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Özet
Sosyal konuları içermesi bakımından edebi eserlerin sosyolojik bir
de eri de vardır. ki ayrı disiplin olan edebiyat ve sosyoloji, bir devrin sosyokültürel özeliklerini ortaya koyarken birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Tarihi
olaylar, gelenekler, inanı lar, sosyal ili kiler ve ya am tarzları, bir ayna gibi
edebi esere yansır. Rasim Özdenören’in “Çok Sesli Bir Ölüm” hikâye kitabı;
“Çok Sesli Bir Ölüm”, “Sabah Aralı ı”, “Kan” ve “Çatı ma” adlı dört hikâyeden
olu ur. Mara ’a özgü halk kültürünü özümseyen yazar, bu öykülerde;
sosyolojik ve kültürel ö eleri yo un bir ekilde i ler ve yöre insanının
üzerinde derinlemesine sosyolojik ve psikolojik tahliller yapar.
Anahtar Kelimeler: Çok Sesli Bir Ölüm, Mara , Edebiyat Sosyolojisi,
Halk Kültürü.

Abstract
Literary Works have a sociological value in terms of involving social
subjects. Altough Literature and Sociology are different discipline, they need
eachother for introducing the socio-cultural aspects of an era. Historical
events, customs, beliefs, relations among people, life styles reflect litrary work
as a mirror. The Author’s worldview and attitude to community, acts a part in
forming the litrary work. Rasim Özdenören’s story “Çok sesli Bir Ölüm”
consists of four stories named “Çok Sesli Bir Ölüm”, “Sabah Aralı ı”, “Kan” ve
“Çatı ma”. Author who internalizes Mara ’s typical folk culture, handles the
cultural and sociological elements intensively and makes sociological and
psychological analyzes about district people deeply.
Keywords: Çok Sesli Bir Ölüm, Mara , Literature Sociology, Folk
Culture.

Giri
Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik
gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, di erinin sanat dalı olması
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yönünden birbirinden ayrılır. Bilim gerçekli e (nesnellik), sanat ise hayale
(öznellik) dayanır. Sanatçı, “yeni” ve “orijinal” bir “anlama” ula mak için
bir niyet (bakı açısı) do rultusunda malzemesini i ler, tasnif eder ve sonuçta
ortaya bir “sanat eseri” koyar. Sosyoloji gerçeklerden hareketle gerçek
sonuçlara ula maya çalı ırken, edebiyat, gerçe i de i tirerek, dönü türerek,
bir ba ka deyi le, kurmaca bir ekilde ortaya koyar. Sosyoloji ile edebiyatın
insana, topluma bakı açıları birbirinden farklıdır. Biri olanı yansıtır, di eri
ise olanı betimler, kurgular. Francıs E. Merrıll’e göre sosyoloji; grup
halindeki insanların etkile imlerinin incelenmesi, edebiyat ise; bu etkile imin
hayali betimlenmesidir (Merrıll, 2004: 43). Harrigton, sosyolojinin; toplum
olaylarını açıklayan, sosyal kurumları ve sosyal süreçleri inceleyen bilimsel
bir disiplin oldu unu, edebiyatın da kurmaca bir sanat dalı olarak kendi
ruhu içinde, toplumsal bir sınıfın duygusal e ilimlerini ve dü ünce yapılarını
ortaya çıkardı ını söyler (Harrigton, 2004: 63).
Bir dönemin sosyolojik özelliklerini ortaya çıkarabilmek için
sosyolojinin sundu u bilimsel bilgilerden yararlanılabilece i gibi edebiyat
ürünlerinden de yararlanılabilir. Yazarlar eserlerinde, içinde ya adıkları
devirde gerçekle en tarihi ve sosyal olayları, gelenekleri, ya am tarzlarını
kendi bakı açılarından yansıtırlar. Edebiyat olmadan sosyolojiyi, sosyoloji
olmadan edebiyatı anlamanız mümkün de ildir. Edebiyat, sosyal varlı ın
kendisini farklı biçimlerde dı avurumudur. Edebiyatın, insan ve insan
ili kilerinin dille olu turulmu estetik bir görünümü olması onun insan
ili kilerinin, toplum yasalarının bilimi olan sosyolojinin konuları arasına
girmesini de kaçınılmaz kılmaktadır ( an, 2004: 92). Edebiyat ürünleri;
toplumların inancını, ya ayı tarzlarını, duygu ve dü üncelerini, sosyal
ili kilerini, dini inançlarını, mitolojik de erlerini ve her türlü tabiat olayının
edebiyata yansımalarını dile getirir (Aydın, 2004: 151). Edebiyat,
insano lunun toplumsal kuvvetlere verdi i cevabın belki de en etkili
sosyolojik barometresidir (Swıngewood, 2004: 83). Ça ların kendine has
yönlerini kaydetmek, örf ve adetlerin en canlı ve tesirli ifadelerini saklamak
bakımından edebiyat, özel bir de ere sahiptir ( an, 2004: 93).
Edebiyat Sosyolojisi
Edebiyat Sosyolojisi; 1900’lü yıllarda ortaya çıkan, edebiyatın
toplumsal fonksiyonunu ve toplumsal ko ullardan nasıl etkilendi ini
ara tırma konusu yapan; edebiyat sanatı ile toplum arasındaki kar ılıklı
etkile imi, edebiyatın oldu u kadar sosyolojinin de metotlarından
yararlanarak ortaya koyan bir disiplin olarak tanımlanabilir (Cuma, 2009:
82). Bu durumda, sosyolojinin edebiyattan beslenmesi kadar, edebiyatın da
sosyolojiden metot edinmesi en tabii haliyle kar ımıza çıkar. Sosyolojik
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edebiyat incelemesine göre edebiyat kendi ba ına var olamaz. Edebiyat,
toplum içinde do mu tur ve toplumun bir ifadesi olarak kabul edilir.
Yazarı, eseri ve okuru toplumsal ko ullar belirler. Bu ko ullara e ilmek ve
sanatla ilgili sorunları açıklamak gereklidir. Eserin; yazar, yayıncı, okuyucu
gibi di er unsurları biçimlendirdi i gerçe i, eserin merkezde bulunmasını
gerektirmektedir (Cuma, 2009: 87).
Edebi esere odaklı bir toplum ara tırması, edebiyat sosyolojisinin
çıkı noktasını olu turur. Edebiyat sosyolojisi, edebiyat ve sosyolojiden
yardım almakta ve bir bakıma edebiyat sanatını ve sosyolojiyi aynı
çerçeveye yerle tirerek farklı, karma diyebilece imiz bir bilimsel disipline
yönelmektedir. Böylece disiplinlerarası bir çalı ma gerçekle tirilmektedir.
Edebiyat eserinin dokusundaki toplumsallı ın öne çıkarılarak sosyolojik
bir perspektifle yapılan incelemeler edebiyat eserindeki farklı anlamların su
yüzüne çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Edebiyat sosyolojisi böylelikle
edebiyat eserini bir belge niteli inde kabul etmekte ve ulusların geli im
çizgilerini kronolojik bir zaman akı ına ba lı kalarak tespit etmeyi
hedeflemektedir (Aydın, 2004: 152).

Edebiyat sosyolojisi, edebiyat-toplum denklemini kurarak i e
ba lamaktadır. Her iki alanın birbirine etkilerini, katkılarını kar ılıklı
ili ki düzleminde irdelemektedir. Sosyolog ve edebiyatçının
birbirlerinden kopuk, uzak ve habersiz olmamaları gerekti ini, aksine
birbirlerine kulak vermeleri, birbirlerinin ürünlerinin mutlak anlamda
toplum
analizi
ba lamında
de erlendirilmesi
gerekti ini
dillendirmektedirler. En temelde payla tıkları taslak aslında toplum
sorunlarıdır. Dolayısıyla sosyolog ve edebiyatçı benzer ve yakın
sorunlarla u ra maktadır. Bu nedenle her iki alan birbirine
yakınla tırılmalı, birbirine açılmalıdır. Edebiyat sosyolojisi, edebi eseri,
sosyal gerçekli in bir unsuru olarak gördü ünden dolayı edebiyat
üzerine yo unla ır. Ürün olarak edebiyat eserinin toplumu
yansıtması, toplumu ifade etmesi, toplumca algılanması ve bu
do rultuda belli tavırları do urması ilk elden incelenen sorunlardır
(Alver, 2006: 107).
Bir
dönemin
sosyo-kültürel
özelliklerini
çözümlemede,
romanlardan sonra ba vurabilece imiz edebi tür hikâyelerdir. Hikâyeler
romanlara göre daha kısa ve yo un anlatımlardır. Rasim Özdenören’in Çok
Sesli Bir Ölüm* adlı hikâye kitabı; “Çok Sesli Bir Ölüm”, “Sabah Aralı ı”,
*

Bu çalı mada, hikâyelerden alınan bölümlerin sayfa numaraları metnin sonunda parantez içinde verilecektir.
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“Kan” ve “Çatı ma” adlı dört hikâyeden olu ur. lk hikâye aynı zamanda
kitaba adını vermi tir. Bu çalı mada; teknolojik geli melere ba lı olarak
1950’li yıllardan sonra hızla artan köyden kente göçün meydana getirdi i
sosyolojik ve kültürel de i imin Mara insanı üzerindeki etkiler, edebiyat
sosyolojisi penceresinden sadece "eser" üzerine odaklanarak, ortaya
konmaya çalı ılacaktır. Bu nedenle burada yazar, okuyucu ve yayınlayıcı
gibi edebiyat sosyolojisinin di er unsurları dı arıda tutulmu tur. Konuya
sosyolojik ve halkbilimsel yönden iki ana ba lık etrafında ı ık tutulacaktır.
Sosyolojik unsurlar ba lı ı altında; Köyden kente göç olgusu, aile hayatı ve
çözülme, kültürel çatı ma,, bölgesel sorunlar, ev, ekonomik hayat; halk kültürü
ba lı ı altında ise; giyim-ku am, yemek adetleri, halk hekimli i ve yöresel
söyleyi tarzı konuları mercek altına alınacaktır.
A. Sosyolojik Unsurlar
1. Köyden Kente Göç Olgusu
Yirminci yüzyılda Avrupa’da sanayi inkılâbı ile hızla bir
modernle me ba lamı tır. Dünyanın kentlile mesi, di er bir ifadeyle kentli
toplumun olu umu, dünyanın modernle mesinin bir sonucudur. Yirminci
yüzyıl sosyolojisinde modernle menin sosyolojik açıdan en belirgin
özelliklerinden biri sanayile me, bir di eri de kentle medir (Özyurt, 2007:
113). Osmanlı’nın son dönemlerinde reform hareketleriyle uyum
sa lamaya çalı tı ı bu geli meler, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeniden
yapılandırılan Türkiye’de bir kalkınma ve sanayile me hamlesiyle
hızlanmı tır. Türkiye’de sanayile me ve modernle me; tarımda
makinele me, kitlesel üretim ve tüketimin yaygınla ması, üretimin evden
ayrılarak atölye ve fabrikalarda yapılması gibi faktörleri ortaya çıkarmı ,
bu durum da insanların kırsal alanlardan kentsel alanlara do ru göç
etmesine neden olmu tur.
Köyden kente göç özellikle 1950’li yıllardan sonra Türkiye için en
önemli gerçeklerden birisi olmu tur. 1950’lerde kentsel nüfus oranı kırsal
nüfus oranından daha fazladır. Nüfus çok yo undan az yo una do ru
hareket etmi tir. Bu durumda kırsalda itici faktörler, kentlerde ise çekici
faktörler ön plana çıkmı tır. Köylerini terk edenler için belki bir kurtulu
bekli de yeni ve zorlu bir ya am mücadelesinin genel adı; köyden kente
göçtür denilebilir. Köyden kente göç toplumsal bir dönü üm ve köy-kent
çatı masının en gerçekçi ifadesidir. Çünkü bu göç hareketi, Türk
toplumunun kimlik de i iminin ve geli iminin ba langıç noktası sayılabilir
(Güre çi, 2010: 54).
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Çok Sesli Bir Ölüm hikâyesinin mekânı olması ve dönemin
sosyolojik özelliklerini yansıtması bakımından Mara ’ın Cumhuriyetin
ilanından 1950’ye kadarki nüfusuna baktı ımızda, Mara ’ta kırsal nüfusta
büyük bir fazlalık görülmektedir. Hatta Mara ’ın kır nüfusunun,
Türkiye’nin kır nüfusuna oranı %10’un üzerinde oldu u gözlemlenmi tir.
Ancak 1950’den sonra kır nüfusunda nispi bir azalma, kent nüfusunda da
bir artı görülmektedir. Topra a ba lı olan kırsal nüfusun; zamanla
topraksız kalmalarıyla kente göçler ba lamı tır. Kentteki ekonomik
geli meler bu süreci daha da hızlandırmı tır (Göl, 2006: 18). Bunun yanında
ehir, ekonomik geli meye paralel olarak do u ve güneydo u
bölgelerimizden yo un bir göçe tabi olmu tur. Çevre il ve ilçelerden ehre
gelen bu insanlar hızla yeni mahallelerin kurulmasına yol açmı tır. Kentsel
geli im dolayısıyla yeni yerler imara açılarak insanların yerle meleri
sa lanmı tır (Koç, 2009: 318).
2. Aile Hayatı ve Çözülme
Köyden kente göç, aile yapısını etkileyen en önemli faktörlerin
ba ında gelir. Ülkede olu an ekonomik canlılık ve gerçekle tirilen ekonomik
altyapı hizmetleri, kırsal kesim ile kent arasındaki ileti imi kuvvetlendirmi
ve böylelikle kentler cazibe merkezi haline gelirken, makinele me sonucu
i sizli in arttı ı kırsal kesimden kentlere yo un bir göç olayı ya anmı tır.
Ama bu göç birçok sorunları da beraberinde getirmi tir. Bunun sonucunda
i sizlik ve barınma problemi yanında sosyal problemler ba göstermi tir.
Böylece geleneksel de erlere ba lı kırsal kesim ailesi, kendi do rularına
tamamen ters kent kültürü ile kar ı kar ıya gelmi tir. Bir uyumsuzluk
problemi ya ayan aile çözülmeye ba lamı tır (Tosun, 1996: 62). Ancak asıl
çözülme kentte, kentle me olayının hızla ve yanlı bir ekilde
gerçekle mesiyle ba lar. Çözülmeye sebep olan en büyük etken, kültür
de i mesidir. Hem maddi, hem de manevi alanda görülen kültür
de i mesi, bütün unsurlarıyla de i meyi ya ayan birey ve aile üzerinde bir
takım tezatlara, zıtla malara ve zihin çatı malarına yol açmı tır.
Köylerde ve kentlerde sosyal ve ekonomik de i im meydana
getiren göçün; kentlerin süratle devle en köylere, köylerin ise ıssız ve terk
edilmi viranelere dönü mesi eklinde iki türlü yansımasıyla kar ıla ırız
(Güre çi, 2010: 48). Geleneksel kültür de erleriyle kent hayatının dayatmı
oldu u modern kültür de erlerinin yan yana ya anmak istenmesi aile
bireylerini bir kültür bo lu una itmi tir. Kentsel ya am, farklı insanlarla
aynı mekânın payla ıldı ı ya amdır. Belli bir yerde nüfusun yo unla ması
büyük oranda bireysel farklılık gerektirir. Toplumda bireysel katılımcıların
sayısı ne kadar artarsa, onlar arasındaki farklılıklar da o oranda artar.
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Kırsal ya amda var olan akrabalık ba ı, kom uluk ili kileri ve duygu birli i
kentte kaybolur (Özyurt, 2007: 116). Çözülmenin arka planında ço unlukla
yabancıla ma, yeni düzene ayak uyduramama, geleneklerden kopu ve
ekonomik sıkıntılar vardır (Tosun, 1996: 59).
“Sabah Aralı ı” adlı öyküde çocukları tarafından terk edilen,
i lemedi i bir suçtan dolayı katil zanlısı olarak aranan Halil’in kendisini bu
duruma getiren artlarla, düzenle hesapla ması, anlatılır. Halil, kendi
topraklarında çocukları ile birlikte mutlu bir ya am sürdürmeyi dü lerken,
çocuklarının ikisi de köyden kente göç ederler. Halil bir türlü bu durumu
içine sindiremez. O, içine dü tü ü halin sorumlusu olarak çocuklarını görür.
Babası çocuklarını topra a ba lamak istedikçe onlar, topraktan nefret
etmi ler ve ailelerinden kopmu lardır.
“O ullarımız gitmeseydi, bizi terk etmeselerdi belki bunların hiçbiri
gelmezdi ba ımıza, dedi. Tanrı, insanları her yönden deneyip denetliyor. Ben onları
topra a ba lamak istedikçe onlar hem bundan hem topraktan nefret eder olurlar.
Sonunda ikisi de terk etti bizi. Bilirsen, bu da Tanrı’nın ba ka bir deneyi i insanı.
Hırslı biri de ildim ben. Ama Tanrının varlı ına aldırmayan insanların ya adı ı
yerde eninde sonunda seni de hırs büyüyor, gittikçe daha çok edineyim diyorsun,
gittikçe daha çok. Sonunda kendi etini, kendi kanını da yiyip tüketiyorsun. Bunu
anlarsan e er, böyle oluyor. Kendi çocukların sana kar ı çıkıyor. Seni korumakla
görevli olanlar sana kur un sıkıyor.” (s.39-40)
“Kan” adlı öyküde ise topra ına ba lı fakir bir ailenin topraklarının
üzerinden yol geçmesi ve çocuklarının onları terk etmesi üzerine ya adı ı
acılar, sarsıntılar ve de i imler anlatılır. Bu öyküde de çocukların ailesini terk
etmesi; ailede bir infiale yol açmı tır. Çocukları tarafından terk edilen aileler,
acılar çekmi lerdir. Göçle birlikte ailesinden, topraklarından kopan genç
nesil, ehrin ya antısına ayak uyduramadı ından yabancıla ma, kültürel
çözülme ve ekonomik sıkıntılarla kar ı kar ıya kalmı tır. Burada
yabancıla ma, kültürel farklılık ve ekonomik sıkıntılar, ailede çözülmenin
sebeplerini olu turur. Çünkü ya adı ı ortama yabancı olan, iki kültür
arasında gidip gelmeye ba layan aile, ne kentli ne de köylü olmayı
becerebilir.
“Çatı ma” adlı öyküde de, çözülmenin farklı boyutları kar ımıza
çıkar. Öykü bir kent ortamında geçer. Kırsal kesimden kente göçen aile, yeni
düzene ayak uyduramama, geleneklerden, kutsal olandan kopu gibi
sorunlarla kar ı kar ıya gelir. Baba ve hala geleneklerine ba lı iken, evin kızı
ermin onlardan farklı dü ünür. ermin, bir ticarethanede çalı an Sadık’la
tanı ır onunla flört eder. Sevgilisini halasıyla ve ailesiyle tanı tırmak ister. Bu
durum halasıyla kendisini kar ı kar ıya getirir. Bu öyküde hala ve baba
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eskiyi ve geleneksel kültürü temsil eder. ermin ise yeni ku a ı temsil eder.
Yeni ku ak, modern hayatın getirmi oldu u aykırı bir ya am biçimini tercih
eder. Geleneksel hayatın hüküm sürdü ü ailelerde bir kızın yabancı bir
erkekle sosyal ve kültürel anlamda ili kiye girmesi, bu ki iyle bir birliktelik
kurması ancak aile bireylerinin izin vermesiyle mümkündür. Fakat ça da
ya amın getirmi oldu u yenilikler, aile içinde çözülmeye, mevcut kuralları
dı lamaya, psikolojik ve sosyolojik ya amaya sebep olur. Bir tarafta ailenin
dikte etti i geleneksel anlayı , di er taraftan modern hayatın sundu u hayat
tarzı kar ısında yeni ku ak, psikolojik ve sosyolojik çatı ma ya ar, bunalıma
dü er. Öyküde baba ve hala, modern hayat kar ısında ve bunun ermin
üzerindeki olumsuz etkisi kar ısında aciz kalırlar. Hala bu durum kar ısında
suçluluk duygusuna kapılır ve unları söyler:
“Bir kıza on sekiz ya ına gelinceye de in ayıp ve utanma ve günah
dü üncesini vermediysen artık bunları vermeye çalı manın bir yararı yoktur, onu
geriye döndürmek, yeni ba tan ya atmak olanaksızdır ama onun bu arsızlı ına
katlanmak da dayanılmaz bir a a ılanı tır, küçültücü bir kabulleni tir: Tanrı bizi
ba ı lamayacaktır, ö retmedi imiz için bizi, ö renmedikleri ve bilmedikleri için
onları da.” ( s.92)
Modernle me ve kent ya am tarzı çocukları olumsuz etkilemekte ve
aileler bu durum kar ısında kendince çözümler üretmek için
çabalamaktadırlar. Ancak bu durum kolay olmayacaktır. Çünkü genç
ku aklar ailelerini anlamada hem zorluk çekerler hem de onlardan farklı
dü ünürler. Bu da bir kopu u ve aile içi faciayı beraberinde getirir. Halaya
göre bir çocu a, küçük ya lardan itibaren utanma ve günah dü üncesi
verilmelidir. O bunu, Tanrı’ya kar ı bir sorumluluk olarak görmektedir. E er
bu manevi de erler, çocu a zamanında verilmedi i takdirde ö retmedikleri
için aileler, ö renmedikleri için çocuklar Tanrı kar ısında affedilmeyecektir.
Bu noktada çözülmenin sebeplerinden bir tanesi de dini de erlerden, manevi
de erlerden uzakla madır, diyebiliriz. Manevi kültürün de i mesi, kır
kökenli insanın, kentlere özgü tavır ve davranı
biçimlerini,
benimsemesiyle gerçekle mektedir. slam inancına göre ya am tarzını ve
sosyal ili kilerini düzenleyen ailede, genç bir kız olan ermin’in yabancı bir
erkekle konu ması, arkada olması aile bireyleri arasında tartı malara yol
açar. Babaya ve halaya göre bu durum, günahtır. ermin’e göre ise bu ili ki,
modern ya amın getirmi oldu u do al bir ili kidir. Çünkü o günah
kavramının ne oldu unu ö renmeden yeti mi tir. Bu durum kar ısında
kendilerini sorgulamaya ba layan aileler hem kendilerini suçlu görürler
hem de bütün bu olanlardan “düzen”i de sorumlu tutarlar. “Düzen”,
topluma yanlı de erleri dayatan anlayı tır. Halaya göre, ahlaki de erlerin
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altüst oldu u bir toplumda çirkef er veya geç herkese bula acaktır. Bundan
dolayı hala, ye eni ermin’e unları söyler:
“Bir küfür, bir ilenç içinde ya ıyoruz, dedi, çirkef içinde yüzüyoruz sanki
yıllar var ki, bunu hissediyorum ama bize bula maz diye umuyordum. Bu çirkefin
içinde do dunuz siz, imdi durmadan öteye beriye sıçratıyorsunuz bunu.” (s.107)
3. Kültürel Çatı ma
Her teknolojik yenilik, beraberinde kendi kültürünü ve hayat tarzını
getirir. Teknoloji ve sosyal alandaki hızlı geli meler, toplum hayatını büyük
ölçüde etkileyerek birtakım de i meleri hızlandırmı , beraberinde ailelerde
çöküntü, yalnızlık, kusak çatı ması, yabancıla ma, sosyal ili kilerin
zayıflaması ve geleneklere kar ı çıkma gibi bazı problemlerin do masına
neden olmu tur. Yeni ya am tarzına ayak uyduramayan birey mutsuz,
kararsız, hastalıklı bir tip olarak ortaya çıkar. Geleneksel de erlerin hâkim
oldu u köyden kente göç eden aileler kent kültürüne, yeni ya am tarzına
ayak uyduramaz. Köyde birincil ili kiler, yardımla ma ve dayanı ma varken,
kent kültüründe resmi ili kiler ve çıkar ili kileri vardır. Köyde geçim kayna ı
toprak ve hayvancılık iken, ehirde bunun yerini meslek grupları alır. Miras
yoluyla toprakların parçalanması ve nüfusun artmasıyla beraber köylerde
i sizlik ortaya çıkmı tır. Bunun üzerine genç nüfus, hem ehirde i sahibi
olmak hem de ehrin imkânlarından yararlanmak için ehre göç etmek
durumunda kalmı tır. Köyden kente hızla artan göç sonucu; i , barınma,
e itim, sa lık ve kültürel çatı ma sorunları en büyük sorunlar haline
gelmi tir. Kente göç eden aile, bir yandan geleneksel de erlerini muhafaza
etmeye çalı ırken bir yandan da yeni bir ya am tarzıyla kar ı kar ıya kalır.
Bu yeni ya am tarzı özellikle genç ku akları çok etkiler.
Bu dönemi çok iyi gözlemleyen ve hikâyelerine yansıtan yazarın
“Çatı ma” adlı öyküsünde ku aklar arası çatı ma i lenir. Bu öyküde, yeni
yapılanma sürecinin, bireyi nasıl açmazlara ve trajik sonlara sürükledi i
ortaya konulur. Geleneksel de erlerine ba lı kalmaya çalı an bir ailenin kızı
olan ermin annesini kaybetmi tir. Bunun üzerine baba, çocuklarına bakması
için halayı eve getirmi tir. Böylece hala evde anne fonksiyonunu
üstlenmi tir. Evin kızı ermin, i yerinde tanı tı ı Sadık’la flört etmektedir.
Aile bireyleri bu ili kileri etrafında kendi dü üncelerini, inançlarını
sorgulamaya ba larlar. Bu ili ki sonunda bir aile faciasına neden olacaktır.
Öyküde çizilen tiplerin dördü de birbirinden farklı psikolojik ve sosyolojik
gerçekleri temsil ederler. Hala, toplumsal de i imin yol açtı ı çarpıklıkların
farkında olan ve inançlarını ya amsal prati ine aktaran bilinçli biridir.
De i imin insanlar üzerindeki olumsuz etkisini gören hala, böylece içinde
bulundu u aileyi bu çirkeften (de i im) korumaya çalı maktadır. ermin ise
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mevcut anlayı ın, de i imin, “yeni”nin belirledi i, yönlendirdi i biri olarak
kar ımıza çıkar. Daha önce bir erkek tarafından terk edilen ermin, yeni
tanı tı ı Sadık’la arkada olmasına ailesi kar ı çıkınca büsbütün yalnız
kalaca ı korkusu ile ailesine ba kaldırıp ve bir yı ın yanlı lıklar yapar.
Mevcut çarpık anlayı ın biçimlendirdi i ve onun dikte etti i hayatı ya ayan
ermin bir aile faciasına neden olduktan sonra; “Bütün bunları ben mi yaptım?
Yeryüzüne kötülü ü ben mi indirdim?” demesi (Tosun, 1996:54-55) son derece
dikkat çekicidir.
Rasim Özdenören kendisiyle yapılan bir mülakatta, “Çatı ma” adlı
öyküsü için unları söyler:
“Çatı ma” isimli öykü köy öykülerine hiç uygun dü meyen tam tersine
tabiri mazur görürseniz fele i a mı insanların öyküsü vardır Çatı ma’da. Yeni bir
yere yerle mi ler. Fakat ne yeni yerlerini benimsemi ler ne de kendi köklerinden
kopabilmi tir. Bu insanların öyküsü anlatılmaktadır” (Haksal, 1999: 62).
“Sabah Aralı ı” ve “Kan” adlı öykülerde; kırsal kesimlerde
toprakların miras yoluyla parçalanması sonucu veya topraktan elde edilen
gelirin geçim için yetmemesi gibi nedenlerden dolayı ailelerini terk eden
çocuklar kente yerle irler. Aileleri onların köyde kalıp tarım yapmalarını
ister. Ancak onları ikna edemezler. Çünkü çocukları onlardan farklı
dü ünmektedir. Ailelerini dinlemeyerek kentte göçen çocuklar, umdukları
ya amları bulamazlar ya da kent ya amına ayak uyduramazlar. Bir taraftan
anne ve babalarından aldıkları de erler, di er taraftan kent ortamının
sundu u modern hayat tarzı kar ısında çatı ma ya arlar.
4. Bölgesel Sorunlar
Cumhuriyet’in ilanıyla Türkiye’de ba layan modernle me ve
sanayile me hamlesiyle ülkenin sorunlarıyla ba edilmeye çalı ılır. Çünkü
ülke Kurtulu Sava ı’ndan çıkmı tır. Bir yandan “Batı” normlarında yeniden
düzenlenen devlet yapısı, bir yandan da modernle menin bir gere i olan
teknolojik geli meler, ülkede büyük bir de i im meydana getirmi tir. 1950’li
yıllardan itibaren köyden kente göçlerin artmasıyla ülkenin en önemli
sorunları olan e itim, sa lık, beslenme, ula ım, toprak ve fakirlik gibi
sorunlar hem kırsal kesimde hem de kentlerde Türkiye’nin en önemli
sorunları olarak kar ımıza çıkar. Rasim Özdenören inceledi imiz bu
eserinde bu döneme ayna tutar. O dönemde görülen e itim, sa lık,
beslenme, ula ım, toprak, fakirlik ve kaçakçılık gibi sorunları hikâyesine
yansıtır. Bu sorunlar Mara insanının o dönemde kar ıla mı oldu u en
önemli sorunlardır.
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“Çok Sesli Bir Ölüm” adlı öykü, kentten oldukça uzak üç yanı
da larla çevrili bir yerde geçer. Burada kı ın her türlü olumsuzluklarını
görmek mümkündür. Ayrıca yaz mevsimi çok sıcak geçti inden yöre insanı
su ve kuraklık problemleriyle kar ıla ır. Burada açlık ve sefalet hüküm sürer.
Çocukların e itilmesi için okul yoktur. En önemlisi de birisi hastalandı ı
zaman onu tedavi edecek doktor yoktur. Yöre insanı hastalandı ında, köy
hekimi ifalı otlarla bu insanları tedavi etmeye çalı ır. Bir hastayı doktora
götürmek için yedi-sekiz saat yürüyerek yol gitmek gerekir. Ula ım aracı
olarak sadece atları bulmak mümkündür. Nitekim öyküde Kamber, hasta
babasını kente doktora yeti tirmeye çalı ırken, yolda kaybeder. Öykünün
mekânı olan ve o dönemde ehri ilçelere ve köylere ba layan yolların son
derece yetersiz oldu u Mara ’ta, yol yapımına 1950’den sonra ba lanmı tır
(Koç, 2009: 322)
Özdenören, “Sabah Aralı ı” adlı öyküde “de i im, yabancıla ma,
ba kaldırı temalarını gündeme getirir. Öykünün kahramanı Halil, bütün
ba ına gelenlerden “düzen”i sorumlu tutar. Ona göre geleneksel de erlerden
kopu , kutsal olandan uzakla ma bu tür olumsuzlukları azaltabilecekken, o
yanlı çarkın çocuklarını elinden çekip alması, onu bu yanlı i leyen çarka
mahkûm etmi tir. Halil, bütün bunlara ba kaldırır. Jandarmalara teslim
olmak istemez. Teslim olup o yanlı ları yeniden ya amak yerine bu
ba kaldırı ile hem yanlı düzeni hem de bu yanlı düzeni ya ayan kendisini
cezalandırmak ister (Tosun, 1996: 54).
Köyden kente göç ile birlikte köyde kalanlar için yalnızlık ve
sahipsizlik psikolojisini de yaratmı olabilir. Özellikle köyde kalan ya lılar
çocuklarının veya akrabalarının göç etmesi sonucu terk edilmi lik hissine
kapılmaktadır (Güre çi, 2010: 54). Halil bütün bu ba ına gelenlerden düzeni
sorumlu tuttu u gibi, kendisini terk ederek yalnız bırakan çocuklarını da
sorumlu tutar. Aileler çocuklarının yanlarında kalarak toprakla u ra masını
isterken, çocuklar kent ya amına özlem duyarlar. Çünkü onlar için kent daha
iyi bir hayat imkânı sunar. Halil, giden çocuklarının yerine yeni çocuklar
ister, onlara ümit ba lar.
“Benden sonra çocuklarım burada daha verimli bir ya amayı sürdürecek
umuduyla u ra tım. Ama imdi anlıyorum ki, eksik bir ey bırakmı ım. Ne?
Bilmiyorum. Ama bıraktı ım bu eksik ey olmasaydı o ullarım beni, seni, bu topra ı
bırakıp kaçmayacaklardı. Onlara veremedi im ey acaba nedir ki? De i en nedir ki?
Bizim istedi imiz eyleri mi istemiyor çocuklarımız? Benden sonra bu topra ın
sahipsiz kalaca ını bir gün bile dü ünmemi tim. Ba kalarının elinde heder edilece i,
ya malanaca ı aklıma gelmemi ti. Yeni o ullar, geç de olsa yeni o ullar… Bizim
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yarım bıraktı ımız eyin ne oldu unu onlar anlayacak belki, tükendi imiz yerde
onlar ba layacak. Bizi tüketenin ne oldu unu onlar bilecek.” (s.42)
Bu dönemin en önemli sorunlarından biri olan toprak sorunudur.
Halil, topra ını elinden almak isteyenlere ba kaldırır meydan okur:
“Ama ya ma yok, dedi, bu insanlara kolay kolay yenilmeyece im. sterse
herkes beni bırakmı olsun. Ben tırna ımla kazıdım o toprakları, Tanrıya güvenerek
öyle bele kaptırmayaca ım, ya ma yok, ne onu, ne de kendi canımı.” (s.41)
lemedi i bir suçtan dolayı katil zanlısı olarak aranan Halil’in pe ine
jandarmalar dü er. Halil karısıyla birlikte köydeki akrabalarının yanına
saklanmak ister, fakat jandarmalar Halil’i kıstırırlar. Halil karısının bütün
ısrarına ra men teslim olmaz, ölümü seçer.
“Kan” adlı öyküde, hazineye ait olan toprak üzerinde tarım yaparak
geçimini sa layan Zeynel, hükümetin buraları elinden alaca ını ö renince
çok üzülür. Bu durum kar ısında o lu ahin, babasını beraber ehre gitmek
için ikna etmeye çalı ır, fakat ba arılı olmaz. Çünkü toprak, onun her eyidir,
hatta kanı gibidir. O bu toprakları kimseye vermek istemez.
“Buralardan ayrılmam ben, dedi tok bir sesle, kimse söküp atamaz beni
buradan. Ben tırnaklarımı geçirdim bu topra a. Ne senin ba ının dertte olu u, ne de
ananın sızlanmaları. Yol geçecekmi buradan, toprak kuruymu . Benim yaptı ıma
de er vermiyorsunuz siz, asıl i bunda.
O lunun yüzüne dimdik baktı:
Yarından ba layarak on tane kuyu açaca ım burada, dedi, hepiniz gidin
isterseniz. Ananı da kandır, onu da götür. Tek ba ıma kalırım ben.” (s.64)
“Sabah Aralı ı” öyküsünde Halil’e göre kendisini böylesine kaçak ve
güç durumda bırakan nedenlerin ba ında o ullarının kendisini bırakıp
gitmesi gelir. Bu öyküde de ekonomik hayat topra a dayanmaktadır. Fakat
bu yeterli olmaz, bunun yanında Halil mermi kaçakçılı ı ve ba bekçili i de
yapar. Onun mermi kaçakçılı ı yaptı ını jandarmalar da bilir. Hatta i in
içinde onlar da vardır. Fakat buna ra men Halil’i yakalamak isterler.
“Jandarmalar, daha köy dı ındayken, benim köyde olup olmadı ımı sormaya
ba lamı lar. Kaçmama fırsat verirlerse ba larına neler gelebilece ini kendilerinin
anlamasını söyleyerek köylüleri tehdit etmi ler. Bu çavu , jandarmayla benim
üstüme gelen, evde kaçak mermi bulundurdu umu biliyordu. Zaten kimden
almı tım ki?” (s.37-38)
“Çatı ma” da ise keskin ve köklü bir kültür de i iminin ya andı ı
ülkede, bu de i imin ku aklar arası ileti imsizli i nasıl derinle tirdi i
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anlatılır. Bu öyküde köyde ya ayanların kar ıla tı ı problemlerin yerine,
kentte ya ayan ve kent hayatının getirmi oldu u bunalım, kültürel çatı ma
ve yabancıla ma gibi sorunlar kar ımıza çıkar.
5. Ev
Ev insano lunun varolu undan bu yana ihtiyaç duydu u bir
barınma yeridir. Çok eski dönemlerde ma aralara sı ınan insanlar, daha
sonra yerle ik hayata geçerek kamı lardan, a açlardan, ta lardan evler
yapmı tır. Bu evler co rafi bölgelere göre farklı mimari özellikler
kazanmı tır. Bir dönemin sanatsal özelliklerini evlerde görmek mümkündür.
Bazı evler zamana meydan okuyarak yüzlerce yıl ya arken bazı evler de
depremlerden ve iklimsel ko ullardan etkilenerek eskirler ve yıkılıp giderler.
Evler, dönemin sosyo-ekonomik durumları hakkında da bizlere fikir verir.
Çünkü insanlar ekonomik durumlarına göre evlerini in a ederler. Rasim
Özdenören’in hikâyelerinde evleri canlı bir organizmadır. De i im evde
somutla ır. Evler insanların barındı ı bir yapıdan ziyade, aile hayatının,
duyguların, heyecanların, sevgilerin, üzüntülerin ya andı ı bir mekândır.
Ev, bütün hikâyenin döndü ü, çözüldü ü bir saha, bir ana alandır. Her ey
burada yo unla ır, çatı ma, çözülme, infilak burada geli ir, büyür.
Öyküsünü birey ve aile üzerinde yo unla tıran bir yazar için, onların
ya adıkları mekân da elbette önemli olacaktır, bunda a ılacak bir yan
yoktur. Ama Özdenören evi, öykülerinde, olayın geçti i bir mekân, olayı
tamamlayan bir fon olmaktan öte, olayın içinde bizzat yer alan bir kahraman,
tıpkı canlı bir organizma gibi de almı , ona böyle bir i lev yüklemi tir.
Olayın orijinalli i de buradadır. O, do ar, büyür, nefes alır, hastalanır ve
ölür. Bir anlamda insanlarla aynı kaderi ta ır (Tosun, 1996: 79).
“Çok Sesli Bir Ölüm”de ev geleneksel bir özellik ta ır. Ev, fakirli in ve
sefaletin göstergesi olarak kar ımıza çıkar. Yöre halkı toprak evlerde oturur.
Bu evlerin duvarları ta tan örülmü tür. Evin üstüne kalın mertekler ve
a açlar dö endikten sonra üzeri kamı , çalı çırpı ve toprakla kapatılır. Tek
göz odadan olu an bu evlerin duvarları çok kalındır. Evin ortasından çekilen
iplerin üstüne bir çulun atılmasıyla ev de i ik bölümlere ayrılır. Bu evlerin
tek penceresi vardır, bundan dolayı da içerisi karanlıktır. Evin içi elektrik
olmadı ından gaz lambasıyla ya da çırayla aydınlatılır. Evin içi de çok sade
dö enmi tir. Öyküde ehmuz’un evi öyle tasvir edilmi tir:
“Burası, karanlık, tek gözlü, uzun bir damdı. Kapı açık olmasına kar ın
içerisi karanlıktı. Kapının hizasında, tavana yakın bir yerde, küçük, güney yönüne
açık bir delik vardı, oradan, içeriye tozlu bir güne sızıyordu. Koskoca odaya, ondan
ba ka bir pencere açmak akıl edilmemi ti nedense. Kapının sol ba ından, kar ı duvara
bir kendir gerilmi ti. Kendirin üstüne, biri yana toplanmı bir çul atılmı tı. Bu çul,

- 88 -

kendir boyunca çekilince odayı ikiye ayırıyordu. çeriye girince, birdenbire herhangi
bir ey görülmüyordu. Delikten sızan ı ık, odayı aydınlatmak için, ilk anda, çok
yetersiz kalıyordu. Duvarlar badanasızdı. Kerpiçlerin urasından burasından
fırlamı saman parçaları, tuhaf, kıllı bir görünüm veriyordu odaya. Yere, kirli, üstü
toz toprak içinde, boz bir keçe atılmı tı. Bir duvar dibinde, bir gaz lambası
duruyordu, bu lamba geceleri bile, çok gerekli olmadıkça yakılmazdı. Yazın ay ı ı ı,
kı ın ocakta kalan közlerin verebildi i ı ıkla yetinmeye alı mı lardı. Zaten ı ı a da
gerek yoktu ya. Yazın, dı arıda, damda yatarlardı. Duvar kenarlarına bir-iki minder
serilmi ti. Bir kö ede, üstü kıl bir kilimle örtülmü yorganlar, dö ekler duruyordu.
Kapının yanına, birkaç toprak güveçle, birkaç tane çinko kap, çepelleriyle
bırakılmı tı. Kendirin öbür yanındaki duvarlardan birine, saplı bir ekmek tahtası
dayatılmı tı. Onun yanında da, geçen yıldan kalma bulgur, un telhisleri duruyordu.
Zahireleri neredeyse bitecekti, telhisler, yarıdan çok a a ıya dü mü tü. Odada
bunlardan ba ka e ya yoktu. Bir de ortalı a geli igüzel atılmı birkaç tane aralıksız,
hasır iskemle.” (s.11-12)
“Çatı ma” adlı öyküde ermin’in sevgilisi Sadık’ın adeta bir gecekondunun bir odasını andıran evi öyle tasvir edilir:
“Bir ak am, yemek yemeden, mobilyası soluk, adi tahtadan yapılmı ,
sözümona mobilyalı diye kiralanmı , tek pencereli, o da binanın arkasında çöplük
olarak kullanılan arsaya bakan, içindeki bütün e yasıyla eskimeye, a ınmaya
durmu , da ınık, peri an, so uk yüzlü odasına döndü ünde yata ına uzandı ve
dü ündü.” (s.78)
Yazar, evi hem dı görünü ü ile hem de iç durumu ile öyküde bir
yerlere oturtmaya çalı ır. Öyle ki bu görüntü, anlattı ı konu ve vermek
istedi i atmosfer ile tam denk dü er, uyum içindedir. O, öykülerinde
ço unlukla bir bozulmu lu u, bir yıkıntıyı ve çözülmeyi ele aldı ı için,
anlattı ı, olayları ya andı ı, öyküye giren evlerde dı sal görünü olarak kırık
dökük, eski yıkılmaya yüz tutmu evlerdir. Bu evler içindeki insanlarla
birlikte bir eskimi li i bir yıkıntıyı temsil ederler (Tosun, 1996: 79).
6. Ekonomik Hayat
“Çok Sesli Bir Ölüm” de babasını iyile tirmek üzere doktora
yeti tirmeye çalı an Kamber’in babasının yolda ölümü üzerine ya adı ı
sarsıntılar ve acılar anlatılır. Hikâye ehirden çok uzakta, tabiat artlarının
elveri siz oldu u bir mezrada geçer.
“Burası , “M” ilinin bir köyüne ba lı, ama hem köyden, hem kentten çok
uzakta, yolsuz, üç yanı da larla çevrili, önü, “D” ırma ıyla kapalı bir mezraydı.
Kente ba lantısı olmadı ından havaların kötü gitmesi, olumsuz etkilerini en çok bu
çe it yerlerde gösterirdi.”(s.7)
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Böylesine tabiat artlarının olumsuz oldu u bu mezrada ekonomik
olanaklar son derece sınırlıdır. Zor ko ullarda yapılan tarım, havaların iyi
gitmesine ba lıdır. Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesinden dolayı ürünlerin
ihtiyacı olan sular erken çekilir. Bu yüzden Kamber’in babası ehmuz,
tenekelerle bitkilerin köküne su ta ıyarak tarım yapmaya çalı ır. Yeti tirilen
ürünlerin bir bölümü kı lık zahre olarak ayrılır, geri kalanı ise kente
götürülerek takas edilir.
“Havalar iyi gidip de iyi bir ürün alırlarsa, o yıl, belki birkaç katır yükü tahıl
da çıkarırlardı kente. Giyecek, ya , tuz, gaz gibi eylerle takas ederlerdi.” (s.8)
Tahıl ürünleriyle yiyecek ve giyeceklerin takas edilmesi toplumsa
hayatta paranın çok az kullanıldı ını gösterir. Kentlerde görülen ekonomik
ve ticari ili kiler bu köyde görülmez. Sadece ehmuz Jandarmalara kiraya
verdi i beygirlerden on lira kira bedeli alır.
Mezradaki hayvanlar, sekiz-on ba sı ırla bekçi köpeklerinden
ibarettir. Hem tarım faaliyetleri yönünden hem de hayvancılık faaliyetleri
yönünden son derece kısıtlı imkânlara sahip olan yöre insanının ekonomik
olarak geçimi, tarıma ve gündelik amele olarak di er köylerde çapa
yapmaya dayanır. Aslında bu yerlerde, yiyeceklerin takas edilmesinden
dolayı paraya da fazla ihtiyaç duyulmaz.
“Kan” adlı öyküde insanlar için topraklar onların her eyidir. Fakat
genç nesiller topra a umut ba lamazlar, ailelerini bırakarak ehre kaçarlar.
Çünkü onlar için ehir daha iyi bir hayat imkânı sunar. Bazen de bu çocuklar
ehirde umdu u hayat imkânını bulamayarak köylerine geri dönerler.
Yazarın “Çatı ma” adlı öyküsünde bir kent ortamında ya ayan dar
gelirli bir aile anlatılır. Di er öykülerinde mekân köy iken, bu öyküde
kenttir. Kentte ekonomik hayatın yerini toprak de il, meslek grupları
almı tır. Hikayenin kahramanlarından ermin, bir konfeksiyon ma azasında
terzi, Sadık ise bir ticarethanede çalı maktadır. Kent hayatının ana eksenini
para belirler. nsani ili kilerin temelinde para vardır. Köy ortamında insanlar
toprak için mücadele ederken burada para için mücadele ederler. Fakat
paranın öneminin artması birçok sorunları da beraberinde getirir. Parayı
insan kontrol etti inde fayda sa larken, para insanı kontrol etti inde
sorunlar ortaya çıkar.
B. Halk Kültürü
Halk Kültürü; halkın tarih boyunca olu an ya am tarzının,
geleneklerinin, inançlarının, estetik zevklerinin, maddi ve manevi kültür
unsurlarının tümünü içine alan bir de erler bütünü olarak tanımlanabilir. Bir
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devrin sosyolojik özellikleri halk kültüründe aydınlanır. Halk kültürü; halkın
her türlü ya ayı ve sosyolojik ili kilerinin barındı ı bir alandır. Bir yazar
eserini olu tururken mutlaka ya adı ı, çocuklu unun ve ilk gençlik
yıllarının geçti i yerin kültüründen, etkiler ta ır. Çünkü belli bir çevrede
büyüyen insan, o çevrenin gelenek ve kültürünü alır. Çocuklukta elde edilen
bu etki do al olarak bir sanatçının eserine de yansır. Mara lı olan ve
çocukluk yılları Mara ’ta geçen Rasim Özdenören hikâyelerinde Mara ’ın
gelenek, görenek ve kültürünü yansıtmı tır. Bir mülakatta kendisine sorulan
“Mara ’ın yazdıklarınıza etkisi nasıldır?” sorusuna u cevabı verir:
“Büyük etkisi oldu diyebilirim. Biz insanı anlattı ımıza göre, bu insanların
içinde Mara insanı var. Bizim öykülerimizde öyle insanlar var ki bu insanlara
sadece Mara ’ta rastlanır ” (Yorulmaz, 1999: 44).
Ba ka bir mülakatta “Mara lı mısınız?” eklindeki bir soruya da öyle
cevap verir:
“Evet, Mara lıyım. Mara ’ta do dum. lk çocukluk yıllarım Mara ’ta geçti.
Çocuklukta alınan etkiler, izlenimler insanı hayatı boyunca etkiler, belki de
yönlendirir. Baba tarafından Mara ’ta hiçbir akrabam yoktu. Babamdan ba ka
ötekilerin hepsi de stanbul’daydılar. stanbul’da ya adılar, orada öldüler. Ben
onlarla ancak liseyi bitirip üniversiteye ba ladı ım sıralarda kar ıla tım, tanı tım.
unu demek istiyorum: Çocuklu umun ilk yılları hep Mara ’ta ve ana tarafından
Mara lı olan akrabalar arasında geçti. Mara ’ın kendine özgü kültürü böylece bizim
ili imize, kemi imize i ledi. Bunların unutulması, üzerimizdeki etkilerin zail olması
mümkün de il. Esasen bana göre bir insanın nereli oldu u onun ta ıdı ı kültürel
etkilerle belirlenir. Üzerimizde stanbul etkisinin olmadı ını söylemek istemiyorum.
Ama bu bile bana Mara ’ın kendine özgü özelliklerini, belirginliklerini tanıtmaya
yardımcı olmu tu. Tekrar söyleyeyim: Kendimi Mara lı olarak hissediyorum.
nsanın bir yerden olması ona övünç verirse bununla da övünmek isterim” (Tosun,
1996: 43).
Mara ’ın kendine özgü kültürünü özümseyen yazar, bu öykülerde
yörenin giyim-ku am, yemek adetleri, halk hekimli i ve yöresel söyleyi tarzı gibi
halk kültürü unsurlarını yansıtmı tır.
1. Giyim-Ku am: “Çok Sesli Bir Ölüm” de Mara yöresine özgü; kara
çar af, yemeni, postal, entari, pırtı gibi giyim-ku am ekilleriyle kar ıla ırız.
Bu giyim tarzı bize dönemin sosyo-ekonomik artlarını anlamamıza
yardımcı olur. O dönemin insanı hem fakirdir hem de geleneklerine son
derece ba lıdır. Geleneksel giyim tarzı, bir yörenin kimli inin, kendine özgü
de er yargılarının yansımasıdır denilebilir.
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Kara Çar af: Kadınların soka a çıkarken giydikleri, bütün vücutlarını
kaplayan, sadece gözlerin açık kaldı ı geni , siyah renkli bir giysidir.
“Kadın kara çar afını geçirdi üstüne.” (s:34)
Yemeni Ayakkabı: Üstü deriden, altı lastikten yapılan, kö kerler
tarafından elle dikilen, sert, sa lam bir ayakkabı çe ididir. Kı ın ayakları
sıcak, yazın ise serin tutar. Ayaklar için çok sa lıklıdır.
“Halil, elleri arkasında sabırsızca dolanıyordu odanın ortasında. Altı
otomobil lasti inden yapılmı yemenileri izler bırakıyordu o yürürken ve çürük
tahtalar gıcırdıyordu.” (s.34)
Postal: Uzun konçlu, önden veya yandan ba lı erkek ayakkabısıdır.
“Kamber, anasından postallarını istedi. Kadın, gidip getirdi postalları.
Kamber, kurumu postalları güçlükle geçirdi aya ına, birkaç kez yerleri tepti
postallarının aya ına iyice oturup oturmadı ını sınamak için.”(s.15)
Entari: Kadınların giydi i kollu, uzun ve geni tek parçalı elbisedir.
“Kadın biryandan böyle konu uyor, bir yandan da kırlardan topladı ı çalı
çırpıyı oca ın kenarına yı ıyordu. Üstünde yama vurula vurula aslı belirsiz hale
gelmi bir entari vardı.” (s.52)
Pırtı: Eski elbise.
“Sekiz-on ev ötede, bir damın gölgesinde, pırtılara sarınmı bir kadın
duruyordu. Genç mi ya lı mı belli de ildi.” (s.18)
2. Yemek Adetleri: Yörenin yemek adetleri de hikâyeye yansımı tır.
Tarhana, bulgur köftesi, bazlama, yufka ve harmanda baklavası gibi
yiyecekler, Mara ’ın kendine özgü 1950’li yıllarda yaygın olan yiyecek
türleridir. Bu yiyeceklerden özellikle tarhana, bir takım de i iklikler
yapılarak yörenin turizm ve ihraç ürünü haline gelmi tir. Bugün Mara
dendi inde ilk akla gelen Sütçü mam öncülü ünde Kurtulu Sava ı’nda
göstermi
oldu u kahramanlıklar, yiyecek olarak da; dondurma,
kırmızıbiber ve tarhana akla gelir.
Bulgur Köftesi: Bulgurla hazırlanan yöresel bir yemektir.
“Kadın, salçayı bulgura katmı
hazırlanmı tı.” (s.71)

yo uruyordu. Az sonra köfte

Bazlama: Hamurun yufka eklinde açılıp saç üzerinde pi irilmesiyle
yapılır. Gözlemeye benzer.
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“Be altı ya larında iki çocuk da, topra a belenmi halde, ellerindeki
bazlamalarını yiyerek, çömelmi , analarını seyrediyorlardı.” (s.9)
Tarhana: Büyük kazanlarda pi irilen dö me, (yarma) bazı baharatlar
da kartılarak yo urtla yo rulur ve sonra ek imesi için bir gece beklemeye
bırakılır. Ek iyen bu yarma kamı hasırların üzerine serilerek güne te
kurutulmaya bırakılır.
“ u lambanın fitilini az yekindir kızım, dedi, ıramız da bıldırdan kalma
ama olsun..tarhanamız da var daha..onu da u sahana ıslayıver, ibrik dı arıda
kapının yanında.” (s.66)
Yufka Islamak: Hamurun
yumu aması için suyla ıslanmasıdır.

açılmasıyla

pi irilen

yufkaların

“Birlikte girdiler odaya. Kadın, bir ey demeden ekmek sandı ından birkaç
yufka ekmek çıkardı. Testiden, ılımı suyu büyücek bir tasa bo alttı. Sofra bezinin
üstünde ekmekleri ıslattı.” (s.34)
Harmanda Baklavası: Bir tür yöresel baklavadır.
“Ölü helvası, yemiyoruz be, dedi, o lumuz, gelinimiz gelmi .. onlar için..
ba tan haberim olsaydı gelece inizden..hiç haberimiz yoktu..böyle birden..yoksa
harmanda baklavası yapardım..” (s.67)
3. Halk Hekimli i
Yüzyıllardır bir tedavi yöntemi olarak kullanılan “halk hekimli i”;
kırsal kesimlerinde ya ayan hastanesi ve doktoru olmayan insanların
ba vurdu u bir tedavi yöntemidir. Ancak bu sa lık için yeterli de ildir.
Hastalanan yöre insanına ço u zaman ilk müdahale ifalı otlarla ilaç yapan
“köy doktoru” denilen ki iler tarafından yapılmakta, ancak hastalar, ehrin
uzak olmasından dolayı hastaneye yeti tirilemeden yolda hayatını
kaybetmektedir.“Çok Sesli Bir Ölüm” adlı öyküde, Kamber’in babası ehmuz,
hastalanır. Tedavisi için doktora ihtiyaç vardır. Köy kente çok uzak
oldu undan dolayı o yörede köylerde Halk hekimli i yapan Bakaç Ali’ye
haber verilir. Bakaç Ali, sırtında heybesiyle köy köy gezen, geleneksel
yöntemler kullanarak hastaları tedavi etmeye çalı an birisidir.
“Bakaç’ın sırtında bir heybe vardı, nereye gitse bu heybesini de ta ırdı
yanında. Heybede, ufak tefek bazı araç gereçlerle kendi hazırladı ı bazı ilaçlar, otlar
falan vardı.” (s. 20-21)
Bakaç Ali baygın yatan
tedavi etmeye çalı ır.

ehmuz’u çe itli otlardan yaptı ı ilaçlarla
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“Dı arda bir ate yakın, dedi, ufak bir tas su kaynatın, u tarçını da suya
atın kaynasın.
Heybesinden çıkardı ı bir pençe tarçını uzattı kadına. Sonra, gene
heybesinden, teneke bir kutu içinde, çe itli otlardan yapılmı cıvık bir macun çıkardı.
Bu macunu, sindirmeye çalı arak, ova ova, ehmuz’un gö süne sürdü.
Nefes darlı ına birebirdir, gö sü yumu atır, kalbi de ferahlatır, diye açıkladı,
Allah’ın izniyle birazdan kendine gelecek.” (s.22)
Bakaç Ali elinden gelen tedaviyi yaptıktan sonra ehmuz’un
durumunun a ır oldu unu görür ve ehre doktora yeti tirilmesinin
gerekti ini söyler. Köyün erkekleri ya lı oldu undan babasını doktora
götürme i i Kamber’e dü er. Kamber babasını ata bindirir, dü memesi için
semere ba lar ve yedi-sekiz saatlik bir yolculu a çıkar. Ancak babasını,
doktora yeti emeden kaybeder. Kamber bunun üzerine ruhunda büyük bir
acı duyar. Babasını doktora yeti tirememenin ezikli ini ya ar. Babasını sa
alıp, köye ölüsünü götürmek onda büyük sarsıntılara sebep olur.
Bu öyküde i aret edilmesi gereken di er bir tedavi yöntemi de
okuma yani duadır. Öyküde köyde kalan birkaç adamdan biri olan Arap
Baba, hastalanan ehmuz’u okuyarak tedavi etmeye çalı ır:
“Bismillah, diyerek ehmuz’un bile ini aldı avuçlarının içine, ovmaya
ba ladı. Arap Baba, gözlerini kısmı dua ediyordu.” (s.13)
4. Yöresel Söyleyi Tarzı
“Çok Sesli Bir Ölüm” hikâyesinde; ehmus, Kanber, Hatiç, Fatik, Bakaç
Ali, Arap Baba, Arafacı Ali gibi yöresel isim ve lakaplarla kar ıla ırız. Mara
a zına özgü; çul (s.11) hergele (s.19), ossaat (s.56), pe kir (s.59), bıldır (s.66),
zıkkımlanmak (s.71), topak (s.110), çepel (s.11), çömelmek (s.9) gibi kullanımlar da
hikâyelerde kullanılan yöresel söyleyi lerdir.
Sonuç
Roman ve hikâye gibi edebi türler, sosyolojik de erleri bir devirle
sınırlar. Yani o devrin resmini çeker. Rasim Özdenören’in “Çok Sesli Bir
Ölüm” adlı hikâyesinde; Cumhuriyet’in ilanından itibaren teknolojik
geli melere ve modernle meye ba lı olarak 1950’li yıllarda ba layan köyden
kente göçün ve sosyo-kültürel de i imin Mara insanı üzerindeki etkileri çok
çarpıcı bir ekilde kar ımıza çıkar. Köyden kente göç, aile hayatı ve çözülme,
kültürel çatı ma, bölgesel sorunlar, ev, ekonomik hayat konuları; edebiyat
sosyolojinin imkânlarından yararlanarak tahlil edilmeye çalı ılmı tır. Ayrıca
dönemin bir resmini çekmek ve kültürünü yansıtmak bakımından; giyimku am, yemek adetleri, halk hekimli i ve yöresel söyleyi tarzı gibi Mara ’ın
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kendine özgü halk kültürü unsurlarını ortaya koymaya çalı tık. Türkiye’nin
bir gerçe i olan batılıla ma, modernle me ve köyden kente göçün, aile
hayatında meydana getirdi i çözülme ve kültürel çatı manın insanlar
arasındaki ileti imsizli i nasıl derinle tirdi i, hatta giderek nasıl kopma
noktasına getirdi i, sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla bu çalı mada
belirlenmeye çalı ılmı tır.
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