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ÖZET
Gelenekler, görenekler, inançlar ve din olgusu her toplumun kendine 

has maddi ve manevi kimliğini oluşturur. Bu kimlik, genel anlamda kül-
türdür.  Çağdaş toplumlar, bu kültür kimliği altında ilerlemeyi pozitif bi-
limlere, edebiyata ve sanata verdikleri değerlerle ölçerler. 

Kültürün bir parçası olan edebiyatın da bir topluma has oluşu, o topluma 
katkıları ve edebiyatın geçirdiği evrim sürecindeki izlerin günümüz toplu-
muna yansımaları bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Özellikle modern 
hikayelerdeki folklorik öğelerin dün ile bugünü birleştirmesi açısından bu 
yansımaların önemi büyüktür. 

Bu araştırmada; yaşadığı dönemin getirdiği yenilikler etkisiyle büyük 
değişimler geçiren, Türk toplumunun gerçek yönlerini mizahi üslubuyla 
hicveden, bugün hala bazıları da yaşatılan adet, gelenek, görenek, batıl 
inançları yine yaşadığı dönemin toplumuna ayna tutarak yansıtan H. R. 
Gürpınar’ın bazı hikâyelerine değinilip mukayeseli bir yöntemle incele-
nerek eserlerin folklor ile nasıl beslendiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca 
edebiyatın toplumun kültürel kaynaklarından beslendiğinden hareketle R. 
Gürpınar’ın hikâyelerinin duygu ve düşüncelerimize seslenip seslenmedi-
ği, olay örgüsü ve tiplerin hangi folklorik malzemelerle işlendiği, bunların 
süs olarak mı yoksa gerçeğin ta kendisi olarak mı ele alındığı, bu malze-
melerden günümüze kadar hangilerinin geldiği tartışılacaktır. 

Özetle çalışmada amaç; Gürpınar’ın hikâyelerine konu olan somut 
olaylar ve içindeki insan tiplerinin halkbilimi açısından bugünkü benzer 
durumlarla mukayese edilerek çalışmaya etnografik bir bakış açısı suna-
bilmektir. Bizce edebiyatın sosyal bilimlere yararı da buradadır. Yapıtları 
canlı tutan ne? Hedef buna benzer sorulara değişik bakış açılarıyla cevap 
verebilmektir.      

Anahtar Kelimeler: H. R. Gürpınar, çağdaş hikâye, folklorik öğeler, 
kültür, edebiyat-toplum. 
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ABSTRACT

Traditions, beliefs and religion form the special physical and spiritual 
identity of every society. In general meaning this identity is culture. 
Modern societies measure their progress under this culture identity by the 
value they attribute to positive sciences, literature and art. 

As a part of the culture literature, its being specific to a society, its 
contributions to that society and reflections of its traces in the process of 
revolution to the present time have been a source of inspiration to this 
study. These reflections are very important especially in terms of the 
integration of the past and the present by the elements of folklore in the 
modern stories. 

In this study, some stories by H R Gürpınar, who changed a lot by the 
effect of novelty of his time; satirized some aspects of Turkish Society 
by his humorous style; and mirrored the customs, traditions, traditions, 
superstitions some of which are still existing today will be analsed by 
comparing and contrasting and how the Works have been strengthened 
by folklore will be touched on. In addition, by viewing that literature 
is strengthened by cultural sources of the society, whether stories by R. 
Gürpınar address to our feelings and opinions, by which materials of 
folklore the plot and the characters were operated, these were considered 
whether as decoration or as reality, and which of these materials have 
reached to present time will be discussed. 

Briefly, the aim of the study is presenting an ethnographic point of view 
by comparing the concrete events in Gurpınar’s stories and character types 
to today’s similar situations in terms of sociology. To us, the contribution 
of literature to social sciences lies in that point. What sustains the Works? 
The aim here is to be able to answer similar questions with different points 
of view.

Key Words: H. R. Gürpınar, modern story, elements of folklore, culture, 
literature-society. 

-----

Türk milletinin kültürel kimliğini oluşturan en önemli etmenlerdendir, 
gelenek ve göreneklerimiz. Bir toplumu oluşturan fertler tarafından ya-
ratılan gelenek ve görenekler dünü bugüne taşıyan önemli kültürel mi-
raslardandır. Dolayısıyla, doğumdan ölüme kadar geçen ortalama süreçte 
hepimiz bu mirastan payımızı alıyoruz. Kısaca “halkın bilimi” olan folklor 
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de bu mirasları inceler, tartışır kısaca halkın sözlü tarihinin yazıya geçi-
rilmesine olanak sağlar. İşte bu nedenle “halkın bilimi”dir ve bu yüzden 
bir çok edebi esere de konu olur. Bu eserlerin sahiplerinden biri de H. 
R. Gürpınar’dır.  Çağdaş Türk öyküsü  ve romanının temsilcilerinden biri 
olan Gürpınar’ın eserlerinde “gündelik yaşam” ağırlıktadır.  Dili ve dini 
içinde taşıyan kültür, onu oluşturan toplum ve toplumu yansıtan edebî eser, 
önemli bir ‘saç ayağı’ oluşturur. Bu unsurların hepsi birbirinden kuvvet 
alarak ayakta durur. Kendi toplumunun yarattığı kültürel unsurları kendi 
bakış açısıyla harmanlayıp eserlerinde yansıtan Hüseyin Rahmi Gürpınar 
da tıpkı diğer edebiyatçılarımız gibi, bu saç ayağının oluşturucusu  ve ta-
şıyıcısıdır. Aslında yüklendikleri görev, biz eğitimcilerden daha ağırdır. 
Çünkü, onlar bugüne hitap edip hala okunuyor, kitaplarının baskı sayıları 
artıyor ve bilimsel araştırmalara konu olabiliyorlarsa kim ne derse desin 
bu bence kişisel başarılarıdır. 

Bu çalışmaya ilham kaynağı olan yıllar önce lisans öğrencisi iken oku-
duğum Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” hikayesidir. Bu hika-
yeyi incelerken ne kadar “bizden” olduğunu fark ettim. Eser, buram buram 
yüzyıllardır özenle korumaya çalıştığımız örflerimizin, adetlerimizin, ge-
leneklerimizin cahil insanlar elinde  nasıl amaçlarından ayrılıp kötü so-
nuçlar doğurabileceğini, yapılan yanlışlardan dönülmesi gerektiği, …gibi 
mesajlarını veriyordu bizlere. Hatta mizahi ve yalın bir üslupla yazdığı di-
ğer hikâyeleri okurken eserler, “olumlu ve olumsuz yanlarımızla ne kadar 
bizi anlatıyor” diye düşündüm. Konum gereği hikayeleri okumadan önce, 
farklı görüşteki yazarların Gürpınar ve eserleri için eleştirilerini inceledim. 
Bu değişik bilimsel bakış açılarını aşağıda  yeri geldikçe iletmeye çalışa-
cağım. Aslında hepsinde ortak olan nokta; O’nun döneminin İstanbul’unu 
yine o dönemin ağzından kayda alması ve fotoğrafını çekmesidir. Genel-
de eserlerine bakılınca döneminin kültürünün yansımasını görüyoruz. Bu 
araştırma sırasında romanlarındaki folklor unsurlarının doktora çalışması 
olarak yapıldığını da gördüm. Bu da, eserlerinin halk bilimi açısından zen-
gin malzemelerle dolu olduğunu göstermektedir. Bu tez çalışmasında; tüm 
romanlardaki unsurlar, Stith Thomson’un “The Types of the Folk Tale” 
adlı eserindeki tasnife göre yerleştirilmiştir. 2. bölümde de bu unsurala-
rın işlevleri belirlenirken Vilademir Propp’un “Masalın Biçim Bilimi”adlı 
eserinden faydalanılmıştır.(Şen, 1995: 2)    

1864 doğumlu H. R. Gürpınar, 1889 yılında “Şık” romanıyla yazı haya-
tına atılır. 1908 de memuriyeti bırakarak kalemiyle geçinmeye karar verip 
ölüm tarihi olan 1944 yılına kadar bir çok gazetede tefrika edilen eser vü-
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cuda getirmiştir. Bunlarda Türkiye’nin 150-200 yıldan beri geçirdiği kül-
tür ve medeniyet buhranıyla ilgili alafrangalık, batıl inanç, ahlak ve geçim 
sıkıntısı arasında çatışma, aşk ve evlilikte anlaşmazlık, sosyal sefalet, eski 
ahlak kaidelerine örf ve adetlere isyan konularını ele almıştır. (Kaplan, 
1995: 459) İlk yapıtlarında Servet-i Fünûn   anlatımını uygular. Daha sonra 
“Cadı Çarpıyor”adlı polemik kitabında (1913) “Dilimizde sadeliğin zo-
runluluğu ve önemi ciddi olarak bilindiği gün edebiyat başlamış olacaktır” 
demiştir. (Bek, 1995: 16) Moran’a göre de halk için yazmaya çalışırken 
romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi Gürpınar’ın usta 
bir yazar olmasını engellemiş, tek kelimeyle onu basitliğe sürüklemiştir. 
Bu yüzden bazı eleştirmenlerce küçümsenmiş ve hor görülmüştür. Ama 
bütün kusurlarına karşın; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi “Türk 
romanında hakiki konuşma Onunla başlar”. (Moran, 1990: 115) Ayrıca ti-
pik bir Osmanlı konutu olan konakta kadınlar arasında büyümüş olması, 
eserlerinde işlediği olaylar ve özellikle kadın tipleri konusunda büyük bir 
gözlem birikimi sağlamasında en önemli etkendir. (Bek, 1995: 7) 

Kabaklı da Gürpınar ve eserleriyle ilgili şu  yorumları yapar: “ Gürpı-
nar, roman ve hikayelerindeki konular, kendi gördüğü, işittiği veya gaze-
telerde okuduğu  hadiselerden çıkarılmıştır. Ahmet Mithat’tan sonra daha 
modern ve geniş ölçüde insan kalabalığını, onların inanç ve âdetlerini, dert 
ve kusurlarını, toplumun aksayan, çürüyen, bozulan yanlarını büyüteçle 
göstererek anlatan romancımızdır. Eserlerinin genelinde fuhuş, taklitçilik, 
yoksulluk, boş inançlar, gayri meşru çocuklar, mirasyedilik, harp zenginli-
ği, frengi, boşanma, mürailik, züphelik, gibi  toplum yaralarına basmış ol-
ması bu yolda kararlı, direnişli olduğunu gösterir.” (Kabaklı, 1985: 316) 

Hikâyelerin folklorik açıdan daha iyi analiz edilebilmesi için Gürpınar’ın 
sosyal-tarihçi yönüne de biraz değinmek istiyorum. Önder Göçgün’ün de 
belirttiği gibi “O” Tanzimat sonrası değişmeye, gelişmeye başlayan son 
dönem Türk sosyal hayatını yansıtan gelenek ve görenek tarihçisidir. 
(Göçgün, 1993: 9) Gürpınar, devrinin İstanbul’unun sosyal kesitlerini, ya-
pısını, bütün canlılığını tam bir objektif doğruluğuyla vermiş bu yüzden 
de devrin sosyal tarihine ışık tutmuştur. Onun romanlarının bütün özel-
liklerini taşıyan hikayeleri de dönemin zengin malzemeleriyle işlenmiş-
tir. (Akyüz, 1990: 143) Moran da, Gürpınar’ın en çok övülen yönünün 
o günkü İstanbul’un geleneklerini, göreneklerini canlandıran tarihçi yönü 
olduğunu söyler. Yalnız, bu tarihçi yönünün o dönemin siyasi olaylarından 
soyutlanmış olduğunu belirtir. (Moran, 1990: 115)  Gürpınar aslında, dö-
neminin de getirdiği yeniliklerle halka eğilmiş, ve biz araştırmacılara da 
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kaynaklık eden yaklaşık olarak devrinin 50 yıllık sözlü tarihini eserleriyle 
ebedîleştirmiştir. 

Konum gereği Gürpınar’ın basılı hikayelerinin hepsine göz attım. Ama 
çalışmanın boyutları bakımından bunları sadece 20 hikaye ile sınırlandır-
dım. Bu seçtiğim 20 hikayeyi  folklorik öğeler bakımdan inceledim ve 
genel anlamda bazılarını tespit ettim. Amacımı ispatlayacak ölçüde buldu-
ğum folklor unsurlarından,  15 adet yan başlık oluştu. 20 öyküdeki folk-
lorik öğeleri  yine çok uzun tutmadan yeri geldikçe günümüzden benzer 
örneklerle destekledim. Özelikle kültürünü aldığım ve yaşam yerim olup 
aynı zamanda bilimsel saha araştırmalarıma konu olan  Muğla yöresinde-
ki benzer gelenek, görenek ve inanmaları da örnek gösterdim. Üzerinde 
çalışma yaptığım ve yer yer alıntılarından da faydalandığım 20 hikayenin 
isimleri şöyledir: 

1. “Baltayla Doğuran Böyle Doğurur”(Bek, 1999/206)  
2. “Ecir ve Sabır”(Bek, 1995-13. baskı-262)   
3. “Kedim Nasıl öldü?”(Bek, 1995-13. baskı-271)   
4. “Melek Sanmıştım Şeytanı” (Bek, 1995-13. baskı-287) 
5. “Asansör” (Bek, 1995-13. baskı-352)
6. “Nergis Hanımla Fehmi Bey” (Bek, 1995-8. baskı-325) 
7.“Nasıl Öldürdüler” (Bek, 1995-6. baskı-48) 
8. “Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur Mu?” (Bek, 1995-7. basım-57) 
9. “Büyük Ana” (Bek, 1995-7. baskı-71) 
10. “Gugular”(Bek, 1999-242)
12. “Kaynana – Kaynata” (Bek, 1995-7. baskı-98) 
13. “Eti Senin Kemiği Benim” ( Bek, 1995-6. baskı-136) 
14. “İlk Orucum” ( Bek, 1995-6. baskı-203)
15. “Hayat ve Ölüm” (Bek, 1995-6. baskı-;209)  
16. “Üfürükçülüğüm” (Bek, 1995-6. basım;222) 
17. “Erkeğin Üstünlük Reçetesi” ( Bek, 1995-6. baskı-251) 
18. “Horozun Ses Eğitimi” ( Bek, 1995-6. baskı-355)  
19. “Benim Babam Kimdir?” (Bek, 1999;184) 
20. “Mübareğin Kuyruğu” ( Bek, 1995-7. baskı-326) 

Aşağıda, 20 hikâyede tespit edilen folklorik öğelerden 15 tanesi yan 
başlıklar halinde örneklerle ve günümüze yansımalarıyla verilmiştir.

1. Doğumla İlgili Âdet ve İnanmalar

Canlıların doğumla başlayan hayat maceraları bu bölümün de ilk konu-
sunu oluşturur. İnsanoğlunun varolduğu günden beri doğum “başlangıç” 
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sayıldığı için toplumlar tarafından bu olay kutsal sayılmış ve beraberinde 
çeşitli adet ve inanmalar oluşturulmuştur. Her toplumun kültürel kimli-
ğinde bu uygulamaların izleri mevcuttur. Bu izler yazılı veya sözlü ola-
rak gelecek kuşaklara aktarılırlar. İşte bizim kültürümüzü bugünlere kadar 
ulaştıranlardan biri de  devrinin sosyo-kültürel yapısına eserleriyle ayna 
tutan H. R. Gürpınar’dır. O’nun eserlerine konu olan asli tiplerden biri de 
–Kaplan’ın belirttiği gibi– batıl inanca göre hareket edenler ve onları çeşit-
li bakımlardan istismar edenlerdir. (Kaplan1995: 463) Gürpınar’ın “Bal-
tayla doğuran böyle doğurur” (Bek1999: 206-212) adlı hikayesi, geliniyle 
çocuk doğuramadığı için bir türlü geçinemeyen kayınvalideyi konu alır.  
Kayınvalide, yeniliklere açık olmayan eski kafalı, geleneklerine sıkı sıkı-
ya bağlı bir tiptir. Boş inançlardan kaynaklanan yanlış davranış örnekleri, 
çocuk olması için yapılan pratikler, evlilik ve çeşitli genel inanmalardan 
oluşan folklorik öğeler içerir. Aşağıda verdiğim alıntıda bu daha açık görü-
lecektir: Hikayede; kayınvalidenin (2 aylık hamile olduğu halde hamileli-
ğine bir türlü inanmayıp kısır olduğunu düşündüğü) gelininin çocuk sahibi 
olabilmesi için başvurduğu boş ve komik uğraşlardan bazıları şöyledir: “…
(Kayınvalide) – gelini doğurtmak için ne bilirsem yaptım. Saffetin erkek-
liğini kuvvetlendirmek için şeyhin tılsımlı kemerini 7 gün belinde taşıttım. 
Donunu okuttum. Türbe, türbe dolaştım. Nefeslenmiş gelincik macunları, 
‘türcina’ yazılı lati lokumlar yedirdim. Hele gelin için neler yaptım; yeni 
doğmuş çocuğun ilk çişini salataya karıştır da yedir dediler, yaptım. Yara-
sa pisliğini leblebi unuyla karıştırıp hap yapıp yutturdum. Şeyh Sadrettin, 
gelinin karnı üzerine “âyatel kürsi” yazdı. 3 gün sonra geldi mübarek di-
liyle yine kendi yaladı. Yedi emirlere kasık damarına bastırttım…”       

Çocuk sahibi olabilmek için hekim yerine çeşitli batıl inançlara baş-
vuranların temsilcisi bu hikâyede kayınvalide tipidir. 20. asırdan 21.asıra 
taşıdığımız bu gülünç, boş inançlardan ne yazık ki hala çevremizde rast-
lamaktayız. Hatta bu gün bazı televizyon programlarının  gizli çekimlerle 
deşifre ettikleri bu insanların cahilce bazen de uyanıkça tutumlarını hay-
retle izlemekteyiz. İşte edebi eseri hala canlı tutan bu sade üslupla kale-
me alınmış “bizi anlatan bizden olaylardır.” Aynı inanışların benzerlerini 
1995’te Muğla – Dalaman yöresi halk edebiyatı ve folkloru adlı bitirme 
çalışmamda kaleme almıştım. Örneğin; çocuğu olmayanların türbelere 
gidip, saç, çul, çaput, bağlayıp dilek tutmaları gibi…(Turhan 1995: 48)   
Boratav’da yaptığı araştırmalar sonucu, genelde ülkemizdeki tüm yatırlar-
dan bu himmetin umulduğunu belirtir. (Boratav 1994: 144)
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2. Evlenmeyle İlgili Âdet ve İnanmalar

Hikâyeleri incelerken yazıldıkları dönemi de göz önünde bulundurma-
nın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Edebi eserler, folklorik malzemeyle 
besleniyorsa doğal olarak dönem, büyük önem arz ediyor. Kabaklı’nın da 
belirttiği gibi Gürpınar’ın olayları kendi yaşadığı dönemde geçer. Seksen 
yıllık tarihin bütün kabuk değiştirmeleri, yıkıntıları ve çöküşleri bir tarih 
yaprağı gibi eserlere yansımıştır. (Kabaklı 1985: 319) Ali Haydar Emir’de 
Vakit Gazetesinde, Gürpınar’ın eserlerinde zamanla ilgili şu yorumları 
yapmıştır. “Bütün adet, zihniyet ve yaşayış değişiklikleri üstadın  pencere-
si önünde meydana gelmiş ve devam eder gibidir. Bu yüzdendir ki, eserler 
yayın tarihi sırası ile okunduğu zaman  sosyal hayatımızın ilerleyişi adım 
adım takip edilerek zamanımıza kadar getirilebilir.” (Tanrınınkulu 1998: 
155) 

Hikâyelerde, yukarda verildiği gibi zaman tarih çizelgesinde ilerler gi-
bidir. Bu yüzden evlenme ile ilgili adet, pratik ve geleneklerde de zama-
nın getirdiği yenilikler gözlenmektedir. Örneğin; “Baltayla doğuran böyle 
doğurur” adlı hikayede geleneklerine sıkı sıkıya bağlı tipi temsil eden ka-
yınvalide, evlilik kurumu hakkında dönemini yansıtırken kısır olduğunu 
düşündüğü gelini için söylenmedik söz bırakmaz: “….Kayınvalide: – Es-
kiden dualarla, şerbetlerle üç gün üç gece ziyafetlerle, düğünlerle evleni-
lirdi. Gelin hoşuna gitmedi mi: ‘İraden elinde olsun!’ derdin, boş düşerdi, 
kurtulurdun. Şimdi evlenme memurunun önünde deftere üç satır yazı ile, 
imza ile bağlanıyorsun. Çözülebilirsen çözül.” 

İncelediğim bazı hikâyeler,  kadın –erkek ilişkisine dayanmaktadır. 
Moran bu konuda şu yorumları yapmıştır: “Romanı, halkı eğitmek ama-
cıyla kullanan Ahmet Mithat’ı izleyen Gürpınar’ın ondan ayrıldığı nokta, 
getirmek istediği değer değişikliklerinin çok daha köklü olmasıdır. Gür-
pınar, halkın geleneksel inançlara, yerleşmiş düşüncelere, göreneklere ve 
dine dayalı zihniyeti yerine, batının akla, bilime dayalı pozitivist zihniye-
tini yerleştirmeye çalışmıştır.” Bu bakımdan, eserlerdeki yüksek felsefe 
kendini  3 aşamada gösterir. 1. Toplumsal adalet 2. Kadın-erkek ilişkisi 
3. Din (Moran, 1990: 87-115) Burada 2. madde üzerinde duracağım. “Al-
datma” bu tip hikayelerde ana konulardan biridir. Deli filozaf’ta (son ya-
pıtlarındandır) yazarın kendi görüşlerini dile getirdiği karakter çok eşliliği 
savunur. Tek eşlilik toplum yasaları tarafından bir zorlama olarak ortaya 
çıkarılmıştır. (Moran, 1990: 93) Kaplan’a göre de tipler vasıtasıyla içinde 
oluştukları toplumun sosyal şartlarını, zihniyet, örf ve adetlerini anlamak 
kolay oluyor. (Kaplan, 1996: 182) Kaplan’ın Gürpınar’ın eserlerinde tespit 
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ettiği tiplerden biri de bu bölüme oldukça uyuyor. “Ahlak ve namusa bü-
yük değer verenlerle iç güdülerine göre hareket eden bunu hayat felsefesi 
hâline getirenler.” (Kaplan1995: 463) Yani yazar, bir yerde namus temsil-
cileri diğer yanda tam tersi namus yönünden çöküntüye uğramış zıt tiplerle 
hikayeleri canlı tutmaya, devri yansıtmaya çalışmıştır. Bu tipleri  konu 
alan hikayelerden bazıları şunlardır: “Melek Sanmıştım Şeytanı”, “Gönül 
Ticareti”, “Hangisi Daha Zevkli”, “Benim Babam Kimdir?”, “Çocuğumun 
Babası”, “Er kişi Niyetine”, “Ahlak  Humması”…Bu konuya örnek ola-
bilecek hikayelerden olan “Benim Babam Kimdir?” adlı yapıtta Gürpınar, 
gayri meşru yolla dünyaya gelip cami avlusuna bırakılan  Mesut 41’in 
hikayesini konu alır. Konusu bizlere hiç de yabancı gelmeyen bu hikaye-
de; Mesut 41, namuslu bir aile tarafından bulunup yetiştirilir. Bir gün iş 
yerinde çalışırken kendi iç dünyasında sürekli tasarladığı, kin beslediği öz 
annesi çıkar gelir. İkilinin konuşması sırasında annenin şu cümleleri dikkat 
çekicidir: “-Nikahsız erkeklerden olan çocukların toplumda yeri var mı?” 
(Bek, 1999:184-193) Mesajın oldukça yerinde verildiği bu hikayedeki bir 
cümle aslında bugün de eğitim kurumlarımızda yeri geldikçe vermeye ça-
lıştığımız hayat derslerinden bir kesit değil midir? Bence; insanoğlu varol-
duğu sürece kadın –erkek ilişkilerindeki yanlış döngüler toplum yasalarına 
rağmen sürüp gidecek ve şu anda incelediğimiz gibi edebi eserlere yine 
konu olacaktır. 

3. Ölümle İlgili Âdet ve İnanmalar

Tıpkı doğum gibi ölüm de canlılara mahsustur. Canlıların en akıllısı 
olan biz insanlar, bu sonsuz yolculuğa uğurlamayı yine dinin de etkisiyle 
kemikleşmiş bazı pratik ve inanışlar içeren törenlerle yaparız. Ölüm ge-
leneği, birbirinden farklı toplumlarda farklı kültürel uygulamalarla sür-
dürülegelir. Burada, Gürpınar’ın hikayelerinde “ölüm” konusu denilince 
ilk akla gelen -başta da belirttiğim gibi- bu çalışmanın çıkış noktası olan 
“Ecir ve Sabır” (Başsağlığı -1908) hikayesidir. (Bek1999;262) Bu hikaye-
de, Kaplan’ın da dediği gibi, alaylı bir dille vurgulanmak istenen iyi olan 
bazı örf ve adetlerin şuursuz davranışlar haline gelince, insanları gülünç 
duruma düşürmesi ve beklenenin aksine zararlı sonuçlar vermesidir. Bu 
hikayede, eski örf, adet, eşya ve inançlarla ilgili bir yığın ayrıntı vardır. 
(Kaplan, 1992: 26-35)  Yazar onlar vasıtasıyla, o dönemin kültürel pano-
ramasını çizer. 
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Bizi güldürürken bir yandan da düşündüren bu hikâyede, “yas evi” ade-
ti yansıtılmaya çalışılmıştır. Günümüzde de ülkemizde benzer kullanım-
larla (kalıp ifadelerle), ölü evine  veya cenaze evine başsağlığı ziyaretleri 
hala sürdürülen geleneksel adetlerdendir. Hikayede geçen boş inançlar ise, 
olay örgüsünü daha ilginç ve komik hale getiriyor. Adeta okuyucuya “-Bu 
kadar da cahillik fazla” dedirtiyor. Örneğin küçük yaşta oğlunu kaybeden 
ve hikayenin baş kahramanı olan  anneye taziye ziyaretine gelen bir kadın 
şöyle sesleniyor: “…-A Hanım! Dokunmayınız, ağlasın…Ağlamak iyidir. 
İçinin zehri akar. Naciye’nin öldüğü vakit ben tıkandım, bir türlü ağla-
yamadım da sonra Hüt  Dağı gibi karnım şişti. O zaman bizimki Hallaç 
Hoca’ya gösterdi. Hoca bana: ‘- Gözlerinin zehri karnına akmış’ dedi. 
Bağır kardeş, bağır! İçinin zehri boşansın. Sonra kütükler gibi şişersin.” 
Başka bir Hanım: “- A Hanım, ağlama öğüdü verme öyle! Ölüye ağla-
mak günahtır. Bunun kitapta yeri var. Kızıltaş’ta sen hiç Gümüşservi’nin 
vaazını dinlemedin mi? …Yaklaşık bir saat kadar komşu kadınlar ölen 
çocuğun iyiliklerini sayıp inceli kalınlı ağlama sesleriyle  yas tuttular.” 
(Bek, 1995: 262)  Hikâyenin sonunda, sürekli eve gelen ziyaretçilerin ölen 
çocukla ilgili bilinçsizce konuşmaları acılı anneyi kederinden öldürür. To-
rununun ardından kızını da kaybeden anneanne de hala evine gelen ecir 
ve sabır’cılardan dolayı sahiden çıldırır. Akıl hastanesine yatırılır. Burada, 
korumaya çalıştığımız kültürel miraslarımızdan olan “yas evine taziyeye 
gitme” geleneğimiz belki  biraz da abartılı bir tutumla kederli aileye des-
tek maksadını aşıp büsbütün keder sağlamıştır. Aslında bu hikâye 1908 de 
kaleme alınmış ama 100 yıl sonrası yani bugüne uyarlarsak özünde yatan 
fikirlerden çok da bir şey değişmeyecek. Çoğumuz  gittiğimiz cenaze ev-
lerinde  gözlemlemişizdir bu tür cahillikleri. Örneğin; çok genç, yakışıklı 
üstelik de iyi bir insanın kaza sonucu aniden kaybedildiği gün  başsağlı-
ğı için cenaze evine gelenlerden birinin şu konuşmalarını duyar gibiyiz: 
“Dalyan gibiydi, çok yakışıklıydı, üstelik benim oğlanla yaşıttı, askere 
bile gidemedi, çok genç öldü! Vah! …”(Ben buna benzerini ne yazık ki 
yaşadım.)Aslında bilinçsizce yapılan ve maksadını aşan bu konuşmala-
rın bence eğitimle yakından ilgisi var. Acı günde, acıyı paylaşıp dostluğu 
gösteren bu güzel geleneğimizi koruyalım derken yanlış konuşma ve dav-
ranışlarla karşı tarafa büsbütün keder vermenin bir anlamı olmasa gerek.  
Yazarımız da bu anlamda çok gerçekçi bir yaklaşımla “bugün sana yarın 
bana” dedirten bu “hassas” konuya değinmiştir. Tabiiki gördüğümüz bir-
kaç kötü örnek, bu güzel adetimizin yok olmak üzere olduğunu göstermez 
aksine hala tüm canlılığıyla yaşatılmaktadır. Bugünden bir örneği de Vahit 
Türk’ün çalışmasından verebiliriz. Kazak Halk kültüründe baş sağlığı di-
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leme, teselli etme geleneği hala yaşatılmaktadır. Adetlere göre; yaslı eve 
yakın akraba ve dostlar gelip “karalı kişiler”in acısını “ölüme şükret”, “ecel 
ortak”, “ölümden hiç kimse kurtulamaz”, “göz önünden gitti, sen sağ ol”…
gibi sözlerle paylaşırlar. Hatta yakın akraba, dostlar yas evine sürekli yiyecek 
getirip onların bazen kışlık erzaklarını bile hazırlarlar. (Türk1997: 64-65)

Gürpınar’ın “Nasıl Öldürdüler” ve “Kedim Nasıl Öldü?” adlı  hika-
yelerinde; ölüm için başka eserlerinde de sıklıkla kullandığı mahalli bir 
deyiş dikkatimizi çekiyor. (Yalnız okuduğum hikayelerde, bu kalıpsal 
ifadeyi hayvan ölümleri için kullanmıştır…Nazlı, -kedinin adı -kalıbı 
dinlendirmiş, gibi.) (Bek 1999: 271) Tanzimatla etkisi altına girdiğimiz 
“Batılılaşma” aşamasında milli kavramlara, öz dilimize geri dönme süre-
cimiz başlamıştır. Yalnız, Köprülü’nün de belirttiği gibi dilde sadelik ve 
mahallileşme dönemi Türk-i Basit ve Nedim’in, Vasıf’ın şiirlerine kadar 
geri gider. (Köprülü1989: 271-315)Bu süreçlerden etkilenip eserlerinin 
kolay anlaşılması için halk diliyle yazan Gürpınar, Moran’ın da belirttiği 
gibi Türk romanına İstanbul’daki yaşamın canlılığını ve sıcaklığını getir-
miştir. (Moran1990;115) Yine Kaplan’a göre, H. Rahmi; alaycı ve taklitçi 
bir gözle de olsa dikkatleri halk tabakasına mensup insanlara çevirmek 
ve onları kendi ağızları ile konuşturmakla Nabizade Nazım’ın Karabibik 
ile açtığı gerçekçilik çığırını genişletmiş ve kendine has bir dünya kur-
muştur. (Kaplan1992;35) Yalnız Kaplan, bazı yazarlar tarafından Gürpı-
nar için “Halkçı” denmesi görüşüne katılmaz. Çünkü, Gürpınar eserlerine, 
Ziya Gökalp’in ortaya attığı müsbet değerlerden hiçbirini koymamıştır. H. 
R.’ye göre halk tabakasına mensup insanlar, batıl inançlar içine gömü-
lüdür.(Kaplan 1992: 35) Yazarın bir amacı da eserlerinden geçimini sür-
dürmek olduğu için geniş halk kitlesine yine onların diliyle ulaşmak için 
bilinçli bir tutum izlemiş de olabilir. 

Bu bölüme ek olarak; bütün ailesini teker teker kaybedip sadece toru-
nuyla yaşamak zorunda kalan “Büyük Ana” adlı hikayedeki yaşlı kadın, 
ölümle ilgili bugün de kullanılan şu sözleri söylüyor: “…-Sıra benimdi 
ama ecel yavrumu aldı, ölüm yol, töre tanımıyor. Ah kara toprak, onu bırak 
beni al…” (Bek 1995–7.baskı –: 72) Burada “dine saygı” ön plana çıkarak 
direk Tanrı’ya değil de kadere ve toprağa bir sitem, isyan vardır. 

Görenek, gelenek, âdet, örfler sırasıyla (birbirini takiben) yaptırım güç-
leri artan halk kurallarıdır. Bunların hepsi birer inanmadan doğup davra-
nışlarla şekillendirilmişlerdir. Elbette tüm toplumlarda olduğu gibi “din” 
de bu şekillenmeye yardımcı olmuştur. Gürpınar’ın hikayelerinde de bir 
millete has kültür malzemeleri bolca yer almıştır. Bunlardan  din ve onun 
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şekillendirdiği daha açık bir ifadeyle çarpıtılmasından doğan yanlış ina-
nışlar hikayelere oldukça malzeme konusu olmuştur. Moran’a göre din; 
H. Rahmi’nin eserlerinde; sorunlara akılcı yaklaşımı ve geleneklerin oluş-
turduğu düşünce kalıplarından kurtulmayı engeller. (Moran1990:;114) 
Gürpınar, “Tanrı ve din ile ilgili fikirlerini  ancak Cumhuriyet döneminde, 
1931’de tamamladığı Deli Filozof’ta açıklayabilmiştir. Daha önceki ro-
manlarında, büyücülük, falcılık, bakıcılık gibi şeylerin, cin, peri, hortlak 
gibi doğa üstü varlıkların ve güçlerin boş inançlar olduğunu belirtip bun-
larla ilgili olayların akılla ve doğa yasalarına uygun bir şekilde açıklana-
bileceğini göstermek ister.” (Moran 1990: 114) Folklorik öğelerden olup 
ve dinî inanışların yansıdığı  büyü ve türbe geleneğini de ayrı maddeler 
halinde çalışmaya  aldım.

4. Büyü (Muska-Üfürükçülük)

Büyünün sözlük anlamı, insana ve doğaya ilişkin olayların maddi dün-
yanın ötesindeki gizemli dış güçler tarafından yönlendirildiğine inanılan 
törensel eylem şeklindedir. Bu eylem; suya, ateşe, tuza tılsımlı sözler söy-
leyerek de yapılır. Olumlu ve kötü büyü olmak üzere ikiye ayrılır.  Boratav, 
“100 soruda Türk Folkloru” adlı kitabında bu konu ile ilgili (üfürükçü-
lük, büyü, efsun,muska)oldukça ayrıntılı bilgi vermiştir. Örneğin; “mus-
ka, Arapçada “yazılı şey” anlamına gelen musha kelimesinin halk ağzında 
bozulmuş biçimidir” der Boratav. Etkileyici maddenin taşıdığı “büyülük 
öğe” veya “yazı” yerine “söz ve üfleme” ile de büyü yapılabilir. (Boratav 
1994:109-113-129) Burada –konuyu uzatmamak adına– daha fazla ayrın-
tıya girmeden tüm bunların hikayelerdeki şekliyle ve günümüzden bazı 
örneklerle desteklemeye çalışacağım: 

“Kedim Nasıl Öldü” adlı hikâyede; bayan kahramanlardan biri Hallaç 
Hoca’nın kendisine kalp rahatsızlığı için şifa niyetine yazdığı kağıdı suda 
ezerek kedisine yutturur. Kadının amacı,  Mart krizine giren  kediyi eski 
haline döndürmektir. (Bek 1999: 271) Bu hikayede, tabiatın bize sunduğu 
en önemli nimetlerden biri olan varoluşun kaynağı su, temizleyici ve kö-
tülüklerden arındırıcı vasfının yanında şifa vermesi için kullanılan bir araç 
olarak  karşımıza çıkıyor. Muğla’nın birçok yerinde suyla ilgili yaptığım 
araştırmalarda (henüz yayın aşamasındalar)  hasta hayvanlara yine aynı 
şekilde şifa niyetine okunmuş su içirildiğini kaydettim. Muğla/Gökova’da 
da büyü yapılmış yazılı muska önce temiz suda yıkanır daha sonra da de-
nize veya üç yola atılır. (Öziç 2000) 

“Üfürükçülüğüm” adlı hikaye de başlıktan da anlaşılacağı gibi, yazarın, 
yaralı bir hastanın isteğiyle mecbur kalarak boş ve anlamsız sözlerle “üfür-
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me” işini yapması ve daha sonra olanları konu alan bir hikayedir. Bazı din 
adamı olarak geçinenlerin üfürükçük yapmaları ve beraberinde gelen yan-
lış uygulamaları, boş inanışları içerir. Hikaye; üfürükçülüğün, saçma, boş 
ve aptalca bir iş olduğunu vurgular. (Bek 1995 -6.basım- 222-230) Yorumu 
da biz okuyuculara bırakır.

“Nergis Hanımla Fehmi Bey” de yalnız bir kadının ailesinden kalan 
boşluğu ‘kızım ve damadım’ dediği iki kediyle doldurarak yaşaması öykü 
edilir. Günlük hayattan mesajları ve boş inanışları yansıtır. Özellikle ma-
halle doktoru olabilmenin özelliklerinin sıralandığı bölüm folklorik öğe-
ler bakımından değerlidir. Bu sıralamadaki maddelerden birin de dokto-
run;  ‘hocaya, muskaya, tütsüye karşı çıkmaması gerektiği’ vurgulanır. 
(Bek1995-8.basım;319)

Yine “Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur Mu?” adlı başka bir hikaye-
de; oğlunun ikinci eşi olan yeni geliniyle de bir türlü yıldızı barışmayan 
kayınvalideyle, oğlu ve gelini arasında geçen olaylar konu edilir. Cahilce 
yapılan işler, büyü, din ve namus kavramlarını içeren bir öykü olup ol-
dukça fazla inanmayı bugüne yansıtır. Bu konuyla ilgili olarak vereceğim 
alıntıda kayınvalide gelini için şunları söyler: “…– Kocasının ağzını, di-
lini nasıl keskin bir büyüyle bağladığına kimsenin aklı ermiyor.” Gelin de 
büyü yaptırdığını kabul edip “– Bağladım, seni de kıskıvrak kötürüm edip 
köşeye oturtacağım” diyor. (Bek1995 –7.baskı–;60) 

Bu bölüme son örneği de “Eti Senin Kemiği Benim” adlı hikayeden 
vereceğim: Bazı din adamlarının o dönemde çocukları eğitmek için kul-
landıkları baskıcı, şiddet dolu, yanlış davranışlarını içeren öykünün başlı-
ğındaki ifade günümüzde halen kullanılmaktadır. Üfürükçülüğün de konu 
edildiği öyküde yazar şu yorumları yapmaktadır: “Püfçü hocalar, himmet-
lerine başvuran hastalara, sevgililerine şirin görünmek isteyen tutkunlara 
‘ahtopeta’ (anlamsız sözler) yazılı kağıtlarla çok mürekkep yutturmuşlar-
dır. Olur ya maneviyatı da maddiyat gibi mideden almak anlayışı( yüzün-
den).” (Bek 1995– 6.Baskı–;197)

Tüm alıntı örneklerde görüldüğü gibi, yukarıdaki bütün inanışlar hi-
kayelerde, birer süs değil, konunun kendisidirler. Yazarın amacı, halkın 
kullandığı dille ve mizahi bir anlatımla yine halkın yaptığı bazı yanlış dav-
ranışları okuyuculara verebilmektir. 

5. Türbe - Yatır - Eren Mezarı (Ulu Kimselerin Mezarları) ile İlgili 
İnanmalar

Halk arasında; kendini Tanrı’ya adamış, iyiliksever, ulu din büyükleri-
nin mezarlarıyla ilgili söylenceler oldukça yaygındır. Hatta bu mezarlar-
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daki kişilerden “medet umma” yaygınca görülür. Bunlar, aşağıda da görü-
leceği gibi, edebi eserlere bile konu olmuşlardır. Bu mezarlara çul, çaput 
bağlama, saçıda bulunma geleneği, Türklerin en eski inanmalarından olan 
Şamanizm’e kadar gittiğini ise artık hepimiz biliyoruz.(İnan 1954) 

Türbelere gidip, dilek dileme, adakta bulunma hatta kurban kesme ge-
leneği oldukça yaygın inanmalarımız arasındadır. Türklerde kurban gele-
neğiyle ilgili bugün bir çok eser elimizde mevcuttur. Bu konuda değerli bir 
çalışma da Gürbüz Erginer’e aittir. Erginer; kitabının “Ritüellerin İşlevle-
ri” adlı bölümünde kurbanla ilgili olarak şunları söyler: “…Dinsel/büyüsel 
ritüellerin uygulanmalarına yönelik amaçların ilk basamağında yer alanı, 
doğaüstü ile ilişki kurmaktır. Kurban ritüelinde de bu amaca ulaşmada kul-
lanılan aracı “kurbanlıktır”.  (Geniş bilgi için bakınız: Erginer, 1997) Eröz 
de bir çalışmasında Türklerde kurban geleneği için şunlardan bahseder: 
“…Türk içtimai hayatının hiçbir safhası yoktur ki, kurbanla birlikte icra 
edilmesin. Doğumlar, ölümler, toy – düğünler, şölenler, bayramlar, yatır 
ve mezar ziyaretleri, hayvancılık ve ziraat hayatı ile ilgili bereket dilekleri, 
Tanrıya yakarışlar… hep kurbanla olurdu.”(Eröz 1980, 18)

Gürpınar’ın hikâyelerine de yansıyan türbelerle ilgili yaygın inanışlar-
dan bazıları şunlardır: “Asansör” adlı hikayede; hastalığa tutulan evin ha-
nımının şifa bulabilmesi için, Eyüb’e kurbanlar, türbelere de paralar ada-
nır. Şayet hasta iyileşirse, evin hizmetçisinin azad edileceği dileğinde bu-
lunulur. (Bek, 1995-13.basım–352) Muğla/Dalaman’da da “ermiş” adıyla 
anılan büyük kişilerin türbe ve yatır vazifesi gören sahipsiz mezarlarına 
çocuk isteyenler, hayvanı ölenler, hasta olanlar giderek bez parçaları bağ-
layıp 7 kez  etrafında dolanırlar, dileklerini dilerler. (Turhan, 1995-88) 

“Horozun Ses Eğitimi” adlı hikayede de; ev sahibi tarafından kiraya ve-
rilecek olan köşke bekçilik eden bir ailenin kiracıları ürkütmek için giriş-
tikleri türlü kurnazlıklar konu edilir. Bahçeye  sahte bir eren mezarı yapılıp 
çul çaputla bağlanır. Haliyle evi görmeye gelen kiracı adayları “ev tekin 
değil.” kanısına kapılıp  bir daha uğramazlar…(Bek, 1995 -6.basım: 355)

“Mübareğin Kuyruğu” adlı hikayede de “uzun kulak baba”nın türbesi-
ne değinilir. (Bu konuyla ilgili bilgileri aşağıda kıssadan hisse bölümüne 
aldım) (Bek1995-8.basım-; 326) 

Bu maddeye son olarak “ Gugular” adlı hikayeyi alacağım:(Bek1999-242) 
Zengin , yaşlı bir hanım, onun yeğeni ve eşiyle gugu adını verdikleri çocuk-
ları arasında geçen bir hikayedir. Latife Hanım, geleneğin temsilcisi olup 
ölümü yaklaşmış bunakça bir ihtiyar tipidir. Aşağıdaki alıntı bu bölümün 
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konusundandır. “…Latife hanım için her cuma ve pazartesi günleri me-
zarları ziyaret günleridir. O günlerde, …koltuğuna bir bohça yeşil yemeni, 
eline değneğini alır, Laleli Baba demez, türbe türbe dolaşır. Koltuğunda-
ki yemenileri sandukalara örter, türbedarlara mum parası verir. Sokakta 
adını bilmediği bir türbenin önünden geçse: “Bu hangi aleyhisselemdır?” 
diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife Hanım için her sanduka altında 
yatan birer aleyhisselamdır.” Bu bölüme ek olarak  şunları belirtebilirim: 
Bugün kültürlerin yayılmasını daha da hızlandıran medyada,  bazen üze-
rine basılarak değinilen bir konudur türbeler. Burada, ancak belli din bü-
yüklerinin mezarı olduklarına emin olunduktan sonra, onların adlarını da 
dualara ekleyerek asıl dileklerin bu kişilerden değil Tanrıdan dilenmesi 
gerektiği önemle vurgulanır.   

6.  Halk Tababeti-Bitki İnanışları

Tüm dünya da olduğu gibi Anadolu’da da çok eski çağlardan beri bit-
kiler, insanlar ve hayvanların hastalıkları için ilaç olarak kullanılmışlardır. 
Dolayısıyla “halk tababeti” halk biliminin de konuları arasına yerleşmiştir. 
Hikayeleri incelediğimiz zaman da az da olsa bu konuyla ilgili örneklere 
rastlamaktayız. İlkin Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” hikayesine bakacak olur-
sak; eserde evlat acısıyla feryat ederken kendinden geçen annenin ağzına 
ayılması için çiçek suyu dökülüyor. (Bek 1999: 262) “Gugular” da ise; 
odanın ağır kokusunu gidermek için adaçayı tütsüsü yapılır. (Bek 1999: 
242)  “Baltayla Doğuran Böyle Doğurur”da da çocuk sahibi olmak isteyen 
kadınların, ardıçla karışık papatya, ısırgan buğusuna oturtulması inancı 
yansıtılır. (Bek1999;206) “Mübareğin Kuyruğu”nda  sancılanan hasta eşe-
ğin iyileşmesi için kulağından kan alınır, tuzla sarımsak yutturulur. (Bek 
1995 –8.baskı–:326)

 Muğla/Dalaman’da da rastladığım bir inanca göre; çocuk olması için; 
kırmızı biber, arpa unu, buğday unu, çavdar unuyla birlikte karabiber ve 
kuru üzüm dövülerek kadının beline sarılır. (Turhan 1995: 48) 

Çalışma sırasında Gürpınar’ın hiç sıkılmadan okuduğum hikayelerin-
den biri de “Erkeğin Üstünlük Reçetesi”dir.  Burada; bayanların genç ve 
güzel kalabilmeleri için bitkisel mucizelerin de yer aldığı bir dizi sır verilir. 
Örneğin; saçların parlak ve yumuşak olabilmesi için, ılık biberiye suyuyla 
yıkanması gerektiğini vurguluyor. Günümüzde reklam ürünlerinin tüketim 
çılgınlığına rağmen bu uygulamanın aynısı ya da benzerlerinin yapılması  
hala bir çok edebi esere de konu olacağını gösteriyor. Böylece, ilk insan-
lığın ilkel ilaçlarından olan mucizevi bitkiler binlerce yıldır canlılıklarını 
koruduğunu göstermiş oluyor. 
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7. Kıssadan Hisse Çıkarma

Yukarıda  “türbe” konusunda kısaca değindiğim “Mübareğin Kuyru-
ğu” ( Bek 1995 –8.baskı– 326) adlı hikayede sıtma bulaşan kasabalıyı bu 
illetten kurtarıp aynı zamanda da para kazanmak isteyen kurnaz bir ada-
mın yaptıkları konu edilir. Halka, eşeğinin Battal Gazi’nin kutsal eşeğinin 
soyundan geldiğini anlatır ve ilginç kandırmaca başlar. Hastalıklara karşı 
bir eşekten keramet uman cahil ve saf kimselerin inanışları konu edilir. 
Ancak, yazar “Mübareğin kuyruğu” adını verdiği asıl hikayeye geçmeden 
önce kendi hikayesine benzer “Erenlerden Uzunkulak Baba”nın kısa öy-
küsünü anlatır. Bu hikaye özetle şöyledir: Köylünün biri yolda aniden ölen 
eşeğinin üzerinden yine para kazanmak ister. Hemen oracığa bir çukur ka-
zıp hayvanı gömer, mezarın üzerini türbe şeklinde yapıp, ağaçlar dikerek 
serin ruhani bir yer haline getirir. Kendi başına da koca bir sarık sararak 
“türbedar” olur. Yolculara “Erenlerden Uzunkulak Baba”nın türbesi de-
yip bir masal uydurur. Çok geçmeden pirin büyüklüğü çevreden duyulur, 
mezarın üzeri dilek düğümleriyle donatılmış bir sürü paçavralarla dolar. 
Kısa sürede yatırın himmeti ortaya çıkar, büyük bir ün kazanır. Onun Tanrı 
katında yardımlarıyla körlerin gözleri, dilsizlerin dilleri  açılır. Her gelen 
şifa bulur. Sayısız adaklar yağar. İlk Türbedar varlık içinde ölür. Yerine 
ikincisi geçer. Türbe giderek bir dergah olur. Buradan bir köy doğar. Daha 
sonra kasaba olur. Binlerce insan Uzunkulak Babanın evliyalığı sayesin-
de geçinir gider. Zamanla bu mezarın hikayesine ekleme ve çıkarmalar 
yapılır, söylentiler ve hikayeler karıştırılır. Özetle bu öyküden çıkarılacak 
dersler vardır ve yazar bu konuda şunları söyler: “…eşek sırtından geçinen 
insanlar çoktur. Ama öyle bir hayvanı, haşa, evliyalık mertebesine çıka-
rarak ondan yararlanmak bayalığın da üstünde bir kurnazlıktır. Halkın 
saflığından yararlanarak çıkar sağlamak…”  Gürpınar, bu ve buna benzer 
hikayelerindeki halka bakış tarzını  aslında bu birkaç cümlesiyle  özet-
lemiş oluyor. Bu şekilde, zaman zaman öykülerinde araya girerek kendi 
düşüncelerini okuyuculara iletiyor.

8. Formel Sayılar

Gürpınar’ın eserlerinde  dikkati çeken bir diğer nokta da halk edebiyatı 
ürünlerinde sık rastladığımız formel sayılarla (3,7,40 gibi) anlatım yolu-
dur. “Baltayla doğuran böyle doğurur” adlı hikayede geleneklerine sıkı 
sıkıya bağlı tipi temsil eden kayınvalide, evlilik kurumu hakkında döne-
mini yansıtırken 3 gün 3 gece düğün yapıldığını belirterek 3 formel  sa-
yısını kullanır. (Hikâyelerde bu rakamlarla ilgili örnekler bulunmaktadır.)  
Muğla/Dalaman’da da rastladığım pratikte de namaz sonrası iyi bir nişancı 
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tarafından 3 kez silah atılır ve düğün evindeki ulu bir ağacın tepesine Türk 
bayrağı dikilir. Bu düğünün başladığına işarettir. (Turhan 1995: 66) Halk 
anlatılarının yapı çözümlemesine yönelişin ilk örneği olan Axel Olrik’in 
“epik yasalar”ında da yer alan “üçleme kuralı”na göre, 3 sayısı kendi ba-
şına bir ilkedir ve anlatılarda kullanılan belli temel yapılardandır. (Oğuz 
2005: 92) Burada, hem Gürpınar’ın hikayesinde hem Dalaman’daki  bir 
düğünde hem de Axel Olrik’in tespit ettiği epik yasalarda – örnekler daha 
da çoğaltılabilir- 3 sayısının karşımıza çıkması tesadüfi olmasa gerektir. 
Yaklaşık 5 asır önce yazıya geçirilen ama tarih olarak daha öncelere gö-
türebileceğimiz Türk kültürünün değerli miraslarından olan Dede Korkut 
Hikayelerinde de 3, 40 gibi formel sayılara sık rastlıyoruz. Örneğin; “Dir-
se Han Oğlu Buğaç Han” hikayesinde, dağda tek başına yaralı bırakılan 
Buğaç Han’a, Hızır yetişerek yarasını 3 kez eliyle sıvazlar.(Ergin 1989: 
90) Türklerin sözlü edebiyat döneminden kalma törenlerinden biri de 
“yuğ” yas törenidir. Kalafat,  bu törenin Kırgızlardaki şeklini anlatırken 
ölenin etrafında üç kere dolanılıp tavaf edildiğini kaydetmiştir. (Kalafat 
1995: 126)  Başta masallarda olmak üzere birçok yerli ve yabancı halk 
anlatılarında diğer formel sayılar gibi 3 sayısı  sıkça karşımıza çıkmakta-
dır. İnsanlar, farklı kültürlerden olsalar bile benzer şartlarda benzer ürünler 
yaratabilirler düşüncesindeyim. Örneğin ilkel dönemi düşlediğimizde  çok 
soğuk bölgelerde yaşayan insanların, birbirlerinden çok uzak mesafelerde 
olsalar bile ısınmak için benzer basit icatları gerçekleştirebildiklerini dü-
şünebiliriz. 

9. Seyirlik Halk Oyunları

“İlk Orucum” (Bek 1995 –6.baskı– 203) hikayesinde, adından anlaşı-
lacağı gibi yazar, çocukluk günlerine geri dönüp ilk orucuyla ilgili anısını 
öykülendirir. Burada yazar, halk seyirlik oyunlarından  diye nitelendirilen 
Karagöz’e de değinir. Fakat oyunun sürekli küfürler içermesini eleştirir. 

10.  Bazı Genel İnanmalar ve Pratikler

Bazı saptırılmış boş inançlar haricinde halk inanmalarının hepsinin al-
tında birer endişe yattığı için bunlar, kendilerine göre sebeplere dayan-
dırılarak oluşturulmuşlardır. Çok basit bir örnek verecek olursak, batıl 
inançlardan biri olarak kabul edilen “gece tırnak kesmek uğursuzluktur, 
günahtır…” gibi yüklemi yörelere göre değişen bu inanmanın altında as-
lında oluşabilecek kazalara karşı küçük birer “önlem” yatar. H. Rahmi’nin 
eserlerinde buna benzer bir çok sebepli sebepsiz inançlar bulabiliriz. Ben 
burada bazılarını vermeye çalışacağım: Bolca inancın yer aldığı “Baltayla 
Doğuran Böyle Doğurur” adlı hikayede geleneklere sıkı sıkıya bağlı yaşlı 
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kadın ailesine yemek sırasında şöyle seslenir: “…–Yemekte herkes yiyebi-
leceği kadar ekmek alacak, kimsenin önünde bir lokmacık şey artıp ziyan 
olmayacaktır. Çünkü (sebep açıklanıyor!) kalan lokma kendini yemeyene 
lanet ederek bağırır.” Aslında burada amaç açıkça görüldüğü gibi israfın 
önlenmesidir. Bugün benzer kullanımlarla karşılaşıyoruz. (Yakında küre-
sel ısınma sebebiyle su israfıyla ilgili inançlar da dağarcığımıza yerleşecek 
gibi görünüyor!) 

“Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur mu?” başlıklı hikayede  kahra-
manlardan biri olan kayınvalide gelinini eşine çekiştirirken şunları söy-
lüyor: “…–Ah ne günlere kaldık. Şimdi tazeler, oralarını, buralarını açıp 
gülüyorlar. Ah utanma kalmadı. Kıyamet alametleri. Kopsa da bari kur-
tulsak. Başımıza uğursuzluk yağıyor. Dünya da bet bereket kalmadı. Azgın 
karılar, siz başımıza bu belaları getirdiniz. Yine Tanrı acıyor da  daha 
tufan olmadı, başımıza ateş yağmadı.” (Bek 1995-7.baskı-;60) Alıntıda da 
görüldüğü gibi; burada  namus ve din kavramları örtüşüyor. Yazar  tarafın-
dan o dönemin ağzından yine bugün de devam eden bazı kesimin düşün-
celeri özetleniyor. 

Bazı inançların toplumda yer etmesinde ve etkili olmasında “din” olgu-
sunun payından yukarda söz etmiştim. Aşağıdaki örnek alıntılarda da bu 
inançların izlerini görebiliriz.: (“Nergis Hanım’la Fehmi Bey” hikayesin-
den) (Bek, 1995: 325) “…Zavallı Ayşe Hanım, 27 yaşında öldü. Loğusa 
şehidi diye tabutunu allı pullu şeylerle sardılar.” Yine aynı hikayede ko-
nuyla ilgili olarak mahalle doktoru olmak isteyen birine verilen öğütlerden 
şu cümle de dikkat çekicidir: “…Bazı hastalıklarda iyi saatte olsunların 
birer rolü bulunduğunu kabul etmek gereklidir.” Dalaman’da da rastla-
dığım bir inanca göre; sıcak su, bulaşık suyu, çamaşır yıkanan su ayak 
basılan yerlere dökülmez. Çünkü “cin çarpar”, bazen de “şeytan çarpar” 
denir. (Turhan 1995: 85) Hikayelerde dinle örtüşmeyen, hiçbir anlam çıka-
ramadığım boş inançlar da mevcuttur. Örneğin; “Baltayla Doğuran Böyle 
Doğurur” adlı hikayede (Bek, 1999: 206); konağın armut ağacı meyve ver-
memeye başlayınca, baltayla ev sahibi tarafından tehdit edilip korkutulur. 
Ertesi dönem armut ağacı yeniden meyve vermeye başlar. Duyduğu bu 
olaya inanan kayınvalide, kısır olduğunu düşündüğü gelinini baltayla kor-
kutmaya kalkınca büyük bir suç işlemiş olur. Çünkü hamileliğine bir türlü 
inanmadığı gelininin  iki aylık  bebeğinin düşmesine sebep olur. 

Bu bölüme son örneği “Mübareğin Kuyruğu”ndan vereceğim: 
(Bek11995 –8.baskı–: 326) Kurnaz hikaye kahramanı, sıtma bulaşan kasa-
balıyı bu illetten kurtarıp aynı zamanda da para kazanmak için halka eşeği-
nin Battal Gazi’nin kutsal eşeğinin soyundan geldiğini anlatarak;  “Onun 
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kuyruğundan bir kıl koparıp tütsülendiğinde sıtma kalmaz” der. “Denen-
miştir, yalnız bir kılın değeri ‘5’  paradır.” der. Köylüler, 5-10 kıl koparıp 
denerler. Sıtma kesilir. Daha sonra eşeğin tüm vücudundaki kıllardan para 
kazanır. Örneğin, yele kıllarının saraya, kısırlığa şifa olduğunu söyler ve 
kılları istediği fiyata satar. Yukarıdaki bölümlerde de görüldüğü gibi, bir 
hikaye –bunun gibi– bazen değişik konularda (Kıssadan hisse, boş inanç-
lar ve türbe gibi)folklorik malzemeleri içerebiliyor. 

Aşağıda maddeler hâlinde verdiğim, anonim halk edebiyatı ürünleri-
mizden atasözü, deyim, beddua, dua ve ninni türlerine  hikayelerden kısaca 
bir iki örnek göstererek -araştırmanın boyutunu aşmamak adına-  nerede 
kullanıldıklarına değineceğim. 

11. Atasözü

“Hayat ve Ölüm” adlı hikâyesinde  bugün de kullandığımız atasözüne 
yer verilmiştir. “Çıkmadık canda umut vardır.” (Bek1995-6.baskı-;209) 

12. Deyim

“Gugular”(Bek 1999:242) da;  ‘kırk dereden su getirmek’, ‘Azrail ha-
racında gezmek’-çok yaşlı manasında kullanılmış-  ‘bal döküp yalamak’;  
“Eti Senin Kemiği Benim”, de ‘mürekkep yalamak’, ‘şeytanın ayağını kır-
mak’, ‘sinirleri oynamak’,  “Nasıl Öldürdüler” ve “Kedim Nasıl Öldü?” 
adlı  hikayelerde; hayvan ölümü için kullandığı ‘kalıbı dinlendirmek’ gibi 
deyimlerden bazılarını bugünde yeri geldikçe kullanıyoruz.. Yalnız; bir 
Muğla’lı olarak konuşacak olursam ‘azrail haracında gezmek’ ve ‘kalıbı 
dinlendirmek’ deyimine ilk kez bu hikayede rastladığımı belirtmeliyim. 

13. Beddua

Dönemin aile düzeninden bir kesit sunan “Kaynana-Kaynata” da olduğu 
gibi (Bek 1995 –7.baskı–98) genelde tüm hikayelerde gelinler kayınvali-
deyle aynı evde oturmaktadırlar. Dolayısıyla da yazara folklorik malzeme 
bu anlamda bolca çıkmaktadır. Bu hikaye, “Hay mezarda kemiklerin çe-
kişsin”, “Son nefesinde ağzına suyu ben akıtayım” gibi ilenme ve beddua 
örnekleri içerir. 

14. Dua

Bir mahalledeki komşuların düzenli olarak yaptıkları toplantıdan bir 
örneğin öyküsü olan Kadınlar Mebusu” (Bek1995-7.baskı-90) bugün de 
kullandığımız kalıpsal ifadelerden olan “Allah nazardan saklasın” gibi 
dua örnekleri içerir. 
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15. Ninni

Bütün ailesini teker teker kaybedip sadece torunuyla yaşamak zorunda 
kalan ancak onu da kaybeden büyükannenin yaşadığı dramı anlatan “Bü-
yük Ana” adlı öyküde, (Bek 1995–7.baskı–71) yaşlı kadın torununun boş 
beşiği başında şu ninniyi söyler: “Gül dudaklar büzüldü/ Kara gözler sü-
züldü/ Lütfullah’ım uyusun/Uyusun da büyüsün”. Görüldüğü gibi, anonim 
halk edebiyatı ürünü olan ninnilerimiz bu hikayede duygusallığı arttırıcı 
bir unsur olarak kullanılmıştır. Aça’ya göre; ninni söyleyen kadın ya ha-
zır şiir örneklerinden yararlanır ya da doğaçlama yoluna başvurur. (Aça, 
2005:274) Burada doğaçlama yapılmıştır. Çelebioğlu’nun Türkiye’de nin-
niler üzerinde yaptığı sınıflandırmaya göre de bu hikayedeki  örneği, “sevgi ve 
alaka ifade eden ninniler” sınıfına koyabiliriz. (Çelebioğlu, 1995)

Sonuç 

Bu çalışmada; Gürpınar’ın  hikâyelerindeki folklorik unsurlardan yola 
çıktım ama çalışmanın aslında bölümler halinde uzatılabileceğini, hatta 
tez konusu yapılabileceğini gördüm. Sebebine gelince; yukarda da bazı 
yerlerde altını çizdiğim gibi, Gürpınar, her ne kadar kendi bakış açısından 
bakmış bile olsa eserlerindeki dönemin kültürel yansımaları bu tip sınırlı 
bir çalışmaya  konu almakla bitmez sadece özeti verilmiş olabilir. Burada 
asıl amacım, bazı alıntılarla yazarın eserini besleyen malzemelerin altını 
çizip yeni çalışmalara kaynaklık edebilmektir.  

Çalışmanın başındayken merak ettiğim “yapıtları canlı tutan ne?” so-
rusuna artık cevabım netleşmiştir. “Saç ayağını tamamlayan ve yapıtları 
gelecek nesillere taşıyan yazarın kendisidir.” Türk milletinin zengin kü-
tüphanesinde daha nice kıymetli eserler bulunuyor. Temennim; bunların 
tozlu raflardan çıkarılıp, disiplinler arası tez konuları olarak çalışılması, 
Milli Eğitimde “alıntı” olarak da olsa okutulması, Hatta milyonlara ekran-
lardan  tıpkı “Dede Korkut Hikayeleri” gibi ulaştırılmasıdır… 
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