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Abidin Dino), Dağı Öpmeler, Mutluluk Peşinde, Zakkum Çiçeği Tan Yerinde, Masal
Dün\ası'World of Tales gibi şiir kitapları; ALtı KardeşLer, Yedi Deuler, üç K7Iar,
Maui Gelin, AL'lı il'e Fırfırı, Bir de Varmış iki de Varmrş, Çobanla Bey K7ı, Konuşan
Balıkla Yalnız Kz gibi masal kitapları yer almaktadır. Pertev Naili Boratav'dan
ilham ile tamamlığına erdirmeye çalıştığı halkbihm çalışmaları bugün toplumsal
çözümleyici bağlam içinde değerlendlrilebilir.

Yaşantıma Karışan Halk Masallarinda masallar(nı), sözlü gelenekteki tekrarlardan ayıkladığını (ki bu yinelemeden yoruma geçiş ve/veya sözlu külturden
yazılı kültıire geçişi ifade eden bir edimdir), dil bakımından anlatımı özturkçe
ile yeniden yaratlIcaslna işlediginl, masalcının iskeletinde yaptlğl bazı bozmaları
ayıkladığını, eksik bırakılanları tamamladığını, kendi dtinya görüşüne yaklaşflrdığını, göksel dinlerin etkilerinden arındırdığını ifade eder (Thnsel, 1976). Başka
bir yerde Thnsel, masalların(ın) önemini şu sözlerle anlatlr:
Ben masallarımr cocukları, gençleri, erişkinleri eglendirmek, uyutmak için yazma_
dım; onları bilinçlendirmek, uyarmak için yazdım. Masallarımızda güncel sorun_
lara değinmek olanağı vardır sanırım, hele tekerlemelerde bu olanak istenilenden

Masallarımızda toplumun özlemlerini görürüz. Ben masallarımda dünya görüşümü yansıtan bir yöntemi yeğledim. işin aslına bakarsak masallarımızda
de çoktur.

eytişimsel dokuyu görürüz: iyiyle kotti, güçlüyle güçsüz, haklıyla haksız... sürekli
çatışırlar. En zor deneyimlerden geçen masal baturları iyiden, güzelden, doğrudan
yana olduklarını, hoşgörüleriyle cağdaş insanın soylu, insancıl çizgisini çizerler.
Yozlaşmamış bir toplumun bireylerinde görülen nitelikler masal kişilerinde çiçeklenir. (Tansel, 1978)

Burada dikkatin "yazdlm''a çekilmesini isterim. Mustafa Ruhi Şlrin'in ifade etti
ği gibi "Thnsel, masal tipleri ve doğa çercevesinde başlı başına bir masal iklimi
oluşturur ve masallarına şiirsellik katar'' (2017: 51). Çünkü şiiri de yazının, bu

yazınsallığın bir parçasıdır, Thnsel, ne yaptığının bilincinde bir şair de olarak,
şiir hakkındaki duşuncelerini ifade ederken az önce ifade edilen masal anlaylşına
yaklasırı
A Şiir, ayaklarını toplumun, ülkenin tarihsel gerçeklerine basmalı; kollarıyla,

elle-

riyle ülkenin dağlarını, toplumsal, ekonomik coğrafuasını kucaklamalı.

B-Masallarına, türkülerine, söylencelerine, halkbilim ürünlerine eğilip, bunlardan maya almalı'.'
C-Duyguları, düşünceleri, toplum ve insan sorunlarını, toplumsal gerçekçllik çizgisinde, çağdaş dünya görüşüyle yoğurmah. (aktaran Güner, 7o1T 26|)
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Boratavin "Hafızası kuwetli yaşlı kadınlar zengin birer masal kaynağı sayılırsa da
çokluk yaşlandıkça masalcının, birçok masalı birbirine karıştırdığı görü1ür" tespiti
de onun edimini kendi açısından meşru kılmaktadır. Kirsten Hastrup'un dedigi

gibi "geçmiş, antropolojide geçmiş değildir; etnografik şimdlki zamandır...'' Thnsel
de şimdiki zamanl insa etmek üzere çalışmalarını yürütmüş; yazarlık becerisini bu
inşa faaliyetine odaklamıştır. Bir bilim edimi kadar hatta ondan da faz|a ozanlığı,
yazarlığı için kullanmaktadır bu birikiml. Bu durumu yaratlcl yazarlığını ortaya
koyma sürecinin bir parçası olarak okumak gerekiyor. Agıtları derleyen ve edebi
kavrayışı ile bunu işleyen Yaşar Kemal'den bir farkı yoktur, Bilimsel objektifllk
ölçütünü aramamak bu noktada anlamlı olabilmektedir.
Bugün "anlatl" meselesinde tartışılan bazı sorular bulunmakta. Anlatıları kendi tecrübelerimize göre mi uyarlıyoruz? Başka blr ifadeyle kendi deneyimlerimizin
yanslmast kadar mıdır anlatılar] Zannetmiyorum. Burada Susan Sontag gibl dü-

şünüyorum, blz blr hikayeyle ilişkl kurarken, o ilişkiyi kurduğumuz an ve biçim
ile an1amı ve anlatıyı inşa ediyoruz. Bu yüzden Turkiye hakkında zerre bilgisi
olmayan bir Batılı, Secıgili Aısı1 Öıu^'u okurken anlam bulabiliyor ve bir anlanya dahil

olabllçr. Aynı durum Marguerite Yourcenar'ın Hadrianus'un Anıl'arı'nı

okuyan "yabanci' için de geçerli.
Oğuz Thnsel zamanl' hlkaye anlatmaktan, hlkaye okumaya geçtiğimiz blr bag-

lamı ifade etmektedir' Bu yüzden Oğuz Thnsel, hikaye anlatıcılığının prototipinde
degil, hikAye okuyuculuğunun (bihnçli veya bilinçsiz) farkındalığı ile alana şahsi
yaratıcılığını dahil ederek eserler bırakmıştır.
Tanpınar'ın medeniyet değişiminin bir kriz hahnl aldıgı ve krizi gösteren alan
olarak zikrettiği unsur olarak "dil''i gösterirken kastettiğiyazıveya^ dili ile ilgili
krizimizdir buytik ölçüde. Bu yüzden Thnzimat Dönemi'nin biraz öncesi ve hala
bitmeyen sonrasrnda' medeniyet değişimi için attığımız her adım, yaz|y| ve yazl

dilini kurmak üzere olmuştur. Oğuz Thnsel de yazı dilini kurmak için masalı
hem araçsallaştlrmlş hem de amaçsallaştırmlştır. Bilgi blriklmsel, kültür devam-

o

kulturun devamhlığına bu yazı dili ile inşa edilmiş bir bilgi blrikiminl
ortaya Sermeye çalışmıştır. Yazı ile bireyselleşmenin organik blr illşkisi olmuştur
(bkz. Goody, 2001). Masallara yaklaşımındaki bu bireysel tavlr Türk insanının

lıdır.

bireyselleşmesinde model oluşturabilecek alanı tesis etmek üzerinedir. "Tütsağın

Türküsü" şiirinde 'Ayak izi, dil yankısı kirletmemiş bir dag başına" diye yazdığı
dize ile arzu büyütmüş olsa da o Cumhuriyet Türkiye'sine hizmetin bir gereklihgl

olarak yazınsallığa odaklanmıştır.
Burcu Çıldırin ifade ettiği gibi (7017ı 7|7) oğuz Thnsel, "kalıplaşmış 'Ewel
man içinde, kalbur Saman içinde, vaktin birinde' gibi tekerlemeleri kullanmak

zaye-

rine masallarına 'mavi zaman içinde, mavi vaktin birinde', 'öncelerin öncesinde,
mavi urunun berisinde', 'ilksiz mavi urunda, mavi vaktin birinde' sözlerini kulla-
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narak baslar, Tekerlemelerle sağlanan masal atmosferi'
Thnsel'de behrsizligi Ve gizemi içeren kendine özgü kalıplar kullanılarak sağlar,'' Ben buradaki yönelimi yazılı

kulttir ile kurulmaslnl istediği bağda okuyorum.
Selahattin Dilidüızgün de (2017: 779) o!ıızThnsel'in
masallarında kullandığı clilin, derlemenin doğası gere-

ği konuşma c1iline yakın olması gerekirken yazı diline
daha yakın özellikler içerdigini ifade ecler ve şöyle devam eder,
Thnsel, derlemiş olduğu masallarda bir yandan Söz1ü edebiyat geleneğine sadık

kalmış öte yandan da dil anlayışını yeni-

den biçimlendirerek kendince [-ıir biçem yaratmaya çalışmış_
tır. Başka deyişle, derleıren kişinin ac]ının ve yöresinin L-ıile
oğuz Tansel

açıkça belirtilmesine karşın yazınsal bir biçem yakalamak ve

olasılıkla yeni bir masal dili yaratmak adına oguz Tansel, masalının dilsel yönünü belirleıniştir. oysa konusma dili daha akışkan ve hareketli bir dil ve anlatımı
gerektirir. Yani Taırsel, derledlgi masalları bir anlamda kendi sanatçı biçemiyle
yazıya aktarıyor.

Buna karşın 47-48 yıi.|arı arasında Amasya'da derledigt masallarla Boratav ve
Eberhardin Türk Masal Tipleri Kataloğfna en çok katkı yapan arasttrmacl olarak Thnsel gösterilir (Sever vd., 7017ı 4I0). Günay Güner de yukarıda Darnton'ın
aktardıklarına yakın bir yoldan bir benzerlige dikkat çeker (2017: 265): "Batı masal yazınının ustalarından Grimm Kardeşler aynı zamanda, tarihte 'Göttingen
Yedileri' adıyla bilinen bilim adamlarından ikisini olustururlar. oğuz Thnsel gibi
Jacob Grimm ile Mlhelm Grimm'in de masalları ilk durumlarıyla değil, işleye_
rek, sanatsal çalışmalar sonucunda ulaştırdıkları yeni durumlarıyla yayımladıkları
bilinir" der.
Bir yazın Ve yazt dilini kazandırma gayretindeki oguz Thnsel'i, "yazlnın denetimini sağlamak icin alınan önlemlerin asırılığı penceresinden'' görebilirsiniz ancak "Batı felsefesinin temelinde yatan yazı söylemini modernleşmek adına tatbik
etmekten başka çare" görülmüyordu' aynayl doğrulttuğumuz da hala görülmedi_
ğine şahit olabiliriz (bkz. Ertürk, 2018)' Bunun altında yatan en önemli mesele
esasında sozlu kulturu yanlıs anlamamızdan kaynaklanıyor. Jack Goody bu yanlış
anlamayı çarplcl bir blçimde Destan üzerinden şöyle açıklar (7017ı 57):
Destan' okuryazar bir topluma ait olan özellikleri, okuryazar olmayan bir topluma dayatarak yaptlğımlz yanlışın önde gelen örneklerindendlr. Çogunlukla sözlü
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kültürlerin tipik bir ürünü olduğu ve mahkemelerde ya da ordu kamplarında
profesyonel ozanlar tarafından soylendiği varsayılır. oysaki tümüyle sözlü olan
kültürlerde destan bulguları oldukça seyrektir. Örneğin Afrika'da çok ender rastlanır, büyük bir kısmı Sahra'da bulunur ve varlıklarını yazılı Müslüman kültürlere borçludur.

Goody'e göre yazlnln ortaya çıklşlndan sonra veyaz|ya asgari düzeyde maruz kal_
'ŞUalter
mış bir kişi asla eskisi gibi değildir.
J. Ong'un ikinci sözlü kultur kavramı
üzerinden meselenin temeline in(e)meyen tanımlaması yerine Jack Goody'nin lecto-oral terimini benimsemek gerekecektirı
Lecto-oral sözlü biçimler yok olmasa da yazının tesiriyle birlikte evrilmişligi anlatır. Bu durumda "hiçbir anlatl tamamen sözlü külttirtin parçasl kalamamıştır
ancak sözlü kültür dinamiklerini içerebilmektedir''

dçbiliriz. Goody'nin

ifadesiy-

leı Yazı her zaman söze ilaveten vuku bulan bir olgu olduğu için yazının icadının
söz üzerinde engin bir etkisi olmuştur ve söz blr daha hiçbir suretle eskisi gibi
kalmamıştır... Nüfusun büyük çoğunluğu, özellikle literatür bağlamında yalnızca
lecto-oral iletişime bağlıdır. (20|7ı 55)
(oluş'u
Ahmet Bozkurt'un ifade ettiği eibi (20|4ı I4-5)ı "Yazmak, şüphesiz, bir

ta-

mamlamaya yönelik blr edimdir. Yazı bir görme, bir bakış duyumsallıgı içerisinde

var olurı Orfeus'un bakışında olduğu gibi. Onun tüm zamansalgörünüyü altüst
eden bakışı yapıt oluşturmanln dilsel kodlarının örüldüğü bir uzam_zamansal

oyunun da ana hatlarını çizer'', oğuz Thnsel kurmuş olduğu bu masal-şiir oyunundaki bakış ve bakış açısını kendi yazınını Türkçenin yazı dilini kazanması için
adamaya yol açmıştır. Şiirine ilham olarak kullandığı masal, fıkra, koşma' mani'
türkü ve daha birçok halkbilimsel unsur; derledigi masallara dAhil ettigi bireysel
yaratlm hatta telif bir esere dönüşmesine varacak denli değişim, kendi toplumsal
gerçekçi, idealist ve hümanist yaklaşımını bir yapıta dönüştürme olduğu kadar,
Türkçeyi ve Türk Edebiyatinı dönüştürme gayesidir.
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