efsanesi” romanındaki 
Küp Gölü’nün tasviri defalarca tekrarlanıyor ve her defasında başka türlü 
anlatılıyor. Küp Gölü’nün betimlenmesi, romanın “çerçeve” sini oluştu-
ruyor. Bu “çerçeve yöntemi” Doğu edebiyatında çok yaygın olarak bulu-
nur. Folklorda ise tekrarlamanın aslı, folklor klişeleri, değişmez sıfatlar 
ve deyimler. Yaşar Kemal’in “Binboğalar efsanesi” romanında Hıdırellez 
bayramının tasviri aynı rol oynar.
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Nazım Hikmet’in “Ceviz Ağacı” şiiri, yukarıda kaydedilen yöntemler-
den, çağdaş sanatçı tarafından nasıl faydalanıldığnın en güzel örneklerin-
den. Bunu daha ayrıntılı bir biçimde analize etmeğe çalışalım.

“Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,
ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında,
budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında,
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl,
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,
koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.
Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbula,
Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım.
Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbulu.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.”(Hikmet 162: 47)

Bu şiirde, vatanından ve sevgilisinden ayrılan insanın duyguları, büyük 
bir içtenlikle anlatılır. Sevgi ile vatan hasreti, şefkat ile ıstırap bir bütün 
olup, eserin öz duygusal havasını yaratır.

Yâr ile vatan hasreti konusu, Yunus Emre’den başlayarak âşık şiirinin 
ana konularından biri. Bu eski konuyu işlerken Nazım Hikmet, bir yandan 
folklorun geleneğine uyar. Öte yandan şair, bu eski konuyu yeniden işli-
yor: kendisini İstanbul’un Gülhane parkındaki bir ceviz ağacıyla özdeşleş-
tirip, zamanımızın belirtileri ile kendi biyografisinin olaylarını anlatıyor: 
“Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında”.

Hem manası bakımından ham şekli bakımından yeni bir yapıtta, gele-
neksel ve yenilikçi öğeler, mükemmel bir ustalıkla kaynaştırılabilir. Bunun 
en parlak örneklerini, bize göre, Nazım Hikmet’in ve Yaşar Kemal’in eser-
lerinde bulabiliriz. Bu nedenle aşağıdaki parçaların çoğu, onların yapıtla-
rından alındı.

Modern Türk şiirinde yeni bir çığır açan Nazım Hikmet, bu şiiri “serbest 
ritmik nazım”la (başka bir deyimle “özgür koşuk”la) yazmıştı. “Çerçeve” 
yöntemi” ile tekrarlamalar, yapıtın bünyesinin belirleyici öğelerini oluştu-
rur.
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Folklor yaratıcılarının çok sevdiği usullerden abartma, mirasçıları 
olan çağdaş türk yazarlar tarfından hiç te unutulmamıştır. Örneğin Yaşar 
Kemal’in “İnce Memet” romanındaki silahlı çatışma sahneleri yoksa 
aynı sanatçının “Binboğalar efsanesi” nde Haydar ustanın son portresi: 
“Körüğün sapına yapışmış, habire durmadan çekiyor, çektikçe güçleniyor, 
irileşiyor, kızıl sakalı canlanıyor, parlıyor, kaşları gürleşiyor, pazuları şişi-
yor, dev gibi bir adam oluyordu. Şehirlerden gelen yıkkın, küçülmüş, bitik 
adam gitmiş, onun yerine Hızır gibi kocaman, canlı, yaratan, güzel bir 
insan gelmişti. İnsan güzeli, insanların en güzeli, büyüğü.”(Kemal 1992; 
271)

Bu sahnede Haydar usta, halkın ruhunun kuvveti ile yaratıcı emeğin 
sevincinin simgesi oluyor. Böylelikle Yaşar Kemal’de, temel yöntemini 
abartma oluşturan portre, kahramanın psikolojik yapısını gösterme aracı 
haline geliyor.

Daha bir örnek “Ağrıdağı efsanesi” romanında Memo’nun portresini 
çizerken yazar şöyle diyor: “Dünyanın bütün kederi, sevgisi gelmiş, bu 
ermiş yüzlü adamın gözlerine birikmişti” (Kemal 1972; 12). Ahmet’in ka-
valından söz ederken yazar, yine abartmaya başvuruyor:” Dağı taşı ayağa 
kaldıran, dağı taşı eriten bir sesle” (Kemal 1972; 13).

Folklor eserlerinin en önemli özelliklerinden biri, ifadenin canlılığı, da-
kikliği, her günkü yaşamın belitilerine dikkat, bugünkü Türk edebiyatının 
en önemli yapıtlarında izlenebilir.

Folklorda en çok sevilen yöntemlerden benzetmedir. Halk aşıkları, kı-
zın güzelliğini aya, güneşe; saçlarını sümbüle; yanaklarını güle; boyunu 
selviye benzetirler. Bu benzetmeler asırlar boyunca oluşup bir halk aşığı-
nın ağzından başka bir aşığa, bir meddahtan öbürüne geçip, zamanla folk-
lor klişelerinin halini almıştır.

Çağımızın Türk yazarlar tarafından benzetme sık sık kullanılır. Fakat 
bugünkü yazarlar, klişeleşmiş benzetmeleri kullanmaktan kaçınıyorlar. 
Buna rağmen adı geçen benzetmelerin etkisi şimdi de hissedilir. Örneğin 
Nazım Hikmet’in lirik kahramanı, sevgilisine “Gülüm” diye sesleniyor.

Yazarların yarattığı benzetmelerin temelinde, folklorda olduğu gibi so-
mut, gerçek nesne olur. Bu benzetmeler, eserin duygusal havasında büyük 
bir rol oynar. Birkaç örnek verelim. Yaşar Kemal, kılıcı bir damla suya 
benzetiyor; eski kalenin duvarlarını – ölüme (“ölüm gibi dikiliyor”); yö-
rüklerin gözünde şehir evleri “bir de bin gözlü devlere benziyen üç kavak 
boyu evler”; Haydar usta “Kılıcını… bir bebe gibi kucakladı, incitmek-
ten korkarak”; insanların sevinci “…toprağın altından akan duru bir su 
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gibi…”; ”Her kartal bir uçak kadar kocaman” vb.(Kemal 1992; 130,135)

Yaşar Kemal’in bazı benzetmelerinin şaşırtıcı orijinalliği var: “İki eski, 
soylu büyük obanın karşılaşması bir keder gibiydi... Susan bir türkü gibi 
bitkin karşı karşıya beklediler”(Kemal 1992; 132); “Bu bir köy değil, şehir 
değil, ışık tarlası” (Kemal 1992; 138).

Yaşar Kemal’in dilinde mecazların büyük bir yeri vardır. Mecazların sa-
yesinde doğa, canlı bir varlık gibi algılanır: “Toprak geriniyordu”; “Bahar 
burnunu gösterir göstermez”; “Pınarın içine yıldız dolmuştu. Yıldızdan 
taşıyordu”; “Gölgeler, yıldız ışıkları, kayalar, ağaçlar sel gibi akıyor, yürü-
yor” (Kemal 1992; 253).

Bir örnek daha Nazım Hikmet’in masallarında mecazlar, asıl yöntem-
lerden: “Bulut gökyüzünde yıldızları koparıp koparıp…”, “Tozlanmışlar 
biraz, şimdi temizler, parlatırım onları”(Hikmet 1968; 28,30).

Aynı masalda bulut, kaşlarını çatar, gülümser, ah çeker, öfkelenir, ninni 
söyler.

Mecazların çoğu somut ve görsel imgelere dayanıyor. Bu da gene, ya-
zarın, folklor geleneklerine ne denli bağlı olduğunu gösteriyor. 

Bugünkü edebi metinlerde Türk folkloruna özgü olan değişmez sıfat-
lardan da yararlanılıyor: “kır at”, “kara gözlü”, “ala şafak”, “sırma saçlar” 
gibi.

Buna paralel olarak yepyeni ve kendine özgü sıfatlar da yaratılıyor: 
“kuğu boyunlu”; “ışık yüzlü”; “altın arılar”; “kehribar sarısı üzüm”; “kır-
mızı yakut gözlü atlar” (Yaşar Kemal), “nazlı kuyruk”, “altın benekli”, 
“gümüş benekli tavuklar”(Nazım Hikmet).

Bazen bir cümlede bile geleneksel ve yenilikçi öğelerin birleştirilme-
sini müşahede edebiliyoruz. Örneğin Yaşarar Kemal, Gülbahar’ın saçla-
rını şöyle anlatıyor:”...uzun, kara, ışık gibi akan saçları”. “Uzun”, “kara” 
sözcükleri, güzel kızın saçları anlatılırken folklor eserlerindeki değişmez 
sıfatlardandır. Ama bu cümlenin sonunda kullanılan “ışık gibi akan” ben-
zetmesi, çok taze ve orijinal.

Bu gibi örnekler, yazarın mükemmel ustalığının kanıtlarındandır.

Aynı çeşitten örneklere Nazım Hikmet’te rastlıyoruz. Somutluluğu, 
gözle görülebilecek kadar reel olması, folklordan kaynaklanıyor ama folk-
lordan alınmamış, büyük şair tarafından yaratılmıştır:” Oğlan, hop bir at 
oldu. Hem de ne at; her tüyü altın sırma, kuyruğuna inci dizilmiş, nalları 
elmastan.” (Hikmet 1968; 48)
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Fakat folklor ve çağdaş seçkin yaratıcılarının kullandığı benzetmeler ve 
sıfatlar arasındaki en büyük yakınlık, onların somut, gerçekçi olmasıdır. 
Bu özelliklerin kökleri, adı geçen yazarların yeteneklerinin mahiyetinde 
aranmalı.

Bugünkü Türk edebiyatının en parlak temsilcileri, halk dilini çok iyi 
bilip, eskiden beri biriktirilen folklor zengiliklerini daha zenginleştirerek, 
yeni yöntemlerle birlikte halk dili hazinesinden alınmış çok imgesel, somut 
ve renkli sözcük çiftleri kullanıyorlar:”dağ taş; allı yeşilli; elsiz ayaksız; 
deli divane; ar namus; töre gelenek; mal mülk; yağ bal; el aşiret; mertlik 
yiğitlik; ses soluk; taş toprak vb”.

Bundan başka çoğunlukla Türk folkloruna özgü olan sözcüklerden de 
genişçe yararlanılır: ”apak; kapkara; sapsarı; kıpkırmızı; yemyeşil; bom-
boş; koskoca; testekerlek; dümdüz; upuzun; tertemiz vb”.

Çağımızın türk yazarların yapıtlarında Köroğlu, Ferhat, Kerem, 
Mecnun, Şirin, Leyla, Aslı gibi halkın çok sevdiği folklor kahramanlarının 
isimlerine ve fantastik yaratıkların (dev, peri, Anka) adlarına raslanmakta. 
Geleneksel folklor biçim ile yöntemlerinin kullanılmasına paralel olarak 
Türkiye’nin yazarları, yeni, orijinal biçim ile anlatım yöntemlerine başvu-
rarak geleneksel ve yenilikçi öğelerin sentezini yaratmayı başarırlar ve bu, 
çağdaş Türk edebiyatının başlıca özelliklerindendir.
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