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Öz 
Halkbilimi ögeleri, gündelik yaşamın yanı sıra yazılı kültürde, 

edebiyatta ve özellikle kurgu, konu ve teknik bakımdan elverişli potansiyele 
sahip olan romanda yer edinmektedir. Bu çalışmada günümüz yazarlarından 
Elif Şafak’ın “İskender” romanı ekseninde yapıtta geçen somut ve soyut 
halkbilimi ögelerinin varlığı irdelenmektedir. Romanda Türkiye’den 
İngiltere’ye göçen bir aile üzerinden geçmişten günümüze toplumsal bir 
sorun olarak süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisi 
anlatılmaktadır. Bu bağlamda yapıtta doğu-batı gerçekliği, ataerkil aile 
yapısı, gelenek ve görenekler, halk kültürü, inanışlar ve ritüeller gibi pek çok 
halkbilimi izleğine yer verilmektedir.  

Romanın ilk sayfalarından itibaren hemen her bölümde onomastik-ad 
verme geleneği, dil-anlatım ürünleri, efsaneler ve deyimler kullanılmıştır. 
Ayrıca doğum-evlenme-ölüm gibi geçiş dönemi inanış-ritüelleri, 
misafirperverlik, hediyeleşme; yanı sıra uğur, büyü, nazar gibi uygulamalar 
ve birçok batıl inanış birer halkbilimi izleği olarak değerlendirilmiştir. Bunlar 
aracılığıyla metnin kurgusal zemini güçlendirildiği gibi konuyla koşut; doğu-
batı, modernizm-gelenek, kent-köy, kadın-erkek ilişkisinin somut 
yansımalarına değinilmiştir. Böylece halkbilimi bakımından zengin örnekler 
barındıran  “İskender” romanı, halk kültürüne ait önemli bilgiler taşıdığı gibi 
bunların edebi bir metin aracılığıyla görünür olması ve yazıya aktarılarak 
kalıcılık kazandırılması yönüyle ayrıca önem arz ettiği tespit edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Elif Şafak, roman, İskender, halkbilimi ögeleri, 
halk kültürü. 
 

Abstract 
Folklore element involve in daily life as well in written culture, 

literature and especially in novel which has a suitable potential regarding 
fiction, subject and technique. In this study, the existence of the concrete and 
abstract folkloric elements in the novel “İskender” by today’s aouthor Elif 
Şafak is examined. The novel tells about mother-son relationship through a 
family’s migratin from Turkey to England, focusing on honour killing which 
has been an ongoing problem. In this context, many folklore themes such as 
east-west reality, patriarchal family system, traditions and customs, folk 
culture, beilefs and rituals are mentioned in this study.  

From the first pages of the novel, in almost every section, onomastic-
naming tradition, language expression Works, legends and idioms have been 
used. In addition, the transition perido belief-rituals such as birth-marriage-
death; hospitality, gifgiving; as wella as luck, magic, evil eye and many 
superstitions are assessed as folklore theme. Through them, both the fictional 
space of the text is strengthened and the concrete reflection of east-west, 
modernism-tradition, city-village, male-female relationship is addressed. 
Thus, the novel “İskender”, whict contains samples rihc in folklore, has 
important information about folk culture as well as being visible through a 
literary text and it is also important to acquire permanence by transferring it 
to the script. 

Keywords: Elif Şafak, novel, İskender, folklore elements, folk 
culture. 
 

Giriş 
Halkbilimi somut ve soyut ögeleriyle halkın yaşamında, 

gerçekliğinde var olduğu gibi yazılı kültür ürünlerinde, sanat ve 
edebiyatta da yaşam alanı bulabilmektedir. Bu çerçevede özellikle 
edebî türler arasında geniş kitlelere ulaşma imkân ve şartlarına sahip 
olan roman, bünyesinde pek çok halkbilimi ögesini taşıma 
potansiyeline sahip olduğu için ayrı bir önem arz etmektedir. Pek çok 
yerli ve yabancı yazar, romanlarında halk anlatısını yansıtan masal, 
destan, efsane, atasözü ve deyimler; yanı sıra gelenek-görenekler, 
geçiş dönemleri, halk hekimliği ve mutfağına değin birçok halkbilimi 
olgusunu romanlarına yansıtmaktadır. Söz konusu yazarlardan biri de 
son dönem çağdaş Türkçe romanında adından çokça söz ettiren Elif 
Şafak’tır.  

Türk edebiyatında “Kem Gözlere Anadolu” (1994) eseriyle ilk 
öykü kitabını ve sonrasında “Pinhan” (1997) ile ilk romanını yazan 
yazarın “Mahrem, “Araf”, “Babam ve Piç”, “Aşk” ve makalemize 
konu olan “İskender” (2014) gibi birçok romanın altında imzası 
vardır. Yazar, eserlerinde gelenek-modernite, doğu-batı, tasavvuf-aşk, 
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kadın gibi birçok konuya eğilirken “İskender” romanında ise töre 
cinayeti ekseninde modern dünya ve gelenekler arasında sıkışan 
kadını/insanı/toplumu irdelemektedir. Yazar bu irdelemeleri 
“doğu/batı, anne/oğul gelenek/modern, aşk/zorunluluk, kimlik sorunu, 
göçmenlik, feminizm” (Aydoğdu, 2014, s. 166) gibi çatışmalar 
üzerinden yansıtmaktadır. Bu çatışmalar odağında yapıtta doğu-batı 
gerçekliği, ataerkil gelenekler, inanışlar, feodalite, göç, kadın-erkek 
ilişkileri gibi farklı bağlamlarda pek çok öge, halkbilimi izleği olarak 
romanda yer almaktadır.  

“İskender” romanı; “Benim annem iki kez öldü” diyen ve 
kurguda aslında Elif Şafak’ın tezahürü olarak rol alan,  “Başlarken…”  
ve  “Sonsöz” adlı bölümlerinde sözü devralan Esma adlı kişinin 
anlatımıyla (Demir, 2012,  s. 852) 3 Ekim 1992 tarihli bir zaman 
akışıyla okura seslenmektedir.   Bu tarih aynı zamanda kitapta “Son 
söz” adlı son başlıktan bir önceki bölüm adı olan “Sonra…”da 
anlatılan ve olaylar örgüsünün zaman olarak son halkasını oluşturan 
bölümün de tarihidir. Olaylar örgüsü kitabın ilk bölümünde 1992 ile 
başlamakta ve son olarak da yine bu zamanla son bulmaktadır. Ancak 
anlatıcı, kitap boyunca olayları aynı düzlemde akan kronolojik bir 
akıştan ziyade bilinç dışı akımıyla zaman ve mekân bağlamında geriye 
ve ileriye doğru sıçramalarla anlatmaktadır. Anlatıcı kâh bizi 1946’ya 
Fırat Nehri yakınlarındaki Kürd köyüne, kâh 1970’lerin İstanbul’una 
ve 1977’lerin Londra’sına götürmektedir.  

Roman, toplumsal bir sorun olarak geçmişten günümüze 
süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisini anlatır. 
Londra’ya göç etmiş Türk-Kürd kökenli bir aile üzerinden göçmenlik, 
gelenek, kadına şiddet, namus, inanç, tasavvuf gibi temalara dikkat 
çekilir.  

Romanın içeriğini şöyle özetlemek mümkündür: Ana 
kahramanlardan Âdem, kardeşinin askerliği sebebiyle uğradığı Fırat 
nehrinin yakınında yer alan bir Kürd köyünde Cemile adında bir kızı 
sever. Onunla evlenmek ister ancak bir sorun vardır. Cemile daha 
önce çeşitli sebeplerle birileri tarafından kaçırılıp terk edilmiş biridir. 
Bunu öğrenen Âdem, geleneklere uygun davranarak, bakire 
olmadığını düşündüğü Cemile ile değil de onun ikizi olan Pembe ile 
evlenir. Asıl hikâye bundan sonra başlar. Çünkü Âdem, Pembe ile 
istemeyerek evlenir. Mutsuz evlilik roman boyunca etkisini gösterir.  

Pembe’yle İstanbul’a yerleşen Âdem, daha iyi bir yaşam ve iş 
için ailesiyle birlikte 1970’li yıllarda Londra’ya göç eder. Çiftin üç 
çocuğu vardır.  İskender; başına buyruk, kimlik ve aidiyet arayışında 
olan bir ergendir. Yunus; hayalperest, farklı ideolojik gruplara takılıp 
kendi iç dünyasıyla yaşam arasında gidip gelen, Esma ise feminist 
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takıntıları olan, cinsiyetinden dolayı ailede dışlandığını düşünerek 
gelenekle modern dünya arasında uğraş veren kişilerdir. Eşi ve üç 
çocuğuyla Londra’da yaşam mücadelesi veren Pembe’nin kocası ile 
arası kötüdür. Kocası onu Rozana adında bir kadın ile aldatır. Kadın, 
Âdem’i terk edip Avustralyalı bir işadamıyla Abudabi’ye gidince 
Âdem de onun peşinden gider. İskender de gün geçtikçe asileşir ve 
sevdiği kız Kete’nin hamile olmasıyla da işler daha kötüye gider.  

Pembe Londra’da mutsuzdur. Tesadüfen bir gün pastanede 
Elias adında biriyle tanışır. Pembe ikizi ve aynı zamanda tek sırdaşı 
olan Cemile’ye mektuplar yazar ve Elias’a olan aşkından söz eder. Ne 
yapacağını bilmez haldedir.  Oğlu İskender’in bunu duyması halinde 
hiç iyi şeyler olmayacağının farkındadır. Diğer oğlu Yunus, annesini 
Elias ile görür, ancak kimseye bir şey söylemez. İskender’in amcası 
Tarık bu durumu öğrenince işler sarpa sarar, yeğenini çağırır ve bunun 
bir namus meselesi olduğunu ona söyler. İskender, annesini bıçaklar. 
Roman boyunca yazar, okura İskender’in annesini öldürdüğünü 
hissettirse de aslında o, annesinin ikizini, onları ziyarete gelen Cemile 
Teyzesini öldürmüştür. Okur bunu ancak romanın sonunda, 
İskender’in on dört yıllık hapsinin bitimine çok kısa bir süre kalınca 
gerçeği fark etmesi üzerine öğrenir. İskender işlediği suçtan dolayı 
uzun yıllar vicdan azabı duyar, çok pişman olur. Serbest kaldığında 
kız kardeşinin evinde köyde yaşamakta olan annesinin yanına gidip 
ondan af dilemek ister. İskender, annesinin onu affedeceği günü 
sabırsızlıkla beklerken son bir gerçeği daha öğrenir: Pembe ölmüştür. 
İskender için artık tüm umutlar tükenmiştir. 

 
İskender Romanında Halkbilimi Ögeleri: Bulgular ve 

Yorumlar 
Elif şafak, “İskender” romanında töre cinayeti bağlamında 

modernite-gelenek, zaman-mekân, kadın-erkek, sosyal yaşam-bireysel 
yaklaşım, aidiyet-çatışma gibi birbiriyle ilintili birçok temayı birlikte 
ele almaktadır. Yazar, roman sanatının imkânları nispetinde olay 
örgüsü, kişiler, zaman, mekân gibi ögeleri eşgüdümlü olarak 
işlemenin yanı sıra konuyu, tezini inandırıcı kılmak için somut bazı 
verilerden olabildiğince yararlanmaktadır. Töre cinayeti gerçekliğini 
ve yukarıda sözü edilen diğer kavramları halkbilimi izlekleri 
aracılığıyla gerçekçi bazı esaslara dayandırmaktadır. Bu çerçevede 
yazar yeri geldiğinde, yapıtında dil-anlatım, halk deyimleri, doğum-
çocuk, evlenme, ölüm gibi geçiş dönemi inanış ve ritüelleriyle halk 
kültürünün sağlık, beslenme, giysi, dans gibi somut değerlerini konu-
tema, kişi, olay, zaman, mekân ögeleri arasına serpiştirmekte, metnin 
çerçevesini uygun verilerle desteklemektedir.  
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Romanda kurgunun esas ögelerinden olduğu kadar aynı 
zamanda pek çok halkbilimi ögesinin beslendiği gerçeklik olarak 
“mekân”, anlatıcının dilinden halk anlatısı üslubuyla, bir halk hikâyesi 
anlatır gibi rivayet biçiminde aktarılır:  

“Yolsuzluk, elektriksiz, hekimsiz, mektepsiz, küçük 
ve ücra bir Kürt köyüymüş onlarınki. Dış dünyanın 
haberleri, büründükleri yalnızlık zırhını aşıp da kolay 
kolay ulaşamazmış. Sır sahibi olmak zenginlere has bir 
ayrıcalık iken Mala Çar Bayan (Dört Rüzgârın Evi) 
namlı bu köyde kimse müreffeh sayılmazmış.” (Şafak, 
2011, s. 18).  
Mekân bağlamında söz konusu köyün Fırat nehri yakınlarında, 

Urfa dolaylarında olduğunu; “Pembe, babası Berzo ile birlikte önce 
bir minibüse, sonra bir otobüse binerek büyük şehre, Urfa’ya gitmiş.” 
(s.59) ifadesiyle öğreniyoruz.  Romanın ilerleyen sayfalarında 
İstanbul, Londra ve Abu Dabi diğer mekânlardır.  

Halkbilimi ögeleri çoğunlukla sözlü ve somut ürünlere dayalı 
olsa da her iki öbekte yer alan değerler, bazen söz konusu bu romanda 
olduğu gibi başka pek çok yazılı metin aracılığıyla, “dil” bağlamıyla 
da aktarılabilmektedir. Böylece romanda, Fırat nehri, Kürt köyü, Urfa, 
Kürt, Kürtçe gibi kavramlar eşliğinde halkbilimi değerlerinin Kürd 
diliyle yaşatıldığı ve yansıtıldığı gerçekliği dikkatlere sunulmaktadır. 
Yazar, yapıt boyunca olay örgüsüne uygun olarak “Demek sen 
Türk’sün? diye sordu adam. Kürt’üm demeyi akıl edemedi Pembe. 
Kürtlüğünü açığa vurması hep zaman alıyordu. Başını salladı o 
yüzden.” (s. 153) derken, Londra’daki ikiz kardeşi Pembe’yle yazışan 
Cemile için; “Yarı Türkçe yarı Kürtçe yazan ikizinin [Pembe] aksine 
o yalnızca Kürtçe kullandı.” (s. 121) ifadeleriyle Kürtlük ve Kürtçe 
kavramlarına işaret etmektedir.  

Romanın önemli kahramanlarından olan ikiz kız kardeşler 
Pembe ve Cemile’nin dil ve aidiyetine dair ayrıca şu bilgiler 
verilmektedir: “Okula başlamadan önce dünyadaki herkesin Kürtçe 
konuştuğunu sanırmış Pembe. Ama durumun böyle olmadığını 
biliyormuş artık. Bazı insanlar hiç Kürtçe bilmiyormuş.” (s. 60) 
ifadeleriyle tanıtılan Pembe için başka bir yerde; “Kürtçe aşk türküleri 
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serpiştirilmiş bir Türkçe konuşurdu. Bizse ona İngilizce yanıt verir, 
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gerçeğiyle uyumlu olarak şu ifadelere yer verilmektedir: “Pencere 
önünde çaylarını yudumlarken iki bacı Kürtçe konuşmaya başladılar. 
Pembe başının dertte olduğunu anlattı Cemile’ye.” (s. 407). 

Dil-aidiyet bağlamında dikkat çeken bir özellik de asimilasyon 
ve kültür çatışması olgusudur. Yazar bunu Pembe-Âdem çiftinin üç 
çocuğundan biri olan Yunus’u tanıtırken şöyle aksettirmektedir: 
“Yunus, Toprak ailesinin İngiltere’de dünyaya gelen tek evladıydı. 
İngilizcesi mükemmel, Türkçesi tutuk, Kürtçesi de hiç yoktu.” (s. 28). 
Yine Londra’da aile içinde çoğunlukla İngilizcenin ve Türkçenin 
konuşulması, Kürtçenin ise yok denecek kadar az konuşulması bu 
çerçevede değerlendirilebilir. Romanda dile dair yasaklama ve 
asimilasyon gerçeği, ana dili Kürdçe olup sonradan okulda Türkçe 
öğrenen kişilerin yabancısı olmadığı bir gerçeklik olarak şu ifadelerde 
yansıtılmaktadır: “Bir süre önce birtakım kurallar koymuş. Sınıfta her 
kim tek kelime Kürtçe konuşacak olsa tahtanın yanında, sırtı 
arkadaşlarına dönük şekilde tek ayak üstünde duracakmış.” (s. 69). 
Bu veriler ışığında baskın erkten gücünü alan yapıların, kültürün ve 
halkbilimin en önemli taşıyıcı unsuru olan dili doğrudan veya dolaylı 
olarak kısıtladığını, haliyle bir halkın kültürel gerçekliğinin bundan 
olumsuz etkilendiğini görmek mümkündür. 

Halkbiliminde dil-anlatım kapsamında yer alan önemli bir öge 
de onomastik yani ad verme geleneğidir. Halk edebiyatındaki 
onomastik birimler halkın dilini, tarihini, gelenek ve göreneklerini 
kendi bünyesinde bulundururlar. Bu yüzden metinde rastgele 
karşımıza çıkmış gibi görünseler de aslında bu birimler aracılığıyla 
isim ve metin arasında bir bağlantı kurulur (Andaniyazova, 2015, s. 
20). Bu bağlamda Elif Şafak da, yapıtında metnin mahiyetiyle örtüşen 
onomastik birimleri tercih eder. Romanda bu köklü geleneği, yaşlı 
bilge insanların ad vermesi, insanların onlara danışması uygulamasını, 
Pembe’nin ad seçimi için; “Daha da önemlisi köyün artık Ağrı Dağı 
kadar yaşlı olan ama hâlâ bilgelik dağıtmaya devam eden üç yaşlısına 
danışacaktı.” (s. 106) ifadelerinde görmek mümkündür. Henüz 
romanın başında ise Naze’nin yeni doğan ikizler için;  “Bununki Bext 
olacak, öteki Bese.” Kürtçeleri Bext ve Bese, Türkçeleri Kader ve 
Yeter, anlamlarıysa dünya yüzünde konuşulan her dilde aynı.” (s. 19) 
pasajı bu ad verme geleneğinin canlı örnekleri olarak okura 
sunulmaktadır.  Yine metinde kişinin adıyla bahtının uyumlu olacağı 
inancı veya erken ölümden korumak için uygun ad seçimine olan 
inancı şu örnekte dile getirilmektedir:  

“Dünya her zaman güvensiz bir yerdi ama şimdi 
Pembe her şeyden ve herkesten korkar olmuştu. O kadar 
huzursuzdu ki, oğluna isim vermeyi reddetmişti. Bu yolla 
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onu Azrail’den koruyordu aklınca. Bebeğin bir adı 
olmazsa Azrail kime geleceğini bilemez ve tıpkı adressiz 
bir mektup gibi yolda kaybolurdu.” (s. 105) 
Yukarıdaki örneklerin yanı sıra;  Pembe’nin babasının adının 

“Berzo” oluşu (s. 59) ve kitabın adı olan roman kahramanlarından 
İskender için; “Pembe’nin ilk çocuğu, gözbebeği oğlu Kürtçede 
Askander, Türkçede İskender, Londra’ya göçtüklerinde ise okul 
arkadaşlarının dilinde Alex oldu.” (s. 110) ifadeleri romanda güçlü bir 
onomastik izleğin olduğunu göstermektedir. 

Halbilimi açısından anlatılar ve deyimler başlı başına önem arz 
eden ögelerdir. Halkın oral/sözlü kültüründe söylenegelen bu ürünler 
ait olduğu toplumun değerler dünyasının yansımasıdır. Gazete haberi, 
tarih, roman, film, pandomima, dans, dedikodu vb. hayatımızı 
çevreleyen anlatıların sadece birkaçını oluşturur. Diğer bir ifadeyle 
söylersek, anlatılar, insanoğlunun ilişkilerine bağlı olarak farklı 
fonksiyonlarda, sayısız şekilde karşımıza çıkar (Toolan, 1988, s. 8). 
Ancak bu geniş yelpaze içinde halkbilimi ögesi olanlar; sözlü 
anlatımla oluşturulan efsane, masal, hikâye, deyimler gibi doğaçlama 
ve tahkiye /narrative geleneği esasına dayalı ürünlerdir. Bu çerçevede 
halkın gerçekliğine değinmek isteyen bir araştırmacı ya da roman 
yazarı doğal olarak bu anlatılardan yararlanabilir. Bunun bilincinde 
olan Şafak, modernizm-gelenek, doğu-batı arasında kalan bir kuşağın 
çatışmasını anlatırken gerçeklik ve inandırıcılık barındıran anlatı 
geleneğinden, deyimlerden yararlanır. Geleneksel yaşamın etkin 
olduğu kadim coğrafya ve oranın meskûn halklarını efsane/anlatı 
izleğiyle dikkatlere sunar: “Bu kayalarla ilgili bir sürü efsane vardı, 
her efsanenin ardında da bir yasak aşk öyküsü. Hıristiyanlar, 
Müslümanlar, Zerdüştiler ve Yezidiler yüzyıllar boyunca buralarda 
yan yana yaşamış, sevmiş, didinmiş ve gene yan yana vefat 
etmişlerdi.” (s. 40). Bu ifadeleriyle yazar hem bölgenin renkli 
dokusuna temas eder hem de modern dünya karşısında Doğunun 
direngenliğine vurgu yapar. Ayrıca yazar, romanının ana 
kahramanlarının mensubu olduğu bölgenin kadim halkı olan Kürdlerin 
deyimlerini metine serpiştirerek doğal bir zemin inşa etmek ister:  

Pembe, oğlu İskender’i bağrına basıp “Mala min (evim, yuvam), 
aslanım” (s. 26), başka bir sayfada yine aynı oğlu için; “Roniya çavê 
min (gözümün nuru)” (s. 50) der.  

Yine romanın sonlarına doğru, Londra’da ağabeyi İskender’le 
kardeşi Esma’nın diyalogu da halk kültürü ve dilinin yansımasına 
örnek teşkil eder. Esma, ağabeyine şöyle der: “Ben kendi başımın 
çaresine bakarım, merak etme. Bütün suç annem de. Mala min, berha 
[berxa] min. Sen de kendini sultan sanır oldun sonunda.” (s. 283). Bu 
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ve benzeri pasajlarda roman kahramanların yaşamlarına ayna 
tutulurken halk deyimlerinin kısmen de olsa özgün halleriyle 
sunulması kurgu ve sahicilik arasındaki bağlantıyı güçlü kıldığı gibi 
yapıt boyunca süren kültürel farklılığın/çatışmanın da somut verileri 
olarak belirir. 

Halk kültüründe üç önemli geçiş dönemi “doğum-evlenme-
ölüm” vardır ki bu süreçlerde birçok inanış, ritüel, tören icra edilir. 
Geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler ve törenler, 
araştırılan ülkenin, coğrafî bölgenin ya da il, ilçe, köy gibi daha küçük 
toplumsal ünitelerin farklılıklarının ana bölümlerinden birini oluşturur 
(Örnek, 1971, s. 11). Bu bağlamda Elif Şafak da romanında doğum 
sürecinde kırsal yaşamda köylüler için vazgeçilmez rolü olan köy 
ebesi Cemile için halkın ona dair intibalarını şöyle yansıtır: “Cin 
taifesinden kocan varmış, aysız gecelerde ziyaretine gelirmiş. Bu gizli 
reçeteleri sana veren oymuş.” (s. 261).  

Geçiş dönemiyle ilintili olarak doğum-çocuk-cinsiyet ekseninde 
kız ve erkek çocuğa bakış konusunda ataerkil aile anlayışının etkisini 
romanda; “Tek derdi soyadını dünyanın sonuna dek sürdürecek bir 
oğlu olmamasıymış.” (s. 60), ifadesinde görülürken bir başka yerde 
kız ve erkek çocuk ayrımının dile, kültüre nasıl yansıdığına tanık 
olunur: “Çocukların var mı? Üç oğlan. Bir tane de yolda. O da oğlan 
olacak inşallah. Kız yok mu hiç? Var. Dört tane. Öksürdü, yüzü acıyla 
buruştu. Gitmem lazım. Meraklanmışlardır.” (s. 261). 

Ataerkil geleneğin kız ve erkek çocuğa bakışı, evlilik ve aile 
kurumu sürecine de yansır. Halk kültürü içinde belli bir yaşın üstünde 
olan kadınlara dair algı şu ifadelerde somut olarak görünür: “Otuz 
birindeydi, yaşı geçmiş, evde kalmıştı. Aile kurmak için geçti artık. 
Kuru bir rahim içi geçmiş kavun gibidir. Dışarıdan iyi görünse de 
yaramaz, derdi köylüler onun gibi kadınlar için.” (s. 40). Öyle ki söz 
konusu bu algı, bizatihi kadınların kendi dünyasına da sirayet etmekte, 
adeta onlar tarafından da içselleşir: “Naze mutfağa yollanırken. 
Kızlarımdan hiçbiri kocasını terk etmeyecek. Eden olursa eşek sudan 
gelinceye kadar döverim, o zamana ölmüş olsam bile.” (s. 61). Bir 
başka sayfada erkeğin kadına üstün kılındığı inanışını bir kadının 
dilinden duyarız: “Kadın kısmı incecik, ak patiskadan yapılmıştır’ 
diye devam etmiş Naze. Birini diğerine üstün kılmış. Niye böyle 
yaptığına fanilerin aklı ermezmiş;” (s. 66). Yazar böylece, roman 
kahramanları aracılığıyla ataerkil anlayış ve geleneğin kadını 
şekillendirmesini halkın doğal yaşamından kesitlerle aktararak 
modernizm-gelenek, kadın-erkek, bilim-hurafe çatışmasını feminist 
bir bakışla ele alır.  
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Romanın konusunu teşkil eden “töre cinayeti”nin dayanakları, 
altyapısı kız-erkek çocuk ayrımı, kadın-namus ilişkisi ve kadın-baskı 
bağlamıyla şu pasajlarda görülür: 

* “Ne zaman kızlar hadlerini aşacak olsalar onları oklavayla 
dövermiş Naze. Sırtlarına, kıçlarına, bacaklarına indirirmiş sopayı… 
Namus kadının zırhıdır demiş. Zırhınızı kaybederseniz bakır akçe 
kadar kıymetiniz kalmaz, unutmayın…” (s. 66). 

* “Delikanlı ‘namus’ uğruna annesini öldürdü. Dün Kuzey 
Londra’da yaşanan bir töre cinayeti olayında Türk/Kürt asıllı 15 
yaşında bir çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü.” (s. 84). 

* Evden kaçan Hediye, toplumsal baskıya dayanamayınca 
intihar eder: “Hediye’yi bulan o oldu. Tavandan, eskiden bebelerin 
beşiklerini asmak için kullandıkları pirinç halkadan sallanıyordu; 
bedeni bezden bir bebek gibi gevşek, boynu kırıktı. Üvey analarının 
kazanın içinde getirip önüne koyduğu iple kendini asmıştı.” (s. 346). 

Yukarıdaki örnekler, olumsuz çağrışımlar çerçevesinde 
değerlendirilirken romanda halk kültürü içinde hediyeleşme geleneği; 
“Ama aileler ona sürekli hediyeler-kına, bisküvi, safran, antepfıstığı, 
yerfıstığı, kaçak tütün-getirirlerdi.” (s. 42) ifadesinde görüleceği üzere 
olumlayıcı ögeler olarak değerlendirilebilir. Yine romanın önemli 
kahramanlarından olup asker kardeşini görmek için gittiği bölgede 
evleneceği kadın Pembe’nin köyüne misafir olan Âdem’in, Kürd 
misafirperverliğiyle tanışması bir başka halkbilimi izleği olarak 
dikkatlere sunulur:   “Bugüne değin hiçbir misafir bu kapıdan 
dönmemiş, bilesin. Kürt muhtarın ona kızgın olmadığını nihayet idrak 
etmiş…. Bir gece mi? Öyle hemen gidemezsin! İki gün sonra 
düğünümüz var. Ona kalmalısın. Yoksa damadın ailesi alınır.” (s. 
189).  

Şafak, romanında bütün bu izlekler dâhilinde halkbiliminin en 
önemli ögelerinden olan ve geçmişten günümüze değin süregelen 
inanışlara da yer vermeyi ihmal etmez. Birey ve toplumun değerler 
dünyasının şekillenmesinde yadsınamayacak bir yeri olan inanışlar 
doğal olarak zamana, mekâna ve topluma göre değişkenlik arz eder. 
Bu inanışlar içinde dinî inanışlar başta olmak üzere uğur, büyü, nazar, 
canlı ve cansız pek çok varlıkla ilgili tasavvurlar yer alır. 

Yazar, geleneklerin ve inanışların şekillendirdiği ataerkil bir 
ortamda Pembe ve Cemile kardeşlerin mensubu olduğu ailede uğur ve 
lanet şöyle ifade edilir:  “Babaları Berzo ikiz olmanın hem şans hem 
lanet olduğunu söylerdi. Şanstı, çünkü her zaman güvenebilecekleri 
biri vardı. Ama aynı zamanda lanetti, çünkü içlerinden biri herhangi 
bir talihsizlik yaşadığında ikisi birlikte acı çeker; hüzünleri katmerli 
yaşardı.” (s. 45). Böyle bir ailenin ferdi olan Pembe romanın ilerleyen 
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sayfalarında bu inanışların etkisinde şöyle bir tutum sergiler: 
“Pembe’ye göre böyle gözleri olan birinin bir bakışına maruz kalmak 
bile derhal eve koşup tuz yakmak için yeterli sebepti.” (s. 74). Tuz 
yakmanın nazarı, uğursuzluğu giderdiğine inanılır. Bu inanç, aynı 
kültürel coğrafyanın bir parçası olup Yukarı Fırat havzasında yer alan 
Bingöl’deki şu pratikle örtüşür:  

“Nazardan korunmak için evde kaynayan yağın 
içine tuz atılarak dua eşliğinde kimin nazarından 
şüpheleniliyorsa o şahıs veya şahısların adları 
söylenerek yağda cızırtılarla patlayan tuzla birlikte 
nazarının gitmesi arzulanır. Bu sırada “nazar pûç” 
denilerek o kişinin nazarının etkisiz olacağına kanaat 
getirilir.” (Alay, 2013, s. 327). 
Sonraki sayfalarda Pembe, bebeğine isim seçerken falcı-büyücü 

yaşlı kadına danışır. Yaşlı kadın, Pembe’nin avuçlarıyla su getirmesini 
ister, Pembe onun suyu içmesini beklerken kadın suyu içmez: “Onun 
yerine suyu okudu. Nihayet başını kaldırdı.” (s. 108). Yaşlı kadının 
suyu okuması, suya okunan dua, suya karşı okumak, suyun berraklığı 
ve azizliğinde akıbeti görmek gibi birçok ritüeliyle halk kültüründe 
önemli bir inanış-uygulama biçimidir. Pembe ve yaşlı kadın 
arasındaki bu görüşme şöyle devam eder:  

“Korkarım oğlun yüreğini dağlayacak. Bu kehanet 
gaipten fırlatılmış bir taş gibi düştü aralarına. Pembe 
böyle bir ihtar beklemiyordu ama düş kırıklığını belli 
etmedi. ‘Ben senden fal istemedim ki. İsim istedim’ dedi. 
‘İki tane isim var, bilesin. Biri Selim…. Diğeri de 
Askender” (s. 109).  
Yukarıdaki pasajda Pembe her ne kadar fal istemediğini söylese 

de yaşlı kadının kehanette bulunması, isim ve kişinin yazgısı arasında 
bağ kurulması ve nihayetinde Askender [İskender]’in isim olarak 
verilmesi önemli bir halk inanışı olarak kabul edilir. 

Uğur-büyüyle ilintili olarak nazar da önemli bir halkbilimi 
ögesidir. Nazar, kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç ve bu 
nitelikleriyle bir kişiye, bir hayvana, ya da bir nesneye bakmakla canlı 
üzerinde hastalık, sakatlık, ölüm, nesne üzerinde sakatlanma, kırılma 
gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi anlamındadır (Boratav, 
1999, s. 104). Bu çerçevede yazar halk inanışları arasında nazara dair 
uygulamalara yer verir. Pembe’nin oğlu Yunus’a nazar değmemesi 
için onun boynuna gümüş kolye ucunda ufacık bir Kuran-ı Kerim 
takardı. (s. 36). Yine bir başka bölümde, İskender hapiste günlükler, 
mektuplar yazdığı dönemde bir yazısında annesinin nazar ve diğer 
inanışlarına dair şu bilgileri paylaşır:  
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“Annem batıl inançları olan bir kadındı. Evimizin 
her yerinde nazar boncukları asılıydı. Ceplerime, sırt 
çantama boncuk koyardı. Bir keresinde deri ceketime 
dikilmiş bir tane bulmuştum. Gece ıslık çalmaz, ev içinde 
şemsiye açmaz ve güneş battıktan sonra tırnaklarımızı 
kesmezdik. Uğursuzluktan korunmak için iç çamaşırımızı 
ters giyerdik bazen. Yemek masasında elden ele bıçak 
vermezdik.” (s. 233).  
Bu ifadeler aracılığıyla yazar, romanın en önemli 

kahramanlarının aile ve inanç atmosferini vererek konu ve onunla 
bağlantılı temaların altyapısını sağlam bir zemin üzerine bina eder.  

İnanış ve ritüeller kapsamında romanda ayrıca çoğunlukla batıl 
veya hurafe olarak görülen bazı inanış ve uygulamalara yer verilir. 
Modern insan için bu tarz çoğu halk inanışı artık pek kabul görmese 
de aslında yaşam içinde hâlâ farkında olunsun veya olunmasın geçmiş 
yüzyılların mitoslarından, geleneklerinden, üstün güçlerinden derin 
izler vardır.  

Günümüz insanının yaşamına yön veren para, mal, makam, 
kadın, soy-sop, ırk, siyasî-dinî semboller, devrim liderleri nasıl önemli 
figürler olabiliyorsa geleneğin ve feodalitenin etkin olduğu 
mekânlarda güneş, yıldız, su, ağaç, manevî kişiler, atalar kültü 
çevresinde şeyh, dede, pir, baba gibi farklı özne ve nesneler üzerinden 
üstün güçlere inanış söz konusu olmaktadır. Hurafe veya batıl 
dediğimiz bu inanış ve uygulamalar farklı varyasyonlarla devam eder 
(Gündüz, 1998, s. 19 ). Bu yapıtta da henüz ilk sayfalarda Pembe’nin 
ağzından bölgede güçlü olan bazı hurafelerden de söz edilir: 
“Babaları Berzo’nun bir keresinde onları götürdüğü kasabayı ve 
orada keşfettikleri Dilek Çeşmesi’ni hatırladı. Evladı olmayan 
kadınlar, gelinlerinin dilini kesmek isteyen kaynanalar, zengin koca 
bulma hayalleri kuran bakireler buraya gelip suya bozuk para 
atardı.” (s. 44). Burada başlı başına “Dilek Çeşmesi” ister istemez 
zihnimizde “dilek ağacı”, “dilek taşı” gibi başka obje ve hurafeler 
zincirini de canlandırır.  

Bilindiği üzere çok eski tarihten beri pagan kültürünün ve üstün 
güçlere inanmanın gereği olarak ağaç, ateş, su, toprak gibi bazı 
unsurlar kült olarak kabul görmüştür. Yüce, kutsal addedilen bu 
varlıklar çerçevesinde saygı, yakarış, kurban gibi bazı ritüeller ortaya 
çıkmıştır. Tapınaklar, tepeler, nehirler gibi alanlar kült olarak 
kullanılmıştır (Tezcan, 1996, s. 120). Burada da “dilek çeşmesi” bu 
yönüyle dikkat çekerken ayrıca “çeşme” kavramı ve yine çocuk sahibi 
olmak, birisine büyü yapmak ve zengin bir koca edinmek isteyen 
kişilerce “suya bozuk para atılması” su kültünün önemli birer 
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yansımasıdır. Su ve çevresinde oluşan kozmolojiye göre, su ana 
rahmidir, doğurgandır ve gizli güçlerin toplamı olup büyüsel işleviyle 
birçok derdin devasıdır (Eliade, 2003, s. 200). Ayrıca suyun söndürme 
özelliğiyle ateşin karşıtı olduğu gibi aynı zamanda tamamlayıcısı 
olması ve yanı sıra yaşam kaynağı ve bereket sağlayıcı rolüyle pek 
çok halk inanışında önemli bir yere sahiptir.  

Halk inanışlarıyla şekillenen bu geleneksel ortamda yazar, bir 
başka yerde köylülerin Ebe Cemile için; “Bazıları onun gizlice 
Kafdağı’na gittiğine inanırdı. Cemile bu saçmalıkları duyunca 
hayretle başını sallardı. Kahramanlara, destanlara ve mucizelere aç 
bir diyarda ondan üçünü birden bekliyorlardı.” (s. 246) bilgisini 
aktararak mekân ve kültürel bellek arasındaki güçlü bağa vurgu yapar. 
Tam da bu noktada yazar söz konusu vurguyu pekiştirmek için elmasa 
dair bir inanışı dile getirir: “Ta Nuh Nebi’den beri Mezopotamya 
yerlileri Tanrıların Gözyaşları derdi elmaslara. Onların gökteki 
yıldızlardan dökülen tozlardan veya fırtınalı gecelerde yıldırımlardan 
kopan kıymıklardan yapıldığına inanırlardı.” (s. 247).  

Bütün bu örnekler aracılığıyla Elif Şafak’ın, bu romanında konu 
ve teziyle koşut olarak halk kültürünün zaman ve mekân bağlamında 
birey ve topluma akseden pek çok somut ve soyut değerinden 
yararlanarak zengin halkbilimi izlekleriyle romanını inşa ettiği 
görülür.  

 
Sonuç 
Halkbilimi ürünleri halkın yaşamında, gerçekliğinde var olduğu 

gibi yazılı kültürde, sanat ve edebiyatta da yaşam alanı 
bulabilmektedir. Edebiyatta özellikle kurgu, konu ve teknik imkânlar 
bakımından güçlü bir potansiyele sahip olan roman bu bağlamda 
bünyesinde pek çok halkbilimi izleğini barındırabilmektedir. Konu ve 
olay örgüsüyle ilintili olarak pek çok romanda masal, destan, efsane, 
atasözü ve deyim gibi halk anlatı geleneğine ait ürünlerle gelenek-
görenekler, doğum-evlenme-ölüm gibi geçiş dönemleri, halk inanışları 
ve ritüelleri gibi birçok halkbilimi izleği yer bulabilmektedir. Söz 
konusu romanlardan biri de son dönem çağdaş Türkçe romanda 
adından çokça söz ettiren Elif Şafak’ın “İskender” (2014) romanıdır. 

“İskender” romanının yazarı Elif Şafak,  ilk romanı “Pinhan” 
(1997) ve sonrasında “Mahrem, “Araf”, “Babam ve Piç”, “Aşk”, 
“Havva’nın Üç Kızı” gibi birçok roman yazar. Yapıtlarında gelenek-
modernite, doğu-batı, tasavvuf-aşk, kadın gibi birçok konuya 
değinirken “İskender”de töre cinayeti ekseninde modern dünya ve 
gelenekler arasında sıkışan kadını/bireyi/toplumu irdeler.  
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Roman, toplumsal bir sorun olarak geçmişten günümüze 
süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisini anlatır. 
Londra’ya göç etmiş Türk-Kürd kökenli bir aile üzerinden göçmenlik, 
gelenek, kadın, şiddet, namus, inanç, tasavvuf gibi temalara dikkat 
çekilir. Bu anlamda yapıtta doğu-batı gerçekliği, ataerkil gelenekler, 
halk kültürü, inanışlar, ritüeller gibi pek çok halkbilimi izleğine yer 
verilir.   

Yazar, romanında konu ve teziyle koşut olarak halk kültürünün 
zaman ve mekân bağlamında birey ve topluma akseden pek çok halk 
kültürü ögesini işlemiştir. Olay örgüsü çerçevesinde yapıtın ilk 
sayfalarından sonuna değin hemen her bölümde onomastik-ad verme 
geleneği, dil-anlatım ürünleri, efsaneler, deyimler kullanılmıştır. 
Ayrıca insan yaşamının üç önemli evresini oluşturan doğum-evlenme-
ölüm gibi geçiş dönemi inanış ve ritüelleri, misafirperverlik, 
hediyeleşme, yanı sıra uğur, büyü, nazar gibi uygulamalar ve birçok 
batıl inanış, hurafe birer halkbilimi izleği olarak metin içerisinde 
konu-olay örgüsü, kahramanlar, mekân ve zaman bağlamında 
konumlanmıştır. Böylece hem metnin gerçekliği-tutarlılığı 
güçlendirilmiş hem de doğu-batı, modernizm-gelenek, kent-köy, 
kadın-erkek ilişkisinin somut yansımaları verilmiştir. 

Sonuç olarak halkbilimi değerlerinin dünyada ve ülkemizde 
roman gibi etkili ve geniş kitlelere ulaşan bir türle okura ulaştırılması 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Elif Şafak’ın İskender romanı 
halkbilimi izlekleri bakımından zengin örnekler barındırır. Roman, 
halk kültürüne ait önemli bilgiler taşıdığı gibi bunların bir edebi metin 
aracılığıyla tanıtılması ve yazıya aktarılarak kalıcılık kazandırması 
yönüyle halkbilimi için ayrıca önem arz etmektedir.  
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