
TORTUM’DA DERLENEN ÖRNEK  
MEMORAT METİNLERİ

Tortum, Kuzeydoğu Anadolu ve Ahıska ile aynı 
kültür coğrafyasından olup Kıpçak Türklerinin yoğun 
olarak yaşadığı Erzurum’un kuzey ilçelerindendir. Biz, 
bu yörede derlenen ‘memorat’ örneklerine geçmeden 
önce, memorat kavramı üzerine birkaç açıklamada 
bulunacağız.

Tabiatüstü varlıklarla girilen her türlü münasebet 
sonucunda, halk arasında ortaya çıkan sözlü 
hikâyelere memorat adı verilmektedir. Bu anlamda 
memorat kavramı efsane, masal, destan, halk hikâyesi, 
menkıbe gibi diğer sözlü hikâye ürünleriyle birçok 
açıdan benzerlik gösterir. Özellikle son döneme kadar 
memorat, efsanenin bir alt dalı olarak halk bilimi 
literatüründe değer görmüştür. Ancak memoratlarda 
olayı yaşayanın belli olması veya olayı aktaranın, 
yaşayandan birebir olayı dinlemiş olması, memoratın 
halk biliminde farklı bir tür olarak değer kazanmasını 
sağlamıştır.

Türk halkbilimi açısından bakıldığında son döneme 
kadar memoratla ilgili etkili çalışmaların olmadığı 
görülmektedir. Bunun sebebi herhâlde memoratın 
genellikle efsane türünün bir alt dalı olarak kabul 
edilmiş olmasıdır. Diğer bir sebep de bazı memoratlarda 
dinî şahsiyetlerle iletişim boyutunun bulunması ve 
bu durumun menkıbe içinde değerlendirilmesidir. 
Halkbiliminde uzman kişilerce daha çok efsane ile 
bir tutulan memoratın gerçek anlamda kullanımı, 
kullanım alanı, yaygınlığı, sözlü türlerle ilişkisi, halk 
bilimindeki yeri gibi unsurlar doğrultusunda son 
dönem itibariyle elde temel anlamda tek bir kaynak 
bulunmaktadır: Özkul Çobanoğlu’nun “Türk Halk 
Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları” adlı eseri. 
Bu eser, memoratın Türk halk kültüründe nasıl 
belirdiğini örnek metinlerle ortaya koymaktadır. Bu 
çalışma dışında bazı üniversitelerde memorat kavramı 
dâhilinde tez çalışmaları yapıldığı da görülmektedir.

Memoratların yapısı diğer sözlü anlatı türlerinden 
farklılık gösterir. Belli bir anlatım kalıbı bulunmayan 
memoratın yapısında anlatıldığı ortam, dinleyen 
sayısı, dinleyenlerin cinsiyet özelliği, dinleyenlerin 
yaş aralıkları, anlatımın kaçıncı şahıstan yapıldığı 
etkili olmaktadır. Özellikle memoratın kaçıncı şahıs 
tarafından anlatıldığı uzunluğunu etkilemektedir. 
Birinci ağızdan anlatılan memoratlar genişlik ve ayrıntı 
bakımından daha hacimli iken diğer şahıslar tarafından 
anlatılanların hacmi azalmaktadır. Çünkü olayı bizzat 
yaşayanların memoratlarda derinliğe inme özelliği 

mevcuttur. Belli bir kalıbı olmayan memoratı anlatan 
kişilerde de standart özellikler gözlenmez. Çünkü 
memorat anlatımı halk arasında sıkça rastlanılan bir 
durumdur. İster tecrübe sonucu isterse de aktarım 
yoluyla olsun herkesin mutlaka anlatacağı bir memorat 
vardır. Bu yüzden memorat anlatımını belli bir sınıfa 
mal etmek yanlış olur. 

Dikkat çeken diğer bir husus memorat anlatımının 
icra edildiği yer ve zamandır. Memoratın anlatıldığı 
ve tecrübenin yaşandığı ortamlara bakıldığında da 
genelde karanlık ya da loş mekânlarla karşılaşılır. 
Bunun sebebi olarak tabiatüstü varlıklarla iletişime 
akşamdan sonraki vakitlerde girilmesi gösterilebilir. 

Birinci şahıstan anlatılan memoratların nasıl 
meydan geldiği incelendiğinde, olağanüstü varlık 
ya da durumla ilişki kurma biçimi tecrübeyi yaşayan 
anlatıcı tarafından “uyku ile uyanıklık” arası olarak 
tanımlanır. Şahsî bir tecrübe olarak değer bulan bu 
duruma, birçok memoratta kalıplaşmış evrensel 
bir form olarak rastlanılır. Bu formun oluşumunda 
psikolojik patlamalar önemli yer tutar. Genellikle 
kişinin gün içerisinde yaşadığı önemli olaylar ya 
da dikkatini çekmeyen ancak kısa süreli belleğe 
kaydedilerek bilinçaltına atılan geçici durumlar, 
uyku ile uyanıklık arası psikolojik bir buhranla ortaya 
çıkarak memoratların oluşumunda etken olmaktadır.

Sözlü anlatım dâhilinde geniş bir yayılma alanı 
bulan memoratların tema oluşumunda yerel ve 
evrensel özellikler etkili olmaktadır. Dinî içerikli 
tecrübelerde evrensel unsurlara denk gelinirken, 
din dışı tecrübelerde genel olarak yerel unsurlar 
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kendini hissettirir. Bu bağlamda Türk 
sosyo-kültürel yapısında önemli bir 
yer tutan olağanüstü varlıklarla ilgili 
tecrübeler, bölgesel özelliklere göre isim 
alabildikleri gibi ortak coğrafyada aynı 
isme rastlandığı da görülebilmektedir. 
Sözlü kültürün yaygın olarak devam 
ettiği coğrafyalarda olağanüstü varlıklar 
bölgeye göre isim değiştirirken Anadolu 
coğrafyasında özellikle İslam’ın 
etkisiyle Kur’an temelli bir olağanüstü 
varlık şablonu belirmiştir. Bu şablonda 
temel varlık genel adıyla “şeytan”dır. 
Şeytan taifesinin fertleri ise “cin”lerdir. 
Türk halk inancında karşılaşılan 
diğer olağanüstü varlıklar bu genel 
isimlerin birer türevidir. Bu doğrultuda 
memoratların teması olarak sayılabilecek 
olağanüstü varlık ve durumlar, Türk halk 
kültüründe karşılaşılan cinler, şeytanlar, 
periler, alkarısı-alkızı, ağırlık, karabasan, hınkur-
munkur, erkebit, Hızır ve Hızır’ın büründüğüne 
yahut göründüğüne inanılan değişik kılıklar, evliyalar, 
şehitler ve ölüler şeklinde sıralanabilir. Bunlara 
evrensellik ve bölgesellik doğrultusunda karakoncolos, 
congolos, kara-kura, karakorşan, kamos, kayış ayak, at binen 
cin, çarşamba karısı, ağırlık gibi olağanüstü varlıklar da 
eklenebilir.

Tortum’da derlenen örnek memorat metinleri
1. Metin
Bak oğul anlatıyorum, inan bunlara. Ama sen böyle 

işlerle uğraşıyorsun sonra başına sıkıntı olur, o yüzden 
anlatma kimseye. Cevdet’in bacısı Fadime mereğe 
saman getirmeye gitmiş. Bir bakmış ki mereğin içinde 
iki tane çocuk oturuyor. Çocuklardan biri Fadime’ye 
vurmuş. Fadime de dönmüş kendine vuran çocuğa 
vurmuş. Fadime sonra eve gidince durumu annesine 
anlatmış. Annesi de kızını alarak mereğe gelmiş. Bir 
bakmışlar ki merekte sakallı bir dede ve iki tane de çocuk 
oturuyor. Dede yanındaki çocuğa sormuş ki: “Sana 
kim vurdu?” Çocuk: “Bana Fadime vurdu.” diyince 
dede Fadime’ye açılıp bir tane tokat atmış. Bunun 
üzerine Fadime bayılıp yere düşmüş. O günden sonra 
Fadime bayılma hastalığına yakalanmış. Gel zaman git 
zaman Fadime büyümüş, evlenme çağına gelmiş ama 
bu hastalığı hâlâ geçmemiş. Bunu Petkar köyünden 
gelin olarak istemişler. Hastalığı bilinmesine rağmen 
ailesi vermiş. Biz o dönem: “Bakın bu kız hastalıklı, sakın 
evlendirmeyin.” dedik ama ne çare.  Aradan epey zaman 
geçmiş, düğünü olmuş ve gitmiş bu köye. Bir zaman 
sonra bu köyden misafir olarak gelenlere Fadime’yi 
sormuşlar. Onlar da: “Kız durmadan bayılıyor, geceleri 

dışarı çıkıp bir dağın dibine gidiyor. Biz onu gün vakti o 
dağın dibinde baygın halde buluyoruz.” demişler. Erkek 
tarafı Fadime’nin bu hali devam edince kızı ailesine geri 
getirmiş. Ailesi de evlatlarına sahip çıkmış. Fadime’nin 
bu hali kendi evindeyken de devam etmiş. Bir gece 
yine dışarı kaçmış. Sabah kalkıp aramaya çıktıklarında 
görmüşler ki cesedi pungarın içinde yatıyor. Onu 
sahiplenen cinler Fadime’yi sonunda boğmuşlar.

Kaynak Kişi: Mazlume Kızıloğlu, 1939 doğumlu, evli, 
okuma yazma bilir, ev hanımı, Tortum-Yamankaya köyü.

2. Metin
Gece geç saatte yatmıştım. Üzerimde bir ağırlık 

hissettim. Canlanmaya çalıştım ama başaramadım. O 
an bağırmak istedim ama sesim de çıkmadı. Göğsümde 
sanki biri oturuyordu. Nefes alamıyor gibiydim. Biri 
ağzımı kapatmış gibiydi. Yarı uyanık biçimde gözlerimi 
açtım. Üzerimde beyaz renkte bir ayının oturduğunu 
fark ettim. Hemen dua okumaya başladım. Uyanmak 
için kendimi çok zorladım. Kalktığımda kendimi çok 
yorgun hissettim. Sabaha kadar uyuyamadım. O gece 
beni karakura bastığını anlamıştım. Ama bu duruma 
bir türlü de anlam veremedim.

Kaynak Kişi: Erhan Cansever, 1987 doğumlu, bekâr, 
üniversite mezunu, öğretmen, Cihanlı köyü.

3. Metin 
O dönem lohusaydım. Korkmayayım diye eşimin 

geç geldiği vakitlerde görümüm yanımda yatardı. 
Yine bir gün görümüm yanımda yatarken üstüme bir 
şeyin çullandığını fark ettim. Resmen beni boğacaktı. 
Yerimden canlanamadım. Sadece zor bela bir ses 
çıkardım. Görümüm yanıma geldi hemen. O an 
düzeldim. Uzun zaman böyle devam etti. Kocam 
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gelmeden uyuyamaz olmuştum. Bana boylama 
yaptılar. Boylamadan sonra ara sıra bu sıkıntıyı 
yaşadım. Bir gece yine aynı durum oldu. Meğer 
tam o sırada üstüme oturanın elbisesine parmağımı 
takmışım. O da kurtulmak için bana kapının ardında 
altın olduğunu söyledi. Bunu bir hocaya baktırdık. 
Daha sonra da böyle bir sıkıntı yaşamadım.

Kaynak Kişi: Bedriye Kırmacı, 79 yaşında, dul, okuma 
yazma bilmez, ev hanımı, Tortum Fatih Mahallesi.

4. Metin
Bizim köyden Mehmet amca tarla sulamak için 

gece saatlerinde Sağlar mahallesine gitmiş. Tarlasını 
sularken çok korkuyormuş. Bu durumu da kendi 
kendine söyleniyormuş. Az sonra tarlanın başında 
üç tane asker belirmiş. Askerlerden biri: “Mehmet 
amca korkma, biz senin yanındayız.” demiş. Askerler 
sabaha kadar tarlanın başında beklemişler. Sabah gün 
doğarken askerler kaybolmuşlar. Mehmet amca uzun 
süre bu olayın şokundan çıkamamış.

Kaynak Kişi: Sait Keser, 1952 doğumlu, evli, ilkokul 
mezunu, işçi, Bağbaşı beldesi.

5. Metin
Amcamın hanımı rüyasında bir dede görmüş. Bu 

dede elindeki bastonla ahırda koyunların yemlendiği 
üç yeri işaret ederek yengeme, burada altın var, demiş. 
Yengem uzun süre bu rüyayı görmüş ama kimseyi 
inandıramamış. Meğer bu ahır eskiden Ermenilerin 
haberleşme yeriymiş. Daha sonra ahır yapılmış. 
Amcam ahırı birine satmış. Ahırı alan kişi ahırın 
temelini kazdığında tam da dedenin işaret ettiği 
yerlerde bir sürü altın bulmuş. Yengemin rüyası gerçek 
çıkmış ama iş işten çoktan geçmiş.

Kaynak Kişi: Ayşegül Zil, 1964 doğumlu, evli, lise 
mezunu, ev hanımı, Tortum Fatih Mahallesi.

6. Metin
Oğlum bebekliğinde parlak yüzlü, tombul bir 

şeydi. Nazar değeceği hiç aklımıza gelmezdi. Bir gün 
akrabalarımızdan biri oğlumu alıp sevmeye başladı. 
Ama severken de kendi torunun niye böyle olmadığını 
söyleyip üzülüyordu. Bir dizine oğlumu, diğer dizine 
de kendi torununu alıp sevemeye devam etti. Neyse 
akşam vakti oldu. Oğlumda bir farklılık vardı. Gözleri 
şaşı bir şekilde hiç kıpırdamadan tepesine doğru 
bakıyordu. Bizimkiler eve gelince çocuğu gösterdim. 
Hemen hastaneye götürdük. Doktor ilâç filan verdi 
ama epey zaman düzelmedi. Oğlumu Kara Hoca’ya 
götürdük. Çocuğu görünce: “Buna nazar değmiş.” dedi. 
Bir tane muska yazdı. Alnını kalemle çizdi. Eve gelince 
kısa bir süre sonra düzeldi. Ben o gün bir akrabamızın 
oğlumu sevdiğini ve iç çekerek kendi torununun 

niye böyle olmadığına dair söylediğini bizimkilere 
söyledim. Onlar da çocuğun nazara geldiğini bundan 
sonra dikkat etmem gerektiğini söylediler.

Kaynak Kişi: Oya Akdoğan, 1969 doğumlu, evli, okuma 
yazma bilir, ev hanımı, Çiftlik köyü.

7. Metin
Köyden bir gelinin çocuğunun ayağı basmıyormuş. 

İsmail Efendi’nin mezarına gitmiş bu gelin ve çocuğun 
ayağını mezarın üzerine bastırmış. Maksadı çocuğunu 
yürümesi için İsmail Efendi’den medet ummakmış. 
Ama o gece İsmail Efendi gelinin rüyasına gelmiş. Ge-
line “Mezarımın üzerine niye çocuğun ayaklarını bastırı-
yorsun!” diye kızmış. Epey zaman bu gelinin çocuğu 
yürümemiş. Çok şükür ki sonunda çocuk yürümeye 
çıkmış.

Kaynak Kişi: Semiha Karabacak, 1936 doğumlu, evli, 
okuma yazma bilir, ev hanımı, Esendurak köyü.
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