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Önsöz

De¤erli Ö¤renciler, 

‹nsano¤lunun tarih sahnesine ç›kt›¤› y›llardan günümüze gelinceye kadar do¤aya

ekledi¤i yaratmalar ve donatmalar bütününe kültür ad› verilmifltir. Kültürün

devaml›l›¤›n› sa¤lamak, geliflimini sürdürmek için kuflaktan kufla¤a aktar›lmas›

gerekmektedir. ‹flte kültürün sürekli¤i için bu aktarma iflini insanlar aras›ndaki

iletiflim sa¤lar.

En eski ça¤lardan beri insanlar birbirleriyle çeflitli yöntemlerle iletiflim

kurmufllard›r. ‹nsanlar kurduklar› bu iletiflim ile insanl›¤›n geliflmesinin sonucu

olan kültürü hem saklam›fllar hem de günümüze kadar ulaflmas›n› sa¤lam›fllard›r.

Kal›plaflm›fl ve ritmik ifadelerin, ahenkli tekrarlar›n kolayca haf›zada kald›¤›n› fark

eden insano¤lu, “sözlü edebiyat” veya “halk edebiyat›” diye adland›r›lan sözü sak-

lama tekni¤ini icat etmifltir. ‹flte “Halk Edebiyat›” insan›n›n en eski ça¤lardan

bafllayarak meydanda getirdi¤i halk kültürünü inceleyen bir bilim dal›d›r. Bir

baflka ifadeyle XVIII. yüzy›ldan itibaren sözlü kaynaklardan derlenmeye bafllan›lan

mit, efsane, masal, destan, atasözü, tekerleme, f›kra, ninni vb tür ve flekillere Halk

Edebiyat› ad› verilmifltir. 

Halk Edebiyat› çal›flmalar›n›n bafllamas›nda Amerikan’›n keflfi ve buradaki

dürüst ve üretken yerlilerin özelliklerini incelemek önemli bir yer tutmaktad›r. Bu

yerlileri gören araflt›rmac›lar kendi köylülerine “halka do¤ru” parolas›yla ilgi

duymufllar ve kendilerinin kültürlerini incelemeye bafllam›fllard›r. Bat›’da Halk

Edebiyat› çal›flmalar›n›n bafllang›ç tarihi olarak Alman Grimm kardefllerin “Ev ve

Çocuk Masallar›” adl› sözlü gelenekten derleyerek yay›nlad›klar› 1812 tarihi kabul

edilmektedir. Bu sahaya verilen folklor kelimesi ise, ilk defa 1846 y›l›nda ‹ngiliz

William John Thoms taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Türkiye’de ise Halk Edebiyat›

çal›flmalar› 1908 sonras› Ziya Gökalp, R›za Tevfik Bölükbafl› ve Mehmed Fuad

Köprülü’nün çal›flmalar›yla bafllam›flt›r. 

Halk Edebiyat› çal›flma sahas›, toplumlar›n geçmiflleriyle olan ba¤lar›n›n belir-

lenmesinde, geçmifline ›fl›k tutulmas›nda, bu alanda yap›lacak çal›flmalardan fay-

dalanarak yeni ürünler oluflturulmas›nda ve yeni de¤erlerin yarat›lmas›nda yararl›

olacak bir sahad›r. 

Kitab›n haz›rlanmas›nda baflta yazar› say›n Prof.Dr.Özkul Çobano¤lu olmak

üzere bas›m s›ras›nda eme¤i geçen tüm çal›flanlara teflekkür ederim. 

Editör

Yard.Doç.Dr. Halit Biltekin

Önsözviii





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kültür kavram› ve oluflumunda sözlü iletiflimin yeri ve rolünü aç›klayabilecek,
Konuflmaya ve yaz›ya dayal› iletiflim biçimlerinin temel özelliklerini tan›mla-
yabilecek,
Yüksek kültür ve halk kültürü tabakalaflmas›n› aç›klayabilecek,
Halk Edebiyat› kavram›n› tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabilecek-
siniz.

• Kültür • ‹letiflim
• Sözlü ‹letiflim • Sözlü Kültür
• Sözlü Edebiyat • Yaz›l› ‹letiflim
• Yaz›l› Edebiyat • Yüksek Kültür
• Halk Kültürü • Halk Edebiyat›

‹çerik Haritas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
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Halk 
Edebiyat›na Girifl

Kültür ve ‹letiflim

• KÜLTÜR KAVRAMI VE
OLUfiUMUNDA SÖZLÜ ‹LET‹fi‹M‹N
YER‹ VE ROLÜ

• KONUfiMAYA VE YAZIYA DAYALI
‹LET‹fi‹M B‹Ç‹MLER‹N‹N TEMEL
ÖZELL‹KLER‹

• YÜKSEK KÜLTÜR VE HALK
KÜLTÜRÜ TABAKALAfiMASI

• HALK EDEB‹YATI KAVRAMI

1
HALK EDEB‹YATINA G‹R‹fi



KÜLTÜR KAVRAMI VE OLUfiUMUNDA SÖZLÜ
‹LET‹fi‹M‹N YER‹ VE ROLÜ
‹nsan, varoluflu bak›m›ndan do¤an›n ayr›lamaz bir parças›d›r. ‹nsano¤lu, do¤ada
yer alan balina ve ay› gibi di¤er canl›lar›n birço¤unun sahip olduklar› fiziksel kuv-
vet ve cüsseye veya kobra örne¤inde oldu¤u gibi öldürücü zehre sahip de¤ildir.
Dahas› insan yavrusu, olgunlafl›p kendi hayat›n› sürdürebilmek için çok uzun bir
zamana ve bu zaman boyunca da yo¤un bir ilgi ve bak›ma ihtiyaç duymaktad›r.
Bütün bu olumsuz koflullara karfl›n bugün insano¤lu kutuplardan ekvatora, deni-
zalt›ndan uzaya kadar dünyan›n her yerinde ve hatta d›fl›nda yaflayabilen tek can-
l› türüdür. 

Ancak, insano¤lunun yüz binlerce y›l önceki yaflam tarz›yla günümüz insan›n›n
yaflam tarz› aras›nda inan›lmaz farkl›l›klar vard›r. Bir baflka ifadeyle insano¤lu, do-
¤a karfl›s›ndaki zay›fl›klar›n› ve karfl›laflt›¤› güçlükleri, yaratt›¤› ve kendini donatt›-
¤› fiziksel ve zihinsel araç gereçlerle büyük ölçüde ortadan kald›rm›flt›r. ‹nsan›n
do¤ayla olan mücadelesinde maddi ve manevi olarak yarat›p do¤aya ekledi¤i fi-
ziksel ve zihinsel her fley bir kültür ürünüdür. Biraz daha genifl bir tan›mla, kültür,
insanlar›n biyolojik ve psikolojik varl›klar›na ba¤l› olarak ihtiyaçlar›n›n, doyumla-
r›n›n ve doyumsuzluklar›n›n yaratt›¤›, flekillendirdi¤i, içerik kazand›rd›¤› ve insan-
lar›n ö¤renme yoluyla edindi¤i, yaratt›¤› ve infla etti¤i maddi-manevi birikimi, de-
¤erleri, yönelimleri, duygu ve düflünce dünyalar›, sosyal davran›fllar›, teknolojileri
ve sanatlar›n›n tamam›n› ifade eder. Kültür, insan taraf›ndan meydana getirilerek
bafllang›çtan bu yana do¤aya eklenmifl yaratmalar ve donatmalar bütünün ad›d›r.
K›saca, kültür denilince bir toplumun her türlü sosyo-kültürel ba¤lamda kendini
ifade edifllerinin tamam› veya maddi-manevi her türlü ihtiyac›n› karfl›layan toplam
hayat tarz› anlafl›lmaktad›r. Bu ifade edifller, davran›fllardan al›flkanl›klara, töreler-
den gelenek ve göreneklere, korkulara ve kokulara kadar pek çok de¤iflik flekille-
re sahip olabilir. Ayn› flekilde, sanat, müzik, mimarî, düflünce, edebiyat gibi fikrî ve
estetik üretim alanlar› da kültür içinde yer al›r. 

Kültür kal›t›msal de¤ildir. ‹nsan hangi toplumun içinde do¤ar büyürse o toplu-
mun kültürünü ö¤renir. Kiflinin içinde büyüdü¤ü, ö¤rendi¤i ve özümseyip benim-
sedi¤i kültür onun ulusal kültürü olur. Kültür, kuflaklar boyunca birinden di¤eri-
ne aktar›lan, biriktirilen yaflant› ve bilgi birikimi ögelerinden oluflur. Kültür bu
özelli¤iyle insan yaflam›n› di¤er canl›lardan ayr› ve ayr›cal›kl› k›lar. Çünkü, insan,
ö¤rendiklerini yavrusuna veya bir baflkas›na dil yoluyla aktarabilen tek canl› var-

Kültür ve ‹letiflim

Kültür: ‹nsan taraf›ndan
meydana getirilerek
geçmiflten bu güne do¤aya
eklenmifl yaratmalar ve
donatmalar bütünüdür.

Ulusal Kültür: ‹nsan›n içinde
büyüdü¤ü, ö¤rendi¤i ve
özümseyip benimsedi¤i
kültürdür.



l›kt›r. Bu ba¤lamda, kültürün meydana gelmesinde insan›n do¤ayla olan mücade-
lesinde yaratt›klar› vard›r. Ancak, bu bireysel deneyimlerin toplumsal bir yap›ya
yani kültüre dönüflmesini sa¤layan olgu iletiflimdir.

‹letiflim ise, insanl›k kadar eski olan sosyal ve toplumsal yaflant›n›n temelidir.
‹nsanl›k çok eski ça¤lardan beri baflta beslenme ve korunma olmak üzere ihtiyaç-
lar›n› ayn› do¤al çevreyi paylaflt›¤› di¤er insanlarla iliflkiye girerek karfl›lam›flt›r. ‹n-
san›n di¤er insanlarla girdi¤i iliflkilerin sonucu olarak toplumsal yaflam ortaya ç›k-
m›flt›r. ‹nsan duygular›n›, düflüncelerini, tecrübelerini, deneme-yan›lma yoluyla ö¤-
rendiklerini baflka insanlara anlatmak ve onlarla paylaflmak istemifltir. ‹nsan›n duy-
gu, düflünce ve tecrübelerini baflka insanlarla paylaflma iste¤i, iletiflimin temelidir.
‹nsanlar›n di¤er insanlarla iletiflim kurarak duygu ve düflüncelerini paylaflma iste-
¤i, iletiflimin  dil vas›tas›yla kurulan biçimi olan “konuflma”y› meydana getirmifltir.

Bu ba¤lamda, insanl›¤›n belki de en eski ve eskimeyen meselesi “yar›n sorunu”
olmal›d›r. Karn›n› doyuran insan, doyuramay›p aç kald›¤› günlerin düflüncesiyle ve
özellikle de k›fl ve benzeri olumsuz flartlar›n etkisiyle “yar›n ne olacak” sorusuyla
baflbafla kalm›flt›r. Do¤ada yar›n› düflünerek yiyecek saklayan hayvanlarla ilgili
gözlemleri de bu düflünceye ulafl›lmas›nda etkili olmufl olabilir. ‹nsanlar avlad›kla-
r› ihtiyaç fazlas› etleri “yar›n”larda kullan›l›r k›labilmek için “tuzlama, tütsüleme,
kavurma” ve “past›rma” gibi baz› teknikler gelifltirmifllerdir. Öte yandan, maddi
kültürde meydana gelen bu tür saklama veya muhafaza tekniklerinin bir benzeri
de duygu ve düflünceleri, beceri ve tecrübeleri biriktirmek için yap›lm›flt›r. E¤er bu
söze dayal› biriktirme olmasayd› kültür ve uygarl›k oluflamazd›. Örne¤in, mantar›n
yenilebilcek bir nesne oldu¤unu keflfeden insano¤lunun, her mantar›n yenemeye-
ce¤ini bunlar›n bir k›sm›n›n “zehirli” ve bir k›sm›n›n da “zehirsiz” oldu¤unu çok
uzun bir zaman diliminde deneme-yan›lma sonucu ö¤renmifl olmal›d›r. Dahas›, s›rf
bu bilgi için bile ne kadar ac› bir bedel ödendi¤i düflünülürse, insano¤lunun kül-
tür ve uygarl›¤a ne kadar büyük bir bedel ödedi¤ini daha iyi anlayabiliriz. 

‹nsanlar›n do¤ayla olan mücadeleri sonucu elde ettikleri bilgiler ve deneyimler,
bir kifliden di¤erine veya bir kuflaktan di¤er kufla¤a yüzbinlerce y›l sözlü iletiflim
yoluyla aktar›lamasayd› ve bu bilgiler sözlü edebiyat türleriyle biriktirilemeseydi fi-
ziksel ve zihinsel herhangi bir geliflme meydana gelemezdi. ‹nsanl›k duygu, dü-
flünce ve araç gereç üretimi baflta olmak üzere hiçbir geliflme meydana getiremez-
di. Bu ba¤lamda kültür bir bilgi, duygu ve düflünce biriktirme etkinli¤idir. Bu bil-
gi, duygu ve düflünce birikimlerinin kuflaktan kufla¤a aktar›lma yolu da iletiflimdir.
Bunun da en eski ve etkili yollar›ndan birisi sözlü iletiflimdir. Yaz›l› iletiflimin orta-
ya ç›kt›¤› son 5000 y›l öncesi, sözlü iletiflim insanl›¤›n biricik bilgi, duygu, düflün-
ce ve beceri biriktirme araç ve gereci olarak hizmet etmifltir. Bugün “Halk Edebi-
yat›” olarak adland›rd›¤›m›z yayg›n olarak “sözlü edebiyat” olarak da bilinen ede-
biyat gelene¤i, söz konusu sözlü iletiflimin bir sonucu olarak ortaya ç›km›fl ve gü-
nümüze kadar gelmifltir. 

Bir baflka ifadeyle, insanl›k çok eski ça¤lardan beri ahenkli tekrarlar›n, kal›plafl-
m›fl ve ritmik ifadelerin insan haf›zas›nda kolayca kal›p ezberlenebildi¤ini keflfet-
mifl olmal›d›r. Bunun bir sonucu olarak, gerekti¤inde kullanabilmek istedi¤i duy-
gu, düflünce, tecrübe ve becerileri fliir fleklinde söyleyerek “sözü saklama” veya
baflka kuflaklara ulaflt›rabilmek için “yar›nlara yönelik olarak muhafaza etme” tek-
ni¤i olan “sözlü edebiyat›” (Oral Literature) veya yayg›n adland›r›lmas›yla “Halk
Edebiyat›”n› icat etmifltir.
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‹letiflim: Duygu, düflünce,
bilgi ve becerilerin aktar›lma
sürecidir.



‹letiflim tan›mlar› Merih Z›ll›o¤lu’nun, ‹letiflim Nedir? (‹stanbul: Cem Yay›nlar›, 1993) ad-
l› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitapta iletiflim kavram› ve temel özellikleriyle ilgili daha ay-
r›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Do¤an›n ayr›lmaz bir parças› olan insan›n kültür yaratmaya ihtiyac› olup olmad›¤›n› tart›-
fl›n›z.

KONUfiMAYA VE YAZIYA DAYALI ‹LET‹fi‹M
B‹Ç‹MLER‹N‹N TEMEL ÖZELL‹KLER‹
‹letiflim, duygu, düflünce, bilgi ve becerilerin aktar›lma süreci olarak tan›mlanabi-
lir. Günümüzde, elektronik, yaz› ve resim yoluyla pek çok iletiflim arac› ve biçimi
olmakla birlikte daha önce de iflaret edildi¤i gibi yüz binlerce y›l en eski verimli
iletiflim biçimi sözlü iletiflimdir. Bir baflka ifadeyle, bir arada bulunan insanlar› “sos-
yal” k›lan fley birbirleriyle kurduklar› iletiflimdir. ‹nsanlar dokunma, görme ve duy-
ma gibi duyular›n› kullanarak ve yine el-kol hareketleri, jest ve mimikler gibi di¤er
sözsüz bilgi, duygu ve düflünce paylaflma yöntemleriyle iletiflim kurabilirler. An-
cak, iletilmek istenilen mesaj› en yo¤un biçimde ve en az kay›pla aktaran yöntem
dili kullanarak, yüz yüze konuflma yoluyla kurulan iletiflimdir. ‹nsanlar›n yaz›, mat-
baa ve elektronik aletler gibi sesi ve dolay›s›yla sözü mekâna ba¤layan ve kayde-
den teknolojiler kullanmaks›z›n yüz yüze, sese ve söze dayanarak iletiflim kurduk-
lar› ortama sözlü kültür ortam› denilir. Sözlü kültür ortam› da kendi içinde Bi-
rincil Sözlü Kültür Ortam› ve ‹kincil Sözlü Kültür Ortam› olarak ikiye ayr›l›r. ‹n-
sanlar›n bilgi, duygu, düflünce ve beceri depolamak için kendi ve muhataplar›n›n
haf›zalar›ndan baflka hiçbir kay›t teknolojisine sahip olmad›¤› sosyo-kültürel top-
lumsal yap› Birincil Sözlü Kültür Ortam› olarak adland›r›lmaktad›r. Bilgi, duygu ve
düflünceleri yaz› ve elektronik kay›t imkânlar›yla depolama, saklama tekniklerinin
var oldu¤u kültürel ortamlar ise, ‹kincil Sözlü Kültür Ortam› olarak adland›r›l›r.

Birincil Sözlü Kültür Ortam›nda söz sadece haf›zalarda saklanabilece¤i için
bu flartlar›n zorlamas›yla her türlü duygu ve düflünce haf›zada kolayca kalacak, ez-
berlenebilecek flekilde söylenilmeye çal›fl›l›r. Bu nedenle daha önce de iflaret edil-
di¤i gibi ritmik tekrarlar›n ve ahengin ezberlemeyi kolaylaflt›rmas›na ba¤l› olarak
“fliir” evrensel olarak tercih edilen bir söz, duygu ve düflünce saklama ve iletme
tekni¤i olmufltur. Bir baflka ifadeyle evrensel olarak ilk edebî gelenekler fliir for-
munda ortaya ç›km›flt›r. Dahas›, fliirin yan›s›ra müzik ve ezginin de ezberlemeyi ve
gerekti¤inde kolayca hat›rlanmay› sa¤lamas›, sözü zamana karfl› dayan›kl› k›lmas›
nedeniyle evrensel olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir. ‹nsanl›k tarihinde ilk olarak
ortaya ç›kan müzik eflli¤inde icra edilen bu ilk edebî geleneklerin tamam› dinî içe-
riklidir. ‹nsanl›k tarihinde din d›fl› (secular) edebî geleneklerin ortaya ç›kmas› gö-
receli olarak çok daha yak›n ça¤lar›n ürünüdür. Müzik ve ezgiyle icra edilen fliir
fleklindeki ve dinî içerikli bu erken döneme ait edebî verimler, do¤adaki herfleyin
canl› ve ruhu oldu¤una inan›lan animist bir dünya görüflü do¤rultusunda olufltu-
rulmufltur.

Bu dünya görüflüne ba¤l› olarak kendilerini koruduklar›na, kendilerine yar-
d›m ettiklerine, bereket verdiklerine inand›klar› güç veya güçlere flükran ifadesi
ve destek sa¤lamak için, ritüel veya kuttören olarak adland›r›lan bir örnek üze-
re kal›plaflm›fl hareket ve davran›fllarda bulunmufllard›r. Bu bir örnek üzere kal›p-
laflm›fl hareket ve davran›fllar› veya ritüelleri, kötülükleri ve verdikleri s›k›nt›, has-
tal›k, ölüm ve bereketsizlik nedenleriyle korkulan kötü güç veya güçlere karfl› 
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Sözlü Kültür Ortam›: Yaz›,
matbaa, elektronik aletler
kullanmadan yüz yüze, sese
ve söze dayan›larak kurulan
iletiflim ortam›na denir.

Birincil Sözlü Kültür Ortam›:
‹nsanlar›n bilgi, duygu,
düflünce ve beceri
depolamak için kendi ve
muhataplar›n›n
haf›zalar›ndan baflka hiçbir
kay›t teknolojisine sahip
olmad›¤› sosyo-kültürel
toplumsal yap›.

Ritüel: Dinî ayin veya tören
amaçl› bir örnek üzere
kal›plaflm›fl hareket.



korunmak amaçl› olarak yapm›fllard›r. Bugün en genifl anlam›yla “dans” olarak ad-
land›rd›¤›m›z bu kültürel olgunun da kayna¤› söz konusu etti¤imiz dinî ritüeller-
dir. Müzik ve fliir gibi din d›fl› dans da, göreceli olarak çok daha yak›n ça¤larda or-
taya ç›km›fl bir kültürel olgudur.

Dolay›s›yla, evrensel olarak, birincil sözlü kültür ortam›nda müzik eflli¤inde ve
fliir formunda ortaya ç›kan ilk edebî geleneklerde söz, ezgi ve dans (ritmik ve ka-
l›plaflm›fl hareket) birbirleriyle ba¤lant›l› üçlü bir sarmal fleklindedir. Ezgi ve kal›p-
laflm›fl bedensel hareket olarak dans, efllik ettikleri sözü, kolay ezberlenebilir ve
gerekti¤inde kolay hat›rlan›r k›lan teknik ifllevlere sahiptir. Ayn› flekilde, fliirin ister
hece say›s›yla, isterse uzun ve k›sa seslerle ölçülmesi, m›sralar›n duraklara bölün-
mesi, dörtlük veya beyitler fleklinde oluflturulmas›, kafiye örgüsü ve redif gibi fle-
kil özelliklerinin ortaya ç›kmas›nda birincil sözlü kültür ortam›n›n sözü haf›zada
kolayca kalacak, ezberlenip gerekti¤inde kolayca hat›rlanarak kullan›lacak olmas›
zorunlulu¤u en önemli rolü oynam›fl olmal›d›r.

Bunun en önemli nedeni sözlü kültür ortam›nda üretilen bir metnin yaz›l› kül-
tür ortam›nda üretilen “sabit bir metin”den mahrum olmas›d›r. Yaz›l›p sabit hâle
getirilmifl bir metne sahip olan yaz›l› kültür ortam›nda yazar, flair veya bir baflkas›
söz konusu metni tekrar tekrar denetleyebilir. Ekleyip ç›karmalarla metni düzelte-
bilir. Ancak, sözlü kültür ortam›nda dinleyici önünde teatral (adeta tiyatro gibi)
bir biçimde icra edilen bir fliir veya destan›n anlat›lanlar›n› denetleyebilmek için el-
de sadece destanc›n›n haf›zas› vard›r. Bu yap›sal zorunluluk, atasözleri veya teker-
lemeler ya da kahraman›n vas›flar›n› sayan uzun s›fat cümleleri haz›r kal›plar flek-
lindeki düflünce biçimlerini gerektirir. Söz konusu haz›r düflünce biçimleriyse ku-
laktan kula¤a a¤›zdan a¤›za dolaflan haz›r deyifller niteli¤indeki kal›p ifadeler haf›-
zaya destek olurlar. Bu tip haz›r kal›psal ifadeler herkesin s›k s›k duyup kolayl›k-
la hat›rlad›¤› ve kolayca hat›rlanabilecek flekilde biçimlenmifl atasözlerinden veya
deyimlerden ya da benzeri kal›psal ifadelerden oluflur. Afla¤›da yeri geldi¤inde ele
al›p inceleyece¤imiz Halk Edebiyat› metinlerinde ele al›nan konular›n ve iflleniflle-
rinin geleneksel olarak kal›plaflm›fl konular, temalar ve bunlar›n adeta legolar gibi
halk aras›nda veya sözlü kültürde haz›r, ço¤u kez birbirine benzer ifadelerden
oluflmufl olmas›n›n en temel nedeni bu anlat› veya fliirlerin sözlü kültür ortam›nda
yarat›lm›fl olmalar›d›r.

Sözlü kültür, Birincil Sözlü kültür, ‹kincil Sözlü kültür terimlerinin tan›mlar› Walter
Ong’un Sözlü ve Yaz›l› Kültür: Sözün Teknolojileflmesi (‹stanbul: Metis Yay›nlar›, 1995)
adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Yaz›l› ve Sözlü kültürün özelliklerine dair detayl› bilgi için bu
kitaba bak›labilir.

Birincil sözlü kültür ortam›nda niçin sözlerin haf›zada kolayca söylenmek zorunlulu¤u
vard›r? 
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Teatral: Tiyatro özelli¤i
tafl›yan anlam›ndad›r.



YÜKSEK KÜLTÜR VE HALK KÜLTÜRÜ
TABAKALAfiMASI
Daha önceki k›s›mlarda iflaret etti¤imiz üzere kültür, kuflaklar boyunca birinden
di¤erine aktar›lan uygulama, deneyim, bilgi, bilim ve teknoloji, görgü, duygu, dü-
flünce birikimleri ve bunlara ait bilgi ve beceri ögelerinden meydana gelir. Ancak,
kültürün kaynaklar› ve özelli¤i bak›m›ndan kuflaklar aras›nda aktar›lan yaflant› ve
bilgi ögeleri aras›nda de¤iflim ve geliflimin bir sonucu olarak baz› farkl›l›klar orta-
ya ç›kmaktad›r.

Kültürün do¤as› gere¤i meydana gelen bu çeflitlenmeler ve farkl›l›klardan do-
lay› da, neredeyse bütün kültürlerde yüksek kültür (high culture) ve halk kültürü
(folk culture) olarak adland›r›lan ikili bir tabakalaflma oluflmaktad›r. Yüksek kültü-
re konumu ve iletiflim arac›ndan hareketle resmî kültür veya kitabî/yaz›l› kültür de
denilmektedir.

Büyük ölçüde bilgi kayna¤› ve özelli¤inden dolay› ortaya ç›kan kültürel farkl›-
l›klar› ikiye ay›rabiliriz. Bunlardan birincisi, bilimsel yöntemin kullan›lmas›yla elde
edilen bilgidir. Bir bilginin bilimsel olmas›n›n ölçütü, yöntemsel olmas›d›r. Bilim-
sel bilgi ayn› zamanda nesnel, elefltiriye aç›k, sistemli ve tutarl› bilgidir. Herhangi
bir kültürde bu tür bilginin ve ona dayal› yaflant›lar›n oluflturdu¤u kültürel tabaka-
ya yüksek kültür veya resmî kültür denilir. Günümüzde bu s›n›fland›rma gerek bil-
ginin en üst düzeyde bütün katmanlara eriflip popülerleflmesi ve gerekse Halkbili-
mi çal›flmalar›n›n temelini oluflturan halk kavram›n›n yeni tan›mlamalar sonucun-
da de¤iflmesi nedenleriyle büyük ölçüde geçerlili¤ini yitirmifltir.

‹kinci tür bilgi ise, Halkbilimi veya gündelik bilgi (everday knowledge) ad›yla
bilinen bilgi çeflididir. Bu bilgi çeflidi, günlük yaflam›n s›n›rlar› içinde geliflen ve ge-
leneksel olarak geçerli olan, k›smen bilimsel do¤rulu¤u olan bir bilgidir. Gündelik
bilgi veya sözlü kültür ortam› bilgisi, duyum ve alg›ya dayanan deneme-yan›lma
ile elde edilen, bilen (suje) bilinen (obje) iliflkisi sezgi yoluyla oluflan sezgisel ve
deneyimsel (empirik) kaynakl› geleneksel bilgidir. Örne¤in, romatizmal› bir insa-
n›n, ya¤murun ya¤mas› ile romatizma a¤r›s› aras›nda neden-sonuç iliflkisini bilme-
den ya¤murun ya¤aca¤›n› söylemesi bir bak›ma deneysel bir bilgidir. Ayn› flekilde,
yaz mevsiminde s›caktan korunmak için ince ve aç›k renkli elbiseler giyilmesi, çok
eski ça¤larda ilkel insan›n suyun kald›rma kuvvetini bilmeden sal ve gemi yapma-
s›yla, ön yarg›lar ve bat›l inançlar da gündelik bilgiye örnek olarak verilebilir. Za-
manla eskiyen ve geçerlili¤ini yitiren bilimsel bilgiler ve onlara dayal› olarak gelifl-
tirilmifl eski teknolojiler de genifl halk kitleleri içinde yayg›nlaflarak gündelik bilgi
veya geleneksel sözlü kültür bilgisine dönüflebilir. Bir kültürde bu tür bilginin ve
ona dayal› yaflant›lar›n oluflturdu¤u kültür tabakas›na halk kültürü ad› verilir. Halk
Edebiyat›n›n da içinde yer ald›¤› Halkbiliminin araflt›rma alan›n› da halk kültürü
oluflturur.

Yüksek kültür ve halk kültürü tabakalaflmas›n›n bir baflka nedeni de, XIX. yüz-
y›l›n ilk yar›s›na kadar yayg›n olarak kabul edilen eski kültür tan›m›yla ilgilidir. Bu
eski tan›ma göre kültür, inceltilmifl zevkler ve adab›muafleret bilgisi ve görgüsü an-
lam›yla, elit ve aristokratlara has ve toplumun, siyasi, sosyal ve ekonomik gücü
elinde bulunduran yüksek tabakas›na ait bir özellikler bütünü olarak düflünülmüfl-
tür. Halk ise, okuma-yazma bilmeyen, k›rsal kesimde yaflayan sosyo-kültürel de-
¤iflmelerden olabildi¤ince az etkilenmifl ve ekonomik olarak da toplumun düflük
bir kesimi olarak tan›mlanmakta ve halk›n kulaktan kula¤a ve kuflaktan kufla¤a ez-
berleyerek aktard›¤› geleneksel kültürel unsurlar da halk kültürü olarak adland›r›l-
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maktayd›. Halk kültürünün XVIII. yüzy›ldan itibaren sözlü kaynaklardan derlen-
meye bafllan›lan mit, masal, destan, atasözü, tekerleme, f›kra, türkü, ninni gibi
sözlü edebiyat tür ve flekillerine de Halk Edebiyat› ad› verilmifltir.

Edebiyat›n, “yazma sanat› ile ilgili kaidelerin bütünü ve uygulamada bu kaide-
lere uygun eserleri de içine alan bir disiplin” fleklinde tan›mlanmas› tamamen yan-
l›fl olmamakla birlikte eksik bir tan›mlamad›r. Edebiyat, insan›n duygu ve düflün-
celerini, tecrübe ve becerilerini kal›plaflm›fl ve ölçümlü biçimlerde d›flavurmaksa,
bu estetik eylemi gerçeklefltirme yollar›ndan birisi, sözü yaz› arac›l›¤›yla ka¤›t, tafl
vb. maddi bir kültürel temele ba¤layan yaz›l› edebiyat; di¤eri de sözlü kültür orta-
m›nda sözlü olarak üretilen ve insanlar›n haf›zalar›nda yaflamaya terk edilen sözlü
edebiyatt›r. Sözlü edebiyat gelene¤i afla¤›da geliflimine yer verece¤imiz nedenler-
le yayg›n olarak Halk Edebiyat› olarak adland›r›lmaktad›r.

Metinde t›rnak içinde verdi¤imiz edebiyat tan›m› Turhan Karatafl’›n Ansiklopedik Edebi-
yat Terimleri Sözlü¤ü (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2004) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Türk
edebiyat› tarihinde yap›lm›fl çeflitli edebiyat tan›mlar› için bu çal›flmaya bak›labilir.

Yüksek kültüre ait yaz›l› edebiyat ve halk kültürüne ait halk edebiyat›n› tema ve yarat›c›l›k
bak›mlar›ndan karfl›laflt›r›n›z.

HALK EDEB‹YATI KAVRAMI
Türkçede, Tanzimat’tan (1839) sonra kullan›lmaya bafllayan edebiyat terimi, daha
önceki zamanlarda edeb ilmi ad›yla tan›n›yordu. fiinasi ve Nam›k Kemal gibi Tan-
zimatç›lar Bat›’da gördükleri anlay›fl ve uygulamalardan yola ç›karak edeb ilminin
genifl kitlelerin e¤itilmesinde ve birbirine kenetlenmesindeki ifllevine de özel bir
önem vererek bu edeb ilmi için “edebiyat” kelimesini kullanmaya ve yeni anlay›fl›
bu ad alt›nda ifade etmeye bafllarlar. Dilimizde “edebiyat” fleklindeki kullan›m
1860 sonras› yayg›nlafl›r. Bu dönemde fiinasi’nin atasözü derlemeleri, Ziya Pafla’n›n
fiiir  ve ‹nfla makalesinde, de¤erlerinden sözünü etti¤i sözlü edebiyat türlerinin ay-
d›nlar›m›z›n dikkatini çekmeye bafllamas› asl›nda bizde halka do¤ru yap›lan ilk yö-
nelifller; halk› ve edebiyat›n› aray›fllar›n bafllang›c› olarak kabul edilebilir. 

Bat›’da, XVI. yüzy›ldan itibaren, Amerika’n›n keflfiyle “yalan söylemeyen-dürüst
ve üretken” yerlilere karfl› duyulan “vahfli soylu” hayranl›¤›n›n bir sonucu olarak,
pek çok ayd›n, halk (das volk) olarak nitelendirdikleri, kendi köylülerine “Halka
Do¤ru” parolas›yla yönelirler. Bu anlay›fla göre halk, okumas›-yazmas› olmayan,
k›rsal kesimde yaflayan, dolay›s›yla sosyo-kültürel de¤iflmelerden olabildi¤ince az
etkilenmifl ve yaz›l› kültürden ziyade sözlü kültür içinde yetiflmifl, ekonomik ola-
rak da yer ald›¤› toplumun düflük seviyeli bir kesimi olarak tan›mlan›yordu. Geç-
mifle duyulan romantik bir nostaljiyi de içinde bar›nd›ran bu anlay›fl, halk içinde
yaflayan epik destanlar, mitler, türküler, ninniler ve inançlarda, Hristiyanl›k önce-
sinden kalma “tertemiz ulusal ruhlar›”n›n yer ald›¤›na inan›yordu. Dahas›, uluslafl-
ma ve ulusal devlete yöneliflte meydana getirilmesini gerekli gördükleri yeni ulu-
sal kültürel sentezin kayna¤›n›n bu tertemiz ruhun oluflturmas›n› istiyorlard›. Bu
nedenle halk›n haf›zas›ndaki sözlü edebiyat ürünlerini derleyip yay›nlamaya bafl-
lad›lar. Bu süreçte sözlü olarak anlat›lan epik destanlar›n keflfedilip yay›nlanmas›
zaman›n anlay›fl›na göre Finliler gibi o zamana kadar küçük ve önemsiz uluslar›n
bile Eski Yunan’a denk bir tarihî geçmifli olduklar› kabulünü meydana getiriyordu.

Bu durum özellikle 1789 Frans›z ‹htilali sonras› özel bir önem verilen millet ol-
gusuna dayal› modern devlete sahip olma peflindeki ayd›nlar›n sar›ld›¤› en önem-
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Mit: Tarih öncesi
zamanlarda oldu¤una
inan›lan olaylar› ve
ola¤anüstü karakterleri ve
tipleri konu edinen nitelikli
anlat›lara verilen isim.



li kaynaklardan birine dönüflür. Halk›n as›rlardan beri kuflaktan kufla¤a sözlü ola-
rak tafl›d›klar› sözlü kültürü Halkbilimi ve bu kültürel kesitin destan, masal, atasö-
zü, tekerleme, efsane, türkü, a¤›t ve ninni gibi manzum ve mensur anlat› ve fliir gi-
bi verimlerini içeren k›sm›n› da Halk Edebiyat› olarak adland›ran bu yeni anlay›fl
Türkiye’de XX. yüzy›l›n bafllar›nda ortaya ç›km›flt›r.

Osmanl› Devleti’ni da¤›lmaktan koruma amac›yla XIX. yüzy›lda uygulanan Os-
manl›c›l›k politikas› Hristiyan unsurlar›n hemen hepsinin ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma-
s›ndan sonra hiç olmazsa müslüman milletleri birarada tutmay› amaçlayan ‹slâmc›-
l›k politikas›na yerini b›rak›r. ‹slâmc›l›k politikas›n›n da Araplar›n ve di¤er müslü-
man milletlerin ba¤›ms›zl›k hareketleriyle baflar›s›zl›¤a u¤ramas› son çare olarak hiç
olmazsa Türklerin de kendi ulus devletlerini kurmalar›n› amaçlayan Türkçülük ak›-
m›n›n ortaya ç›kmas›na neden olur. Türkçüler de t›pk› Avrupa ve dünyan›n di¤er
yerlerinde Halkbilimi ve Halk Edebiyat›n›n ulus devlet kurma ve bu amaçla genifl
kitleleri harekete geçirmedeki yer ve rolünden hareketle Halka Do¤ru fleklindeki
ayn› parolay› kullanarak Türkler aras›ndaki sözlü kültürü derlemeye ve oluflturmak
istedikleri yeni ulusal kültürel sentezin kayna¤› ve temeli yapmaya yönelirler.

Özellikle, 1908 sonras› Ziya Gökalp, R›za Tevfik Bölükbafl› ve Mehmed Fuad
Köprülü gibi Türkçülük ak›m›n›n önde gelen isimleri, halk aras›nda sözlü olarak
yaflayan bu edebî verimleri, Frans›zca Litérature populaire veya ‹ngilizce Folk Lite-
rature terimini Türkçelefltirerek Halk Edebiyat› olarak adland›rd›lar. Bu
araflt›rmac›lar, Halk Edebiyat› olarak adland›rd›klar› bu sözlü edebiyat ürünlerinin
yaz›l› ve sözlü kaynaklardan tespit ettiklerini yay›nlamaya bafllad›lar.

Türklerin ‹slâmiyeti kabul etmesiyle birlikte, flehir ve kasabalarda kurulan “med-
rese”lerde yetiflen ayd›nlar, yeni dinin emrinde “‹slâmi ilimler” ile ilgili bilginin ni-
celik ve niteli¤i bak›m›ndan genifl halk kitlelerinden farkl›lafl›rlar. Bu yeni ayd›n
grubu, “bürokrasi” baflta olmak üzere toplumsal yap›da ön plana ç›kar. Bu geliflme-
lerden dolay› üstünlük duygusuna kap›lan medreseliler, o güne kadar ço¤unluk iti-
bar›yla göçerevli bir hayat süren ve çok farkl› zümre ve s›n›flara sahip olmayan
Türk milletini Havâs ve Avâm olarak ikiye ay›r›p s›n›fland›r›rlar. Medrese e¤itimi
alm›fl s›n›f›n›n büyük bir k›sm› Türkçe, Arapça ve Farsça dillerini bu üç dilde de di-
van meydana getirecek kadar biliyorlard›. Ayd›nlar, Arap ve Fars edebiyat gelenek-
lerinden al›nan tür ve flekillerde, aruz vezniyle eserler meydana getirdiler. Yaklafl›k
1000 y›l boyunca devam eden bu yaz›l› edebî gelene¤i, bugün, “Eski Türk Edebi-
yat›”, “Divan Edebiyat›” veya “Klasik Türk Edebiyat›” gibi adlarla adland›r›yoruz.

Oysa, Türklerin ‹slâmiyeti kabul etmezden hatta ‹slâmiyet bir din olarak ortaya
ç›kmazdan çok önceleri bile bir edebiyat gelenekleri vard›. A¤›rl›kl› olarak bir söz-
lü edebiyat gelene¤i olan en eski Türk edebiyat›, evrensel olarak di¤er emsalleri
gibi kopuz ad› verilen enstrümanla çal›nan müzik eflli¤inde oluflturulan bir edebi-
yatt›r. Yayg›n olarak “Ozan-Baks›” edebiyat gelene¤i de denilen bu edebî gelenek
çevresine mensup olanlar, “flamanizm” veya “kaml›k” olarak da adland›r›lan eski
Türk dinî inanc› ve dünya görüflü çerçevesinde kofluklar (koflmalar), sagular (a¤›t-
lar), mitler, atasözleri, epik destanlar, masallar, efsaneler gibi pek çok türde eser-
ler vermifltir. Türk millî edebiyat gelene¤i olarak da adland›r›lan bu gelene¤in ver-
di¤i eserlerden baz›lar› yaklafl›k 1400 y›ld›r yaz›yla da kay›t alt›na al›nm›flt›r. ‹slâmi-
yetin genifl Türk kitlelerince benimsenmesinden ve özellikle de medresede yetiflen
ve kendini havâs (seçkin), medrese e¤itimi almam›fllar› da avâm (halk) sayan bu
yeni ayd›n grubunun zaman zaman ortaya ç›kan birkaç istisnas› d›fl›nda ‹slâmiyetin
kabulünden önce var olan ve ‹slâm›n kabulünden sonra da ayd›nlarca âdeta yok
say›lmas›na ra¤men Türk millî edebiyat gelene¤i veya daha do¤ru bir terimle Türk
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Havâs: Toplumunda kendini
ayr›cal›kl› gören tabaka.

Divan: Divan Edebiyat›
flairlerinin fliirlerini toplad›¤›
defterlere verilen isim.



sözlü edebiyat gelene¤i olarak da adland›rabilece¤imiz, Türk Halk Edebiyat› gele-
ne¤i yaflamaya devam etmifltir. Hem de ayd›nlar›n 1000 y›ll›k ihmallerine karfl›n
tür, tema, flekil özelliklerini zenginlefltirip çeflitlendirerek geliflmifltir. Bundan
sonraki ünitelerde Türk Halk Edebiyat› gelene¤inin edebî türlerinden hareketle bu
edebiyat›n temel özellikleri ele al›nacakt›r.

Halk Edebiyat› ve Halkbiliminin Avrupa’da ortaya ç›k›fl›na ait bilgiler, Özkul Çobano¤-
lu’nun Halkbilimi Kuramlar› ve Araflt›rma Yöntemleri Tarihine Girifl (Ankara: Akça¤
yay›nlar› 1999) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Halk Edebiyat› teriminin Türkiye’de ortaya ç›k›-
fl› konusunda fiükrü Elçin’in Halk Edebiyat›’na Girifl (Ankara: Akça¤ Yay›nlar› 2001) adl›
kitab›ndan yararlan›lm›flt›r.

Türk Halk Edebiyat› gelene¤i ‹slâmiyetin Türkler taraf›ndan kabul edilmesinden sonra m›
ortaya ç›km›flt›r, yoksa daha önce de var m›yd›?
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Kültür Kavram› ve Oluflumunda ‹letiflimin Yeri
ve Rolünü Aç›klamak.
‹nsano¤lu da di¤er canl› ve cans›z varl›klar gibi
do¤an›n bir parças›d›r. Ancak, insano¤lunun bin-
lerce y›l önceki yaflam tarz›yla günümüzdeki ya-
flam tarz› aras›nda büyük farkl›l›klar vard›. ‹nsa-
no¤lu do¤a karfl›s›ndaki zay›fl›klar›n› ve karfl›lafl-
t›¤› güçlükleri yaratt›¤› ve kendini donatt›¤› fizik-
sel ve zihinsel araç ve gereçlerle büyük ölçüde
ortadan kald›rm›flt›r. Bu ba¤lamda insano¤lunun
yarat›p do¤aya ekledi¤i her fley kültürdür. Kültü-
rün yarat›lmas›nda iletiflim olmazsa olmaz konu-
mundad›r. ‹nsanl›k iletiflim sayesinde bilgi duy-
gu ve tecrübelerini biriktirmeyi baflarabilmifl ve
kültürler oluflturabilmifltir. Sözlü edebiyat veya
Halk Edebiyat› insanl›k tarihinde çok uzun bir
müddet bu duygu, bilgi ve tecrübeleri depolay›p
saklama ve farkl› kuflaklara aktarma ifllevi gör-
müfltür.

Konuflmaya ve Yaz›ya Dayal› ‹letiflim Biçimleri-
nin Temel Özelliklerini Tan›mlamak.
‹letiflim duygu, düflünce, bilgi ve tecrübelerin ak-
tar›lma sürecidir. Ça¤›m›zda elektronik, yaz› ve
resim teknikleriyle pek çok iletiflim arac› ve biçi-
mi vard›r. Bununla birlikte yaz› baflta olmak üze-
re bu iletiflim yollar› icat edilinceye kadar binler-
ce y›l sözlü iletiflim en eski ve verimli iletiflim bi-
çimi olmufltur. ‹nsanlar›n yüzyüze ve konuflmaya
dayal› olarak iletiflim kurdu¤u ortama “sözlü kül-
tür ortam›” ad› verilir. Sözlü kültür ortam› ikiye
ayr›l›r. ‹nsanlar›n haf›zalar›ndan baflka bir kay›t
imkân ve tekni¤inin bilinmedi¤i sosyo-kültürel
yap›lara birincil sözlü kültür ortam› ad› verilir.
Günümüzde oldu¤u gibi yaz› ve elektronik kay›t
imkân ve tekniklerinin bilindi¤i ve bulundu¤u
sosyo-kültürel yap›lar ise ikincil sözlü kültür or-
tam› olarak adland›r›l›r. Evrensel olarak, fliir flek-
linde ortaya ç›kan ilk edebî gelenekler, birincil
sözlü kültür ortam›nda bilgi, duygu, düflünce ve
tecrübeleri biriktirme ve farkl› kuflaklara aktarma
ifllevine ba¤l› olarak bir zorunluluk sonucu do¤-
mufltur. Bu oluflum geliflip geniflleyerek sözlü
edebiyat veya Halk Edebiyat› gelene¤ini olufltur-
mufltur. 

Yüksek Kültür ve Halk Kültürü Tabakalaflmas›n›
Aç›klamak.
Kültürün kaynaklar› ve onu kullananlar›n tafl›d›-
¤› özellikler dolay›s›yla kuflaklar aras›nda aktar›-
l›rken meydana gelen de¤iflim ve geliflimler so-
nucu baz› de¤ifliklikler oluflur. Kültüre yüklenen
anlam ve oluflturulan kültürel unsurlarda kullan›-
lan bilgi kayna¤›na ve türüne ba¤l› olarak nere-
deyse bütün kültürlerde yüksek kültür ve halk
kültürü olarak adland›r›lan bir tabakalaflma mey-
dana gelmektedir. Nesnel, elefltiriye aç›k, sistem-
li, tutarl›, yöntemsel bilgiye bilimsel bilgi ad› ve-
rilir. Herhangi bir kültürde bilimsel bilgiye daya-
l› olarak oluflan kültürel tabaka da yüksek kültür
olarak adland›r›l›r. Günlük yaflam›n s›n›rlar› için-
de geliflen ve geleneksel olarak geçerli olan bil-
giye geleneksel gündelik bilgi denilir. Geleneksel
gündelik bilgiye dayal› olarak oluflan kültürel ta-
bakaya da halk kültürü ad› verilir. Halk Edebiya-
t›n›n da içinde yer ald›¤› Halkbilimi disiplininin
araflt›rma alan›n› da halk kültürü oluflturur.

Halk Edebiyat› Kavram›n› Tan›mlamak.
Amerika’n›n keflfinden sonra XVI. yüzy›lda, Ba-
t›’da, Amerikan yerlilerinin ahlaki dürüstlükleri-
ne duyulan hayranl›k sonucu, baz› ayd›nlar ara-
s›nda vahfli soylu tutkusu denilen e¤ilim ortaya
ç›kar. Bunun sonucu olarak pek çok Avrupal›
ayd›n halk olarak adland›rd›klar› köylü kesimi-
nin kuflaktan kufla¤a tafl›d›klar› sözlü kültürlerini
derlemeye bafllarlar. Onlara göre, halk›n sahip
oldu¤u destan, masal, efsane, türkü, atasözü, bil-
mece vb. sözlü edebiyat türleri milletlerinin ru-
hunu yans›tmaktad›r. Frans›z ‹htilali sonras› ken-
di ulus devletlerini kurmaya yönelen uluslar, kül-
türel kimliklerini bulmak ve bir kültürel sentez
yapmak için söz konusu halk kültürü eserlerini
yeni oluflumlar için temel olarak kullanmaya bafl-
larlar. Halk› okuma yazma bilmeyen k›rsal ke-
simde yaflayan, dolay›s›yla sosyo-kültürel de¤ifl-
meden olabildi¤ince az etkilenmifl ve ekonomik
olarak da toplumun düflük bir kesimi olarak ta-
n›mlam›fllard›r. Halk›n sahip oldu¤u ve sözlü ile-
tiflim vas›tas›yla kuflaktan kufla¤a tafl›d›¤› sözlü
edebiyat› da Halk Edebiyat› olarak adland›rm›fl-
lard›r. Halk Edebiyat› çal›flmalar› Türkiye’de Ziya
Gökalp, R›za Tevfik Bölükbafl› ve Mehmed Fuad
Köprülü gibi Türkçülük ak›m›n›n öncüleri tara-
f›ndan XX. yüzy›l›n ilk y›llar›nda bafllat›lm›flt›r. 
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1. ‹nsan›n do¤ayla olan mücadelesinde elde edilen bil-
gi, duygu ve tecrübeler insandan insana aktar›lmasayd›
kültürün bugünkü durumu hakk›nda ne söylenebilirdi?

a. Zenginleflirdi.
b. Çeflitlenirdi.
c. De¤iflirdi.
d. Yayg›nlafl›rd›.
e. Oluflmazd›.

2. Kültürün oluflmas›nda sözlü iletiflimin temel ifllevi
nedir?

a. Biriktirmek
b. Dinletmek
c. Tutturmak
d. Sevdirmek
e. Ayd›nlatmak

3. Halk Edebiyat› (Sözlü Edebiyat), birincil sözlü kültür
döneminde hangi amaca yönelik olarak oluflturulmufltur?

a. Özü saklama
b. Sözü saklama
c. Sözü aktarma
d. Özü koruma
e. Sözü dinletme

4. Duygu, düflünce, bilgi ve tecrübelerin aktar›lmas›
sürecine ne ad verilir?

a. Gelenek
b. Ritüel
c. Kültür
d. ‹letiflim
e. Uygarl›k

5. Avrupa’da “Vahfli soylu tutkusu” olarak adland›r›lan
ve Amerikan yerlilerine duyulan ilginin nedeni, yerlile-
rin hangi özelli¤idir?

a. Savaflç› olmalar›
b. Zengin olmalar›
c. Kurnaz olmalar›
d. Kültürlü olmalar›
e. Dürüst olmalar›

6. Türkiye’de Halk Edebiyat› çal›flmalar›n› bafllatanlar
hangi ak›ma mensuptur?

a. ‹slâmc›l›k
b. Osmanl›c›l›k
c. Türkçülük
d. Bat›c›l›k
e. Ümmetçilik

7. Afla¤›dakilerden hangisi Avrupal› ayd›nlar›n “halk”
olarak tan›mlad›klar› köylülerin özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. K›rsal kesimde yaflamalar›
b. Okuma-yazma bilmemeleri
c. Sosyo-kültürel de¤iflmeden az etkilenmeleri
d. Ekonomik olarak düflük seviyede olmalar›
e. Güzel sanatlara önem vermeleri

8. Nesnel, elefltiriye aç›k, sistemli, tutarl›, yöntemsel
bilgiye ne ad verilir?

a. Geleneksel bilgi
b. Göreneksel bilgi
c. Bilimsel bilgi
d. Sosyal bilgi
e. Kültürel bilgi

9. Halk›n sahip oldu¤u destan, masal, efsane, türkü,
atasözü, bilmece vb. sözlü edebiyat türleri milletlerin
nesini yans›t›r?

a. Gelene¤ini
b. Tavr›n›
c. Bugününü
d. Ruhunu
e. Gelece¤ini

10. Herhangi bir kültürde bilimsel bilgiye dayal› olarak
oluflan kültürel tabakaya ne ad verilir?

a. Avam kültürü
b. Yüksek kültür
c. Genifl kültür
d. Engin kültür
e. Kurumsal kültür

Kendimizi S›nayal›m
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Atatürk’ün Türk halk edebiyat› ve halkbilimi çal›flmala-
r›n›n önemine ve bu çal›flmalar›n Türk ayd›nlar› için ta-
fl›d›¤› de¤eri aç›klayan bir konuflmas› flöyledir:
“Bozuk zihniyetli uluslarda büyük ço¤unluk baflka ama-
ca, ayd›n denen s›n›f baflka zihniyete maliktir. Bu iki s›-
n›f aras›nda tam karfl›tl›k, tam muhalefet vard›r. Ayd›n-
lar as›l kitleyi kendi amac›na yöneltmek ister; halk kit-
lesi ve halk›n büyük ço¤unlu¤u ise ayd›n s›n›fa ba¤l›
kalmak istemez. O da baflka bir yön bulmaya çal›fl›r.
Ayd›n s›n›f düflünce ve uyarma yoluyla büyük kitleyi
kendi isteklerine uydurmada baflar› sa¤layamay›nca bafl-
ka yollara bafllar; zorbal›kla yönetme¤e kalkar. Art›k
burada çözümlenecek noktaya geldik: Halk› ne birinci
yöntem ile ne hükmederek ve zor kullanarak kendi
amac›m›za sürüklemede baflar›l› olamad›¤›m›z› görüyo-
ruz. Neden?
Arkadafllar, bunda baflar›l› olmak için, ayd›n s›n›fla hal-

k›n zihniyet ve amac› aras›nda do¤al bir uygunluk ol-

mas› gerekir. Yani ayd›n s›n›f›n halka önerece¤i amaç-

lar halk›n ruh ve vicdan›ndan al›nmal›.

Halbuki bizde öyle mi olmufltur?
O ayd›nlar›n önerdikleri düflünceler ulusumuzun ruhu-
nun derinli¤inden al›nm›fl amaçlar m›d›r?
Kuflkusuz hay›r. Ayd›nlar›m›z içinde çok iyi düflünenler
vard›r. Fakat genel olarak flu hatam›z vard›r ki, incele-

me ve araflt›rmalar›m›za zemin olarak ço¤u kez kendi

yurdumuzu, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi,

kendi özelliklerimizi ve gereksinmelerimizi almal›y›z.

Ayd›nlar›m›z belki bütün cihan› bütün uluslar› tan›r,

fakat kendimizi bilmeyiz.

Ayd›nlar›m›z, ulusumu mutlu ulus yapay›m der. Baflka
uluslar nas›l olmuflsa onu da aynen öyle yapal›m der.
Fakat düflünmeliyiz ki böyle bir kuram hiçbir devirde
baflar›l› olmufl de¤ildir. Bir ulus için mutluluk olan fley
di¤er ulus için felâket olabilir. Ayn› neden ve koflullar
bir ulusu mutlu etti¤i hâlde di¤erini mutsuz edebilir.
Onun için bu ulusa gidece¤i yolu gösterirken dünyan›n
her türlü biliminden, yeni bulgular›ndan ve ilerlemele-
rinden faydalanal›m, fakat unutmayal›m ki, as›l temeli

kendi içimizden ç›karmak zorunlulu¤unday›z.

Ulusumuzun tarihini, ruhunu, geleneklerini gerçek,

sa¤lam, dürüst bir görüflle görmeliyiz. fiu gerçe¤i de
aç›kça söyleyelim ki, hâlâ ve hâlâ ayd›nlar›m›z›n genç-
leri aras›nda halk›n büyük bir ço¤unlu¤una uyabilme
gerçekleflmifl de¤ildir. Memleketi kurtarmak için bu iki
zihniyet aras›ndaki uyarl›l›¤› meydana getirmek gerek-

mektedir. Bunun için de biraz halk kitlesinin yürümesi-
nin çabuklaflmas›, biraz da ayd›nlar›n çok h›zl› gitmesi
gere¤i vard›r.
Fakat halka yaklaflmak ve halkla kaynaflmak daha çok
ve daha ziyade ayd›na düflen bir görevdir.”

Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt II, s.
140-141.

Okuma Parças›
Halk ve Halkbilimi

“Halk” kelimesi ve terimi, bat› dillerinde eski “popu-

lus”, “vulgus” ve “volk” kelimeleriyle karfl›lanmaktad›r.
Ulusu kuran tarih boyunca “halk kültürü” denilen de-
¤erleri tafl›yan, s›n›flaflma oluflumundan önceki genifl
bir tabaka bu kelimeyle karfl›lanmaktad›r. Hemen bü-
tün dillerde eskiden “adi halk tabakas›” (the common
people) anlay›fl› yayg›n bulunmaktayd›. Bizde hâlâ
“halk” deyince, bu anlay›fl›n yayg›nl›¤›n› görmekteyiz.
... Bizde ve baflka ülkelerde “halk” denilince, s›n›flafl-
madan önceki ça¤larda var olan, feodal-soylu zümrele-
rin alt›nda, sosyal-ekonomik düzeni yöneten genifl bir
alt tabaka kast edilir. Halktan daha sonraki millet afla-
mas›na ulaflmadan önceleri, iki önemli niteli¤in öne
ç›kt›¤›n› görüyoruz: 1.) Örgütlenmeye, devlet ya da mil-
let olmaya yatk›n bir bilinç; 2.) Geleneksel törelerle bir-
leflen güçlü bir halk kültürü;
Feodal-soylu s›n›flar›n peflinden, ça¤lar boyunca öteki
s›n›flar da hep bu temel zümreden türemifller, yeniden
biçimlenen toplumlar›n yap›s›nda, temeldeki o genifl
“halk” zümresi daima var olmufl yeni düzenlerin getirip
oluflturdu¤u baflka kültür ve törelerin üst üste y›¤›lma-
s›na ra¤men hayat›n yürüyüflünde töresel kan›tlarla bir-
likte tasfiye edilemeyen bir “halk kültürü” kal›nt›s› da
sürüp gelmifltir. Eski ça¤larda uzun süre feodal soylular
ile temeldeki halk aras›nda hayat›n gerektirdi¤i ara ve
yan zümreler ç›k›p s›n›flaflma oluflumu da yürürken bu
“halk tabakas›” da s›n›flaflman›n getirdi¤i kültürlerle
kar›flm›fl öte yandan yeni teflekkül eden s›n›flara halk
töresi ve kültürünü de yaymaya devam etmifltir. Yani
halk kültürü, kopup ayr›lan zümrelerden baflka, s›n›fla-
r› da etkilemifltir. Yeni s›n›flar, ça¤dafllaflm›fl dünya kül-
türleriyle afl›lanm›fl yani de¤iflmifl ve yabanc›laflm›fl halk-
tan uzaklaflm›fl gibi göründükleri halde gündelik hayat-

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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lar›n› yürüyüfllerinde yine de yer yer o eski halk kültü-
rünün içlerinden sökülüp at›lamad›¤›n› gösteren belirti-
ler de göstermifltir. 
Bundan dolay›d›r ki bugün halk denilince tümüyle öte-
ki s›n›flar ve zümrelerden kopmufl “kapal› bir hayat ve

kültür adas›” de¤il “ço¤unlu¤u köylü olan flehirlerdeki

fakir zümreler ve orta tabakadaki kimselerle birleflen”

topluluklar kast edilmektedir. Meseleyi folklor aç›s›n-
dan ele al›nca”halk” denilen varl›¤›n bir toplum çevresi
olarak bir ucundan kapal› öteki ucundan aç›k özellikler
gösterdi¤ini görüyoruz. Bunun nedeni de kar›fl›k bir ya-
p› göstermesidir. “Kapal› toplum” özelli¤i gösteren ya-
n› yoldan uzak, göç, savafl, p azar ve kültür etkilerine
kapal› ucra bir toplum birimi oluflunda kendini gösterir.
Anadolu’da hâlâ böyle “kapal› bölgeler” vard›r, zaten
bizdeki “köy” kelimesi de asl›nda “ücra yer, köfle” anla-
m›na geliyor. Buralarda “köylü halk” yani halk›n as›l
yo¤un özü töresel ve geleneksel bir yaflant›yla birlikte
“tarihi folklor”u koruyor ve sürdürüyor. Eski folklorcu-
lar araflt›rmalar› ve derlemeleri için böyle bozulmam›fl,
d›fl etkilere kar›flmam›fl, kapal› bölgelerdeki “statik (du-

ra¤an) folklor unsurlar›”na yönelirlerdi. Folklor deyin-
ce bunu anlarlard›. Türkiye’de folklorcular›n ço¤u bu
e¤ilimdedir. Lakin bir yolun bu kapal› bölgenin yak›-
n›ndan geçmesi, büyük bir fabrikan›n kuruluflu, savafl-
lar ve göçler, mevsim iflçilerinin gelifl ve gidiflleri öteki
ucundan bu “kapal› ve geleneksel çevreyi” aç›nca folk-
lorda da bir kar›fl›m ve de¤iflim aflamas› bafll›yor. fiartla-
r›n de¤iflmesi hayat›; hayat›n de¤iflmesi de kültürü de-
¤ifltiriyor. Yeni çevreler, yeni töreler ve gelenekleri ge-
tiriyor. O zamanda folklor “statik” aflamadan “dinamik”
aflamaya geçiyor. Buna da, “folklorun hayatla birlikte

yürüyen dinamizmi” diyorlar. Bir süre sonra bu hare-
ketli gelenek kar›fl›m› durgunlafl›yor, kapan›yor, “yeni

bir gelenek çevresi” meydana geliyor. O zaman da ka-
pal› aflamadaki “statik” folklora geçiyoruz. O halde bir
“folklor ve halk kültürü çevresi” olarak, “halk çevresi”

belirli olmayan aral›klarla bir ucundan aç›l›rken öteki
ucundan da kapanmaktad›r. 
Bugün art›k “halk” kelimesinin bütün dünyada hep ay-
n› ölçü ve kavram› tafl›mad›¤› her bölgenin evrimiyle
ba¤lant›l› de¤iflik motifller gösterdi¤i bilinmektedir. Bir
‹ngiliz için halk nedir? Türkiye Türkü için halk›n bu-
günkü anlam›, kapsam› ve s›n›rlar› nedir? S›n›f aç›s›n-
dan ele al›n›nca “halk” s›n›rlar› durmadan de¤iflen, sü-
rekli olarak de¤iflip evrilen, iç ve d›fl etkilenmeler orta-
m›nda durmadan oluflan bir kar›fl›md›r. Bundan dolay›-
d›r ki günümüzde art›k folklor biliminin arkeolojinin
aksine “statik” de¤il “dinamik” bir nitelik tafl›d›¤›

“halk”la birlikte folklorun da evrilip yeni unsurlarla bes-
lenip yeni kar›fl›mlara yöneldi¤i kabul edilmektedir.
Halk›n oluflumundaki bu sürekli evrim folklorundan
eski malzemeden yeni unsurlara yerliden yabanc›ya es-
ki flekillerden yenilerine do¤ru evrildi¤i bir dinamizim
do¤urmufltur. ‹flte bu dinamizimdir ki onu bafllang›çta
san›ld›¤› gibi yaln›z tarihin de¤il daha çok sosyolojinin
yan›na getirmifltir. 
Halk aras›nda kullan›lan flekliyle “halktan bir adam”,

“halktan gelme basit bir kad›n” deyimleri baflka ülke-
lerde oldu¤u gibi Türkiye’de de söz konusu flahs›n sos-
yal bak›mdan afla¤› tabakadan oldu¤unu ya da toplum
hayat›nda kendilerine “itibarl› bir mevki kazand›rma-

yan” meslek zümrelerine mensup olduklar›n› ifade eder
ama bu de¤erlendirmenin hangi meslekler ve sosyal ta-
bakalar için hangi devirlerde ve Türkiye’nin hangi böl-
gelerinde geçerli oldu¤u da kar›fl›k bir sorundur. ‹stan-
bul’da burun k›vr›larak an›lan bir meslek Kastamonu
için ayn› anlam› ifade etmeyebilir. Bu tür de¤erlendir-
meler zamanla ve yer yer de¤iflmektedir. Üstelik bu gi-
bi de¤erlendirmeler bugün art›k siyasi görüfllere ba¤-
lant›l› olarak da de¤iflmektedir. Baz› çevrelerde “halk-

tan bir adam” sözü önemseme anlam› tafl›yabilir. ... Bir
zamanlar sosyal tabakay›, aile menfleini, meslek grubu-
na ba¤layarak ifade eden bu söz bugün art›k halk›n “te-

mel ve ruhi de¤erlerini” ifade etmekte kullan›l›yor. Dü-
flüncelerin halka dönük evrimiyle birlikte olumlu bir
anlam kazan›yor. Eskiden “halktan bir adam” denilin-
ce “odun yar›c›”, “mahalle bekçisi” kast edilirdi bugün
için “bir yazar” ya da bir “sanatç›” için ayn› söz söyle-
nebiliyor. 
Ça¤lar boyunca halk› ifade eden sözlerin derlenmesi ve
karfl›laflt›r›lmas›, yaz›l› belgeler ve edebi eserlerin bu
bak›mdan taranmas›, “halk” kavram›n›n zamana göre
tarihi-sosyal nedenlere ba¤l› evrimin karfl›laflt›r›lmal›
yollardan araflt›r›lmas› folklorcunun kendi alan›n› ö¤-
renmesi, derlemelerini de¤erlendirmesi ça¤lar ve böl-
gelerle ba¤lant›lar›n› kurabilmesi için çok önemlidir. 
Avrupal› romantikler halk›n ruhunu “bütün kültür var-

l›¤›n›n ana kayna¤›” olarak araflt›rm›fllar buradan bi-
limsel bir sorun ortaya ç›karm›fllar “Halkbilimi” de bir
bilim olarak kayna¤›n› ve ad›n› da buradan alm›flt›r.
... Halk ruhundan çok “folk-lore” (the lore of peop-
le=formüle edilmifl halkbilimi) ile u¤raflmay› ön planda
tutan, yani “sözlü gelene¤i” (traditions populaires’i) arafl-
t›ran ‹ngiliz ve Frans›z halkbilimi araflt›rma e¤ilimleri,
bafllang›çta bu “halk kavram›” gibi sorunlarla u¤raflma-
y› önemsememiflti. Halbuki zaman geçtikçe, araflt›rma
ve derlemelerin getirdi¤i malzeme ve bilgiler ço¤ald›k-
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ça, bu bilim dal›nda kendini gösteren kargafla ve yön-
süzlük, halkbilimini disiplinli bir yöntem ve düzene
koymada gecikildi¤ini göstermifl, hele Türkiye’de bir
yandan araflt›rma ve derlemelerin h›z› kesilirken, öte
yandan da, folklorun yanl›fl anlafl›lmas›na ve de¤erlen-
dirilmesine yol açm›fl, akademik çevrelerde de küçüm-
senmesine neden olmufltur.
“Afla¤› tabaka” dedikleri halk›n ruhi ve manevi belirti-
leriyle bak›larak -”ilkellik”, “gayri flahsilik”, “anonim dü-
flünce”, “bireyselli¤in yoklu¤u”, - belirlenmesi art›k ya-
p›lm›yor. Zira bu nitelikler ve özelliklerin, az ya da çok
her insanda bulunabilece¤i mevkii neresi olursa olsun-
art›k iyice anlafl›lm›flt›r.
Böylelikle halk›n ikiye ayr›lmas›ndan “yukar› tabaka”

ve “afla¤› tabaka”n›n kesin flekilde belirlenilmesinden
art›k vaz geçilmifltir. Bugün art›k afla¤› tabakay› ay›r›p,
sosyal bir bodrum kat›na indirmektense, her insanda
“afla¤› tabakadan kalm›fl unsur”lar›n, halk yerine “halk-

tan kalm›fl” varl›klar›n her yerde aran›lmas›na bafllan-
m›flt›r. Eski anlay›fla göre halk› ikiye bölen kesin çizgi
yerine, bugün art›k her insan› teker teker ikiye ay›ran,
onlarda “halk kayna¤›ndan gelen”le “halk kayna¤›n-

dan gelmeyen”i, kiflisel birikimle, eski kayna¤› belirle-
yen, insano¤lunu ferdi varl›k ile cemaat varl›¤› olarak
ikiye ay›ran bir çizgi söz konusudur. 
Uzun tart›flmalar ve araflt›rmalardan sonra, halkbilimi
aç›s›ndan, bugün art›k “halk”, eskiden oldu¤u gibi bir
sosyal grup anlam› tafl›m›yor. Herkesin az ya da çok bir
güçle kat›ld›¤› bir “tav›r ve davran›fl tarz›” anlam› kaza-
n›yor. ... O halde eski anlay›flta görüldü¤ü gibi folklor,
art›k yaln›z eski töreler ve yaflam düzenleri içinde evri-
me kapal› “afla¤› tabakalar”› de¤il, bilginleri, ayd›nlar›
da, cahiller, iflçiler ve köylüler kadar araflt›rmaktad›r.”

Kaynak: Tahir Alangu. (1983). “Halk ve Halkbilgisi”,
Türkiye Folkloru El Kitab›, ‹stanbul: Adam Yay›nlar›,
s.27-33., Sadelefltiren ve yeniden düzenleyen Özkul Ço-
bano¤lu.

1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kültür Kavram› ve
Oluflumunda Sözlü ‹letiflimin Yeri ve Rolü”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz 

2. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kültür Kavram› ve
Oluflumunda Sözlü ‹letiflimin Yeri ve Rolü”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Konuflmaya ve Yaz›ya
Dayal› ‹letiflim Biçimlerinin Temel Özellikleri”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz. 

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kültür Kavram› ve
Oluflumunda Sözlü ‹letiflimin Yeri ve Rolü”
bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Edebiyat›
Kavram›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Edebiyat›
Kavram›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Edebiyat›
Kavram›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Yüksek Kültür ve Halk
Kültürü Tabakalaflmas›” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Edebiyat›
Kavram›” bölümünü tekrar gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Yüksek Kültür ve Halk
Kültürü Tabakalaflmas›” bölümünü tekrar
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

‹nsan e¤er kültürü yaratamasayd›, do¤adaki di¤er can-
l›lar gibi hayat tarz›nda hiçbir de¤ifliklik olmaks›z›n be-
lirli iklim koflullar›na uyum sa¤layarak yaflayabilirdi.
Ancak meydana getirdi¤i kültür sayesinde hemen her
iklimde ve dünyan›n her yerinde hatta uzayda bile ya-
flayacak hâle gelebilmifltir. Bu özellik, insan› di¤er can-
l›lardan ay›ran en temel özelliklerden birisidir. ‹nsan›n
di¤er canl›lara nazaran güçsüzlü¤ü baflta olmak üzere
zay›fl›klar› düflünüldü¤ünde var olabilmek, ayakta kala-
bilmek ve do¤an›n güçlüklerini aflabilmek için kültüre
ihtiyac› oldu¤u ortadad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 2

Birincil sözlü kültür ortam› insanlar›n duygu ve düflün-
celerini kaybolmaktan kurtar›p kaydedebilmek için in-
san haf›zas›ndan baflka yaz›, elektronik vb. hiçbir kay›t
tekni¤inin bilinmedi¤i ve bulunmad›¤› bir sosyo-kültü-
rel yap›d›r. Bu tür bir sosyo-kültürel yap›da mevcut olan
tek kay›t imkân› olan haf›zada kolayca kalabilirlik veya
ezberlenebilme büyük bir önem tafl›r ve uyulmas› gere-
ken bir zorunluluk olarak ortaya ç›kar. 

S›ra Sizde 3 

Yüksek kültüre ait yaz›l› edebiyatta duygu, düflünce ve
tecrübe sesleri karfl›layan harfler yoluyla ve yazma tek-
ni¤iyle sözler ka¤›t, tafl, tahta vb. maddi kültürel bir te-
mele sahip hâle gelirler. Böylece onlar› yaratan veya
anlatan insan›n varl›¤›na muhtaç olmaktan kurtulurlar.
Kendi bafllar›na bir var olufla eriflen bu duygu, düflünce
ve bilgiler üzerine farkl› farkl› kifliler farkl› zamanlarda
onlar› okuyarak çal›flabilirler; ekleyip ç›karmalar ve dü-
zeltmeler yapabilirler. Bu imkânlar nedeniyle olsa ge-
rek, yaz›l› edebiyat geleneklerinde aran›lan özellik ya-
rat›c› olmak daha önce kulan›lmam›fl imge, kurgu ve
söylemler meydana getirebilmektir. Halk kültürüne ait
sözlü edebiyata ise okunan bir metin yoktur. Meselâ,
bir masal anlat›m›, anlat›c› ile dinleyici aras›nda gele-
neksel bir anlat› türü olan masal yoluyla kurulan bir ile-
tiflim biçimidir. Masal› anlatan âdeta bir tiyatro oyunu
oynarm›fl gibi; sözlerini jestler ve mimiklerle, kahra-
manlar›n ses tonuna benzer tonlamalarla destekleyerek
ve vurgularla süsleyerek anlat›r. Dinleyicinin anlat›c›ya
ve anlatt›¤›na karfl› gösterdi¤i isteksizlik veya coflkulu
bir dinleyici olma hâli do¤rudan do¤ruya anlat›c›y› et-
kiler. Sözlü kültür ürünü olan bu Halk Edebiyat› eserle-
ri anlatan ve dinleyen insanlar›n haf›zalar›nda kolayca
kalabilmesi amac›yla geleneksel tema ve yaratma yolla-
r›yla meydana getirilirler. Bu nedenle gelenekte hiç ol-
mayan ve bilinmeyen bir temay› ele al›p yeni bir anlat›
yerine gelenekte var olan bir temay› gelene¤in koydu-
¤u ölçütleri takip ederek eser yaratma yolu tercih edilir.

S›ra Sizde 4 

Türk Halk Edebiyat› gelene¤i, ‹slâmiyetin Türkler tara-
f›ndan kabulünden hatta ‹slâmiyetin bir din olarak orta-
ya ç›kmas›ndan önce de vard›. Baz› araflt›rmac›lar tara-
f›ndan geçmiflte çok do¤ru bir ifade olmamakla birlikte
Millî edebiyat gelene¤i olarak da adland›r›lan Türk Halk
Edebiyat› gelene¤i tür, flekil ve tema özellikleri ve orta-
ya ç›k›fl› bak›mlar›ndan Türkçenin bir iletiflim arac› ola-
rak kullan›lmaya bafllad›¤› zamanlardan beri var oldu-
¤unu düflünebiliriz. 
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Halk Edebiyat›n›n yaz›l› kaynaklar›n› tan›yabilecek,
Halk Edebiyat›n›n sözlü kaynaklar›n› ve derleme yöntemlerini tan›mlayabile-
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HALKB‹L‹M‹ VE HALK EDEB‹YATI ‹L‹fiK‹S‹
Halkbilimi, geleneksel insan davran›fllar›n› ve geleneklerini çal›flarak, araflt›rma
nesnesi (objesi) olan sosyal ve kültürel insan› daha iyi anlamak ve onun hakk›nda
daha derin bir bilgiye sahip olmak amac›yla on dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda or-
taya ç›kan ba¤›ms›z bilimsel bir disiplinin ad›d›r. Daha genifl bir tan›mlamayla,
Halkbilimi, bir ülkede yaflayan halk›n kültür ürünlerini, geleneklerini, törelerini,
halk inançlar›n›, halk müzi¤ini, halk oyunlar›n›, halk edebiyat›n›, halk mimarl›¤›n›,
halk hekimli¤ini ve benzerlerini inceleyerek, bunlar›n birbirleriyle iliflkilerini ortaya
koyan; kaynak, geliflim, etkileflim gibi sorunlar›n› kendine özgü yöntemlerle çöz-
meye; sonuç, kural, kuram (nazariye) ve yasalar› bulmaya çal›flan bir bilim dal›d›r.
Halkbiliminin bir alt dal› olarak Halk Edebiyat›, ait oldu¤u ulusun yaflay›fl, inanç,
duygu ve kültürel karakterini yans›tan a¤›rl›kl› olarak sözlü bir edebiyatt›r. Halk
Edebiyat›n›n edebî türleri sözlü kültür ortam›nda do¤açlama olarak yarat›l›r ve ki-
fliden kifliye, kuflaktan kufla¤a sözlü aktar›m yoluyla yay›larak varl›¤›n› sürdürür. 

Halk Edebiyat›n›n mitler, epik destanlar, masallar, efsaneler, f›kralar, halk hikâ-
yeleri, atasözleri ve deyimler, tekerlemeler, alk›fllar-karg›fllar, türküler, ninniler,
mâniler ve di¤er geleneksel fliir türlerinden hareketle bir ulusun, kültürel kimlik ve
miras›n›n oluflumunu ve geliflimini anlamak; çeflitli yönlerini aç›klamak ve bir bü-
tünlük içinde geçmiflini ortaya koymak mümkündür. Daha da önemlisi Halk Ede-
biyat›n›n çok eski ça¤lara kadar uzanan bir oluflum sürecinde yarat›lm›fl kültüre
özel duyufl ve düflünüfl biçimlerini tafl›d›¤› edebî ürünlerinden hareketle, yeni ve
ça¤dafl yöntemlerle de¤erlendirilerek roman, öykü, heykel, dans, tiyatro, müzik,
çizgi film ve sinema filmi gibi yeni kültürel ve edebî  formlara kaynakl›k etmesidir.
Halk Edebiyat›n›n biri geçmifle di¤eri gelece¤e yönelik bu iki yönlü çal›flma biçi-
mi, Halkbiliminin di¤er araflt›rma alanlar› için de geçerlidir.

Halkbilimi çal›flmalar›n›n bafllang›ç tarihi, yayg›n olarak Almanya’da Jacob ve
Wilhelm Grimm adl› iki kardeflin, “Ev ve Çocuk Masallar›” adl› sözlü gelenekten
derleyerek oluflturduklar› masal kitaplar›n› yay›nlad›klar› 1812 y›l› kabul edilmek-
tedir. Bilim dal›n›n ad› olarak uluslararas› bir kullan›ma eriflmifl olan, folklor
“Folk-Lore” terimi, ilk defa 1846 y›l›nda ‹ngiliz William John Thoms taraf›ndan, At-
heneum adl› dergide Ambrose Merton takma (müstear) ad›yla yazd›¤› yaz›da kul-
lan›lm›flt›r. Folklor kelimesinin kökenini “folk”=halk ve “lore”=bilim sözcükleri
oluflturmakta ve birleflik bir terim olarak “halkbilimi” anlam›na gelmektedir. Son
zamanlarda uluslararas› literatürde, “folklor” (folklore) teriminin gerçek anlam›n›

Halk Edebiyat› Alan› ve
Araflt›rma Yöntemleri
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yitirmeye bafllamas› ve yanl›fl kullan›mlar›n›n ço¤almas› nedeniyle yerine, ayn›
anlamda ve ba¤lamda “folkloristik” (folkloristics) teriminin kullan›lmas› da yay-
g›nlaflm›flt›r.

Bir ülke veya belirli bir bölge halk›na ya da aralar›nda en az bir müflterek fak-
tör (meslek, cinsiyet, dil, din vb.) bulunan bir toplumsal gruba iliflkin maddi ve
manevi alanlardaki kültürel ürünleri ve onlar›n canl›, âdeta bir tiyatro gibi (teatral)
d›flavurum fleklinde icra olunan gösterimleri Halkbiliminin konusudur.  Halkbilimi-
nin toplumsal rolü ve ifllevleri konusunda tan›nm›fl Türk halkbilimci Sedat Veyis
Örnek’in “Bir ülkenin, bir yöre halk›n›n, bir etnik grubun yaflam›n›n bütününü
kapsayan ve temelinde o halk› oluflturan insanlar›n ortak davran›fl kal›plar›n›, ya-
flama biçimini, belirli olaylar ve durumlar karfl›s›ndaki tavr›n›, çevresini ve dünya-
y› alg›lay›fl›n› aç›klamada; geleneksel ve törensel yaflam› düzenleyen, zenginleflti-
ren, renklendiren bir dizi beceriyi, be¤eniyi, yarat›y›, töreyi, zaman›m›za uzanan
gelenekler, görenekler, âdetler zincirini saptamada; bu kültürün atardamarlar›n›
yakalayarak bunlardan özgün ve ça¤dafl yaratmalar ç›karmada halkbiliminin rolü
ve önemi birinci derecededir” fleklindeki tespitleri de bu bilim dal›n›n karfl›lad›¤›
bilimsel, sanatsal ve toplumsal ihtiyaçlar› aç›klay›c› niteliktedir. Toplumlar›n sos-
yal, ekonomik ve kültürel dinamiklerinin harekete geçmesi, özellikle halk›n yarat-
t›¤› kültür ürünlerinin araflt›r›l›p ortaya ç›kar›lmas›, ulusal duygular›n, estetik dü-
flünce ve yaratma odaklar›n›n geliflmesiyle gerçeklefltirilebilir. Halkbilimi vas›tas›y-
la uluslar›n sosyal ve kültürel yaflant›s›n› etkileyen olaylar› ve olgular›, halk›n
önemsedi¤i, benimsedi¤i kültürel ve ulusal de¤erleri araflt›r›p ortaya koymak ve
bunlardan hareketle ça¤dafl kültür ve edebiyat› bu temeller üzerine kurmak, yak-
lafl›k 200 y›ld›r pek çok uygar ulusun takip etti¤i bir yoldur.

Halkbilimi disiplini, bu ba¤lamda iflaret edilen amaç ve görevleri yerine getir-
me¤e yönelik olarak baflta tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, etnolo-
ji, arkeoloji, dinler tarihi, sanat tarihi, dilbilimi, co¤rafya, t›p, hukuk, mimarl›k, ve-
terinerlik, ilahiyat olmak üzere neredeyse sosyal ve beflerî bilimlerin hepsiyle ilifl-
kilidir. Bu özelli¤iyle Halkbilimi, sosyal ve beflerî bilimlerin âdeta kesiflti¤i veya en
az›ndan bir yönleriyle birleflti¤i bir kavflak konumundad›r. Halkbilimi, gerekti¤in-
de bu disiplinlerin bulgular›ndan yöntemlerinden yararlan›r. Baflka ülkelerin halk-
bilimsel verileriyle koflutluklar kurar, karfl›laflt›rmalar yapar, bunlar›n kökenine in-
meye u¤rafl›r. K›sacas›, Halkbilimi, sosyo-kültürel ekolojisi içinde insan› ve bütün-
cül bir bak›fl aç›s›yla insan›n kültürel çevresini anlama¤a çal›fl›r. Halkbilimi, bu tarz
bir “disiplinler” ve “kültürler aras›” çal›flma sistemati¤i içinde yerellikten ulusall›¤a
ve ulusall›ktan da evrenselli¤e geçerek insanl›¤›n ortak kültürüne veya uygarl›¤a
katk›da bulunmaktad›r.  

Birleflmifl Milletlere ba¤l› uluslararas› kültür örgütü olan UNESCO’nun 17 Ekim
2003 tarihinde Paris’te kabul etti¤i “Gayrimaddi Kültürel Miras› Koruma Karar›”,
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) antlaflma-
s›yla, bu anlaflma “Somut Olmayan Kültürel Miras” (SOKÜM) olarak Türkçede
yayg›nl›k kazanm›flt›r, ve yeni karar alt›na al›nmakta olan sözleflmelerle Halkbili-
mi, yerel ve ulusal kültürlerin varl›¤›n› ve çeflitlili¤ini koruma görevini de  evren-
sel olarak üstlenmifltir. Bu geliflmelere ba¤l› olarak içinde bulundu¤umuz yüzy›l-
da Halkbiliminin önemi ve ifllevi, akademik ve kültürel hayatta daha da iyi anla-
fl›lacak ve artacakt›r.

Aç›kça görüldü¤ü gibi, evrensel kültüre olan katk›n›n bafllang›c›, yerel zengin-
lik ve çeflitlilikleriyle birlikte, öncelikle ve her zaman ulusal kültürü özümseyip,
anlamaktan ve sonra ça¤dafl de¤erler ›fl›¤›nda yorumlamaktan geçer. Bu ba¤lam-
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da, Halkbilimi (folklor) rastgele kiflilerin de¤il, bir kültür toplulu¤unun ortak mal›
oldu¤u içindir ki millî bir bünyenin parças› olmak durumundad›r. Bu nedenle de
folklor, Umay Günay taraf›ndan, “millî kültür denilen pek çok unsurdan oluflan bi-
rikimin, tarihî geliflim içinde bir milletin çeflitli gruplar› taraf›ndan farkl› ölçülerde
yaflan›lan verilerinin varyantlar›na ve bu verileri inceleyen ilme verilen isimdir”
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mda da, aç›kça vurguland›¤› gibi, Halkbilimi (folk-
lor), hem çal›fl›lan malzemenin, hem de bu malzemeyi çal›flan bilim dal›n›n ad›d›r.

Halkbilimi dünyada, hangi ülkede, karfl›laflt›rmal› çal›flmalarda temel olarak ele
al›n›yor ve üzerinde yo¤unlafl›l›yorsa o ulusal kültürün ad›yla adland›r›l›r. Çin’de
Çin Halkbilimi, Almanya’da Alman Halkbilimi, Rusya’da Rus Halkbilimi, Ameri-
ka’da Amerikan Halkbilimi, Japonya’da Japon Halkbilimi olarak adland›r›ld›¤› gibi,
Türkiye’de de, Türk Halkbilimi olarak adland›r›l›r. 

Birinci ünitede, birincil sözlü kültür ortam›ndan bafllayarak oluflum flartlar›n› ö¤-
rendi¤imiz Halk Edebiyat› veya sözlü edebiyat, Halkbiliminin en eski ve yayg›n ça-
l›flma alanlar›ndan birisidir. Türkiye’de Türk Halkbilimi ve onun bir alt çal›flma ala-
n› olarak “Türk Halk Edebiyat›” araflt›rmalar› ayn› zamanda bafllam›fl ve geliflmifltir.

Daha önce de iflaret edildi¤i gibi, Halkbiliminin de¤erini, önemini ve ça¤dafl
Türk kültürüne kaynak olarak oynayabilece¤i rolü bütünüyle ilk kavrayan, Türk-
çülük ak›m›n›n yay›lmas›nda halk kültürü de¤erlerimizden yararlanan Ziya Gö-
kalp (1876-1924) olmufltur. Ziya Gökalp’›n Halka Do¤ru dergisinin 23 Temmuz
1913 tarihli say›s›nda yay›nlanan “Halk Medeniyeti I- Bafllang›ç” adl› yaz›s›, Türki-
ye’de folkloru tan›tan ilk yaz›d›r. Gökalp, bu yaz›s›nda folklor terimine karfl›l›k
olarak “halk›yât” kelimesini kullanm›flt›r. Folklor karfl›l›¤› “Halkbilimi” terimi ise
çok daha sonralar› ortaya ç›km›fl ve günümüzde yayg›nl›k kazanm›flt›r.  Ziya Gö-
kalp, Mehmed Fuad Köprülü ve R›za Tevfik Bölükbafl›, Türkiye’de Halkbilimiyle
ilgili ilk çal›flmalar› yapmalar› nedeniyle, Türk Halkbilimi çal›flmalar›n›n öncüleri
kabul edilirler.

Türkiye’de Halkbilimi konusunda sistemli ve yayg›n çal›flmalara Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükûmetleri döneminde bafllanm›fl ve Cumhuriyet döneminde daha
somut geliflmeler kaydedilmifltir. Daha Cumhuriyet kurulmadan, Atatürk’ün bafl-
kanl›¤›n› yapt›¤› T.B.M.M. Hükûmeti döneminde, 1920 y›l›nda Maarif Vekili (Millî
E¤itim Bakan›) Dr. R›za Nur, Hars (Kültür) Müdürlü¤ünü kurarak, savafl bütün h›-
z›yla sürerken, “halk›yât” (halkbilimi) ürünlerinin ö¤retmenler ve ö¤renciler tara-
f›ndan derlenmesi için okullara genelge göndermifltir.

‹stiklâl Savafl›’ndan sonra, 1924 y›l›nda Türk milletinin maddi ve manevi kül-
türünün sergilenece¤i bir etnografya (halkbilim) müzesi kurulmas›na karar veril-
mifl ve 1930 y›l›nda Ankara’da kuruluflu tamamlanan “Etnografya Müzesi”, Türk
Halkbilimine verdi¤i önemi gösteren ulu önder Mustafa Kemâl Atatürk taraf›ndan
aç›lm›flt›r.

Türk Halkbilimi çal›flmalar› tarihinde ilk Halkbilimi derne¤i, 1 Kas›m 1927’de
Ankara’da Anadolu Halkbilgisi Derne¤i ad›yla kurulmufltur. Bu dernek k›sa bir sü-
re sonra ad›n› Türk Halkbilgisi Derne¤i olarak de¤ifltirmifl ve Halkbilgisi Haberleri
adl› dergiyi 1932 y›l›na kadar ç›karm›flt›r.

Atatürk taraf›ndan 1932 y›l›nda kurulan Türk Dilini Tetkik Cemiyeti (Türk Dil
Kurumu) ve Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) yapt›klar› di¤er
çal›flmalar›n yan› s›ra Türk Halkbilimi sahas›nda da faaliyet göstermifllerdir.

Atatürk’ün emriyle 1932 y›l›nda kurulan Halkevleri’nde de, halk müzi¤i, halk
oyunlar› çal›flmalar›na önem verilmifl, birçok genç ba¤lama çalmay› ö¤renmifl,
konserler verilmifl, halk flairleri bu çal›flmalara kat›lm›flt›r. Halkevleri dergilerinde
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Varyant: Edebiyatta masal,
efsane, bilmece, oyun gibi
halk edebiyat› ürünlerinin
asl›ndan az çok ayr›lan
de¤iflik biçimine denir.



de, alan çal›flmalar›yla yap›lan folklor derlemeleri yay›nlanm›flt›r. Cumhuriyetimi-
zin ilk y›llar›nda yer alan Halkbilimiyle ilgili  bu faaliyetlerde aç›kça görülüyor ki,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, Türk kültürünün temeli ve kayna¤›
olan Türk folkloruyla yak›ndan ilgilenmifltir. 

‹stanbul Üniversitesine ba¤l› olarak Mehmed Fuad Köprülü taraf›ndan kurulan
Türkiyat Enstitüsü, Türkiye’de akademik olarak Halkbilimi konusunda e¤itim ve-
ren ve yay›n yapan ilk kurulufltur. Bunu, Köprülü’nün ö¤rencisi Prof. Pertev Naili
Boratav’›n 1938 y›l›ndan itibaren Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinde kur-
du¤u 1948 y›l›nda kapat›lan Halkbilimi kürsüsü izlemifltir. Halkbilimi 1967’den
sonra Atatürk ve Hacettepe üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyat› bölümlerinde
okutulan Halk Edebiyat› dersleriyle 1948’den beri d›fl›nda b›rak›ld›¤› akademik ha-
yata dönmüfl, bu süreç 1980’den sonra daha da h›zlanm›flt›r.

Günümüzde Hacettepe, Ankara, Gazi, Van 100.Y›l ve Erciyes  üniversitele-
rinde  müstakil bölüm ve program olarak devam eden Türk Halkbilimi e¤itim
ve ö¤retimi di¤er üniversitelerde de, baflta Türk Dili ve Edebiyat› bölümleri ol-
mak üzere çeflitli bölümlerde ders düzeyinde ifllenmektedir. Kültür Bakanl›¤›na
ba¤l› Halk Kültürlerini Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü de, Halkbili-
miyle ilgili derlemeleri ve benzeri faaliyetleri organize eden en önemli devlet
kurumudur.

Halkbiliminin tarihçesiyle ilgili bilgileri Özkul Çobano¤lu’nun Halkbilimi   Kuramlar›
ve Araflt›ma Yöntemleri Tarihine Girifl (Ankara: Akça¤ Yay›nevi 1999) adl›   kitab›ndan
ald›k.  Bu kitab›n 1. bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

“Evrensel kültüre olan katk›n›n bafllang›c›, yerel zenginlik ve çeflitlilikleriyle birlikte, ön-
celikle ve her zaman ulusal kültürü özümseyip, anlamaktan ve sonra ça¤dafl de¤erler ›fl›-
¤›nda yorumlamaktan geçer.” düflüncesine Halkbiliminin katk›lar› ne olabilir?

HALK EDEB‹YATININ SINIRLARI VE 
SINIFLANDIRMASI
Tarih sahnesine ç›kt›klar› günden bugüne kadar ço¤alan, ço¤ald›kça parçalan›p
birbirinden uzaklaflan, zaman zaman  büyük baflar›lar kazanarak çok büyük impa-
ratorluklar kuran, zaman zaman da bütün baflar›lar›n› kaybederek kabu¤una çeki-
lerek yaflayan Türk milletinin bu kar›fl›k ve da¤›n›k tarihi içinde ilk günden günü-
müze kadar daima geliflen, fakat mahiyetini de¤ifltirmeyen müflterek millî gelene-
¤e ba¤l› bir edebiyatlar› vard›r. Türklerin Orta Asya’da, ‹slâmiyetten önce yaflad›k-
lar› devirde, bütün Türk boylar›nda müflterek olan bu millî edebiyat›n ürünleri, ‹s-
lâmiyetin kabulünden sonra kültürel, dinî, sosyal ve politik flartlar alt›nda hem çe-
flitlenmifl hem de zaman zaman ayd›nlar taraf›ndan yaz›l› kaynaklarda yer verilme-
yecek kadar ikinci dereceden eser muamelesi görmüfltür. Bu edebiyat›n ürünleri
Tanzimat hareketi ve Cumhuriyet’ten sonra Bat› dillerinden tercüme edilen “Halk
Edebiyat›” genel bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r.

Kavram›n kaynakland›¤›, Bat› Avrupa’da XVIII. yüzy›ldan itibaren, yarat›c›lar›-
n›n bilinmemesi veya anonimleflmeleri nedeniyle halk›n ortak mal› say›lan ve
uzunca bir müddet halk›n “kollektif” olarak meydana getirdi¤i düflüncesiyle ve
“halk›n ruhu”nu en iyi yans›tt›¤› hükmüyle, özel bir önem verilen fliirlere, mitlere,
masallara, efsanelere, memoratlara, atasözü, epik destan, bilmece ve benzeri ede-
bî ürünlere Anonim Halk Edebiyat› ad› verilmektedir. Türk Halk Edebiyat› olarak
düflünülen çerçeve ise, türküler, mâniler ve tekerlemeler gibi Anonim Halk Ede-
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Anonim: Yarat›c›s› belli
olmayan demektir.



biyat›n›n yan›s›ra do¤as› gere¤i daima anonimleflmeye aç›k olan sözlü edebiyat
gelene¤imizin, tekke ve kahvehane kurumlar› etraf›nda geliflen ve pek çok ba-
k›mdan, eskiden beri var olan müflterek millî edebiyat gelene¤i veya kaml›k (fla-
manl›k) kaynakl› “ozan-baks› edebiyat gelene¤i”nin miras›n› devralm›fl olan tekke
ve tasavvufî halk edebiyat› gelene¤i ve âfl›k tarz› halk edebiyat› gelene¤ini de içi-
ne almaktad›r. K›saca, Türk Halk Edebiyat› kendi içinde, Anonim Halk Edebiyat›,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ve Âfl›k Tarz› Halk Edebiyat› olarak üç k›sma
ayr›l›r.

Bu üç edebiyat gelene¤ini Halk Edebiyat› olarak kabul etmemizin nedeni ara-
lar›ndaki temel ortakl›klar bulunmas›d›r. Türk kültür tarihinin dile dayal› verimle-
rinin ilk olarak ortaya ç›k›fl›ndan (ozan-baks› edebiyat gelene¤i) itibaren, günümü-
ze kadar yaflam›n› devam ettiren Türk Halk Edebiyat›n›n Anonim, Tekke-tasavvufî
ve Âfl›k gibi üç bölümünde de süreklili¤i ve müflterekli¤i sa¤layan temel unsurlar
flunlard›r:

a. Türk Halk Edebiyat›n›n hece vezni, kafiye düzeni, naz›m birimi olarak dört-
lüklere dayal› türleri, koflma ve mâni naz›m flekli esas›na dayal›, bu iki na-
z›m fleklinin bazen beraber bazen ayr› flekilde meydana getirilen çeflitli
kombinezonlar›ndan ibaret naz›m ö¤eleri müflterektir ve her üç edebî gele-
nekte de süreklilik göstermektedir.

b. Türk halk fliiri ve nesir-naz›m kar›fl›k destan ve halk hikâyesi gibi türleri ge-
rek ‹slâmiyetten önce ve gerekse sonraki devirlerinde daima müzikle birlik-
te icra edilmifltir. Halk fliirinin Anonim, Âfl›k ve Tekke geleneklerinin fliirleri
ço¤u kez bir müzik aletinin eflli¤inde söylenir. Bu müzik aletleri zaman za-
man farkl›laflm›fl (kopuz çeflitleri, saz, ney, tambur, def, davul, kudüm, ka-
val, düdük vb.), fakat fliir hiçbir zaman müzikten ayr›lmam›flt›r.

c. Halk fliirinin icras›nda daima diyaloga yer verilmifltir. Diyalog, bazen konu-
yu daha tesirli duyurabilmek, bazen yar›flma psikolojisi içinde imtihan flek-
linde soru-cevap veya bir konuyu daha iyi ö¤retmek, bir konu ve bir ayak
etraf›nda en güzel deyifli yaratabilmek, bazen de daha iyi anlaflabilmek için
ve belki de en önemlisi sözlü kültür ortam›nda yarat›lan ve icra edilen halk
fliirinin daha kolay ezberlenip hat›rda kalabilmesi için, Anonim, Tekke-ta-
savvufî ve Âfl›k fliir geleneklerinde her zaman yer alm›flt›r.
Ayn› nedenlerle, anonim halk fliirinde türkülerde, destanlarda, mânilerde,
dü¤ün âdetleriyle ilgili karfl›l›kl› deyiflmelerde, Âfl›k tarz› fliir gelene¤i içinde
önemli bir yer tutan karfl›laflmalarda, Tekke fliiri gelene¤i içinde cans›z› can-
l› gibi konuflturma ve soru cevap fleklindeki örneklerinde, bu özelli¤i ifade
eden haz›r kal›p ifadelerini görmek her zaman mümkündür.

d. Türk Halk Edebiyat›n›n bütün türlerinde eserler bafllang›c›ndan bu yana bü-
yük ölçüde irticalen (do¤açlama) yarat›lm›fl, ezberlenip haf›zalarda muhafa-
za edilerek sözlü gelenek vas›tas›yla yay›lm›flt›r. Halk Edebiyat› verimlerinin
bu özelliklerinden dolay› çok kere merakl›lar›nca cönk ve mecmualara
kaydedilerek yaz›ya geçirilmeyen fliirlerin ve di¤er edebî ürünlerin ilk flekil-
leri kaybolmufltur. Sözlü gelenekte muhafaza edilen bu deyifller, bir edebi-
yat tarz›ndan di¤erine aktar›lmas›n›n yan›nda zamana ve zemine uyma es-
nekli¤iyle yeni unsurlarla zenginlefltirilmifltir.

e. Türk Halk Edebiyat› ürünleri, yukar›da s›ralanan baz› süreklilik gösteren
özelliklerinden hareketle, sözlü olma, gelene¤e ba¤l›l›k, çeflitlenme (var-
yantlaflma), sözlü kültür ortam›nda anonimleflebilme ve kal›plaflma gibi
sözlü edebiyat›n evrensel niteliklerini tafl›maktad›r.
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Ayak: Halk fliirinde temel
kafiyeye verilen isimdir.

Cönk: Uzunlamas›na aç›lan,
halk›n be¤endi¤i fliir ve
faydal› bilgileri yazd›klar›,
ince uzun defterlere verilen
isim.

Mecmua: Be¤enilen fliir ve
faydal› bilgilerin topland›¤›
defterlere verilen isim.



f. Türk milletinin çok büyük bir ço¤unlu¤una hitap eden Halk Edebiyat›n›n
Anonim, Âfl›k ve Tekke gibi geleneklerinde oluflturulan ürünlerde yarat›l-
d›klar› devrin ve çevrenin yayg›n Türkçesi kullan›lm›flt›r. Âfl›k fliirinin, Divan
fliirinin fazlaca tesirinde kald›¤› XVII-XIX. yüzy›llara ait baz› örnekleri ve tek-
ke fliirinin medrese kültürü alt›nda teflekkül eden bir k›sm› hariç tutulmak
kayd›yla Arapça ve Farsça kelime oran› bu edebiyatlar› yaflatan halk›n bildi-
¤i kelime kadrosunun d›fl›na ç›kmam›flt›r. Ayr›ca mahallî kelime ve deyimle-
rin yan›nda a¤›z hususiyetleri, halk fliiri gelene¤ine dayal› her üç tarz edebi-
yat›n karakteristik özelli¤i olmufltur. 

Halk Edebiyat› terimiyle ifade edilen bu kavramsal çerçeve içinde yer alan ede-
bî gelenekler, ana hatlar›yla üç ana bafll›k alt›nda ele al›nmakta ve bu edebî gele-
neklere ait Halk Edebiyat› ürünleri flunlardan oluflmaktad›r:

1. Anonim Halk Edebiyat›:
a. Naz›m:  Kofluk, sagu, koflma, mâni, a¤›t, türkü, destan, ninni.
b. Nesir: Mitler, efsane, memorat, masal, f›kra, say›flmaca, hikâye,  tekerle-

me, atasözü, deyim, bilmece, alk›fl (dua), karg›fl (beddua).
c. Halk tiyatrosu: Köy seyirlik oyunlar›, meddah, karagöz, orta oyunu,

kukla.
2) Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›:

a. Naz›m: Hikmet, nutuk, devriye,  nefes, flathiye, ilâhî, ramazaniye. 
b. Nesir-naz›m kar›fl›k: Gülbanklar,  dinî-millî destanlar, menk›beler,
c. Nesir: Dinî-tasavvufî halk hikâyeleri, menâk›p-nâmeler, halk kitaplar›,

dualar.
3) Âfl›k Tarz› Halk Edebiyat›:

a. Naz›m: Koflma, mâni, varsa¤›, destan,  semaî, tafllama, koçaklama, güzel-
leme, sicilleme, kalenderî, divanî, a¤›t, türkü

b. Nesir-naz›m kar›fl›k: Destan kollar›, halk hikâyeleri.

Bu k›s›mdaki bilgilerin bir k›sm›n› Umay Günay’›n Âfl›k Tarz› fiiir Gelene¤i ve Rüya Mo-
tifi (Ankara: TTK Yay. 1986) adl› kitab›ndan ald›k. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgiyi bu kita-
b›n 1. bölümünde bulabilirsiniz.

Anonim Halk Edebiyat›, Âfl›k Edebiyat› ve Tekke-tasavvufî Halk Edebiyat›  aras›ndaki or-
takl›klar›n sizce temel nedeni nedir?

TÜRK HALK EDEB‹YATININ TAR‹HÇES‹
Bu ünitenin birinci k›sm›nda da iflaret edildi¤i ve k›saca aç›kland›¤› gibi Türkiye’de
Halkbilimi ve Halk Edebiyat› çal›flmalar› birlikte bafllam›flt›r. Bu nedenle orada yer
alan bilgileri bu k›s›mda tekrarlamak gereksizdir. Ancak, Halk Edebiyat›n›n Halkbi-
limi içinde ve ayr› bir araflt›rma alan› oldu¤unu vurgulamak dersimizin amac›n› ve
alan›n› daha belirgin hâle getirmek bak›m›ndan gereklidir. Bu amaca yönelik ola-
rak bu ünitenin birinci k›s›mda verdi¤imiz bilgilerin bir k›sm›n› biraz daha genifllet-
mek ve özellikle de yap›lan araflt›rmalar›n niteli¤i üzerinde durmak yararl› olacak-
t›r. Bu ba¤lamda, “Halk Edebiyat›” terimi, yaz›l› ve sözlü edebî geleneklerin s›n›rla-
r›n› belirlemek amac›yla XIX. yüzy›l›n sonlar›yla XX. yüzy›l›n bafllar›nda tercüme
yoluyla Türkçeye kazand›r›lm›fl ve bu alanda Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda kul-
lan›lmaya bafllanm›flt›r. Bir baflka ifadeyle Türk Halk Edebiyat›n›n, ülkemizde ayd›n-
lar›m›z›n çal›flt›¤› profesyonel bir araflt›rma ve inceleme alan› olarak ortaya ç›kmas›,
büyük ölçüde XX. yüzy›lda ve özellikle de Cumhuriyet devrinde gerçekleflmifltir.

24 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



Osmanl› Devleti’nin son on y›l›nda R›za Tevfik Bölükbafl› ve Mehmed Fuad
Köprülü gibi Cumhuriyetin ilan›ndan sonra da, Halk Edebiyat›na ilgi duyan baz›
araflt›rmac›lar›n günlük gazetelerde bir halk flairinin ya bir tek bir fliirini veya fliir-
lerini toplayarak bu fliirlerin çeflitli aç›lardan de¤erlendirilmesi tarz›nda haz›rlad›k-
lar› çal›flmalar, Halk Edebiyat› ile ilgili o y›llarda yap›lan ilk çal›flmalard›r. 

Bu kifliler aras›nda, Türk Halk Edebiyat›n› araflt›rma ve inceleme de yöntem
üzerinde duran ilk bilgin, özel hocalardan ders al›p kendi kendini yetifltiren Meh-
med Fuad Köprülü olmufltur.  Mehmed Fuad Köprülü 1913 y›l›nda 23 yafl›nda, ‹s-
tanbul Üniversitesi (Dârü’l- Fünûn Edebiyat Medresesi) Edebiyat Fakültesi Türk Di-
li ve Edebiyat› Bölümü profesörlü¤üne atan›r. Yapt›¤› ilmî çal›flmalar, yetifltirdi¤i
ö¤renciler ve kurdu¤u kurumlar göz önünde bulundurularak Türkiye’de Türkolo-
jinin (Türklük Bilimi) kurucusu olarak kabul edilir. Mehmed Fuad Köprülü üniver-
sitede çal›flmaya bafllay›nca önce, Bilgi Mecmuas›’nda “Türk Edebiyat› Tarihinde
Usûl” adl› makalesini yay›nlar. Köprülü, bu makalesinde Bat› dünyas›n›n edebiyat
ve edebiyat tarihçili¤i alan›ndaki bilimsel bak›fl aç›lar›n› ve yöntemlerini analiz
eder ve tan›t›r. Daha da önemlisi Köprülü bu yaz›da, Türk edebiyat› bak›m›ndan
bize uygun olan bilimsel yaklafl›mlar› da belirler. Bu makale ile birlikte Türkiye’de
yüzy›llard›r Türk edebiyat› tarihi çal›flmalar›nda kullan›lan yöntem olan “tezki-
re”cilik yaklafl›m› sona erer ve ça¤dafl Türk edebiyat› tarihçili¤i bafllar. Onun, Türk
Edebiyat› Tarihi ad›yla 1920 y›l›nda yay›nlanan çal›flmas›, Türkiye’de ça¤dafl bak›fl
aç›s›yla haz›rlanan ilk Türk edebiyat› tarihidir.

Mehmed Fuad Köprülü, bu eseri ve  halk edebiyat› tür ve flekillerine dair bir
çok makalesinin yan› s›ra 1915 y›l›nda Millî Tetebbular Mecmuas›’n›n ilk say›s›nda
yay›nlanan “Âfl›k Tarz›n›n Menflei ve Tekâmülü” adl› çal›flmas›yla, Türkiye’de Âfl›k
Edebiyat› üzerine ilk çal›flmay› yapm›fl ve bu yaz›da Âfl›k Edebiyat› incelemelerin-
de izlenecek yol ve yöntemler hakk›nda bilgiler vermifltir. Bu çal›flmas›nda Âfl›k
Edebiyat› ile ilgili kaynaklar›n k›s›rl›¤›n›n sebepleri üzerinde duran Köprülü, bunu
Divan Edebiyat› mensuplar›n›n küçümseyici ve buna ba¤l› olarak Halk Edebiyat›-
n› tezkirelerden d›fllay›c› tav›rlar›na ba¤lar. Ayr›ca, Tanzimat Edebiyat› (Yeni Türk
Edebiyat›) mensuplar›n›n teorik olarak bu edebiyata de¤er vermelerine ra¤men
pratikte davran›fllar›n›n Divan Edebiyat› (Eski Türk Edebiyat›) mensuplar›ndan hiç
de farkl› olmad›¤›n› örneklerle ortaya koyar ve Âfl›k Edebiyat›n›n di¤er edebiyat-
larla iliflkileri ve önemi üzerinde durur. Bu genel de¤erlendirmelere dayanan arafl-
t›rmalar›ndan sonra Köprülü çal›flmalar›n› bir “saz fliiri antolojisi” meydana getire-
cek flekilde yo¤unlaflt›r›r. Köprülü s›ras›yla, 1929 y›l›nda “XVII. As›r Saz fiâirlerin-
den Gevheri” ve “XIX. As›r Saz fiâirlerinden Erzurumlu Emrah” , 1930 y›l›nda
“XVI. Asr›n Sonuna Kadar Türk Saz fiâirleri” ve “XVII. As›r Saz fiâirlerinden Ka-
y›kç› Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi”, 1939 y›l›nda “XVII. As›r Saz fiâirleri”
ve  1962-1965 y›llar› aras›nda befl cilt hâlinde daha önceki yukar›daki çal›flmalar›-
n› da de¤erlendirdi¤i Saz fiâirleri Antolojisi adl› eserini yay›nlar. Âfl›k tarz› Halk
Edebiyat› çal›flmalar› yaklafl›k 2000 y›l›na kadar a¤›rl›kl› olarak Köprülü’nün yay›n-
lad›¤› metinlere yeni metinler ve isimler eklemek ve çok büyük ölçüde onun yo-
rumlar›n› aynen tekrar etmek çizgisinde geliflmifltir denilebilir.

Köprülü’nün genel Türk edebiyat› tarihi ve âfl›k tarz› edebiyat gelene¤ine dair
bu çal›flmalar›n›n yan›s›ra kurup flekillendirdi¤i bir baflka Türk edebiyat› alan› da,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›d›r. Onun, Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›
çal›flmalar›n›n temelini at›p bu yöndeki araflt›rma e¤ilimini belirleyip flekillendirdi-
¤i eseri, 1919 y›l›nda Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar ad›yla yay›nlanan çal›fl-
mas›d›r. Bu araflt›rmada, Köprülü önce bafllang›c›ndan Hoca Ahmet Yesevî’ye ka-
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dar Türk edebiyat›n›n bafllang›ç ve geliflimi, sonra Ahmet Yesevî’nin hayat›, eser-
leri ve Türk edebiyat›na tesirleri, daha sonra da  bu tasavvufî ak›ma ve tekke ku-
rumsallaflmas›na ba¤l› olarak Anadolu’da Yunus Emre’nin ortaya ç›k›fl›, eserleri ve
kendinden sonraki dönemlere tesiri  konular›nda bilgiler vermifltir. Türkiye Türk-
lerinin tarihsel olarak Türkistan’dan Anadolu’ya  göç edifli olgusuna ba¤l› olarak
Türk edebiyat›n›n bafllang›c›ndan günümüze kadar gelifli ve flekillenifli ilk olarak
bu kadar net delillerle ve büyük bir derinlikle bu eserde aç›klanm›flt›r. Bu eserin
yay›nlanmas›ndan sonra Türkiye Türkolojisinde yap›lan hemen bütün çal›flmalar,
do¤rudan ve dolayl› olarak “Türkistan’dan Türkiye’ye” fleklinde formüle edilebile-
cek bu bak›fl aç›s›n› takip etmifltir. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› çal›flmalar›
da isim ve eser bak›m›ndan pek çok yeni ilaveye ra¤men bu yaklafl›m› ve Köprü-
lü’nün ileri sürdü¤ü görüflleri derinlefltirmekle yetinen bir çizgiyi sürdürmüfltür.  

Türkiye’de masal derlemelerinde takip edilecek yol ve yöntemler konusunda
ilk çal›flmay› Ziya Gökalp yapm›flt›r. Ziya Gökalp’in Küçük Mecmua’da 1922’de ya-
y›nlad›¤› “Usullere Dair: Halkiyat (1) Masallar” ve “Usullere Dair: Tand›r-nâme”
adl› yaz›lar› masal derlemelerinde takip edilecek yol ve yöntem konusunda bilgi-
ler veren ilk çal›flmalard›r. Ayn› flekilde, Ziya Gökalp, yay›nlad›¤› Alt›n Ifl›k adl›
eseriyle masallardan faydalan›larak nas›l yeni eserler ortaya konulabilece¤ini de
göstermifltir. Bir anlamda Ziya Gökalp’in Alt›n Ifl›k adl› eseri, folklordan faydala-
narak ortaya daha modern ve ça¤dafl eserler koyman›n ülkemizdeki ilk denemesi
ve örne¤idir denilebilir.

Ziya Gökalp, 1923 y›l›nda yay›nlad›¤› Türkçülü¤ün Esaslar› adl› çal›flmas›nda
millî edebiyat›n kuruluflunda büyük bir rolü olan Türk Ocaklar›’n›n görevlerinden
bir di¤erinin de “halk edebiyat›na ait olan kitaplarla, sözlü gelenek ürünlerini top-
lay›p halk kütüphaneleri oluflturmak” oldu¤una iflaret etmektedir. Böylece, sözlü
kaynaklardan Halk Edebiyat› ürünlerini derlemeye ulusal bir görev anlay›fl› içinde
önem verilmifl ve bu derleme çal›flmalar› teflvik edilmifltir. Az da olsa daha önce
bafllam›fl olan sözlü edebiyat ürünlerini derleme ve yay›nlama ifli bu süreçte daha
da h›zlan›p yayg›nl›k kazanm›flt›r. Özellikle bu amaca yönelik olarak kurulan Ana-
dolu Halkbilgisi Derne¤i ve Türkiyat Enstitüsü gibi kurumlar, sözlü edebiyat ürün-
lerini derleme ve yay›nlama iflini dönemin evrensel kurumlar› ölçüsünde akademik
ve sistematik bir hâle dönüfltürmeyi k›sa bir sürede baflarm›fllard›r.

Bu bafllang›ç döneminde Türk ayd›nlar›n›n dikkatini Halk Edebiyat›na çekmek
ve yüzy›llardan beri onlar›n öncelik verdikleri alanlar yan›nda bu alan›n ihmal edil-
miflli¤ine son vermek için baz› ayd›nlar do¤rudan bu konuyla ilgili çal›flmalar yap-
m›fllard›r. Halk Edebiyat› çal›flmalar›n›n gereklili¤ini ve  hatta di¤er edebî gelenek-
lere üstünlü¤ünü (!) ortaya koymaya yönelik çal›flmalar kaleme alanlar›n önde ge-
len isimlerinden birisi, Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu’dur. O, halk fliirimizin edebiyat
tarihindeki yerini incelerken halk fliirini eski ve yeni Türk yaz›l› edebiyatlar›yla kar-
fl›laflt›r›r. Özellikle de Divan Edebiyat›na fliddetle hücum ederek onu yerer ve halk
fliirini flu ifadelerle yüceltmeye çal›fl›r: “Bu uzun tarih fasl›n›n zulmetine ve sönük-
lü¤üne mukabil, bir de halk›n içine inerek onun yaz›lmam›fl, tespit edilmemifl, faz-
la olarak dudak bükülmüfl fliirini okuyunuz. Göreceksiniz ki birkaç akçe caize (it-
haf edilen fliir karfl›l›¤›nda ödül olarak verilen para) veya mans›b-› mekân (mevki,
makam ve maddi kazanç) için, sonra levs ve flehvet kokan bir etek ard›nda geçe-
cek zevk dakikalar› için kendini yaflayan, ma’fleri (mahflerî) kitleden ayr›lan üdeba
(edebiyatç›lar) ve fluaram›z›n (flairlerimizin) çok fevkinde (üstünde) flairlerimiz var.
Bunlar tabiat›n güzel levhalar› (görünümleri) karfl›s›nda gönüllerinin duygular›n›
ebedilefltirmifllerdir.”  Bu tür bir tav›r al›fl ve Cumhuriyet ile birlikte kurulan ulusal
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devletin eski rejimden ve onun zihniyetinden ayr›l›fl›n› ortaya koyan bir gösterge
olarak Halk Edebiyat›n› yücelten anlay›fl ulusal bir ayd›n hareketine ve genç dev-
letin kültür politikas›na dönüflür. Hiç flüphesiz bu oluflumda ulusal devleti kuran
ilkelerden birisi olan “Halkç›l›k” da son derece önemli bir yere ve “Milliyetçilik” il-
kesiyle birlikte önemli bir role sahiptir. 

Cumhuriyetin kurulufl y›llar›, Halk Edebiyat› alan›nda birbiri ard›nca yeni ve
kendilerinden sonra gelen araflt›rmalar› yönlendiren eserlerin verildi¤i bir dönem-
dir. Bu dönemin en çok iz b›rakan ve çeflitli çal›flmalarda kullan›lan modeller olufl-
turan iki esere k›saca temas etmek, Halk Edebiyat› araflt›rmalar›n›n flekilleniflini da-
ha iyi anlamak bak›m›ndan yararl› olacakt›r.

Birincisi Saadettin Nüzhet (Ergun) ve M. Ferit’in 1926 y›l›nda yay›nlad›klar›
Konya Halk›yat ve Harsiyat› adl› eserdir. Bu eser, bütün eksikliklerine ra¤men alan
araflt›rmas›na dayal› bir yöre monografisinin ne oldu¤una dair ilk derli toplu çal›fl-
ma olarak ortaya ç›km›fl ve bu yönde çal›flma yapmak isteyenlere hem örnek ol-
mufl hem de onlar› teflvik etmifltir. Günümüzde bu araflt›rma e¤ilimi, geliflip evrile-
rek “köy ve kasaba monografi”lerini de içine alarak sürmektedir.

‹kincisi Çank›r›l› Ahmet Talât Onay’›n 1928 y›l›nda yay›nlad›¤› Halk fiiirlerinin
fiekil ve Nev’i adl› pek çok yönden günümüzde de afl›lmam›fl çal›flmas›d›r. Bu eser-
de, Halk Edebiyat› ürünleri üzerine özellikle de tür ve flekil özelliklerine dair  ilk
de¤erli incelemeler yer alm›flt›r.  Halk Edebiyat›nda tür ve flekil konular› üzerine
yap›lan pek çok çal›flmada bu araflt›rman›n açt›¤› yol takip edilmifltir. 

Bu dönemde, Halk Edebiyat› alan›nda yap›lan çal›flmalar›n ço¤unu, M. Fuad
Köprülü’nün bafllatt›¤›, âfl›klar›n fliirlerini cönk ve mecmualardan toplayarak ve bu
fliirlerde yer alan olay ve yer adlar›ndan hareketle flairlerin hayatlar› hakk›nda bil-
gi edinmeyi temel araflt›rma ölçütü olarak kabul eden çal›flmalar oluflturmaktad›r.
Anonim Halk Edebiyat›nda da “tür” (genre) a¤›rl›kl› tan›mlama ve derleme çal›fl-
malar›n› ço¤unlukla materyalin derlendi¤i yöre ad›yla yay›nlamas›  anlay›fl› hâkim-
dir. Bu iki türe veya bak›fl aç›s›na dayal›  çal›flmalar birkaç istisnayla XX. yüzy›l bo-
yunca Türk Halk Edebiyat› çal›flmalar›na damgas›n› vuracakt›r.

Halk Edebiyat›n›n tarihçesiyle ilgili bilgileri Özkul Çobano¤lu’nun Halkbilimi   Kuramla-
r› ve Araflt›rma Yöntemleri Tarihine Girifl (Ankara: Akça¤ Yay›nevi 1999) adl›   kitab›n-
dan ald›k.  Bu kitab›n 1. bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Ziya Gökalp “halk kütüphaneleri” oluflturmak için niçin “halk edebiyat› kitaplar›”n›n ya-
n› s›ra sözlü geleneklerin de derlenmesi gerekti¤ini düflünüyordu?

HALK EDEB‹YATININ YAZILI KAYNAKLARI
Halk Edebiyat› esas olarak sözlü bir edebiyat gelene¤i olmakla birlikte bu edebi-
yat gelene¤iyle ilgili olarak geçmiflte do¤rudan veya dolayl› olarak yap›lan çeflitli
yaz›l› kay›tlar vard›r. Halk Edebiyat›na dair bilgiler içeren bu kaynaklar, Halk Ede-
biyat›n›n yaz›l› kaynaklar› olarak adland›r›l›r. Halk Edebiyat› araflt›rmalar› yapanlar
araflt›rd›klar› konuyla ilgili olarak bu yaz›l› kaynaklara da bafl vurmak ve onlar› de-
¤erlendirmek zorundad›rlar. Halk Edebiyat›yla ilgili olarak yap›lan araflt›rmalarda,
kütüphanelerde, özel kitapl›klarda bulunan cönk, mecmua ve pek çok konuda bil-
giler içeren yazmalarla, daha önce derlenerek çeflitli kitap ve dergilerde yay›nlan-
m›fl veya arflivlenmifl bu yaz›l› kaynaklardan yararlan›l›r. 

Türk Halk Edebiyat›yla ilgili do¤rudan veya dolayl› olarak bilgiler içeren yaz›l›
kaynaklar vard›r. Bunlar›n tam bir listesini burada vermek yer darl›¤› nedeniyle im-
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kâns›zd›r.  Konuyla ilgili bir fikir vermek üzere, Türk Halk Edebiyat›n›n bu yaz›l›
kaynaklar›ndan baz›lar›n› kronolojik olarak flöyle s›ralayabiliriz:

1. Çin Y›ll›klar›: Eski Çin tarihlerinde Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve K›rg›z-
lar baflta olmak üzere Türk boylar› ve kültürleri hakk›nda son derece önem-
li bilgiler yer al›r.

2. Bengütafl Yaz›tlar (Göktürk Abideleri): Göktürk alfabesi ile ço¤unlu¤u tafl-
lar üzerine yaz›lm›fl yaz›tlar. Bu yaz›tlar yo¤un olarak Mo¤olistan, T›va, Ha-
kasya, Altay, K›rg›zistan, Kazakistan s›n›rlar› içindedir. En meflhurlar›, Orhun
›rma¤› k›y›s›nda bulunan alt› yaz›ttan oluflur. Bunlardan verdikleri bilgiler ve
metinlerinin hacmi bak›m›ndan en önemlileri, VIII. Yüzy›lda Kültigin, Bilge
Ka¤an, Tonyukuk  ad›na dikilen ve “Orhun Abideleri” ad›yla tan›nan an›t-
lard›r . 

3. Eski Uygur Metinleri: Baflta, eldeki tek nüshas›, Paris Bibliotheque Nationa-
lede olan Uygur harfli O¤uz Ka¤an Destan› olmak üzere Uygur döneminden
kalan pek çok fliir ve ad›n› bildi¤imiz en eski Türk flairi Apr›nçur Tigin’in fli-
irleri ve çeflitli dillerden Türkçeye tercüme edilmifl kitaplardan oluflan eski
Uygur metinleri, Türk Halk Edebiyat›n›n ‹slâm öncesi dönemini ayd›nlatma-
da son derece önemli kaynaklard›r.

4. Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacib’in 1069-1070’ te tamamlayarak Tabgac Bu¤-
ra Han’a sundu¤u, devlet yönetimini anlatan Türk kültürüyle ilgili son dere-
ce zengin bilgiler veren manzum didaktik bir eserdir. 

5. Dîvânu Lügâti’t-Türk: Kaflgarl› Mahmud’un Araplara Türkçe ö¤retmek ve
Türkçenin Arapçadan daha zengin bir dil oldu¤unu göstermek amac›yla
1072-1074 aras›nda haz›rlad›¤› ve Türk kültür tarihinin en önemli kayna¤›
olan ansiklopedik bir sözlüktür. 

6. Atabetü’l-Hakây›k: Edip Ahmet Yügnekî taraf›ndan XII. yüzy›l›n ilk yar›s›n-
da kaleme al›nan manzum ahlak kitab›d›r.

7. Dîvân-› Hikmet: XII. Yüzy›lda Türk Tasavvuf Edebiyat›n›n ilk flairi say›lan
Türkistanl› Hoca Ahmet Yesevî taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Dinî-tasavvufi konular
iflleyen didaktik bir fliir kitab›d›r. 

8. Codex Cumanicus: Karpatlar ile Ural da¤lar› aras›nda yaflayan K›pçaklar
hakk›nda XIV. yüzy›lda ‹dil nehri boyunda misyonerlik yapan Fransiskan ra-
hipleri taraf›ndan yaz›lm›fl gramer örnekleri, Türkçe kelime listeleri ve Türk-
çe metinler içeren bir çal›flmad›r. Özellikle içerdi¤i 46 adet bilmece bu türün
bilinen en eski Türkçe örnekleridir.

9. Dede Korkut Kitab›: O¤uz-nâme denilen, O¤uz Türklerine ait epik destanlar
söyleme ve bunlar› yaz›ya geçirme gelene¤inin en önemli örneklerinden bi-
risi olan bu kitab›n, XV. veya XVI. yüzy›lda yaz›ya geçirildi¤i düflünülmek-
tedir. Bugün bulunduklar› yere göre adland›r›lan 12 boydan (öyküden) olu-
flur. Kitab›n Dresden ve Vatikan’da bulunan iki nüshas› vard›r. Dresden nüs-
has› 12 hikâyeden, Vatikan nüshas› 6 hikâyeden oluflur. Dede Korkut Kita-
b›’nda kullan›lan dil katk›s›z bir Türkçedir. Kitapta bulunan atasözleri, alk›fl-
lar, karg›fllar, fliir parçalar›, gelenekler-görenekler, inançlar bu eseri Türk
Halk Edebiyat› çal›flmalar› aç›s›ndan birinci dereceden en önemli tarihî kay-
nak k›lmaktad›r.

10. Tarih Kitaplar›: Ortaça¤dan kalma Câmi’ü’t-Tevârîh, Dürerü’t-Tîcân, Tevâ-
rîh-i Âl-i Selçuk, Tevârîh-i Âl-i Osman, Târîh-i Cihan-Güflâ, fiecere-i Terâki-
me, fiecere-i Türk gibi tarih kitaplar› Türk Halk Edebiyat›yla ilgili bir çok ko-
nuda kaynak konumundad›rlar.
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11. Atasözü Kitaplar›: XV. yüzy›ldan itibaren Türkçede atasözlerinin toplan›l›p
müstakil kitaplar hâline getirildikleri görülmektedir. Bu gelenek çevresinde
oluflturulan “Kitab-› Atalar”, “Atalarsözü” veya “Durûb-› Emsâl” gibi kitaplar
ve onlar› takip edenler, Halk Edebiyat›m›z aç›s›ndan son derece de¤erli ya-
z›l› kaynaklar›n bafl›nda yer almaktad›r.

12. Masal Kitaplar›: Eski Uygurlar döneminden bafllayarak pek çok dilden
Türkçeye tercüme edilen “Kelile ve Dimne”, “Binbir Gece”, “Binbir Gün-
düz”, “Mant›ku’t-Tayr” gibi masal kitaplar› Halk Edebiyat› bak›m›ndan önem-
li kaynaklard›r.

13. Osmanl› ve Cumhuriyet Y›ll›klar›: XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren yay›n-
lanmaya bafllanan ve Cumhuriyet döneminde de devam eden y›ll›klard›r. ‹l
dahilindeki yat›rlar, ziyaret yerleri, adlar ve el sanatlar› hakk›nda verdikleri
bilgiler önemlidir

14. F›kra Kitaplar›: Türk f›kralar›n›n en çok derlenip yaz›ya geçirilenlerinin ba-
fl›nda Nasrettin Hoca f›kralar› yer al›r. Nasrettin Hoca f›kralar› ilk olarak XVI.
yüzy›lda Hüseyin adl› bir kifli taraf›ndan “Hikâyet-i Kitâb-› Nasreddin” ad›y-
la yaz›ya geçirilmifltir. Bugüne dek yaklafl›k 38 Nasrettin Hoca f›kralar› yaz-
mas› tespit edilmifltir. 

15. Menâk›b-nâmeler: Bir velinin kerametlerini anlatan k›sa hikâyelerin
topland›¤› kitaplar olan Menâk›b-nâmeler, XIII. yüzy›ldan itibaren görülme-
ye bafllanm›flt›r. Menâk›b-nâmeler, Türk Halk Edebiyat› bak›m›ndan son de-
rece önemli yaz›l› kaynaklard›r.

16. fiâir-nâmeler: Âfl›klar›n di¤er halk flairlerinin adlar›, devirleri, sanatlar› ve
memleketlerine dair bilgiler verdikleri ve hece vezniyle yazd›klar› destan bi-
çimindeki eserlerdir. Âdeta, halk flairlerinin tezkireleri gibidirler.

17. Destan Kitaplar›: Anadolu’da meydana getirilen epik destanlar olan Battal-
nâme, Hamza-nâme, Saltuk-nâme, Hz. Ali Cenk-nâmeleri ve Hikâye-i Ge-
yik, Hikâye-i Gö¤ercin, Hikâye-i Deve, Dâsitân-› Ejderha gibi tamam› erken
dönemlerde yaz›ya geçirilmifl eserler de Halk Edebiyat›n›n çok önemli yaz›-
l› kaynaklar›ndand›r.

18. Seyahat-nâmeler: Yazarlar›n gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenim
ve bilgileri aktard›klar› eserlerin genel ad›d›r.

19. Divan Edebiyat› Eserleri: Genel anlamda Divânlar, Tezkireler daha özel tür-
ler olarak fiehr-engizler, Mesnevîler, Sur-nâmeler gibi klasik edebiyat
eserleri de Halk Edebiyat› hakk›nda son derece önemli bilgiler içeren yaz›l›
kaynaklar›n bafl›nda yer al›rlar.

20. Günlük Gazeteler: XIX. yüzy›ldan günümüze kadar yay›nlanan gazeteler de
Halk Edebiyat› hakk›nda önemli bilgi kaynaklar›ndand›r.

21. Cönkler ve Mecmualar: Cönkler, uzunlamas›na aç›lan, ensiz, uzun defterler-
dir.  Cönkler, Âfl›k Edebiyat›, Tekke ve  Tasavvufî Halk Edebiyat› ve bir çok
halk kültürü ürünlerine dair örneklerin bulundu¤u yaz›l› kaynaklar›n bafl›n-
da gelir. Halk aras›nda,  ince uzun olufllar›ndan dolay›  “s›¤›r dili” ve “sefi-
ne” olarak da adland›r›lan cönklerin boyutlar› de¤ifliklik gösterir. Cönklerin
ortalama olarak 5,10,15,23 cm. boyutunda olduklar› söylenebilir.  Cönkler-
de, cönk sahibinin tercihlerine göre âfl›klara ait fliirlerden, çeflitli dualara,  si-
hir-büyü ile ilgili notlara, ilaç tariflerine, Anonim Halk Edebiyat›n›n türkü,
mâni, halk hikâyeleri örneklerine var›ncaya kadar pek çok halk kültürü ürü-
nü  yer al›r. Mecmualar ise, günümüz defterlerine benzeyen yap›s›yla cönk-
lerden ayr›l›r ve daha ziyade flehirli ve e¤itimli kiflilerce kullan›lm›fllard›r. 
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fiehr-engiz: Bir flehrin
güzellerinden bahseden
manzum eserlere verilen
isimdir. 

Mesnevî: Her beyti kendi
içinde kafiyeli olan, uzun
naz›m biçimleri ile yaz›lan
eserlere denir.

Sur-nâme: Dü¤ünler
hakk›nda bilgi verilen
eserler.



Divan Edebiyat› örneklerinin yan›nda halk kültürü unsurlar›na da yer veren
mecmualara da rastlan›l›r. K›sacas›, Türk Halk Edebiyat›n›n en önemli yaz›-
l› kaynaklar› cönkler ve mecmualard›r.

Yaz›l› ve bas›l› kaynaklar› kullanmak isteyen bir araflt›r›c›, önce bibliyografyala-
ra müracaat etmek zorundad›r. Bibliyografyalar belli bir konu veya çeflitli konular-
daki yay›nlar›n listesidir. Bibliyografyalar baflta yazar ad›na olmak üzere konuya ve
yay›nlara göre çeflitli biçimlerde oluflturulmufllard›r. Bibliyografyalar düzenlenifl
tarzlar› bak›m›ndan da alfabetik, sistematik ve yay›nlan›fl s›ras›n› -zaman› göz
önünde bulunduran- kronolojik olarak s›n›fland›r›labilirler. Kapsamlar› bak›m›n-
dan da ulusal, uluslararas›, genel ve özel bibliyografya çeflitleri vard›r. Türk Halk
Edebiyat› ve Halkbilimiyle ilgili en önemli genel bibliyografya, Kültür Bakanl›¤›na
ba¤l› Millî Folklor Enstitüsü, (flimdi ad› HAGEM) taraf›ndan yay›nlanan Türk Folk-
lor ve Etnografya Bibliyografyas› adl›  (Ankara: MEB Bas›mevi, 1971, 1973, 1974,
1999) 4 ciltlik bibliyografya kitab›d›r. Bu bibliyografya, bafllang›c›ndan 1992 y›l›na
kadar Türk Halkbilimi alan›nda yap›lm›fl çal›flmalar› içermektedir. Bu bibliyografya
kitab›nda “Halk Edebiyat›”yla ilgili konular, “Anonim Halk Edebiyat›”  ve ilgili alt
bafll›klar alt›nda yer almaktad›r.

Özel bibliyografyalara örnek olarak da dergileri konu edinen  bibliyografyalar
verilebilir. Türk Halkbilimi çal›flmalar› tarihinde en uzun süreli yay›nlanan ve Türk
Halk Edebiyat›yla ilgili son derece zengin yaz›l› kaynaklara sahip ayl›k dergi, 1949-
1979 y›llar› aras›nda ‹hsan H›nçer adl› halkbilimci taraf›ndan 30 y›l yay›nlanan Türk
Folklor Araflt›rmalar› Dergisi’dir. Bu dergide yer alan yaz›lar›n tamam›n›n konu ve
yazar bibliyografyas›  Türk Folklor Araflt›rmalar› Dergisi: Konu ve Yazar Kaynak-
ças› ad›yla T. Baraz ve S. Tetik taraf›ndan (Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi Yay.,
1986) yay›nlanm›flt›r. Türk Halk Edebiyat›n›n son derece önemli yaz›l› kaynaklar›
aras›nda yer alan Halkevleri dergilerinin de kendi adlar›yla ayr› ayr› bibliyografya-
lar› yap›larak yay›nlanm›flt›r.

Türk Halk Edebiyat› alan›nda araflt›rma yapmak isteyen bir araflt›r›c›, öncelikle
bu bibliyografyalardan yola ç›kmal› ve araflt›rd›¤› konuyla ilgili yaz›l› kaynaklar›
bularak araflt›rmas›n›n bibliyografik çerçevesini geniflletmelidir.

Bu bilgilerin büyük bir k›sm›n› Sedat Veyis Örnek’in Türk Halkbilimi (Ankara: ‹fl Banka-
s›, 1977) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 2. bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bula-
bilirsiniz.

Sözlü edebiyat›n  “Yaz›l› Kaynaklar›”   nas›l oluflur ?

SÖZLÜ KAYNAKLARDAN HALK EDEB‹YATI 
DERLEME YÖNTEMLER‹ 

Alan Araflt›rmas›
Halk Edebiyat› ile ilgili araflt›rma ve çal›flmalarda, seçilen konuya iliflkin özgün ve
güvenilir bilgi elde etmek, Halk Edebiyat› örnekleri derlemek ve bu eserleri yara-
tan ve tüketen sosyal ve kültürel çevrelere dair bilgiler edinmek için araflt›r›c›n›n
araflt›rma yapaca¤› bireyin, grubun, ya da toplulu¤un yaflad›¤› yere giderek yapt›-
¤› çal›flmaya “alan araflt›rmas›” denir. 

Alan araflt›rmas›na ç›kmadan önce araflt›rmac›n›n veya araflt›rma ekibinin baz›
ön haz›rl›klar yapmas› gerekir. Bu nedenle, önce araflt›rma plan› haz›rlan›r. Arafl-
t›rma plan›nda, araflt›rman›n süresi, araflt›rma bölgesi, araflt›rmay› yapacaklar, kul-
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lan›lacak teknikler, araflt›rma için gerekli araç ve gereçlerle bunlar›n nas›l temin
edilece¤i belirtilir. Bundan sonra, araflt›rma yap›lacak yerin tarihi, co¤rafi durumu,
kültür yap›s›yla ilgili genel bilgiler edinilir. Araflt›rma alan›n›n bir haritas› temin
edilmeli ve söz konusu alan›n Halkbilimiyle ilgili yap›lm›fl yay›nlar›, araflt›rmaya ç›-
k›lmadan önce okunmufl olmal›d›r. 

Bu ön haz›rl›klarla birlikte, alanda sorulacak görüflme sorular› düzenlenir. Teyp,
foto¤raf makinesi, kamera gibi âletler kullan›lacaksa onlar›n bak›m ve kontrolleri
yap›l›r. Film, bant, pil sat›n al›n›r veya flarj edilir. Araflt›rma alan›ndaki kaynak ve-
ya k›lavuz kiflileri tespit etme ve onlarla temasa geçme yollar› aran›r. 

Alan araflt›rmas›nda Halk Edebiyat›n›n mit, efsane, masal, f›kra, atasözü, de-
yim, tekerleme, koflma, mâni, destan, a¤›t, türkü vb. türlerine ait icralar› ve bun-
lar›n meydana geldi¤i sosyo-kültürel ve fiziki ba¤lama ait bilgileri, anlatanlar/söy-
leyenler ve dinleyenlerin kurumlar›, gelenekleri, görenekleri, etkinlikleri, törenle-
ri, olaylar›, ifllemleri, uygulamalar›, gösterileri ve gösterimlerini sistemli bir biçim-
de saptamak ve bunlara iliflkin verileri derlemek için kullan›lan yöntemler afla¤›-
da gösterilmifltir: 

a. Gözlem  (müflâhede) Yöntemi.
b. Görüflme (mülâkat) Yöntemi.
c. Anket Yöntemi.
d. Buldurmaca Listesi Yöntemi.

Gözlem (Müflâhede) Yöntemi
Gözlem, alan araflt›r›c›s›n›n, bir sözlü edebiyat icra olay›na d›fltan veya  içten bak-
mas›, gördü¤ü durumu oldu¤u gibi tarif etmek suretiyle ka¤›da geçirmesi/yazmas›
esas›na dayanan  bilgi toplama yöntemidir. Gözlem türleri  “kat›l›ml› gözlem” (iç-
ten bak›fl) ve “kat›l›ms›z gözlem” (d›fltan bak›fl) olarak ikiye  ayr›l›r.

Gözlem metotlar›n› kullanan araflt›rmac›n›n yapmas› gereken ilk ifl, gözlemler-
de bulunaca¤› toplulu¤un dikkatini üzerine toplamadan onlara kat›lman›n yollar›-
n› bulmas›d›r. Gözlemci, dikkat çekmeden aralar›na kar›flt›¤› toplulu¤un yaflad›¤›
hayat› yaflayarak, hayat› onlar gibi anlamaya ve dünyay› onlar›n gözüyle görmeye
çal›flarak; bu yolla, onlar›n hayat› yorumlay›fllar›n› kavramaya ve Halk Edebiyat›n›n
ifllev ve yap›s›n›n oluflumunu bu sosyo-kültürel ba¤lamda anlamaya u¤raflacakt›r.
Bu sürecin gerçekleflebilmesi için alan araflt›rmas›na ç›kan halkbilimcinin, her fley-
den önce, kendi de¤er yarg›lar›n›n ve dünya görüflünün k›s›tlay›c› ve yanl›fl yo-
rumlara veya peflin hükümlere yol açabilecek olan çerçevesinden s›yr›larak, olay-
lar› kendi mant›k düzlemleri içinde de¤erlendirmesi gerekir. Gözlemci olarak, bu-
lundu¤u toplulu¤un düzenini, kendi yap›sal bütünlü¤ü ve sosyo-kültürel ba¤lam›
içinde anlayabilmesinin olmazsa olmaz flart› budur. Bir halkbilimci araflt›rmas› sü-
resince, de¤er hükümlerinden uzak durmak, tarafs›z gözlemci konumunu ve tah-
lilci tavr›n› sürdürmek mecburiyetindedir. 

Malzemesini yaflayan halk kültürü (folklor) unsurlar›n› do¤rudan do¤ruya göz-
leyerek elde etmek zorunda olan alan araflt›r›c›s› soruna iki temel gözlem tekni¤in-
den biriyle yaklaflabilir. Bunlardan birincisi alan araflt›rmac›s›n›n gözlemlenen folk-
lor olay›na “aktif” olarak kat›lmas›d›r. Buna “kat›l›ml› gözlem” ad› verilir. Di¤eri ise,
alan araflt›rmac›s›n›n gözlemi yap›lacak folklor olay›n›n icras›nda sadece bir seyir-
ci, veya “pasif” olarak bulundu¤u “kat›l›ms›z gözlem”dir. 

Olay›n icras›na kat›lan gözlemci, bilgi derleme aç›s›ndan bir çok avantajlara sa-
hip olacakt›r. Kat›l›ml› gözlem yöntemi, öncelikle araflt›rmac›n›n derleme maksa-
d›yla orada bulundu¤u bilinmedi¤i için, derleyiciye derlemek istedi¤i konuyu en
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do¤al hâliyle görme ve inceleme imkân› sa¤layacakt›r. Böylece, araflt›rmac› veya
derleyicinin, Halk Edebiyat› ürünlerini araflt›raca¤› toplulu¤un içinde bir süre yafla-
mas›, toplulu¤un güvenini kazanmas›, olaylara toplulu¤un bir üyesiymifl gibi kat›l-
mas›, onun  daha sa¤l›kl› ve ayr›nt›l› bilgi toplamas›n› sa¤layacakt›r. K›sa süreli top-
luluk ziyaretlerinde, bütün olaylar› gözlemlemek, bütün kaynak kiflilerle görüflmek
mümkün de¤ildir. Yaln›zca bir olay›n gözlemini yapmak da araflt›rmac›y› tatmin et-
memelidir. Aktif bir flekilde bir sözlü edebiyat ürünün icras›na kat›lmak suretiyle,
di¤er kat›l›mc›larla bir birlik kuracakt›r; bu flekilde, olay›n yaln›z mekanik özellik-
leriyle yetinmeyip mahiyeti hakk›nda da bilgi edinebilecektir. Araflt›rmac›, bu tür
bilgiler sayesinde, folklor olay›n› daha iyi kavrayabilecek ve di¤er kat›l›mc›larla
yapt›¤› sürekli görüflmelerde kullanmak üzere, daha tutarl› ve anlaml› sorular ha-
z›rlayabilecektir. 

Gözlem yoluyla elde edilen bilgilerin mutlaka olay›n olufl s›ras›na göre kayde-
dilmesi gerekir. Gözlem için özel olarak haz›rlanm›fl fifller veya küçük defterler
kullan›labilece¤i gibi, ortama göre teyp, foto¤raf makinesi ve kameralar da kulla-
n›labilir. Video kameralar, Halk Edebiyat› derleyicilerine büyük kolayl›k sa¤lamak-
tad›r.

Halk Edebiyat› alan araflt›rmac›lar›n›n gözlem yoluyla elde ettikleri bilgileri ol-
du¤u gibi kaydetmeleri, tahminde bulunmamalar›, kendi yorumlar›n› toplad›klar›
malzemeye katmamalar›, Halk Edebiyat› araflt›rmalar›n›n en önde gelen bilimsel ve
ifl eti¤i kural›d›r. 

Görüflme (Mülâkat) Yöntemi
Görüflme yöntemi, araflt›rmac›n›n, araflt›rma yerinde kaynak kiflilere araflt›rd›¤› ko-
nularda daha önce haz›rlad›¤› sorular› görüflme yolu ile sorarak bilgi edinmesi
yöntemidir. Halk Edebiyat› çal›flmalar›nda kullan›m› en yayg›n yöntem teknikler-
den birisi görüflme yöntemidir. Görüflmelerde sorular, aç›k uçlu, yönlendirmeyici
ve dolays›z, do¤rudan konuyla ilgili sorular olmal›d›r.  Görüflmelerde dikkat edil-
mesi gereken hususlar flunlard›r:

1. Sorular önceden haz›rlanm›fl olmal›d›r.
2. Sorular aç›k uçlu, yönlendirmeyici ve dolays›z sorular olmal›d›r.
3. Sorular›n dili sade, anlafl›l›r, cümlelerin anlam› aç›k olmal›d›r.
4. Sorular, kaynak kifliye bir kâ¤›ttan okunmamal›, hat›rda tutulma¤a çal›fl›lma-

l› ve mümkün oldu¤unca normal bir sohbet ortam›ndaym›fl gibi yeri geldi-
¤inde sorulma¤a çal›fl›lmal›d›r. 

5. Derleme yap›lan yerde mümkünse uzunca bir süre kal›nmal›; k›sa ve resmî
görüflmelerden kaç›n›lmal›d›r. 

6. Kaynak kiflilerin ifl durumlar› düflünülmeli; tarla, bahçe veya devlet memu-
riyeti gibi günlük ifllerinden ve mesaiden al›konularak görüflme yap›lma-
mal›d›r.

7. Araflt›rmac› ile kaynak kifli aras›ndaki k›yafet, konuflma, davran›fl farklar› en
aza indirilmeye çal›fl›lmal›, kaynak kiflide derleyiciye karfl› güven uyand›r›l-
mal›d›r. Dolay›s›yla, Halk Edebiyat› derleyicisi alanda, âdeta bir psikolog gi-
bi hareket etmelidir.

8. Görüflme sakin bir yerde yap›lmal›d›r. Hikâye, masal gibi sözlü edebiyat an-
latmalar› derlenip, sorular sorulacaksa do¤al ortam› içinde, dinleyici karfl›-
s›nda olmal›d›r. 

9. Kaynak kiflinin sözlü olmayan jest, mimik gibi hareket hâlindeki cevaplar›
da, kaydedilmelidir.
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10. Kaynak kiflinin genel ifadeleri, araflt›rma konusuna, alan›na göre özel hâle
getirilmelidir.

11. Sorular, kaynak kiflinin bafltan savma bir “evet” veya “hay›r” cevab› verebi-
lece¤i flekilde düzenlenmemeli, yaln›zca gerekti¤inde sorunun anlafl›lmas›-
na yard›mc› olunmal›d›r.

12. Kaynak kifli sorularla b›kt›r›lmamal›, zaman zaman ara verilmelidir.
13. Söylenmeyenlerle de ilgilenilmelidir. “Bilmiyorum” sözü, bazen önemli bir

cevapt›r.
14. Ayn› konuda bir kifliyle görüflmekle yetinilmemeli, kaynak kifli say›s› müm-

kün oldu¤u kadar artt›r›lmal›d›r. 
15. Geleneksel bir edebî sanat hakk›ndaki bilgiler sadece birinci s›n›f ustalar-

dan de¤il gelene¤in biyolojisini anlamaya yard›mc› olmas› için ikinci s›n›f
ustalardan ve ç›raklardan da, derlenmelidir. 

16. Baz› konularda cevaplar›n gizli kalaca¤› hakk›nda kaynak kifli ikna edilme-
li, araflt›rmac› da bu gizlili¤e uymal›d›r.

17. Görüflme yap›lan kaynak kiflinin yafl›, ö¤renim durumu, memleketi, mesle-
¤i, verdi¤i bilgileri nas›l ve kimden ö¤rendi¤i, görüflme tarihi, yeri ve görüfl-
meyi yapan mutlaka kaydedilmelidir.

Görüflme s›ras›nda  al›nan cevaplar ya do¤rudan yaz›larak veya teyple banda
al›narak daha sonra yaz›ya geçirilmelidir. Teyp kullanmadan önce kaynak kifliden
izin al›nmal›, teybin kaynak kiflide yarataca¤› çekingenlik giderilmelidir. Görüflme
için haz›rlanan sorular âdeta kaynak kifliyi imtihan eder gibi sorulmamal›d›r. Kay-
nak kiflinin bilgisine müracaat edilen bir konumda oldu¤u hiçbir zaman unutulma-
mal› ve gereken sayg› kendisine gösterilmelidir. Hiçbir kaynak kiflinin kendisiyle
görüflmek isteyen herkese bilgi vermek gibi bir zorunlulu¤unun olmad›¤›n›n hat›r-
lanmas›, bu konudaki davran›fllar›m›z› nas›l ayarlamam›z gerekti¤inin ip uçlar›n›
ortaya koymaktad›r. Dahas›, Halk Edebiyat› derleyicisi kimli¤imiz ile sergileyece-
¤imiz olumsuz davran›fllar›n bizden sonra ayn› alana ve kaynak kifliyle görüflmeye
gidecek di¤er halkbilimcilerin çal›flmalar›n› da, daha bafllamadan olumsuz bir at-
mosfere büründürebilece¤ini unutmamal›y›z.

Bir çok durumlarda, derleyicinin Halk Edebiyat› malzemelerini elle kaydetme-
si gerekebilece¤i gibi, görüflmelerde malzemelerin ses kay›t makinesine kaydedil-
mesi de gerekecektir. Ses kay›t makinesi kullan›ld›¤› zaman, banda kaydedilmifl
malzemenin, en k›sa zamanda, en iyisi ayn› gün, kâ¤›da geçirilmesi lâz›md›r. Bu ifli
vakit kaybetmeden yapman›n baz› faydalar› vard›r. Kay›t zaman›yla malzemenin
kâ¤›da geçirilmesi aras›ndaki zaman uzad›kça, söylenen veya icra olunan parçala-
r›n hat›rlanmas› daha zorlafl›r. Malzemesini kâ¤›da geçiren derleyici, fliveden ileri
gelen güçlükleri çözerken, kendi haf›zas›n›n yard›m›na daha çok güvenebilir. Kay-
dedilen malzemeyi kâ¤›da geçirirken kullan›lan ses ve flive özelliklerine sad›k kal-
mal› ve kasette yer alan her fleyi oldu¤u gibi aktarmal›d›r. Ayr›ca derleyici, sahada
ald›¤› bütün notlar›n, yapt›¤› kay›tlar›n ve kâ¤›da aktar›lmalar›n›n herhangi bir ne-
denle kaybolup yok olma tehlikesine karfl› yedek kay›tlar›n› da yapmal›d›r.

Anket Yöntemi
Genifl bir bölgenin Halk Edebiyat› ürünlerini tespit amac›yla kullan›lan bir yöntem-
dir. Araflt›r›lan Halk Edebiyat› veya di¤er Halkbilimi konusuyla ilgili sorular kâ¤›t-
lara ço¤alt›larak posta yoluyla veya bölgede yaflayanlara elden teslim edilerek ya
da muhtar veya ö¤retmelere ulaflt›r›larak, bunlardan haz›rlanan anketleri uygula-
malar› ve cevaplar› geri göndermeleri istenilir. Anket yöntemi, görüflme ve gözlem-
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lere konu olacak Halk Edebiyat› türleri ve bunlar›n sözlü kültür ortam›nda icrala-
r›na dair ön bilgi edinmede ifle yarar. Araflt›rman›n s›n›rlamas›na göre bir veya bir-
kaç sorudan oluflabilir. Anket sorular›nda dikkat edilmesi gereken nokta, sorular›n
“evet” veya “hay›r” gibi cevaplarla geçifltirilmeyecek flekilde haz›rlanmas›d›r. An-
ketleri alana göndermeden önce küçük bir alanda uygulayarak test etmek, araflt›r-
man›n amaçlar›na ulafl›lmas›n› sa¤lamak, sorulardan ve al›nacak cevaplar›n niteli-
¤inden emin olmak bak›m›ndan yararl›d›r.

Buldurmaca Listesi Yöntemi 
Ankete çok benzeyen ve baz› derleyiciler taraf›ndan daha çok kaynak kifli bulma-
da kullan›lan “Buldurmaca Listeleri” vard›r. Tipik bafll›klardan, ilk m›sralardan,
koro sözlerinden, önemli cümlelerden ve hadise özetlerinden ibaret olan bu lis-
teler, hat›rlamay› kolaylaflt›rmak için bir kaynak kifliye okunur. Kaynak kifli bun-
lar›n yard›m›yla hat›rlad›¤› parçan›n kendi varyant›n› icra eder. Bu listeler bazen
kaynak kiflilere tamamen farkl› parçalar da hat›rlatabilir. Elbette derleyici, bu lis-
teler arac›l›¤›yla icra edilen veya söylenen her fleyi memnuniyetle karfl›lamal›d›r.
Hiçbir zaman do¤ru tek bir varyant olmad›¤›na göre derleyici kaynak kifliye ken-
di varyant›n›n flimdiye kadar duydu¤u en iyi varyant oldu¤unu söylemesi yerinde
bir davran›fl biçimidir.

Bu bilgilerin büyük bir k›sm› Kenneth Goldstein’in Sahada Derleme Metotlar› (Ankara:
Baflbakanl›k bas›mevi, 1983) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 6, 7, 8. bölümlerinde
konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Sözlü kaynaklardan bir Halk Edebiyat› türü derleyecek olsan›z, hangi derleme yöntemini
kullan›rs›n›z? Niçin?
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Halkbilimi ve Halk Edebiyat› ‹liflkisini Aç›klamak.

Halkbilimi, geleneksel insan davran›fllar›n› ve ge-
leneklerini çal›flarak, araflt›rma nesnesi (objesi)
olan sosyal ve kültürel insan› daha iyi anlamaya
ve onun hakk›nda daha derin bir bilgiye kavufl
mak amac›yla XIX. yüzy›l bafllar›nda ortaya ç›-
kan ba¤›ms›z bilimsel bir disiplinin ad›d›r.
Halkbiliminin yayg›n olarak kabul edilen bafllan-
g›ç tarihi, Almanya’da Jacob ve Wilhelm Grimm
adl› iki kardeflin, “Ev ve Çocuk Masallar›” adl›
sözlü gelenekten derleyerek oluflturduklar› ma-
sal kitaplar›n› yay›nlad›klar› 1812 tarihidir. Bilim
dal›n›n ad› olarak uluslararas› bir kullan›ma erifl-
mifl olan folklor “Folk-Lore” terimi, ilk defa 1846
y›l›nda ‹ngiliz William John Thoms taraf›ndan
kullan›lm›flt›r. Folklor kelimesinin kökenini
“folk”=halk ve “lore”=bilim sözcükleri olufltur-
makta ve birleflik bir terim olarak “Halkbilimi”
anlam›na gelmektedir. Halkbiliminin neredeyse
bütün sosyal ve beflerî bilim dallar›yla yak›ndan
iliflkisi oldu¤unu söyleyebiliriz.
Ziya Gökalp’›n Halka Do¤ru Dergisi, 23 Tem-
muz 1913 tarihli say›s›nda yay›nlanan “Halk Me-

deniyeti I- Bafllang›ç” adl› yaz›s›, Türkiye’de folk-
loru tan›tan ilk yaz›d›r. Gökalp, bu yaz›s›nda folk-
lor terimine karfl›l›k olarak “halk›yât” kelimesini
kullanm›flt›r. Folklor karfl›l›¤› “Halkbilimi” terimi
ise çok daha sonralar› ortaya ç›km›fl ve günü-
müzde yayg›nl›k kazanm›flt›r. Türkiye’de Halkbi-
limi konusunda sistemli ve yayg›n çal›flmalara
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetleri döne-
minde bafllanm›fl ve Cumhuriyet döneminde da-
ha somut geliflmeler kaydedilmifltir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, Türk kültürü-
nün temeli, kayna¤› olan Türk folkloruyla yak›n-
dan ilgilenmifltir. 
Günümüzde Türk Halkbilimi e¤itim ve ö¤retimi
Hacettepe, Ankara, Van, Gazi, ve Erciyes Üniver-
sitelerinde ba¤›ms›z bölüm olarak devam etmek-
tedir. Kültür Bakanl›¤›na ba¤l› Halk Kültürlerini
Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü de,
Halkbilimiyle ilgili derlemeleri organize eden en
önemli devlet kurumudur.  

Halk Edebiyat›n›n S›n›rlar› ve S›n›fland›rmas›n›

Tan›mlamak.

Türk milletinin geçmiflten bu güne dek içeri¤ini
hiç de¤ifltirmeden getirdi¤i bir edebiyatlar› var-
d›r. Bu edebiyat›n ürünleri Tanzimat hareketi ve
Cumhuriyet’ten sonra Bat› dillerinden tercüme
edilen “Halk Edebiyat›” genel bafll›¤›yla de¤er-
lendirmeye al›nm›flt›r. 
Türk kültür tarihinin dile dayal› verimlerinin or-
taya ç›k›fl›ndan günümüze kadar yaflamaya de-
vam etmekte olan Türk Halk Edebiyat› üç ana
bafll›k alt›nda incelenmektedir:
a. Anonim Halk Edebiyat›
b. Âfl›k Edebiyat›
c. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›
Bu üç ana bafll›¤a ait ürünleri de flu flekilde s›ra-
layabiliriz:
1. Anonim Halk Edebiyat›:
a. Naz›m:  Kofluk, sagu, koflma, mâni, a¤›t, tür-
kü, destan, ninni
b. Nesir: Mitler, efsane, memorat, masal, f›kra,
say›flmaca, hikâye,  tekerleme, atasözü, deyim,
bilmece, dua, beddua, küfür, argo.
c. Halk tiyatrosu: Köy seyirlik oyunlar›, meddah,
karagöz, orta oyunu, kukla.
2. Âfl›k Edebiyat›:
a. Naz›m: Koflma, mâni, varsa¤›, destan,  semaî,
tafllama, koçaklama, güzelleme, sicilleme, kalen-
derî, divanî, a¤›t, türkü
b. Nesir-naz›m kar›fl›k: Destan kollar›, halk hikâ-
yeleri.
3. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›:
a. Naz›m: Hikmet, nutuk, devriye,  nefes, flathi-
ye, ilahi, ramazaniye. 
b. Nesir-naz›m kar›fl›k: Gülbanklar,  dinî-millî
destanlar, menk›beler,
c. Nesir: Dinî-tasavvufî halk hikâyeleri, menâ-
k›p-nâmeler, halk kitaplar›, dualar.
Türk Halk Edebiyat›n›n Anonim Halk Edebiyat,
Âfl›k Edebiyat› ve Tekke ve Tasavvufî Halk Ede-
biyat› aras›nda süreklili¤ini ve ortakl›¤›n› sa¤la-
yan temel unsurlar vard›r.
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Türk Halk Edebiyat›n›n Tarihçesini Aç›klamak.

“Halk Edebiyat›” terimi, XIX. yüzy›l›n sonlar› ya
da XX. yüzy›l›n bafllar›nda tercüme yoluyla ede-
biyat›m›za girmifl ve kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r.
Türk Halk Edebiyat›n›n profesyonel bir araflt›r-
ma ve inceleme alan› olarak ortaya ç›kmas› bü-
yük ölçüde XX. yüzy›lda ve özellikle de Cumhu-
riyet devrinde gerçekleflmifltir.
Bu dönemde R›za Tevfik Bölükbafl› ve Mehmed
Fuad Köprülü’nün günlük gazetelerde bir halk
flairinin bir fliirini veya fliirlerini toplayarak çeflit-
li aç›lardan de¤erlendirdikleri yaz›lar› yay›nlan-
m›flt›r. Türk Halk Edebiyat›n› araflt›rma ve ince-
lemede yöntem üzerinde duran M. Fuad Köprü-
lü olmufltur. Ziya Gökalp de makaleler vas›tas›y-
la masal derlemelerinde takip edilecek yol ve
yöntem konusunda ilk olarak duran kiflidir. 
Halk Edebiyat›n›n üstünlü¤ünü ortaya koymaya
yönelik çal›flmalar kaleme alanlar›n önde gelen
isimlerinden birisi de,  Ziyaeddin Fahri F›nd›-
ko¤lu’dur. 
Bu dönemde, Halk Edebiyat› alan›nda ço¤unluk-
la âfl›klar›n fliirlerini cönk ve mecmualardan top-
lanmas› ve bu fliirlerden hareketle flairlerin ha-
yatlar› hakk›nda bilgi verilmesi fleklinde haz›r-
lanm›fl çal›flmalar yer almaktad›r. 

Halk Edebiyat›n›n Yaz›l› Kaynaklar›n› Tan›mak.

Türk Halk Edebiyat›yla ilgili do¤rudan veya do-
layl› olarak bilgiler içeren yaz›l› kaynaklar vard›r.
Halk Edebiyat›n›n bu yaz›l› kaynaklar›ndan baz›-
lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:
1) Çin Y›ll›klar›, 2) Bengütafl Yaz›tlar, 3) Eski Uy-
gur Metinleri, 4) Kutadgu Bilig, 5) Dîvânu Lügâ-
ti’t-Türk, 6) Atabetü’l-Hakây›k, 7) Dîvân-› Hik-
met, 8) Codex Cumanicus, 9) Dede Korkut Kita-
b›, 10) Tarih Kitaplar›, 11) Atasözü Kitaplar›, 12)
Masal Kitaplar›, 13) Osmanl› ve Cumhuriyet Y›l-
l›klar›, 14) F›kra Kitaplar›, 15) Menâk›b-nâmeler,
16) fiâir-nâmeler, 17) Destan Kitaplar›, 18) Seya-
hat-nâmeler, 19) Divan Edebiyat› Eserleri, 20)
Günlük Gazeteler, 21) Cönkler ve Mecmualar.
Bir konuda yaz›l› kaynaklara ulaflman›n yolu bib-
liyografya kaynaklar›n› incelemektir. Türk Halk
Edebiyat› alan›nda en önemli bibliyografya çal›fl-
mas› Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyas›
adl› 4 ciltlik çal›flmad›r.

Halk Edebiyat›n›n Sözlü Kaynaklar›n› ve

Derleme Yöntemlerini Tan›mak.

Alan Araflt›rmas›: Halk Edebiyat› ile ilgili araflt›r-
ma ve çal›flmalarda seçilen konuya iliflkin özgün
ve güvenilir bilgi elde etmek, gerekli malzemeyi
derlemek için araflt›r›c›n›n araflt›rma yapaca¤› bi-
reyin, grubun, ya da toplulu¤un yaflad›¤› yere gi-
derek yapt›¤› çal›flmaya “alan araflt›rmas›” denir. 
Alan araflt›rmas›na ç›kmadan önce araflt›rmac›n›n
veya araflt›rma ekibinin baz› ön haz›rl›klar yap-
mas› gerekir. Bu ön haz›rl›klarla birlikte, alanda
sorulacak görüflme sorular› düzenlenir, verileri
kaydecek aletler haz›rlan›r, görüflülecek kaynak
kiflilerle iletiflime geçilir. Alan araflt›rmas›nda ve-
rileri derlemek için kullan›lan yöntemleri flöyle
s›ralayabiliriz:            
a) Gözlem  (müflâhede) Yöntemi: Bu metod alan
araflt›rmac›s›n›n bir sözlü edebiyat ürünün icra
olay›na d›fltan ve içten bakmas›, müdahale et-
meksizin gördüklerini kâ¤›da geçirmesi esas›na
dayal› bir yöntemdir. Kendi içinde kat›l›ml› ve
kat›l›ms›z olarak ikiye  ayr›l›r.
b) Görüflme (mülâkat) Yöntemi: Araflt›rmac›n›n,
sahada, kaynak kiflilere daha önceden haz›rlad›-
¤› sorular› sorarak bilgi edinmesi yöntemidir.
c) Anket Yöntemi: Araflt›r›lan bir Halk Edebiyat›
konusuyla ilgili olarak haz›rlanan sorular›n yer al-
d›¤› anket formlar›n›n alana ulaflt›r›larak kaynak
kiflilerin cevaplamas›n› sa¤lamaya dayal› bir yön-
temdir. Sorular “evet” veya “hay›r” cevab› verile-
bilecek fleklinde  haz›rlanmamal›d›r. Haz›rlanan
anketin, önce daha küçük bir gruba uygulan›la-
rak test edilmesi gerekir. Bu, anketten elde edile-
cek sonuçlar bak›m›ndan oldukça önemlidir.
d) Buldurmaca Listesi Yöntemi: Ankete çok ben-
zeyen ve derleyiciler taraf›ndan çok kullan›lan
buldurmaca listeleri tipik bafll›klardan, ilk m›sra-
lardan, koro sözlerinden, önemli cümlelerden ve
hadise özetlerinden oluflur. Bu listeler, hat›rla-
may› kolaylaflt›rmak için bir kaynak kifliye oku-
nur. Kaynak kifli bunlar›n yard›m›yla hat›rlad›¤›
parçan›n kendi varyant›n› icra eder.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Halkbilimin ülkemizdeki ta-
rihi geliflim süreci içinde yer almaz?

a. Ziya Gökalp’in Halk Medeniyeti adl› yaz›s›
b. 1920 y›l›nda Kültür Müdürlü¤ü’nün kurulmas›
c. 1932 y›l›nda Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin ku-

rulmas›
d. 1932 y›l›nda Halk Evleri’nin aç›lmas›
e. Ömer Seyfettin’in 1911’de Genç Kalemler Dergi-

si’nde yay›nlanan “Yeni Lisan” adl› makalesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi evrensel kültüre katk› ola-
rak de¤erlendirilebilir?

a. Her ülkenin ulusal kültürüne sahip ç›kmas›
b. Ülkelerin ulusal kültürlerinde benzersizliklerini

ortaya koymalar›
c. Her ülkenin yerel zenginliklerine sahip ç›kmas›
d. Her ülkenin ulusal kültürü özümseyerek ça¤dafl

normlar ›fl›¤›nda yans›tabilmesi
e. Ülkelerin kültür de¤iflimine engel olabilmesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyat› tür-
lerinden biridir?

a. Hikmet         
b. Semaî
c. Mâni             
d. Varsa¤›         
e. Güzelleme

4. Afla¤›dakilerden hangisi Anonim, Âfl›k ve Tekke Ede-
biyat›nda süreklili¤i ve ortakl›¤› sa¤layan unsurlardan
biri de¤ildir?

a. Ürünlerin aruz vezni ile verilmeleri
b. Ürünlerin sazla çal›n›p söylenmeleri
c. Ürünlerinin yazar›n›n belli olmas›
d. Halk fliiri icras›nda diyaloglara yer verilmesi
e. Naz›m birimi olarak dörtlük kullan›lmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi Türk Halk Edebiyat›n› arafl-
t›rma ve inceleme yöntemleri üzerine yaz›lm›fl çal›flma-
lardan biri de¤ildir?

a. 1914 y›l›nda Fuat Köprülü’nün “Âfl›k Tarz›n›n
Menflei ve Tekâmülü” adl› çal›flmas›

b. Ziya Gökalp’in 1923 y›l›nda yay›nlad›¤› Yeni Ha-
yat adl› çal›flmas› 

c. Ziya Gökalp’in Küçük Mecmua’da yay›nlad›¤›
“Usullere Dair: Halkiyat Masallar”  adl› çal›flmas›

d. Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu’nun Eski ve Yeni
Türk Yaz›l› Edebiyatlar›n› karfl›laflt›rmas›

e. Çank›r›l› Ahmet Talât’›n (1928) Halk fiiirlerinin
fiekil ve Nev’i adl› çal›flmas›

6. Türk Halk Edebiyat›n›n araflt›rma ve inceleme alan›
olarak ortaya ç›kmas› hangi yüzy›lda gerçekleflmifltir?

a. On alt›nc› 
b. On yedinci 
c. On sekizinci 
d. On dokuzuncu 
e. Yirminci 

7. Afla¤›dakilerden hangisi Dede Korkut Kitab›’n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. XV-XVI. yüzy›llarda yaz›ya geçirilmifl olmas›
b. Arapça ve Farsça sözcüklerden faydalan›lm›fl

olmas›
c. 12 hikâyeden oluflmas›
d. ‹çinde atasözleri, alk›fllar, karg›fllar bulunmas›
e. Gelenek, görenek ve inançlar aç›s›ndan birinci

dereceden tarihî kaynak olmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi ortaça¤dan kalma tarih ki-
taplar› kategorisine girmez?

a. Câmi’ü’t-Tevarih
b. Dürerü’t-Tîcân
c. Tevârih-i Âl-i Osman
d. Dîvânu Lügâti’t-Türk
e. fiecere-i Terâkime

Kendimizi S›nayal›m
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9. Alan araflt›rmas›na ç›kan bir araflt›rmac› bir k›na
gecesi derlemesi yapacakt›r. Alan araflt›rmas› yapaca-
¤› bölgeden k›na gecesine kat›lmak üzere davetiye
alm›flt›r.
Bu araflt›rmac›n›n alan araflt›rmas› yöntemlerin-

den hangisini tercih etmesi do¤ru olur?

a. Görüflme
b. Gözlem
c. Buldurmaca listesi
d. Araflt›rma
e. ‹nceleme

10. Afla¤›dakilerden hangisi görüflme yönteminde ter-
cih edilen bir seçenek de¤ildir?

a. Sorular›n önceden haz›rlanm›fl olmas›
b. Sorular›n dilinin sade ve anlafl›l›r olmas›
c. Sorular›n kaynak kifliye bir kâ¤›ttan okunmas›
d. Sorular›n aç›k uçlu, yönlendirmeyen ve dolays›z

olmas›
e. Sorularda kullan›lan cümlelerin anlamlar›n›n

aç›k olmas›

CÖNKLER VE MECMUALAR ÜZER‹NE

Eski kütüphanelerimizde veya flah›slar›n ellerinde baba
yadigar›, ço¤u zaman anonim, el yazmas› birtak›m ki-
taplar vard›r. Bu kitaplar flekil bak›m›ndan birer defter-
den baflka bir fley de¤ildirler. Bunlar›n alttan yukar›ya,
uzunlamas›na aç›lanlar›na “cönk”; sa¤dan sola, soldan
sa¤a bugünkü eserlerde oldu¤u gibi tertip edilenlerine
“mecmua” ad› verilir. 
Eskiden cönkler ve mecmualar Arap harfleri ile yaz›-
l›rlard›. Bunlar›n yaz›l›fllar›nda, tertiplerinde herhangi
bir kaide ve nizama ba¤l› kal›nmazd›. Bir çeflit seçme;
kendi çerçevesinde bir nevi antoloji olan bu defterle-
rin yazarlar› ve yaz›ld›klar› tarihler ço¤u zaman bilin-
memektedir.
Cönkler, halk; mecmualar, klasik kültürümüzün mah-
sulleridir. Cönklerde saz ve tekke fliirimizle folklorumu-
zu, mecmualarda ise Arap-Fars dil ve edebiyatlar›n›n te-
sirinde edebi, dini, tarihi, tasavvufi eserlerinden yap›l-
m›fl seçmeler buluruz. 
Her iki kültürü türlü sebep ve tesadüflerle içine alan
mecmualarla cönkler de vard›r. Türk milletinin uzun
as›rlar okuma zevk ve seviyesini gösteren bu ads›z, id-
dias›z, samimi ifadeli eserler, d›fl görünüflleri ve muhte-
valar› ile ayr› ayr› de¤er tafl›rlar.  
Kütüphanelerimizde ve anlay›fl ellerde boynu bükük,
tetkikçiler bekleyen bu deftercikler; ciltleri,  ka¤›tlar›,
yaz›lar› (hat) ve bu yaz›lar için kullan›lan boyalarla, na-
dir de olsa minyatürleri ile yaln›z plastik ve tezyini sa-
natlar bak›m›ndan de¤il, muhtevalar› ile yaz›ld›klar› de-
virlerin bilgilerini, edebiyat ve sanat anlay›fllar›n›, tefek-
kür tarzlar›n› aksettirmek itibar›yle de manal› eserlerdir. 
Cönkler, mecmualara nispetle Türk halk kültürü bak›-
m›ndan daha büyük ehemmiyet tafl›rlar. Bunlar flifahi
ananede, yaz›ya geçmemifl kültürümüzün belli-belirsiz
ve fakat bazen sa¤lam kilometre tafllar›, k›rk ambar ki-
taplar›d›r. 
Bilindi¤i üzere klâsik muharrir (yazar) ve flairler halk-
tan gelene, k›sacas› anane (gelenek) medeniyetimize
karfl› fluurlu-fluursuz  düflmanl›klar›, tahkirleri, tezyifle-
ri, üstünlük kompleksi, bu medeniyetin sözden ve haf›-
zadan yaz›ya intikaline engel oldu.
Bugün halk kültürünü incelemeye çal›flanlar, bu med-
reseli -mekteplilerin b›rakt›klar› boflluklar›- mahdut da
olsa cönklerle doldurmaya gayret etmekte, saz ve tek-
ke fliirimizi k›ymetlendirmeye çal›flmaktad›rlar.
Matbaan›n memleketimize geliflinden evvel ve sonra
âfl›klar, meddahlar, askerler, a¤alar, mollalar, kâtipler...

Okuma Parças›
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gibi merakl›lar taraf›ndan kaleme al›nan cönklerde bü-
tün Halk Edebiyat› ve folklor mahsülleri karfl›m›za ç›-
kar: Destanlar, koflmalar, a¤›tlar, türküler, atalar sözü,
mâniler, f›kralar, masallar... akla ilk gelen eserlerdir.
Orta oyunu ve karagöz gibi metinleri, tasavvuf gibi fel-
sefe, Alevilik, Bektaflilik gibi tarikat bilgilerini ve inan-
malar› içine alan cönkler de vard›r.
Mecmualar daha ziyade eserleri yaz›ya geçmifl, kütüp-
hanelere intikal etmifl flair ve muharrirlerden yap›lm›fl
seçmelerdir. Divan edebiyat›m›z›n bütün nevileri: fiiir,
mesnevi, tarih, tezkire, mektup,  seyahatname, sefe-
ratname; Kur’ân, tefsir, hadis, f›k›h, kelam... gibi ‹sla-
mi ilimler; bât›l ve gerçek bilgiler, mesela: ‹lm-i simya,
ilm-i reml (baz› flekillere göre murad ve niyeti haber
verme), sihir, rüya tabiri, ilm-i nücûm, ilm-i zâyirçe
(y›ld›zlar›n ve burçlar›n hareketlerinden hüküm ç›ka-
r›p istikbali anlama), musiki ... mecmualar›n belli bafl-
l› mevzular›d›r.
Bugüne kadar isimleri bilindi¤i halde elde edilememifl
mühim baz› müstakil eserlerin as›llar›, suretleri, parça-
lar› ile bir tak›m nadir vesika ve kay›tlar›n birer kayna-
¤› da yine bu mecmualard›r. ...” 

Kaynak: (Elçin fi., Türk Yurdu, Say›: 278, Kas›m 1959)

1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halkbilimi ve Halk
Edebiyat› ‹liflkisi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halkbilimi ve Halk
Edebiyat› ‹liflkisi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Edebiyat›n›n S›-
n›rlar› ve S›n›fland›r›lmas›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halkbilimi ve Halk
Edebiyat› ‹liflkisi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türk Halk Edebiyat›-
n›n Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türk Halk Edebiyat›-
n›n Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Halk Edebiyat›n›n
Yaz›l› Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Halk Edebiyat›n›n
Yaz›l› Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Halk Edebiyat›n›n
Sözlü Kaynaklar› ve Derleme Yöntemleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Halk Edebiyat›n›n
Yaz›l› Kaynaklar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Halkbilimi yerel ve ulusal kültürü derleyip özümseme-
mizi sa¤lar, yerel ve ulusal kültürel de¤erlerini ça¤dafl
formlarda iflleyerek insanl›¤a  sunacak olan sanat ve bi-
limsel disiplinlere ulaflmam›za yard›mc› olur.

S›ra Sizde 2

Bu üç edebiyat gelene¤i aras›ndaki tür, flekil, tema, ifl-
lev ve yap›sal benzerliklerin nedeni her üçünün de ay-
n› kökten gelmeleridir. Millî edebiyat gelene¤i de deni-
len bu edebî köken üzerinde zaman içersinde farkl› ne-
denlere ba¤l› olarak söz konusu üç edebiyat gelene¤i
oluflmufltur.

S›ra Sizde 3

Çünkü Halk Edebiyat›n›n derlenip yaz›ya geçirilen k›s-
m›ndan çok daha fazlas› hâlâ sözlü kaynaklarda yafla-
maya devam etmektedir. Bunlar› derlemeden oluflturu-
lacak bir halk kütüphanesi eksik olacakt›r.

S›ra Sizde 4

Sözlü edebiyat›n›n en önemli yaz›l› kaynaklar› eski za-
manlarda düzenlenen cönkler ve mecmualard›r. Bun-
lar, sözlü edebiyat eserlerini dinlemeye merakl› olan-
lar›n  hofllar›na gidenleri cönklerine ve mecmualar›na
yazmalar›yla oluflturulmufltur. Yak›n zamanlardaysa
sözlü kaynaklardan yap›lan derlemelerin yaz›ya geçi-
rilmesi yoluyla haz›rlanm›fl yaz›l› kaynaklar meydana
getirilmifltir. 

S›ra Sizde 5

Sözlü kaynaklardan Halk Edebiyat› derlemesi yapacak
olanlar, masal, f›kra, türkü, a¤›t her ne tür edebî eser
seçerlerse seçsinler bu eserin do¤al ortamlar›nda göz-
lemde bulunmal› ve anlamad›klar› yönlerini de anla-
yabilmek için kaynak kiflilerle görüflmeler yapmal›d›r-
lar. K›saca, en iyi derleme hem gözlem hem de görüfl-
me yöntemlerinin birlikte ve birbirini desteklemesiyle
yap›l›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk fliiri kavram›n› tan›mlayabilecek,
Halk fliirinde ölçü ve durak iliflkisini aç›klayabilecek,
Halk fliirinde kafiye ve redifleri tan›yabilecek,
Halk fliirinde naz›m flekilleri ve naz›m türlerini s›ralayabilecek,
Halk fliirinde kullan›lan aruzlu türleri tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler ka-
zanabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Halk fiiiri
• Halk fiiirinde Ölçü
• Halk fiiirinde Kafiye
• Halk fiiirinde Naz›m Birimi
• Halk fiiirinde Naz›m Biçimi

• Halk fiiirinde Naz›m Türü
• Halk fiiiirinde Konu
• Halk fiiirinde Ezgi
• Halk fiiirinde Anlat›m Tutumu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na Girifl
Halk fiiirinde Tür
ve fiekil

• HALK fi‹‹R‹NDE ÖLÇÜ VE DURAK
• HALK fi‹‹R‹NDE KAF‹YE VE RED‹F
• HALK fi‹‹R‹NDE HECEL‹ NAZIM

fiEK‹LLER‹
• HALK fi‹‹R‹NDE NAZIM TÜRÜ

KAVRAMI VE NAZIM TÜRLER‹
• HALK fi‹‹R‹NDE KULLANILAN

ARUZLU TÜRLER

3
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HALK fi‹‹R‹NDE ÖLÇÜ VE DURAK
Halk fliirinin kayna¤›n›n, mitlerin olufltu¤u insanl›¤›n en eski ve ilkel ça¤lar›na ka-
dar gitti¤i önceki ünitelerde ele al›nm›flt›. Ayr›ca, halk fliirinin yaz›n›n icad›na ka-
dar kültürlerin ve uygarl›¤›n oluflumunu sa¤layan bilgi, düflünce ve deneyimleri bi-
riktiren tek kaynak ve olanak olmas› üzerinde durulmufltu. Bu ba¤lamda, halk flii-
ri terimiyle, halk›n içinden yetiflmifl kiflilerin (ozanlar›n, âfl›klar›n) veya adlar› bilin-
meyen halk sanatç›lar›n›n ulusal ölçü (hece ölçüsüyle) ve bu fliir gelene¤ine özel
flekil, biçim ve türlerde ortaya koyduklar› manzum ürünler anlafl›l›r. Halk fliirinin
içinde hem bireysel hem de anonim ürünler yer al›r. Bireysel olanlar ozanlar›n,
âfl›klar›n ve halk flairlerinin; anonim olanlarsa yarat›c›lar› bilinmeyen halk sanatç›-
lar›n›n ürünleridir. 

Ölçü (Vezin)
fiiirde ahenk ve ritmik tekrarlar›n ayn› olmas›n› sa¤layan ve bir anlamda m›sralar›
sabitlefltiren araç onlar›n ölçüsüdür. Bu nedenle ölçü (vezin), çok eski ça¤lardan
beri sözlü fliirin temeli say›lm›flt›r. Türk halk fliirinde ölçü karfl›l›¤›nda, vezin daha
seyrek olarak da tart› terimleri de kullan›lm›flt›r. Türk halk fliirinde en çok kullan›lan
ölçü hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü Türk dilinin yap›s›ndan do¤mufltur. Bu ölçü, he-
celeri aras›nda “uzunluk/ k›sal›k vb.” nitelik bak›m›ndan bir ayr›m bulunmayan
Türkçeye en uygun ölçüdür. Bir dilin ölçü sistemi, o dilin yap›s›ndan do¤ar ve ona
uygun olur. Bu nedenle Türk halk fliirinin ölçüsü, hece ölçüsüdür ve ça¤lar boyun-
ca bu durum hiç de¤iflmemifltir. Hece ölçüsü, hecelerin say›s›na göre kurulmufl bir
vezindir. Bir baflka ifadeyle, hece ölçüsünde esas, m›sralardaki hece say›s›n›n bir-
birine eflitli¤idir. ‹ki heceden bafllayarak yirmi heceye kadar düzenlenmifl hece öl-
çüsü kal›plar› vard›r. Bir halk fliirinde ilk dörtlü¤ün m›sralar› kaç heceli ise, ondan
sonraki dörtlüklerin hece say›lar› da ona uymak zorundad›r. Bu düzene uymayan
m›sralar›n ölçüsü bozuk demektir.

Halk fliirinde halk flairleri hece ölçüsünün yan› s›ra, XI. yüzy›ldan XX. yüzy›la
kadar Türk edebiyat›nda yayg›n bir flekilde kullan›lan aruz ölçüsüyle de fliirler
yazm›fllard›r.

Durak
Hece ölçüsü hecelerin say› bak›m›ndan ayn› olmas›na dayan›r. Hece ölçüsüyle ay-
n› say›da olan m›sralar›n ahengini ve ritmik tekrarlar› artt›rmak için kullan›lan bir
öge de durakt›r. M›sralar›n gelenekselleflmifl bölümlere ayr›lmas›na durak denilir.

Halk fiiirinde Tür ve fiekil

Durak: Hece ölçüsüye
söylenmifl veya yaz›lm›fl
m›sralar›n gelenekselleflmifl
bölümlere ayr›lmas›na
“durak” denilir. Duraklar
m›srada kelime ortas›ndan
bölünmez.



M›sralar›n duraklara ayr›lmas›nda hece bölünmez, durak yapabilmek için mutlaka
kelimenin bitmesi gerekir. Duraklar, m›sralarda tek düzeli¤i önler ve anlat›m› zen-
ginlefltirir. Bu nedenle, 5 heceli m›sralardan bafllan›larak kullan›lan bütün hece öl-
çüsü kal›plar›nda duraklara yer verilir. Duraklar›n geleneksel bir düzenleri vard›r.
Çift heceli (6, 8, 10, 12, 14, 16) m›sralarda durak, m›sray› iki eflit parçaya böler. Tek
heceli (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) m›sralarda ise, genellikle çok heceli k›s›m m›sra›n ilk
yar›s›nda, az heceli k›s›msa m›sra›n ikinci yar›s›nda bulunur. 

Ayn› hece ölçüsündeki m›sralar›n duraklar› de¤iflik olabilir. Meselâ, 11’li hece
ölçüsüyle söylenmifl koflmalar 6+5=11, 4+4+3=11 veya 7+4=11 fleklinde duraklara
ayr›labilir. Ayn› flekilde 7 heceli fliirlerin kiminde (4+3=7) kimindeyse (3+4=7) flek-
linde duraklara ayr›ld›¤› da görülebilir. Baz› hece ölçüsü kal›plar›n›n duraklar›n› flu
flekilde gösterebiliriz:

a) Hece say›s› az olan ölçülerde m›sralar ya hiç bölünmez ya da sadece ikiye
bölünür. 
• ‹ki dura¤a bölünen ölçüler, (2+3=5), (3+3=6), (4+3=7), (3+4=7), (4+4=8),

(5+5=10), (6+5=11), (7+7=14) fleklindedir. Bu çeflit iki dura¤a bölünen
ölçüye örnek olarak Yunus Emre’nin afla¤›daki 3+3 durakl› alt›l› hece
vezni ile yazd›¤› fliir verilebilir:

fieyhimin /elleri (3+3=6)
Uzakt›r / yollar› (3+3=6)
Aç›lm›fl / gülleri (3+3=6)
Derme¤e / kim gelir (3+3=6)

Türk halk fliirinde en yayg›n olarak kullan›lan 6+5=11 heceli ölçüye Karaca-
o¤lan’›n; 

Ilg›t ›lg›t esen / seher yelleri (6+5=11)
Esip esip yâre / de¤meli de¤il (6+5=11)
Ak elleri elvan / elvan k›nal› (6+5=11)
Karad›r gözleri / sürmeli de¤il (6+5=11)

fleklindeki dörtlü¤ü örnek olarak verilebilir.

Halk Edebiyat›nda hece ölçüsünün özellikle yedili, sekizli ve on birli kal›p-
lar› çok kullan›lm›flt›r. Anonim Halk Edebiyat›, Âfl›k Edebiyat›, Tekke ve Ta-
savvufî Halk Edebiyat› ürünleri aras›nda beflli, alt›l›, dokuzlu, on ikili, on üç-
lü, on dörtlü, on beflli, on alt›l› hece ölçüsü kal›plar›na çok az rastlan›l›r. Bu
hece kal›plar› daha çok bilmecelerde, manzum atasözlerinde ve türkülerde
görülür. Halk flairleri kal›plar› kullan›rken durak konusunda her zaman di-
siplinli davranmazlar. Birçok halk flairinin fliirinde 7’li ve 8’lilerin duraklar›
ve duraks›zlar› 11’lilerin 6+5 ve 4+4+3 duraklar› kar›fl›k biçimde kullan›ld›¤›
görülür. Bu kar›fl›kl›k yerine göre ritmin s›k s›k de¤iflip zenginleflmesini de
sa¤lamaktad›r. Dadalo¤lu’nun afla¤›daki dörtlü¤ünün ilk üç m›sra›nda on-
birli hece ölçüsünün 4+4+3, son m›sra›nda ise 6+5 duraklar› kullan›lm›flt›r.

Belimizde/ k›l›c›m›z / Kirmanî (4+4+3= 11)
Tafl› deler / m›zra¤›m›n / temreni (4+4+3=11),
Hakk›m›zda / devlet etmifl / ferman› (4+4+3=11),
Ferman padiflah›n, / da¤lar bizimdir. (6+5=11)
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b) Hece say›s› çok olan m›sralar, ikiye, üçe hatta dörde bölünür.

• Üç dura¤a bölünen ölçüler, (3+3+3=9), (4+4+3=11), (4+4+4=12),
(4+4+5=13) fleklindedir.

Kenarda/ kal›p da/ buruflma (3+3+3=9)
Tembeller/ ile hiç/ yar›flma (3+3+3=9)
Ha! Kaçma/ kar›flma/ yar›flma (3+3+3=9)
Bir dönüm bostan/ yan gel Osman (5+4=9)

Âfl›k Nûri fiahino¤lu

Bir gün olur/ deli gönül / uslan›r (4+4+3=11)
Anonim.

Künt ü kenzin/ ilân etmek/ diledi Mevlâ (4+4+5=13)
Alt› günde/ var olundu/ kubbe-i eflâk (4+4+5=13) 

Âfl›k Posoflu Sabit Müdamî.

Aflk belas›/ bafla düflse/ nâlân k›lar (4+4+4=12)
Akl›n al›p / flaflk›n k›l›p / hayran k›lar (4+4+4=12)
Gönül gözü / aç›l›nca / giryan k›lar (4+4+4=12)
Lâ-mekanda / Hak’dan dersler / ald›m iflte (4+4+4=12) 

Hoca Ahmed Yesevî.

• Dört dura¤a bölünen ölçüler (4+4+4+4=16), (4+4+4+3=15) fleklindedir.

‹lim ilim /bilmektir /ilim kendin/ bilmektir (4+3+4+3=14)
Yunus Emre.

Gülmedim geldim cihana/ görmedim bir neflen dünya (8+8=16)
Fitne fesat/ düfltü bana/ kelp dolu her/ köflen dünya (4+4+4+4=16) 
Kimisine/ hay edersin/ yoksul ise/ bay edersin (4+4+4+4=16)
Daha sonra/ zay edersin/ ak›l ermez/ iflen dünya (4+4+4+4=16)

Âfl›k Posoflu Sabit Müdamî.

Sizce, niçin Türkçenin yap›s›na en uygun ölçü hece ölçüsüdür?

HALK fi‹‹R‹NDE KAF‹YE VE RED‹F
Kafiye (uyak) sözcü¤ünün sözlük anlam›, “sonda, arkada gelen” demektir. fiiirde
ise, kafiye, anlamca ayr›, sesçe ayn› olan sözcüklerin m›sra (dize) sonunda yer al-
mas›d›r. Bir baflka söyleyiflle, bir fliirin en az iki m›sra› aras›nda ve en az bir ortak
sese ba¤l› olarak meydana getirilen ses benzerli¤ine kafiye denir. Ancak, bir fliirin
m›sralar› aras›ndaki ses benzerli¤i sadece kafiye ile sa¤lanabilece¤i gibi, genellik-
le kafiyeli söze redif dedi¤imiz ve aynen tekrarlanan “ek” yahut “kelime”lerin ek-
lenmesiyle de sa¤lanabilir. Tafl›d›klar› özelliklere dikkat edilmezse bu iki konu ka-
r›flt›r›labilir. Bu nedenle önce kafiyenin de¤eri veya yap›l›fl flekillerini ele alaca¤›z
sonra da redif konusunu iflleyece¤iz. Böylece redifle kafiyenin yap› ve anlam ba-
k›mlar›ndan farkl›l›klar› ve tafl›d›klar› özellikler ortaya konulacakt›r.
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Halk fiiirinde Kafiye
Türk Halk Edebiyat›nda kafiye konusunu “yap›l›fl biçimlerine göre” ve “dizilifl çe-
flitlerine göre” iki bafll›k alt›nda ele almak mümkündür. Bir baflka ifadeyle, bir fliir-
de kafiye incelemesi yap›l›rken iki noktaya dikkat edilmelidir. Bunlar, “kafiyenin
dizilifli” ve “kafiyenin de¤eri”dir. Afla¤›da ele al›nacak olan “kafiyenin dizilifli” bir
tip veya tipoloji meselesidir ve do¤rudan do¤ruya naz›m flekline iliflkin bir konu-
dur. Öte yandan, kafiyenin yap›l›fl› veya de¤eri ise kafiye çeflitleri ile ilgilidir.

Kafiye yap›l›fl çeflitleri: Kafiye, ses benzerli¤inin azl›¤›na, çoklu¤una göre çeflit-
lenir. Halk fliirinde kafiye çeflitleri olarak genellikle “yar›m kafiye”, “tam kafiye”,
“zengin kafiye”, “tunç kafiye” ve “cinasl› kafiye” say›labilir.

1) Yar›m Kafiye : Benzerli¤i ço¤unlukla bir tek sessiz harfe dayanan kafiyeler,
yar›m kafiyedir. Meselâ, “Bir çiçektim koruda/Harab oldum yar›da/Gözüm kal-
d› geride” m›sralar›ndaki kafiyeler “koru, yar›, geri” kelimelerinde bulunmaktad›r.
Dikkat edilirse bunlar›n aras›ndaki ses benzerli¤i sadece “r” sesleridir. Kafiyeden
sonra gelen “-de” veya “-da”lar rediftir. 

Ç›k›fl yerleri birbirine yak›n “cç, çfl, sfl, lr, ¤y, ka ke, dt, zs, gibi sestefl seslerle
de yar›m kafiye yap›labilir. Türkçenin yap›s› gere¤i yar›m kafiyenin bulunmas› ko-
layd›r. Türk halk flirinde yar›m kafiye son derece yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Halk
flairleri çok eski ça¤lardan beri kafiye konusunda hafif bir ses benzerli¤ini yeterli
görmüfllerdir. Onlara göre, m›sra sonundaki de¤iflik cinste yap›da ve yaz›l›flta olsa
bile -sesçe- kulakta ayn› izlenimi uyand›rmas› kafiye olarak yeterlidir. Bu durumun
en önemli nedeni, birincil sözlü kültür ortam›nda okuma yazma tekni¤ini bilme-
yen ve do¤açlama olarak fliir söyleyen ozanlar›n içinde bulunduklar› sosyal ve kül-
türel flartlard›r. Özellikle de do¤açlama olarak karfl›l›kl› söyledikleri fliirlerle birbi-
riyle at›flarak yar›flan, at›flma veya deyiflme yapan ozanlar›n kafiye bulma ve olufl-
turmadaki kolayl›¤› nedeniyle yar›m kafiyeyi seçtiklerini söyleyebiliriz. Yar›m kafi-
yeye Karacao¤lan’›n;

Gündüz hayallerim gece düfllerim
Uyand›kça a¤lamaya bafllar›m
Sevgilim üstünden uçan kufllar›n
Tutup kanatlar›n k›rmaya geldim”

fleklindeki dörtlü¤ü örnek olarak verilebilir.
Kald› ki mutlaka müzik ve ezgi eflli¤inde söylenilen bu fliirlerin ahengi ve rit-

mik tekrarlar› müzikle zaten daha da zenginlefltirilmektedir. Dahas›, yar›m kafiye
ile söylenmifl fliirlerin ço¤u zaman redifle de güçlendirilip zenginlefltirildi¤i görü-
lür. Bu tür söyleyifllere örnek olarak Âfl›k Gevherî’nin

Gönlümüz ba¤land› zülfün teline
Al›nmaz gözleri mestim al›nmaz
Sencileyin cevredici kuluna
Bulunmaz gözleri mestim bulunmaz

fleklindeki dörtlü¤üyle Kul Mustafa’n›n;

Ferhat fiirin için da¤lar› deflti
Âfl›k mafluk için derde bulaflt›
Mecnun Leyla için çöllere düfltü
Kerem’e Asl›’n›n közü baflkad›r

fleklindeki dörtlü¤ü verilebilir.
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At›flma: Saz flairlerinin
deyiflle tart›flmalar›
anlam›ndad›r.



2. Tam Kafiye: Ses benzerlikleri ço¤unlukla bir sessiz ve bir sesli harfe dayanan
kafiyeler, tam kafiyelerdir. Meselâ,

Sen akflamlar kadar büyülü ve s›cak
Rüyalar›m kadar sade, güzeldin
Baflbafla uzand›k günlerce ›slak
Çimenlerine yaz bahçelerinin

dörtlü¤ünde tek ve çift say›l› m›sralar›n kafiyeleri böyledir: “s›cak, ›slak” kelimele-
rindeki benzerlik “-ak”lardan; “güzeldin, bahçelerinin” kelimelerindeki benzerlik
de “-in”lerden meydana gelmektedir. Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçen ve ay-
n› uzun sesli ile biten kelimeler, baflka benzerlikleri olmasa da, tam kafiye say›l›r-
lar. Meselâ,

Bir ba¤ idi kim bu câna me’vâ
Her goncas› cennet idi gûyâ

m›sralar›nda “me’vâ” ve “gûyâ” kelimelerinin kafiyeleri birer uzun “â”ya dayan-
maktad›r. Dolay›s›yla beytin kafiyesi tam kafiyedir. Türkçede tam kafiyenin bulun-
mas› oldukça kolayd›r. 

Türk halk fliirinden tam kafiye örne¤i olarak Yunus Emre’nin

Tafld›n yine deli gönül sular gibi ça¤lar m›s›n 
Akt›n yine kanl› yafl›m yollar›m› ba¤lar m›s›n

fleklindeki söyleyifli ve Karacao¤lan’›n;

Dost yoluna verdim olan var›m›
Tafla çald›m namusumu ar›m›
Kim a¤latm›fl benim nazl› yarimi
Top top olmufl kirpikleri yafl›nan

fleklindeki dörtlü¤ü verilebilir.

3. Zengin Kafiye: M›sra sonlar›nda redif d›fl›nda üç veya daha fazla sesin ben-
zeflmesine zengin kafiye denilir. “Yurt-kurt” ve “mert-sert” gibi iki yada üç harfin
yan yana gelmesi durumunda ünlü ve ünsüzler kafiye sesi kabul edilerek zengin
kafiye olarak adland›r›l›r. Meselâ,

Çok sürse ayr›l›k aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene

m›sralar›nda “sene” ve “gene” kelimelerindeki ses benzerli¤i “ene”lerdedir. Arapça
ve Farsçadan geçen kelimelerde bir sessizle bir uzun sesliden (â, û, î gibi) ibaret
kelimeler, içinde uzun ünlü bulundurmalar› sebebiyle zengin kafiye olarak kabul
edilirler. Mesela,

Y›ld›zlar› eyledim tamâflâ
Efl’âr ki Hâl›k etmifl inflâ

m›sralar›ndaki “flâ”lar, içinde uzun ünlü bulundurmas› sebebiyle zengin kafiye
say›lmaktad›r. 
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Türk halk fliirinden zengin kafiye örne¤i olarak Karacao¤lan’›n;

Etmedim ahd ü aman›
Geçti mihnetin zaman›
Yitirdim kafl› keman›
Gözüm yafl› ça¤lar flimdi

fleklindeki dörtlü¤ü ve Pîr Sultan Abdal’›n

Her nereye gitsem yolum dumand›r
Bizi böyle k›lan ahd ü amand›r
Zincir boynumu s›kt› yamand›r
Aç›l›n kap›lar flaha gidelim

fleklindeki dörtlü¤ü verilebilir.

4. Tunç Kafiye: Kafiyeyi oluflturan ses benzeflmelerinin üçten fazla olmas› ha-
linde, kafiye olan kelimelerden birinin di¤erininin sonunda aynen tekrar edilme-
siyle oluflan kafiyeye “tunç kafiye” denir. Meselâ,

Kalenin üstü direk
Suyu nerden indirek

veya

‹lk sevgiliye benzeyen ilk ac›, ilk ayr›l›k!
Yüre¤imin yakt›¤› ateflle hava ›l›k

m›sralar›nda “direk, indirek” ve “ayr›l›k, ›l›k” kelimelerindeki ses benzerli¤i “direk”
ve “›l›k”lard›r. Türkçede tunç kafiye göreceli olarak güç bulunur. Türk halk fliirin-
den tunç kafiye örne¤i olarak Yunus Emre’nin

Hey Emre’m Yunus biçâre
Bulunmaz derdine çâre

fleklindeki söyleyifli verilebilir.

5. Cinasl› Kafiye: Sesçe ayn›, anlamca ayr› olan kelimelerden veya kelime grup-
lar›ndan yap›lm›fl kafiyelere, “cinasl› kafiye” denir. Meselâ

Niçin kondun a bülbül
Kap›mdaki asmaya
Ben yârimden ayr›lmam
Götürseler asmaya

m›sralar›ndaki “asmaya” kelimeleri sesçe ayn› olmakla birlikte anlamca birbirinden
ayr›d›r. Kelime grubuyla yap›lan cinasa örnek olarak; 

Ba¤ bana
Bahçe sana ba¤ bana
De¤me zincir kâr etmez
Zülfün teli ba¤ bana

fleklindeki mâni verilebilir.
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Kafiye çeflitleri hakk›nda yukar›da verdi¤imiz bilgilerden sonra, konuyla ilgili
di¤er unsurlar› ise flöyle s›ralayabiliriz:

1) Ana Kafiye (Ayak): Bir halk fliirinin bütün dörtlüklerinde belli bir plan dahi-
linde tekrarlanan kafiyelere, “ana kafiye” ad› verilir. Âfl›k fliirinde ana kafiyeye
“ayak” da denir. Âfl›k Seyrânî’nin afla¤›daki fliirinde her dörtlü¤ün son m›sralar›n-
daki “el” sesleri fliirin ana kafiyesi, yani aya¤›d›r.

Bir üstada olsam ç›rak 
Bir olurdu yak›n ›rak 
Yapsalar kemi¤im tarak 
Yar zülfünün tellerine 

Yönüm Hakk’a döndürseler 
Kemi¤imi kavursalar
Harman gibi savursalar 
Muhabbetin yellerine 

Seyrânî kald›r parma¤›n
Vaktidir Hakk’a durma¤›n
Deryaya akan ›rma¤›n
Katre olsam sellerine

Âfl›k Seyrânî.

2) ‹ç Kafiye: Hem halk fliirinde hem de divan fliirinde kullan›lan iç kafiye, bir
fliirde m›sra sonlar› d›fl›nda m›sra içinde uygun yerlerde kafiye bulunmas›na deni-
lir. ‹çerisinde iç kafiye bulunan fliire musammat ad› verilir. Afla¤›da Yunus Em-
re’den verilen örnek fliir iç kafiyelerle yaz›lm›flt›r. 

Bunda el ayak öpilür görenün can› kap›lur
Garib misafir yap›lur zavye vü mescid-hâneden

Agu içerse nufl olsun süçi içerse hofl olsun
Yunus ile yoldafl olsun gelsün Allah’›na giden

Yunus Emre

Halk fliirinde kafiyeyi flekil bak›m›ndan yani kafiye örgüsüne göre incelersek;
düz kafiye, çapraz kafiyenin kullan›ld›¤› görülmektedir.

1) Düz Kafiye: Kafiyelerin alt alta s›raland›¤› dizelerde görülen kafiye örgüsü-
dür. Kafiyenin yar›m, tam veya zengin olmas› önemli de¤ildir.

Tan y›ld›z› gibi parlad›n ç›kt›n......a
Gören âfl›klar›n ba¤r›n› yakt›n......a
Güzel turna m›s›n gölden mi kalkt›n......a
Al valas›n yeflil bafl›n sevdi¤im...........b

Erzurumlu Emrah

2) Çapraz Kafiye: Kafiyelerin birer aral›kla s›raland›¤› dizelerde görülen kafiye ör-
güsüdür. Çapraz kafiyede de kafiyenin yar›m, tam veya zengin olmas› önemli de¤ildir.

fiurda bir dilbere gönül düflürdüm......a
Yanaklar› benzer nar tanesine............b
Divanesi olup akl›m flafl›rd›m............a
As›layd›m zülfün her tanesine............b
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Halk fiiirinde Redif
Redif fliirde kafiye kelimesinden sonra gelen, anlam ve görevi bir olan ek ve keli-
melere denilir. Kafiyeden ayr›ld›¤› nokta da buras›d›r. fiiirde anlam›n kuvvetlendi-
rilmesi, kafiyenin zenginleflmesi ve ahengin artmas› ço¤u zaman redife ba¤l›d›r.
Redifler kafiyeden sonra gelirse onu zenginlefltiren ve naz›mda flekil bütünlü¤ü
sa¤layan bir ö¤e olur. Halk fliirinde redifin en önemli görevi, kafiye bulmakta güç-
lük çekilen kelimeleri dize sonunda getirebilmekte sa¤lad›¤› kolayl›kt›r. Baz› fliir
örneklerinde kafiye kelimesi kullan›lmadan redife yer verildikleri de görülebilir.
Bu flekilde kafiye olmadan tekrarlanan rediflerin halk fliirinde hiçbir önemi yoktur.
Bu durum naz›m acemili¤inin en belirgin iflareti olarak kabul edilir. fiiirde ayn› an-
lama gelen kelimelerin tekrar›yla kafiye yap›lmaz. Nitekim

Bu gece ay solgun y›ld›zlar uzak
Ben yapayaln›z›m annemden uzak

m›sralar›ndaki “uzak” kelimesi kafiye de¤il rediftir. Bu nedenle m›sralar kafiye-
sizdir. E¤er m›sra sonlar›ndaki kelimeler farkl› anlamlara geliyorsa kafiye olur.
Meselâ,

Yollarda kalan gözler
Y›llard›r seni gözler

m›sralar›ndaki birinci “gözler” görme organ› olan “göz”ün ço¤uludur; ikinci “göz-
ler” ise “gözlemek”ten genifl zamand›r ve bu nedenle m›sralar birbiriyle kafiyelidir. 

Gramer bak›m›ndan m›sra sonlar›nda yer alan ayn› ifllevi gören ekler de birbir-
leriyle kafiyelenemez. Bu türlü ekler de redif olarak kabul edilir. Meselâ,

Uzun uzun yollara bakt›m
Kimse gelmeyince flaflt›m

m›sralar›ndaki “-t›m”lar ayn› ifllevi yüklenmifl eklerdir ve bu m›sralarda kafiye yok-
tur, sadece redif vard›r. 

M›sra sonlar›nda anlaml› kelimeler veya ifllevi ayn› olan ekler varsa, kafiye bun-
lardan önceki kelimelerde aran›r. Kafiyeden sonra tekrarlanan bu anlam› ve ifllevi
ayn› kelimeler ve eklere redif ad› verilir. Meselâ,

Vard›m ki ba¤ a¤lar, ba¤›ban a¤lar
Sümbüller periflan, güller kan a¤lar.

m›sralar›nda “a¤lar” rediftir. Kafiye ise “ba¤›ban” ve “kan” kelimelerindedir. Halk
fliirinde redif genellikle m›sra›n sonundad›r. Bazan, redifler bir ahenk unsuru ola-
rak kafiye olmaks›z›n m›sra sonlar›nda tek bafllar›na bulunabilirler. Bu durumda
kafiyenin ifllevini de redif üstlenmifl olur. Halk fliirinde genellikle m›sran›n sonun-
da olmakla birlikte redif çeflitli biçimlerde görülür. Bazen dize sonundan daha or-
talara kayabilir. Buna ba¤l› olarak kafiyenin m›sran›n ilk kelimesine kadar gitti¤i de
olur. Afla¤›daki fliir, redifin m›sra bafl›na kadar gitti¤ini gösteren güzel bir örnektir:

Kalkt› deli gönül sürdü yürüdü
Del oldu, gidelim bizim illere
Gözüm yafllar› yeryüzü bürüdü
Sel oldu gidelim bizim illere

50 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl



Türk halk fliirinde rediflerin uzunluk ölçüsü yoktur. Kim zaman bir dizenin ta-
mam› bile redif olabilir. Bu duruma Kul Himmet’in;

Gönül kuflu yuvadan uçtu
Giden gelsin bizimle dost iline
Katarlar ba¤land› kafile göçtü
Giden gelsin bizimle dost iline

fleklindeki dörtlü¤ü örnek olarak verilebilir.
Bunun yan›s›ra, halk fliirinde duygu, düflünce ve benzetme üretmedeki ifllevsel-

li¤i nedeniyle redife çok önem verilir. Halk flairleri kafiyeden çok redife önem ver-
mifllerdir, demek yanl›fl olmaz çünkü halk fliirlerinin pek ço¤u rediflidir. Halk flair-
leri rediflerde dilin özelliklerinden yararlanarak, çeflitli söz oyunlar› ve deyimleri
son derece çekici bir biçimde kullanm›fllard›r. K›saca, redif fliirin ana fikrini belir-
lemeye yarayan bir anahtar de¤erindedir. fiiirin bütün düflünce gücünü ve yükünü
tafl›yan ve d›fla vuran rediftir.

Türk halk fliirinde üç çeflit redif vard›r:
a) Yaln›zca bir ekten ibaret rediflere “ek redif ” ad› verilir. Ek redife örnek ola-

rak, Köro¤lu’nun flu dörtlü¤ü verilebilir:

“Yürü yi¤it beyler nam›m›z kals›n 
Kelle getirenler bahfliflin als›n 
Öldürün atlar›n hep yayan kals›n
Yaya kalana da çal›n k›l›nc› 

b) Bir kelimeden ibaret rediflere “kelime redif ” denilir. Bayburtlu Zihnî’nin afla-
¤›daki söyleyiflinde “kelime redif” kullan›lm›flt›r:

Vard›m ki ba¤ a¤lar ba¤›ban a¤lar
Sümbüller periflan güller kan a¤lar

c) Redif, bir dizenin sonunda hem kelime hem de ek redif durumunda bulu-
nabilir, bu tür rediflere de “ek ve kelime redif ” ad› verilir. Ek ve kelime redi-
fe örnek olarak Âfl›k Meslekî’nin;

Yüksek uçan yorulur bir gün
Mizan terazisi kurulur bir gün
Herkesin etti¤i sorulur bir gün
Döner mi yarabbi dil yavafl yavafl

fleklindeki dörtlü¤ü verilebilir.

Halk fliirinde kafiye ve redifle ilgili baz› bilgileri Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz› Kültür
Gelene¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay. 2000) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 1.
bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Halk fliirinde sizce kafiye mi yoksa redif mi önemlidir aç›klay›n›z.
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HALK fi‹‹R‹NDE HECEL‹ NAZIM fiEK‹LLER‹

Naz›m fiekli
Halk fliirinde naz›m fleklini d›fl yap› özellikleri belirler. Halk fliirlerinin d›fl yap›
özellikleri, “naz›m birimi”, “nazm›n hacmi”, “nazm›n kafiye örgüsü” ve “nazm›n
ölçüsü”nden oluflur. Bunlardan ilk üçü do¤rudan do¤ruya fliirin ait oldu¤u naz›m
biçimini belirler. Bir baflka ifadeyle, bir fliirin naz›m birimi, naz›m hacmi ve nazm›n
kafiye örgüsü ve ölçüsüne ba¤l› geleneksel olarak kal›plaflm›fl formlara naz›m flek-
li ad› verilir. 

1) Naz›m Birimi: fiiirlerde, geleneksel flekil ve anlam bütünlü¤ü tafl›yan, fliirin
inflas›nda yap› unsuru olan ve kendi içinde organik ba¤›ms›zl›¤› bulunan
m›sra toplulu¤una naz›m birimi denir. Türk Halk Edebiyat›n›n heceli ürün-
lerinde kullan›lan naz›m birimi “dörtlük”tür. Türk Halk Edebiyat›n›n aruzlu
fliirlerinde ise, naz›m birimi beyittir.

2) Nazm›n Hacmi: fiiirin inflas›nda kullan›lan naz›m biriminin say›s›na ba¤l›
olarak uzunluk-k›sal›k veya hacim aç›s›ndan naz›m biçiminin ay›rt edilmesi-
ni sa¤layan ölçüttür. Türk halk fliiri üç boy hacim ölçüsüne veya üç çeflit ha-
cim formuna sahiptir. Bunlar, bir dörtlükten oluflan mâni, en az iki dörtlük
en fazla dört dörtlük olan koflma ve en az befl dörtlükten bafllay›p dörtlük
say›s›nda s›n›r› olmayan destan naz›m biçimleridir. Mânilerin ayn› ölçü ve
uya¤a ba¤l› olarak ayn› anlat›m tutumu ve konu bütünlü¤ünde arka arkaya
getirilmesiyle dörtlük say›s› birden fazla oldu¤unda ise 4 mâniye kadar “kofl-
ma” ve 5 mâniden fazlaysa “destan” naz›m flekli ve türü olarak adland›r›l›r.

3) Nazm›n Kafiye Örgüsü (Uyak düzeni): Halk fliirinde belli bir ölçüde söylen-
mifl olan fliirin içinde kafiyelerin s›ralan›fl ve tekrarlan›fl kurallar› demektir.
Heceli halk nazm›n›n mâni ve koflma tipi olarak adland›r›lan iki temel kafi-
ye örgüsü vard›r:
a) Mâni Tipi Kafiye Örgüsü: Düz, cinasl› ve kesik (ayakl›) gibi adland›rma-

larla yaln›z mâni türlerinde görülen bu kafiye dizilifl tarz›na örne¤in tek
olmas› nedeniyle mâni tipi kafiye denilmektedir: aaxa fleklinde bir kafi-
ye örgüsü vard›r. Halk fliirinin yan›s›ra divan edebiyat›n›n aruz ölçüsüy-
le infla edilen k›t’a, tuyu¤ ve rübaî naz›m biçimlerinin kafiye düzeni de
mâni tipi kafiye diziliflindedir.

Kafiye flemalar›nda (örgü) “x” ile gösterilen m›sralar serbest (kafiyesiz) anlam›ndad›r.

b) Koflma Tipi Kafiye Örgüsü: Koflma tipi kafiye düzeninin, sadece ilk dört-
lü¤ü de¤iflen 4 kafiyelenifl çeflidi vard›r. Koflman›n kafiyelenifl flekilleri
flöyledir:

a) aaab, cccb, dddb ...
b) abab,cccb, dddb ...
c) abxb, dddb, eeeb ...
d) aaaa, bbba, ccca ...

Koflma tipi kafiyenin bütün flekillerinde dördüncü m›sra›n›n daima bir-
birleriyle kafiyeli oluflu, sözlü kültür ortam›nda yarat›lan ve icra edilen
sözlü fliirlerin bütünlü¤ünü sa¤lamak ve ezberlenerek haf›zada saklan-
may› kolaylaflt›rmak amac›n›n›n bir sonucudur. Sözlü kültür ortam›nda
daimi olarak ezgi eflli¤inde icra edilen koflmalar›n dördüncü m›sralar›
genellikle nakarat durumundad›rlar.
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Halk fliirinin, dörtlük naz›m birimi ve heceyle oluflturulan destan, güzelle-
me, koçaklama, tafllama, a¤›t, kofluk, sa¤u, semaî, varsa¤›, ilahi gibi naz›m
türleri ve ayn› flekilde Divan Edebiyat›nda kullan›lan k›t’a, flark›, murabba
ve tuyu¤ gibi naz›m flekillerinin kafiyelenifli koflma tipi kafiyedir. 

4) Nazm›n Ölçüsü: Hecelerin say›lar›n›n ya da uzunluk ve k›sal›klar›n›n dü-
zenli biçimde s›ralan›fl temeline dayanan ve naz›mda ritmik tekrarlar›n ve
ahengin arac› olarak kullan›lan “söz ölçüsü”dür. Halk fliirlerin m›sralar›n›
oluflturan hece say›s›, duraklar ve kafiye düzeni vas›tas›yla sözlü kültür or-
tam›nda “sözün” m›sra bütünlü¤ünde sabitlenmesini sa¤lar.

Halk fiiirinde Kullan›lan Heceli Naz›m fiekilleri
Türk halk fliirinin heceli ürünlerinde mâni, koflma ve destan olmak üzere üç na-
z›m flekli kullan›l›r:

Mâni
Mâni, bir dörtlükten oluflan, kafiye örgüsü aaxa biçiminde düzenlenen, ço¤unluk-
la hecenin 7 ve 8’li kal›plar›yla yaz›lan halk fliiri naz›m flekline denilir.

Mendilim tural›d›r
Sevdi¤im bural›d›r
Geçme kap›m önünden
Yüre¤im yaral›d›r
***
Evimizin önü marul
Sular akar har›l har›l
N’olur anam gel bir daha
K›z›m diye bana sar›l

E¤er ayn› anlat›m tutumuyla ve ayn› konuda bir fliir bütünlü¤ü içinde mâniler
arka arkaya getirilirse, dört-befl mâniden oluflan metin naz›m hacmi olarak kofl-
maya (bk. Koflma), beflten daha fazla on veya yirmi mâniden oluflan bir fliir met-
ni ise naz›m hacmi bak›m›ndan bir naz›m flekli ve türü olan destana dönüflür. (bk.
Destan).

Koflma
Koflma ço¤unlukla hecenin 8’li ve 11’li kal›plar›yla yaz›lan; en az iki, en fazla dört
dörtlükten oluflan bir naz›m biçimidir. Koflman›n kafiye örgüsü aaab, cccb, dddb
...; abab, cccb, dddb ...; abxb, dddb, eeeb ...; aaaa, bbba, ccca ... flekillerinden bi-
risi olabilir. Koflmalar yap›lar›na göre as›l koflma, koflma flark›, musammat koflma,
dedim-dedi’li koflma, tecnis koflma, zincirleme koflma, ayakl› koflma, yedekli kofl-
ma, zincirbend ayakl› koflma, musammat ayakl› koflma, musammat zincirbend
koflma ve musammat zincirbend ayakl› koflma fleklinde s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Yap›lar›na Göre Koflmalar
a) As›l Koflma: Düz koflma veya adi koflma da denilen, genellikle (4+4=8),

(6+5=11), (4+4+3=11) durakl› 8 veya 11’li hece ölçüsü kullan›lan, 2 ile 5 dört-
lük aras›nda hacime sahip fliirlere as›l koflma denilir. Halk Edebiyat›n›n en yay-
g›n olarak kullan›lan naz›m biçimidir.
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Bir sabah u¤rad›m göl kenar›na
Sunam beni gördü yüzmeye durdu
Çal›nd› ç›rp›nd› ç›kt› kenara
Elâ gözlerini süzmeye durdu

‹stedim kendimi göle atam
Elimi uzat›p yavruyu tutam
Bir hâyâl eyledim sar›l›p yatam
Vefâs›z gönlümü üzmeye durdu

Emrah flahin alm›fl bugün yalç›n›
Yel estikçe döker bele saç›n›
Arz-› hâl eyledim visal bac›n›
‹nci difllerini dizmeye durdu

(Âfl›k Emrah).

b) Koflma fiark›: Kurulufllar› bak›m›ndan flark›lara benzedikleri için flark›-koflma
denilen bu flekildeki koflmalarda, ilk dörtlü¤ün ikinci ve dördüncü m›sralar›yla
di¤er dörtlüklerin dördüncü m›sralar› kavufltak (nakarat) olarak aynen tekrar
edilir. Ezberlemeyi kolaylaflt›ran ve tekrar yoluyla vurgulanmak istenilen fikrin
telkinini sa¤lay›c› teknik özelliklere sahiptir.

Sal›narak yürü ceylan kuzusu
Kaçma maral kaçma ben avc› de¤ilim
Seni sevmek imifl bafl›m yaz›s›
Kaçma maral kaçma ben avc› de¤ilim
...
Kâtibî kulunum yaz› yazar›m
Alt›n kalem ile tarih yazar›m
Kâkülün teline inci dizerim
Kaçma maral kaçma ben avc› de¤ilim

(Âfl›k Kâtibî).

c) Musammat Koflma: Musammat koflma iç kafiyelere sahip olan koflma demektir.
Musammat koflmalarda, m›sralar›n›n sonundaki kafiyeden baflka bir de her m›s-
ra›n içinde bir kafiye bulunur; bu m›sra içindeki ve sonundaki kafiyeler ayn› za-
manda birbirleriyle de kafiyeli olur.

Sevdim bir dilberi/ gönül serveri
Duda¤› sükkeri/ em emcesine
Gezmiflim her yeri/ böyle bir peri
Görmedim ekseri/ ademcesine 

(Âfl›k Yesârî).

d) ‘Dedim-Dedi’li Koflma: Seven ve sevilen aras›nda “dedim-dedi’li” ifadelerle kar-
fl›l›kl› diyalog fleklinde düzenlenen koflmalard›r. “Dedim-Dedi” fleklindeki kofl-
malar iki flekilde oluflturulurlar. “Dedim-Dedi”li koflmalar, birinci flekilde bir
m›sra soru bir m›sra cevap; ikinci flekilde ise bir m›srada hem soru hem cevap
yer alacak biçimde düzenlenmifltir. 
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Dedim Kemâliyi a¤latma yâr›m
Dedi âfl›klar› a¤latmak kâr›m
Dedim kalmad› hiç sabr› karar›m
Dedi sabr›n sonu hep selamettir

(Âfl›k Kemâlî).
***
Dedim yanaklar›n dedi gülümdür
Dedim kaküllerin dedi sümbülümdür
Dedim Garip Hasan dedi kulumdur
Dedim sarmaflal›m dedi ki yok yok

(Âfl›k Garip Hasan).

e) Tecnis Koflma: Bütün kafiyeleri cinasl› olan koflmalara tecnis veya tecnis koflma
denilir.

Ben âfl›k›m el gö¤üste yüz yerde
Gel efendim del sînemi yüz yerde
Yaralar›m göz göz oldu yüz yerde
Demem yârim ne yarad›r o yara
...
Gevherî der benim yârim sanemdir
‹ki gözüm ça¤lar kurusa nemdir
Gel güzelim dudaklardan sen emdir
Müptelây›m lebler ile o yâra

(Âfl›k Gevherî).

f) Zincirleme Koflma: Her dörtlü¤ün son m›sra›ndaki kafiye sözcük ya da sözcük
öbe¤inin, kendinden sonraki dörtlü¤ün ilk m›sra›n›n bafl›nda tekrarlanmas›yla
oluflturulan koflma biçimine zincirleme koflma ad› verilir. Bu flekilde m›sra ba-
fl›na al›nan sözcük veya sözcük öbe¤i bazen kafiyeli sözcük bazen de baflka bir
sözcük de olabilir.

O ki yarat›ld›k turâb-› Tur’dan
Perverdigâr Hak Subhân› biliriz
Turâb›n asl›n› yaratt›n nurdan
Nurdan evvel bir mekân› biliriz

Mekânda var iken nice bin fleher
An› ziynet k›ld› ne murg-u meher
Günde yetmifl kere eyledi teher
Ana nisbet dü cihan› biliriz

(Âfl›k Zülâlî).

g) Ayakl› koflma: Koflman›n ilk dörtlü¤ünde ilk iki m›sradan ve son iki m›sradan
sonra ve di¤er dörtlüklerde ise dördüncü m›sradan sonra befl heceli ziyade (ar-
t›k) bir m›sra eklenmesiyle oluflturulan yedekli koflmalara ayakl› koflma ad› ve-
rilir. Ayakl› koflmalar›n kafiye flemas› ab(b)ab(b) cccb(b) dddb(b)... fleklindedir
(Not: Parantez içindeki harfler ziyade m›sralar› gösterir).
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Ey benim can içre can›m
fiuh nevcivân›m olma bî-vefâ
Rahmeyle bana
Ben sana kurban›m gel kes gerdan›m
Dök yerlere kan›m tek ol âflina
Olma bî-vefâ

Nâr-› aflk›n serde düfltüm derde
fieklin perilerde yoktur kiflverde
Ellerin hançerde zerrîn kemerde
Her gördü¤ün yerde gel k›yma bana
Can sana fedâ

Sevdim sen dilberi hûblar serveri
Gördüm fleklin peri oldum müflteri
Çeksen de hançeri kessen de bu seri
Gayr› flimden geri sen flah ben geda
Kul oldum sana

h) Yedekli Koflma: ‹ki flekilde meydana getirilir. Birinci flekli koflman›n dörtlükleri-
nin ikinci ve üçüncü m›sralar›n›n aras›na bir mâninin (bayat›) yerlefltirilmesi ve-
ya kafiye örgüsü mâniye uymayan yedi heceli dörtlük veya beflliklerin konul-
mas›yla oluflturulur. Bu tür koflmaya yedekli koflma denilir.

Uyanm›fl›m hâb-› nazdan havf ilen
K›rklar dolusu verdi tabla raf ilen
Dolu tabla raf ilen
Divan durdum saf ilen
Ö¤üt almam laf ilen
Erenler taraf ilen
Yedi deryalar› kûh-i Kaf ilen
Gavvazam kayna¤a dalsam el k›nar

(Âfl›k Zülâlî)

Yedekli koflman›n ikinci çeflidineyse, yedekli beflli koflma ad› verilir. Yedekli
beflli koflmalar hecenin 8’li kal›b›yla oluflturulur. Bu koflmalar›n her bendinde
iki k›ta bulunur. ‹lk k›ta befl, ikinci ve “yedek” olarak adland›r›lan k›ta dört m›s-
rad›r. Birinci k›tan›n ilk üç m›sra› birbiriyle, dördüncü ve beflinci m›sralar› da,
ilk üç m›sradan ayr› ve kendi aralar›nda kafiyelidir. Yedek denilen ikinci k›ta-
n›n dört m›sra› kendi aralar›nda kafiyeli olmakla birlikte, bu k›talar›n ikinci m›s-
ralar› birbiriyle ve dördüncü m›sralar› birbiriyle nakaratt›r. Bu düzen koflman›n
di¤er bentlerinde de aynen devam eder. Yani yedekli beflli koflman›n kafiye ör-
güsü aaabb-cCcC, çççdd-cCcC, eeeff-cCcC flekildedir.

Kars flehitler yata¤›d›r (a)
Gazilerin oca¤›d›r (a)
Laçin do¤an dura¤›d›r (a)
Yaflat›r m› kargalar› (b)
K›rd› hemen gür küffar› (b)
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Yurdu ald› bafltan bafla (c)
Osmanl›lar flan›n kofla (C)
Art›rd›n ey Muhtar Pafla (c)
Binler yafla binler yafla (C)

j) Zincirbend Ayakl› Koflma: Ayakl› koflmalar›n k›sa m›sralar› (ziyade m›sralar›)
veya k›sa m›sralar›n son kelimeleri kendinden sonra gelecek m›sralarda tekrar-
lanan koflmalara zincirbend (zincirleme) ayakl› koflma denilir.

Gani Mevlâm düfltüm aflk›n oduna
Aflk oduna düfltüm ci¤erim kebâb
Söyündürmez âb
Âb ak›yor benim iki gözümden
Gözümden akan yafl hep olur flarab
Kerem et Yârab

Kerem et Yârabbi hâlim yamand›r
Yaman oldu hâlim sana ›yand›r
Iyan oldu beyân âhir zamand›r
Âhir zaman oldu oku dört kitâb
Bulas›n sevâb

Sevâb istersen seherde uyan
Uyan seher vakti alas›n meydan
Meydana girmiflim bu sînem uryan
Uryan olur sînem ey âlicenâb
Eyledim hicâb

Hicâbdan bafllad›m güzel feryâda
Feryad ediyorum dilim duada
Duadan ayr›lmam dâr-› dünyada
Dünyada yok imifl Zahmiyâ sahab
Olmuflum türâb

Zahmî

k) Musammat Ayakl› Koflma: Hem musammat hem de ayakl› olma özelliklerine
sahip koflmalara, musammat ayakl› koflma denir.

Ey güzeller flah› âfl›klar ah›
Kessin bizden rah› etme içtinap
Hak’tan et hicab
Yeryüzünün mah› diller penah›
Seversen Allah’› çok k›lma azap
Ey tasvir-i nikab

Sen hublar âlas› cihan ranas›
Kâkülün sevdas› gönlün havas›
Kaddin dilaras› aflk›n cilas›
Bafl›m›n belâs› kafllar›n mihrap
Eyledi harab
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Emrah ne savaflt›r yar kalem kaflt›r
Hain ba¤r› tafl t›r gözlerim yafl t›r
Ruhlar›n haflhafl t›r aflk›n atafl t›r
Cemalin mehvefl tir mislin afitap
Bulunmaz erbab

l) Musammat Zincirbend Koflma: Hem musammat hem de zincirbend koflman›n
özelliklerine sahip koflmalara musammat zincirbend koflma denir.

m) Musammat Zincirbend Ayakl› Koflma: Hem musammat, hem ayakl› hem de
zincirbend koflmalar›n özelliklerine sahip koflmalara, “musammat zincirbend
ayakl› koflma” denir. 

Destan
En az befl dörtlükten bafllay›p s›n›rs›z dörtlük say›s›na sahip, kafiye örgüsü aaab,
cccb, dddb ....; abab,cccb, dddb ...; abxb, dddb, eeeb ...; aaaa, bbba, ccca ... flek-
lindeki koflma tipi kafiye örgülerinden herhangi birisi kullan›lan fliirlerin naz›m
flekline destan ad› verilir. Destanlar, flekil yönünden düz koflma, zincirleme kofl-
ma, yedekli beflli koflma, koflma flark›, divan flekilleriyle düzenlenebilece¤i gibi
beflten fazla mâninin anlat›m tutumu ve konu bütünlü¤ü içinde arka arkaya ek-
lenmesiyle kafiye örgüsü mâni, hacim bak›m›ndan destan naz›m flekilleriyle de
oluflturulabilir.

Beflten fazla mâninin anlat›m tutumu ve konu bütünlü¤ü içinde bir araya ge-
lerek oluflturdu¤u bu tür destanlara örnek olarak, Âfl›k Hüznî’nin “Neflide-i Meser-
ret: Yunanl›lara Nasihat” adl› destan› verilebilir:

Bonsuar Venizelos Lord Curzin’in yas günü
Nerede kald› Pantos Ac›y› ihsas günü
Gözlerin ayd›n olsun Venizelos nerdesin
Denize düfltü Aftos Yunan’›n iflâs günü

Ankara’y› tuttun mu Ben hürüm hür yaflar›m
Yoksa hap› yuttun mu Nice engel aflar›m
Sakarya’da yedi¤in Türk’e zincir vuracak
Daya¤› unuttun mu Kafalara flaflar›m

Türkün elinde martin Sanma eli ba¤l›y›m
Duramaz Yohan, Artin K›l›ç gibi za¤l›y›m
Palikarya mahvoldu Dedeni çifte koflan
Kör olas›n Kostantin Büyük Türk’ün o¤luyum

Bo¤az› tuttu Türkler Yetifl ey medeniyet
Hac› Anesti ürker Yunan’› sard› zillet
Sizi faka düflüren Yaflas›n büyük millet
Dostunuz kikirikler Kabul etmedi zillet,

(Âfl›k Hüznî).
Kikiri¤e aldand›n
Onun aflk›na yand›n
Anadolu gencini
Bütün öldü mü sand›n
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Konuyla ilgili baz› bilgileri Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz› Kültür Gelene¤i ve Destan
Türü (Ankara: Akça¤ Yay. 2000) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 1. bölümünde konuyla
ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Sizce “zincirleme” (zincirbend) koflma denilen ve bir dörtlü¤ün son m›sra›ndaki kafiye
kelimesinin, di¤er dörtlü¤ün ilk kelimesi olmas› esas›na dayal› flekil özelli¤i niçin olufltu-
rulmufl olabilir?

HALK fi‹‹R‹NDE NAZIM TÜRÜ KAVRAMI VE NAZIM
TÜRLER‹

Naz›m Türü
Türk halk fliirinde naz›m türleri fliirin konusu, flairin anlat›m tutumu (eda), fliirin ez-
gisi ve naz›m flekli gibi unsurlara dikkat edilerek belirlenir. Bir anlamda bir fliirin
naz›m flekli de¤erlendirilirken, o fliirin d›fl yap› özellerine; naz›m türü tespit edilir-
ken d›fl yap› özellikleri yan› s›ra iç yap› özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Halk
fliirinde naz›m türünü belirlemede kullan›lan dikkat edilmesi gereken hususlar› k›-
saca flöyle aç›klayabiliriz:

1) fiiirin Konusu: Halk fliirinde konu s›n›rs›zd›r. Gelene¤i bilen herhangi bir
kimse taraf›ndan herhangi bir nedenle fliirlefltirilme¤e de¤er bulunan bir ko-
nu ele al›n›p, o konu hakk›nda bir fliir söylenebilir.

2) fiairin Anlat›m Tutumu: Yarat›c› veya icrac›n›n eseriyle, dinleyicide uyan-
d›rmak istedi¤i duygu ve düflünceleri gerçeklefltirme amac›na yönelik olarak
konuya karfl› tak›nd›¤› övme, yerme, yerinme (flikâyet), ö¤üt verme, bilgi-
lendirme (didaktik), e¤lendirme (güldürme), yas tutturma (a¤latma) gibi ge-
leneksel tav›rlara ve bunlara ba¤l› olarak konuyu iflleyifl tarz›n›n her birine
anlat›m tutumu veya eda denilir. 
Bir baflka ifadeyle halk fliiri ba¤lam›nda anlat›m tutumu veya eda, bir âfl›¤›n
fliirinin mesaj›n›n icra ba¤lam›nda dinleyicide uyand›rmas›n› bekledi¤i duy-
gusal reaksiyona yönelik olarak ezgiyle bütünleflen ve geleneksel olarak ka-
l›plaflm›fl konuyu ele al›fl tavr› fleklinde tan›mlanabilir. Âfl›k fliirinde herhan-
gi bir tema yukar›da say›lan sekiz anlat›m tutumuyla ele al›nabilir. Bir baflka
söyleyiflle herhangi bir konuyu iflleyen bir âfl›k iflledi¤i konunun icras›yla
dinleyicisi üzerinde sekiz aç›dan tesirde bulunabilir veya âfl›¤›n fliiriyle ver-
mek istedi¤i duygulara yönelik olarak seçti¤i konuyu iflleyifl tarz› veya tav-
r›n›n niteli¤i sekiz kategoriden birinde ele al›nabilir. Çok nadir olarak bir fli-
irde birden fazla iflleyifl tarz› veya anlat›m tutumu kar›fl›k olarak bir arada
bulunabilir. Bu anlat›m tutumlar›yla söylenen naz›m flekil ve türlerini flöyle
s›ralayabiliriz:
a) Güldürmeye/E¤lendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Güldürücü, Paro-

di, Mizahî Edayla ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar).
b) Övmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Koçaklama, Yi¤itleme, Methiye ve

Güzelleme Edas›yla ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar).
c) Yermeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Tafllama, Sicilleme ve Elefltirel Eday-

la ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar).
d) fiikâyet Etmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (fiikayet-nâme ve Dilekçe Eda-

s›yla ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar).
e) Ö¤üt Vermeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Ö¤üt verici, Mâniler, Koflmalar-

Atasözü Destanlar›).
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f) Bilgilendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Bilgilendirici, Didaktik/Ha-
ber-Mâniler Koflmalar-Destanlar).

g) Yas Tutturmaya Yönelik Anlat›m Tutumu (A¤lat›c›, A¤›t-Koflmalar-Des-
tanlar-Mâniler).

h) Hüner Göstermeye-Övünmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Elifbalar, Ata-
sözü Destanlar›, Dudakde¤mez, Satranç, Tecnis, Mâniler-Koflmalar-
Destanlar).

3) fiiirin Ezgisi: Âfl›k taraf›ndan herhangi bir nedenle fliirlefltirilme¤e de¤er
bulunan bir konu ele al›n›r ve bu konu etraf›nda oluflturulan fliir ezgi ad› ve-
rilen, konu ve anlat›m tutumu aç›s›ndan türü belirleyen geleneksel âfl›k ha-
vas› veya havalar›yla icra edilir. Halk fliirinde ço¤unlukla türler ile ezgileri
kal›plaflm›fl olarak bir arada bulunur. 

4) Naz›m fiekli: fiiirin oluflturuldu¤u naz›m birimi, kafiye örgüsü ve ölçüyle
birlikte oluflan geleneksel kal›plaflm›fl formlardan her biri.

5) Naz›m Türleri: Türk halk fliirinde konu, anlat›m tutumu, ezgi, naz›m flekli
ölçütlerinden birini veya bazen de birkaç›n› dikkate alarak yap›lan tür ta-
n›mlar›na naz›m türleri ad› verilir. Bunlar aras›nda en yayg›n olarak kabul
gören naz›m türleri flunlard›r:

Konular›na Göre Koflma Türleri
a) Güzelleme: Güzelleme güzel ve güzellerle güzelliklerin övüldü¤ü koflmalara

denir. Yurt, do¤a, mevsim tasvirleri ve benzeri güzellikleri konu edinen övme-
ye yönelik anlat›m tutumuyla oluflturulan ve bu türe has ezgilerle icra edilen
koflmalar da güzelleme türü içinde yer al›rlar.

Dinleyin a¤alar medhin edeyim
Elma yanakl›m›n kara kafll›m›n
O gül yüzlerine kurban olay›m
Dal gerdanl›m›n s›rma saçl›m›n
...
Bin deyifl söylerin her gidifline
Evvel sevip sonra terk edifline
Noksânî girdin mi sen de düflüne
O turunç memeli beyaz döfllümün

(Âfl›k Noksânî).

b) Koçaklama: Bu tür koflmalara yi¤itleme de denilir. Yi¤itlik, kahramanl›k, dö-
vüfl ve savafl konular›nda söylenen övmeye yönelik bir anlat›m tutumuyla olufl-
turulan ve bu türe has ezgilerle icra edilen fliirlere koçaklama ad› verilir.

‹ki koçak bir araya gelende
Görelim ne ifller meydan içinde
Kesilir kelleler boflal›r kanlar
Ye¤in olur leflker meydan içinde
...
Yi¤itler ça¤r›fl›r yaman gün olur
Allah Allah derler yüksek ün olur
Çarha çarha dö¤iflicek hun olur
Hasm›n arar koçlar meydan içinde

(Köro¤lu).
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c) Tafllama: Toplumdaki haks›zl›klar›n, geriliklerin, ekonomik sorunlar›n, yolsuz-
luklar›n, kiflilerin be¤enilmeyen yönlerinin alaya al›narak, güldürücü, i¤neleyi-
ci bir biçimde elefltirerek yermeye ve güldürmeye yönelik anlat›m tutumuyla
oluflturulan ve bu türe has ezgilerle icra edilen fliirlere tafllama ad› verilir.

Telli sazd›r bunun ad›
Ne âyet dinler ne kad›
Bunu çalan anlar kendi
fieytan bunun neresinde?

Venedikten gelir teli
Ard›ç a¤ac›ndan kolu
Be Allah’›n sersem kulu
fieytan bunun neresinde?

Abdest alsan ald›n demez
Namaz k›lsan k›ld›n demez
Kad› gibi haram yemez
fieytan bunun neresinde?
...
Dertli gibi sar›ks›zd›r
Aya¤› da çar›ks›zd›r
Boynuzu yok kuyruksuzdur
fieytan bunun neresinde?

(Âfl›k Dertli).

d) A¤›t: Tan›nan, bilinen fertlerin ölümü ve öldürülmesi baflta olmak üzere yan-
g›n, deprem, sel bask›n› ve trafik kazalar›, salg›n hastal›klar gibi toplumsal ve
do¤al afetleri, gurbet, askerlik, kaybolma, gelin gitme gibi ac›kl›, hüzünlü ve
üzücü olaylar› konu edinen, törenlerde veya tören d›fl› zamanlarda a¤latmay› ve
yas tutturmay› amaçlayan, buna yönelik bir anlat›m tutumuyla oluflturulan ve
bu türe has ezgilerle icra edilen fliirlere a¤›t denilir.

Ayval›k’›n kara tafl›
Yand› yüre¤imin bafl›
Emin Hac›’n›n kardafl›
Uyan Hac›bey’im uyan
...
Ayval›k’tan ç›kt›m yayan
Dayan dizlerim dayan
Emmim atl› ben yayan
Uyan Hac›bey’im uyan
...

e) Varsa¤›: Kendilerine has bir ezgi çeflidine sahip olan varsa¤›lar, özellikle sert
ve da¤l› diliyle söylenmifl olmalar›yla di¤er koflmalardan ay›rt edilirler. Ezgileri
ve usluplar› varsa¤›lar›n bir tür olarak kabul edilme nedenleridir. Sert da¤l› dili
olarak ifade edilen uslup özelli¤i, fliirde yer alan kahraman›n düflmanlar›na
meydan okuyup kendini ve gücünü övmeye yönelik bir anlat›m tutumuyla söy-
lenmifl olmas›d›r. Baz› varsa¤› örneklerinde kahraman›n düflman›n› yermeye
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yönelik anlat›m tutumuyla, kendini övmeye yönelik anlat›m tutumu bir arada
bulunabilir. Varsa¤›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u hecenin 8’li kal›b›yla daha az ol-
makla birlikte baz›lar› da hecenin 11’li kal›b›yla söylenmifltir.

Yörü bire yörü Antep illeri
Senin yak›fl›¤›n yaz›nan gelir
Bafl› top top olmufl e¤ri peçeli
Gelinler kar›flm›fl k›z›nan gelir

Haydi o¤lum haydi yoluna yörü
Alaz alaz olmufl da¤lar›n kar›
Gayet güzel olsa yi¤idin yari
O da sevdi¤ine naz›nan gelir

Yi¤ide yi¤itlik veren hep varl›k
Yi¤ide köt’eden kör olsun yokluk
Sen seni sarpa vur k›nal› keklik
Bey o¤lu üstüne baz›nan gelir

Yörü bire yi¤it yolundan kalma
Her yüze güleni dost olur sanma
Ecelden korkup sen geri durma
Yi¤idin aln›na yaz›lan gelir

(Karac’o¤lan).

f) Semaî: Semaî naz›m türünün Halk Edebiyat›nda aruzla ve hece ile oluflturulan
iki çeflidi vard›r. (Aruzla oluflturulan semaîler için ünitenin “Halk fiiirinde Kulla-
n›lan Aruzlu Türler” bölümüne bak›n›z.) Hece ile yaz›lan semaîlerin kafiye ör-
güsü koflma gibidir. Bu tür semaîler, ço¤unlukla hecenin 8’li kal›b›yla meydana
getirilir ve kendine has bir ezgi çeflidiyle icra edilirler. Semaîlerde sevgi, do¤a
ve güzellik gibi konular övmeye ve güzellemeye yönelik bir anlat›m tutumuyla
ifllenilir. Semaîler, hecenin 8’li kal›b›yla meydana getirilen di¤er koflmalardan
sadece daha “k›vrak, hafif, uçar›” ve “canl›” olarak nitelendirilen ezgileriyle ay›rt
edilirler.

‹ncecikten bir kar ya¤ar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmufl
Gezer Elif Elif diye

Elif’in u¤ru nak›fll›
Yavru balaban bak›fll›
Yayla çiçe¤i kokufllu
Kokar Elif Elif diye

Elif kafllar›n› çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
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Semaî: Kelime anlam› belli
bir kurala ba¤l› olmadan,
iflitilerek ö¤renilen anlam›na
gelmektedir.



Evlerinin önü çardak
Elif’in elinde bardak
Sanki yeflil bafll› ördek
Yüzer Elif Elif diye

Karac’o¤lan e¤melerin
Gönül sevmez de¤melerin
‹liklenmifl dü¤melerin
Çözer Elif Elif diye

(Karacao¤lan).

g) Destan: Halk fliirinde mâni, koflma gibi hem bir naz›m flekli hem de bir naz›m
türü olan destanlar, mâni ve koflmalardan sadece uzunluklar›yla veya hacimle-
riyle ayr›l›rlar. Koflmalar›n çok büyük bir ço¤unlu¤unun 4 dörtlükten az oldu-
¤u göz önünde bulundurularak destanlar›n en az befl dörtlükten oluflup en faz-
la s›n›r›n›n olmad›¤› konu ve yarat›c›s›n›n gücüne göre 150 hatta daha fazla
dörtlükten meydana gelebildi¤i söylenebilir. Destanlar›n konular› kahramanl›k
ve flavafltan trafik kazalar›na kadar her konu olabilir. Özel ezgilerinin yan›nda
di¤er halk fliiri türleriyle kal›plaflm›fl oldu¤u düflünülen bütün geleneksel ezgi-
ler, konu ve anlat›m tutumu uygun oldu¤unda destanlarda da kullan›labilir.
fiiiri oluflturan her dörtlü¤ünün son m›sra›ndaki bir kelime veya kelime grubu-
nun kendisinden sonraki dörtlü¤ün ilk m›sra›n›n bafllang›c›n› oluflturdu¤u ve
böylece dörtlüklerin biribirine ba¤lan›fl›n› (zincirleme) ve ezberleniflini kolay-
laflt›ran zincirleme koflma flekliyle ve destan hacmi ve naz›m biçiminde, ele al-
d›¤› konuyu övmeye yönelik bir anlat›m tutumuyla (güzelleme) ifade eden Âfl›k
Bayburtlu Celâlî’nin “Güzeller Destan›” hem naz›m biçimi ve hem de türü ola-
rak destana örnek olarak verilebilir:

Güzellerin y›¤na¤›na u¤rad›m
Birer birer beri gelin güzeller
Her biri geldikçe can tazelenir
Söndürürsüz yang›nlar› güzeller

Söndürürsüz kurtar›rs›z cefadan
Deli gönül kam almad› sefadan
Siyah mûylar ser çekmifltir fezadan
Ba¤lat›rs›z ruzigar› güzeller

Ruzigar de¤ince s›rma telize
‹nan›lmaz sizin ferzenk dilize
Elli kadem ba¤lam›fl›z belize
Kuflanm›fl›z hub kemeri güzeller

Kuflanm›fl›z hub kemeri bellere
Meyil vermifl olur olmaz kullara
fierefiz yücedir düfltüz dillere
Art›r›rs›z ah ü zar› güzeller

633.  Ünite  -  Halk  fi i i r inde Tür  ve  fieki l



Ah ü zar almay›n olursuz asi
Tatl› olur güzellerin busesi
Koynuzda aç›lm›fl güller bahçesi
Yetürmüflsüz çifte nar› güzeller

Çifte nar de¤mesin biribirlerine 
Yetemedim güzellerin s›rr›na 
Kan edersiz bir busenin yerine
Haram etmen helal kâr› güzeller

Haram etmeyin ki helal edesiz
Daim siz de bu flan ile gidesiz
Cennet bahçesinde huri kalas›z
Âfl›klar›n muteberi güzeller

Muteberlik size memur kalanda
‹ki hasret birbirini bulanda
Ya bir dü¤ün ya bir seyran olanda
Kuflan›rs›z dalc› nar› güzeller

Kuflan›rs›z dalc› nar› hareden
Ak memeler buse ister yaradan
Gözelli¤i size vermifl Yaradan
Ter vurmufltur taze kar› güzeller

Taze kars›z, güzelli¤iz de caba
Al giyinip ba¤lam›fls›z hem diba
Ne bir flehir koyduz ne bir kasaba
Viran ettiz her diyar› güzeller

Her diyarda ad›z ç›kt› as(ü)mana
Sizi gören kail Hurflit kemana
Meyil vermifl delikanl› cihana
Gözetleyin emektar› güzeller

Emektar› gözetleyin cennetten
Elbet bir gün bu can ç›kar cesetten
Celâli metheder sizi gayetten
Âfl›klar›n umutlar› güzeller,

(Âfl›k Bayburtlu Celâlî).

Konuyla ilgili baz› bilgileri Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz› Kültür Gelene¤i ve Destan
Türü (Ankara: Akça¤ Yay. 2000) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 1. bölümünde konuyla
ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Dillere destan olmak deyimi ile sizce destan türü aras›nda bir iliflki olabilir mi?
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HALK fi‹‹R‹NDE KULLANILAN ARUZLU TÜRLER
Türklerin ‹slâm medeniyetinin etkisinde kald›ktan sonra yayg›n bir flekilde kullan-
maya bafllad›klar› aruz ölçüsü, halk flairlerini de etkilemifltir. Bu etkilenme nede-
niyle halk flairlerimiz de göreceli bir flekilde en yayg›nlar› olarak kabul edilen “di-
van”, “selis”, “semaî”, “kalenderî”, “satranç” ve “vezn-i âher” gibi naz›m flekilleri-
ni kullanarak aruz ölçüyle fliirler söylemifl ve yazm›fllard›r. 

Divan
Divanî olarak da adland›r›lan divanlar, aruzun “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün”
kal›b›yla oluflturulan fliirlere denilir. Baz› araflt›rmac›lar, bu fliirlerin gerçekte on
beflli heceyle yarat›lm›fl olup zorlamalarla aruza uyduruldu¤u kanaatindedir. Divan
veya divanîler âfl›klar taraf›ndan bu türe has ezgilerle icra edilirler. Divanî ezgile-
rinden baz›lar› Osmanl› divanîsi, Kars divanîsi ve terekeme divanîsi adlar›n› tafl›r.
Bentlerindeki m›sra say›s›na göre ad alan divan›n gazel, murabba, muhammes,
müseddes, musammat ve ayakl› divan denilen flekilleri vard›r. Divanîler ço¤unlukla
gazel biçiminde yaz›lm›fllard›r. Divanlar›n kafiye düzeni, gazel biçiminde (beyitler-
le) yaz›lanlar›nda aa/xa/xa/xa...; dörtlükler (murabbalarla) fleklinde oluflturulan-
larda ise aaxa, bbba, ccca... veya aaaa, bbba, ccca... fleklindedir.

fierh edip râz-› derûnum ol cenâna söylesem
Pâyine yüzümü sürsem bî-bahâne söylesem
Katre-i eflkim dökülse dâne dâne söylesem
Çekti¤im her türlü gamdan bir niflâne söylesem

Tutal›m ben söylemiflim ol perî ma’zûrdur
T›fl-› nev-res hâl-i dilden bilmemek meflhûrdur
Bilse de bî-merhamettir hüsnüne magrûrdur
Bana rahm etmez o kâfir müslümâna söylesem
...
Câm-› çeflmimdir görünen eldeki peymâne-vâr
Sâki-i gam dil surâhîden al›r mey-hâne-vâr
Gevherî bir keyf ile çok söyledin dîvâne-vâr
Kâil idim bir kelâm› âk›lâne söylesem

Gevherî

Selis
Halk fliirinde, âfl›klarca aruzun “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” kal›b›yla mey-
dana getirdikleri fliirlere selis denir. Selisde de t›pk› divanîler gibi ço¤unlukla gazel
naz›m biçimi kullan›lmakla birlikte murabba, muhammes, müseddes fleklinde
yaz›lm›fl selisler de vard›r. Baz› araflt›rmac›lar selisin de gerçekte hecenin on beflli
kal›b›yla yaz›ld›¤›n› düflünmüfllerdir. Selisin uyak düzeni divan, semaî ve kalende-
rîye benzer. Selis naz›m biçimi de di¤er halk fliiri türleri gibi di¤erlerinden farkl› ve
kendine özgü ezgilere sahiptir.

Benden özge sana yok âfl›k-› âvâre güzel
Sûz-i firkat ile yakma beni nâre güzel

Dün gece dîde-i hun-hâr ile ettikçe nigâh
Ci¤erim bafl›na açt›n yine bir yare güzel
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Gazel: 5-15 beyit aras›nda
yaz›labilen; ilk beyti kendi
aras›nda kafiyeli, di¤er
beyitlerin ilk m›sralar›
serbest, ikinci m›sralar› ise
birinci beyitle kafiyeli olan
divan edebiyat› naz›m flekli.

Murabba: Dört m›sral›
bentlerle kurulan divan
edebiyat› naz›m flekli.

Muhammes: Befl m›sral›
bentlerle kurulan divan
edebiyat› naz›m flekli.

Müseddes: Alt› m›sral›
bentlerle kurulan divan
edebiyat› naz›m flekli.



Çok cefâ-pîfle perî-rûlara mecbûr oldum
Görmedim sen gibi âlemde sitemkâre güzel

Kan döker hecrin ile subh u mesâ dîdelerim
Yok mu îmân›n acep bendene bir pâre güzel

Ne füsûn ettin acep Nûri-i nâlân›na sen
Açamam râz›m› ne dosta ne a¤yâre güzel

(Âfl›k Nurî).

Semaî
Gazel naz›m biçimine uygun olarak ve aruzun “mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
mefâ’îlün” kal›b›yla meydana getirilen fliirlerdir. Semaîler gazel, murabba, mu-
hammes ve müseddes fleklinde de yaz›labilir. Kafiye örgüsü gazel fleklindeki se-
maîlerde aa, xa, xa... fleklinde, e¤er iç kafiyelere sahipse (musammat) veya dört-
lük (murabba) flekliyle düzenlenmiflse kafiye örgüsü aaaa, bbba, ccca veya abab,
cccb, dddb,... biçimindedir. Semaîler, baz› araflt›rmac›lara göre aruzla de¤il on al-
t› heceli kal›pla (8+8=16) oluflturulan heceli fliirlerdir. Semaîlerin, musammat se-
maî, yedekli semaî (ayakl› semaî) gibi çeflitleri vard›r.

• Musammat semai: Her beyti iç kafiyelerle eflit iki m›sraya bölünebilen
semaîlerdir. 

Aceb bir hûb-› enversin/ ziyâ verdin bu dünyâya
Aç›lm›fl bir gül-i tersin/ sezâs›n medh-i a’lâya

Cemâlin îd-› ekberdir/ kerem elbet mukarrerdir
Cenâb›n özge dilberdir/ düflürdün beni gavgâya

Bu aflk›m dilde yol buldu/ dü çeflmim kan ile doldu
Senin medhin hemen oldu/ benim ömrüme sermâye

Ruhunda gonce-i güller/ eder feryâd bülbüller
Sana meftun olan diller/ düfler mi ka’r-› deryâya

Güflâde verd-i ahmerler/ harâm oldu beyaz tenler
Bize de Vasfiyâ derler/ gönül vermez her ednâya

• Yedekli semaî (ayakl› semaî): Aruzun, “mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
mefâ’îlün” kal›b›ndaki m›sralardan sonra “mefâ’îlün mefâ’îlün” kal›b›nda
k›sa ziyade bir m›sra›n eklenmesiyle oluflturulmufl semaîlere denilir.

Bi-hamdi’llah bugün ol nâzenînim hûb dehân›ndan
Bana bir merhabâ verdi
Dil-i endûhuma ol merhabâ flîrin zebân›ndan
Nihâyetsiz safâ verdi

Kazâ flemflîr-i müjgân›m havâle k›ld› çeflmimden
Vücûdum kal’as›n y›kd›
Terahhum k›ld› dermân etti la’l-i güher-feflân›ndan 
fiarâb›ndan flifâ verdi
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Visâli*ikrâr edip ol nev-civân›m bu perîflâna
Me¤er kim gelmifl îmâna
Hemen ref’ etti ebrin çehre-i mâh-› tabân›ndan
Münevver tek ziyâ verdi

Kadeh peymânesin sâkî ki ben nûfl ettim Emvâhî
Ezelden mest ü medhûflum
Bana aflk›n flarâb›n bir güzel bezmin nihân›ndan
Kadeh pür leb cabâ verdi

Kalenderî
Kalenderî, aruzun “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün” kal›b›yla ve gazel, murabba,
muhammes ve müseddes naz›m flekilleriyle âfl›klar taraf›ndan söylenen fliirlere de-
nilir. Kalenderîlerin de özel ve geleneksel ezgileri (âfl›k havalar›) vard›r. Kalende-
rîler icralar›na efllik eden bu ezgilere göre düz kalenderî, Acem kalenderîsi ve Em-
rah kalenderîsi gibi adland›r›lm›fllard›r.

‹kbâle zevâl erse ne var, sen de kemal var
Ma¤rûr-› kemâl olma ki ard›nca zeval var

Her bir kiflinin tâlihi devlette bir olmaz
Bir lokmas› yoktur ki yesin bunca rical var

Ahvâli perîflân›m› hiç de sorma efendim
Vallahi be¤im boynuma, bu iflte vebal var

Tek bafl›ma olsam flaha gedaya kul olmam
Viran olas› hanede evlad-ü ›yal var

Dûr olmay› ister mi kifli öz vatan›ndan
Ey Dertli bîçâre bu esrarda ne hal var

(Âfl›k Dertli).

Satranç
Baz› araflt›rmac›lara göre flatranç diye de adland›r›lan ve Halk Edebiyat›nda çok
fazla kullan›lmayan bu tür fliirler, aruzun müfte’ilün müfte’ilün müfte’ilün müfte’i-
lün kal›b›yla yaz›lm›fllard›r. Ancak âfl›klar›n meydana getirdi¤i satrançlar, genellikle
on alt› heceli (8+8=16) iç kafiyeli (musammat) beyitlerden oluflur. Dolay›s›yla her
m›sra› iki eflit parçaya bölen iç kafiyeler vard›r ve her m›sra parças› da uyakl›d›r. Bu-
na göre, musammat (iç kafiyeli) m›sralardan oluflan bir beyit, alt alta yaz›ld›¤›nda bir
dörtlük elde edilir. Bu flekilde tertiplenen bir satranc›n uyak düzeni abab cccb
dddb... fleklindedir. Satranc, Halk Edebiyat›nda âfl›klar›n vezn-i âher, dudak de¤-
mez, elif-nâme gibi, fliirin flekli yönüyle hüner göstermeye yönelik anlat›m tutu-
muyla meydana getirdi¤i fliir türlerindendir.

Medhine meddâh olal›m hüsrev-i hûban güzele
Vasf›na sözler bulal›m dinleye yâran güzele

Benzeyemez hûr u melek hizmetine çektik emek
Diflleri zer flâne gerek zülfü perîflan güzele
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Dudak de¤mez: ‹çinde
dudak ünsüzlerinin (b, f, m,
p, v) bulunmad›¤›
kelimelerle yaz›lan fliire
denir. Di¤er ad› da “leb
de¤mez” dir.

Elif-nâme: Genellikle m›sra
bafllar›ndaki ilk harflerin alt
alta dizildi¤inde eliften ye
harfine kadar alfabetik
tarzda düzenlenmesiyle
oluflturulan fliirlere denir.



Dayanamam nazlar›na tûti gibi sözlerine
Çekme sezâ gözlerine kuhl-i S›fâhan güzele
…
Söylese diller dolafl›r bakmaya gözler kamafl›r
S›rmal› kaftan yarafl›r serv-i h›râman güzele
…
Ruhlar› gül gonca femi kendi aflîret Hatem’i
Gezseler Rûm u Acem’i olmaya akran güzele
…
Emrine tâ’at edelim cevrine gayret edelim 
Hâneyi halvet edelim bir gece mihman güzele

Câm ile mey süzdürelim bezme fleker ezdirelim
Seyr ederek gezdirelim bâ¤ ile bostan güzele

Dertli-i efkendeleriz vasf›n› gûyendeleriz
Can bafl ile bendeleriz flimdi Alî-flan güzele

(Âfl›k Dertli)

Vezn-i Âher
Dörtlük (murabba) fleklinde ve aruzun müstef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün
müstef’ilâtün kal›b›yla yaz›lan fliirlere vezn-i âher denilir. Vezn-i âherde her m›sra,
ilk üçü kendi içinde kafiyeli dört eflit parçaya bölünür. Vezn-i âher de, âfl›k tarz› fli-
ir gelene¤inde satranç gibi göreceli olarak daha az kullan›lan aruzlu naz›m flekille-
rindendir. Halk Edebiyat›nda satranç gibi âfl›klar›n fliirin flekli yönüyle hüner gös-
termeye yönelik anlat›m tutumuyla meydana getirdi¤i fliir türlerindendir. Vezn-i
âherde kafiye örgüsü aaaa bbba, ccca... fleklindedir. Kafiye örgüsü aaab, ccca,
ddda... biçiminde olan vezn-i âherler de vard›r. Vezn-i âherde en belirleyici tür
özellikleri; iç kafiyelerin olmas›, her m›sra›n dört eflit parçaya bölünebilmesi ve bi-
rinci m›sra›n parçalar›n›n s›rayla ikinci, üçüncü ve dördüncü m›sralar›n bafl›nda yer
almas›d›r. Afla¤›daki vezn-i âher örne¤inde birinci dörtlü¤ün ilk m›sra›ndaki parça-
lar›n di¤er m›sralarda nas›l kullan›ld›klar› altlar›ndaki rakamlarla gösterilmifltir:

Ey vasl-› cennet / k›l câna minnet / vay serv-i kâmet / cân içre cans›n
1 2 3 4

K›l câna minnet / vay serv-i kâmet / cân içre cans›n / nevres fidans›n
2 3 4 5

Vay serv-i kâmet / cân içre cans›n / nevres fidans›n / flûh-i cihans›n
3 4 5 6

Cân içre cans›n / nevres fidans›n / flûh-i cihans›n / gözden nihans›n
4 5 6 7

Üftâden oldum/ gül gibi soldum/ sor bana n’oldum/ cevrinle candan
Gül gibi soldum/ sor bana n’oldum/ cevrinle candan/ oldum perîflan
Sor bana n’oldum/ cevrinle candan/ oldum perîflan/ ey fitne devran
Cevrinle candan/ oldum perîflan/ ey fitne devran/ âh›r zamans›n
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Bir hûb edâs›n/ pek dil-rübâs›n/ lik pür-cefâs›n/ s›rr›n bilinmez
Pek dil-rübâs›n/ lik pür-cefâs›n/ s›rr›n bilinmez/ nakfl›n al›nmaz
Lik pür-cefâs›n/ s›rr›n bilinmez/ nakfl›n al›nmaz/ mislin bulunmaz
S›rr›n bilinmez/ nakfl›n al›nmaz/ mislin bulunmaz/ bir nev civans›n

Âflüfte-hâlim/ re’fet-melâlim/ gel beri zâlim/ lütfet ne dersem
Re’fet-melâlim/ gel beri zâlim/ lütfet ne dersem/ ol bana hem-dem
Gel beri zâlim/ lütfet ne dersem/ ol bana hem-dem/ gönlüme her dem
Lütfet ne dersem/ ol bana hem-dem/ gönlüme her dem/ günden ayans›n

Ettimse âh›/ fethetti mâh›/ aflk-› ilâhî/ var sende gâyet
Fethetti mâh›/ aflk-› ilâhî/ var sende gâyet/ Hak’dan hidâyet
Aflk-› ilâhî/ var sende gâyet/ Hak’dan hidâyet/ Nûrî nihâyet
Var sende gâyet/ Hak’dan hidâyet/ Nûrî nihâyet/ sâhip-divans›n

(Âfl›k Nurî).

Sizce halk flairleri niçin aruz ölçüsünü kullanarak fliirler meydana getirme ihtiyac› duymufl
olabilirler?
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Halk fiiiri Kavram›n› Tan›mlamak

Halk fliiri terimiyle, halk içinden yetiflmifl kiflilerin
(ozanlar›n, âfl›klar›n) veya adlar› bilinmeyen halk
sanatç›lar›n›n ortaya koyduklar› manzum ürünler
anlafl›l›r. Halk fliirinin içinde hem bireysel hem
de anonim ürünler yer al›r. 

Halk fiiirinde Ölçü ve Durak ‹liflkisini Aç›klaya-

bilmek

fiiirde ahenk ve ritmik tekrarlar›n ayn› olmas›n›
sa¤layan ve bir anlamda m›sralar› sabitlefltiren
araca ölçü denir. Türk halk fliirinde ölçü karfl›l›-
¤›nda, “vezin” daha seyrek olarak da “tart›” te-
rimleri de kullan›l›r. Türk halk fliirinde m›sradaki
hecelerin say›lar›na göre düzenlenen ve Türkçe-
nin yap›s›ndan do¤an hece ölçüsü kullan›lm›flt›r.
Bu ölçü, heceleri aras›nda “uzunluk/ k›sal›k vb.”
nitelik bak›m›ndan bir ayr›m bulunmayan Türk-
çeye en uygun ölçüdür. Halk fliirinde hece ölçü-
sünün yan› s›ra, XI. yüzy›ldan XX. yüzy›la kadar
Türk edebiyat›nda yo¤un bir flekilde kullan›lm›fl
olan aruz ölçüsüyle yaz›lm›fl fliirler de bulunmak-
tad›r. Hece ölçüsü hecelerin say› bak›m›ndan ay-
n› olmas›na dayan›r. Hece ölçüsüyle ayn› say›da
olan m›sralar›n ahengini ve ritmik tekrarlar› art-
t›rmak için kullan›lan bir öge de “durak”t›r. M›s-
ralar›n gelenekselleflmifl bölümlere ayr›lmas›na
“durak” denilir. Duraklar, m›sralarda tek düzeli¤i
önler ve anlat›m› zenginlefltirir. M›sralar›n durak-
lara ayr›lmas›nda hece bölünmez, durak yapabil-
mek için mutlaka kelimenin bitmesi gerekir. Bu
nedenle, 5 heceli m›sralardan bafllan›larak kulla-
n›lan bütün hece ölçüsü kal›plar›nda duraklara
yer verilir. Duraklar›n geleneksel bir düzenleri
vard›r. Çift heceli (6, 8, 10, 12, 14, 16) m›sralarda
durak, m›sray› iki eflit parçaya böler. Tek heceli
(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) m›sralarda ise, genellikle
çok heceli k›s›m m›sra›n ilk yar›s›nda, az heceli
k›s›msa m›sra›n ikinci yar›s›nda bulunur. Ayn›
hece ölçüsündeki m›sralar›n de¤iflik duraklar› da
olabilir. Meselâ, 11’li hece ölçüsüyle söylenmifl
koflmalar 6+5=11, 4+4+3=11 veya 7+4=11 fleklin-
de duraklara ayr›labilir. Ayn› flekilde 7 heceli fli-
irlerin kiminde (4+3=7) kimindeyse (3+4=7) flek-
linde duraklara ayr›ld›¤› da görülebilir.

Halk fiiirinde Kafiye ve Redifleri Tan›mlamak

Kafiye, anlamca ayr›, sesçe ayn› olan sözcüklerin

m›sra sonunda yer almalar›d›r. Kafiyeler benzefl-

dikleri harf say›lar›na göre yar›m kafiye, tam ka-

fiye, zengin kafiye, tunç kafiye, cinasl› kafiye;

düzenlenifllerine göre ise ana kafiye, iç kafiye,

düz kafiye, çapraz kafiye gibi isimler al›rlar.

Redif, fliirde m›sra sonlar›nda bulunan, ayn› an-

lam ve görevde olan ek ve kelimelere denilir. Bir

baflka ifadeyle redif, fliirde uyaktan sonra tekrar-

lanan ayn› anlamdaki kelime veya eklerdir. Kafi-

yeden ayr›ld›¤› nokta da buras›d›r.

Bunun yan›s›ra, halk fliirinde duygu, düflünce ve

benzetme üretmedeki ifllevselli¤i nedeniyle redi-

fe çok önem verilir. Halk flairleri kafiyeden çok

redife önem vermifllerdir, demek yanl›fl olmaz.

Çünkü halk fliirlerinin pek ço¤u rediflidir. Halk

flairleri rediflerde, dilin özelliklerinden yararlana-

rak, çeflitli söz oyunlar›n› ve deyimleri son dere-

ce çekici bir biçimde kullanm›fllard›r. K›saca, re-

dif fliirin ana fikrini belirlemeye yarayan bir anah-

tar de¤erindedir. fiiirin bütün düflünce gücünü

ve yükünü tafl›yan ve d›flavuran rediftir.

Türk halk fliirinde üç çeflit redif vard›r: 

a) Yaln›zca bir ekten ibaret rediflere “ek redif”

ad› verilir. 

b) Bir kelimeden ibaret rediflere “kelime redif”

denilir. 

c) Bir m›sra›n sonunda hem kelime hem de ek

redif durumunda bulunabilir, bu tür rediflere

de “ek ve kelime redif” ad› verilir.

Özet
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Halk fiiirinde Naz›m fiekilleri ve Naz›m Türlerini

S›ralayabilmek

Halk fliirinde naz›m fleklini fliirin d›fl yap› özellik-

leri belirler. Halk fliirlerinin d›fl yap› özellikleri,

naz›m birimi, nazm›n hacmi, nazm›n kafiye ör-

güsü ve nazm›n ölçüsünden oluflur. Bunlardan

ilk üçü do¤rudan do¤ruya fliirin ait oldu¤u naz›m

biçimini belirler. 

1) Naz›m Birimi: fiiirin inflas›nda yap› unsuru,

kendi içinde organik ba¤›ms›zl›¤› bulunan

m›sra toplulu¤una naz›m birimi denir. 

2) Nazm›n hacmi: fiiirin inflas›nda kullan›lan na-

z›m biriminin say›s›na ba¤l› olarak uzunluk-

k›sal›k veya hacim aç›s›ndan naz›m biçiminin

ay›rt edilmesini sa¤layan ölçüttür. 

3) Nazm›n kafiye örgüsü (Uyak düzeni): Halk

fliirinde belli bir ölçüde söylenmifl olan fliirin

içinde uyaklar›n (kafiye) s›ralan›fl ve tekrarla-

n›fl kurallar›na denir. Heceli halk nazm›n›n

mâni ve koflma tipi olarak adland›r›lan iki te-

mel kafiye örgüsü vard›r.

4) Nazm›n ölçüsü: Hecelerin say›lar›n›n ya da

kelimelerdeki uzun ve k›sa hecelerin düzenli

biçimde s›ralan›fl temeline dayanan ve naz›m-

da ritmik tekrarlar›n ve ahengin arac› olarak

kullan›lan “söz ölçüsü”dür. 

Türk halk fliirinin heceli ürünlerinde üç tane na-

z›m flekli vard›r bunlar: Mâni, Koflma, Destan’d›r.

Mâni, bir dörtlükten oluflur, kafiye örgüsü aaxa

fleklindedir, ço¤unlukla hecenin 7 ve 8’li kal›pla-

r›yla oluflturulur. Koflma ço¤unlukla hecenin 8’li

ve 11’li kal›plar›yla yaz›lan; en az iki, en fazla

dört dörtlükten oluflan bir naz›m biçimidir. Kofl-

man›n kafiye örgüsü “aaab, cccb, dddb …”,

“abab, cccb, dddb …”, “abxb, dddb, eeeb …”,

“aaaa, bbba, ccca …” flekillerinden birisi olabi-

lir. Koflma naz›m biçiminin yap›lar›na göre “as›l

koflma”, “koflma flark›”, “musammat koflma”, “de-

dim-dedi’li koflma”, “tecnis koflma”, “zincirleme

koflma”, “ayakl› koflma”, “yedekli koflma”, “zin-

cirbend ayakl› koflma”, “musammat ayakl› kofl-

ma”, “musammat zincirbend koflma” ve “musam-

mat zincirbend ayakl› koflma” çeflitleri vard›r.

Destan en az befl dörtlükten bafllay›p s›n›rs›z dört-

lük say›s›na sahip, kafiye örgüsü kafiye örgüsü

aaab, cccb, dddb …, abab, cccb, dddb …, abxb,

dddb, eeeb ..., aaaa, bbba, ccca… fleklindeki

koflma tipi kafiye örgülerinden herhangi birisi

olabilen fliirlerin naz›m flekline denilir. Destan-

lar, flekil yönünden düz koflma, zincirleme kofl-

ma, yedekli beflli koflma, koflma flark›, divan fle-

killeriyle düzenlenebilece¤i gibi beflten fazla mâ-

ninin anlat›m tutumu ve konu bütünlü¤ü içinde

arka arkaya eklenmesiyle kafiye örgüsü mâni,

hacim bak›m›ndan destan naz›m flekilleriyle de

oluflturulabilir.

Türk halk fliirinde naz›m türleri, fliirin konusu, fli-

irin ezgisi, flairin anlat›m tutumu (eda) ve naz›m

flekli gibi unsurlara dikkat edilerek belirlenirler.

1) fiiirin Konusu: Halk fliirinde konu s›n›rs›zd›r.

Gelene¤i bilen herhangi bir kimse herhangi

bir nedenle fliirlefltirilme¤e de¤er bulunan bir

konuyu ele al›p bu konu hakk›nda fliir söyle-

yebilir.

2) fiairin Anlat›m Tutumu: ‹crac›n›n konuyu ifl-

leyifl tarzlar›n›n her birine “anlat›m tutumu”

veya “eda” denilir. Anlat›m tutumlar› sekiz bafl-

l›k alt›nda incelenebilir:

a) Güldürmeye/E¤lendirmeye Yönelik Anla-

t›m Tutumu 

b) Övmeye Yönelik Anlat›m Tutumu 

c) Yermeye Yönelik Anlat›m Tutumu 

d) fiikâyet Etmeye Yönelik Anlat›m Tutumu 

e) Ö¤üt Vermeye Yönelik Anlat›m Tutumu 

f) Bilgilendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu 

g) Yas Tutturmaya Yönelik Anlat›m Tutumu 

h) Hüner Göstermeye-Ö¤ünmeye Yönelik

Anlat›m Tutumu

3) fiiirin Ezgisi: Türü belirleyen geleneksel âfl›k

havas› veya havalar›na denir.

4) Naz›m fiekli: fiiirin düzenlendi¤i naz›m birimi,

kafiye örgüsü ve ölçüyle birlikte meydana ge-

tirilen geleneksel olarak kal›plaflm›fl formlar-

dan her biri.

5) Naz›m Türleri: Türk halk fliirinde konu, anla-

t›m tutumu, ezgi, naz›m flekli ölçütlerinden

birine bazen de birkaç›na dikkat edilerek ya-

p›lan tür tan›mlar›na naz›m türleri ad› verilir.

Bunlar aras›nda en yayg›n olarak kullan›lan

naz›m türleri, koflma naz›m biçimiyle olufltu-

rulan güzelleme, koçaklama, tafllama, a¤›t,

varsa¤›, semaî ve destand›r.
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Halk fiiirinde Kullan›lan Aruzlu Türleri Tan›m-

lamak

‹slâmiyetin etkisiyle Türkler aras›nda yayg›n bir
biçimde kullan›lmaya bafllanan aruz ölçüsü, halk
flairlerimizi de etkilemifltir. Bu etkilenme nede-
niyle halk flairlerimiz de göreceli bir flekilde en
yayg›nlar› olarak kabul edilen “divan”, “selis”,
“semaî”, “kalenderî”, “satranç” ve “vezn-i âher”
gibi naz›m flekillerini kullanarak aruz ölçüyle fli-
irler söylemifllerdir. 
Divanî olarak da adland›r›lan divanlar, aruzun
“fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kal›b›yla
oluflturulan fliirlere denilir. Divan veya divanîler
âfl›klar taraf›ndan bu türe has ezgilerle icra edilir-
ler. Bentlerindeki m›sra say›s›na göre ad alan di-
van›n gazel, murabba, muhammes, müseddes,
musammat ve ayakl› divan denilen flekilleri var-
d›r. Divanlar›n kafiye düzeni gazel biçiminde (be-
yitlerle) yaz›lanlarda aa/xa/xa/xa….; dörtlükler-
le (murabbalarla) fleklinde oluflturulanlarda ise
aaaa/bbba/bbba… veya aaxa/bbba/bbba… flek-
lindedir. 
Halk fliirinde, âfl›klarca aruzun “fe’ilâtün fe’ilâtün

fe’ilâtün fe’ilün” kal›b›yla meydana getirilen fliir-
lere selis denir. Selis de t›pk› divanîler gibi ço-
¤unlukla gazel naz›m biçimiyle yaz›lmakla birlik-
te murabba, muhammes, müseddes naz›m flekil-
leriyle yaz›lm›fl olanlar› da vard›r. Selisin uyak dü-
zeni divan, semaî ve kalenderîye benzer. Selis
naz›m biçimi de di¤er halk fliiri türleri gibi di¤er-
lerinden farkl› ve kendine özgü ezgilere sahiptir.
Semaî, gazel naz›m biçimine uygun olarak ve aru-
zun “mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün”
kal›b›yla meydana getirilen fliirlerdir. Semaîlerde
de gazel, murabba, muhammes ve müseddes gi-
bi naz›m flekilleri kullan›labilir. Kafiye örgüsü di-
vanîye benzer. Semaîlerin, musammat semaî, ye-
dekli semaî (ayakl› semai) gibi çeflitleri de vard›r.
Kalenderî, aruzun “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü

fe’ûlün” kal›b›yla ve gazel, murabba, muham-
mes ve müseddes naz›m flekilleriyle âfl›klar tara-
f›ndan söylenen fliirlere denilir. Kalenderîlerin de
özel ve geleneksel ezgileri (âfl›k havalar›) vard›r.
Kalenderîler, icralar›na efllik eden bu ezgilere gö-
re “Düz kalenderî”, “Acem kalenderîsi” ve “Em-
rah kalenderîsi” gibi adland›r›lm›fllard›r.

Satranç, aruzun “müfteilün müfteilün müfteilün

müfteilün” kal›b›yla yaz›lm›fllard›r. Baz› araflt›r-
mac›lara göre flatranç diye de adland›r›l›rlar. Sat-
rançlar, musammat beyitlerden oluflurlar. Dola-
y›s›yla her m›sra› iki eflit parçaya bölen iç kafiye-
ler vard›r ve her m›sra parças› da uyakl›d›r. Sat-
ranc, Halk Edebiyat›nda âfl›klar›n vezn-i âher,
dudak de¤mez, elif-nâme gibi, fliirin flekli yönüy-
le hüner göstermeye yönelik anlat›m tutumuyla
meydana getirdi¤i fliir türlerindendir.
Dörtlük (murabba) fleklinde ve aruzun müs-

tef’ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün kal›b›yla
yaz›lan fliirlere vezn-i âher denilir. Vezn-i âherde
her m›sra, ilk üçü kendi içinde kafiyeli dört eflit
parçaya bölünür. Halk Edebiyat›nda satranç gibi
âfl›klar›n fliirin flekli yönüyle hüner göstermeye
yönelik anlat›m tutumuyla meydana getirdi¤i fliir
türlerindendir. Kafiye örgüsü aaab/cccb/dddb…

veya aaaa/cccb/dddb… fleklindedir. Vezn-i âher-
de kullan›lan iç kafiye örgüsü bu türün en önem-
li ve tür belirleyici özelli¤idir. Vezn-i âherin her
dörtlü¤ündeki her m›sra dört parçaya bölünmüfl-
tür ve birinci m›sran›n parçalar›, s›ras›yla ikinci,
üçüncü ve dördüncü m›sralar›n bafl›nda yer al›r. 

5
N
A M A Ç



733.  Ünite  -  Halk  fi i i r inde Tür  ve  fieki l

1. Sar› Zeybek flu da¤lara yaslan›r
Yasland›kça gönülleri yaslan›r
Ya¤mur ya¤ar silahlar› ›slan›r
Bir gün olur deli gönül uslan›r

Yukar›daki dörtlü¤ün hece ölçüsü ve duraklar› afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. 6+5+ 0=11
b. 4 +3+ 4=11
c. 3 +4+ 4=11
d. 4 +4+ 3=11
e. 5 +3+ 3=11

2. Özleminden yoruldum kap›nda durdur beni
Ucu sana dek ulaflan bir zincire vur beni

Yukar›daki beyitte hangi kafiye türü kullan›lm›flt›r?
a. Yar›m kafiye
b. Tam kafiye
c. Tunç kafiye
d. Zengin kafiye
e. Cinasl› kafiye

3. Dolans›n yi¤itler köfle bucakta
Bir savafl edelim kelle kucakta

Bu beyitteki kafiye türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Yar›m kafiye
b. Tam kafiye
c. Tunç kafiye
d. Zengin kafiye
e. Cinasl› kafiye

4. Afla¤›daki beyitleri hangisinde redif yoktur?
a. Bahçende güller bitmesin

Dal›nda bülbül ötmesin
b. Karac’o¤lan der mert gibi

Yüre¤im yanar ot gibi
c. Evlerinin önü çardak

Elif’in elinde bardak
d. Rüzgar eser dallar›m›z at›fl›r

Kufllar›m›z birbiriyle ötüflür
e. Çukurova bayraml›¤›n giyerken

Ç›plakl›¤›n üzerinden soyarken

5. Gaflet içinde uyan
Edepsiz olma ey can
Edeptür asl-› iman
Var edep ö¤ren edep

Bu dizelerde afla¤›dakilerden hangisi yoktur?
a. Ölçü
b. Uyak
c. Dilek kipleri
d. Redif
e. Düz kafiye 

6. Bahçelerde gül gerek
Güllere bülbül gerek
Senin gibi güzele
Bencileyin kul gerek

Bu dörtlü¤ün naz›m biçimi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Divan
b. Varsa¤›
c. Destan
d. Koflma
e. Mâni

7. Afla¤›dakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyat›
ürünlerinden de¤ildir?

a. Mâni
b. Koflma
c. Ninni
d. A¤›t
e. Türkü

8. Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yi¤it belli de¤il mert belli de¤il
Herkes yaras›na derman ar›yor
Deva belli de¤il dert belli de¤il

Yukar›daki dörtlük, konusu göz önünde bulundurula-
cak olursa afla¤›dakilerden hangisiyle yaz›lm›flt›r?

a. Tafllama
b. Koçaklama
c. Güzelleme
d. Destan 
e. Türkü

9. Afla¤›dakilerden hangisi anlat›m tutumlar›ndan biri
de¤ildir?

a. Güldürmeye/E¤lendirmeye Yönelik Anlat›m Tu-
tumu

b. Bilgilendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu
c. Yas Tutturmaya Yönelik Anlat›m Tutumu
d. Övmeye Yönelik Anlat›m Tutumu 
e. ‹ncelemeye Yönelik Anlat›m Tutumu

10. Afla¤›dakilerden hangisi halk fliirinde kullan›lan
aruzlu türlerden biri de¤ildir?

a. Divan
b. Semaî
c. Satranç
d. Kaside
e. Kalenderi 

Kendimizi S›nayal›m



74 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

Türkülerde ‹nsanlar›n Sesi

Prof.Dr.Pertev Naili Boratav

“Öteden beri halk edebiyat›n› ve daha hususi olarak da
halk türkülerini k›ymetlendirenler, bunlarda bulduklar›
beflerî unsurlar üzerinde dururlar; onlara millî karakter-
lerindeki orjinalli¤i veren vasf›n bu beflerilik vasf› oldu-
¤unu tekrar ederler.
Halk edebiyat›n›n bu vasf› üzerinde senelerden beri f›r-
sat düfltükçe duranlardan biri de benim. 
J. G. Herder, dünya milletlerinden birço¤unun flark›la-
r›ndan bir seçme yaparak meydana getirdi¤i kitapta
halk flark›lar›na “halk›n sesi” diyordu; onun kitab›n› nefl-
reden bir dostu bu kitaba “flark›larda milletlerin sesi”
ad›n› verdi.
Halk türkülerinde sadece, milletlerin ayr› ayr› seslerini
de¤il, bütün insanl›¤›n sesini, insan sesini duymak
mümkündür.
E¤in türküsünün meflhur nakarat›n› hepimiz hat›rlar›z;
gurbetten ba¤r› yanm›fl kad›n “a¤a”s›n› anarken; “Gur-
bet icad eden görmesin cennet” karg›fl›n› hayk›r›r. Gur-
betin icat edilmifl oldu¤unu ifade eden m›sradaki bu
bulufl, bir çok sanatkâr› hayran b›rakacak kadar güzel
de¤il mi? E¤in türkülerinin nakarat›na, bu m›sra› hangi
halk flairi koydu bilmiyoruz.
Ötede, ad› belirsiz bir Alman halk flairi de, flark›s›n›n
bir m›sra›nda “ayr›l›k, seni kim icat etti?” diye soruyor.
Birbirinden büyük mekan ve mesafeleriyle ve belki ay-
n› derece de büyük zaman mesafeleriyle ayr›lm›fl bu
iki halk türküsünde ayn› güzel, eflsiz ifade bulufluna
rastl›yoruz.
Bu ifadeyi, Alman türküsü mü Anadolu halk edebiyat›n-
dan alm›flt›r? E¤in türküsü mü Alman flark›s›ndan alm›fl-
t›r? Diye sorman›n manas›zl›¤›n› takdir edersiniz. Bura-
da eskilerin “tevarüt*” dedikleri bir hadise karfl›s›nda ol-
du¤umuzu kabul etmek gerekiyor. Ayn› içtimai flartlar
içinde yaflayan insanlar›n ayn› düflünüfl ve duyufl kal›p-
lar›n› meydana getirmeleri, t›pk› birbirinden büyük ok-
yanuslarla ayr›lm›fl iki iptidai kabilenin basit aletlerinde
tam benzerlikler göstermesi kadar tabiî bir olayd›r.
Gurbet, insan›n önleyemeyece¤i, ona d›flar›dan gelen,
kendini zorla kabul ettiren bir zaruret... “Ölüm Allah›n
emri/ Ayr›l›k olmasayd›” m›sralar›nda da ayr›l›¤›n bir ta-
biat zarureti de¤il, sonradan ç›km›fl, kötü bir “icat” ol-
du¤u hissolunmuyor mu? ‹nsanlara kendini zorla yük-
leyen bu a¤›r yükü, Türk halk› da, Alman halk› da yük-
lenegelmifltir; bunun hakk›nda duyduklar›n›, ayn› ifade
kal›b› ile anlatmalar› garip karfl›lanmamal›. ...

Biz halk edebiyat› mahsüllerinin (ve bütün kültür mah-
süllerinin) mekanik bir taklitle, yahut üstün kuvvetlerin
zoruyla de¤il, insanl›¤›n müflterek duygular›n› anlatt›k-
lar›, ayn› ihtiyaçlar› karfl›lad›klar› için milletten millete,
cemiyetten cemiyete geçip kendilerini kabul etirdikleri-
ne inan›yoruz.”

(*Tevarüt: ‹ki flairin birbirinden habersiz ayn› fliiri söyle-
mesidir.)

Kaynak: Ulus Gazetesi, 16 Aral›k 1941.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türk Halk fiiirinde

Ölçü ve Durak” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Kafiye
ve Redif” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Kafiye
ve Redif” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Redif”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Kafiye
ve Redif” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Heceli
Naz›m fiekilleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Heceli
Naz›m fiekilleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Naz›m
Türü Kavram› ve Naz›m Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde Naz›m
Türü Kavram› ve Naz›m Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk fiiirinde
Kullan›lan Aruzlu Türler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

Okuma Parças›



753.  Ünite  -  Halk  fi i i r inde Tür  ve  fieki l

S›ra Sizde 1

Türkiye Türkçesinde baflka dillerden al›nan kelimeler
d›fl›nda uzun sesli harf ve hece yoktur. Heceler uzun ve-
ya k›sa sesli özelliklere sahip olmay›nca ölçü olmaya
yatk›n olan özellik hecelerin say›s› olarak ortaya ç›k-
maktad›r. Bu nedenle de hecelerin say›s›n› esas alan he-
ce ölçüsü Türkçenin yap›s›na en uygun ölçü olmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Halk fliirinde esas olan kafiyedir. Redifler kafiyenin ar-
d›ndan gelirse anlam meydana getirmedeki yarat›c›l›k-
lar› ve kafiyenin oluflturdu¤u ahengi pekifltirmeleri
mümkün olabilir. Kafiye olmaks›z›n tek bafl›na bu iflle-
vi de üstlenen rediflerin çok anlaml› ve fonksiyonel ol-
mad›¤› bilinmektedir.

S›ra Sizde 3

Zincirleme koflma (zincirbend) koflma flekil özelli¤i söz-
lü kültür ortam›nda üretilip tüketilen fliirlerin daha ko-
layca ezberlenmesini sa¤lama amac›na yönelik olarak
oluflturulmufl olmal›d›r.

S›ra Sizde 4

Dillere destan olmak deyimi ile destan türü aras›nda
do¤rudan bir iliflki vard›r. Âfl›k tarz› destanlar her konu-
da söylenip yaz›lan ve genifl kitlelerin dikkatini çekerek
ço¤u kez ezberlenen zaman zaman toplant›larda oku-
narak e¤lenilen bir edebî türdür. Hatta çok zengin kifli-
ler dü¤ün yapt›klar›nda bir destanc›y› dü¤ünlerine da-
vet ederek dü¤ünü en flaflal› flekilde anlatacak bir des-
tan yazmas›n› ›smarlarlard›. Böyle yapmalar›n›n nedeni
destan fleklinde anlat›lacak olan dü¤ünün elden ele,
dilden dile yay›larak zenginlik ve güçlerinin propogan-
das›n› yapmakt›.

S›ra Sizde 5

Burada iki gelene¤in birbirini etkilemesi gibi bir sosyal
olay söz konusudur. Bu nedenle tek bir nedene indir-
geyerek aç›klamaya çal›flmak do¤ru olmaz. Ancak, ‹slâ-
miyetin kabulüyle birlikte aruz ve arzulu türlerin yeni
veya medreseli ayd›n›n tercihi olmas›, bürokratik, sos-
yo-kültürel gücü elinde tutan ve yönlendiren bu güç
kaynaklar›n›n yerli ve yerel ölçüyle yaz›lan fliirleri fliir-
den böyle yazanlar› da flairden saymamalar›, geleneksel
flekillerde ve heceyle söyleyip yazan flairlerin kendileri-
ni medreseli flairlere ispatlama kayg›lar› ilk anda akla
gelebilecek nedenlerdir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konuflmal›k tür kavram›n› aç›klayabilecek,
Atasözlerinin tür ve flekil özelliklerini tan›mlayabilecek,
Deyimlerin tür ve flekil özelliklerini tan›yabilecek,
Alk›fllar ve Karg›fllar›n tür ve flekil özelliklerini aç›klayabilecek,
Tekerlemelerin tür ve flekil özelliklerini aç›klayabilecek,
Bilmece türünün flekil özelliklerini tan›yabilecek bilgi ve beceriler kazana-
caks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Konuflmal›k Tür 
• Atasözü 
• Deyim
• Bilmece

• Alk›fl
• Karg›fl
• Tekerleme

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na
Girifl

• ANON‹M HALK EDEB‹YATI VE
KONUfiMALIK TÜRLER

• ATASÖZLER‹N‹N TÜR VE fiEK‹L
ÖZELL‹KLER‹

• DEY‹MLER
• ALKIfiLAR VE KARGIfiLAR
• TEKERLEMELER
• B‹LMECELER

4
HALK EDEB‹YATINA G‹R‹fi

Halk Edebiyat›nda Konuflmal›k
Türler: Atasözleri, Deyimler,
Bilmeceler, Alk›fl-Karg›fllar,
Tekerlemeler



ANON‹M HALK EDEB‹YATI VE KONUfiMALIK 
TÜRLER 
Halkbiliminin XVIII. yüzy›l sonlar›nda ba¤›ms›z bir bilimsel disiplin olarak ortaya
ç›kt›¤› günlerde yaflayan halkbilimcilerin bir Halk Edebiyat› eserinin en çok de¤er
verdikleri özelli¤i bu eserin anonim olmas›yd›. Çünkü o günlerde “anonim” kavra-
m› hemen akla, halk›n türkü, masal, atasözü ve benzeri Halk Edebiyat› ürünlerini
topluca (kollektif) yaratt›¤› fleklinde özetlenebilecek “Topluluk Hâlinde Yaratma”
kuram›n› getiriyordu. Günümüz, Halkbilimi çal›flmalar›nda “Topluluk Hâlinde Ya-
ratma Kuram›” geçerlili¤ini yitirmifltir. Bu kurama göre, Halk Edebiyat› ürünlerinin
bir birey taraf›ndan de¤il de tarihin çok eski ça¤lar›nda onlar› kullanan topluluk ta-
raf›ndan yarat›lm›fl oldu¤u kabulü, bu ürünlerin onlar› yaratan toplulu¤un “millî ru-
hu”nu (volkgeist) yans›tt›¤› sonucuna var›yordu. Bu sonuca göre, Halk Edebiyat›
ürünleri millî ruhu ortaya koyan en ar› ve duru kaynaklard›. Bu nedenle de son de-
rece önemliydiler. Bu kabullere ba¤l› olarak atasözleri, epik destanlar, türküler, mit-
ler, masallar, f›kralar, efsaneler, tekerlemeler ve benzeri Anonim Halk Edebiyat›
ürünleri yaklafl›k iki yüzy›ld›r büyük gayretlerle sözlü ve yaz›l› kaynaklardan derle-
nerek yay›nlanmaktad›r. Anonim Halk Edebiyat› ürünleri, ulusal kimli¤in oluflu-
munda ve kökleri üstünde yenilenerek ça¤dafl formlar›n oluflturulmas›ndaki katk›-
lar› nedeniyle günümüzde de önem verilen ulusal kaynaklar›n bafl›nda gelmektedir.

Bu ba¤lamda, Türk Halk Edebiyat› çal›flmalar›nda Anonim Halk Edebiyat› teri-
mi, yarat›c›lar› unutulmufl ancak sözlü kültürde anlat›lan, okunan, çal›n›p söylenil-
meye devam eden geleneksel edebî yaratmalar› kapsamaktad›r. Anonim Halk Ede-
biyat› tür ve flekilleri mensur, manzum, manzum-mensur kar›fl›k sözlü edebiyat
ürünleri gibi çeflitli s›n›flamalarla ele al›nmaktad›r.

Öte yandan, Halk Edebiyat› türlerini metin merkezli bir anlay›flla rastgele me-
tinler ve onlara yans›yan özellikler olarak görmek tamamen yanl›fl olmasa bile ek-
siktir. Do¤rusu ve eksiksiz olan› ise, sözlü edebiyat› teatral bir biçimde icra edilen
ve anlat›c› ile dinleyici aras›nda bir iletiflim biçimi olarak görmektir. Bu anlay›fla
göre sözlü edebiyat›n bir ürününü, yaz›l› edebiyat›n yaz›l›p bitirilmifl, tamamlanm›fl
bir yaz›l› metni olarak düflünmek do¤ru de¤ildir. Sözlü edebiyat›n bir ürününün ic-
ras›, -mesela bir f›kran›n anlat›m›- sözlü kültür ortam›nda yüz yüze gerçekleflen bir
sosyal süreç ve bu süreci flekillendiren bir iletiflim biçimi olarak anlafl›lmal›d›r.

Sözlü edebiyat yaratmalar›na yarat›ld›klar› sosyo-kültürel ba¤lamlardan ve onu
anlatan ve dinleyen kimlikleriyle üretip tüketen insanlardan soyutlamadan yaklafl-

Halk Edebiyat›nda
Konuflmal›k Türler: 

Atasözleri, Deyimler,
Bilmeceler, Alk›fl-Karg›fllar,

Tekerlemeler

Manzum: fiiir olarak
söylenmifl fley.

Mensur: Nesir olarak
söylenmifl fley.



t›¤›m›zda, Halk Edebiyat›yla birlikte halk› da anlam›fl ve ö¤renmifl oluruz. Daha da
önemlisi, ço¤u sözlü kültür ortam›n›n ürünü olan bu sözlü edebiyat türlerinin özel-
liklerine bakarak onlar› daha do¤ru s›n›fland›rma olana¤›na da kavufluruz. Bu s›-
n›fland›rma ölçütlerine göre Halk Edebiyat› ürünlerini, mit, epik destan, masal ve
efsaneler için anlatmal›k türler; türkü, nini, a¤›t için söylemelik türler, karagöz, köy
tiyatrosu, kukla ve meddah için seyirlik türler, atasözü, deyim, bilmece, alk›fl-kar-
g›fl ve tekerlemeler için de konuflmal›k türler olarak s›n›fland›rmak mümkündür.

Bu tip bir s›n›fland›rma ölçütü ile ele alaca¤›m›z türlerin metinleri yan›s›ra on-
lar› üreten ve tüketenleriyle birlikte icra edildikleri sosyo-kültürel ba¤lamlar› ve
bunlara ba¤l› yap›sal ve ifllevsel özellikleri de göz önünde bulundurabilece¤iz.

ATASÖZLER‹N‹N TÜR VE fiEK‹L ÖZELL‹KLER‹ 
Bütün milletlerin atalar›ndan kalm›fl, yol, yöntem gösteren, ö¤üt veren sözleri vard›r.
Bu sözlere her millet “kanatl› söz”, “nasihat”, “cevherli söz”, “ibret verici söz”, “alt›n
söz”, “dilin gülzâr›”, “halk mektebi”, “halk hikmeti”, “ruhun tabibi”, “akl›n gözü” ve
benzeri anlamlar içeren isimler vermifltir. Sözlü kültür ve edebiyat›n bu en k›sa ve gö-
receli olarak en sabit metne sahip olan türü, günümüz Türkiye Türkçesinde, “atasö-
zü” olarak adland›r›l›r. 

Atasözleri, çeflitli merasimlerde, çal›flma s›ras›nda, sözlü ve yaz›l› edebiyat kaynak-
lar›nda yer almak suretiyle ortaya ç›kar ve yay›l›rlar. Muhakkak ki, ilk yarat›l›fl ba¤lam-
lar›nda bir yarat›c›ya ba¤l›d›rlar ancak son derece k›sa bir sürede ve hatta bazen hiç-
bir flekilde fark edilmeden yarat›c›lar›yla olan ba¤lar›n› kaybederler ve anonimleflirler.
Bu ba¤lamda, atasözü yüksek bir ideal ve ferde ba¤l› bir aidiyet tafl›maz. O, günlük
deneyimlerin özelliklerinin toplam›n› seslendirir ve sosyal grup ö¤esinin ortak özelli-
¤i olarak formüle edilir ve ifl görür. Bir baflka ifadeyle, atasözlerinin do¤uflu da di¤er
Anonim Halk Edebiyat› türlerinin do¤uflu gibidir. Önce belli bir yarat›c›s› olan bu ya-
ratmalar›n zamanla ilk yarat›c›lar› unutulmuflsa da, toplum bu yaratmalar› benimseye-
rek kendi zevk ve düflüncesine göre iflleyip yo¤urmufl ve kendisine mal etmifltir. Ev-
rensel olarak son derece yayg›n bir kültürel olgu olmakla beraber, atasözlerinin ilk
defa nerede ve ne zaman ortaya ç›kt›klar› konusunda bir fleyler söylemek mümkün
de¤ildir. 

Her atasözü, toplumsal yaflant› içindeki bireyin uymas› beklenilen ya bir genel ku-
ral veya bir düstur niteli¤indedir. Bu nedenle de, atasözleri, milletlerin karakterlerini,
hayat karfl›s›nda tav›r ve zihniyetlerini ifade eden ve ayn› zamanda da flekillendiren
özlü sözlerdir. Sa¤l›kl› ve sa¤duyulu bir düflünce, keskin zekâ ve idrak ürünü olan
atasözleri ifade etmek istediklerinde fevkalade isabetlidirler.

Anlam bak›m›ndan zengin, konu bak›m›ndan çeflitli olan atasözleri geleneksel
ba¤lam›nda veya yerinde kullan›ld›¤›nda, düflüncenin de¤erini bin kat daha artt›r›r ve
her ne nedenle ortaya ç›km›fl olursa olsun mevcut sosyo-kültürel kargafla ve kar›fl›k-
l›¤› (conflict) çözer, ileri sürülen görüfllerin do¤rulu¤unu ispatlar.

Bir baflka ifadeyle, atasözleri herhangi bir fikri veya hükmü tasdik etmek yahut
tenkit etmek için, “muhakeme edilmeksizin” meflruiyeti, sosyal ve kültürel de¤erlerce
onaylanm›fl, en uygun araçt›r. Atasözlerinin temel ifllevi de budur. Bu ifllevin yerine
getirilifli veya atasözlerinin kullan›m›n›n iflleyifli, benzer olaylardan ikincisini, birinci-
nin akla ve mant›¤a dayanan sonuçlar› nedeniyle sosyal ve kültürel bir ferman (soci-
al-cultural charter) olarak kabul edilmiflli¤inden hareketle, ikinci veya herhangi bir
konuflma durumunda ba¤lama ba¤l› olarak do¤rulu¤unun meflruiyetinin temelini
oluflturmaya dayan›r. Bir baflka ifadeyle, benzer olaylardan ikincisinin, atasözünün
verdi¤i birinci örnekten elde edilen aklî sonuçlar vas›tas›yla “do¤rulu¤u” tespit edilir. 
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Atasözleri Halkbiliminin ele ald›¤› her türlü sözlü ve yaz›l› folklor formu içinde
yer alabilen son derece yayg›n kullan›ma sahip bir türdür. Bu nedenle atasözleri,
Halkbilimin ele ald›¤› her türlü sözlü ve yaz›l› folklor formlar› içinde yarat›c›lar
veya icrac›lar taraf›ndan kolayl›kla kullan›labilen türlerdir. Bilindi¤i gibi, atasözle-
rinin kullan›mlar› içinde en yayg›n olan› k›sa geleneksel ve bir konuflma durumu-
nu bitirmeye yönelik olan›d›r. Di¤er bir kullan›m alan› ise, herhangi bir konuflma
durumunda, yeni bir konu açmaya yöneliktir.

Bir baflka ifadeyle, atasözleri, günlük konuflmalardan oldu¤u kadar, e¤itimin
daha yüksek yap›laflm›fl durumlar›ndan ve hukuki ifllemlerden do¤an, k›sa ve nük-
teli geleneksel ifadelerdir. Her atasözü sürekli tekrarlanan bir soruna, geleneksel-
leflmifl ve sosyo-kültürel olarak kabul edilmifl çözüm sunan bir yaklafl›m›n ifadesi-
dir. Kendi kendine yeterli ve ortaya ç›kmas› sadece bir iletiflim olay›na ba¤l› olan
bir görüfl aç›s› ve meselenin çözümüne yönelik bir strateji sunar. Atasözleri günde-
lik yaflamda geleneksel olarak kabul gören konuflma durumlar›nda kullan›l›rlar.
Geleneksel olarak uygun olmayan yerde kullan›lan bir atasözünün kullan›m› ya-
d›rgan›r ve kendisinden beklenileni tam olarak yerine getiremez. Geleneksel ola-
rak konuflma durumuna uygun bir biçimde ve tam yerinde kullan›ld›¤›nda atasö-
zü âdeta fizikî bir alet veya mekanizma gibi çal›fl›r. Bu, atasözünün konuflma du-
rumuna uygun bir mant›k ve sistematik içinde çal›flma biçimidir. Böyle bir gele-
neksel kullan›mda atasözleri, kifliler aras›nda gerçekleflmifl olan kiflisel bir konufl-
ma ba¤lam›n›, kiflisel olmayan kendi mant›k ve ba¤lam›na tafl›yarak çözer. Kiflisel
olan›, kiflisel olmayan bir flekle sokar ve âdeta geçerlili¤inin kayna¤›n› “atalar”dan
alan tarafs›z bir hakem konumundaki onaylanm›fl geleneksel mant›¤› gündelik ha-
yatta oluflan kiflisel konuflma -çat›flma, anlaflmazl›k vb- yerine koyarak “do¤ru” ve
“hakl›” olan›, do¤ru ve hakl› olmayandan ay›r›r. Atasözlerinin bu âdeta bir cetvel
veya ölçüm aleti gibi iflleyiflinde kabul edilen mant›¤› toplumsal psikoloji taraf›n-
dan onaylanm›fl, kabul görmüfl tart›flmas›z do¤ru kabul edilmekte oluflu onu ifllev-
sel k›lar. Atasözlerinin var olufl zemini ve iflleyifl sistemati¤i budur.

Bu ba¤lamda atasözleri, sürekli tekrarlanan sosyal durumla iliflkisi olan bir tu-
tum veya hareket tarz›n› ortaya koyan ifadelerdir. Atasözleri bir duruma aç›kl›k ge-
tirerek, ona bir isim vererek ve böylece sorununun daha önce meydana gelmifl ol-
du¤unu ve eski tecrübenin, sosyal ve kültürel olarak onaylanm›fl bir çözümle ne-
ticelendi¤ini belirterek kiflileri ikna etmeye ve ortadaki duruma aç›kl›k getirmeye
çal›fl›r. Bu aç›kl›k getirme tarz› veya çözümleme, atasözünü nükteli bir flekilde ver-
meyle yap›l›r ve nüktenin en aç›k flekilde ikna edici yönü ifade etti¤i sosyal ve kül-
türel de¤erlerin yans›t›ld›¤› dengenin etkisidir. Atasözü tan›t›mlar›n›n veya anlat›m-
lar›n›n iki veya daha fazla k›sm› hemen görülecek bir flekilde ba¤lant›l›d›r ve iliflki
hissi genelde iki unsur aras›ndaki eflitleme ve sebebiyet fiili ile sa¤lan›r. Bu, atasöz-
leriyle anlat›lan sosyal duruma transfer edilir görünen, sözlü bir sabit olma hissi
sa¤lar. Bu flekilde sabitlenmifl olan kargafla veya tart›flma unsuru, geleneksel veya
anonim dünya görüflü yahut halk felsefesince belirlenmifl ve benimsenmifl çözüm
yollar›n›n içinde yer ald›¤› atasözünün tan›kl›¤›n›n ve kan›tl›¤›n›n kabulüyle son
derece nadir durumlar hariç kesin bir flekilde son bulur. Atasözünün ve sahip ol-
du¤u gücün ifllevselli¤i ve yap›s›n›n flekillenifl özellikleri de burada bulunmaktad›r.

Atasözleri hemen hemen her zaman tek cümle hâlindedirler. Formal sanat var-
l›klar› olarak dikkati çeken, geleneksel ifadelerin en k›sa flekilleri aras›nda yer al›r-
lar. ‹fadenin sanat dolu, nükteli ve gerçek olmayan flekilleri olarak, atasözleri, söz-
lü kültür ortam›nda yarat›lmalar› nedeniyle kolayca ezberlenip hat›rlanabilmek ve
zamana karfl› durabilmek maksad›yla ölçü, ikili yap›yla dengeli ve ayarl› ifade, ka-
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fiye, uyum ve aliterasyon, k›sal›k, benzetme, devrik cümle gibi fliir sanat›yla ba¤-
daflt›r›lan bütün vas›talar› kullan›rlar. Bu nedenle de, atasözleri ve deyimlerin bü-
yük ço¤unlu¤u redif ve kafiyeli olmalar› bak›m›ndan fliir parçalar›n› hat›rlatmakta-
d›r. Dahas› pek çok araflt›rmac› taraf›ndan da bir ço¤u fliir say›lm›flt›r. 

Bu türün en önemli yap›sal özelli¤i iki parçadan meydana geliflidir. fiiir özelli-
¤ine sahip atasözlerinde bu ikili yap› kafiyelerle kendisini kolayca d›fla vurur. Bir
baflka ifadeyle sözünü etti¤imiz ikili yap› kafiyelemede de ifllev sahibidir. Bu özel-
lik ayn› zamanda anlam alan›nda da geçerlidir. Atasözü iki veya daha fazla unsur-
dan oluflmufl bir anlat›md›r ve bu unsurlar genellikle atasözünün dengelenmifl ya-
p›s›n›n iki k›sm›na uyarlar. Bu iki veya daha fazla unsur, genellikle bir eflitleme ve-
ya sebep fiiliyle birbirine ba¤lan›r ve bu unsurlar aras›ndaki iliflki olumlu ve olum-
suz bir flekilde sa¤lanabilir. Böylece atasözünün dört çeflidi vard›r. Bunlar› atasöz-
leri hakk›ndaki atasözlerinden hareketle flu flekilde örnekleyebiliriz: 

1. Olumlu eflitleme: “Atasözü hikmettir” 
2. Olumsuz eflitleme: “Atalarsözü pazarda sat›lmaz” 
3. Olumlu sebebiyet: “Atalarsözünün bafl› vicdan korkusudur” 
4. Olumsuz sebebiyet: “Atalarsözünü tutmayan› yabana atarlar” 
Bu dört çeflit; de¤iflkenlerin ilavesiyle artt›r›labilir. Ayr›ca da, bütün atasözleri

niteleyici özelliklerini tam olarak ortaya koymayabilirler; “Atalarsözü Kur’an’ a
girmez ama Kur’an’ ›n yan›nda gider” örne¤inde oldu¤u gibi, bir unsur sadece
ima da edilebilir. 

Bu durum bütün atasözlerinin an›nda bir hareket meydana getirece¤i anlam›na
gelmez. Tam tersine, birçok atasözü hareketsizli¤i do¤uran duruma karfl› bir tutum
yaratmaya çal›fl›r. Bu, “Ecele çare olmaz”, “Dünya tükenir düflman tükenmez” ve
“Ekmeden biçilmez” gibi atasözlerinin genel kullan›m›d›r. Öyleyse atasözlerinin ah-
laki problemlere karfl› iki çeflit durumunu ay›rt edebiliriz: Bir tanesi, atasözünün ge-
lecek olaylara yönelmesi, di¤eri ise, hâlen olmufl bir fleye karfl› tutumu de¤ifltirmesi-
dir. Her iki durumda da, atasözü, geleneksel olarak kabul edilmifl de¤erler etraf›nda
nükteli bir flekilde çözüm sa¤layarak sorunu çözer, tart›flmay› sonland›r›r ve ortaya
ç›km›fl kargaflay› düzeltip bitirir. Atasözleri kullan›ld›klar› konuflma durumlar›nda ve-
ya sosyo-kültürel icra ba¤lamlar›nda bu flekilde ifllerler. 

Atasözlerinin sözlü hukukun kaynaklar›ndan olman›n, e¤itici ve ö¤retici ifllevle-
rinin yan› s›ra geleneksel konuflma kuvvetlendirici unsurlar olarak özellikle hitabeti
süsleyici unsurlar›n bafl›nda yer ald›¤› da bilinmektedir. Türk kültüründe, atasözleri-
nin yayg›n olarak kullan›ld›¤› bir baflka konuflma durumu olarak karfl›m›za toplum-
sal hiyerarfliden kaynaklananlar ç›kmaktad›r. Hiyerarfli ast ve üst konumlar›nda bu-
lunma hâlidir. Mesela orduda hiyerarfli rütbelerin derecesine göre oluflturulur. Türk
kültüründe geleneksel de¤erlere göre “küçükler büyüklerin”, “gelinler kaynana ve
kaynatalar›n›n” vb. yan›nda konuflamaz veya konuflmamal›d›r. Bunu aksi durumlar
geleneksel yap›larda yad›rgan›r ve konuflanlar ay›plan›r veya k›nan›rlar. Günümüz-
de bu geleneksel yap› büyük ölçüde de¤iflmifl olsa da etkili bir biçimde kullan›mda
oldu¤u alanlar hâlâ varl›¤›n› sürdürmektedir. Bir çok yer ve durumda geleneksel de-
¤erler do¤rultusunda hiyerarflik olarak yaflça genç ve küçük olanlar, gelinler, o¤ul-
lar “konuflamama” durumuyla karfl›laflmaktad›rlar. “Konuflamama” yani derdini ve
konumunu uzun uzun cümlelerle rahatça anlatmama hâli ve bundan kaynaklanan
s›k›nt›lar atasözleriyle afl›labilmektedir. K›saca, Türk kültürü içinde geleneksel sosyal
ve kültürel kabullere göre üst konumda bulunanlara karfl› oluflabilen kolayca ve ra-
hatça “konuflamama” veya konuflma yetersizli¤i durumlar›nda, etkili bir iletiflim biçi-
mi ve dilin de¤er verilen bir flekli olarak atasözleri devreye girer ve kullan›l›r. 
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Bu ba¤lamda atasözü, baflka türlü konuflman›n yetersiz oldu¤u konuflma du-
rumlar›nda, anne, baba, âmir veya benzeri büyükler karfl›s›nda oluflan konuflma
yetersizliklerinde son derece etkili bir biçimde kullan›l›r. Atasözleri bu cepheleriy-
le zaman, söz ve ifade bak›m›ndan son derece k›s›tl› bir konuflma an›nda en etki-
li ikna etme teknikleri olarak karfl›m›za ç›karlar. Yukar›da s›ralad›¤›m›z yap›sal
özellikleri ve ifllevsel nitelikleriyle atasözleri sosyal ve kültürel hayat›n› ikame ve
idame ettirmede, bireylerin ister yüksek tahsil alm›fl olsunlar isterse okuma yazma
bilmesinler kolayl›kla edindikleri, çok büyük zorlukla karfl›laflacaklar› durumlarda
kullanabilecekleri, son derece önemli bir araç gereç konumundad›rlar.

Atasözlerinin tafl›d›klar› yarg›lar›n niteliklerinden hareketle de bir tasnifleri ya-
p›labilir. Buna göre, atasözlerinin bir k›sm› aç›ktan aç›¤a ahlaki amaçlar gözetir.
Geleneksel olarak atasözleri, “Böyle yap›n›z”, “fiöyle olmay›n›z”, “Bu ifl flu flekil-
de yap›lmal›” veya “yap›lmamal›” gibi hükümler içeren yap›lar olarak karfl›m›za
ç›karlar. “Bugünün iflini yar›na b›rakma” gibi atasözleri bu tip atasözlerine örnek
olarak verilebilir. 

Atasözlerinin di¤er bir k›sm› ise, bu flekilde aç›ktan aç›¤a ö¤üt vermez. Bunlar,
ö¤üt yerine genel kabul görmüfl bir do¤ruyu yans›z bir biçimde bildiriler. Bu tür
atasözleri ço¤unlukla, hayat ve tabiat olaylar›n›n yüzy›llar boyunca nas›l sürüp gel-
mifl oldu¤unu tarafs›z bir kural halinde ifade ederler. Bunlardan ders ve ibret al›-
n›r ve birçok faydal› fleyler ö¤reniriz. Pek çok tecrübeden ve olaydan ç›kar›lan, ol-
gun düflüncelerle oluflturulan bu kurallar bizi ayd›nlat›p, uyar›rlar, düflünce ve dav-
ran›fllar›m›z› yönlendirirler. Bu tür atasözlerine örnek olarak “Davulun sesi uzak-
tan hofl gelir” verilebilir. 

Atasözlerinin üçüncü bir k›sm› da baz› âdet ve gelenekleri düsturlaflt›rm›fl olan-
lard›r. “Bir fincan kahvenin k›rk y›l hat›r› vard›r” gibi örneklenebilecek olan bu
tür atasözleri ele ald›klar› konuyla ilgili alanlarda sosyal ve kültürel olarak kabul
edilmifl kurallar› olufltururlar. 

Atasözlerinde büyük bir ço¤unlukla genifl zaman kipi ve özellikle ö¤üt verme
durumundakilerde de emir kipi kullan›lm›flt›r. Bunlar›n d›fl›nda kalan kiplerle ku-
rulan az say›daki atasözlerinde de genifl zaman veya emir anlam› gizli olarak mu-
hafaza edilmifltir. Dil ekonomisi veya kelime seçimi yönüyle bak›ld›¤›nda, atasöz-
lerinde k›sal›k, düflünceyi mümkün olan en az kelime ile en olgun ölçüler içinde
vermek âdeta flaflmaz bir kurald›r. Bu nedenle atasözlerinde gereksiz bir kelime-
ye bile rastlan›lmaz. Ayn› flekilde, edat ve ba¤laç türünden kelimelerin ancak çok
gerekli ise, atasözünün anlam›n› güçlendiriyorsa kullan›ld›klar› görülmektedir.
Atasözlerinde, bu durumun d›fl›nda edat ve ba¤laca pek rastlanmaz. Dahas›, bir
tak›m atasözlerinde anlam çok daha keskin bir anlat›m gücüne eriflirken fiillere
bile ihtiyaç duyulmam›flt›r. Bununla birlikte, cümlenin en önemli ö¤esi olan fiil
at›lm›fl oldu¤u halde atasözünün anlam› tamd›r: “Aba vakti yaba, yaba vakti aba”,
“El el ile, de¤irmen yel ile”, “Kar›fl›k ipin burufluk bezi” gibi atasözleri buna örnek
olarak verilebilir.

Türk atasözlerinde kullan›lan isim cinsi kelimelerin ço¤unlu¤unu maddi kültü-
re ait hayvan, bitki ve eflya adlar› meydana getirmektedir. Bu hayvan ve bitkilerin
ço¤u bozk›r co¤rafyas›n›n canl›lar›d›r. Türk uygarl›¤›n›n en az›ndan tarih sahnesi-
ne ç›kt›ktan sonraki uzun bir döneminin, bir bozk›r uygarl›¤› oldu¤u art›k bilinen
bir gerçektir.

Atasözlerinde görülen yabanc› as›ll› kelimeler, meydana gelen kültür de¤iflme-
lerine ba¤l› olarak dilimize girip yerleflmifltir. Bunlar›n en az›ndan terim özelli¤i
gösterenlerinin dilimize giriflinin e¤itimli kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olmas›
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akla yatk›n gelmektedir. Ancak bu yabanc› as›ll› kelimeler zamanla halk diline gi-
rip günlük dilin kelimeleriyle kar›fl›p kaynaflm›flt›r. Bu nedenle söz konusu yaban-
c› as›ll› kelimeleri at›p yerlerine -eflanlaml›lar› bile olsa- baflka kelime kullan›lamaz.
Bu husus, “Teflbihte hata olmaz” yerine “Benzetmede yanl›fll›k olmaz” denilemeyi-
fli, denilse de bunun deyimli¤ini yitirifli yeterince aç›k bir örnektir.

Yukar›da iflaret edildi¤i gibi, atasözlerinin di¤er dil ve üslup özelliklerinin ba-
fl›nda büyük bir k›sm›nda görülen manzum olmalar› ve çeflitli edebî sanatlardan da
faydalan›larak kurulmalar›d›r. Bu özelliklerden ölçü ve kafiye bilhassa iki cümleli
atasözlerinde yayg›nd›r. Atasözlerinin kafiye, ölçü baflta olmak üzere çeflitli edebî
sanatlardan faydalan›lmas›nda daha önce de iflaret edildi¤i gibi yarat›l›fl ve icra edi-
lerek yay›l›fl ba¤lamlar›n›n tamamen sözlü kültür ortam› olmas› etkili olmufltur. Ha-
t›rda kolayca kalarak ezberlenebilme ve az sözle çok fleyi ifade edebilme gerekli-
likleri beraberinde ahengi sa¤lamaya yönelik söz konusu sözel teknolojik unsurla-
r› getirmifltir. Bu ba¤lamda Türk atasözlerinde yer alan söz sanatlar› ve ölçü, kafi-
ye gibi unsurlar› içeren sözel dokusal (textural) nitelikler flu flekilde s›ralanabilir.

Türkiye Türkçesinde yer alan atasözlerini göz önünde bulundurarak, atasözle-
rinde en az üç heceliden bafllayarak on üç ve daha fazla heceli olanlar›na kadar
pek çok çeflitli hece ölçüsünün kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz. 

Zincirleme s›ralanan cümlelerden oluflan baz› atasözlerimiz ise Türk uygarl›¤›-
n›n tamamen sözlü kültür ortam›nda olufltu¤u dönemde yarat›lm›fl olmalar›n›n ve-
ya bu dönemde oluflan söz söyleme sanatlar›n›n izlerinden olan ve en eski durak
flekli kabul edilen “dörtlü tempo” ile söylendikleri görülmektedir; “Alma al›, sat
ya¤›z›, besle k›r›, bin doruya” fleklindeki atasözümüz bu hususa örnek olarak ve-
rilebilir. Türk atasözlerinde ahengi sa¤layan seci, aliterasyon ve ölçü gibi unsurlar›n
yan› s›ra akis, cinas, intak, kinaye, mecaz, mübalâ¤a, tenasüp, teflbih, tevriye, tezat
gibi edebî sanatlar›n da kullan›ld›¤› görülebilir.

Türk atasözlerinde olgun, fakat at›l olmayan faal bir anlay›fl etraf›nda hayata da-
ir derin bir bilgeli¤in ifadesi olan hakikatler ve ö¤ütler dile getirilmektedir. Bu ha-
kikatler ve ö¤ütler, tabiatla bar›fl›k bir zihnî yap› ile beraber vatan sevgisini ön pla-
na ç›karan bir dünya görüflünü de ortaya koymaktad›r. Türk atasözlerine yans›yan
ulusal de¤erlerimizin bafl›nda yi¤itlik, mertlik, a¤›rbafll›l›k, sab›rl›l›k, konukseverlik
yer almaktad›r. Atasözlerinde, akrabal›k, komfluluk, dostluk, aile gibi sosyal ku-
rumlar ve anne, baba, kad›n, erkek, çocuklar hakk›ndaki sosyal de¤erler ve görgü
kurallar› ele al›n›r. Ayr›ca, sa¤l›k, ölüm, bitkiler, tar›m, hayvanlar, hayvanc›l›k, eko-
nomi, tabiat, evren, iklim, takvim ve zihin terbiyesi atasözlerinin iflledi¤i bafll›ca
konular aras›nda yer al›r.

Atasözlerinde, birli¤in beraberli¤in önemiyle yararlar› ve yaln›zl›¤›n zararlar›
vurgulan›r. “Nerde birlik, orda dirlik”, “Bir elin nesi var iki elin sesi var” gibi ata-
sözleri bunlara örnek olarak verilebilir. Ayn› flekilde, ba¤›fllama, namus, edep, fle-
ref, terbiye, bilgi, hakikat, digergaml›k, fedakârl›k, hayata ba¤l›l›k, temkin, aflk,
sevgi, sebat, azim ve güzel ahlak Türk atasözlerinin daima tercih edip tavsiye etti-
¤i veya kazan›lmas›n› istedi¤i, istendik de¤erler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
konular›n ifllendi¤i atasözlerine örnek olarak, “Aman diyene k›l›ç kalkmaz”, “Da¤
ne kadar yüce olsa yol üstünden aflar”, “Gülü seven dikenine katlan›r”, “Gönül ki-
mi severse güzel odur”, “Kardefl kardefli atm›fl yar bafl›nda tutmufl”, “Çiftçinin kar-
n›n› yarm›fllar, k›rk tane gelecek y›l ç›km›fl” ve “‹¤neyi kendine bat›r, çuvald›z› ele”
fleklinde olanlar verilebilir.

Türk atasözleri insan ve toplum iliflkilerinde, sosyal iflbirli¤i ve dayan›flmay›,
sosyal hiciv, mevkie ra¤bet, yöneticilik, kanun fikri, mülkiyet, tasarruf, e¤itim, ifl ve

82 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl



zaman de¤erlendirilmesi, kabiliyetlerin de¤erlendirilmesi, kader, nasip, tanr› fikri,
sebep-sonuç iliflkisi, de¤erlerin de¤er de¤ifltirmesi konular› yayg›n olarak ifllenil-
mifltir. Bu konulara dair birkaç atasözü örne¤i olarak, “Bal›k bafltan kokar.”, “Atlar
tepiflir, ara yerde eflekler ezilir”, “Mühür kimde ise Süleyman odur”, “Çobans›z ko-
yunu kurt kapar”, “fieriat›n kesti¤i parmak ac›maz”, “Ummad›k tafl bafl yarar”, “Su
uyur düflman uyumaz”, “Ak›l yaflta de¤il bafltad›r”, “Yar›m hekim candan eder,
yar›m hoca dinden”, “Günefl balç›kla s›vanmaz”, “Bafla gelen çekilir”, “Garip ku-
flun yuvas›n› Allah yapar” ve “A¤›lda o¤lak do¤sa ovada otu biter” gibiler ilk akla
gelenler aras›ndad›r. 

Atalar, insanlar› kötü ifllerden korunmaya ve hay›rsever olmaya hatta kendisine
kötülük yapanlara karfl› bile kifliyi iyilik yapmaya ça¤›rm›fllard›r. Meselâ, “Baflkas›-
na kuyu kazan kendi düfler”, “‹yili¤e iyilik her kiflinin kâr›d›r, kötülü¤e iyilik er ki-
flinin kâr›d›r” ve “‹yilik eden iyilik bulur.” gibi atasözleri iyilik kavram›yla ilgili ata-
sözlerine örnek olarak verilebilir.

Türk atasözlerinde cimrilik, suçu yüklenmeyifl, tenkide tahammülsüzlük, ihti-
yats›zl›k, öfke, boflbo¤azl›k, gevezelik, bencillik, kibirlilik elefltirilip yerilen konu-
lar›n bafl›nda gelir. Bu kavramlarla ilgili atasözlerine, “Az tamah çok ziyan getirir”,
“Yalanc›n›n mumu yats›ya kadar yanar”, “Kabahat samur kürk olsa da kimse s›r-
t›na almaz”, “Do¤ru söyleyeni dokuz köyden kovarlar”, “Keskin sirke küpüne za-
rar” ve “Besle kargay› oysun gözünü” gibi örnekler verilebilir. 

Atasözleri ve deyimlerde kurnaz, hilekâr insanlardan uzak durma tavsiye edil-
mifltir. Nankörlük, gayretsizlik, gevfleklik, laubalilik veya gayri ciddilik, utanmazl›k
gibi olumsuz vas›flar da, Türk atasözlerinde yerilip elefltirilen konular aras›ndad›r.
Yalanc›l›k, cahillik, iki yüzlülük, nadanl›k, ya¤danl›k, hainlik, kallefllik kavramlar›
ve dolay›s›yla bunlar› iflleyen kifliler de yine Türk atasözlerinde elefltirilip tenkit
edilen ve kendilerinden uzak durulmas› istenilen kifli ve eylemler olarak ifade edil-
mektedir. Atasözlerinde baflkas›n›n yüzünden zor günler yaflayanlara dair hususlar
dile getirilmifl ve bu gibi durumlardan kaç›n›lmas› tavsiye edilmifltir. Atasözlerinin
büyük bir ço¤unlu¤u kifliye sab›r, temkin, gerçe¤in yüzüne do¤ru bakmak, kalp ve
vicdan rahatl›¤› gibi duygular› telkin eder mahiyettedir.

K›saca, yaz›l› kanunlar›n olmad›¤› dönemlerde, kiflilerin ve toplumun düflünce-
lerine ve yaflay›fl›na yön veren kurallar baflta olmak üzere, Türk atasözlerinde sos-
yo-kültürel hayat›n hemen her safhas›yla ilgili olumlu ve olumsuz de¤erlerin s›n›f-
land›r›lmas›na (taksonomi) dayanan bir genifllik ve zenginlikte konular›n ele al›-
n›p ifllendi¤i görülmektedir. Atasözleri hüner göstermek isteyen âfl›klar taraf›ndan
destan naz›m biçimiyle fliirlefltirilmifllerdir. Bu tür atasözü destanlar›na Âfl›k Levnî’
nin destan› örnek olarak verilebilir:
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Tut atalar sözün kalb-i selim ol

Gönülden gönüle yol var demifller

Gider yavuzlu¤un tab-› halim ol

Sert sirke kab›na zarar demifller

***

Çün bildin alça¤a akmaktad›r su

Kemalin cahile nasiyhati bu

‹krar›n› gözet olma abes-gû

Birdir ikrar ile iman demifller

***

Akibet-endifl ol, gönül dibelik

Yetiflmez mi sana bu nümunelik

Kaçan loru kuflu bulsa bir kemik

Evvel ölçer sonra yutar demifller

***

Her kâra uzatma elin ete¤in

Yelkovana döner ah›r eme¤in

Nitekim göllerde flaflk›n örde¤in

Bafl›n kor k›ç›n dalar demifller

***

Taksonomi: Canl›lar›n
s›n›fland›r›lmas› ve bu
s›n›fland›r›lmada kullan›lan
kural ve prensipler demektir.
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Aldanma cihan›n sak›n var›na

Aldanmayagör ah ü zar›na

Bugünkü iflini koyma yar›na

Yar y›k›ld›¤› gün tozar demifller

***

Ben de ast›m bu arsaya bir koyun

Meydan-› hünerde gel sen de soyun

Fele¤in zoruna dayanmaz oyun

Kati zor oyunu bozar demifller

***

Ak(›)l eriflmez bu fele¤in ifline

Dürlü gâilesin alma bafl›na

‹bretle nazar k›l loru kufluna

Evvel ölçer sonra yutar demifller

***

Çoktur bu âlemde bofla yelenler

Kande bilenler ile bilmeyenler

Eskiden âdettir da¤dan gelenler

Ba¤da olanlar› kovar demifller

***

Dediler bu pendi sordumsa kime

Tuz ekmek bilmeze miflkilin deme

Kül kömür ye namerd lokmas›n yeme

Gün olur bafl›na kakar demifller

***

Abestir her vara yo¤a koflanlar

Gahi do¤ru gahi e¤ri aflanlar

A¤lamak ne demek kendi düflenler

‹ki gözden bile ç›kar demifller

***

Arzeyle bu pendi kendi özüne

Dost addetme her güleni yüzüne

‹ncinme dostunun do¤ru sözüne

Do¤ru söz insana batar demifller

***

Eski mesellerle eylersen amel

K›rklar’ ›n yerine olursun bedel

Usul-i ma’ niyi bilmeyen echel

Sola¤›na davul çalar demifller

***

Bir mürflid-i kamil bulmayanlara

Pirler nasiyhatin almayanlara

Sözünün isbat› olmayanlara

Dipsiz kile bombofl ambar demifller

***

Eflkin at yan›na koflulsa güre

Huy al›r huyundan göre göre

Hizmet eyler isen eyle bir ere

Su akt›¤› yeri y›kar demifller

***

Çarflu-yi dehirde nice toz kopar

Ol vakti gözeten çok takye kapar

Helalzade gelir pazar› yapar

Haramzade pazar bozar demifller

***

Âdet-i Hak budur ezel ü ebed

Kul kula sebeptir ey dil-i nâflâd

Bâye gedâ hizmet etmekten murad

Bal tutan parma¤›n yalar demifller

***

Dilden ister isen g›ll ü g›fl gide

Meta-› raz›n› açma haside

K›yma müflteriye az al faide

Alan da satandan umar demifller

***

Yar ile etti¤in kavle ver karar

Kâr etmezsen bari eyleme zarar

Aza kanaat et olma tama’ kâr

Ucuz satan tizcek satar demifller

***

Kanaat halkas›n b›rakma elden

Elinden ç›kmas›n der isen dümen

Deve âhû gibi boynuz isterken

‹ki kulaktan da ç›kar demifller

***

Günefl balç›kla s›vanmaz ey dil

Bi-zeban da olsa bellidir kâmil

Kendüden gayriyi be¤enmez cahil

Kendi çalar kendi oynar demifller

***

Talib-i ma’ rifet çekerse emek

Yü¤rük at art›r›r yemifl giderek

fiaire ses ile saz u söz gerek

Yal›n›z tafl olmaz duvar demifller

***

Hiyleyi irtikap etme, k›l hazer

Desinler sana: bir er o¤ludur er

Sen ilin kapusun kakarsan e¤er

‹l de senin kapun kakar demifller

***



Bu bilgilerin büyük bir k›sm›n› Özkul Çobano¤lu’ nun Türk Dünyas› Ortak Atasözleri
Sözlü¤ü (Ankara: AKM Yay›nlar›, 2004) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 1. bölümünde
konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Atasözlerinin büyük bir k›sm›n›n kafiyesi ve redifi vard›r ve araflt›rmac›lar›n ço¤unlu¤u ta-
raf›ndan fliir say›lm›fllard›r. Sizce atasözlerinin bu tür flekil özelliklerine sahip olmalar›-
n›n nedeni ne olabilir? 

DEY‹MLER 
Gerçek anlam› d›fl›nda kullan›larak yeni bir anlam ifade eden ve bir düflünceyi di-
le getiren iki veya daha fazla kelimeden oluflan kal›plaflm›fl söz dizisine deyim ad›
verilir. Deyimler gündelik konuflma dilinin gerçek yap› tafllar›d›r. Deyimler arac›l›-
¤›yla gündelik konuflma dilinde üretilen ve tüketilen anlamlar zenginleflip çeflitle-
nir. Bir dilin zenginli¤i sadece kelimeleriyle de¤il, deyimleriyle belli olur. Bir mil-
letin söz yaratma gücünü ortaya koyan deyimler, ulusal damga tafl›yan ve ulusal
kültürü zenginlefltiren dil varl›klar›d›r. Her deyim güzel bir bulufltur ve ço¤u zaman
küçücük bir kaç kelimeye koskoca bir anlam dünyas› s›¤d›r›lm›fl olarak karfl›m›za
ç›kar. Bu nedenle, deyimler Anonim Halk Edebiyat›n›n en küçük ancak en ifllev-
sel ve yayg›n olarak kullan›lan konuflmal›k türüdür.

Deyimler birkaç kelimeyle kurulmufl ve kendi anlamlar›ndan s›yr›larak yepye-
ni bir anlam kazanm›fllard›r. “Kellesi koltu¤unda” veya “kaflla, göz aras›nda” gibi
deyimleri as›l anlamlar›yla anlayamay›z. Kimsenin kellesi koltu¤unda olmaz ve
kaflla göz aras›nda ne iflimiz olabilir? Fakat, gerçe¤e uymayan bu anlamlar› d›fl›nda
mecazi anlam diye adland›r›lan daha baflka ve daha derin anlamlar› vard›r. Bu an-
lamlar, ancak sözün geliflinden ve sunumuyla birlikte konuflman›n yer ald›¤› ba¤-
lamdan anlafl›labilir. Baz› deyimlerse, mecazi anlamlar olufltururken gerçek anlam-

854. Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Konuflmal ›k  Tür ler :  Atasöz ler i ,  Dey imler ,  Bi lmeceler ,  A lk ›fl-Karg›fl lar ,  Teker lemeler

Irziyle varamaz eflkiya eve

Uslu gez kim seni kâmiller seve

Hardan büyük at var attan da deve

Deveden de büyük fil var demifller

***

Kûy-› dilârâya eylersen ak›n

Zinhar gâfil olma etrafa bak›n

Karda yürü izin bildirme sak›n

‹l o¤lu ariftir duyar demifller

***

Takdir-i Mevla hep gelir ne çare

Hicran-› aflk ile dil pare pare

Ne giderse gittsin visal-i yare

Yek vuslet hezaran dinar demifller

***

Kani ol lokmana her rûz u flebe

Elle konar toplad›¤›n flehdebe

Bilirsin atalar bir yerde debbe

Y›k›l›r bir yerde dolar demifller

***

Y›rt›c› kufllar›n ömürleri olur az 

Bir tek ipte iki canbaz oynamaz

fiehrahta kuyuyu kametince kaz

Ezkaza aya¤›n kayar demifller

***

Yüzüm yerde tenim hâk ile yeksan

Serim kavgalarda halim periflan

Gözlerim cemal-i canana hayran

Gönül masumudur umar demifller

***

Levnî nasihat› pirlerin böyle

Durub-u emsalden naz ile söyle

Meydan-› hünerde a¤›rl›k eyle

A¤›r bassa ye¤ni a¤ar demifller
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



lar›ndan da tamamen s›yr›lmazlar ve bazen tamamen kendi gerçek anlamlar›nda
da kullan›labilirler. “Baltay› tafla vurmak” deyimi yerine göre gerçekten de balta-
n›n tafla vurulmas› anlam›nda da kullan›labilir. “Hem suçlu, hem güçlü” ve “iyiye
iyi kötüye kötü demek” deyimlerinde oldu¤u gibi baz› deyimlerse sadece kendi
gerçek anlamlar›nda kullan›l›rlar ve baflka bir anlam tafl›mazlar. Deyim tan›m›yla
çeliflir gibi gözüken bu tip kal›plaflm›fl ifadeler ve yayg›n sözler de deyim say›l›rlar.

Deyimlerin söz dizimi bak›m›ndan özelliklerini; 
1. Baz› deyimlerin sonu bir mastarla biter. Bu tip deyimlere örnek olarak, “‹¤-

neyle kuyu kazmak”, “can atmak” ve “pamuk ipli¤ine ba¤lanmak” verilebilir. 
2. Baz› deyimler cümle fleklinde görünürler. Cümle fleklinde görünen deyimlere

“A¤z›n› b›çak açm›yor” ve “Gözü topra¤a bak›yor” örnek olarak verilebilir. 
3. Bu iki flekle de girmeyen ve ekle türetilmifl kelime biçiminde deyimler var-

d›r. Bu tür deyimlere örnek olarak “dünyal›k”, “adamak›ll›”, ve “nane mol-
la” verilebilir. 

Deyimler kal›plaflm›fl sözlerdir ve iste¤e ba¤l› olarak de¤ifltirilemez. Deyimler
halk›n yaratt›¤› ve gündelik konuflmalar›nda yaflatt›¤› gibi kullan›l›r. Meselâ, “K›rd›-
¤› ceviz k›rk› geçti” deyimi “k›rd›¤› f›nd›k k›rk› geçti” fleklinde söylenemez. Bunun-
la birlikte baz› deyimler farkl› bölgelerde baflka baflka kelimelerle kal›plaflm›fl ola-
rak karfl›m›za ç›kabilir. Meselâ, “k›rk dereden su getirmek” deyimi baz› bölgelerimiz-
de “yetmifl iki dereden su getirmek” fleklinde kullan›labilir. Öte yandan, deyimler ka-
l›plaflm›fl olmakla birlikte tamamen donmufl say›lamaz. Deyimlerden sonlar› mastar-
la bitenler ve cümle biçimindekilerden baz›lar› birleflik fiiller gibi çekilebilir. Bu tür
çekimlerde, zamir çekime göre de¤iflmekle birlikte deyimlerin kelimeleri de¤iflmez.
Bu tür çekimlere örnek olarak, “gözden düflmek” deyiminin, “gözden düfltüm”,
“gözden düfltün”, “gözden düfltü”, “gözden düfltük”, “gözden düfltünüz”, “gözden
düfltüler” gibi çekimli hâlleri verilebilir.

Baz› çekime giren deyimlerde, zaman kipleri, tekil ve ço¤ul baz› flah›s ekleri
kulan›lamaz. Meselâ, “kaleminden kan daml›yor” deyimi “kalemimizden kan dam-
l›yor” fleklinde kullan›lamaz. Kal›plar› neredeyse tamamen donmufl say›labilecek
baz› deyimlerse, hiçbir flekilde çekime girmez. Daha çok birleflik kelimelere ben-
zeyen “eski çamlar bardak oldu” örne¤indeki gibi anlat›m kal›plar› cümle içinde s›-
fat, zamir ve zarf görevlerini yüklenirler.

Deyimler de atasözleri gibi toplumun mal› olmufl eski sözler olarak bilinirler.
Ancak, deyimler atasözleri kadar uzun bir süre beklemeksizin veya çok daha k›sa
bir sürede dile yerleflirler. Deyimler ve atasözleri ço¤unlukla birbirleriyle kar›flt›r›-
l›rlar. Deyimlerle, atasözleri aras›ndaki benzerliklerden birisi her ikisinin de kal›p-
laflm›fl olmalar›d›r. Ayr›ca hem atasözleri hem de deyimler ço¤unlukla mecazi an-
lam tafl›rlar ve her ikisi de anonimdir. Deyimlerin say›s›, hem de kullan›m alanlar›
atasözlerinden çoktur. Deyimler bir cümle içinde kullan›larak söz içinde yer al›r-
lar. Atasözleriyse, kendileri cümle yap›s›nda olduklar› için daha çok cümleler ara-
s›nda yer alarak konuflmaya dahil olmaktad›rlar. Deyimlerin çok büyük bir ço¤un-
lu¤unun herhangi bir hüküm anlam› yoktur. Deyim bir kavram› belirtmek için
oluflturulmufl özel bir anlat›m kal›b›d›r. Deyim genel kural niteli¤inde bir söz de-
¤ildir. Atasözleriyle deyimleri birbirinden ay›ran en önemli özellik budur. Ayn› fle-
kilde, deyimlerin amac› bir kavram› özel bir söz kal›b› içinde anlatmakt›r. Ata-
sözlerinin amac› ise, insanlara yol, yöntem gösterip onlara ders ve ö¤üt vermektir.

Bu bilgilerin ço¤unu Ömer As›m Aksoy’ un Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü (Ankara: TDK
yay. 1965) adl› kitab›ndan ald›k. Bu kitab›n 1. bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bu-
labilirsiniz.
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“Her deyim güzel bir bulufltur ve ço¤u zaman küçücük bir kaç kelimeye koskoca bir anlam
dünyas› s›¤d›r›lm›fl olarak karfl›m›za ç›kar.” cümlesinde sizce deyimlerin hangi özellikle-
ri vurgulan›yor?

ALKIfiLAR VE KARGIfiLAR 
Türkiye Türkçesinde yayg›n olarak kulland›¤›m›z “dua” ve “beddua” terimlerinin es-
ki ve günümüzde de Türk dünyas›nda yayg›n flekilleri alk›fl ve karg›flt›r. Tarihsel ola-
rak da, Dîvânu Lügâti’ t-Türk baflta olmak üzere hemen hemen bütün yaz›l› kaynak-
lar›m›zda karfl›m›za ç›kan arkaik form, “alk›fl” ve karg›fl” fleklindeki söyleyifltir.

Alk›fl (dua), insan›n kendisi ile yak›nlar›, tan›d›klar›, h›s›m ve akrabalar›yla sev-
dikleri baflta olmak üzere içinde yaflad›¤› toplumun bütün bireylerinin maddi refah
ve manevi saadetinde yard›m ve merhametini istemek için Tanr›’ ya yapt›¤› bir hi-
tap ve bir seslenifltir. Alk›fllar, sa¤l›k hastal›k hâllerinde, ürünün bereketli olmas›n-
da, her türlü kaza ve belan›n mala mülke gelmemesi için iyi dilek ve temennilerle
Tanr›’ n›n yard›m› ve koruyuculu¤una s›¤›n›larak istenir. Alk›fllar t›pk› atasözleri gi-
bi hüküm bildiren olumlu dilek ifadeleridir. Alk›fl›n (dua sözünün) temel hükmü
dilek olmas› nedeniyle cümle iste¤i belirtecek bir kelimeyle tamamlan›l›r. Konu
bak›m›ndan genel nitelikte alk›fllar oldu¤u gibi, özel konulu alk›fllar da vard›r. Al-
k›fllar konuflmay› süsler ve ifadeye canl›l›k verirler. Ayr›ca toplumsal olarak söylen-
mesi kal›plaflm›fl alk›fllar vas›tas›yla insanlar›n birbirleriyle olan samimiyeti artar. 

Karg›fl (beddua) ise, alk›fl›n aksine insan›n kendisine, ailesine, toplumuna ve
toplumunun de¤erlerine, kurumlar›na zarar› dokunacak flah›slara, onlar›n düflünce
ve fikirlerine karfl› fliddetli bir tepkidir. Bu tepkinin amac›, söz konusu zararl› ve
düflman kabul edilen kifli veya kiflilere karfl› bir yandan Tanr›’ n›n korumas›na s›-
¤›nmak, di¤er yandan Tanr›’ n›n gazab›n› onlar›n üstüne çekerek zarara u¤ray›p
yok olmalar›n› sa¤lamakt›r. 

Bir baflka ifadeyle, hayatta adaletsizli¤e u¤ram›fl, küfran-› nimet ile karfl›laflm›fl
insan›n vicdan›nda uyanan isyan ve hiddeti susturma çareleri aramas› son derece
do¤ald›r. Bu ba¤lamda, beddualar veya karg›fllar, bu tür bir ruh hâlini yaflayan in-
sanlar›n en büyük kudret olan Tanr›’ n›n kötülü¤ü cezaland›rmas›n› istemesi yo-
lundaki dileklerinden do¤an sözlü gelenek ürünleridir.

Bu nedenle do¤rudan do¤ruya t›pk› alk›fl gibi Tanr›’ ya yönelen bir seslenifl
fleklindeki karg›fllar›n da söze dayal› sihirli sözlü formüller olduklar› inanç ve dü-
flüncesi yayg›nd›r. Özellikle geriye ve geçmifle do¤ru gittikçe büyü, fal, sihir ve
benzeri uygulamalarla da beslenip desteklenen alk›fl ve karg›fllardan bilhassa “kar-
g›fl”lar›n bofl yere söylenmesi hofl karfl›lanmaz. 

Ev ve benzeri kapal› bir mekânda karg›fl söylenece¤i zaman önce “evden d›fla-
r› vb.” baflka koruyucu ifllevlere sahip oldu¤una inan›lan bir sözlü formül kullan›-
larak karg›fl veya beddua edilir. Hatta ço¤u zaman “Allah belan› vermesin” örne-
¤inde görüldü¤ü gibi karg›fl ediyormufl gibi yaparken bile eklenen olumsuzluk
ekiyle gerçekte beddua edilmemektedir ki halk›m›z, yo¤un ve yayg›n olarak bu
sözlerin gücünü düflünüp gerçekleflmesinden korkarak veya k›zd›klar›na bile ço¤u
zaman içindeki insan sevgisinden ya da Tanr›’ n›n cezaland›raca¤› korkusundan
dolay› k›yamayarak beddua etmez ve karg›fl› hofl karfl›lamaz. 

Az sözle çok fleyin anlat›ld›¤›, anlamlar› aç›k ve kesin kal›plaflm›fl sözler olan al-
k›fl ve karg›fllar›n ço¤u zaman kurall› cümle yap›s› fleklindeki yap›lar› ve söz dizim-
leri kolayl›kla de¤ifltirilemez. Alk›fl ve karg›fllar›n da hem mensur hem de manzum
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flekilleri vard›r. Manzum alk›fl ve karg›fllar daha çok mâni ve ninni fleklinde karfl›-
m›za ç›kar. Ancak, ikili ve üçlü katar fleklinde alk›fl ve karg›fllar da vard›r.

Alk›fl örnekleri: Allah utand›rmas›n, Allah namerde muhtaç etmesin, Allah anal›-
babal› büyütsün, Allah açl›k yüzü göstermesin, Nice bayramlar göresiniz, Ruhun flad
olsun, Yiyenlere afiyet olsun, Oca¤›n tütedursun, Allah do¤ru yoldan ay›rmas›n, Er-
mifllerden olas›n, Fatma Ana’ ya komflu olas›n... Baz› alk›fllar ise karg›fl görünümün-
dedir. Bunlar daha ziyade çocuk severken kullan›lan alk›fllard›r: Cuma günü ölesi-
ce, Elin k›r›lmas›n, Gözün kör olmas›n, Küçük mezar olamayas›n, Ölmeyesice...

Karg›fl Örnekleri: Meskeni viran yurt ver Yarabbi, Daima ters gitsin iflleri, Lok-
mas›n› sert ver Yarabbi, Helal lokma yiyip karn› doymas›n, Yans›n oca¤›n duman
tütmesin... Eyyüb’ ün derdinden dert ver Yarabbi, Bir atefl düflsün yaks›n özünü,
Uzans›n dallar› meyva tutmas›n, Hak seni de benim gibi yand›ra,Kurtlans›n, çürü-
sün bütün diflleri, Sa¤›r olsun kula¤› ses duymas›n, Sen düflesin yanan nar›n közü-
ne, Kabrinde yeflil ot bitmesin, Tez günde y›k›ls›n küfrün kalesi, Hasm›n› aç kal-
m›fl kurt ver yarabbi.

Burada verdi¤imiz bilgilerin büyük bir k›sm›n› fiükrü Elçin’ in Halk Edebiyat›na Girifl
(Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 1992) adl› kitab›ndan al›nm›fl›r. Bu kitab›n 3. bölümünde ko-
nuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Türkiye’ de baz› yörelerde karg›flta bulunan kiflinin önce “Evden d›flar›” diyerek daha son-
ra “karg›fl›n›” söylemesinin nedeni nedir?

TEKERLEMELER 
Tekerleme, ses benzerlikleri ile uyaklardan faydalan›larak oluflturulan secili-kafi-
yeli ve belli bir konusu olmayan hatta önemli bir bölümü anlaml› da olmayan ses
ve sözlerin ak›fl› bak›m›ndan fliirimsi bir türdür. Bir k›s›m tekerlemelerse tamamen
nesir fleklindedir ve hayal ürünü unsurlar›n veya tasar›mlar›n öne ç›kt›¤› iç kafiye-
ye önem veren uzunca metinlerdir. Tekerleme türünün en önemli niteli¤i, herhan-
gi bir konusunun olmay›fl›d›r.

Tekerlemeler tafl›d›klar› yap›sal ve tematik özelliklerden ziyade icra ba¤lamla-
r›nda tafl›d›klar› ifllevsel özellikleriyle kendilerini tart›flmas›z bir biçimde ortaya ko-
yup kabul ettiren bir sözlü edebiyat türüdür. Tiyatrodaki gonga benzer bir ihtiyaç-
tan do¤an tekerlemelerin, “yuvarlak bir fleyi hareket ettirip yürütmek” manas›nda-
ki maddi karfl›l›¤› ile uygunluk göstererek hangi tür içinde veya birlikte yer al›yor-
sa onu bafllat›p harekete geçiren bir ifllev yüklenmekte oldu¤u söylenebilir. 

Meselâ, söz konusu bir masal›n aç›fl tekerlemesiyse, masal› aç›p harekete geçir-
mesi söz konusudur. Masallar›n bafl›nda ortas›nda ve sonunda yer alan ve kal›plafl-
m›fl ifadeler olarak bat›dan al›nma “formel” terimiyle de ifade edilen “Bir varm›fl bir
yokmufl”, “az gitmifller uz gitmifller alt› ay gece alt› ay gündüz gitmifller bir bakm›fl-
lar arpa boyu yol gitmifller” gibi dinleyiciye art›k gerçekten ç›k›ld›¤›n› ve masal
moduna girildi¤ini bundan böyle bitifl formeli veya tekerlemesine kadar her fleyi
masal olarak anlay›p yorumlamas› gerekti¤i iflaret edip belirleyen tekerlemelerle,
masal›n sonunda yer alan masal›n bitti¤ini gerçe¤e dönüldü¤ünü âdeta bir dua tav-
r› içinde “Onlar ermifl murad›na biz ç›kal›m kerevetine” fleklinde ifade eden ya da
“Gökten üç elma düfltü” diye bafllayan ve masal›n bitifliyle dinleyiciyi ve anlat›c›y›
gerçek ya da gündelik zaman›n efli¤inde buluflturup “gökten düflen birer elma”yla
a¤›rlad›ktan sonra aradan çekilen masal ve masalc›n›n ihtiram› ve ikaz›ndan baflka
bir fley de¤ildir tekerleme.
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Ayn› fley “ebe ç›karmak” veya “say›flmaca” adlar›yla da bilinen “oyun tekerle-
meleri”nde ve çocuklar›n belli zamanlarda düzenledikleri törenlerde meselâ Orta
Anadolu’ da “Çi¤dem Pilav›” ad›yla bilinen bahar bayram›nda, “Biflflek Gelin”
“Çömçe Gelin”, “Bodi bodi”, “Bodi Bostan”, “Godu Godu” adlar›yla bilinen ya¤-
mur dualar›nda, ya¤l› pehlivan gürefllerinde cazg›r›n güreflçileri “salavatlamas›”nda,
mesir bayram›, ba¤ bozumu flenliklerinde, “Koç kat›m›”, “Saya gezme”, “Tekecik”
ve benzeri törenlerde ezgiyle söyledikleri ve “tören tekerlemeleri” ad›yla bilinen
tekerleme türünde de geçerlidir. 

O hâlde tekerlemeyle tekerlenen âdeta tekerleklenen ve yürüyen onun vas›ta-
s›yla yürütülen bir baflka fley söz konusudur. Bu bir masald›r, oyundur, törendir
hatta karagözdeki “muhâvere” ve âfl›k sanat›nda bafll› bafl›na bir fas›ld›r en az›ndan
onun önemli bir k›sm›d›r, denebilir. 

Dolay›s›yla tekerleme türü kendi bafl›na kullan›ld›¤›nda kiflinin veya kiflilerin
dil kullan›mlar› ve fonetik olarak birbiri ard›nca kullan›mlar› zor olan sesleri kulla-
nabilme yetene¤ini ortaya koyan ve kiflileri bu yolla yar›flt›r›p boy ölçüfltüren bir
ölçüt veya yar›flma flekline dönüflmektedir. Amerikan ve ‹ngiliz folklorunda bafll›
bafl›na müstakil bir sözlü edebiyat türü olarak kabul edilen bu tekerleme türü üze-
rinde Türk halkbilimi çal›flmalar›nda pek fazla durulmam›flt›r. Tekerlemenin türkü,
masal, hikâye, karagöz ve orta oyunu gibi bir çok türle iliflkisi vard›r.

Bu ba¤lamda tekerlemeleri çeflitleri bak›m›ndan flu flekilde tasnif edebiliriz: 
a. Masal Tekerlemeleri: Masallar›n bafllang›c›nda, ortalar›nda, uygun yerlerin-

de ve masal›n sonunda söylenen uzunca ya da çok k›sa kal›plaflm›fl sözlerdir.
• Bir varm›fl bir yokmufl, vaktin birinde...
• Evvel zaman içinde,/ Kalbur saman içinde/ Deve tellakl›k edermifl/ Eski ha-

mam içinde/ Hamamc›n›n tas› yok/ Külhanc›n›n saltas› yok/ Babam on befl
yafl›ndaym›fl/ Anam k›rk›na varm›fl/ Dedem yetmiflindeyken/ K›zlarla oyna-
fl›rm›fl/ Ben diktim; anam söktü/ Anam dikti; ben söktüm/ Anam ald› mafla-
y›/ Kaçt›m, buldum köfleyi/ Ç›kt›m bir minareye/ Kaftan giydim boynuma/
E¤ildim su içmeye/ Susuz akan dereye/ Sinek geldi v›z dedi/ Urall›y›m k›z de-
di/ Ural’ da bal çok olur/ Testilerde süz dedi.

• Dünya yeni kuruldu¤unda, ben on befl yafl›nda bir delikanl› idim. Kazma-
n›n keskin taraf›yla bafl trafl etti¤im, iki atla bir anahtar deli¤inden geçti¤im
zamanlard›.

• Birgün yolda giderken bir dü¤ün yap›ld›¤›n› duydum. Hiç üflenmedim kal-
k›p dü¤üne gittim. Bana orada üç tane pasta verdiler. Onlar› size getirmek
için yola devam ettim. Dere kenar›ndan geçerken kurba¤alar “v›rak v›rak”
dediler. Ben de “b›rak b›rak” anlad›m. B›rakt›m da geldim. Gökten üç elma
düflmüfl. Biri yazana biri söyleyene biri de dinleyene.

• Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken,
ben annemin befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken..

• Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer top oynarken eski ha-
mam içinde, bir var idi, bir yok idi, aç idik, doymufl idik.

• Zaman zaman içinde / Kalbur saman içinde/ Cinler cirit oynarken/ Eski
hamam içinde.

• O yalan bu yalan/ Fili yuttu bir y›lan/ Kar›ncaya vurduk semer/ Bu da m›
yalan?/ Az gittik uz gittik/ Alt› ay bir güz gittik/ Bir de dönüp bakt›k ki/ Bir
arpa boyu yol gittik.

• Dü¤ünde hep birlikte yemifller, içmifller, sefalar sürmüfller. Bu dü¤üne giden
birine bir tabak helva, bir tabak da kemik vermifller. Helvay› diflinin kovu-
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¤una k›st›rm›fl, kemi¤i heybesine koymufl... Heybesi ka¤›ttan, efle¤inin ayak-
lar› mumdanm›fl. Giderken bir yang›na rast gelmifl; efle¤inin ayaklar› eri-
mifl, heybedeki ekmekleri köpekler yemifl, adam da diflinin kovu¤undaki hel-
van›n tad›yla yetinmifl...

• Ben de oradan geçiyordum bu dü¤ünü iflitip gittim. Bana da biraz pilav ve
zerde verin dedim. Bana da biraz pilav ile zerde verdiler. Yolda gelirken bir
köpek “hav hav” diye baca¤›ma sar›l›nca elimdeki pilav ile zerdeyi at›p kaç-
maya bafllad›m; önüme bir s›çan ç›kt›. O yana bu yana s›çrarken öteden bir
arap geldi “Aman tutal›m, öldürelim” derken s›çan korkusundan burnuma
kaçt›; ben de “Hapflu” dedim, arap da “Allah belan› versin” diye enseme bir
tokat att›; gözlerim d›flar›ya ç›kt› sand›m... ‹flit bunu sak›n gitme dü¤üne, s›-
çan kaçar sonra senin burun deli¤ine...

• Dü¤ünde hep birlikte yemifller, içmifller, sefalar sürmüfller, muratlar›na er-
mifller, bize de bundan ne anlad›n deyip kesmifller... Gökten üç elma yerine
üç arpa düflmüfl, tavuklar bafl›na üflüflmüfl, hepsini yemifller, Hak’ a flükür
demifller, onlar muratlar›na ermifl biz de erelim demifller.

b. Oyun Tekerlemeleri (Say›flmacalar): Oyun tekerlemeleri kendileri d›fl›n-
da baflka hiçbir türe ba¤lanamaz. Oyun tekerlemelerinin hepsi do¤rudan do¤ruya
oyunlarla iliflkilidir. Bunlar›n ço¤u çocuklar taraf›ndan üretilmifltir. fiiirsel özellikle-
ri ön plandad›r. 

• O piti piti/ Karemala sepeti/ Terazi lastik / Jimnastik/ Biz size geldik bitlen-
dik/ Hamama gittik temizlendik.

• Çek çek amca/ Burnu kanca/ Al sana bir tabanca/ Tabancada befl kurflun/
bir iki üç dört befl.

• ‹¤ne batt›/ Can›m› yakt›/ Tombul kufl/ Arabaya kofl/ Araban›n tekeri/ ‹stan-
bulun flekeri/ Hop hop alt›n top/ Bundan baflka oyun yok. 

• Komflu komflu!/ Huu!/ O¤lun geldi mi?/ Geldi/ Ne getirdi?/ ‹ncik boncuk/ Ki-
me kime?/ Sana bana/ Baflka kime?/ Kara kediye/ kara kedi nerede?/ A¤aca
ç›kt›/ A¤aç nerede?/ Balta kesti/ Balta nerede?/ Suya düfltü/ Su nerede?/ ‹nek
içti/ ‹nek nerede/Da¤a kaçt›/ Da¤ nerede?/ Yand›, bitti kül oldu.

• Leylek leykek havada/ Yumurtas› tavada/ Geldi bizim hayata/ Hayat kap›s›
kitli/ Leyle¤in bafl› bitli.

• Oy li li/ Papatya dilli/ Ana dilli/ Baba dilli/ K›z senin ad›n kaç harfli?
• Mustafa M›st›k/ Arabaya k›st›k/ Üç mum yakt›k/ Seyrine bakt›k.
• Kutu kutu pense / Elmay› yese/ Arkadafl›m Nefse/ Arkas›n› dönse/ Kutu kutu

pense /Elmay› yese/ Arkadafl›m Ayfle/ Önüne dönse.
• Oooo/ Portakal› soydum/ Bafl ucuma koydum/ Ben bir yalan uydurdum/

Duma duma dum/ K›rm›z› mum/ Dolapta pekmez/ Yala yala bitmez/ Ayfle-
cik/ Cik cik/ Fatmac›k/ c›k c›k/ Sen bu oyundan ç›k.

c. Tören Tekerlemeleri: Tören tekerlemelerinin büyük bir k›sm› çocuklar›n
gerçeklefltirdi¤i törenlerde söylenir. Bu tür törenlere Anadolu’ da çocuklar›n yapt›-
¤› “çi¤dem pilav›” veya ya¤mur duas› mahiyetinde olan “çömçe gelin” törenleri ör-
nek olarak verilebilir.

• K›fl› aflt›k yaz geldi/ Abdal geldi saz geldi/ Yol verin dikenle güller/ Evlere çi¤-
dem geldi/ Çi¤dem çi¤dem çiçecik/ Ebem oldu köçecik/ Çi¤dem geldi kap›ya/
Ya¤ gönderin kap›ya/ Ya¤ olmazsa bal olsun/ Bir verenin k›z›, iki verenin
o¤lu olsun/ Çok verenin çok olsun/ K›z bafl›m›za taç/ O¤lan yan›m›za yol-
dafl olsun/ Dam bafl›nda boyunduruk/ Dura dura yorulduk/ verirseniz gide-
riz/ Vermezseniz dururuk.
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• Teknede hamur/ Bahçede çamur/ Ver Allah›m ver/ Sicim gibi ya¤mur.
• Bodi.. bodi/ Neden oldu/ Bir kafl›c›k sudan oldu/ Madrabaz›n kuyusuna/

Çiftçilerin tarlas›na/ Koç koyun kurban iste/ Allah’ tan rahmet iste/ Ver Al-
lah›m ver/ Sulu sulu ya¤mur.

d. Âfl›klar›n Söyledikleri Tekerlemeli fiiirler: Âfl›klar tekerleme ad› verilen
uzun ve e¤lendirici fliirler söylerler.

• Ç›kt›m bâdem dal›na
Anda yedim üzümü
Ol dem ki üzüm yedim
Ma’ nî buldum sözümü 

Âfl›k Pâflâzâde.
e. Karagöz-Hacivat Tekerlemeleri: Karagöz ve Hacivat ile orta oyununda da

çeflitli tekerlemeler söylenilmektedir.
• Seni gidi eskici yala¤›ndan su içip iki renge girmifl sahtiyan-› atik suratl› ke-

rata. Ulan ne al›p veremiyorsun, iki taraf›n›n derileri patlam›fl bekçi davu-
lu k›yafetli kerata. Kap›n›n önüne gelip “Hani bana pancar! Hani bana
pancar!” Hay pancarlar›n paralans›n... Akflamdan beri v›r v›r, z›r z›r! Ama
kaç›yor kerata. Can›m, flöyle köfle penceresine lengerendaz oldum da kema-
n›m› elime ald›m, nota talimi ezberliyordum. Hicaz peflrevini falan ç›kart-
t›m da Isfahan peflrevinin yapra¤› geçti elime. Tamamd›r, Isfahan peflrevini
ç›kartay›m derken, ›spanakç› eflref’ in gözünü ç›kartmaz m›y›m?

f. Yan›ltmacalar (Ba¤›ms›z Söz Cambazl›¤› Tekerlemeleri): Herhangi bir
türle iliflkili olmaks›z›n tek bafllar›na gelenekte yaflayan tekerlemelerdir. Yan›ltma-
ca olarak bilinen bu tür tekerlemeler “söz canbazl›¤›” olarak da nitelendirilmekte
ve baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan böyle adland›r›lmaktad›r. Bu tekerlemelerin gözle
görünen aç›k ifllevi dinleyicileri güldürmek ve e¤lendirmektir. Yan›ltmacalar, do¤-
rudan do¤ruya ses yap›s› bak›m›ndan güçlükler tafl›yan ve yan›l›nd›¤› zaman söy-
leyeni küçük düflürecek anlamlar tafl›yan cümleleri süratle söylemeye dayal› bir
e¤lenme ve hoflça vakit geçirme etkinli¤idir. Ayn› zamanda dili kullanmay› geliflti-
ren özellikler de tafl›r. 

• Keflkekçinin keflkeklenmemifl keflkek kepçesi.
• Bir dalda bir kartal, kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.
• Bu yo¤urdu sarm›saklasak da m› yesek, sarm›saklamasak da m› yesek.
• Bir berber bir berbere, bre berber gel beraber, bir berber dükkân› açal›m de-

mifl.
• fiu köfle yaz köflesi, flu köfle k›fl köflesi, elinde su fliflesi.
• Al flu tatatukalar›, takatukac›ya götür. Takatukac› takatukalar› takatuka-

latmazsa, takatukalar› takatukalatmadan getir.
• Emiflle memifl mahkemeye gitmifl, mahkemeleflmifller mi, mahkemeleflmemifl-

ler mi?
• Siz bizim Çekoslavakyal›laflt›rd›klar›m›zdan m›s›n›z yoksa

Çekoslavakyal›laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?
• Hakk› Hakk›’ n›n hakk›n› yemifl. Hakk› Hakk›’ dan hakk›n› istemifl. Hakk›

Hakk›’ ya hakk›n› vermeyince Hakk›’ da Hakk›’ n›n hakk›ndan gelmifl.

Buradaki bilgilerin bir k›sm› Ali Duymaz’ ›n ‹rfan› Arzulayan Sözler: Tekerlemeler. (An-
kara: Akça¤, 2002) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 1. ve 2. bölümlerinde konuyla il-
gili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.
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Sizce, en önemli niteli¤i hiçbir konusunun bulunmamas› olan bu tekerlemeler, nas›l as›r-
lardan beri devam eden bir edebiyat türü olarak yaflayabiliyor? 

B‹LMECELER 
Bilmeceler çok eski ça¤lardan beri oluflmufl ve yüklendi¤i ifllevlere göre flekillenip
belirli kurallar do¤rultusunda günümüzdeki fleklini alarak kal›plaflm›fl ve kuflaktan
kufla¤a aktar›larak gelen sözlü edebiyat ürünü bir gelenektir. Bilmeceler bir toplu-
mun dünya görüflünü, düflünce yap›s›n›, ortak de¤erlerini ve kültürünü yans›t›r.
Bilmece sormak bu yolla hoflça vakit geçirmek için oluflturulan bu söz ve zeka
oyunlar› bu özellikleriyle evrenseldir ve hemen hemen her kültürde rastlan›lan
sosyo-kültürel bir olgudur.

Bu ba¤lamda bilmeceler, her türlü eflyay›, bitkileri ve hayvanlar› içine alacak
flekilde canl› cans›z varl›klar›, tabiat unsurlar› ve bu unsurlara ba¤l› olaylar›, ak›l,
zeka, güzellik gibi soyut kavramlarla dinî konu ve motifleri, duygular› k›saca gün-
lük hayatta karfl›lafl›labilecek hemen hemen her fleyi konu edinen, bilinmesi ve bu-
lunmas› istenilen cevab› bir tak›m ipuçlar› vererek veya uzak-yak›n ça¤r›fl›mlarda
bulunarak tan›mlamay›, bulmay› sa¤lamay› amaçlayan, soru-cevap olmak üzere iki
ana k›s›mdan oluflan, manzum veya mensur çeflitleri bulunan Anonim Halk Edebi-
yat› türüdür. Manzum bilmeceler daha çok beyitlerden ve dörtlüklerden oluflmak-
tad›r. Bilmecelerde anlaml› kelimelerin yans›ra herhangi bir anlam› olmayan “dol-
durma” kelimeler de yer alabilir. Bilmeceler genellikle bir bazen de birden fazla
cümleden oluflabilirler. Bilmeceler problem çözme yetene¤ini gelifltirirler. 

Bugüne kadar bilmecelerin cevap ve konular› göz önünde bulundurularak al-
fabetik s›n›flama baflta olmak üzere çeflitli s›n›fland›rmalar› yap›lm›flt›r. Bilmecele-
rin manzum ve mensur olmalar› da bir s›n›fland›rma ölçütü olarak kullan›lm›flt›r.
Bilmeceler, Türk sözlü kültüründe ço¤unlukla manzum olarak düzenlenmifllerdir.
Manzum bilmeceler iki veya üçlü, dörtlü, beflli ve alt›l› m›sralardan oluflabilir. Halk
Edebiyat›m›zda iki veya dört m›sral›k bilmeceler oldukça yayg›nd›r. Yedi heceli
dörtlükler hâlindeki bilmeceler en yayg›n olan›d›r. Bu yayg›nl›¤›n nedeni mâni fle-
kil ve biçiminin tesirine ba¤lanmaktad›r. M›sra say›s› dörtten fazla olan bilmecele-
rin âfl›klar›n, Divan Edebiyat› veya Tekke-Tasavvuf Edebiyat› mensuplar› taraf›n-
dan yaz›l› olarak haz›rlanan ve ço¤unlukla yarat›c›s› belli olan bilmecelerine yani
“lugaz” veya “muamma” bilmece geleneklerine ait olma ihtimali yüksektir.

Türk dünyas›nda bilmece karfl›l›¤› olarak kullan›lan terimler, Azerbaycan’ da
“tabmaca, tappaca, bilmaca”, Baflkurt ve Kazan Tatarlar›nda “tab›flmak”, Uygurlar’
da “tabzu¤”, Hakaslar’ da “tapçan n›mah”, Altaylar’ da “tav›sak”, Tuvalar’ da “tav›-
sak”, Karaça-Malkarlar’ da “yumak, zomak” Kazak ve Karakalpaklar’ da “jumbak”
Türkmenistan’ da “matal”, K›br›s’ ta “mesel”, Yakutlar’ da “taab›r›n” fleklindedir.

Türk dilinde bilmece türünden bahseden en eski kaynak Dîvânu Lügâti’ t-Türk’
tür. Dîvânu Lügâti’ t-Türk’ te bilmece terimi yerine “tabuzgu, tabuzgu neng, tabu-
zuk”, bilmece söylemek anlam›nda da “tabuz-, tabzu¤-, tabzuguk-, tab›z-” kullan›l-
maktad›r. Türk bilmece metinlerinin yer ald›¤› en eski metin Codex Cumanicus’
tur. Bu eserin ikinci bölümünde 46 adet bilmece ve cevaplar› yer almaktad›r.

Bilmeceler ilk ça¤lardan beri toplumun bütün kesimlerince kullan›lan bir tür-
dür. Bir baflka ifadeyle, bilmeceler, kad›n, erkek, çocuk, ayd›n, cahil, zengin ve fa-
kir ayr›m› yapmaks›z›n e¤lenmek hoflça vakit geçirmek, devlet adamlar› aras›nda
gizli haber ulaflt›rmak ve daha da yayg›n olan ifllevleriyle zekada ve haf›zada, dik-
katte, sürati intikalde üstünlük elde etmeye yönelik bir yar›flma, birbirini s›nama,
bir iletiflim kurma ve e¤lence fleklidir. 
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Çeflitli amaçlarla bir araya gelen insanlar›n e¤lenme amaçl› olarak bafllatt›klar›
ve birbirlerinin zeka ve bilgi seviyelerini k›yaslad›klar› bilmece sorma gelene¤inin
25-30 sene öncesine kadar en yayg›n biçimlerinden biri, bilmeceyi bilemeyenin so-
rana istedi¤i bir flehri ve beldeyi vermesi bu yolla bir flehri veya beldeyi alan, vere-
ni afla¤›layan bir tekerlemeyi söyledikten sonra bir baflka bilmeceye geçilmesiydi.

Bilmeceyi soran kifliye, bilmece sorulan kifli “canl› m›, cans›z m›?” veya “yenir
mi yenmez mi” gibi k›sa sorularla ipucu isteyerek cevab› bulmaya çal›fl›r. Bilmece-
yi soran kifli ise biraz da a¤›rdan al›p nazlanan tav›rlarla “evet” ya da “hay›r” gibi
cevaplar verir. Bilmece gelene¤inin gere¤i sorulan bilmeceyi bilemeyenler çeflitli
flekillerde afla¤›lan›r ya da Türkiye’ nin belli bafll› flehirlerini veya meyvelerini bil-
meceyi sorana vermeyi kabul ederek o flehri ve meyveyi kaybetmek gibi sembolik
mahiyetteki cezalar verilir ve afla¤›lay›c› bir tekerlemeyle bu ceza bazen daha da
pekifltirilirdi.

Bilmeceleri yap›lar›na göre mensur bilmeceler ve manzum bilmeceler olarak
iki gruba ay›rmak mümkündür.

1.  Mensur Bilmeceler: Kurall› cümle hâlinde sorulan bilmecelere mensur bil-
meceler denir. Manzum bilmecelere nazaran say›s› az olan mensur bilmecelerin
kafiyeli olmay›fllar› nedeniyle hat›rda kalmalar› zordur. Ayn› nedenle, mensur bil-
mecelerin de¤iflikli¤e u¤rama ihtimalleri yüksektir. 

Mensur bilmecelere örnek olarak flunlar verilebilir:
• Dal üstünde sar› o¤lan. (Ayva)
• Havada uçar, kanad› yok. (Bulut)
• Yer alt›nda ya¤l› kay›fl. (Y›lan)
• Yol üstünde yorgun eflek. (Köprü)
• Alçac›k da¤dan kar ya¤ar. (Elek)
• K›fl olunca cümle âlemi bafl›na toplar. (Atefl)
• Bir arkadafl›m var gece gündüz resim çeker. (Ayna).
• Yeflil yeflil gelirler sar› sar› giderler. (Kay›s›)
• Yeflil yaprak aras›nda sar› k›z dolafl›r. (Sincap)
• Hayat›nda yerinden ayr›lmayan öldükten sora gezen nedir? (Yaprak)

2. Manzum Bilmeceler: Manzum bilmeceler ölçüsü, kafiyesi ve naz›m birimi
olan m›sra, dörtlük ve bentlerden meydana getirilmifllerdir. Manzum bilmeceler,
mensur bilmecelerden önce ve muhtemelen birincil sözlü kültür ortam›nda yarat›l-
m›fl olmal›d›r. Kafiyeli ve ölçülü olufllar›, manzum bilmecelerin ezberlenerek hat›r-
da kalmalar›n› kolaylaflt›ran önemli özelliklerindendir.

Manzum bilmecelere örnek olarak flunlar verilebilir:
a. Beyitlerden kurulu bilmeceler
• Üstü tül/ Alt› gül 2+1=3 (Lamba)
• Kuru kafa/Att›m rafa 2+2=4 (Ceviz)
• Allah’ tan korkmaz/ Cennetten ç›kmaz 3+2=5 (Çocuk)
• Fini fini fincan/ ‹çi dolu mercan 2+2+2=6 (A¤›z, difl)
• Dokunmay›n k›r›l›r/S›cak bulsa dirilir 4+3=7 (Yumurta)
• Bir tepside iki bal›k/Biri s›cak biri so¤uk 4+4=8 (Güneflle-Ay)
b. Bentlerden kurulu bilmeceler
• Hor hor çeflme/‹fllek dükkan/ Sivri tepe 2+2=4 (Burun, A¤›z, Çene)
• Çarfl›dan al›nmaz/Tad›na doyulmaz/Mendile koyulmaz 3+3=6 (Uyku)
• A¤z› var/ Dili yok/ Can› var/ Kan› yok 2+1=3 (A¤aç)
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• Dilberin yana¤›d›r/ Temmuz ay› ça¤›d›r/ 
Vatan›n› sorarsan/ Amasya’ n›n ba¤›d›r 4+3=7 (Elma)

• Anaya de¤mez babaya de¤er
Halaya de¤mez amcaya de¤er
‹¤neye de¤mez ipli¤e de¤er
Vallahi de¤mez billahi de¤er 6+5=11 (Dudaklar)

• Ey bulutlar bulutlar
Yusuf’ u yiyen kurtlar
O hangi kufl ola ki
Aya¤›ndan su içip
Tepesinden yumurtlar 4+3=7 (Bu¤day).

Burada verdi¤imiz bilgilerin büyük bir k›sm›n› fiükrü Elçin’ in Halk Edebiyat›na Girifl
(Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 1992) adl› kitab›ndan al›nm›fl›r. Bu kitab›n 3. bölümünde ko-
nuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz

Sizce, bilmecelerle atasözleri aras›ndaki icra (söylenilifl/kullan›l›fl) bak›m›ndan en büyük
farkl›l›k ne olabilir. 

94 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



954. Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Konuflmal ›k  Tür ler :  Atasöz ler i ,  Dey imler ,  Bi lmeceler ,  A lk ›fl-Karg›fl lar ,  Teker lemeler

Konuflmal›k Tür Kavram›n› Aç›klamak

Halkbiliminin XVIII. yüzy›l sonlar›nda ba¤›ms›z
bir bilimsel disiplin olarak ortaya ç›kt›¤› günler-
de yaflayan halkbilimcilerin bir Halk Edebiyat›
eserinin en çok de¤er verdikleri özelli¤i eserin
“anonim” olmas›yd›. Bu düflüncenin gerçekli¤in-
den yola ç›karak atasözleri, epik destanlar, tür-
küler, mitler, masallar, f›kralar, efsaneler, teker-
lemeler ve benzeri Anonim Halk Edebiyat› ürün-
leri yaklafl›k iki yüzy›ld›r büyük gayretlerle sözlü
ve yaz›l› kaynaklardan derlenerek yay›nlanmak-
tad›r. Bu ba¤lamda, Türk Halk Edebiyat› çal›fl-
malar›nda “Anonim Halk Edebiyat›” terimi yara-
t›c›lar› unutulmufl ancak sözlü kültürde anlat›lan,
okunan, çal›n›p söylenilmeye devam eden gele-
neksel edebî yaratmalar› kapsamaktad›r.
Sözlü edebiyat yaratmalar›n›, yarat›ld›klar› sos-

yo-kültürel ba¤lamlardan ve onu anlatan ve din-
leyen kimlikleriyle üretip tüketen insanlardan yo-
la ç›karak belli bir s›n›fland›rmaya tabi tutabiliriz.
Bu s›n›fland›rma ölçütlerini, mit, epik destan, ma-
sal ve efsaneler için anlatmal›k türler; türkü, nini,
a¤›t için söylemelik türler; karagöz, köy tiyatrosu,
kukla ve meddah için seyirlik türler; atasözü, de-
yim, bilmece, alk›fl-karg›fl ve tekerlemeler için de
konuflmal›k türler olarak s›ralamak mümkündür.
Bu tip bir s›n›fland›rma ölçütü ile ele alaca¤›m›z
türlerin metinleri yan›s›ra onlar› üreten ve tüke-
tenleriyle birlikte icra edildikleri sosyo-kültürel
ba¤lamlar› ve bunlara ba¤l› yap›sal ve ifllevsel
özellikleri de göz önünde bulundurabilece¤iz.

Atasözlerinin Tür ve fiekil Özelliklerini Tan›m-

lamak

Sözlü kültür ve edebiyat›n bu en k›sa ve görece-
li olarak en sabit metne sahip olan türü, günü-
müz Türkiye Türkçesinde “atasözü” olarak ad-
land›r›l›r. 
Atasözleri, çeflitli merasimlerde, çal›flma s›ras›n-
da, sözlü ve yaz›l› edebiyat kaynaklar›nda yer al-
mak suretiyle ortaya ç›kar ve yay›l›rlar. Her ata-
sözü, toplumsal yaflant› içindeki bireyin uymas›
beklenilen ya bir genel kural veya bir düstur ni-
teli¤indedir. 
‹cra edildikleri ba¤lamda, atasözleri kiflisel olan
bir ortam› al›rlar ve onu kiflisel olmayan, gele-

neksel olarak kabul edilmifl nükteli bir flekle so-
karlar. Atasözleri hemen hemen her zaman tek
cümle hâlindedirler. Atasözlerinin sözlü hukukun
kaynaklar›ndan olman›n, e¤itici ve ö¤retici ifllev-
lerinin yan› s›ra geleneksel konuflma kuvvetlen-
dirici unsurlar olarak özellikle hitabeti süsleyici
unsurlar›n bafl›nda yer ald›¤› da bilinmektedir. 
Atasözlerinde büyük bir ço¤unlukla genifl zaman
kipi ve özellikle ö¤üt verme durumundakilerde
de emir kipi kullan›lm›flt›r. Ayn› flekilde, edat ve
ba¤laç türünden kelimelerin ancak çok gerekli
ise, atasözünün anlam›n› güçlendiriyorsa kulla-
n›ld›klar› görülmektedir.
Türk atasözlerinde kullan›lan isim cinsi kelimele-
rin ço¤unlu¤unu maddi kültüre ait hayvan, bitki
ve eflya adlar› oluflturmaktad›r. Türk uygarl›¤›n›n
en az›ndan tarih sahnesine ç›kt›ktan sonraki uzun
bir döneminin, bir bozk›r uygarl›¤› oldu¤u art›k
bilinen bir gerçektir.
Atasözlerinde görülen yabanc› as›ll› kelimeler,
meydana gelen kültür de¤iflmelerine ba¤l› olarak
ya okumufl kiflilerin etkisiyle yerleflmifltir veya halk
diline girip günlük dilin kelimeleriyle kar›fl›p kay-
naflm›fl olanlard›r. Türk atasözlerinde olgun, fakat
at›l olmayan faal bir anlay›fl etraf›nda hayata dair
derin bir bilgeli¤in ifadesi olan hakikatler ve ö¤üt-
ler dile getirilmektedir. Bu hakikatler ve ö¤ütler,
tabiatla bar›fl›k bir zihnî yap› ile beraber vatan sev-
gisini ön plana ç›karan bir dünya görüflünü de or-
taya koymaktad›r. Türk atasözlerine yans›yan ulu-
sal de¤erlerimizin bafl›nda yi¤itlik, mertlik, a¤›r-
bafll›l›k, sab›rl›l›k, konukseverlik yer almaktad›r.
K›saca, yaz›l› kanunlar›n olmad›¤› dönemlerde,
kiflilerin ve toplumun düflüncelerine ve yaflay›fl›-
na yön veren kurallar baflta olmak üzere, Türk
atasözlerinde sosyo-kültürel hayat›n hemen her
safhas›yla ilgili olumlu ve olumsuz de¤erlerin tak-
sonomisine dayanan bir genifllik ve zenginlikte
konular›n ele al›n›p ifllendi¤i görülmektedir.

Özet
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Deyimlerin Tür ve fiekil Özelliklerini Tan›mlamak

Gerçek anlam› d›fl›nda kullan›larak yeni bir an-
lam ifade eden ve bir düflünceyi dile getiren iki
veya daha fazla kelimeden oluflan kal›plaflm›fl
söz dizisine deyim ad› verilir. Bir dilin zenginli¤i
sadece kelimeleriyle de¤il, deyimleriyle belli olur.
Her deyim güzel bir bulufltur ve ço¤u zaman kü-
çücük bir kaç kelimeye koskoca bir anlam dün-
yas› s›¤d›r›lm›fl olarak karfl›m›za ç›kar. Deyimler
birkaç kelimeyle kurulmufl ve kendi anlamlar›n-
dan s›yr›larak yepyeni bir anlam kazanm›fllard›r.
Baz› deyimlerse, mecazi anlamlar olufltururken
gerçek anlamlar›ndan da tamamen s›yr›lmazlar
ve bazen tamamen kendi gerçek anlamlar›nda
da kullan›labilirler. Baz› deyimlerse sadece ken-
di gerçek anlamlar›nda kullan›l›rlar ve baflka bir
anlam tafl›mazlar. 
Deyimler kal›plaflm›fl sözlerdir ve iste¤e ba¤l› ola-
rak de¤ifltirilemez. Deyimler halk›n yaratt›¤› ve
gündelik konuflmalar›nda yaflatt›¤› gibi kullan›-
l›r. Bununla birlikte baz› deyimler farkl› bölge-
lerde baflka baflka kelimelerle kal›plaflm›fl olarak
karfl›m›za ç›kabilir. Öte yandan, deyimler kal›p-
laflm›fl olmakla birlikte tamamen donmufl say›la-
maz. Deyimlerden sonlar› mastarla bitenler ve
cümle biçimindekilerden baz›lar› birleflik fiiller
gibi çekilebilir.
Deyimler de atasözleri gibi toplumun mal› olmufl
eski sözler olarak bilinirler. Ancak, deyimler ata-
sözleri kadar uzun bir süre beklemeksizin veya
çok daha k›sa bir sürede dile yerleflirler. Deyim-
ler ve atasözleri ço¤unlukla birbirleriyle kar›flt›r›-
l›rlar. Deyimlerle, atasözleri aras›ndaki benzerlik-
lerden birisi her ikisinin de kal›plaflm›fl olmalar›-
d›r. Ayr›ca hem atasözleri hem de deyimler ço-
¤unlukla mecazi anlam tafl›rlar ve her ikisi de ano-
nimdir. Deyimlerin amac› bir kavram› özel bir söz
kal›b› içinde anlatmakt›r. Atasözlerinin amac›ysa
insanlara yol, yöntem gösterip onlara ders ve ö¤üt
vermektir.

Alk›fllar ve Karg›fllar›n Tür ve fiekil Özelliklerini

Aç›klamak

Türkiye Türkçesinde yayg›n olarak kulland›¤›-
m›z “dua” ve “beddua” terimlerinin eski ve gü-
nümüzde de Türk dünyas›nda yayg›n flekilleri
“alk›fl” ve “karg›fl”t›r. Alk›fl (dua), insan›n kendi-
si ile yak›nlar›, tan›d›klar›, h›s›m ve akrabalar›y-
la sevdikleri baflta olmak üzere içinde yaflad›¤›
toplumun bütün bireylerinin maddi refah ve ma-
nevi saadetinde yard›m ve merhametini istemek
için Tanr›’ ya yapt›¤› bir hitap ve bir seslenifltir.
Karg›fl (beddua) ise, alk›fl›n aksine insan›n ken-
disine, ailesine, toplumuna ve toplumunun de-
¤erlerine, kurumlar›na zarar› dokunacak flah›s-
lara, onlar›n düflünce ve fikirlerine karfl› fliddet-
li bir tepkidir. 
Bu nedenle do¤rudan do¤ruya t›pk› alk›fl gibi
Tanr›’ ya yönelen bir seslenifl fleklindeki karg›fl-
lar›n da söze dayal› sihirli sözlü formüller olduk-
lar› inanç ve düflüncesi yayg›nd›r. Özellikle geri-
ye ve geçmifle do¤ru gittikçe büyü, fal, sihir ve
benzeri uygulamalarla da beslenip desteklenen
alk›fl ve karg›fllardan bilhassa “karg›fl”lar›n bofl
yere söylenmesi hofl karfl›lanmaz. 
Ev ve benzeri kapal› bir mekânda karg›fl söyle-
nece¤i zaman önce “evden d›flar› vb.” baflka ko-
ruyucu ifllevlere sahip oldu¤una inan›lan bir söz-
lü formül kullan›larak karg›fl veya beddua edilir. 
Az sözle çok fleyin anlat›ld›¤›, anlamlar› aç›k ve
kesin kal›plaflm›fl sözler olan alk›fl ve karg›fllar›n
ço¤u zaman kurall› cümle yap›s› fleklindeki yap›-
lar› ve söz dizimleri kolayl›kla de¤ifltirilemez. Al-
k›fl ve karg›fllar›n da hem mensur hem de man-
zum flekilleri vard›r. Manzum alk›fl ve karg›fllar
daha çok mâni ve ninni fleklinde karfl›m›za ç›kar.
Ancak, ikili ve üçlü katar fleklinde alk›fl ve kar-
g›fllar da vard›r.
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Tekerlemenin Tür ve fiekil Özelliklerini Aç›kla-

yabilmek

Tekerleme, ses benzerlikleri ile uyaklardan fay-
dalan›larak oluflturulan secili-kafiyeli ve belli bir
konusu olmayan hatta önemli bir bölümü anlam-
l› da olmayan ses ve sözlerin ak›fl› bak›m›ndan fli-
irimsi bir türdür. 
Tekerlemeler tafl›d›klar› yap›sal ve tematik özel-
liklerden ziyade icra ba¤lamlar›nda tafl›d›klar› ifl-
levsel özellikleriyle kendilerini tart›flmas›z bir bi-
çimde ortaya koyup kabul ettiren bir sözlü edebi-
yat türüdür. Meselâ, bir masal›n aç›fl tekerlemesi,
masal› aç›p dinleyicileri harekete geçirir, masal›n
sonundaysa dinleyiciyi gündelik zaman›n efli¤iy-
le yeniden buluflturur.
Ayn› fley “ebe ç›karmak” veya “say›flmaca” adla-
r›yla da bilinen “oyun tekerlemeleri”nde ve ço-
cuklar›n belli zamanlarda düzenledikleri törenler-
de ezgiyle söyledikleri ve “tören tekerlemeleri”
ad›yla bilinen tekerleme türünde de geçerlidir. 
O hâlde tekerlemeyle tekerlenen âdeta tekerlek-
lenen ve yürüyen onun vas›tas›yla yürütülen bir
baflka fley söz konusudur. Bu bir masald›r, oyun-
dur, törendir hatta karagözdeki “muhâvere” ve
âfl›k sanat›nda bafll› bafl›na bir fas›ld›r en az›ndan
onun önemli bir k›sm›d›r, denebilir. 
Dolay›s›yla tekerleme türü kendi bafl›na kullan›l-
d›¤›nda kiflinin veya kiflilerin dil kullan›mlar› ve
fonetik olarak birbiri ard›nca kullan›mlar› zor
olan sesleri kullanabilme yetene¤ini ortaya ko-
yan ve kiflileri bu yolla yar›flt›r›p boy ölçüfltüren
bir ölçüt veya yar›flma flekline dönüflmektedir.
Tekerlemeleri çeflitleri bak›m›ndan flu flekilde tas-
nif edebiliriz: 
Masal tekerlemeleri, Oyun tekerlemeleri, Tören
tekerlemeleri, Ba¤›ms›z söz cambazl›¤› tekerle-
meleri, Âfl›klar›n söyledikleri tekerlemeli fliirler,
Karagöz-Hacivat tekerlemeleri.

Bilmece Türünün fiekil Özelliklerini Aç›klaya-

bilmek

Bilmeceler çok eski ça¤lardan beri oluflmufl ve
yüklendi¤i ifllevlere göre flekillenip belirli kural-
lar do¤rultusunda günümüzdeki fleklini alarak
kal›plaflm›fl ve kuflaktan kufla¤a aktar›larak gelen
sözlü edebiyat ürünü bir gelenektir. Bu ba¤lamda
bilmeceler, günlük hayatta karfl›lafl›labilecek he-
men hemen her fleyi konu edinen, bilinmesi ve
bulunmas› istenilen cevab› bir tak›m ipuçlar› vere-
rek veya uzak-yak›n ça¤r›fl›mlarda bulunarak ta-
n›mlamay›, bulmay› sa¤lamay› amaçlayan, soru-
cevap olmak üzere iki ana k›s›mdan oluflan, man-
zum veya mensur çeflitleri bulunan Anonim Halk
Edebiyat› türüdür. 
Bugüne kadar bilmecelerin cevap ve konular› göz
önünde bulundurularak alfabetik s›n›flama baflta
olmak üzere çeflitli s›n›fland›rmalar yap›lm›flt›r.
Bilmecelerin manzum ve mensur olmalar› da bir
s›n›fland›rma ölçütü olarak kullan›lm›flt›r. Bilme-
celer ilk ça¤lardan beri toplumun bütün kesimle-
rince kullan›lan bir türdür, bir yar›flma, birbirini s›-
nama, bir iletiflim kurma ve e¤lence fleklidir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyat›n›n
özelliklerinden biri de¤ildir? 

a. Halk›n topluca yaratmas› kuram›n› do¤rultusun-
da ürünler vermesi

b. Milletin “millî ruhunu” yans›tmas› 
c. Ulusal kimli¤in oluflumuna katk›da bulunmas›
d. Bireysel eserlere örnek teflkil etmesi
e. Ulusal kaynaklar›n bafl›nda gelmeleri

2. Atasözleri genel kural niteli¤i tafl›y›p toplumun gene-
line seslenerek herkes için geçerlidirler. Deyimler ise
kiflilerin özel durumlar›n› yans›t›rlar.
Buna göre afla¤›dakilerden hangisi atasözü de¤ildir?

a. As›l azmaz bal kokmaz.
b. Kestane kabu¤undan ç›km›fl da kabu¤unu be-

¤enmez. 
c. Kavgada k›l›nç ödünç verilmez. 
d. Rüzgar eken f›rt›na biçer.
e. Balta de¤medik a¤aç olmaz.

3. Afla¤›daki atasözlerinin hangisinde mecazl› bir söy-
leyifl yoktur?

a. Bin tasa bir borç ödemez. 
b. Balta de¤medik a¤aç olmaz. 
c. Kimsenin ç›ras› tana kadar yanmaz. 
d. Bal›k a¤a girdikten sonra akl› bafl›na gelir. 
e. Bülbülün çekti¤i dili belas›.

4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde deyim kullan›l-

mam›flt›r?

a. Bafllarda hiç hofllanmad›¤›m bu ifle gel zaman
git zaman al›flm›flt›m.

b. Sorunlar›ndan bahsetmezsen sana yard›mc› ola-
mam. 

c. Dükkanda al›fl verifl ederken terbiyesizlik yapan
bu kaba saba adam› bir yerden tan›yordum.

d. Bence art›k bu yaflananlara bofl verip yüzünü
gelece¤e çevirmelisin. 

e. Beni köfleye s›k›flt›rd›¤›n› san›yor üzerime gel-
dikçe geliyordu.

5. Afla¤›dakilerden hangisi deyim de¤ildir?

a. Köpeksiz köy bulmufl çomaks›z geziyor.
b. Kufl uçmaz kervan geçmez. 
c. K›tl›¤›na k›ran girmifl.
d. Kel bafla flimflir tarak.
e. El ile gelen dü¤ün bayram. 

6. Afla¤›dakilerden hangisi karg›flt›r?
a. Cuma günü ölesice 
b. Bafl›na toprak döküle
c. Gözün kör olmas›n
d. Küçük mezar olamayas›n
e. Ölmeyesice...

7. Tekerlemelerin temel özelli¤i afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Gerçek d›fl› ve flafl›rt›c› oluflu.
b. Gerçekçi ve bildik oluflu.
c. Yaln›zca masallarda bulunuflu.
d. Yaln›zca oyunlarda bulunuflu.
e. Herkes taraf›ndan kolayca söylenifli.

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir tekerleme çeflidi de¤il-

dir?

a. Masal tekerlemeleri.
b. Oyun tekerlemeleri 
c. Töresel tekerlemeler
d. Ba¤›ms›z Söz cambazl›¤› tekerlemeleri
e. Tören tekerlemeleri

9. Afla¤›dakilerden hangisi eski ça¤larda oluflmufl ve
yüklendi¤i ifllevlere göre flekillenip belirli kurallar do¤-
rultusunda günümüzdeki fleklini alarak kal›plaflm›fl ve
kuflaktan kufla¤a aktar›larak gelmifl sözlü edebiyat ürü-
nümüzdür?

a. Atasözü 
b. Bilmece 
c. Alk›fl 
d. Karg›fl 
e. Deyim

10. Bilmeceler genellikle afla¤›daki flekillerden hangi-
siyle söylenirler? 

a. fiiir fleklinde
b. Düz yaz› fleklinde
c. fiiir ve düzyaz› bir arada olmak üzere
d. fiiir veya düzyaz› fleklinde
e. Herhangi bir söylenifl flekli yoktur.

Kendimizi S›nayal›m
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Bir Atasözünün Türk Dünyas›nda Bin Y›ll›k 
Öyküsü
Prof.Dr.Özkul Çobano¤lu
Türkiye Türkçesi: Damlaya damlaya göl olur. 
Dîvânu Lügâti’ t-Türk: Birin birin ming bolar, tama ta-
ma köl bolur.
Ça¤atay Türkçesi: Tama-tama köl bolar, bir tammasa
çöl bolar. 
O¤uz Türkçesi: Tama-tama göl olur, düflman gözü kör
olur.
Osmanl› Türkçesi: Damla damla göl olur.
Afganistan Türkçesi: Tama tama köl bolot.
Azerbaycan Türkçesi: Dama-dama göl olar, aha aha
sel.
Kosova-Makedonya Türk. Damlaya damlaya çol olur,
damlac›ktan sel olur.
Baflkurt Türkçesi: Kül tams›nan y›y›la./ Tams› tam›p
tafl tifler.
Bulgaristan Türkçesi: Damla damla göl olur, damla-
c›ktan sel olur.
Çuvafl Türkçesi: Tumlam sine tumlam küle pulat.
Dobruca Türkçesi: Damla damla köl bol›r.
Deliorman Türkçesi: Damlaya damlaya göl oluu.
Gagauz Türkçesi: Damnaya-damnaya göl olur.
Hakas Türkçesi: Sug teerbenni dee talapça.
Karakalpak Türkçesi: Tama-tama köl bolar, bir tam-
basa flöl bolar.
Karaçay Türkçesi: Köl da tama-tama bolad›./ Köp
tamç›dan köl bolur.
Kaflkay Türkçesi: Dama dama göl olur amma dada
dada hiç olmaz.
Kazak Türkçesi: Tamfl›dan tama-tama köl bolad›.
Kazan Tatar Türkçesi: Tamç› tama-tama kül bula.
Kerkük Türkçesi: Ad›m ad›m yol olu, damla damla
göl olu.
K›br›s Türkçesi: Damlaya damlaya göl olur, damlac›k-
tan sel olur.
K›r›m Tatar Türkçesi. Tama-tama göl olur, aka aka
sel olur.
K›rg›z Türkçesi: Bulakt› c›ysañ köl bolot, maydan› c›y-
sañ el bolot.
Nogay Türkçesi: Köp tükirse köl bolar.
Özbek Türkçesi: Tama-tama köl bolar, bir tambasa flöl
bolar.
T›va Türkçesi: Dalayga damd› duza.
Türkmen Türkçesi: Dama-dama köl bolar, hiç damma-
sa çöl bolar.
Uygur Türkçesi: Tama-tama köl bolar, tamlam›sa çöl
bolar.
Yakut (Saha) Türkçesi: Otonnootoxxo oñooyuk tuo-
lar.

1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Anonim Halk Edebi-
yat› ve Konuflmal›k Türler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Atasözü ve Deyimler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Atasözü ve Deyimler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Deyimler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deyimler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Alk›fl ve Karg›fllar”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekerlemeler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekerlemeler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Bilmeceler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Bilmeceler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Atasözleri birincil sözlü kültür ortam›nda üretilmeye
bafllan›lm›fl sözlü edebiyat yaratmalar›d›r. Bu nedenle
kolayca ezberlenebilmeleri ve hat›rlanabilmelerini artt›-
r›c› ifllevleri nedeniyle kafiye ve rediflere sahip fliir par-
çac›klar› hâlinde üretilmifl ve daha sonra da bu üretim
modeli gelenekleflmifl olmal›d›r.

S›ra Sizde 2

“Her deyim güzel bir bulufltur ve ço¤u zaman küçücük
bir kaç kelimeye koskoca bir anlam dünyas› s›¤d›r›lm›fl
olarak karfl›m›za ç›kar.” Cümlesinde deyimlerin yarat›-
l›fllar› an›nda bir kiflinin buluflu olmas›na ve sonradan
anonimleflmesine ve anlam üretmedeki rollerine dikkat
çekilmektedir.

S›ra Sizde 3

Türkiye’ de baz› yörelerde karg›fl›n rastgele ve uluor-
ta söylenmesinin, karg›fl söylenen yerdeki insanlara
da zarar vece¤i düflüncesi vard›r. Bu nedenle karg›fl
söleyecek insanlar önce “evden d›flar› vb.” geleneksel
sözlü koruyucu formülleri söyledikten sonra karg›flta
bulunurlar.

S›ra Sizde 4 

Tekerleme ve baflka sözlü edebiyat ürünlerinin konula-
r›n›n olmay›fl› tek bafl›na onlar›n sözlü edebiyat gelene-
¤inde yaflay›p yaflamamas›na karar veremez. As›l önem-
li olan içinde yer ald›klar› kültürün iflleyiflinde karfl›la-
d›klar› ifllevdir. E¤er bir ifllevleri varsa ki tekerlemelerin
pek çok ifli ve ifllevi yerine getirdikleri görülmektedir,
yaflamaya devam edeceklerdir.

S›ra Sizde 5

Atasözlerinin söylendi¤i ortamdakiler taraf›ndan bilin-
mesi ifllevini yerine getirmesi bak›m›ndan önemliyken
sorulan bir bilmecenin daha önce duyulmam›fl olmas›
ifllevini yerine getirmesi bak›m›ndan önemlidir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Söylemelik türler kavram›n› aç›klayabilecek,
Türkülerin temel özelliklerini tan›mlayabilecek,
A¤›tlar›n temel özelliklerini aç›klayabilecek,
Ninni kavram›n› tan›mlayabilecek,
Mâni türünün temel özelliklerini aç›klayabilecek ve tan›mlayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Söylemelik Tür
• Türkü Kavram›
• A¤›t Türü

• Ninni Türü
• Mâni Kavram›

Anahtar Kavramlar
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HALK EDEB‹YATINDA SÖYLEMEL‹K TÜRLER

Girifl
‹nsan belle¤inden baflka hiçbir kay›t olana¤› olmayan birincil sözlü kültür ortam›n-
da sözlü edebiyat›n fliir fleklinde ortaya ç›kt›¤› ve daima müzik eflli¤inde icra edil-
di¤i ve bu tür söz ile ezgi birlikteli¤inin dinî törenlerde kal›plaflm›fl hareketlere da-
yal› dans› da birarada bulundurdu¤undan daha önceki ünitelerde söz edilmiflti. Bu
ba¤lamda söz ve sözü söylemek mitik, mistik ve büyüsel nitelikler de tafl›r. Sözün,
ezgi ve müzikle birlefltirilerek sunulmas›n›n nedenleri aras›nda söz konusu mitik,
mistik ve büyüsel inan›fllar da rol oynam›fl olmal›d›r.

Aradan geçen ça¤lar boyunca yavafl yavafl din d›fl› söz, müzik ve dans formla-
r›n›n oluflumuna do¤ru bir geliflme olur. Yak›n ça¤larda da tamamen din d›fl› form-
lar›yla söz, ezgi ve dans formlar› oluflur. Ancak bu oluflum dinî formlar› ortadan
kald›rmad›¤› gibi daha önceki zamanlarda ortaya ç›kan yap›lan›fllar›n da gelenek-
selleflerek devam etmesine de engel olmam›flt›r. Bu ba¤lamda “yüksek sesle ve ez-
gi eflli¤inde söz söylemek” bütün din d›fl›l›¤›na ra¤men bütün kültürlerde dikkat
çeken ve âdeta bir ritüel havas› içinde kutsanan bir sanatt›r.

Bilindi¤i gibi, Anonim Halk Edebiyat›nda yer alan edebî yaratmalar›n bir k›sm›-
n›n icras› do¤rudan do¤ruya dinleyiciye ezgi eflli¤inde “söylemeye” yönelik özellik-
ler tafl›r. Konuflmal›k türlerin bir konuflma esnas›nda ortaya ç›k›p konuflman›n flek-
line bürünmeleri ve konuflmay› kal›plaflm›fl bu ifadeler vas›tas›yla istenilen yönle-
re çekme veya çevirmeleri en önemli özellikleridir. Söylemelik türler ise, do¤rudan
do¤ruya bir tören havas› içinde icra olunduklar› sosyo-kültürel ba¤lam› ve orada
bulunanlar› ve yap›lanlar› durduran, en az›ndan yavafllatan, gücü ve imkânlar› nis-
petinde yönlendiren bir etkiye sahiptir. Konuflmal›k türlerin konuflma ba¤lam›nda
yapt›¤›n› söylemelik türler icra olunduklar› sosyal ve kültürel hayat ba¤lam›nda
gerçeklefltirmektedirler, denilebilir. Söylenenin söylendi¤i yer, söyleyeni ve söyle-
neni bak›mlar›ndan önemli oldu¤u görülür. Söylemelik türlerin k›na gecesi a¤›d›
gibi baz› ürünleri do¤rudan do¤ruya icra olunduklar› törenle iliflkiliyken büyük bir
ço¤unlu¤u için böyle bir durum söz konusu de¤ildir.

Söylemelik türler: Tören ve tören d›fl› geleneksel icra ortamlar›nda, icrac› tara-
f›ndan dinleyicilere “söyleme” etkinli¤ine dayal› olarak meydana getirilen bu söz-
lü edebiyat yaratmalar›na “söylemelik türler” ad› verilmektedir. Türk Halk Edebiya-
t›n›n söylemelik türleri olarak türküler, a¤›tlar, mâniler ve ninniler bu ünitenin ko-
nusunu oluflturmaktad›r.

Halk Edebiyat›nda
Söylemelik Türler: Türküler,

A¤›tlar, Ninniler ve Mâniler



TÜRKÜ
Yayg›n bilimsel kabüllere göre ezgiler veya Eski Türkçedeki söylenilifliyle “küy-
ler,” milletlerin mitolojik döneminde sözlerden önce oluflturulmaya bafllan›lm›fl
kültürel yaratmalar›d›r. Çeflitli duygular› d›flavurmaya yönelik bir kültürel araç ve
gereç olarak ezgiler, zamanla çeflitlenmifl ayinler ya da törenlerde bir örnek üzere
kal›plaflarak geleneksel havalar›, bunlar›n icra ba¤lamlar›n› ve anlat›m tutumlar›n›
oluflturmufllard›r. Böylece, bir yönüyle en evrensel dil olan müzik ayn› zamanda
bir ulusun kendi varl›¤›n› ve gerçekli¤ini sözlü edebiyattan da önce idrak etti¤i ve
kendi varl›¤›n› seyretti¤i bir ayna olmufltur, denilebilir. Buna ba¤l› olarak müzik,
mitolojik bir dünyada kutsald›r. Dahas› müzik, baflta kam, flaman törenleri olmak
üzere pek çok dinde de aflk›n olan kutsal varl›k ya da varl›klar›n dünyas›yla ileti-
flime geçmede son derece önemli, âdeta olmazsa olmaz konumunda bir sosyo-kül-
türel ve psikolojik bir olgudur. Bu olgu, günümüzde de yeri doldurulamayan bir
biçimde ifllevseldir ve bütün dinlerde ve hatta ideolojilerde kullan›lmaktad›r. Do-
lay›s›yla, geleneksel ezgiler bir yönleriyle de içinde do¤duklar› kültürün d›fl dün-
yay› alg›lay›fl›n› ve dünya görüflünün kelimelerle ifade edilemeyen psiflik “biz”
duygusunu oluflturur ve d›flavururlar. Canl› olman›n neredeyse efl anlaml›s› olarak
do¤adaki canl› varl›klar›n pek ço¤unda ritm duygusunun varl›¤›na rastlan›l›r. Bu
evrensel ritm duygusu müzi¤in kökenidir. ‹nsan içindeki bu ritm duygusunu en es-
ki zamanlardan beri en basit çalg› aletleriyle (bu aletlerin en basiti iki tafl veya tah-
ta olabilir) ezgi olarak d›flavurmufltur. Bu ba¤lamda, ritm ve ahenkli sesler ve bun-
lar›n belli ölçülerde tekrarlan›fl›, tekrarlana tekrarlana kal›plaflan âdeta somut bir
varl›¤a dönüflen sessel bir gerçeklik kendi içinde bafl›-sonu belli bir bütünlük, in-
sanl›¤›n kültürel olarak meydana getirdi¤i ilk “sosyo-kültürel metin” olmal›d›r. Bu
sözsüz, sadece sesli metinler veya ses metinlerini “ezgiler” olarak adland›r›yoruz.
Zamanla, duygular› d›fla vuran ezgilerin etraf›nda birleflen ilkel insan topluluklar›-
n›n, düflünce özlerinin âdeta günümüzün büyü, muska, sihir ve t›ls›mlar›na benze-
yen çeflitli flekillerle maddi nesnelere sahip tözlere ve bunlar› daha bir üst iletiflim
biçimi olarak ifadeye dönüflen söze do¤ru bir geliflim süreci geçirmifl olmas› kuv-
vetle muhtemeldir.

Bu ba¤lamda, Türk kültürünün ortaya ç›k›p geliflmesi sürecinde oluflturulan ez-
gilerin ve onlara koflulan sözlerin varl›¤›, bir kültürel varl›k alan› olarak Türk kül-
türünün kendini ifade etti¤i en eski varl›k alanlar›ndan birisidir. Söylemelik türle-
rin temel özelli¤i olan sözü ezgiyle söyleme ve buna ba¤l› olarak topluluk haya-
t›nda kal›plaflan bir yaflam kesiti yani “tören”ler meydana getirme göz önüne al›n-
madan, Türk kültüründe “türkü” olgusu anlafl›lamaz.

Türk halk fliiri türlerinin en eski ve yayg›nlar›ndan biri olan “türkü”, ayn› za-
manda Türk müzi¤inde kendi içinde sistematik bir bütünlü¤e sahip ezgiler toplu-
lu¤unun da müzikal bir form olarak ad›d›r. Halk Edebiyat›n›n en eski kaynaklar›n-
dan olan Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “›r” ve “y›r” kelimeleriyle karfl›lanan türkü terimi
yerine Azerbaycan Türkçesinde “mahn›”, Baflkurt Türkçesinde “halk y›r›”, Kazak
Türkçesinde “türki” (türik hal›k an›), K›rg›z Türkçesinde “eldik ›r”, Tatar Türkçe-
sinde “hal›k c›r”, Özbek Türkçesinde “türki” veya “halk kofligi”, Uygur Türkçesin-
de “nahfla” veya “koça nahflisi”, Türkmen Türkçesinde “halk ayd›m›” terimleri
kullan›lmaktad›r.

Türkiye Türkçesinde sözlü kültür ortam›nda geleneksel ezgilerle söylenilen her
naz›m parças› “türkü” diye adland›r›l›r. Türkü kendi bafl›na ba¤›ms›z bir naz›m
flekli de¤ildir. Kendi bafllar›na ba¤›ms›z naz›m türleri ve flekilleri olan mâni ve kofl-
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Küy: Eski Türkçede “türkü,
ezgi” anlam›nda kullan›lan
bir kelimedir.

Psiflik: Ruhla ilgili, ruhi,
ruhsal anlam›ndad›r.

Töz: Kök, as›l, cevher
anlam›ndad›r.



ma flekliyle söylenen bir naz›m bile “türkü” ezgisiyle söylenirse türkü olur. Bu ne-
denle konuyu ilk ele alan araflt›rmac›lardan günümüze kadar türkülerin geleneksel
ezgileri ve bunlara son zamanlarda “türkü formunda” s›fat›yla eklenen “besteleri”
bu naz›m türünün en önemli tür belirleyici ölçütleridir. Kalenderî, sema-
î gibi ezgi yönü ayr› bir tür kabul edilmede önemli olan di¤er naz›m türlerinin ak-
sine türküler bugüne kadar tamam› derlenememifl say›da bir ezgi da¤arc›¤›na ve-
ya bütüncesine (korpus) sahiptir. Bundan dolay›, türküleri belli say›daki ezgiyle de
s›n›rlamak mümkün de¤ildir. Ancak bugüne kadar bilinen ve incelenen ezgilerin
de kendi içinde tutarl› bir sistematik dahilinde ortak bir tavra ve formel bir bütün-
lü¤e sahip olduklar› buna ba¤l› olarak benzemezlerinden kolayca ayr›ld›klar› bilin-
mektedir. Bu özellikleri nedeniyle, Türk Anonim Halk Edebiyat›n›n en yayg›n ola-
rak icra edilen türlerinin bafl›nda “türkü”ler gelmektedir.

Bu yayg›nl›¤›na karfl›l›k, türküleri flekil, yap› ve ezgi yönünden s›n›rlamak çok
zordur, çünkü çok de¤iflik biçimde, yap›da ve ezgide oluflturulmufl türküler vard›r.
Dahas›, genifl halk kitleleri ve âfl›klar, ezgiyle söylenen her türlü manzum parçay›
türkü olarak adland›r›rlar. Bizce, çözümsüz gibi görünen bu problemin çözümü
“türkü” kelimesinin nas›l olufltu¤u aç›klayabilecek bir analizde gizlidir. “Türkü” ke-
limesinin nereden geldi¤iyle ilgili çeflitli görüfller vard›r. Bunlardan en önde gele-
ni, Türk kelimesine (-î) nispet eki (aidiyet eki) eklenerek “türkî” elde edildi¤i ve
bu kelimenin zamanla Türkçenin ses uyumuyla “türkü” fleklini ald›¤›d›r. Bu aç›k-
lama bizi hiç bir yere götürmez ve bu türle ilgili tespitler konusunda da yeni bir
fley ortaya koyamaz.

Bizim kanaatimize göre, bugün “türkü” olarak söyleyip yazd›¤›m›z bu kelime
eski cönk ve mecmualarda “türkiy” fleklinde dar ünlüyle söylenilmekte ve yaz›l-
makta idi. Bu “türkiy”in daha önceki formu “türk ezgileri” veya “havalar›” anla-
m›nda “türkküy” olmal›d›r. Ancak arka arkaya gelen “kk” sesleri “y” sesinin daral-
t›c› tesirleriyle önce “türkiy”e, daha sonra da “türkî”ye dönüflmüfltür. “Türkküy”ün,
“türkiy”e ve “türkî”ye dönüflmesi sürecinde, k›rsal kesimde yaflayan göçebe taflral›
anlam›ndaki “türk”e nispetle bu yeni anlamlar›n yüklendi¤i dönemde, flehirlere ve-
ya “flar”lara, yerleflen Türkler de, “flar-küy”leri (flehir havalar›) icat ederler. Bu ad-
land›rma “türkiy” ve “türkî” örneklerinin tesiriyle önce “flark›y” sonra da “flark›”
fleklinde karfl›m›za ç›kar. Türkü kelimesindeki etimolojik yanl›fll›ktan bin beter
“flark›” etimolojisinde karfl›m›za ç›kan “flarka ait” fleklindeki tuhafl›k anlafl›l›r fley
de¤ildir. Çünkü bu terimi yapan ve bu tür havalara bu ad› veren biziz ve biz flar-
k›z, neden bat›da yafl›yormufl gibi bu ezgileri “flarka ait” diye adland›ral›m? Burada
“flar” yani “flehire ait küyler” veya “havalar” anlam›nda bir adland›rma söz konusu
oldu¤u son derece aç›kt›r.

Bu ba¤lamda türküye dönecek olursak Türk ezgileriyle söylenen her manzum
parçan›n “türkü” olarak adland›r›lmas›ndan daha do¤al ne olabilir ki? Burada ko-
nuyu içinden ç›k›lmaz hâle getiren husus, erken dönem halkbilimcilerinin “tür-
kü”yü de di¤er Türk Halk Edebiyat› tür ve flekilleri gibi anlamalar›ndan kaynaklan-
maktad›r. Türkünün sabit bir veya birkaç naz›m flekli yoktur. Ayn› flekilde konu
bak›m›ndan da türkülerin s›n›rl› oldu¤u söylenemez. K›saca, türküleri, konu, yap›,
flekil ve ezgi bak›m›ndan herhangi bir tür gibi s›n›rlamak kolay de¤ildir. O hâlde
türkü konusunda kala kala elimizde sadece “ezgi a¤›rl›kl›” bir Halk Edebiyat› ve
müzi¤i türü oldu¤u gerçe¤i kalmaktad›r. Buna göre, türküler çeflitli naz›m flekille-
ri ve ezgilerle oluflturulan Anonim Halk Edebiyat› ürünleridir. Dahas›, anonim tür-
külerin yan›s›ra yarat›c›s› belli türküler de vard›r.
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fiekil yönünden türküler, ço¤unlukla beyitler ve k›talar biçiminde ve bunlara
çeflitli say›larda eklenen m›sralarla oluflturulmufl nakarat k›s›mlar›ndan meydana
gelirler. Bunlar o kadar çeflitlilik gösterirler ki, tamam›n› birer naz›m biçimi olarak
kabul etmek mümkün de¤ildir. Hece ölçüsü bak›m›ndan türküler, durakl› veya du-
raks›z, ço¤unlukla 7 ile 15 aras›ndaki heceli kal›plarla oluflturulurlar. Ancak gele-
nekte yaflamakta olan türkü örneklerine bak›l›rsa bunun da kesin bir s›n›rlama ol-
mad›¤› anlafl›l›r. Örneklere göre, türküler, hece ölçüsünün bütün kal›plar›yla söy-
lenebilir. Fakat yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsünün daha yayg›n olarak kulla-
n›ld›¤› görülmektedir. Bu durum da türkünün bir naz›m flekli olmamas›n›n bir ka-
n›t› olarak kabul edilir.

Türkülerde k›t’alar yap› bak›m›ndan iki bölümden oluflur. Birinci bölüm türkü-
lerin as›l sözlerinin bulundu¤u bölümdür. Bu bölüme “bent” ad› verilir. ‹kinci bö-
lüm ise bendin sonunda tekrarlanan “nakarat” k›sm›d›r. Nakarat k›sm›na, “ba¤la-
ma” veya “kavufltak” da denir. Bentler ve kavufltaklar kendi aralar›nda kafiyelenir-
ler. Türkülerin bir çok bak›mdan en önemli k›sm› kavufltak veya nakaratlar›d›r. Ya-
p› veya flekil olarak tafl›d›klar› özelliklerin bafl›nda “tekrar” gelir. Tekrar, haf›zalar-
da yer edecek bir “metin” fikrinin sözlü kültür ortam›nda yegane oluflturulma yo-
ludur. Bu ifllevlerine ba¤l› olarak türküler, sözlü kültürde kendine has flartlarda
âdeta bir “tören” veya toplulu¤u birlefltiren “ayin” havas›nda icra olunurlar. Özel-
likle ilk ortaya ç›kt›klar› mitik veya mitolojik ba¤lamlarda tamamen dinî mahiyette
olduklar› düflünüldü¤ünde bu hususiyetleri daha iyi anlafl›labilir. Geleneksel mü-
zi¤imizin ezgilerinin “varsa¤›” (Varsak ezgileri), “bayat›” (Bayat ezgileri), “türki”
(Türk ezgileri) gibi Türk boylar›n›n ad›yla an›lmalar›n›n da nedeni budur. Çünkü
ezgilerin (küylerin) en az›ndan bir k›sm› geçmiflte do¤rudan kan ba¤›yla ba¤l› Türk
topluluklar›n›n en önemli kimlik yap›c› ve tafl›y›c› unsuru ve sembolü oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Türküler ve ezgileri, Türk topluluklar›nda toplulu¤un simgesel kuru-
luflunda çok önemli bir iflleve sahiplerdir. Bu ba¤lamda, türkülerin toplulu¤un
“biz” ve “bizim” bilincini oluflturmada ve devam ettirmede sözünü etti¤imiz ezber-
lemeye dayal› “ortak metin”lefltirmeyi tekrarla veya “nakarat”la sa¤lad›klar› aç›kça
ortaya ç›kmaktad›r.

Türk boylar›n›n ezgiler (küy) etraf›ndaki bu yap›lan›fllar›, Anadolu’da flehirler-
de yerleflik hayata geçtikten sonra da devam etmifltir. Bir yandan, ‹stanbul ve bel-
ki Bursa merkezli olarak “flar” (flehir) havalar›yla “flark›”lar oluflurken, Malatya, S›-
vas, Erzurum, Gaziantep gibi flehirlerde de bu flehirlerin ad›yla adeta flehrin “mar-
fl›” imiflcesine, flehrin ad›yla “Malatya karfl›lamas›”, “Malatya a¤›rlamas›” veya “Ma-
latya u¤urlamas›” gibi yerel kimli¤i yapan, tafl›yan ve temsil eden havalar (ezgiler)
oluflmufl ve bunlar flehirlinin icra etti¤i halk oyunlar›yla bütünleflmifltir. Günümüz-
de de bu yap› devam etmekte ve her flehrin kendine has k›l›k k›yafetiyle, ezgisiy-
le ve hareketleriyle bir halk oyununa sahip olmas› gerekti¤i düflüncesi yaflamakta
ve yer yer ayn› halk kültürü havzas›ndaki il olan flehirlerin bile baz› zorlamalarla
kendilerine has “halk oyunu” icat etmelerine yol açt›¤› görülmektedir. Türküleri ve
onlarla icra edilen oyunlar› bu sosyo-kültürel ba¤lam› dikkate almadan, do¤ru bir
biçimde anlamak ve aç›klamak mümkün de¤ildir.

Türküler iki kaynaktan beslenirler. Birincisi, ilk söyleyenleri (yak›c›lar›) bilin-
meyen ve “as›l türküler” de denen anonim türkülerdir. Hiç flüphesiz bu türkülerin
bir ilk söyleyeni vard›r. Ancak ya ad›n› türküye koymam›flt›r ya da zamanla bu ad
unutulmufl ve türkü anonimleflerek topluma mal olmufltur. Türküleri besleyen
ikinci kaynak ise yarat›c›lar› belli olan türkülerdir. Bu türkülerde bir âfl›k veya bili-
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nen bir kiflinin söyledi¤i bir eser, türkü hâline dönüfltürülür. Bu eser de yarat›c›s›-
n›n ad› olsun veya olmas›n halk aras›nda türkü olarak kabul edilir. XVI. yüzy›lda
yaflayan Öksüz Âfl›k’tan bu yana Karacao¤lan, Âfl›k Gevherî, Kay›kç› Kul Mustafa,
Âfl›k Ömer ve Âfl›k Seyranî gibi yüzlerce âfl›¤›n eseri bu flekilde türkü hâline gel-
mifltir.

Türkülerin konular› hem bireysel hem de toplumsal olabilir. Bir çok türküde
do¤rudan bireylerin yaflad›¤›, aflk, sevda, ayr›l›k, gurbet, ölüm, hicran, vuslat ve fu-
karal›k gibi konular anlat›lm›flt›r. Di¤er yandan da yine pek çok türkü, savafl, yan-
g›n, sel, deprem, salg›n hastal›klar baflta olmak üzere her türlü toplumsal olay› ko-
nu edinmifltir. K›saca, halk aras›nda gerçekleflen herhangi bir olay bir türkünün ya-
k›lmas›na neden olabilir. Türküler ço¤unlukla beste (ezgi) ve güfte (söz) birlikteli-
¤i içinde yarat›l›rlar. Bu flekilde yarat›lan bir türkü, çeflitli yollardan yurdun her kö-
flesine yay›l›r. Yay›lma süreci içindeki türkü bölgelerde türlü biçimlere girer, baz›
dizeler düfler yerlerine yenileri eklenir. Tarihsel ve geleneksel olarak çok büyük
bir ço¤unlu¤u sözlü kültür ortam›n›n ürünü olan türküler, hiçbir zaman ilk ç›k›flla-
r›ndaki gibi varl›klar›n› koruyamazlar. Di¤er anonim edebiyat ürünlerinde de oldu-
¤u gibi türkülerdeki de¤iflimler sadece sözlerde de¤il, göreceli olarak daha az da
olsa ezgilerde de görülür. Sözlü kültür ortam›nda kulaktan kula¤a ve kuflaktan ku-
fla¤a yay›lan türküler zaman afl›m›, unutma, uydurma ve kifliden kifliye geçifl esna-
s›nda yeni duygulanmalarla ve onlara ba¤l› yeni yaratmalarla beslenerek kendini
yeniler.

K›sacas› türkülerde de¤iflme hem sözde hem de ezgide olabilir. Zaman içinde
meydana gelen de¤iflmelerle, sözler de¤iflik ezgilerle söylendi¤i gibi, ezgiye de de-
¤iflik sözler eklenebilir. Bu nedenlerle, ayn› türkünün çeflitlemelerini (varyant)
farkl› yörelerde görmek mümkündür. Dahas›, yarat›ld›¤›nda bir yi¤itlik türküsü
hatta a¤›t olan türkülerin ezgisi oyun havas›na yatk›nsa zamanla oyun havas› olma-
s›na da yayg›n olarak rastlan›l›r.

Türküler ezgilerine, konular›na ve yap›lar›na göre üç türlü s›n›fland›r›labilir:
1. Ezgilerine Göre Türküler: Türküler ezgileri bak›m›ndan “usulsüz ezgiler” ve

“usullü ezgiler” olarak ikiye ayr›l›r. 
a. Usulsüz ezgiler: Bunlar uzun havalard›r ve “kayabafl›”, “divan”, “maya”,

“bozlak”, “koflma”, “garip”, “hoyrat”, “kerem”, “kesik kerem”, “müste-
zad”, “Türkmani”, ve “Çukurova”, “Aydos”, “E¤in” gibi çeflitleri vard›r. 

b. Usullü ezgiler: Genellikle oyun havalar› olup bu tür ezgiler bölgelere gö-
re de¤iflik adlar al›r: Ege’de “zeybek”, Karadeniz’de “horon” ya da “yal›
havas›”, Ordu, Giresun, Marmara ve Trakya’da “karfl›lama”, Erzurum
yöresinde “Sümmani”, Harput yöresinde “fl›k›lt›m”, Isparta ve yöresinde
“dattiri”, Konya’da “oturak”, fianl›urfa’daysa “k›r›k” ad› verilir.

2. Konular›na Göre Türküler: Türkülerin iflledi¤i konulara göre tematik bir s›-
n›fland›rmas› flu flekilde yap›labilir.
a. Aflk ve sevda türküleri.
b. Gurbet türküleri.
c. Mizahi türküler.
d. Serhat türküleri.
e. Kahramanl›k türküleri.
f. Eflkiya türküleri.
g. Tören türküleri.
h. Esnaf türküleri.
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k. Çocuk ve Oyun türküleri.
l. Askerlik türküleri.
m. Çoban türküleri.

3. Yap›lar›na Göre Türküler: Türküler, dörtlük, bent ve kavufltaklar›n›n s›rala-
n›fl› bak›m›ndan çok farkl› yap›larda olabilir. Bu yap›sal özellik de türkü söz-
lerinin zaman içinde de¤iflti¤ini göreceli olarak çok daha az de¤iflen ezgile-
re koflulmak istenilen yeni sözleri uydurabilmek ve kafiyeleyebilmek ama-
c›yla farkl› farkl› yap›lar›n oluflturuldu¤unu akla getirmektedir. Bu ayn› za-
manda ezginin söze göre zamana karfl› sözlü kültür ortam›nda daha daya-
n›kl› oldu¤unun bir göstergesidir. Daha az de¤iflen ve yayg›n olarak bilinen
geleneksel ezgilere duygular›n› ifade etmek için sözler kofluldukça ayn› ez-
giye sahip farkl› sözlerle oluflturulmufl türküler de böylece ortaya ç›km›flt›r.
Yayg›n olan yap›lara göre türküler flu flekilde s›n›fland›r›labilir:

A. Bentleri Mâni Dörtlükleriyle Kurulan Kavufltaks›z Türküler: Birbirleriyle ya-
k›ndan veya uzaktan ilgili konulara ve anlat›m tutumuna ba¤l› olarak arka arkaya
mâniler s›ralanarak ve bir ezgiye ba¤lanarak oluflturulan türkülerdir. Bu yap›daki
türkülerin bentlerinde birinci, ikinci ve dördüncü m›sralar kendi aralar›nda kafiye-
lidir. Üçüncü m›sra ise serbesttir. Her dörtlü¤ün kafiye örgüsü di¤erlerinden ayr›-
d›r. Bu tür türkülerin kafiye örgüsü aaxa, bbxb, ccxc.. fleklindedir.

Karanfil oylum oylum
Geliyor servi boylum
Servi boylum gelince
fien olur benim gönlüm
***
Karanfil uzar gider
Yapra¤›n düzer gider
Yâr yolunu flafl›rm›fl
‹nflallah bize gider

...
B. Bentleri Dörtlüklerle Kurulan Türküler: Bu yap›daki türküler genellikle mâ-

ni ve koflma bentlerine kavufltak (nakarat) eklenmesiyle oluflturulmufllard›r. Bu tür
türkülerin yap›lar›na göre kafiye örgüleri de de¤ifliklik gösterir.

a. Dörtlüklerle Kurulan Türküler: Dörtlüklerden oluflturulan bu türkülerin
kavufltaklar› yoktur. Ço¤unlukla 11 heceli kal›pla oluflturulurlar. Bu tür türküle-
rin kafiye örgüsü xaxa, bbba, ccca.. fleklindedir.

Bahar olup yaz aylar› gelince
Türlü çiçekleri açt› s›lan›n
Lâle ile sümbül boynun e¤ince
Sar› bülbülleri öttü s›lan›n
...
Gurbet ilde kimse yoktur a¤laya
Dertli yoktur benim gönlüm e¤leye
Ala karl› mor sümbüllü yaylaya
Güzelleri sökün etti s›lan›n

b. Bentlerinin Dördüncü M›sra› Kavufltak Olan Türküler: Bu yap›daki tür-
külerin dörtlüklerinin ilk üç m›sra› kendi aralar›nda kafiyelidir. Dördüncü m›s-
ra ise, bütün dörtlüklerin son m›sra› ve kavufltak olarak tekrarlan›r.
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fiu cihanda bir murada ermedim
Hiç ömrümde böyle sevgi görmedim
Sevdi¤imin gonca gülünü dermedim
Aman felek hasretime kavufltur (kavufltak)
...

c. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Tek M›sra Olan Türküler:

Böyle ikrar ilen böyle yolunan 
Mihnetli yâr bana lâz›m de¤ilsin
Deli gönül sevmifl vazgeçmek olmaz
Cefâl› yâr bana lâz›m de¤ilsin
Gönül kalk gidelim s›laya do¤ru (kavufltak)
...

d. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› ‹ki M›sra Olan Türküler:

Sö¤üdün erenleri
Çevirin gidenleri
Ne güzel bafl ba¤l›yor
Sö¤üt’ün güzelleri
Ald›rd›n beni gül iken
Soldurdun beni gül iken (kavufltak)
...

e. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Üç M›sra Olan Türküler:

Kalenin bay›r düzü
Mevlâm ay›rd› bizi
Babam›n akl› olsa
Evlendirirdi bizi
K›y›dan kenardan
Kap›dan bacadan düfl de gel
Niflanl›na küs de gel (kavufltak)
...

f. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Dört M›sra Olan Türküler:

K›rlang›çlar yüksek yapar yuvay›
‹ner düz ovada sürer sefay›
Var git o¤lan var git sana yâr olmam
Anamdan babamdan intizâr almam
Arabaya tafl koydum
Ben bu yola bafl koydum
Bir kötünün yüzünden
Ad›m› serhofl koydum (kavufltak)
...

g. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Befl M›sra Olan Türküler:

Dere boyu giderim
Koyun kuzu güderim
‹kimizi görmüfller Naciye’m
Nas›l inkâr ederim
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‹limonum portakal›m
Sizde bilin bakal›m
Senin için ›smarlad›m gelir bakal›m
Eflkilice mayhoflça dolmay› can›m
K›zlar giymifl kollar›na burmay› (kavufltak)
...

h. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Alt› M›sra Olan Türküler:

Erzurum da¤lar› kar ile boran
Ald› yüre¤imi dert ile verem
Siz de bulunmaz m› bir kurflun kalem
Yazam arzuhalimi yâre gönderem
Uy beni beni
Belâl›m beni
Satar›m bu can›
Al›r›m seni
Ç›kay›m da¤lara
Kurt yesin beni (kavufltak)
...

k. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› Yedi M›sra Olan Türküler:

A¤lar›m yafl›m gider
Dursam yoldafl›m gider
Geçmerem nazl› yarim
Bilsem de bafl›m gider
A¤lama ceyran balas›
S›zlama ceyran balas›
Gider gözün karas›
Soyunum bak can›ma
Hepsi de sevda yaras›
Özü fl›h özü mulla
Nedir bunun çâras› (kavufltak)
...

l. Bentleri Dörtlük, Kavufltaklar› sekiz M›sra Olan Türküler:

Evden ç›kt› yürüdü
Saç› yerde sürüdü
Sa¤ olas› Hayriye
Cahil ömrüm çürüdü
Hayriye
H›ld›r h›ld›r yürüye
Gelin ömrün çürüye
Erim erim eriye
Bizim evden geriye
Üç ad›m gel beriye
Kal›n kafll› Hayriye
Hofl bak›fll› Hayriye (kavufltak)
...
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C. Bentleri Üçlüklerle Kurulan Türküler:
a. Üçlüklerle Kurulan Kavufltaks›z Türküler: Bu yap›daki türkülerin kafiye

örgüsü aaa, bbb, ccc, ddd, eee... fleklindedir.
Sar› Zeybek inip gelir iniflten
Her yanlar› görülmüyor gümüflten
Haberim yok dün geceki cümbüflten
...
Sar› Zeybek flu da¤lara yaslan›r
Ya¤mur ya¤ar silahlar› ›slan›r
Benim yarim küçücükten uslan›r

b. Bentleri Üç, Kavufltaklar› Tek M›sra Olan Türküler:

Bülbül ne yatars›n Çukurova’da
Eflin gelir bulmaz, seni burada
Kendim gurbet elde gönlüm s›lada
Ötme garip bülbül gönlüm flen de¤il (kavufltak)

Cofluyor da deli gönül cofluyor
Ci¤erci¤im kebap oldu pifliyor
Sevdice¤im yüce da¤lar afl›yor
Ötme garip bülbül gönlüm flen de¤il (kavufltak)
...

c. Bentleri Üç, Kavufltaklar› ‹ki M›sra Olan Türküler:

‹ki turnam gelir akl› karal›
Birin flahin vurmufl biri yaral›
O yavruya sorun asl› nereli
Katar katar olmufl gelir turnalar
E¤rin e¤rin ne hofl gelir turnalar (kavufltak)
...

d. Bentleri ve Kavufltaklar› Üç M›sra Olan Türküler:

Al yeflil bayra¤› gelin mi sand›n
Sefere gideni gelir mi sand›n
Trampet sesini dü¤ün mü sand›n
Aman padiflah›m izin ver bize
‹zin vermezseniz at›n denize
Tutal›m Moskof’u verelim size (kavufltak)
...

e. Bentleri Üç, kavufltaklar› Dört M›sra Olan Türküler:

P›nar bafl›ndan bulan›r
‹ner ovay› dolan›r
Senden çok mallar talan›r
Da¤lar duman oldu
Çay›r çemen oldu
Ben yârimi görmedim
Halim yaman oldu (kavufltak)
...
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D. Bentleri Beyitlerle Kurulan Türküler:
a. Beyitle Kurulan Kavufltaks›z Türküler: Bu türkülerin kafiye örgüleri aa,

bb, cc,... veya aa, xa, xa... fleklinde görülebilir.
Manisa’dan ç›kt›m bayram etmeye
Üç gün bayram edip konup göçmeye
***
K›rka¤aç ile Kayadibi aras›
Guygun imifl Mustafa’n›n yaras›
...
Aman efem tomruk zincir gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

b. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Tek M›sra Olan Türküler:

Yayla, suyum yan gider
Yüre¤imden kan gider
Yaylalar ey ey, ›rgalar ey serin yaylalar (kavufltak)
***
Bana tabib neylesin
Ecel gelmifl can gider
Yaylalar ey ey, ›rgalar ey serin yaylalar (kavufltak)
...

c. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› ‹ki M›sra Olan Türküler:

Beyaz giyme üflürsün
Güzellikte menflursun
fiirin nar dane dane
Gel güzel döne döne (kavufltak)
***
Neynim güzel oldu¤unu
Yad elinen konuflursun
fiirin nar dane dane
Gel güzel döne döne (kavufltak)
....

d. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Üç M›sra Olan Türküler:

Aç›l ey ömrümün var› bâd-› sabah olmadan
Has bahçenin gonca gülü sarar›p da solmadan
Eflim eflim gel gel
U¤run u¤run gel gel
Can yoldafl›m vay vay (kavufltak)
...

e. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Dört M›sra Olan Türküler:

Yavafl oyna sevdi¤im kunduran tafla de¤er
Siyah perçem uçlar›n kemand›r kafla de¤er
Vay  vay vay vay  n’olmuflam
Sararm›flam solmuflam
Pembe yanak üstüne
Ben misali olmuflam (kavufltak)
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...
Yaylam›z›n yollar› buzlu sulardan geçer
K›z Allah’›n seversen öldürdün beni yeter
Vay vay vay vay n’olmuflam
Sararm›flam solmuflam
Pembe yanak üstünde
Ben misali olmuflam (kavufltak)

f. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Befl M›sra Olan Türküler:

Haniya da benim elli dirhem p›rasam
Üç mum yaksam Konyal›m› arasam
Konyal›m yürü
Yürü yavrum yürü
Saçlar›n› sürü
fiimdi de burdan geçti
Hovardan›n biri (kavufltak)
Haniya da benim elli dirhem kestanem
Konyal›dan baflkas›n› istemem
Konyal›m yürü
Yürü yavrum yürü
Saçlar›n› sürü
fiimdi de burdan geçti
Hovardan›n biri (kavufltak)
Haniya da benim elli dirhem yo¤urdum
Konyal›dan ben bir o¤lan do¤urdum
Konyal›m yürü
Yürü yavrum yürü
Saçlar›n› sürü
fiimdi de burdan geçti
Hovardan›n biri (kavufltak)

g. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Alt› M›sra Olan Türküler:

Çek deveci develeri yokufla aman
Ak memeler birbiriyle tokufla aman
Develi
Sordum asl›n nereli
Haydi elma yanakl›
Haydi kiraz dudakl›
Çok sallama göbe¤i
Düflürüsün bebe¤i (kavufltak)
...
Deven yüksek atamad›m kilimi aman
Susad›kça ver a¤z›ma dilini aman
Develi
Sordum asl›n nereli
Haydi elma yanakl›
Haydi kiraz dudakl›
Çok sallama göbe¤i
Düflürüsün bebe¤i (kavufltak)

1135.  Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Söy lemel ik  Tür ler :  Türküler ,  A¤› t lar ,  Ninni ler  ve  Mâni ler



h. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Yedi M›sra Olan Türküler:

Bast›m da k›r›ld› i¤denin dali vay dali
Kötüye düflenin böyl’olur hali
Oynaks›n diller
Kaymaks›n diller
Aç›ls›n güller
Aç›ls›n kollar
Ne bilsin eller eller
Narinay ninay nay narinay
Narinay ninay nay (kavufltak)
...

›. Bentleri Beyit, Kavufltaklar› Sekiz ve Daha Fazla M›sra Olan Türküler:

Benim at›m flu meydanda eflinir
Aya¤›na de¤en tafllar afl›n›r
Haydi de haydi
Saffet efendi
Suçlar›m›z›
Affet efendi
Keflke buralara
Gelmez olayd›m
Beni buralardan 
Al git efendi (kavufltak)
...

E. Bentleri Tek M›sra, Kavufltaklar› Mâni, Dörtlük veya Yedi M›sral› Türküler:

K›rm›z› kurdele kör olas›n Emine
‹ndim derelerine
Bilmem nerelerine
Kaytan b›y›klar›m›
Sürem nerelerine (kavufltak)
Yavrum sana ipek mendil alay›m
‹ndim derelerine
Bilmem nerelerine
Kaytan b›y›klar›m›
Sürem nerelerine (kavufltak)
...

F. Karfl›l›kl› Türküler/Atma Türküler: ‹ki kiflinin veya grubun biri birlerine so-
ru-cevap veya karfl›l›kl› at›flma fleklinde, çeflitli konularda, i¤neleme, alay etme ve
benzeri flakalaflma amaçl› olarak söyledikleri türkülere, “at›flma”, “söyleflme”, “kar-
fl›l›kl› türkü” veya “atma türkü”ler denilir. Do¤u Karadeniz civar›nda atma türkü-
ler “karfl›-beri” ad›yla bilinir.

Beriki: Kufllardan hangi kufltur
Yavrusuna süt veren?

Karfl›ki: Selasetin (yarasa) kufludur
Kiremitlere giren

Beriki: Kufllardan hangi kufltur
Boynunda var yel ba¤›?
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Karfl›ki: Ona atmaca derler
Aflar dumanl› da¤›

...

Bu k›s›mdaki bilgilerin büyük bir k›sm› Hikmet Dizdaro¤lu’nun Halk fiiirinde Türler
(Ankara: TDK Yay. 1969) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 2. bölümünde konuyla
ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Türkü bir naz›m flekli midir?

A⁄IT 
Türk halk fliirinde baflta insanlar olmak üzere ölen canl›lar (hayvanlar) ve kaybe-
dilip uza¤›na düflülen özlenen mekânlar (s›la, yurt, memleket, vatan) için a¤latmak
ve yas tutturmak anlat›m tutumuyla söylenilen veya yaz›lan fliirlere “a¤›t” denilir.
Bir baflka ifadeyle, ölüm baflta olmak üzere savafl, sel, salg›n hastal›klar, deprem,
yang›n gibi do¤al afetler üzerine, gurbete veya askere gidenlere yahut k›na gece-
lerinde dü¤ünlerde gelinlere “k›na a¤›tlar›” denilen fliir fleklinde a¤›tlar yak›lmakta-
d›r. Nesir fleklindeki a¤›tlarda da baflta seci (kafiye) olmak üzere manzum özellik-
lerin yer ald›¤› görülür. A¤›tlar›n anonim olanlar› anonim halk fliiri, âfl›klarca kofl-
ma veya destan naz›m flekilleriyle meydana getirilmifl a¤›t-koflma ve a¤›t-destan-
larsa âfl›k fliiri içinde yer al›r. Ancak hangi âfl›¤a ait oldu¤una dair özelliklerini bafl-
ta mahlas olmak üzere kaybeden bu tür âfl›k fliirleriyse, do¤al olarak Anonim Halk
Edebiyat› içinde yer almaktad›r.

Günümüzde, a¤›t karfl›l›¤›nda Azeriler “a¤›”, Baflkurtlar “Merse, h›qtaw”, Kazak-
lar “joqtaw” K›rg›zlar “coktao”, “koflok” (gelin a¤latmas›), Özbekler “coktaw”, “a¤›”,
“matemnâme”, Nogaylar “bozlaw”, Tatarlar “marsiya”, K›r›m Tatarlar› “taqmaq”,
Gagauzlar “aalamak türküleri”, Türkmenler “Ag›”, Musul-Kerkük Türkleri “sazla-
mak”, Uygurlar “Qoflaq” kelimelerini kullanmaktad›r. K›pçak Türkçesi içinde yer
alan Kazak ve di¤erlerinin a¤›t kafl›l›¤›nda kullan›lan “coktaw” gibi kelimelerin kö-
keni “yug” veya “yog” törenleri oldu¤u görülmektedir.

Türk kültür tarihinden en çok süreklilik gösteren geleneklerin bafl›nda yer alan
a¤›t yakma gelene¤i, ‹slâmiyetin kabulünden önceki devirlerde “sagu” ve “s›¤›t” te-
rimleriyle karfl›lanmakta ve a¤›t yakmak anlam›nda da “s›¤tamak” kelimesi kulla-
n›lmaktayd›. Bu ba¤lamda Türk kültür tarihinin en erken devirlerinden itibaren
profesyonel a¤›tç›lar›n veya s›¤›tç›lar›n yas veya yog törenlerinde son derece önem-
li ritüelistik mevkilerde bulundu¤unu görmekteyiz. Yas veya yog törenleri, bir an-
lamda ölen kiflinin bu dünyadan flan›na uygun bir biçimde “u¤urlanmas›”n› sa¤la-
yan dinî ve kutsal ayinler olarak kabul edilmifltir. Ölen kiflinin bir daha bu dünya-
ya dönmemesi ve buradaki yak›nlar›n› ve akrabalar›n› rahats›z etmemesi için bu
dünyada b›rakt›¤› yak›nlar›ndan hoflnut olarak ayr›lmas›n› sa¤lamaya yönelik uy-
gulamalar içinde profesyonel s›¤›tç›lar›n getirilmesi ve onlar›n ölenin yap›p ettikle-
rini ve di¤er özelliklerini övecekleri methiyeler söylemeleri yani a¤›tlar yakmalar›
en baflta gelen flamanistik köklere ve özelliklere de sahip bir ritüeldir.

Türk toplumunda a¤›t yakman›n çok eski bir geçmifli vard›r. Eski Türklerin tak-
vime ba¤l› üç önemli töreni vard›. Bu takvime ba¤l› törenler “s›¤›r”, “flölen” ve
“yu¤” ad›n› tafl›rlard›. Dahas›, ‹slâmiyetten önceki dönemde ünlü bir kiflinin ölü-
münden sonra yap›lan ve “yu¤” ad› verilen dinsel yas törenlerinde “sagu” denen
fliirler söylenirdi. Sagu adl› bu fliirlerde ölünün iyilikleri, yaflarken yapt›¤› ifller an-
lat›l›rd›. Dîvânu Lügâti’t-Türk’te ünlü yi¤it Alp Er Tunga için söylenmifl bir “sa-
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Yu¤ Töreni: Eski Türklerde
cenaze töreni anlam›ndad›r.

S›¤›r: Eski Türklerde av için
düzenlenen törene denir. 

fiölen: Eski Türklerde kurban
töreni ve ziyafetine denir.
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gu”dan parçalar vard›r. Ayn› flekilde, Orhun Yaz›tlar›’nda da Göktürk ka¤anlar›n›n
ölümü üzerine yu¤ töreninde a¤›t (s›¤›t) yakan “s›¤›tç›”lar›n varl›¤› anlat›lmaktad›r.

Hiç flüphesiz bu tür yas tutturucu ve dinleyenleri a¤latmaya yönelik anlat›m tu-
tumuyla meydana getirilen fliirler veya a¤›tlar söylenirken Türklerde yayg›n olan
yas tutma alametleri olarak kabul edilen yüzün veya vücudun baz› yerlerinin çizi-
lerek kanat›lmas›; saç›n, bafl›n yolunmas›; yüksek sesler ç›kararak h›çk›rarak ve
hayk›rarak a¤lamalar; elbiselerin ters giyilmesi ve saç›n sakal›n trafl edilmemesi gi-
bi hareket ve davran›fllar, eski Türk din ve dünya görüflüne göre ölen kiflinin ru-
hunun hoflnut olaca¤› ve bu dünyada kalmaks›z›n di¤er uçmak (cennet) veya ta-
mu (cehennem) gibi dünyalara yolculu¤unu sa¤layacak uygulamalar›n bafl›nda
gelmektedir. Türk kültür tarihindeki en çok süreklilik gösteren geleneklerin bafl›n-
da yer al›fl›n›n veya hangi dine girerlerse girsinler yas tutma ve a¤›t yakma gele-
neklerini çok fazla de¤ifltirmeden devam ettirmelerinin alt›nda da yine neredeyse
insanl›k tarihi kadar eski olan, ölen kiflinin ruhunu hoflnut ederek gidece¤i yere
gitmesini ve geri gelmemesini sa¤lama düflüncesi yatmaktad›r.

Bu ba¤lamda, ölen kiflinin evinde veya matem toplant›lar›nda okunan a¤›tlar,
ölen kiflinin övülmeye de¤er an›lar›n› ve övgüye de¤er yanlar›n› ifade ederek, ge-
leneksel olarak kal›plaflm›fl bir ezgi eflli¤inde söylenirler.

Geleneksel olarak a¤›tlarda 7, 8, ve 11’li hece ölçüsü tercih edilmekle birlikte 7
heceden az ve 11 heceden de fazla söylenmifl a¤›tlar da görülebilir. Çok nadir ol-
makla birlikte hece ile yaz›lm›fl “mersiye”lere veya aruzla yaz›lm›fl “a¤›t”lara rast-
lamak mümkündür. Ço¤unlukla a¤›tlarda flekil veya yap› birimi dörtlüktür. Bazen
dörtlükten az veya çok flekillere de rastlanabilir. Bu dörtlüklere eklenen beflinci
m›sra veya beyitleri a¤›t›n ezgisini haf›zalarda daha kal›c› k›lmaya yönelik olarak
eklenen “nakarat” m›sralar›d›r.

Âfl›klar›n meydana getirdi¤i a¤›tlar çok uzun metinlerdir ve bu nedenle destan
naz›m biçimiyle meydana getirilmifl a¤›t-destanlard›r. XIX. yüzy›l›n yar›s›ndan iti-
baren âfl›klarca meydana getirilen A4 ka¤›d› büyüklü¤ünde ka¤›tlara bast›r›larak
sat›lan “yaprak destanlar” veya “yaz›l› kültür ortam› âfl›k destanlar›” da yine san-
sasyonel nitelikleri ön planda olan konular› ele alm›fllard›r. Bu tür destanlar›n da
yine büyük bir ço¤unlu¤u a¤›t-destanlard›r. 1960’l› y›llardan sonra Avrupa’ya giden
Türk iflçilerinden veya hâli vakti yerinde olan Do¤u Anadolulu insanlardan yak›n-
lar›n› trafik kazas› ve benzeri flekillerde kaybedenlerden baz›lar›, âfl›klara müraca-
at ederek para karfl›l›¤›nda sadece ölü yak›nlar› için kaset veya bantlara, ölen ya-
k›nlar› hakk›nda a¤›t-destanlar yapt›rtm›fllar ve bunlar› aile içinde dinleyerek yas
tutmay› ve topluca ölenin ard›ndan a¤lamay› sa¤layan âdeta kutsal enstrümanlar
olarak muhafaza etmifllerdir.

Öte yandan âfl›klar›n söylediklerinin d›fl›nda kalan a¤›tlar› sadece kad›nlar söy-
lerler. Bu ba¤lamda ölen erkekse a¤›t yakmak öncelikle anas›na, kar›s›na, k›z kar-
defline, k›z›na akraba ve komflular›na düfler. Bununla birlikte baz› yörelerde bu ifli
meslek edinmifl profesyonel a¤›tç›lar para karfl›l›¤› a¤›t yakmaktad›r. Özellikle, To-
roslar’da ve Çukurova’da ölenin ard›ndan çamafl›rlar›n›n yer ald›¤› bir bohçay› or-
taya koyarak ve ele al›nan bir parça eflyadan hareketle ölen kiflinin övülmesi, iyi
niteliklerinden söz edilmesi ve feryat edilmesi fleklinde düzenlenen yas törenlerin-
de mensur a¤›tlar›n yan› s›ra, daha önceki a¤›tlardan al›nan haz›r m›sralar›n kulla-
n›lmas›yla oluflturulan manzum a¤›tlar›n da söylendi¤i görülebilir.Yas ve yu¤ tö-
renlerinin ayr›lmaz parças› olan ölenin ard›ndan yemek verilmesi de ayn› flekilde
hangi dini takip ederlerse etsinler bütün Türk boylar› aras›nda devam eden bir ge-
lenektir.
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Türkiye’de derlenmifl a¤›tlar›n yak›ld›klar› konulardan hareketle flu flekilde bir
s›n›fland›rmas› yap›l›r:

1. Kifliler ‹çin Yak›lan A¤›tlar: Bu tür a¤›tlar ölüm, ayr›l›k, hastal›k, kay›p ve
benzeri durumlardaki kifliler için çekilen ac›lar›n dile getirildi¤i a¤›tlard›r.

Ayval›k’›n kara tafl›
Yand› yüre¤imin tafl›
Emin Hac›’n›n kardafl›
Uyan Hac›bey’im uyan
...

2. Sosyal Olaylar Üzerine Yak›lan A¤›tlar: Toplumu ilgilendiren askerlik, bafll›k
paras›, evlenme yasa¤›, ekonomik s›k›nt›lar, boflanma ve benzeri konularla ilgili
olarak meydana gelen olaylar üzerine yak›lan a¤›tlard›r.

Çanakkale’de oldum onbafl›
Yüre¤ime de¤di süngünün bafl›
Yan›ma geliyor dokdur binbafl›
Yol verin geçeyim dumanl› da¤lar
...

3. Gelin A¤›tlar›: Geleneksel olarak k›nalarda, bafl ö¤me, duvak ve gelin alma-
larda yak›lan a¤›tlara gelin a¤›tlar› ad› verilir.

K›z anas› k›z anas›
Bafl›nda mumlar yanas›
‹flte koyup gidiyorum
Büyük ev ›s›z kalas›
...

4. Asker U¤urlama ve Karfl›lama A¤›tlar›: Asker u¤urlama ve asker karfl›lama
törenlerinde yak›lan a¤›tlard›r.

...
Dokuz kardefli ölenin 
Benim gib’olur bac›s›
Sivas’ta tabur dökülmüfl
Befli anam›n kuzusu

5. Hayvanlar ‹çin Yak›lan A¤›tlar: Hayvan sevgisiyle, çeflitli nedenlerle ölen
veya öldürülen hayvanlar hakk›nda yak›lan a¤›tlard›r.

Eni¤imin ad› ala
Ça¤›rd›m gelmedi yola
Dedim gudurdu mu ola
Enik enik öksüz enik
...

6. Kaybedilen Vatan Topra¤›na Yak›lan A¤›tlar: Savafllar nedeniyle kaybedilen
vatan topraklar›na yak›lan a¤›tlard›r.

Befl o¤lum var befl taburda
Silah› doldu kuburda
Sabreyle k›z›m sabreyle
Çok keramet var sab›rda
...

7. Do¤al Afetlere Yak›lan A¤›tlar: Salg›n hastal›k, yang›n, kurakl›k, k›tl›k, dep-
rem ve benzeri do¤al afetler için yak›lan a¤›tlard›r.

Gadirli’nin yeri gayatla yürsek
Bafl gerek olmasa oray› görsek
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Guduret olsa da havada uçsak
Ne yaman zenzele belleri g›rd›
...

8. Do¤aya ve S›laya Yak›lan A¤›tlar: Sular›n kurumas›, kirlenmesi ve çeflitli ne-
denlerle terk edilmesi hâlinde, gurbete düflülünce özlenen s›la topra¤›na yak›lan
a¤›tlard›r.

Bir yanda T›lan da Garalar özü
Enerdi pungara gelini k›z›
Saçlar› uzunda sürmeli gözü
Hepin gara toprak yeding efendim
...

9. Âfl›klar›n Yakt›klar› A¤›tlar: Âfl›klar›n kendi seçtikleri veya kendilerine para
karfl›l›¤› ›smarlanan konularda yakt›klar› a¤›tlard›r.

...
Kulo¤lu dostlar›n yüzü a¤ olsun
Düflman olanlar›n ba¤r› ba¤ olsun
Kardafl›m Sultan ‹brahim sa¤ olsun
Oturdu¤u taht ü saray elvedâ

Bu k›s›mdaki bilgilerin büyük bir k›sm› Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz› Kültür Gelene-
¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2000) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu konuda
daha detayl› bilgiyi bu kitab›n 2. bölümünde bulabilirsiniz.

A¤›t söylemenin ve yas tutman›n edebî de¤erinden baflka faydas› olabilir mi?

N‹NN‹
Türk halk kültüründe “ninni” anonim halk fliiri ürünü olup çocuklar emzirilir ve-
ya uyutulurken söylenen yahut söylendi¤i varsay›lan manzumelere verilen add›r.
Bir baflka ifadeyle, ninniler baflta çocuklar›n anneleri olmak üzere çocuklar› bü-
yüten nine, anneanne, babaanne, teyze, abla, yenge vb. gibi yak›nlar›n çocuklar›
uyutmak için belli bir ezgiyle söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir. Genel-
likle bir dörtlük veya bir mâniden ya da de¤ifltirilip adapte edilerek yahut aynen
bir türküden al›nan bir kupleden oluflan ninniler kendilerine özgü ezgilerle söy-
lenirler.

Türkiye Türkçesindeki “ninni” sözcü¤üyle ifade edilen bu kavram ve olgu,
Azerbaycan Türkçesinde “laylay”, “Çuvafl Türkçesinde “nenne”, Kazak Türkçe-
sinde “eldiy”, “besik j›r›”, Kerkük Türkçesinde “leyle” ve “hüvdi”, K›r›m Türkçe-
sinde “ayya”, K›rg›z Türkçesinde “alday-alday”, Özbek Türkçesinde “allö”, Ta-
tar Türkçesinde “biflik c›r›”, “bölü c›r›”, Uygur Türkçesinde “allay” sözleriyle ifa-
de edilmektedir.

Tarihsel olarak da, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te “ninni” karfl›l›¤› olarak “balu balu”
ifadesi kullan›lmaktad›r. Ninni karfl›l›¤›ndaki Dîvânu Lugâti’t-Türk’te geçen bu kul-
lan›m Türkçede bilinen en eski kullan›md›r. Türkçenin yan›s›ra Hintçe “nanna”,
Arapça “ninna”, ‹talyanca “ninna”, Frans›zca “nâni”, ‹spanyolca “nana” Yunan-
ca, “nâni” gibi baflka dillerde de benzerleri kullan›lan “ninni” sözcü¤ünün XI. yüz-
y›ldan itibaren Türkçede kullan›ld›¤› düflünülmektedir.

Ninnilerin henüz kokunun, rengin bile fark›nda olmayan çocuklar için duyduk-
lar› ve aflina olduklar› anne sesine olan güvenle daha rahat ve korkusuzca uyuma-
lar›n› veya sakinleflmelerini sa¤layan manzum-mensur sözler ve kal›plaflm›fl, tizden
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pese do¤ru söylenen ezgilerdir. Ninnilerin sonunda nakarat olarak söylenilen
“Uyusun da büyüsün ninni; E,e,e,eh” ve “Ninni yavrum ninni” gibi sözlerin uyku
getirici müzikal tesirlere de sahip oldu¤una inan›l›r.

Ninnilerin muhtelif tasnifleri yap›lm›flt›r. Bunlardan en derli-toplular›ndan birisi
flu flekildedir: 

1. Çocu¤un cinsiyetine göre: 
a. Erkek çocuk için söylenen ninniler.
b. K›z çocuklar için söylenen ninniler.

2. Söyleyifl sebeplerine göre:
a. Çocu¤u uyutmak için söylenen ninniler.
b. A¤layan çocu¤u avutmak için söylenen ninniler.
c. Çocu¤u oynat›rken söylenen ninniler.

3. Konular›na göre ninniler.
a. Temenni ve ulu flah›slardan yard›m isteyen ninniler.
b. fiikâyet ninnileri.
c. Ö¤üt verici ninniler.
d. Vaad ve tehdit ninnileri.
e. Sevgi ve övgüyü dile getiren ninniler.

Bu tür bir tasniften baflka ninnilerin; içerdikleri konulara göre, co¤rafi bölgele-
re göre veya yaz›l›fl nedenlerine göre s›n›fland›r›ld›¤› da görülmektedir.

Ninniler de ço¤unlukla dilek, temenni, sevgi, ilgi, flikâyet, üzüntü, ayr›l›k, gurbet,
vaat, tehdit ve korkutma gibi konular›n ifllendi¤i görülür. Nadir olmakla birlikte ba-
zen düflünce ve özdeyifllerin söylendi¤i ninniler de vard›r. Ancak, ninnilerin çok bü-
yük bir bölümü dilek ve temenni içerir. Ninniler içerdikleri konular ve ninniyi söyle-
yenin anlat›m tutumuna göre on bafll›k alt›nda toplanabilir:

l. Dinî-kutsal Nitelikli Ninniler:
Hu dervifller dervifller
Hak yoluna gelmifller
Bir f›r›n ekmek yemifller
Daha yok mu demifller
Hu, hu, hu...

2. Efsane, A¤›t Türünden Ninniler 
3. Dilek ve Temenni Ninnileri
4. Sevgi ve ‹lgi Anlatan Ninniler
5. Övgü ve Yergi Nitelikli Ninniler
6. fiikâyet ve Üzüntü Anlatan Ninniler
7. Ayr›l›k ve Gurbet Anlatan Ninniler
8. Vaat Ninnileri 
9. Tehdit ve Korkutma Ninnileri
10. Ninni Olarak Söylenen Tekerlemeler 
Biçim aç›s›ndan bak›lacak olursa ninnilerde ço¤unlukla yedili hece ölçü kulla-

n›ld›¤› ve ninnilerin mâni tipinde kafiye yap›s›na sahip oldu¤u görülmektedir.
Âfl›klar taraf›ndan söylenmifl mâniler aras›nda sekiz ve onbir heceli ninniler de var-
d›r. Ninniler dize say›lar›na göre “‹kilik, Üçlük, Dörtlük Ninniler”, “Bentlerden
Meydana Gelen Ninniler” ve “Beflten Onsekiz Heceye Kadar Uzayabilen Ninniler”
fleklinde de tasnif etmek mümkündür.

Asmaya kurdum sal›ncak 
Uyumad› gitti yumurcak 
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Kopuverdi sal›ncak 
Düflüverdi yumurcak 
Ninni, ninni ninni!
***
Dandini dandini dasdana 
Danalar girmifl bostana 
Kov bostanc› danay› 
Yemesin lahanay›
Benim o¤lum lokum yer 
Uyusun da yürüsün ninni 
***
Eve girsem ev karanl›k 
D›fla gitsem ba¤r›m yan›k 
Herkes uyur sen uyan›k 
Uyusana yavrum ninni 

Buradaki bilgilerin bir k›sm›  fiükrü Elçin’in Halk Edebiyat›na Girifl (Ankara: Akça¤,
2001) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 3. bölümünde  konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bu-
labilirsiniz.

Ninni kavram› ile mâni kavram› aras›nda dinleyici aç›s›ndan bir fark var m›d›r?

MÂN‹
Türk anonim halk fliirinin en yayg›n, en k›sa, en önemli naz›m flekli ve naz›m tü-
rü “mâni”dir. Mâni, duygu ve düflünce yüklü, yar› aç›k yar› gizli “mana” (anlam)
oluflturmak ve iletmek anlam›nda sanatsal bir iletiflim biçiminin ad›d›r. Mâni, yedi
heceli ve dört m›sradan oluflan, “aaxa” fleklinde kafiyelenen bir naz›m biçimidir. 

Mâni, t›pk› destan ve hatta koflma gibi bir naz›m biçimi olmas›n›n yan›s›ra ano-
nim Türk halk fliirinde yer alan konu bak›m›ndan s›n›rs›z ve geleneksel olarak ka-
l›plaflm›fl ezgilerle söylenen nevi flahs›na münhas›r özelliklere sahip ba¤›ms›z bir
edebî türdür. Türkiye Türkleri taraf›ndan Anadolu ve Rumeli a¤›zlar›nda “mâ-
ni”ye, “mâna”, “me’ani”, “hoyrat”, “karfl›-beri” denildi¤i görülürken di¤er Türk
topluluklar›nda da “bayat›”, “mahn›”, “hoyrat”, “aytipa”, “ayt›spa”, “kay›m öleñ”,
“ülenek”, “çinik”, “çinig”, “çink”, “fl›n”, “mane”, “kofluk”, “aflule”, “tört sap”, “tah-
pak” gibi adlar verilmektedir.

Ayn› zamanda mâni, Anonim Halk Edebiyat›n›n en küçük naz›m biçimidir. Bu
her biri kendi içinde anlam bütünlü¤üne ve ba¤›ms›z bir yap› tafl› özelli¤ine sahip
olan mânilerden birkaç› (2’den 5’e kadar mâni) arka arkaya getirilerek “koflma”
hacmi ve biçimine sahip bir naz›m flekli oluflturur. E¤er arka arkaya eklenen ve bir
konu etraf›nda kenetlenen mâni say›s› beflten fazlaysa o zaman “destan” hacmin-
de ve biçiminde bir naz›m flekli meydana getirirler. Mânilerin bir naz›m biçimi ola-
rak tafl›d›klar› bu özellikleri nedeniyle, Türk halk fliirinde yer alan türkü, ninni, te-
kerleme, bilmece, a¤›tlar›n hatta destanlar›n bir ço¤u, mâni naz›m flekliyle hacim
bak›m›ndan farkl›laflan biçimlerle oluflturulmufltur. Hacim ve yap› aç›s›ndan “kofl-
ma” ve “destan” a dönüflen yap›lar ilgili konular içinde ifllenmesi nedeniyle, bura-
da bir tek mâniden oluflan naz›m flekli ve türe ait özellikler ele al›nacakt›r. Mânile-
ri yap›lar› bak›m›ndan ve icra edildikleri sosyo-kültürel ba¤lamlara dayal› olarak
iki grup alt›nda incelemek mümkündür.
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Yap›lar›na Göre Mâniler
Yap›lar› bak›m›ndan mânilerin “düz mâni”, “cinasl› mâni” ve “yedekli mâni”
ad›nda üç flekli bulunmaktad›r:

1. Düz Mâni: Dört m›sral›, yedi heceli ve “aaxa” fleklinde kafiyelenen mânile-
re “tam mâni” veya “düz mâni” ad› verilmektedir. Mânilerin “tam mâni”den bafl-
ka “kesik mâni”, “art›k mâni” ve “deyifl” olarak adland›r›lan çeflitleri de vard›r. Mâ-
nilerde yayg›n olarak yedili hece ölçüsü kullan›lmakla birlikte, 4, 5, 6, 8, 10, 11 ve
14’lü hece ölçüsüyle söylenmifl mânilere de vard›r. Tabii bütün bu s›ralanan özel-
likler araflt›rmac›lar›n rast geldikleri örneklerin d›fl yap› özelliklerini göz önünde
bulundurarak yapt›klar› “ideal mâni” özelliklerinden baflka bir fley de¤ildir. Sözlü
kültür ortam›nda üretilen ve tüketilen bir sözlü edebiyat ürünü olarak mânilerin
buraya kadar s›ralanan d›fl yap› özellikleriyle tam olarak uyuflmayan hatta ters dü-
flen örneklerine de (dörtten fazla m›sradan oluflan, farkl› hece ölçüsü kullan›lan,
hatta “xaxa” fleklinde kafiye örgüsüne sahip olan koflmalar gibi) rastlan›lmaktad›r.

Mendilin iflle yolla
Ucun gümüflle yolla
‹çindeki elman›n
Birini diflle yolla
***
Bahçede han›meli
Derdinden oldum deli
Alemde hüner odur
Sevmeli sevilmeli
***
A benim baht› yarim
Gönülde taht› yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baht› yarim
***
Ana bafla tac imifl
Herderde ilac imifl
Bir evlat pîr olsa da
Anaya muhtac imifl
***
Kafllar›n ok dedikçe
Kirpi¤in çok dedikçe
Pek mi gönlün büyüdü
Sen gibi yok dedikçe

2. Cinasl› Mâni/Kesik mâni: Yayg›n olarak dört-befl m›sradan oluflan, ilk m›sra›
yedi heceden daha az ve cinasl› kafiyelerin kullan›ld›¤› mânilere “cinasl› mâni”
veya “kesik mâni” ad› verilmektedir. Geçmiflte daha çok ‹stanbul semaî kahveha-
nelerinde, Orta, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde de söylenen bu tür
mâniler ço¤unlukla “adam aman”, “azizim”, “âfl›k der”, “ay balam” gibi hitap ifade-
leriyle bafllamaktad›r. Kesik veya cinasl› mâni denilen bu tip mânilere “doldurma-
l› kesik mâni” veya “ayakl› mâni” de denilmifltir.
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Yâr dayand›
Sineme yâr dayand›
Bu nas›l sevda idi
Tutufltu yâr da yand›
***
Almadan
Kokun ald›m almadan
Bir de yüzün göreyim
Tanr› can›m almadan
***
Saray›m 
Y›kt› gönül saray›m
Bergüzar›n istemem
Seni bir yol saray›m

3. Yedekli Mâni/Art›k Mâni: Dört veya beflten fazla m›srayla kurulan mânilere
“yedekli mâni” veya “art›k mâni” denilmektedir. Kesik mânilerde cinas kullan›l-
mas›na karfl›l›k yedekli mânilerde cinas kullan›lmaz.

A¤lar›m ça¤lar gibi
Derdim var da¤lar gibi
Ci¤erimden yaral›y›m
Gülerim sa¤lar gibi
Her gelen bir gül ister
Sahipsiz ba¤lar gibi
***
fiu da¤lar garip da¤lar
‹çinde garip a¤lar
Kimse garip ölmesin
Garip için kim a¤lar
A¤larsa anam a¤lar
Gerisi yalan a¤lar

‹cra ve ‹bda Edildikleri (Yarat›lma) Sosyo-Kültürel
Ba¤lamlara Dayal› Mâniler
Mâniler, icra ve ibda edildikleri (yarat›lma) sosyo-kültürel ba¤lamlara dayal› olarak
flu flekilde tasnif edilmifllerdir:

1. Niyet, Fal (yorum) Mânileri: Baflta Nevruz ve H›drellez olmak üzere çeflitli
özel günlerde genç k›z ve han›mlar›n bir küp içine koyduklar› kiflisel eflyalar›ndan
yola ç›k›larak okunan mâniler ve onlar›n sözlerinin eflyas› çekilen han›m aç›s›ndan
yorumlanmas›nda kullan›lan mâniler ki her çeflit mâni bu ifllem için kullan›labilir.
Fal niyetli mâni söyleme uygulamalar›n›n bazen de han›mlar›n özel eflyalar›n›n bir
flal ya da pefltamal içinde toplanmas›yla ya da en bilinen örne¤ini Prizrenli Âfl›k
Ferkî’de gördü¤ümüz oluflturup yazd›¤› mânileri üzerine dizdi¤i ve giydi¤i bir pefl-
temalla satarak, yahut yaz›lan mânileri çekmek üzere yetifltirilen tavflan vb. hay-
vanlara çektirerek ve ç›kan mâniyi de alan›n hâline ve gelece¤ine dair yorumlaya-
rak fal bakma yollar› da vard›r.

Bu tür mânilere örnek olarak flunlar verilebilir: 

Mâni mâniyi açar
Mâni muhabbet açar
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Gelin mâni diyelim
Mâni dertleri açar
***
Mantuvar›m yar›m var
Günden güne zar›m var
Yedi da¤›n ard›nda
Usul boylu yarim var
***
Ketenim var tarakta
Sevdi¤im var ›rakta
Vars›n ›rakta olsun
Sevgisi var yürekte

2. Sevda Mânileri: Geçmiflte, k›na geceleri, dü¤ün, p›nar bafl› gibi mekânlarda
yo¤unlaflan genç k›z ve erkeklerin birbirlerini görüp be¤enmeleri ve bunu birbir-
lerine att›klar› mânilerle d›fla vurmalar› geleneksel olarak kabul edilmifl bir davra-
n›fl tarz›yd›. Bu tür mâniler birbirine ilgi duyan genç k›z ve erkek taraf›ndan mey-
dana getirilirdi. Zaman zaman genç k›za ve erke¤e mâni meydana getirmede arka-
dafllar›n›n da yard›m etti¤i gözlenirdi. Genç k›z ve erkekler aras›nda mektuplaflma-
lar yo¤unlafl›nca bu tür mâniler de mektuplarda da yer almaya bafllam›flt›r.

Anne ben dervifl miyim
Karalar giymifl miyim
Ben sevdim eller ald›
Anne ben ölmüfl müyüm
***
Karanfil deste beni
Sen ettin hasta beni
Garip bülbüller gibi
Koydun kafeste beni

3. ‹fl Mânileri: De¤iflik ifl kollar›ndaki insanlar›n, hal› dokurken, bulgur çeker-
ken, tarlada çal›fl›rken, tafl toplarken, çay›r biçilirken vb. bir yandan kolay zaman
geçmesi ve çal›flmay› daha az yorucu ve zevkli hâle getirmesi di¤er yandan gelip
geçenlerle kurulan iletiflim çerçevesinde olanlar› kendileri hakk›nda bilgilendir-
mek maksad›yla söylenen mânilere ifl mânileri denilmektedir. 

Hal› dokurum hal›
Bitmiyor gavur mal›
fiu hal›lar ç›kal›
K›zlar›n benzi sar›
***
Vur kirkiti inlesin
Âfl›k olan dinlesin
Hal›n›n dire¤ine
Koy bafl›n serinlesin

4. Bekçi ve Davulcu Mânileri: A¤›rl›kl› olarak ‹stanbul’da mahalle bekçilerinin
veya ramazanda üstlendikleri davulculuk göreviyle birlikte davulcular›n insanlar›
sahura kald›rmada söyledikleri ve karfl›l›¤›nda da bahflifl bekledikleri mânilerdir.

Besmeleyle ç›kt›m yola
Selam verdim sa¤a sola
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Devletli sultan›m beyim
Bayram›n mübarek ola
***
Oruç tutmak izzettir
Bilene lezzettir
On bir ay›n sultan›
Müminlere rahmettir

5. Sokak Sat›c›lar›n›n Mânileri: ‹stanbul a¤›rl›kl› olmakla birlikte Anadolu’da
da rastlan›lan çeflitli sat›c›lar›n özellikle de nane flekeri satanlar›n hem satt›klar›
ürünün pazarlamas›n›, reklam›n› yapmak hem de sat›n alanlara irticalen ve an›nda
söyledikleri mânilere sat›c› mânileri ad› verilir. Bu sat›rlar›n yazar› 1965-1985 y›lla-
r› aras›nda Ayval›k’ta nane flekeri yap›p satan ve ikisinin de ad› “Ferhat” olan ay›r-
mak için “Kara Ferhat” ve “Ak Ferhat” (Beyaz) lakaplar› kullan›lan sokak sat›c›lar›-
n›n bu ifli y›llarca yapt›¤›na flahit olmufltur. Ayr›ca, Ayval›k Ç›narl› Cami-
i Kahvesinde (Sad›k’›n Kahve) di¤er müflterilerin “k›z›flt›r›p-tutuflturmas›yla” bir bi-
rine rakip olan bu iki “naneci-mânici”nin saatler süren “mâni-at›flmalar›”n› görmüfl-
tür. K›sacas›, macuncu, keten helvac›, nane flekerciler baflta olmak üzere baz› sat›-
c›lar satt›klar›n›n reklam›n› yapmak ve müflterilerin dikkatini çekmek için mânileri
kullanm›fllard›r.

Atar›m ben tutar›m ben
Her derdine yeterim ben
Endam›na yak›flacak
‹briflim flal satar›m ben

6. Semai Kahvelerinin Cinasl› Mânileri: ‹stanbul’da âfl›kl›k gelene¤i zay›flay›n-
ca, tulumbac›lara istinaden oluflan çalg›l› mahalle kahvelerinde müflterilerin birbir-
leriyle at›flmay› bir hobi haline getirmesiyle gittikçe yayg›nlaflan cinasl› mâni söy-
leme ve bu yolla at›flma gelene¤inin ürünü olan cinasl› mânilerin bir ço¤u kayde-
dilmifltir.

Adam aman...güle naz
Bülbül kanatlar›n k›r›ls›n
Nerden ettin güle naz
Felek senin elinden
A¤layan çok gülen az
***
Adam aman..ka..r›n..ca
Yazdan toplar erzak›n
K›fla saklar kar›nca
Canan bizi affetti
Yalvar›p yakar›nca

7. Do¤u Anadolu Hikâye Mânileri: Bilindi¤i gibi mâniler sadece anonim olarak
veya s›radan insanlar taraf›ndan meydana getirilmez. Âfl›klar taraf›ndan meydana
getirilen mâniler de vard›r. Ayr›ca, baz› halk hikâyelerinde de pek çok mâni kulla-
n›lm›flt›r.
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Gam beni 
Yine ald› gam beni
Yaradan›m yaratt›n
Gam için mi sen beni
***
Dalda yürü
Dalda dur dalda yürü
‹ki gönül bir olsa
Tez bulur dalda yeri

8. Mektup Mânileri: Yukar›da iflaret edildi¤i gibi mektuplaflman›n ön plana ç›k-
mas›yla birlikte birbirini seven insanlar mektuplar›nda birbirlerine mâniler yazm›fl-
lard›r. Özellikle birbirlerine söyleyeceklerini mektuplar›n pek çok kifli taraf›ndan
ve bir arada okunmas›n› da göz önünde bulundurarak mecazi ifadelerle meramla-
r›n› anlatmaya çal›flt›klar› görülür veya mâniler böyle bir imkân› da tafl›d›klar› için
yo¤un olarak kullan›lm›fllard›r. Bu uygulaman›n mektubun yan›s›ra foto¤raf ve XX.
yüzy›l boyunca son derece yo¤un olarak kullan›lan tebrik kartlar›nda da kullan›l-
d›¤› ve insanlar›n birbirlerine mâniler söyleyip yazd›klar› görülmüfltür.

Da¤larda kar kalmad›
Gözümde fer kalmad›
Daha da yazacakt›m
Mektupta yer kalmad›
***
Mektup yazd›m acele
Al eline hecele
Mektup vekilim olsun
Al koynuna gecele
***
A mektubum var da gel
Haberini al da gel
Bir idik iki olduk
Üç olduk mu sor da gel
***
Denize akan seldim
Seherde esen yeldim
fiu cans›z hayalimle
Sizi görmeye geldim
***
Yaz› yazd›m sat›ra
Ölüm gelmez hat›ra
Birgün ölürsem
Resmim kals›n hat›ra

9. Mezartafl› Mânileri: Mezartafllar›na yazd›r›lan ço¤unlukla mezarda gömülü
kiflinin a¤z›ndan söylenmifl mânilerdir.

Ölüm gelmifltir aha
Gerek yok aha vaha
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Bu mezar› görenler
Okuyun bir Fatiha
***
Saman savrulur yelden
S›rat incecik telden
Sanki dün gibi bugün
Gençli¤im gitti elden

Bu bölümdeki bilgilerin bir k›sm› Erman Artun’un Türk Halk Edebiyat›na Girifl (‹stanbul:
Kitabevi, 2004) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n  5. bölümünde daha ayr›nt›l› bilgi
bulabilirsiniz.

Söylemelik türlerle konuflmal›k türler aras›nsda temel fark ne olabilir?
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Söylemelik Türler Kavram›n› Aç›klamak

‹nsan belle¤inden baflka hiçbir kay›t olana¤› ol-
mayan birincil sözlü kültür ortam›nda sözlü ede-
biyat›n fliir fleklinde ortaya ç›kt›¤› ve daima mü-
zik eflli¤inde icra edildi¤i ve bu tür söz ile ezgi
birlikteli¤inin dinî törenlerde kal›plaflm›fl hare-
ketlere dayal› dans› da birarada bulundurdu¤un-
dan daha önceki ünitelerde söz edilmiflti. Bu ba¤-
lamda söz ve sözü söylemek mitik, mistik ve bü-
yüsel nitelikler de tafl›r. Sözün, ezgi ve müzikle
birlefltirilerek sunulmas›n›n nedenleri aras›nda
söz konusu mitik, mistik ve büyüsel inan›fllar da
rol oynam›fl olmal›d›r.
Aradan geçen ça¤lar boyunca yavafl yavafl din
d›fl› söz, müzik ve dans formlar›n›n oluflumuna
do¤ru bir geliflme olur. Yak›n ça¤larda da tama-
men din d›fl› formlar›yla söz, ezgi ve dans form-
lar› oluflur. Söylemelik türler do¤rudan do¤ruya
bir tören havas› içinde icra olunduklar› sosyo-
kültürel ba¤lam› ve orada bulunanlar› ve yap›-
lanlar› durduran en az›ndan yavafllatan ve gücü
ve imkânlar› nispetinde yönlendiren bir etkiye
sahiptir.
Söylemelik türler: Türk halk edebiyat›n›n söyle-
melik türleri olarak türküler, mâniler a¤›tlar ve
ninniler ele al›nmaktad›r.

Türkülerin Temel Özelliklerini Tan›mlamak,

Türk Halk Edebiyat›nda sözlü kültür ortam›nda
geleneksel ezgilerle söylenilen her naz›m parça-
s› “türkü” diye adland›r›l›r. Bu ba¤lamda türkü-
nün sabit bir veya birkaç naz›m flekli yoktur. Ay-
n› flekilde konu bak›m›ndan da türkülerin s›n›rl›
oldu¤unu söylemeye imkân yoktur. K›sacas›, tür-
küleri, konu, yap›, flekil ve ezgi bak›m›ndan her-
hangi bir tür gibi s›n›rlamak kolay de¤ildir. Tür-
kü “ezgi a¤›rl›kl›” bir halk edebiyat› ve müzi¤i tü-
rüdür.
Türküler iki kaynaktan beslenirler. Birincisi, ilk
söyleyenleri (yak›c›lar›) bilinmeyen ve “as›l tür-
küler” de denen anonim türkülerdir. Türküleri
besleyen ikinci kaynak ise bir âfl›k veya bilinen
bir kiflinin söyledi¤i bir eser, türkü hâline dönü-
flür. Türkülerin konular› hem bireysel hem de
toplumsal olabilir. Türküler ezgilerine, konular›-
na ve yap›lar›na göre üç türlü s›n›fland›r›l›rlar.

A¤›tlar›n Temel Özelliklerini Aç›klamak

Türk halk fliirinde baflta insanlar olmak üzere

ölen canl›lar (hayvanlar) ve kaybedilip uza¤›na

düflülen özlenen mekânlar (s›la, yurt, memleket,

vatan) için a¤latmak ve yas tutturmak anlat›m tu-

tumuyla söylenilen veya yaz›lan fliirlere “a¤›t” de-

nilir. A¤›tlar›n anonim olanlar› “anonim halk flii-

ri”, âfl›klarca koflma veya destan naz›m flekilleriy-

le meydana getirilmifl a¤›t-koflma ve a¤›t-destan-

larsa “âfl›k fliiri” içinde yer al›r. 

Türk kültür tarihinden en çok süreklilik gösteren

geleneklerin bafl›nda yer alan a¤›t yakma gelene-

¤i, ‹slâmiyetin kabulünden önceki devirlerde “sa-

gu” ve “s›¤›t” deyimleriyle kullan›lmaktayd›. ‹slâ-

miyetten önceki dönemde ünlü bir kiflinin ölü-

münden sonra yap›lan ve “yu¤” ad› verilen din-

sel yas törenlerinde “sagu” denen fliirler söylenir-

di. Sagu adl› bu fliirlerde ölünün iyilikleri, yaflar-

ken yapt›¤› ifller anlat›l›rd›. 

‹slâmiyetin kabülünden sonra bu ritüel, ölen ki-

flinin evinde veya matem toplant›lar›nda okunan

a¤›tlar, ölen kiflinin övülmeye de¤er an›lar›n› ve

övgüye de¤er yanlar›n› ifade ederek geleneksel

olarak kal›plaflm›fl bir ezgi eflli¤inde söylenme

flekline dönüflmüfltür.

Öte yandan âfl›klar›n söylediklerinin d›fl›nda ka-

lan a¤›tlar› sadece kad›nlar söylerler. Bu ba¤lam-

da ölen erkekse a¤›t yakmak öncelikle anas›na,

kar›s›na, k›z kardefline, k›z›na akraba ve komflu-

lar›na düfler. Bununla birlikte baz› yörelerde bu

ifli meslek edinmifl profesyonel a¤›tç›lar para kar-

fl›l›¤› a¤›t yakmaktad›r. 

Türkiye’de derlenmifl a¤›tlar› yak›ld›klar› konu-

lardan hareketle kifliler için yak›lan a¤›tlar, sos-

yal olaylar üzerine yak›lan a¤›tlar, gelin a¤›tlar›,

asker u¤urlama ve karfl›lama a¤›tlar›, hayvanlar

için yak›lan a¤›tlar, kaybedilen vatan topra¤›na

yak›lan a¤›tlar, do¤al afetlere yak›lan a¤›tlar,

do¤a’ya ve s›laya yak›lan a¤›tlar, âfl›klar›n yak-

t›klar› a¤›tlar ad›yla dokuz bafll›k alt›nda incele-

nebilir. 

Özet
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Ninni Kavram›n› Tan›mlamak

Türk halk kültüründe “ninni” anonim halk fliiri
ürünü olup çocuklar emzirilir veya uyutulurken
söylenen manzumelere verilen add›r. Ninniler
kendilerine özgü ezgilerle söylenirler. Ninnilerin
henüz kokunun, rengin bile fark›nda olmayan
çocuklar için duyduklar› ve aflina olduklar› anne
sesine olan güvenle daha rahat ve korkusuzca
uyumalar›n› veya sakinleflmelerini sa¤layan man-
zum-mensur sözler ve kal›plaflm›fl tizden pese
do¤ru söylenen ezgilerdir. Ninnilerin çocu¤un
cinsiyetine göre, söylenilifl nedenlerine göre, ko-
nular›na göre iflledikleri ana temaya göre çeflitli
s›n›fland›rmalar› yap›lm›flt›r.
Ninnilerin yap›sal bak›mdan ço¤unlukla yedi he-
celidirler ve mâni tipinde kafiye yap›s›na sahip-
tirler. Ninniler m›sra say›lar›na göre “ikilik, üç-
lük, dörtlük ninniler”, “Bentlerden meydana ge-
len ninniler”, ve “Beflten onsekiz heceye kadar
uzayabilen ninniler olarak” da tasnif edilirler.

Mâni Türünün Temel Özelliklerini Aç›klamak

Türk anonim halk fliirinin en yayg›n, en k›sa ve
en önemli naz›m flekli ve türü “mâni”dir. Mâni,
yedi heceli ve dört m›sradan oluflan “aaxa” flek-
linde kafiyelenen bir naz›m biçimidir. Ayn› za-
manda mâni, Anonim Halk Edebiyat›n›n en kü-
çük naz›m biçimidir. 
Mâniler yap›lar› bak›m›ndan “düz mâni”, “cinasl›
mâni” ve “yedekli mâni” olarak üç gruba ayr›l›r-
lar. Mâni t›pk› destan ve hatta koflma gibi bir na-
z›m biçimi olmas›n›n yan›s›ra anonim Türk halk
fliirinde yer alan konu bak›m›ndan s›n›rs›z ve ge-
leneksel olarak kal›plaflm›fl ezgilerle söylenen
nevi flahs›na münhas›r özelliklere sahip ba¤›ms›z
bir edebî türdür.
Mâniler icra ve ibda edildikleri (yarat›lma) sosyo-
kültürel ba¤lamlara dayal› olarak sekiz ana bafl-
l›k alt›nda toplanabilirler: Niyet, Fal (yorum) Mâ-

nileri, Sevda Mânileri, ‹fl Mânileri, Bekçi ve Da-

vulcu Mânileri, Sokak Sat›c›lar›n›n Mânileri, Se-

maî Kahvelerinin Cinasl› Mânileri, Do¤u Ana-

dolu Hikâye Mânileri, Mektup Mânileri, Mezar-

tafl› mânileri.
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1295.  Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Söy lemel ik  Tür ler :  Türküler ,  A¤› t lar ,  Ninni ler  ve  Mâni ler

1. Afla¤›dakilerden hangisi Halk Edebiyat›nda söylen-
melik türler grubuna girmez? 

a. Türkü
b. A¤›t
c. Ninni
d. Mâni
e. Tuyu¤

2. Düzenleyicisi pek bilinmez. Halk›n sözlü gelene¤in-
de oluflup geliflir. Ça¤dan ça¤a ve yöreden yöreye içe-
ri¤inde olsun, biçiminde olsun, de¤iflikliklere, bozul-
malara, k›rp›lmalara u¤rayabilir. Her zaman bir ezgiyle
söylenir.
Yukar›daki özelliklere sahip olan edebî tür afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Tuyu¤
b. fiark›
c. Türkü
d. Rubai
e. Gazel

3. Ac›kl› bir olay veya ölüm sebebiyle duyulan üzüntü-
yü dile getirmek için söylenmifl manzumelere ne ad
verilir?

a. Türkü
b. A¤›t
c. fiark›
d. Ninni
e. Gazel

4. Annelerin çocuklar›n› uyutmak için bir ezgi eflli¤in-
de, 7’li, 8’li ve 9’lu hece ölçüsüyle söyledikleri sözlü
edebiyat ürününe ne ad verilir?

a. Türkü
b. Koflma
c. fiark›
d. Ninni
e. Gazel

5. Aflk, tabiat, ayr›l›k, gurbet gibi konular›n ifllendi¤i,
7’li hece ölçüsüyle söylenen, uyak düzeni “aaxa” olan,
dört m›sral›k naz›m flekli ve türüne ne denir?

a. Mâni
b. Varsa¤›
c. A¤›t
d. Destan
e. Ninni

6. Türkülerde as›l sözlerin yer ald›¤› bölüme ne ad
verilir?

a. Nakarat
b. Seci
c. Küy
d. Bent
e. Beyt

7. ‹slâmiyetten önceki dönemde, ünlü bir kiflinin ölü-
münden sonra yap›lan dinsel yas törenlerine ne ad
verilir?

a. Sagu
b. Sav
c. Kofluk
d. Baks›
e. Yu¤

8. ‹slâmiyet öncesi dönemde, ünlü bir kiflinin ölümün-
den sonra yap›lan dinsel yas törenlerinde ölünün iyilik-
lerinin ve yaflarken yapt›¤› ifllerin anlat›ld›¤› fliirlere ne
ad verilir?

a. S›¤›r
b. fiölen
c. Sagu
d. Kam
e. Ozan

9. Afla¤›dakilerden hangisi türkü çeflitlerinden biri de-

¤ildir?

a. Serhat türküleri
b. Gelenek türküleri
c. Eflkiya türküleri
d. Tören türküleri
e. Esnaf türküleri

10. Garibim bu gülflende
Bülbüller ötüflende
Gariplik ne çetinmifl
Bafl yast›¤a düflende

Bu dörtlük afla¤›dakilerden hangisine bir örnektir?
a. Mâni
b. Koflma
c. Varsa¤›
d. Semai
e. Türkü
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Mânilerimiz

Prof.Dr. ‹lhan Baflgöz

Mâniler halk edebiyat›m›z›n çok ilgi gören çeflitlerin-
den biri olmufltur. Halk kitleleriyle, yani mâninin do-
¤up geliflti¤i çevre ile uzak yak›n temas› olan her yerde
mâniye rastlan›r. Bu genifl yay›lman›n sebepleri var: il-
kin mânilerin ço¤u biçim ve anlat›fl bak›m›ndan sa¤lam
ve güzel bir yap›ya ulaflm›fllar, sonra biçim anlat›fl bak›-
m›ndan sa¤lam ve güzel bir yap›ya temel kurmufl. On-
larda a¤›r basan yön, bir ça¤da kap›m›z› çalsa diye dört
gözle beklenen, bir zaman gerçe¤inin ya da sahtesinin
içinde yürek ç›rp›nt›lar› duyulan, bir ömür geçtikten
sonra da, Karacao¤lan’›n deyifliyle “Zaman›nda Elif der-
ler bir küçücük gelin sevdim” yollu hat›ras›yla avunu-
lan gerçek bir insan sevgisidir. Yaz›lmas›, bellenmesi
kolay dörtlükler halinde bulunmak mânilerin yay›l›fl›n›
kolaylaflt›rm›flt›r. Bu sebeplerle memleketimizde say›s›
binleri aflan örnek toplanm›fl, kitaplar ve dergilerle ya-
y›mlanm›flt›r. Ama gene de mâni hazinemizin hepsi eli-
mize geçmifltir denemez. Yurdumuzda salt bu ifl için
yap›lacak s›k› tarama, cönklerden ve halk a¤z›ndan bir
hayli metni daha gün ›fl›¤›na ç›karacakt›r.
Mâniler, halk kitlelerinin aras›ndan okumufl yazm›fllar›n
çevresine geçerken, fonksiyonlar› bak›m›ndan önemli
bir de¤iflmeye u¤ruyorlar. Yukar› s›n›flarda sadece bir
sanat endiflesiyle ele al›nan mâniler do¤up gelifltikleri
halk aras›nda topluma daha baflka ba¤larla da tutun-
mufltur. Buralarda mânilerin çevre ile ilgisi okuyup din-
lemekten ibaret kalmaz. Mâniler, törenlerde, e¤lence-
lerde, inan›fllar›n ve âdetlerin aras›nda, seviflme ve ha-
berleflme gibi insan münasebetlerinde vazifeler yüklen-
mifltir. Toplumumuzda mânilerin çok yay›lm›fl olmas›n›,
yüzy›llar›n ötesinde diri ve serpilmifl olarak geçmesini
de¤erlendirirken, onlar›n gördükleri iflin önemini de
hesaba katmak gerekir.
Taflra delikanl›s› sevgilisine çok defa mânilerin diliyle
aç›l›r; sevdal›s›n›n davran›fl›n› da gene bir mâniden ö¤-
renir. Bu yönleriyle mânilere sevda habercileri denebi-
lir. Seviflmeyi, serbestçe konuflup anlaflmay› s›k› yasak-
lara ba¤layan toplum, dü¤ünlere derneklere; ekin biçi-
mi, bulgur çekimi gibi ekonomik faaliyetlere; H›drellez
e¤lencelerine mâni söylemek gelene¤ini sokmakla âde-
ta yasaklar›n›n kap›s›n› aralam›flt›r. Sevenler de mânile-
rin yard›m›yla bu aç›k kap›dan bol bol faydalanm›fl,
duygular›n› sevgilisine açabilmifltir....
Baz› e¤lenceler içinde kullan›lan mânilere halk aras›n-
da sihirli bir kuvvet izafe edildi¤i onlar›n ifadelerine

inan›ld›¤› da görülmektedir. Günümüzde bunun izleri-
ni H›drellezde yap›lan bir çeflit e¤lencede, Mant›far-
lar’da, buluyoruz. E¤lenceye her genç k›z küçük bir efl-
ya ile kat›l›yor. Mâni söyleyenler taraf›ndan sahibi bilin-
meyen bu eflya üzerine söylenen mâni, eflyay› veren
genç k›z›n k›smetine ç›km›flt›r. K›zlar›n bu mânideki
ifadeyi kutsal say›p sevgilisi ile münasebetini buna gö-
re ayarlad›¤› oluyor.
Gelenek mânicilerin piri olarak, hikayelerde seviflip de
kavuflamayan iki insan›, Ferhat ve fiirin’i kabul ediyor.
Bu dikkate de¤er bir iflarettir. Mânilerin do¤up geliflme-
sinde en büyük rolü sevginin oynad›¤› söylenebilir....
(‹lhan Baflgöz. (1957), Manilerimiz, adl› kitab›n Ön-
söz’ünden).

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk Edebiyat›nda Söy-

lemelik Türler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Türkü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ A¤›t” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Ninni” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Mâni” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Türkü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ A¤›t” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ A¤›t” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Türkü” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “ Mâni” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

Okuma Parças›



S›ra Sizde Yan›t Anahtar› Yararlan›lan Kaynaklar

1315.  Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Söy lemel ik  Tür ler :  Türküler ,  A¤› t lar ,  Ninni ler  ve  Mâni ler

S›ra Sizde 1

Türküler bir naz›m flekli de¤ildir. Türküler geleneksel
ezgiler eflli¤inde söylenen her türlü metni ve naz›m flek-
lini içerebilir.

S›ra Sizde 2

Söyleme ve yas tutman›n edebî de¤erinden baflka bir
a¤›d›n yak›n›n› kaybetmifl ac›l› insanlar› psikolojik ola-
rak rahatlatt›¤›na ve bir nevi psiko-terapi ifllevine sahip
oldu¤una inan›l›r.

S›ra Sizde 3

Anlat›c›/söyleyici ile dinleyici aras›nda Halk Edebiyat›
türleriyle (geleneksel anlat›) kurulan bir iletiflimin din-
leyici taraf›ndan son derece önemlidir. Bu ba¤lamda
ninnilerin dinleyicileri uyutulmak ve rahatlat›lmak iste-
nilen bebekler veya küçük çocuklard›r. Di¤er Halk Ede-
biyat› türleri baflta türkü olmak üzere dinleyicilerin din-
leyip dinlememe kendi seçimleriyken ninnilerde böyle
bir durum söz konusu de¤ildir.

S›ra Sizde 4

Konuflmal›k türler konuflma durumunda konuflman›n
bir parças›na dönüflen ve onu yönlendiren “atasözü”
ve benzeri türler iken söylemelik türlerin icra olundu-
¤u yerde en az›ndan bir insan icrac› söyleyici konu-
mundad›r ve varsa di¤er insanlarda dinleyici konu-
mundad›rlar.

Artun, E. (2004). Türk Halk Edebiyat›na Girifl. ‹stan-
bul: Kitabevi.

Baflgöz, ‹. (1957). Mânilerimiz. Ankara: Dost Yay›nlar›.
Boratav, P.N. (2000). Yüz Soruda Türk Halk Edebiya-

t›. ‹stanbul: Gerçek Yay›nevi.
Çobano¤lu, Ö. (1999). Halkbilimi Kuramlar› ve Arafl-

t›rma Yöntemleri Tarihine Girifl. Ankara: Akça¤
Yay›nlar›.

Çobano¤lu, Ö. (2000). Âfl›k Tarz› Kültür Gelene¤i ve

Destan Türü. Ankara: Akça¤ Yay›nlar›.
Çobano¤lu, Ö. (2007). Âfl›k Edebiyat› ve ‹stanbul. ‹s-

tanbul: 3F Yay›nevi.
Elçin, fi. (2001). Halk Edebiyat›na Girifl. Ankara: Ak-
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TDK Yay›nlar›.
Güleç, H. (2002). Halk Edebiyat›. Konya: Çizgi Kitabevi.



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Anlatmal›k tür kavram›n› tan›yabilecek,
Mit kavram› ve oluflumunu aç›klayabilecek,
Türk mitolojisinin özelliklerini tan›yabilecek,
Epik destan kavram› ve temel özelliklerini tan›mlayabilecek,
Türk epik destan gelene¤ini tan›yabilecek,
Efsane kavram› ve özelliklerini aç›klayabilecek ve tan›mlayabilecek bilgi ve
beceriler kazanabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Anlatmal›k Tür
• Mit 
• Mitoloji
• Türk Mitolojisi

• Epik Destan
• Türk Epik Destan Gelene¤i
• Efsane

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na Girifl

• HALK EDEB‹YATINDA
ANLATMALIK TÜRLER

• M‹T KAVRAMI VE M‹TLER‹N
OLUfiUMU

• TÜRK M‹TOLOJ‹S‹ VE B‹R KAM
ALKIfiI

• EP‹K DESTAN
• TÜRK EP‹K DESTAN GELENE⁄‹
• EFSANE KAVRAMI VE EFSANEN‹N

ÖZELL‹KLER‹

6
HALK EDEB‹YATINA G‹R‹fi

Halk Edebiyat›nda
Anlatmal›k Türler:
Mitler, Epik
Destanlar,
Efsaneler



HALK EDEB‹YATINDA ANLATMALIK TÜRLER 

Girifl
Halk Edebiyat›, sözlü kültür ortam›nda yüz yüze bir iliflki içinde birisi konuflan,
söyleyen veya anlatan kifli di¤eri de dinleyici veya dinleyiciler konumunda olan iki
taraf›n geleneksel anlat›lar yoluyla kurdu¤u bir iletiflim biçimidir. Bu iletiflim esna-
s›nda anlat›c›/söyleyici ve konuflan âdeta bir tiyatro oyununda oynarm›flcas›na ge-
leneksel Halk Edebiyat› türlerine ait geleneksel konular› yine geleneksel ifade edifl
yolu olan, teatral bir biçimde ortaya koyup sergiler.

Dinleyici konumunda olanlar da, geleneksel davran›fl, jest ve mimikler eflli¤in-
de anlat›lan geleneksel anlat›y› anlamland›rarak dinler ve kendine göre bir de¤er-
lendirmeye tabi tutar. Anlat›c›, geleneksel anlat›y› çok güzel anlatm›flsa ve dinle-
yen bunu be¤enmiflse anlat›c›ya gelene¤in uygun gördü¤ü yollarla bu durumu
söyleyebilir; e¤er anlat›c› profosyonel bir anlat›c›ysa dinleyici bu be¤enisini para,
bahflifl ve benzeri yollarla pekifltirebilir. E¤er dinleyici, anlat›c›n›n anlat›m›n› be-
¤enmemiflse yine bu durumu geleneksel yollardan biriyle ifade eder. Sözlü edebi-
yat gelene¤inin sosyal ve sözlü elefltiri baflta olmak üzere son derece güçlü bir söz-
lü tenkit kurumsallaflmas› vard›r. 

Halk Edebiyat›n›n ço¤unlukla bir ya da birkaç kahraman›n bafl›ndan geçen bir
olay› geleneksel tav›r ve tarzda hikâye etmeye dayal› olarak icra eden türlerine,
“anlatmal›k türler” (narrative genres) ad› verilir. Türk Halk Edebiyat›nda anlatma-
l›k türlerin icrac›lar› “destanc›”, “hikâyeci âfl›k” ve “masalc›” gibi uzmanlaflm›flt›r ve
ço¤unlukla da profesyonel veya yar› profesyonel geleneksel sanatç› kimli¤ine sa-
hiptirler. Bu tür geleneksel sanatç›lar gelenek içinde ve usta-ç›rak iliflkisine göre
yetiflirler ve sanatlar›n› geleneksel icra ba¤lamlar›nda icra ederler.

Bu ba¤lamda, Halk Edebiyat›n›n anonim türleri aras›nda anlatma eylemine da-
yal› olarak oluflturulan sözlü edebiyat türlerinden mitler, epik destanlar, efsaneler,
masallar, halk hikâyeleri ve f›kralar en yayg›n olarak bilinen ve yaflayanlar›d›r. Mit-
ler her ne kadar masal, halk hikâyesi ve epik destan gibi yap›s› bak›m›ndan kesin-
leflmifl say›labilecek bir flekle sahip de¤illerse de, bir cümlelik bir halk inanc›ndan
yüzbinlerce m›sral›k epik destanlara kadar oluflturulan anlat›lar›n dünya görüflünü
oluflturmak bak›m›ndan son derece önemlidir. Mitleri anlafl›l›p çözümlenmemifl bir
toplumun masallar›, epik destanlar›, f›kralar› ve di¤er halk edebiyat› türlerine ait
ürünleri ve bu ürünlerin oluflum süreçlerini anlayabilmek mümkün de¤ildir.

Halk Edebiyat›nda
Anlatmal›k Türler: Mitler,
Epik Destanlar, Efsaneler

Teatral: Tiyatro özelli¤i
tafl›yan anlam›ndad›r.



M‹T KAVRAMI VE M‹TLER‹N OLUfiUMU
‹nsan davran›fllar› için model teflkil eden, hayata anlam ve önem kazand›ran, do-
lay›s›yla insan›n kendini anlamland›rmas›n› sa¤layan ve her zaman için bir yarat›-
l›fl›n öyküsünü anlatan kutsal kabul edilen metinlere “mit” (myht) ad› verilir. Mit
evrenin yarat›l›fl›ndaki kutsal bir öyküyü, yeryüzünün hatta kâinat›n bafllang›c›n›
ve kökenini anlat›r. Mitlerdeki zaman, tarih olarak adland›rd›¤›m›z zaman›n da öte-
sinde kozmik bir bafllang›ç zaman›d›r. Mitler ya bütün kâinat›n veya onun yaln›z-
ca küçük bir parças› diyelim ki bir kufl veya a¤aç cinsinin, bir insan davran›fl›n›n,
bir sosyal kurumun nas›l olufltu¤unu ve kökeninin ne oldu¤unu anlat›r. Mitler he-
men her zaman bir yarat›l›fl›n öyküsüdür. Bir fleyin nas›l yarat›ld›¤›n› ve nas›l var
olmaya bafllad›¤›n› anlat›r.

Mitlerdeki kahramanlar veya kifliler ola¤anüstü tanr›sal varl›klard›r. Mitler, on-
lar›n özellikle “bafllang›ç” zaman›nda yapt›klar› o ola¤anüstü fleylerle tan›n›rlar.
Mitler, bu ola¤anüstü ve tanr›sal varl›klar›n kâinat›n bafllang›ç zaman›nda yarat›c›
etkinliklerini ortaya koyar. Bu tanr›sal ola¤anüstü güçlerin yapt›klar›n›n kutsall›¤›-
n› veya do¤aüstü olma özelli¤ini gözler önüne sererek kâinat›n topyekün bir yok-
luk veya kaos denilen bir kargafla hâlinden nas›l bildik ve tan›d›k düzenine kavufl-
tu¤unu anlat›r. Mitler, kutsal ya da ola¤anüstü olan güç veya güçlerin dünyaya çe-
flitli zamanlarda yapt›klar› heyecan verici ak›nlar›n›n tasvir edildi¤i öykülerdir.
Dünyay› da gerçek anlamda kuran ve onu bugün içinde yaflad›¤›m›z bildik tan›d›k
yer hâline dönüfltüren bu kutsal veya tanr›sal güçlerin ak›n› ve bu ak›nlarda yap-
t›klar›d›r. Kutsal›n ve tanr›sal ola¤anüstü güçlerin dünyaya ak›n› sadece dünyay›
flekillendirmekle kalmaz onda var olan en baflta insan olmak üzere erkeklik, difli-
lik gibi cinsiyetten milliyetlere kadar bütün temel ve evrensel kavramsallaflt›rmala-
r› flekillendiren hep onlard›r. ‹nsan, bugünkü durumunu ola¤anüstü tanr›sal varl›k-
lar›n müdahaleleriyle edinmifltir.

Mitlerin, yaflad›klar› kültürlerde “gerçek hikâye” oldu¤una inan›l›r. Bu tür top-
lumlarda mitler flu yap›sal özellikleri gösterirler:

1) Mit, tanr›sal ve ola¤anüstü varl›klar›n eylemlerinin öyküsüdür.
2) Mitlerde anlat›lan bu öykü, kesinlikle gerçek ve kutsal olarak kabul edilir.
3) Mit, her zaman için bir “yarat›l›fl” ve “köken”le ilgilidir. Bir fleyin nas›l haya-

ta geçti¤i ya da bir davran›fl›n, bir kurumun, bir çal›flma biçiminin nas›l ya-
rat›lm›fl oldu¤unu anlat›r. Bu nedenle de mitler, insana özgü her anlaml› ey-
lemin örnek tiplerini oluflturur.

4) Hem gerçek hem de kutsal kabul edilen bir öykünün anlatt›klar›, onlara ger-
çek ve kutsal olarak inananlar taraf›ndan bir model olarak düflünülür. Daha-
s› gerçek ve kutsal olan bu inan›fl ve davran›fl biçimleri “sosyal bir ferman”
niteli¤ine bürünerek o sosyal ve toplumsal yap›daki davran›fl ve düflünüfl bi-
çimlerini etkileyip yönlendirici bir konuma yükselir. 

5) ‹nsan, miti bilmekle nesnelerin “köken”ini bilir, bu nedenle de, nesnelere
egemen olmay› ve onlar› istedi¤i gibi yönlendirip kullanmay› bu bilgiyle ba-
flarabilece¤ine inan›r. Bu bilgi, “d›fltan” ve “soyut” bir bilgi de¤ildir. Mitlerde
tören havas› içinde anlat›lmas› veya kan›t›n› oluflturdu¤u törenin (ritüelin)
gerçeklefltirilmesiyle, tören (rit) biçiminde yaflanan bir bilgi söz konusudur.

6) ‹nsan, mitlerin anlatt›klar›n› kan›tlayan ritüeller arac›l›¤›yla, kendisine, yeni-
den an›msat›lan ve yeniden gerçekleflme aflamas›na getirilen olaylar›n kut-
sal, coflku verici gücünün etkisine girmek amac›yla bunlar› yaflar.
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Bu özelliklerden aç›kça görülüyor ki, mitler yaflad›klar› toplumlarda yer alan ve
gerçek olduklar›na inan›lan inançlard›r. Öteden beri, mitler dinî bir sistemin parça-
s› olarak ritüelin hareketle anlatt›¤› fleyleri kelimelerle anlat›r. Hem mitler hem de
ritüellerin birlik beraberlik ruhunu yüceltmek ve sa¤lamak gibi ifllevlere sahip ol-
duklar› düflüncesi oldukça eskidir. Mitler, yaflad›klar› bir toplum içinde ritüel ola-
rak uygulama fleklinde törenlerde anlat›larak canland›r›l›rlar.

Mit, anlat›ld›¤› toplumda inanca uygundur, inanc› oluflturan ve yönlendirendir.
O, inan›lmak üzere anlat›l›r. Mit, inançs›zlar›n, bilgisizlerin ve flüphe etmeye karfl›
cevaplar›yla birlikte kendini ortaya koyar. Mitler dogman›n temelidir ve ço¤unluk-
la kutsal ve törenlerle ilgilidir. Mitlerin temel karakterleri daha önce de iflaret etti-
¤imiz gibi insano¤lu de¤ildir ancak mitleri gerçeklefltiren tanr›sal, ola¤anüstü ka-
rakterler, insan tav›r ve davran›fllar›n› sergilerler. Mitler, dünyan›n, insan›n, di¤er
varl›klar›n, co¤rafi flartlar›n oluflumunu, kayna¤›n› ve niteliklerini, dinsel törenleri,
törensel araçlar›n ayr›nt›lar›n› ya da tabular›n neden incelenmesi gerekti¤ini aç›k-
larlar. Köken aç›klay›c› (etiyolojik) ögeler bu ba¤lamda mitlerin en ifllevsel unsur-
lar› aras›ndad›r.

Miti bir sembol olarak de¤il uzak geçmiflte yaflan›lan bir gerçe¤in ifadesi ola-
rak düflünen bilim insanlar› da vard›r. Onlara göre mit, uzak geçmiflteki bir gerçek-
li¤in anlat› biçiminde yeniden yaflan›lmas›d›r. Dahas›, bu bilgi, derin ihtiyaçlar›n,
ahlaki amaçlar›n, toplumsal tabiîli¤in karfl›lanmas› için haklar, hatta pratik gerek-
çeler nedeniyle verilir. Bu ba¤lamda, mitin ilkel kültürlerde vaz geçilmez bir ifllevi
vard›r. O da, inanc›n ifadesidir, onu derinlefltirir ve erginler. Ahlak› korur ona güç
verir. Âyinin üretkenli¤ine mitler kefil olur. ‹nsano¤lu için örnek olacak pratik ku-
rallar› içerir. Buna göre, mit insan uygarl›¤›n›n bir parças›d›r. O de¤ersiz bir anlat›
de¤il, zor elde edilen aktif bir güçtür. Mitler, entelektüel bir aç›klama veya sanat-
sal bir canland›rmada olmay›p ilkel inanc›n ve ahlaki bilgeli¤in bir bildirgesi ve
toplumsal yaflam›n bir yönergesidir.

Vücudumuzla birlikte fiziki varl›¤›m›z›n da dahil oldu¤u d›fl dünyay› veya her
fleyi içine alacak flekilde eflyay› “var k›lar” ve yine var oldu¤unu var sayd›¤›-
m›z/inand›¤›m›z/bildi¤imiz “varl›k hususiyetlerine” göre s›n›flay›p “tasnif” eder-
ken “ak›l” ve “dil”den baflka hiçbir arac›m›z yoktur. Mitler iflte böylesi bir dünya-
n›n çocuklar› ve ilkel yahut ilksel veya çok eski zamanlarda yeryüzünde vücut bu-
lan toplumlar›n “kaosu (kargaflay›) kozmos’a” (kâinata) dönüfltüren düflüncesinin
çiçekleridir.

Bir baflka ifadeyle söyleyecek olursak, mit veya mitler, insanlar›n toplumsal ya-
flamlar›n› belirleyen temel ö¤elerden biri, bu insanlar›n içinde yaflad›klar› toplumu
ve dünyay› alg›lama flekilleridir. Bu ba¤lamda, her insan kendi toplumunun için-
deki di¤er kiflilerle ve özellikle yak›n oldu¤u gruplarla bir “toplum haritas›” payla-
fl›r. Bu toplum içindeki insanlar böyle bir temel haritadan hareket ettikleri için an-
laflabilirler ve içinde yaflad›klar› toplumun gereklerini yerine getirebilirler. Fakat
belle¤imizde tafl›d›¤›m›z bu “toplum haritas›” gerçek bir harita gibi kesin çizgilerle
çizilmemifltir. Bu nedenle de, “harita”n›n tafl›d›¤› anlamlar esnektir ve bu anlama-
lar, “de¤iflime” az veya çok aç›k bir “simge da¤arc›¤›” yoluyla toplumdan insana,
kuflaktan kufla¤a geçer. En genel anlamda “kültür” denilen bu simge sisteminin ça-
l›flmas›na yukar›da çizdi¤imiz toplum profili ve mitler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, mit-
ler veya topyekün özellikleriyle birlikte ifade anlam›nda mitoloji bir toplumun en
eski veya daha do¤ru bir ifadeyle bilinebilen en eski geleneksel “toplumsal hari-
ta”lar›; insana, hayata ve tabiata dair as›rlar ve nesiller boyunca ifllenmifl “kültürel
kodlar›”d›r.

1356.  Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Anlatmal ›k  Tür ler :  Mit ler ,  Epik  Destanlar ,  Efsaneler

Dogma: Do¤rulu¤u
s›nanmadan benimsenen,
bir ö¤retinin veya ideolojinin
temeli yap›lan sav, nas.

Mitoloji: Bir ulusa, bir dine,
özellikle Yunan, Latin
uygarl›¤›na ait mitlerin,
efsanelerin bütünüdür.



‹nsanl›k, bugün ulaflt›¤› bilgi seviyesiyle, dünyay› ve yak›n uzay›, bir bakkal
dükkan›n›n raflar›ndaki nesnelerin varl›¤› ve tanzimi içinde tan›maktad›r. Bu var-
l›k bilgisi, içine do¤ulan kültürün e¤itim flartlar›na göre de nesillerden nesillere ak-
tar›lmaktad›r. Bu varl›k bilgisine do¤ru yola ç›k›fl›n ilk ürünleri mitlerdir. D›fl dün-
yam›zda, etraf›m›zda var olan her fleyin adland›r›l›fl›, s›n›fland›r›l›fl›, anlamland›r›l›-
fl› ve yüzy›llar hatta bin y›llar boyu devam eden tecrübelerin idrak edilmesiyle ve
bunlar›n aktar›lmas›yla oluflan ilkel bilim ve din, mitlerin temelini teflkil eder. Bu
ba¤lamda, hiçbir flekilde dikkatimizden kaçmamas› gereken husus, etraf›m›zdaki
âlemi s›n›fland›rmadan yaflamam›z›n mümkün olmad›¤›d›r. Bir an için bir orman
içinde toplay›c›l›kla geçinen ilkel toplulu¤un buldu¤u mantarlar› yiyerek geçinen
bir ferdini düflündü¤ümüzde, bu konu daha iyi anlafl›labilir. Bu fert yaflayabilmek
için sadece mantar bulmak zorunda de¤ildir. O, ayn› zamanda zehirsiz olan yani
yenilebilen mantar› bulmak zorundad›r.

Bu ba¤lamda “zehirli” ve “zehirsiz mantar” kategorilerinin oluflabilmesi için ve-
ya hangi mantar›n zehirli olup olmad›¤›n›n bilinebilmesi için ne kadar bir süre ve
ne kadar “denek” insan›n bu ölümcül deneyin, yaflama mücadelesinin, kurban› ol-
du¤unu düflünebilirsiniz. Bu örnekleri salt maddi boyutu olanlar için bile sonsuz
say›da ço¤altmak mümkündür. Bu örneklerin ça¤r›flt›rd›¤› anlamlar içinde önemli
olan, insanl›k tarihinin sosyal ve kültürel anlamda bafllang›c›nda mitlerin ortaya ç›-
k›fl zeminindeki psiko-kültürel ve hatta biyolojik gereklilik zeminin nas›l cebreden
bir zorunluluk veya determinist özelli¤e sahip oldu¤unun tart›flmas›z bir biçimde
anlafl›lmas›d›r.

K›sacas›, “zehirli”, “zehirsiz”, “iyi”, “kötü”, bütün bu kelimeler dünyam›zda bir-
birinden ayr›lmas› çok zor olan olgular›n do¤al kar›fl›kl›¤›n› bir s›raya koyar ve s›-
n›fland›r›r. Böylelikle yaflan›lan tecrübe onlar› anlafl›labilir birer olay ve olgu hâli-
ne getirirler. Bu olaylar ve olgular kelimelerle “simge”lefltirilirler. ‹çinde bulundu-
¤umuz toplumda yaflayan ve sürekli kullan›lan binlerce “haz›r simge” vard›r. Bira-
rada yaflamak bir anlamda bu simgeleri kullanmak demektir. Topluma, toplum ta-
raf›ndan aktar›lm›fl ve dolay›s›yla üretilmifl, kullan›lmaya haz›r olan bu simgeler
aras›nda en önemlisi “kelimeler”dir. “Dil” bir simge sistemi olarak bize dünyay› al-
g›lamay› mümkün k›l›yor. Bu ba¤lamda, mitler belki de en eski “simge da¤arc›kla-
r›d›r” denilebilir.

Mitler içerdikleri simgeler nedeniyle, içinde yarat›ld›klar› kültürün ideolojisini
oluflturan ilkel din ve bilimin ifadesidir. Her kültür sahibi topluluk veya millet ken-
di varl›¤› da dahil içinde yaflad›¤› yak›n çevreyi ve yaflam sonras› hayat›n›n devam
edece¤i tasavvurî (sanal) çevreyi anlamland›r›p oluflturdu¤unda, kültürel ideolojisi
veya dünya görüflü anlam›nda mitlerini ve bunlar›n toplam ifadesi olarak da mito-
lojisini meydana getiriyordu. Buna göre, “bir toplum için mitlerin ve mitolojinin en
önemli yanlar›ndan birisinin epistemolojik olarak onun mümkün oldu¤unca az
“ithal” veya dünyay› “istila” eden mahiyetinin günümüzle göreceli olarak daha s›-
n›rl› oldu¤u bir toplumsal çevrenin ürünü olarak görülebilmesidir. Bir baflka ifa-
deyle bir toplumun kâinat ve hayat karfl›s›nda ald›¤› olabildi¤ince yal›n ve “ken-
di”ne ait düflüncelerini mitler içerir denilebilir. Mitlerle bir milletin varl›k sahnesi-
ne ç›kmas› ve ulusal kimli¤ini flekillendirmesi aras›ndaki iliflki bu ba¤lamda daha
rahatça görülebilir. 

‹nsanl›k tarihinin en eski devirlerinden beri, insan topluluklar› “yüce” sayd›kla-
r› kavram, olay ve atalar›, ölüleri, ölüm, do¤um, efsane kahramanlar› baflta olmak
üzere “kutsal” olarak niteledikleri hayvanlara, da¤, kaya, su, günefl, ay, y›ld›z vb.
tabiî unsurlara karfl›, özü itibariyle inançtan kaynaklanan ve birbirleriyle gevflek de
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olsa iliflkili olarak bir davran›fllar örgüsü oluflturan ve kült olarak nitelendirilen
inanç ve pratikler ortaya koymufllard›r. Bunlar›n temelinde yatan inançlar›n ifllev-
sel olarak yap›s›, “kötü” olarak nitelendirilenlerden korunma, “iyi” olarak nitelen-
dirilen unsurlara yak›nlaflma ve esirgenmeyi amaçlayan inanç ve ba¤l›l›k göster-
mek esas›na dayal› bir örnek üzerine kal›plaflm›fl, “ritüel” veya “rit” karakterinde
olmalar›d›r.

Söz konusu inançlar›n özünü flüphesiz insan merkezli olarak, insan›n ve yak›n
çevresindeki gerçek ve gerçeküstü varl›klar›n kozmos içindeki yeri ve bütün bun-
lar›n üstünde yer alan yarat›c› veya yarat›c›larla iliflkilerini anlaml› k›lmak olufltur-
maktad›r. Böylece insanlar içine do¤duklar› kaosu veya kargaflay›, çevrelerindeki
sosyo-kültürel flartlanman›n mant›k düzleminde bir neden-sonuç iliflkisine dayal›
aç›klamalarla anlaml› k›larak kozmosa yani bilinip anlamland›r›labilindi¤i kadar›y-
la da olsa düzenlilik ifade eden anlam›yla, kâinata dönüfltürmektedirler. 

Bu bir yönüyle günümüz insan›n da, teknolojisi itibariyle daha yeni, ak›lc›l›k
aç›s›ndan daha tutarl›, tecrübi olmak bak›m›ndan daha denetlenebilir ve standart-
laflt›rma aç›s›ndan ölçülebilirlikleri nedeniyle “bilimsel” olarak adland›rd›¤› faali-
yetlerinin neredeyse tamam›n› kapsayan zihnî alg›lay›fl, aray›fl ve anlamland›r›fl ça-
l›flmas› insanl›k tarihinin en eski devirlerinden beri süregelmektedir. Bir baflka ifa-
deyle, eski ça¤larda da ham gözlemler yoluyla elde edilen bilgiler, günümüz bilgi-
lerinin teorik bir düflünceyle temellendirilmelerine benzer bir flekilde zaman›n an-
lay›fl ve dünya görüflü içinde yorumlan›p, dinî ve mitolojik karakterdeki sistemizas-
yona tabi tutularak, bir nevi teorik bir bilgi perspektifi içine yerlefltirilmifllerdir.

Bu özelli¤iyle de, mitler, ilkel ilmî düflüncenin ilk belirtileridir. Bugün mitoloji-
nin çal›flma sahas› içinde yer alan bu anlat›lar, insanl›k tarihinde gerçek veya ger-
çeküstü olgu ve olaylar› kavramlaflt›rman›n ve kendi içinde bir mant›¤a sahip ku-
ramsal bir yap›ya oturtman›n yan› s›ra, sözün çeflitli maddi kay›t teknolojileriyle
kaydedilip saklanmas›n›n henüz bilinmedi¤i dönemlerden bafllayarak sözlü kültür
ortam›nda, söz konusu kavramlaflt›rmalar› derleyip, koruyarak yeni kuflaklara ak-
taran sözel bir ansiklopedi ifllevi görmüfllerdir.

Burada anlat›lan bilgilerin büyük bir k›sm›n› Özkul Çobano¤lu’nun “Türk Mitolojisi” Türk
Dünyas› Ortak Edebiyat Tarihi, C.1, (Ankara: AKM Yay. 2001) adl› makalesinden ald›k.
Bu makalenin 2. k›sm›nda konuyla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Mitler yaflad›klar› toplumlar›n e¤itimine nas›l katk›da bulunurlar?

TÜRK M‹TOLOJ‹S‹ VE B‹R KAM ALKIfiI
Türk mitleri dünyan›n en zengin mitolojik geleneklerinden birisidir. Bu mitler,
Türklerin tarih öncesi ve tarihsel devirlerde yaflad›klar› co¤rafyan›n büyüklü¤ü ve
Türk boylar›n›n farkl› co¤rafyalarda bazen birbirleriyle iliflkisiz olarak de¤iflik din-
lere mensup olmalar› ve farkl› kültürel geliflme çizgileri takip etmeleri nedeniyle
çal›fl›lmas› kolay olmayan bir Türk sözlü edebiyat alan› olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Türk mitolojisinin en önemli kayna¤›, kültüre özel duygu, düflünce ve tecrü-
belerin tafl›y›c›s› olan bizzat Türk dilinin kendisidir. Bu yüzden Türk mitlerine ait
pek çok inanç ve kal›plaflm›fl davran›fllar›n izlerini ve niteliklerinin pek ço¤unu di-
limize ait tarihsel ve güncel malzemeden takip etmek mümkündür. Türkçeden
baflka, baflta Çin kronikleri gibi komflular›n›n Türkler ve Türk kültürü hakk›ndaki
kay›tlar› ve daha sonraki dönemler için gezginlerin seyahatnameleri de Türk mit-
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lerinin yaz›l› kaynaklar› aras›ndad›r. Türk sözlü kültüründe yer alan destanlar, ef-
saneler, masallar, atasözleri, deyimler, alk›fllar, karg›fllar, bilmeceler, töreler, gele-
nekler, görenekler ve halk inançlar› gibi sözlü kaynaklarda da Türk mitleriyle ilgi-
li son derece zengin bilgiler yer almaktad›r. Buna bir de Türk uygarl›¤›na ait arke-
olojik buluntular ve maddi kültürel unsurlar eklendi¤inde Türk mitolojisiyle ilgili
bilgilerin binlerce kayna¤a yay›lm›fl olarak yer ald›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Bugüne
kadar bunlar›n tamam›n› bir araya derleme ifllemi bitirilememifltir. Bu amaçla, Türk
mitolojisiyle ilgili yap›lm›fl en önemli çal›flmalardan birisi Bahaeddin Ögel’in Türk
Mitolojisi adl› 2 ciltlik (1971, 1994) eseridir. Türkiye’de Türk mitolojisiyle ilgili ça-
l›flmalar yapanlar aras›nda Abdülkadir ‹nan, Murat Uraz, Bilge Seyido¤lu, Yaflar
Çoruhlu, Fuzuli Bayat, Celal Beydilli ve Özkul Çobano¤lu say›labilir.

Meflhur Rus Türkologu, W. Radloff’un XIX. yüzy›lda, Altay Da¤lar›’nda yaflayan
flamanist, Gök Tanr› inanc›ndaki Altay Türkleri’nden derleyip Proben adl› seri ese-
rinde yer alan kam (flaman) alk›fllar› vard›r. Birincil sözlü kültür ortam›nda sözlü
edebiyat›n ortaya ç›k›fl sürecinde bu edebiyat›n ilk yarat›c›lar›, küçük gruplar hâ-
linde ormanlarda yaflayan bu topluluklar›n Tanr› veya tanr›sal güçlerle iletiflime ge-
çebildi¤ine ve topluluklar›n› kötü güç ve ruhlar›n kötü tesirlerinden korudu¤una
ve iyi güç ya da güçlerin destek ve yard›m›n› alabildi¤ine inan›lan bu nedenle kut-
sal dinî liderler olarak görülen bu kamlard›r. Türk kültürünün de erken dönemle-
rinden (prehistorya/ tarih öncesi) itibaren önce kad›nlar›n hakim oldu¤u anaerkil
bir döneme sahip olduklar› ve yarat›c› gücü kad›n Umay Tanr›ça, (Erkek egemen
yap› oluflunca eril nitelikleri olan Gök Tanr› “Kök Tenri”nin yan›s›ra özellikle ka-
d›n ve çocuklara yard›m eden kutsal bir güç konumunda “Umay Ana” veya “Ak
Ana” da denilirdi) olarak tasavvur etmifllerdir. 

Afla¤›da yer alan flamanist Altay Türklerine ait bir kam alk›fl›nda (duas›nda) ate-
flin ruhunun kutsan›fl› görülmektedir. Türk mitolojisinin yarat›l›fl ba¤lam›nda geçir-
di¤i, ormanda toplay›c›-avc› olarak yaflanan dönemin izlerini tafl›mas› bak›m›ndan
da dikkat çekici olan atefle edilen bu alk›flta, Gök Tanr› ve Umay Ana’n›n yan›s›ra
inan›lan di¤er ola¤anüstü varl›klarda s›ralanmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda alk›fl›n
edildi¤i ve ayinin düzenlendi¤i kutsal da¤ bafl›, da¤ kültü, kutsal kay›n a¤ac› a¤aç
kültü ve duan›n do¤rudan yöneldi¤i kutsal atefl dolay›s›yla od ve ocak kültleri gel-
mektedir. Kay›n a¤ac›na “kay›n anam” fleklinde hitap edilmesi hem en eski Türk
köken miti olan kutsal kay›n a¤ac›ndan yarat›lmay› ve zaman içinde de “ulusun”
koruyucu ruhuna dönüflmesini göstermesi bak›m›ndan hem de günümüzde “kay›-
nana, kay›nata vb.” flekillerde yaflamakta olan akrabal›k adlar›n›n kökenini göster-
mesi bak›m›ndan son derece önemli ve dikkat çekicidir.

Abdülkadir ‹nan’›n (1986) W. Radloff’tan nakletti¤i “Açlar› Doyuran Üflümüflleri
Is›tan Atefl Ana’ya Alk›fl (Dua)” fleklinde adland›r›labilecek bu dua flu flekildedir: 

“Otuz diflli atefl (od) anam, k›rk diflli kay›n anam, gündüzleri bizim için çal›fl›p
çabal›yorsun, karanl›k gecelerde bizi kötü ruhlardan koruyorsun; gelenlerin bafl›n-
das›n, gidenlerin arkas›ndas›n!... Ora¤a benzeyen hilâl de¤ifliyor, eski y›l gidiyor,
yeni y›l geliyor. Ben de senin kurumufl a¤z›n› (saç›larla) ›slatma¤a geldim. Sen ka-
ranl›k gecelerde, genç k›zlar gibi saçlar›n› dalgaland›rarak oynuyorsun, k›rm›z›
ipekli kumafllar sallayarak genç al k›srak üzerinde geziyorsun, ayd›n gecelerde ma-
sum çocuk suretine giriyorsun! Ulusun koruyucusu, sürülerimizin bekçisisin! Alt›n
yaprakl› mukaddes kay›n a¤ac›n›n gölgesinde dinleniyorsun! Siyah yanakl› beyaz
koç sana kurban olsun! Kuyruk ya¤›n›n sa¤ yan›ndan kesilip dokuz tane fliflte k›-
zart›lm›fl ya¤larla a¤z›n› ya¤l›yorsun. Dokuz parça k›rm›z› beyaz fleritler, paçavra-
lar seni süslüyor. Koyunun gö¤sü sana kurban olsun! Elbisen hakanlara mahsus
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z›rht›r. K›z›l boya ile boyanm›fl kifl (bir hayvan) t›rnaklar› sana süs olsun! Altm›fl ta-
ne saç örgüsü arkanda, elli tane saç örgüsü omuzlar›ndad›r. Önünde Abakan ›rma-
¤›, arkanda Yenisey ›rma¤› k›vr›la k›vr›la ak›yor. Eteklerinde s›ra da¤lar uzan›yor,
damarlar›nda büyük ›rmaklar ak›yor. Yand›¤›n yerde ot bitmez! Ülker y›ld›z› arka-
dafl›n, bir tanr›dan fermanl›s›n!

Göklere do¤ru sivrilen da¤lar›n ilk defa yarat›ld›¤›, kanatl› kufllar uçmak için ilk
defa kanatlar›n› açt›¤›, sert kayalar ilk defa meydana ç›kt›¤›, kat› kara çelik ilk de-
fa dövülme¤e bafllad›¤› zaman alt› dall› otlar›n bafllar› yanma¤a bafllad›, alt› hemfli-
re dünyay› dolaflma¤a bafllad›. Kökleri altm›fl dal olan mukaddes kay›n a¤ac›n›n ilk
bitti¤i günden beri sen, atefl anam›z, açlar› doyurdun, üflüyenleri ›s›tt›n, yemekle-
rimizi piflirmek için sacayaklar›m›z› kurdun, üzerinde dokuz kulplu tunç kazan›m›-
z› kaynatt›n! Göklerde yüzen ak bulutlar› ›s›t›yorsun, k›zart›yorsun! Umay anam,
sana afl veriyorum, ye! Geceleri bizi koruyor, gündüzleri bizi bekliyorsun! Mukad-
des ay›n ad›n› anarak beyaz ine¤in sütüyle seni besliyorum. Ellerin, masum k›zla-
r›n elleri gibi temizdir, her gün seni takdis ediyoruz! Bizi sa¤ avucunda oynat, sa¤
memenle besle! Beflik ba¤lar›m›z› berk eyle! Küçük büyük kardefller ço¤als›n! Ba-
fl›m›z›n alt›ndaki yast›klar›m›z da¤›lmas›n! Yakalar›m›zdaki dü¤meler çözülmesin!
Önümüzde ay parlas›n, çevremizi günefl ayd›nlats›n: Köklerimizi fleytan koparma-
s›n! Büyük yaradan yakar›fl›m›z› kabul etsin! 

Ey atefl anam›z, sen, dokuz ›rma¤›n kavfla¤›nda dokuz köfleli bak›r evde oturan
ve ›rmaklar›n, denizlerin hatunu (melikesi) olan su tanr›ças›yla konufluyorsun!

Altm›fl türlü ›rmaklar›n ilk defa akt›klar›, mübarek kay›n a¤ac›n›n ilk defa kök
sal›verdi¤i, dokuz da¤ s›ralar›nda alt›n yaprakl› kay›n a¤açlar›n›n ilk defa sallan-
d›klar›, temiz kurbanlar›n sunuldu¤u, ya¤›z yerin yedi kap›s›n›n ilk defa aç›ld›¤›
yüksek Gök tanr›n›n ilk defa gürledi¤i, ya¤›z yer altm›fl türlü çiçekle ilk defa be-
zendi¤i, altm›fl türlü hayvan sürülerinin ilk defa kiflnedi¤i ve meledi¤i zaman sen
yarat›ld›n!

Irmaklar›n ve denizlerin hâkimi olan ruhun bulundu¤u yerde ak boz at üzerin-
de geziyorsun! Akar suyun yan›nda biten alt›n yaprakl› mübarek kay›n a¤ac›n› (se-
nin flerefine) diktik, alt› ayakl› alt›n masay› (kurban sunmak için) kuruyoruz; mü-
barek kay›n a¤ac›n› dolafl›yor, kara yanakl› beyaz koçu kurban ediyoruz.” 

Bu alk›fl metni yukar›da iflaret ettiklerimizin çok ötesinde genifl ve Türk kültür
tarihi için son derece önemli ve derin anlamlar tafl›maktad›r. Biz bunlardan Ana-
dolu Türklü¤üyle de yak›ndan iliflkili bir tanesini mitlerin yukar›da verilen ifllev ve
özelliklerini örneklemek için dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Bu Altay kam alk›fl›-
na göre atefl ana, -Türkçe atefl “od” ve “al” kelimeleriyle ifade edilirdi- geceleri al
bir k›sra¤›n üzerine binerek gezdi¤ine inan›lmas› “Sen karanl›k gecelerde, genç
k›zlar gibi saçlar›n› dalgaland›rarak oynuyorsun, k›rm›z› ipekli kumafllar sallaya-
rak genç al k›srak üzerinde geziyorsun” fleklinde ifade edilmektedir. Bugün Ana-
dolu dahil bütün Türk dünyas›nda hangi dine inan›rsa inans›n Türk boylar›n›n ta-
mam›nda “al kar›s›” veya “albast›” olarak adland›r›lan inan›flla iliflkilidir. Cümle
içinde yer alan “k›rm›z› ipekli kumafllar sallayarak” gezme, yine Türk dünyas›n›n
hemen her yerinde rastlan›lan “al kar›s›” efsane ve memoratlar›nda alkar›s›n›n al ya
da k›rm›z› renkli elbisesine ve düflkünlü¤üne iflaret etmektedir. Nitekim, bu kutsal
ruhu memnun etmek için yine adak olarak getirilip muhtemelen kutsal kay›n a¤a-
c›na ba¤lanarak adanan k›rm›z› ve beyaz (ak ve al) renkli bezlerin dokuz kat gö-
¤ü de sembolize edecek flekilde “Dokuz parça k›rm›z› beyaz fleritler, paçavralar
seni süslüyor.” Al ruhunu memnun etmek için sunuldu¤u anlafl›l›yor.
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Hemen Anadolu’ya ve en az bin y›ldan beri müslüman olan O¤uz Türkleri ara-
s›ndaki “al kar›s›”, “al ruhu” veya “albast›” inanc›na dönebiliriz. Özellikle yeni do-
¤um yapm›fl ve k›rklanmam›fl kad›nlara musallat olan al kar›s›n›n kendisi ve ço-
cuklar›n› beslemek için bu kad›n ve çocuklar› ci¤erlerini sökerek öldürdü¤üne ina-
n›l›r. Bu nedenle lohusa kad›nlar›n ve yeni do¤mufl çocuklar›n korunmas› için, lo-
husa kad›na gelincik ve meyan kökü flerbeti gibi k›rm›z› renkli bir fleyler içirmeye,
k›rm›z› atlas kaplanm›fl yorgan örtmeye, bafl›na k›rm›z› renkli flal veya kurdele ba¤-
lamaya, lohusa kad›n› yaln›z b›rakmamaya ve odas›nda mutlaka demir bulundur-
maya çal›fl›l›r. Gelene¤e göre al kar›s› erke¤in bulundu¤u yere giremez. Ayr›ca, al
kar›s›n›n lohusa kad›n› basarak eziyet etmeye bafllad›¤›na hükmedildi¤i zaman si-
lah atma vas›tas›yla da hastan›n korunaca¤›na olan inanç yayg›nd›r. Al kar›s›n›n lo-
husa kad›nlardan baflka ah›rlardaki atlara da musallat olarak onlar›n yelelerini ve
kuyruklar›n› ördü¤ü, atlar› sabahlara kadar koflturarak yordu¤una inan›l›r. 

Bu inan›fllar bin y›ll›k müslümanl›¤›m›za ra¤men halk aras›nda çok yayg›nd›r.
Halkbiliminde bu tür ola¤anüstü güçlerle olan iletiflim ve iliflkiye dair anlat›lan ki-
flisel hat›ralar “memorat” olarak adland›r›l›r. Yak›n tarihlerde (1999) derlenmifl bir
memoratta bak›n al kar›s› inanc› Anadolu’da nas›l yaflamaktad›r: “Erzurum’un Ka-
rayaz›, Çullu Köyü’nde yaflayan dedemin çok güzel bir at› varm›fl. Köy yerinde ya-
r›flt›r›rlarm›fl bunu ve çok severlermifl. Sabahlar› onunla ilgilendi¤inde yelelerinin
kördü¤üm oldu¤unu görürmüfl. Ah›rda da albast›n›n oldu¤unu biliyormufl. Albast›
ah›rda hayvana biniyormufl ve at ter içinde kal›yormufl. Buna çok üzülen dedem
albast›y› yakalamak için planlar düflünmüfl. Ham bezin üstüne kara sak›z› eritip
sürmüfl. At›n üzerine bezi sermifl. Kendi de bir köfleye saklanm›fl. Albast› yine gel-
mifl ve ata binince yap›fl›p kalm›fl. Albast› metalden, demirden korkarm›fl. Bunu bi-
len dedem sakland›¤› yerden ç›karak albast›ya bir çengelli i¤ne takm›fl. Albast› ya-
kalan›nca bir kad›n fleklini alm›fl. O günden sonra o albast› evde bir hizmetçi va-
zifesi görmüfl. Dedem onu hizmetçi olarak kullanm›fl.

Uzun bir süre çal›flt›ktan sonra albast› yalvarmaya bafllam›fl. “Beni b›rak›n, ço-
luk çocu¤um var” diye. Dedem b›rakmam›fl. Bir gün albast› su almak için çeflme-
ye gitmifl. Orada kad›nlar varm›fl ve birine “Bac›m flu i¤neyi üstümden al›r m›s›n?”
demifl ve i¤ne al›nd›ktan sonra göle atlam›fl. Geri dönüflte ekmek piflirecekmifl. O
gelmeyince evin kad›nlar› tand›r›n bafl›na oturup piflirmeye bafllam›fllar. Hamuru
bir türlü bitirememifller. Bunun üstüne göle gidip “N’olur hamuru nas›l bitirece¤iz
bize söyle ?” demifller. Gölden “Kara tavu¤un kanad›ndan bir tüy al›p hamura at›n”
diye bir ses gelmifl. Kad›nlar denileni yapm›fllar ve çok olan hamur ellerinde bir
avuç kalm›fl. Dedem albast›y› zaman›nda b›rakmad›¤› için albast›, “Eviniz zebilden
(pislik) kurtulmas›n” diye beddua etmifl. Aradan bunca nesil geçmesine ra¤men
evlerimiz hâlâ zebilden kurtulam›yor. Sabah temizleyip evde hiç kimse olmasa ev
yine pisleniyor.”. Bu memorat ve daha bunun gibi binlercesi bu inanc›n Anado-
lu’da ne kadar yayg›n ve köklü oldu¤unu göstermektedir. Bu memoratlar aras›nda
do¤rudan do¤ruya olay› yaflad›¤›n› iddia eden bir baflka kaynak kiflimizin anlat›m›
daha da dikkat çekidir: “Yeni gelindim. Evimiz iki katl›yd›. fiimdikiler gibi dubleks
de¤ildi ama içeriden merdivenleri vard›. Bir sabah merdivenleri süpürüyordum.
Bir karart›n›n geçti¤ini gördüm. Beni her sabah böyle korkutuyordu. Ben ne oldu-
¤unu bilmiyordum. Kaynanama söyledim bana “ya ç›kma (cin) ya da ald›r” dedi.
“Ben ona okuyup üfürdüm ama hiçbir fley olmad›.” dedim. O da “bu ald›r” dedi.
Buna bir i¤ne bat›rmam› söyledi. Yine ev temizli¤i yap›yordum. Bu sefer üzerim-
de i¤ne tafl›yordum. Kendime bir güven gelmiflti. O varl›k aniden önümden geçer-
ken ben ona i¤neyi bat›rd›m. O varl›k aniden insana dönüfltü. O zamana kadar hiç
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konuflmayan ve bir gölge fleklindeydi. ‹¤neyi bat›r›nca kad›n fleklini ald›. Beni ser-
best b›rak diye yalvard›. Ben bunu yedi sene çal›flt›rd›m. Yedi sene sonunda bana
tekrar yalvarmaya bafllad›. “Yedi y›ld›r senin emrindeyim, e¤er i¤neyi çekersen ye-
di kuflak boyunca senin hiçbir yak›n›na yaklaflmayaca¤›m”dedi Ben de onu serbest
b›rakt›m.” Bu memoratta “al”›n, “okumayla” ve “üflemeyle” de bafl edilemeyen ‹s-
lâmi olmayan kökenine de iflaret yer almaktad›r. 

“Al” olarak adland›r›lan bu Türk mitolojisine ait tasavvuri varl›¤›n, binlerce y›l-
dan beri varl›¤›na inan›lmas› nedeniyle kültürümüzde ondan korunmak için pek
çok davran›fl ve gelenek gelifltirilmifltir. Bunlardan bir tanesi de, lohusalar›n al
renkli bir fleyi üzerlerinde tafl›malar›d›r. Bu nedenle Selçuklu ve Osmanl› hakanla-
r›n›n k›zlar›n› evlendirirken çeyizlerinde mutlaka k›rm›z› ipek bir yorgan verdikle-
ri bilinmektedir. Onlar kadar zengin olmayanlar›n da bu gelene¤i yak›n zamanla-
ra kadar Anadolu’da en fakir insan›n bile k›z›n›n çeyizine k›rm›z› (al) renkli atlas
kumaflla kaplanm›fl bir yorgan›n olmazsa olmaz olarak konuldu¤u bilinmektedir.
Ayr›ca, k›rm›z› renkli lohusa flerbeti ve günümüzde k›rm›z› bir kurdele ba¤lamaya
kadar dönüflen bu inanç yaflamaya devam etmektedir. Bize has bir uygulama olan
Nüfus hüviyet cüzdanlar›n›n kad›nlar›n pembe veya al renkli erkeklerin mavi ol-
mas›ndan, nazar inanc›yla da birleflerek evlenen k›z›n beline ba¤lanan “al” renkli
kufla¤a kadar pek çok gelenek ve uygulama yukar›da gördü¤ümüz al kar›s› inan-
c›yla ilgilidir. Bunlar aras›nda Anadolu’da günümüzde de lohusalar› al kar›s›ndan
korumak için yata¤›n›n veya yast›¤›n›n alt›na b›çak veya kama gibi demirden nes-
nelerin konulmas› da vard›r. Hiç flüphesiz bu uygulamalar›n baz›lar› zaman içinde
eski anlamlar›n› yitirerek yeni anlamlar üstlenmektedir. Ancak konunun ve bu uy-
gulamalar›n kökeni Türk kültür tarihinin tarih öncesi dönemlerine kadar yaklafl›k
on bin y›ll›k bir geçmiflin derinliklerinde yatmaktad›r.

K›saca, mitler böylesi bir geçmifle kadar uzanabilen ve Türkler’in pek çok din
de¤ifltirmesine ra¤men kendini yorumlan›fl bak›m›ndan yeni sosyal yap›ya göre
üreterek yaflamay› ve toplumsal hayat› yönlendirmeyi baflarabilen inanç ve alg›la-
y›fl çekirdekleridir. Ayn› zamanda bir kültürün de temel var olufl ve toplumsal ya
da kültürel kimlik verici unsurlar›n›n bafl›nda yer al›rlar. Ça¤dafl ve modern bat›l›
toplumlar›n resim, heykel, müzik, sinema ve edebiyat gibi sanatlar›n temel ilham
kayna¤›n› mitler ve mitolojileri oluflturur.

Burada anlat›lan bilgilerin büyük bir k›sm›n› Özkul Çobano¤lu’nun Türk Halk Kültürün-
de Memoratlar ve Halk ‹nançlar› (Ankara: Akça¤ Yay. 2003) adl› kitab›ndan ald›k. Bu ki-
tab›n 1. k›sm›nda konuyla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Sizce, Türk mitolojisinin oluflum ça¤lar›ndan kalma baz› tasavvuri (sanal) varl›klar›n bin-
lerce y›l sonra günümüz Anadolu’sunda yaflayan insanlar taraf›ndan bile bilinmesinin ne-
deni nedir?

EP‹K DESTAN
Sözlü edebiyat›n en eski türlerinden birisi olan epik destan (epics), toplumlar›n›
ço¤unlukla d›fl düflmanlara ve felaketlere karfl› koruyan ola¤anüstü özelliklere de
sahip kahramanlar›n hayat›n› ve kahramanl›klar›n› anlatan uzun ve ço¤unlukla
manzum veya manzum-mensur kar›fl›k anlat›lard›r.

Destan kelimesinin dilimize giriflinden itibaren birden fazla anlam› ve edebî tü-
rü karfl›layacak flekilde çeflitli edebî gelenek ve türlerde kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Bu nedenle biz kahramanl›k destanlar›n› Türk edebiyat›nda “destan” olarak adlan-
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d›r›lan di¤er türlerden ay›rmak için “epik destan” ifadesini kullan›yoruz. Türk dün-
yas›nda güncel ve tarihsel ba¤lamlarda, “destan” sözcü¤ünün yan›nda, Türk boy-
lar›nca “al›pt›¤ n›mah”, “comok”, “c›r”, “j›r”, “bat›rlar c›r›”, “maad›rl›g tool”, “kahra-
mand›k epos”, “kay çörçök”, “olongho”, “ölöng”, “boy”, “epos”, “epost›k j›rlar”,
“köne epos” hatta “irtegi” veya “bat›rl›k ertegi” gibi pek çok kelime de, “epik des-
tan” terimi karfl›l›¤›nda kullan›lmaktad›r.

Sözlü edebiyat›n türleri aras›nda kronolojik olarak s›ralamada en eski oldu¤u
kabul edilen mitlerden sonra veya daha yak›n zamanlar aç›s›ndan da efl zamanl›
oldu¤u düflünülen epik destanlar gelmektedir. Mitlerin kutsal anlat›lar olmas›na
karfl›l›k epik destanlar kutsal anlat›lar de¤ildir. Mitlerin kahramanlar› tanr›lar, tanr›-
çalar ve yar› tanr›lar gibi tanr›sal varl›klar olmas›na karfl›l›k epik destanlar›n kahra-
manlar› insanlard›r. Bu insanlar aras›nda ola¤anüstü özelliklere sahip olanlar olsa
bile bunlar yine insand›rlar. Mitler de zaman dünyan›n veya kâinat›n yarat›l›fl› gibi
kozmik zamanlar olmas›na karfl›l›k epik destanlarda zaman tarihsel zamanlard›r.
Bu s›ralad›¤›m›z özelliklerle epik destanlar mitlerden ayr›l›r.

K›sacas›, kahramanlar›n›n ve bafllar›ndan geçti¤i anlat›lan olaylar›n ak›fl›yla ta-
rihe ait zamanlarda olmufl olaylar›n hikâyesi inanc›yla, sözlü kültür ortam›nda ve
yüz yüze bir iletiflim ba¤lam›nda teatral çizgilere sahip bir biçimde anlat›l›p nakle-
dilen, en genifl anlam›yla kahramanl›k ana temal› öyküleri “epik destanlar” olarak
adland›r›yoruz. 

Epik destanlar bir yönüyle aile, soy, boy gibi kültürel süreklilik veya benzerlik-
lere sahip topluluklar›n üstünde onlar› ortak bir kader, tasa, sevinç, k›vanç, ülkü,
ilke ve yasa etraf›nda birlefltiren kahramanlar›n baflar›lar›n›n veya hayatlar›n›n hi-
kâyesidir. Epik destanlar› pek çok kültürel ortakl›¤a sahip topluluklar›n bir kahra-
man›n ve onun öyküsünün etraf›nda uluslaflmalar›n›n hikâyesi olarak görmek
mümkündür. Birincil sözlü kültür ortam›nda sözlü olarak oluflturulup nakledilen
bu edebî metinlere daha sonraki dönemlerde genifl kitleler “gerçek” olarak inan-
m›fl ve epik destanlarda anlat›lanlar› sözlü tarihleri olarak alg›lam›fllard›r. Oysa,
gerçek bir tarihî olaydan kaynaklansa bile epik destanlar sözlü kültür ortam›nda
oluflturulup aktar›l›rlarken pek çok de¤iflime ve dönüflüme u¤rarlar. Kahraman ad-
lar› ve olaylar›n geçti¤i yer adlar› gerçek ve tarihsel olmas› nedeniyle dinleyiciler
üzerinde “gerçek”mifl duygusu b›rak›rlar. Bu nedenle de dinleyiciler onlar›n ger-
çek oldu¤una inan›r ve dinlerler. Ancak hiç bir epik destan gerçek tarihle birebir
örtüflmez. Örtüfltü¤ündeyse o bir epik destan de¤il tarihtir. 

Epik destan gelene¤inde, destanlar belli bir tarihî dönemi birçok yönüyle ol-
dukça genifl bir çerçeve de ele al›r. Bu tarihî olaylar›n halk haf›zas›ndaki görünüfl-
lerini uygun bir dille, estetik aç›dan kendine has “destan mant›¤›” içinde iflleyerek
ortaya koyarlar. Destanlarda, milletin d›fl düflmanlar›na karfl› savafl› ve bu savafllar-
da gösterdi¤i kahramanl›klar›, devletin iç meseleleri, sosyal çat›flmalar ve benzeri
unsurlar bir bütünlük içinde anlat›l›r. Ancak bu genel anlafl›ld›¤› anlam›yla “tarih”
de¤ildir. Destanda tarihin görünüflünü araflt›rmak flartt›r. Fakat bu tür araflt›rmalar-
da yer alan ve yap›lan yanl›fll›klardan birisi, destan›n tarihle uyuflmayan özellikle-
rini geçifltirmek ya da bunlar› “tarihten sapmak” diye kabul etmektir. Bu, araflt›rma-
c›n›n destan gelene¤ine yapt›¤› bir haks›zl›kt›r. Dolay›s›yla, destan araflt›rmalar›n›n
erken döneminde düflülen yanl›fll›klardan birisi, destanlar› tarih araflt›rmalar› için
“belge” saymakt›r. Tarihî belge ve bilgi ile destan›n uyuflmad›¤› yönleri “sapma”
veya “yanl›fl” kabul etmek gibi yanl›fll›klar› tekrar etmemek gerekir. K›sacas›, des-
tan, tarihî mücadelenin yap›s›n› de¤il ruhunu verir. Epik destan her fleyden önce,
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bir edebiyat eseridir ve hayattan al›nm›fl durum ve olaylar› “gerçe¤imsilefltirilmifl”
olarak ele al›r ve ifller.

Bunun ötesinde, destanlarda tarihî gerçekliklere de yer verilir. Özellikle desta-
n› oluflturan olaylar, kahraman adlar› en önemlisi de destan›n anlat›ld›¤› halk›n yer,
da¤, ›rmak adlar› gibi adland›rmalar ço¤unlukla gerçektir. Kahramanl›k destanla-
r›nda yer-su, da¤-tafl, yurt-mekân adlar› gerçek olmasa, halk anlat›lanlar›n tamam›-
n›n gerçekli¤inden flüpheye düfler. Bu nedenle de gerçe¤imsilefltirilme sürecinde
destan gerçek yer adland›rmalar›ndan (toponomik) oluflur. Böylece inand›r›c›l›k
sa¤lanmakta ve konu gelene¤in kendine has kurallar› içerisinde ifllenmektedir. 

Epik destan gelene¤inin kendine has kurallar›n›n bafl›nda olaylar› yorumlay›fl
anlam›nda destan mant›¤› yer al›r. Epik destan›n kendine has bir mant›¤› vard›r.
Destan›n bu mant›¤› her zaman do¤al dünyan›n mant›¤› ile ölçülemez ve onunla
da hiçbir zaman bire bir örtüflmez. Animizme ve hatta mucize ve büyüye olan
e¤ilim veya “ola¤anüstü”yle olan iç içelik destan›n mant›¤›n›n temel kural›d›r. Her
fleyden önce onun kabul edilmesi büyük ölçüde olay örgüsünün iç tutarl›l›¤›na ve
epik destan mant›¤›na dayan›r. Bu kendine has mant›k silsilesi içinde, akla s›¤abi-
lirlik pek seyrek olarak d›fl gerçeklikle ölçülür. Epik destanlar bu kendilerine has
mant›klar› ve ola¤anüstülükleri kabul ediflleri yönüyle mitlerle benzeflirler.

Bunun ötesinde, destan ister sözlü olsun ister yaz›ya geçmifl bulunsun bir ede-
biyat türüdür. Destan bir olaylar› anlat›m kal›b›d›r. Destan›n, kendisine has bir flek-
li, bir ak›fl› ve üslubu, “anlat›m tekni¤i” ve sözlü kültür ortam›nda dinleyiciyi de ka-
ç›n›lmaz bir zorunluluk olarak dikkate almay› gerektiren “icra töresi” vard›r. 

Anlat›m tekni¤i bak›m›ndan epik destanlar›n özellikleri flöyle s›ralanabilir: Epik
destan birden bire bafllamaz ve birden bire bitmez. Bu ilke girifl (aç›l›fl) ve bitirifl
(kapan›fl) kural›d›r. Destan anlat›m› durgunluktan coflkunlu¤a do¤ru giderek bafl-
lar ve ço¤u zaman bafll›ca kiflilerden birinin bafl›na gelen bir felâketi içeren sonuç
olay›ndan sonra coflkunluktan durgunlu¤a giderek biter. Destan›n bitirilifli, ço¤u
zaman konunun o yöreye özgü bir devam› biçimini al›r. Bu ba¤lamda, Türk epik
destan gelene¤inde Manas, Semetey, Seytek örne¤inde görüldü¤ü gibi babadan
o¤ula geçen destan daireleri oluflur. Anlat›m› günler hatta aylar süren uzun destan-
larda bu gibi bir çok durak noktalar› gereklidir. K›sa bir destan anlat›s› için sadece
bir durak noktas› yeterlidir.

Destan›n icras›nda takip edilen anlat›m tutumu bir olay çizgisini bir baflka olay
çizgisiyle kar›flt›rmaz. Destan anlat›mlar› her zaman tek çizgilidir. Bu anlat›mda ek-
sik kalan k›s›mlar› tamamlamak için anlat›c› geriye dönüfl yapmaz. E¤er daha ön-
ceki olaylar hakk›nda bilgi vermek gerekiyorsa; bu bir diyalog veya konuflma için-
de verilir. 

Epik destan anlat›m gelene¤inin en büyük kural› dikkati bafl kahraman üzerine
toplamad›r. Destanda gerçek veya tarihsel olaylar da anlat›l›yorsa dikkat bafl kah-
raman›n üzerinde toplan›r. Öte yandan destan anlat›m gelene¤inin bir baflka kura-
l› olan “destanda iki kahraman belirdi¤i zaman da dikkat bafl kahraman›n üzerin-
dedir. ‹ki kahraman da olsa sadece bir tanesi her zaman gerçek bafl kahramand›r.
Destan da devaml› olarak onun hikâyesiyle bafllar ve bütün d›fl görünüflüyle o, en
önemli karakter olan kahraman›n hikâyesiyle devam edip biter.

Destan gelene¤inde ayn› çeflitten iki insan veya durum, elverdi¤i ölçüde de¤i-
flik de¤il, mümkün oldu¤u ölçüde kal›plaflm›fl olarak birbirine benzerdir. Hayat›n
böyle kat› üsluplaflt›r›lmas›n›n ve kal›plaflt›r›lmas›n›n kendine özgü bir estetik de-
¤eri vard›r. Gereksiz olan her fley at›lm›fl ve sadece gerekli olanlar göze çarp›c› bir
durumda ortaya ç›kar›lm›flt›r. 
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Sözlü anlat›m›n ürünü olan epik destan›n kompozisyonunun bir baflka önemli
kural› da tekrarlama (yineleme) ilkesidir. Destan anlat›lar›, kelimenin tam anlam›y-
la ayr›nt›ya inme tekni¤inden yoksundurlar. Geleneksel sözlü anlat›m›nda yaln›z
bir seçenek vard›r; yineleme. Anlat›mda ne zaman çarp›c› bir sahne ortaya ç›ksa
durum olay›n ak›fl›n› kesmeyecek flekilde uygunsa, sahne yinelenir. Bu sadece ge-
rilimi sa¤lamak için de¤il, ayn› zamanda anlat›n›n boflluklar›n› doldurmak için de
geçerlidir. Yineleme bazen gerilimi artt›r›c› flekilde yo¤un bazen basittir. Ama
önemli olan destan anlat›m›n›n yineleme olmadan tam olarak kendi biçimini kazana-
mayaca¤›d›r. Yineleme hemen hemen her zaman üç say›s›na ba¤l›d›r. Üç say›s› da
kendi bafl›na bir kurald›r. Ancak, bütün destan anlat›lar› üçleme kural›na uymaz.

Destan anlat›m› boyunca sadece iki kiflinin ayn› sahnede ortaya ç›kmas› “bir
sahnede iki kural›”olarak bilinir. ‹ki ayn› zamanda ortaya ç›kan en yüksek kifli sa-
y›s›d›r. Ayn› anda sahneye ç›kan üç kifliden her birinin kendi kiflilikleriyle rol al-
mas› gelene¤in bozulmas› demektir. 

Kompozisyon bak›m›ndan destan anlat›m›nda her zaman kutuplaflma vard›r.
Bu temel z›tl›k, epik yap›s›n›n önemli bir kural›d›r. Z›tl›k kural›, destan›n bafl kah-
raman›ndan, özellikleri ve eylemleriyle di¤er bireylerin farkl› olufludur. ‹ki kifli ay-
n› rolde ortaya ç›kt›¤›nda, bunlar›n ikisinin de küçük zay›f olarak betimlendi¤ini
gözleyebiliriz. ‹kinci derecede gelen tipler çift olarak ortaya ç›kmaktad›r. E¤er bu
ikizlerden biri önemli bir role geçerse “z›tl›k kural›”yla karfl› karfl›ya gelmekte ve
böylece di¤eriyle z›tlaflmaya bafllamaktad›r. Anlat›mda, bir sürü kifli veya nesne
pefl pefle ortaya ç›k›nca en önemli kifli öne gelir. Buna ra¤men sonuncu gelen ki-
fli anlat›n›n duygudafll›k do¤urdu¤u kifli olan bafl kahramand›r. Anlat›m›n a¤›rl›k
merkezi her zaman buradad›r. 

Destan icras›nda anlat›m, anlat›lan bütün kahramanlar›n yan yana geldi¤i bu
sahnelerde doru¤a eriflir. Bu sahnelerde anlat›n›n kahramanlar› yan yana gelirler.
Bafl kahraman ile at› ve onun mücadele etti¤i karfl› kahraman veya ejderha. Büyük
tablo sahneleri bir geçicilik duygusu de¤il bir çeflit zaman içinde süreklilik niteli¤i
tafl›makta ve tek bafl›na dinleyen kiflinin kafas›na bir resim olarak ifllenmektedir.
Büyük tablo özelli¤iyle destanlar, topluluklar› etraf›nda birlefltiren ve onlara biz
duygusunu hissettiren bir güç tafl›maktad›r. 

Olay örgüsünde, entrikan›n birli¤i destan anlat›m› için bir ölçüdür. Bu entrika
birli¤i olay örgüsünde birbiriyle gevflek iliflkilerle ba¤lanm›fl ve belirsiz hareketle-
rin olmay›fl›n› sa¤lar. Destandaki bütün anlat› ö¤eleri, en bafltan beri ortaya ç›kma
ihtimali görülen ve art›k gözden uzak tutulamayan olaylar› yaratmas› fleklinde ger-
çekleflmektedir. Destan icras›ndaki bir çok anlat› ö¤eleri, kifliler aras›ndaki iliflkile-
ri en iyi flekilde ayd›nlatmak için bir araya gelirler. Bu, destanc›n›n anlat› ö¤elerini
seçimi veya ay›klamas›nda yeri ve rolü onun gelene¤i tafl›madaki ustal›¤›yla birle-
flir. Destanc› dinleyicisiyle destan vas›tas›yla kurdu¤u iletiflimle ba¤lamsal flartlara
göre destan›n› icra edip flekillendirir.

Destan vak’as›n› çok nadir hâller d›fl›nda bir tek olaydan ziyade pek çok olay
oluflturur. Bu nedenle de destanlardaki olaylar›n s›ralan›p sunulufl flekli gerçek ha-
yatta oldu¤u gibi de¤il, vak’adaki çat›flman›n/dü¤ümün çözümüne uygun olan bir
biçimde düzenlenip verilir. Destan kahraman›n hâl ve hareketleri, onun “baflka ül-
keye sefere/yolculu¤a ç›kmas›”, kendi memleketini düflmandan kurtarmas› gibi olay-
lar›n tamam› bir tek kiflinin, kahraman›n karakteri etraf›nda birlefltirilir. Dahas›, olay-
lar›n s›ras› da bafl kahraman›n kiflilik özelliklerini belirgin k›lacak flekilde s›ralan›r. Ay-
r› ayr› olaylar›n fonksiyonu, bafl kahraman›n kiflili¤ini ortaya koymaya hizmet edecek
flekilde, “dikkati bafl kahraman üzerinde toplama kural›”na göre düzenlenir.
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Buna göre, destanlar, olaylar zinciri (vak’a) bak›m›ndan belli bir tarihî döneme
dayansa da, onlar› hiçbir zaman tek katl› ve yal›n tarihî gerçe¤in tekrar› olarak ele
almaz, daima çok katl› bir biçimde ele al›fl esast›r. Bir baflka ifadeyle destan, ço¤u
kez, çeflitli zaman dilimlerinde meydana gelmifl bazen birbiri ile hiçbir iliflkisi ol-
mayan olaylar› bile bir araya toplay›p hepsini bafl kahraman etraf›nda gerçekleflen
olaylar olarak kurgular ve sunar.

Bu ba¤lamda epik destanlar›, bir milletin ruhundan ç›kan, millî benli¤i, de¤er-
ler sistemini, yaflanan co¤rafyay› aksettiren ve bir kahraman›n etraf›nda oluflan
uzun manzum eserler olarak tan›mlamak mümkündür. Ancak böyle bir tan›m esas
itibariyle yanl›fl olmamakla birlikte eksiktir. Epik destan›n sadece yaz›ya geçirilmifl
veya yaz›l› metnine iflaret eden bu tan›m›n yan›nda, söz konusu metnin (text) için-
de yarat›l›p teatral bir biçimde veya âdeta tiyatro oynarm›flcas›na icra edildi¤i flart-
lar bütünü anlam›nda, ba¤lam›na (context) gereken önem verilmelidir. Çünkü bu
eserler, bir milletin ruhundan ç›kt›¤› kadar söz konusu ruhu oluflturan, iflleyip ge-
lifltiren entelektüel ve kültürel araç-gereçlerin de bafl›nda gelmektedir. Epik des-
tanlar sözlü kültür ortam› ürünü ve bir sözlü edebiyat türüdür. Epik destanlar›n ya-
z›l› kültür ortam› anlay›fl›na göre yaz›larak oluflturulmufl de¤iflmez, sabit, kuru ve
ölü yaz›l› metinler olmad›klar›n›n bilincinde olunmal›d›r. Epik destanlar›n, destan-
c›s› ve dinleyicisi aras›nda kurulan yüz yüze iletiflim ortam›nda, geleneksel icra tö-
resine göre destanc› taraf›ndan teatral olarak icra edilen, sözlü kültürde de¤iflme-
ye ve dönüflmeye aç›k, canl› verimler ve gösterimler bütünü olmas› son derece
önemlidir. Dahas›, bu s›ralad›¤›m›z vas›flar, bir sözlü edebiyat türü olarak epik
destanlar›n, eksiksiz bir tan›m için mutlaka dikkat edilmesi gereken tür belirleyici
özellikleridir. 

Bu özellikler o kadar önemlidir ki, sosyal ve kültürel bir olgu olarak epik des-
tanlar, dinleyicilerin önünde teatral bir biçimde icra edilen kültürel ve tarihsel kah-
ramanlara ait gösterimler demekle efl anlaml›d›r. Bu gösterimlerin icras›n›n gerçek
mahiyeti ise, göçerevli bir kültürel ba¤lamda -yaz›n›n icat olmad›¤› dönemler veya
kullan›m›n›n son derece s›n›rl› oldu¤u yak›n ça¤lar- düflünülürse daha iyi anlafl›l›r.
Türkistan’›n uçsuz bucaks›z bozk›rlar›nda 6-7 ay süren yaz mevsimi boyunca, çok
küçük yafllardan itibaren sabahtan akflama kadar tek bafl›na veya bir iki arkadafl›y-
la sürülerin peflinde çobanl›k yaparak dolaflan veya avlanan bir insan›n hayat›nda
epik destanlar›n yeri ve rolü nedir? Epik destanlar tarihinin büyük bir döneminde
bozk›rlarda yaz aylar›n›n geçirildi¤i yayla ve k›fllan›lan k›flla aras›nda göçerevli bir
hayat tarz› süren Türk milletinin sosyal ve kültürel hayat›nda ne gibi ifllevlere sa-
hiptir? Bu sorular›n cevab› düflünülmeden neden Türklerin dünyan›n en zengin
epik destan gelene¤ine sahip oldu¤u iyi bir biçimde anlafl›lamaz.

Bir an için durup bozk›rda do¤ru düzgün kimseyi görmeden aylarca çobanl›k
yapan bir çocu¤u düflünelim. Birgün, ailesi d›fl›nda bir bireyin, bir ozan›n veya
destanc›n›n obalar›na gelerek keçeden yap›lm›fl yurt ad› verilen çad›rlar›nda gece-
ler boyunca bir kahraman›n hayat›n› âdeta bir tiyatro havas›nda dramatize ederek
aktard›¤› anlat›lar›n veya destanlar›n onun hayat›nda nas›l bir önem tafl›yabilir? Ön-
celikle bu bir sosyalleflme vesilesidir. Dahas› ve belki de en önemlisi, destanc›n›n
anlatt›¤› destan anlat›lar› arac›l›¤›yla, içine do¤ulan kültürün temel sosyal ve ahla-
ki de¤erleri aktar›lmakta ve ö¤retilmektedir. Üstelik bu ö¤retim ve e¤itim bir kah-
raman›n bafl›ndan geçen olaylar› dinleyerek, e¤lenerek gerçeklefltirilen bir e¤itim
ve ö¤retim biçimindedir. Bu destan dinleme olay›, ayn› zamanda onun kelime ha-
zinesini ve düflünce dünyas›n› da zenginlefltirmektedir. Dahas›, destanda kahrama-
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n›n bafl›ndan geçen örnek olaylarla, yi¤it kimdir? Kahraman kimdir? Düflman kim-
dir? ‹deal efl veya kad›n nas›l olmal›d›ra kadar pek çok konuda ona rol modellik
oluflturmaktad›r. ‹nsanlar gerçek oldu¤una inanarak dinledikleri bu kahramanlar›n
öykü ve ölçüleriyle hayatlar›n› karfl›laflt›rarak kendilerine bir yol çizmekte ve çev-
relerindekileri de¤erlendirmeye giriflmektedirler.

K›sacas›, destan anlat›m›, dilin ve onunla tafl›nan kültürün bütün yön ve de¤er-
leriyle özümsenmesini sa¤layan bir kültürleflme (acculturation) hadisesidir. Topra-
¤a yerleflik kültürlerde oldu¤u gibi okulu, yayg›n yaz›s›, kitab›, ansiklopedisi, in-
terneti, gazetesi, radyosu, televizyonu olmayan bir sosyo-kültürel yap› olan bozk›r-
daki göçerevli Türk boylar›n›n bütün bu ihtiyaçlar›n› karfl›layan en önemli kültürel
araç ve gereç epik destan gelene¤idir. Epik destan gelene¤i bu özellikleri ve ifllev-
leriyle anlafl›lmad›kça, Türklerin binlerce y›l boyunca 20 milyon kilometre karelik
bir alanda dillerini ve kültürlerini yaflatarak günümüze ulaflabilme mucizesini an-
layabilmek mümkün de¤ildir. 

Ayn› sosyal ve kültürel de¤erlere dayal› ve gerçek oldu¤una inan›lan ola¤anüs-
tü bir kültürel kahraman simgecili¤inde tematik olarak gerçekleflen ortak de¤erler
manzumesinin kazand›rd›¤› toplumsall›¤›n ifadesini bulaca¤› “biz” kabulü ise,
Türk ulusal kimli¤inin son derece önemli bir var olufl zeminidir. Destanlar, uçsuz
bucaks›zm›fl gibi gözüken kâinata aile, soy, boy esas›na göre da¤›lm›fl yerlefliklik-
ten uzak toplumsal bir var oluflun ve binlerce y›la ulaflan süreklili¤inin belki de en
önemli nedenidir. Dahas› bu kültürel süreklili¤e dayanan millet hayat›n›n gerçek-
leflmesini sa¤layan en önemli kurumu, araç ve gereci de, yine epik destanlard›r.
K›sacas›, göçerevli Türk boylar›n›n binlerce y›l âdeta bir akademi gibi sosyal ve
kültürel e¤itimlerini sa¤layan Türk epik destan gelene¤i olmufltur.

Bu k›s›mda kullan›lan bilgiler Özkul Çobano¤lu’nun Türk Dünyas› Epik Destan Gelene¤i
(Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2003) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 1. ve 2. bölümlerin-
de konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Epik destanlar destanc› taraf›ndan dinleyiciye teatral bir biçimde anlat›l›rlar. Cümlesiyle
destanc›n›n bir kitaptan destan› okumas› m› kastedilmektedir?

TÜRK EP‹K DESTAN GELENE⁄‹
Derlenmifl yaz›ya geçirilmifl destanlar›n say›s›, gelene¤in eskili¤i, yayg›nl›¤› ve hâ-
lâ yaflamakta oluflu bak›mlar›ndan dünyan›n en zengin epik destan gelene¤i Türk
epik destan gelene¤idir. Bugüne kadar Türk milletini oluflturan Türk boylar›ndan
yüzlerce epik destan derlenmifl ve bunlar›n çok büyük bir k›sm› son y›llarda Tür-
kiye Türkçesine aktar›lm›flt›r. Yeryüzündeki milletlerin çok büyük bir k›sm›n›n
epik destan› yoktur. Epik destan› var olanlar›nsa bir ya da iki tanedir. Dahas› epik
destan› olan milletlerin destanlar› yüzlerce hatta binlerce y›l önce yaz›ya geçirilmifl-
tir ve sözlü kültür ortam›nda epik destan gelene¤i yaflayan birkaç tane millet var-
d›r. Bu ba¤lamda Türk dünyas› epik destan gelene¤i dünyan›n en zengin ve hâlâ
yaflayan en güçlü sözlü edebiyat gelene¤idir.

Türk epik destan gelene¤inde yer alan destanlar›n, tafl›d›klar› özellikler dikka-
te al›narak, flu flekilde genel bir s›n›fland›rmas›n› yapmak mümkündür:
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Eski Türk Destanlar›
Bu destanlar aras›nda Alp Er Tunga Destan›, fiu Destan›, Atilla Destan›, Bozkurt
Destan›, Göç Destan›, Ergenekon Destan›, Mani Dininin Kabulü Destan›, Türeyifl
Destan› ve O¤uz Ka¤an Destan› yer almaktad›r. Bu destanlar›n en yenisi bile bin
y›ldan daha eskidir. Bu destanlardan elimize küçük parçalar veya haklar›nda bil-
gi veren küçük kay›tlar geçmifltir. Bu destanlar aras›nda O¤uz Ka¤an Destan›,
Türk destan gelene¤inin dili, yap›s› ve temalar› hakk›nda bilgi edinmemizi ve
Türk destan gelene¤ini daha iyi anlamam›z› sa¤layan önemli bir destand›r. Bu
yüzden O¤uz Ka¤an Destan›’n›n Uygur varyant› ünitenin “Okuma Parças›” olarak
verilmifltir.

Yeni Türk Destanlar›
Son yüzy›llarda sözlü kaynaklardan derlenerek yaz›ya geçirilmifl bu destanlar, sa-
hip olduklar› tematik ve yap›sal özellikler bak›m›ndan kendi aralar›nda arkaik,
kahramanl›k ve tarihî destanlar olarak üçe ayr›l›rlar.

1) Arkaik Destanlar: Daha ziyade Altay, Hakas, T›va, Saha (Yakut), Teleüt, fior
gibi ‹slâmiyeti kabul etmemifl ve a¤›rl›kl› olarak flamanist dünya görüflüne
sahip Sibirya’da yaflayan Türk boylar› aras›ndan derlenmifl, içerisinde yay-
g›n olarak mitolojik motif ler yer alan tematik destanlar bu gruba girmekte-
dir. Bu destanlar, içlerinde birçok eski veya arkaik temalar ve motifler ne-
deniyle arkaik destanlar olarak adland›r›lmaktad›r. Bu tür destanlara, Alt›n
Ar›¤ Destan›, Al›p Manafl Destan›, Maaday Kara Destan›, Ural Bat›r, Er Töfl-
tük, Yarat›l›fl Destan›, Ucocofl Destan›, Olonhoy Destan›, Alt›n Cüs Destan›,
Kula Mergen Destan›, Abat Destan›, Ko¤utay Destan›, Duha Kocao¤lu Deli
Dumrul Destan›, Basat ve Tepegöz Destan›, Ay Man›s Destan›, Akbuzat Des-
tan›, Alt›n Tayc› Destan›, Er Sam›r Destan› ve O¤ol Han Destan› örnek ola-
rak verilebilir.

2) Kahramanl›k Destanlar›: Kahraman›n yerini, yurdunu düflmanlara karfl› ko-
rudu¤u ve âfl›k oldu¤u k›z› elde ederek evlendi¤i ço¤unlukla çok epizotlu
bu destanlar as›l kahramanl›k destanlar› olarak bilinir. Türk epik destan ge-
lene¤inde en yayg›n olan bu tür destanlard›r. Kahramanl›k destanlar›na, Ma-
nas Destan›, Köro¤lu Destan›, Alpam›fl Destan›, Kambar Bat›r Destan›, Bo-
zo¤lan Destan›, Kob›land› Bat›r Destan›, Kurmanbek Destan›, Çora Bat›r
Destan› gibi örnekler verilebilir.

3) Tarihî Destanlar: Konu ve kahramanlar›n› tarihî flahsiyetler ve tarihî olayla-
r›n oluflturdu¤u kahramal›k destanlar›na tarihî destanlar ad› verilir. Tarihî
destanlara, Battal Gazi Destan›, Daniflmend Gazi Destan›, Sar› Saltuk Des-
tan›, Edigey Destan›, Karasay Kazi Destan›, Orak Mamay Destan›, Nözü-
¤üm Destan›, Abdurrahman Han Destan›, Timur Destan›, Osman Bat›r
Destan› ve Genç Osman Destan› örnek olarak verilebilir.

Türk epik destan gelene¤indeki bafll›ca tipler ve tafl›d›klar› tipolojik özellikleri
flu flekilde s›n›fland›r›labilir:

1) Alperen Tipi: Destanlardaki bafl kahraman son derece güçlü yenilmez bir alp
yi¤it olmas›n›n yan› s›ra, davas› ve toplumu için kendisini feda edecek ka-
dar da bireyselli¤i aflm›fl, toplumcu bir dünya görüflüne sahip, eren özellik-
leri de gösteren bir alperendir. Onun düflmanlar›ysa en az onun kadar fizik
gücüne sahip olmakla birlikte, kiflisel menfaatlerini ön planda tutan, bu yön-
leriyle de eksik ve zay›f olup yenilen “karfl› kahraman”lard›r.
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2) Bilge Devlet Adam› Tipi: Türk destanlar›nda ba¤›ms›z düflünür tipi yoktur.
Türk destanlar›nda bilge devlet adam› vard›r ve bilgisini uzmanl›¤›n› devle-
tin gelece¤i için kullan›r. 

3) Kad›n Tipleri: Alt›n Ar›¤ Destan› baflta olmak üzere birkaç Türk destan›n›n
bafl kahraman› kad›nd›r. Bunu anaerkil yap›n›n uzant›lar› olarak görmek
mümkündür. Bunlar›n d›fl›ndaki kad›n tipleri kahraman›n sevgilisi ideal ka-
d›n tipini yans›t›r. Bunlar d›fl›nda, âfl›k olup fedakarl›k yapanlarla, dediko-
ducu, tembel beceriksiz entrikac› olumsuz kad›n tipleri de yer almaktad›r.

4) Kahraman›n At› Tipi: Destanlarda en az baflkahraman kadar önemli bir tip
de, kahraman›n at›d›r. Hemen hepsi mitolojik göl, ›rmak ve denizlerde ya-
flayan mitolojik bir ayg›r›n aflt›¤› k›sraktan do¤an gere¤ince bak›ld›¤›nda ka-
natlan›p uçabilen “tulpar” at özelli¤ine sahiptir. Kahramanla konuflabilirler
ve onu kurtarmak için çeflitli yollara ve hilelere bafl vurabilirler.

Türk destanlar›nda binlerce motif yer al›r. Bunlar aras›ndan göreceli olarak çok
karfl›laflt›¤›m›z motifleri flu flekilde s›n›fland›rmak mümkündür:

• Bozkurt (Gökbörü) Motifi: Türk’ün hayat ve savafl gücünün simgesi olarak
destanlarda karfl›m›za ç›kan bozkurt, baz› destanlarda Gök Tanr› taraf›ndan
bafl kahramana yard›m için gönderilmifl k›lavuz olarak da yer al›r.

• Kutsal Ifl›k Motifi: Destanlarda ilahî ve tanr›sal kökenli bir olgu olarak yer
al›r ve baflta kahraman›n evlenece¤i kad›nlar olmak üzere tanr›sal iradenin
iletiflim yollar›ndan birisi olarak karfl›m›za ç›kar.

• Kutsal Da¤ Motifi: ‹nsanlar› düflmanlardan koruyan ve kendine has bir ruha
sahip olarak görülen kutsal da¤ motifi ayn› zamanda Gök Tanr›’ya kurban
adanan ve tören yap›lan kutsal bir tap›nak hüviyetindedir.

• Düfl Motifi: Destanlarda bafl kahraman›n gördü¤ü ve aynen gerçekleflen tan-
r›sal düfl motifi yer al›r. Kahraman, pek çok önemli olaydan düfller vas›tas›y-
la haberdar olur.

• Dü¤ün Motifi: Hemen her destanda yer alan ve destan›n dü¤ümünün ço-
¤unlukla çözüldü¤ü son derece flaflal›, atç›l›k, okçuluk ve gürefl gibi gele-
neksel sporlar›n yap›ld›¤› yar›fllar› kazananlara ödül verilen dü¤ünler âdeta
festival mahiyetindedir. 

• Dü¤üne Son Anda Yetiflme Motifi: Baflta Bams› Beyrek ve Alpam›fl destan
dairesi olmak üzere pek çok destanda bafl kahraman sevdi¤inin dü¤ününe
son anda yetiflir ve sevdi¤ine sahip olur.

• K›rklar Motifi: Türk destanlar›nda bafl kahraman›n ve sevgilisinin baflta ol-
mak üzere k›rk yoldafllar› bulunur. K›rk say›s› kültüre özel ve kal›plaflm›fl bir
say›d›r.

• Kutsal Su: Tanr› yüzü gördü¤ü gerekçesiyle su kutsald›r. Ayr›ca kainat› olufl-
turan befl elementten birisidir.

• Kutsal A¤aç Motifi: Muhtemelen en eski Türk köken miti olan a¤açtan yara-
t›lma motifinin devam› olarak kay›n a¤ac› baflta olmak üzere baz› a¤açlar
kutsald›r. A¤aç Türk mitolojisinde kâinat› oluflturan befl elementten birisidir.

• At Motifi: “Türkün kanad› at” fleklindeki atasözünü do¤rularcas›na, destan-
lar›n ço¤u zaman baflkahramanlar›n›n en büyük yard›mc›s› ve yoldafl› att›r.
‹nsan gibi konuflabilirler ve mitik kökenli tulpar atlar gerekti¤inde uçabilir-
ler. Baflkahraman›n ad›yla birlikte onlar›n ad› da an›l›r. 

148 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl



• Ok-yay Motifi: Ok ve yay bir savafl araç ve gereci oldu¤u kadar bir haber-
leflme ayg›t›d›r. O¤uz Ka¤an Destan›’nda tanr›sal bir kökene sahip olarak
karfl›m›za ç›karlar. 

• Ma¤ara Motifi: Kutsal aile oca¤›n›n yer ald›¤› ve atalar kültüne kurbanlar›n
adand›¤› yerdir. Muhtemelen ölen atalar›n da ilk olarak gömüldükleri kutsal
mabetlerdir. Tepegöz Destan› gibi baz› destanlarda ma¤aralar devasa bü-
yüklüktedir ve buralarda devler yaflar.

• Pir Motifi: Kendini aflm›fl ve tanr›sal yak›nl›¤a ulaflm›fl Türk Ata, Korkut Ata,
Irk›l Ata gibi pirler destan kahramanlar›na yol gösterirler.

• Sihir-Büyü Motifi: Hemen hemen bütün destanlarda karfl›m›za ç›kan sihir ve
büyü motifleri destan›n mant›¤›na ayk›r› de¤ildir. Tam tersine kahraman›n
ve di¤er tiplerin tafl›d›klar› ola¤anüstü özelliklerin kayna¤› durumundad›r.

• Canl› K›l›ç Motifi: Metaller veya demir Türk mitolojisinde kâinat› oluflturan
befl elementten birisidir ve canl› olduklar› düflünülür.

• Demir ve Demircilik: Demir kutsald›r ve demiri iflleyen demircilere de tekin
gözle bak›lmaz. “Demircilerle kamlar ayn› yuvadand›r” fleklindeki Saha (Ya-
kut) atasözü de bu geçmifli ve önceleri kad›nlar›n tekelinde olan kaml›¤›n
demirci erkeklerin de kam olabilmesiyle toplumsal yap›n›n anaerkillikten-
ataerkilli¤e de¤ifliminde önemli yeri vard›r. Destanlarda demirci, bilgisine
güvenilen bir uzman kimli¤inde karfl›m›za ç›kar.

Türk destanlar›nda sosyo-kültürel yap›: Türk destanlar›nda içinde yaflan›lan
toplum ve toplum yap›s› oldu¤u gibi aksettirilmifltir. Bir han veya bey liderli¤inde-
ki boy yap›lan›fl› boylar üstü daha yüksek bir lider etraf›nda oluflmufl bir konfeda-
rasyon fleklindedir. Kararlar beylerin oluflturdu¤u bir kurultayda topluca al›n›r ve
uygulan›r. Bu askerî demokrasi de s›n›f farkl›l›klar› yoktur. Toplum topyekün bir
biçimde hareket eder. Bey ve hangi rütbede olursa olsun idareciler de töre ad› ve-
rilen anayasa ve yasalara göre hareket etmek mecburiyetindedirler.

Bu k›s›mda kullan›lan bilgiler Özkul Çobano¤lu’nun Türk Dünyas› Epik Destan Gelene¤i
(Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2003) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n 1. ve 3. bölümlerin-
de konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Niçin Türk epik destan gelene¤i dünyan›n en zengin ve güçlü gelene¤idir?

EFSANE KAVRAMI VE EFSANEN‹N ÖZELL‹KLER‹
Evrensel olarak yeryüzündeki bütün Halk Edebiyat› geleneklerinde yer alan türler-
den birisi de efsane (legend) türüdür. Efsane terimi, dilimize Farsçadan girmifltir.
Efsane kavram› ‹slâm medeniyeti dairesine girmezden önce Eski Türkçede “sab”,
“saw”, “kep” ve “irtegi” kelimeleriyle ifade edilmifltir. Bat› dillerinde Latince “legen-
dus” kökünden kaynaklanan “legend”, “legenda”, “leggenda”, “leyenda” gibi keli-
meler efsane karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, Almanca “sage”, Rusça “pre-
daniya” ve “skaz” Yunanca “mythe” veya “mythos” kelimeleri de efsanenin karfl›l›-
¤› olarak kullan›l›r. 

Türkiye Türkçesinde efsanenin yan› s›ra Arapça menfleli “ustûre”, “menkabe”
ve “esatir”le, “mitoloji” kelimelerinin de kullan›m› yayg›nd›r. Türk lehçe ve flivele-
rinde ise, Azerilerde “esâtir”, “mif”, “efsane”; Özbeklerde “efsane”, “rivayat”; Ka-
rakalpaklarda “epsane”, “legenda”, Kazaklarda “an›z”, “epsane-hikayet”; Baflkurt-
larda “rivayat”, “legenda”; K›r›m Tatarlar›nda “efsane”; Kazan Tatarlar›nda “riva-
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yat”, “legenda”, “ekiyet”, “beyt”; Altay Türklerinde “kuuç›n”, “legenda-kuuç›n”; T›-
va Türklerinde “tool-çugaa”, “töögü çuga”, “toolçurgu bolgafl”; Karaçaylarda “ay-
t›v”, “tavruh”; Uygurlarda “rivayet”, “epsene”; Yakutlarda “kepseen”, “sehen”,
“kepsel”; K›rg›zlarda “ulam›fl”, “mif”, “›lakap”, “comok” gibi terimler efsane karfl›-
l›¤›nda kullan›lmaktad›r.

Sözlü kültür ortam›nda yarat›lan ve sözlü edebiyat gelene¤inin bir türü olan ef-
sanenin en yayg›n olarak kabul gören tan›m› “gerçek veya hayalî muayyen flah›s,
hâdise veya yer hakk›nda gerçek oldu¤una inan›larak anlat›lan hikâye” fleklinde-
dir. Bu k›sa ve özlü tan›m›nda yer alan üç ana unsurdan hareketle sistematik bir
biçimde tan›mlan›fl› flu flekildedir: 

1) Efsane, anlat›c›n›n tarihî zaman kavram› içinde uygundur. 
a) Efsane, muayyen bir tarihî (gerçek veya hayalî) bir hadise ile birlefltiril-

mifltir.
b) Efsane, muayyen bir flah›sla, yani, bir ad verilen tarihî (gerçek veya ha-

yalî) bir flahsiyet ile birlefltirilmifltir. 
2) Efsane, anlatan›n co¤rafî alan kavram›na uygundur; yani, o, belirli bir yerle

birlefltirilmifltir;
3) Efsane gerçek oldu¤una inan›lan bir hikâyedir. Gerçi o, tabiatüstü hâdiseler-

le ifl görür, ama anlat›c›lar› taraf›ndan onun gerçek oldu¤una inan›l›r. Onu
anlatan›n ve dinleyenin yaflad›¤› dünyas›na aitmifl gibi itibar edilir. Bu un-
surlar içinde yer alan belirli “tarihî” bir olay ve kifli ile birlefltirilmesi ile “be-
lirli co¤rafî” bir yerle birlefltirilmesi hususlar› efsanelerin en temel özellikle-
ri aras›ndad›r. 

Tarihî bir olay dolay›s›yla, “tarihsel zaman”la birlefltirilmifl olmak efsaneleri, za-
man bak›m›ndan “bafllang›ç zaman›” veya kosmostan kâinata dönüflüm sürecinde
“ilk yarat›l›fl zaman›”n› konu edinen veya kozmik zamandaki olaylar› konu edinen
“mit” türünden ay›rt edici bir özelliktir. Ayr›ca efsanelerde kahramanlar, ola¤anüs-
tü güçlere sahip olmalar›na karfl›n tanr› veya yar› tanr› de¤ildir. Efsaneler bu özel-
likleriyle, kahramanlar› genellikle tanr› ve yar› tanr› olan mitlerden ayr›l›rlar. Anla-
t›c› ve dinleyicileri taraf›ndan efsanelerin gerçek olduklar›na inan›l›r. Bu gerçek öl-
çülebilen objektif bir gerçek olmaktan ziyade anlatan ve dinleyene ba¤l› göreceli
bir gerçektir ve geleneksel icra ba¤lamlar›nda benzer olaylar› güncel örneklerle
nakleden bir baflka sözlü edebiyat türü olan memoratlardan kaynaklanan neden-
lerle “mutlak” bir gerçek olarak kabul görür ve inan›l›r. 

Bu özellikleriyle de efsanelerin en önemli ifllevi bir toplumdaki yayg›n halk
inançlar›n› köklefltirmek, bir veya birkaç cümleyle ifade edilebilecek bir inanç çe-
kirde¤ini (ritini) bir çok “tarihî” veya “tarihîlefltirilmifl” olaya ba¤layarak törensel
hâle getirmek (ritüellefltirmek) ve bu törensel kutlamalarla genifl bir gelenek çev-
resi meydana getirmek veya mevcut gelenek çevresinin devam›n› sa¤lamakt›r.
Nakledilenlerin gerçek oldu¤una inan›fl efsaneleri bir baflka sözlü edebiyat türü
olan ve esasen içeri¤inin gerçek oldu¤una inan›lmamas› veya “yalan” yahut “kur-
gu” olarak düflünülen masal türünden ay›r›r.

Efsanelerde, tabiatüstü “aflk›n” güç veya güçlerin tecelli etti¤i olaylar›n ba¤l› ol-
du¤u gizli ve esrarengiz bir âlem vard›r. Bu âlemin s›rlar›na hiçbir zaman tam ola-
rak eriflilemez. Bu ba¤lamda, yukar›da iflaret edildi¤i gibi gerçeklik unsurunun ya-
n›nda ola¤anüstülük ve kutsall›k da efsanenin sahip oldu¤u unsurlardand›r. Bir
baflka ifadeyle, bir efsanenin temelinde inanç unsuru mutlaka bulunurken, di¤er
özelliklerden bir veya birkaç› mevcuttur.
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Yap› bak›m›ndan masal gibi sabit veya yar› sabit bir forma sahip olmayan efsa-
neler icra edildikleri konuflma durumuna uygun bir biçim alarak hacimleri ilk, ikin-
ci defa veya daha fazla anlat›lmakta olduklar›na ba¤l› olarak de¤iflebilen konuflma-
l›k türlerin (conversional genres) özelliklerini gösterirler. Ancak kendi bafllar›na
ba¤›ms›z bir anlat› olarak anlat›ld›klar› için anlatmal›k türler aras›nda yer al›rlar. Ef-
saneler genel olarak bir veya birkaç motif içeren k›sa bir anlat›m türüdür.

Efsanelerin baz›lar› pek az de¤ifliklerle bir ülkenin de¤iflik yerlerinde veya de-
¤iflik ülkelerde, anlat›ld›klar› yere uygun düflen bir mahallîleflmeye u¤ray›p söz ko-
nusu co¤rafyaya ba¤lanarak anlat›l›rlar, bu tür efsanelere “gezgin efsane” (migra-
tory legends) ad› verilir. Baz› hayvan ve bitkilerin oluflum ve kökenini anlatan ef-
sanelere de “etiyolojik efsaneler” denilmektedir. Türk kültüründeki büyük sufile-
rin, evliyalar›n, hayatlar›ndan, kerametlerinden bahseden efsanelere “menk›be” ve
bu tür menk›beleri toplayan eserlere de “menak›b-nâme” ad› verilir.

Tafl kesilme motifi Türk efsaneleri aras›nda son derece yayg›n bir motiftir. Bu
motifi tafl›yan bir efsane flöyledir: “Erzurum’un, Karayaz› ‹lçesinin K›zmusa adl›
köyünde vaktiyle bir adam yaflarm›fl. Bu adam veliymifl fakat k›z› kendisinin sözü-
nü dinlemezmifl. Ayn› köyden Musa ad›nda bir genç varm›fl. Musa bu k›z› seviyor-
mufl. K›zla gizli gizli buluflurlarm›fl. Gençler bir gün aralar›nda anlafl›rlar ve ka-
çarlar. K›z›n babas› kaçt›klar›n› anlay›nca pefllerinden gitmemifl. Köylüler gelip,
“Müsaade et, biz gidelim Musa’y› öldürüp k›z›n› getirelim demifller. K›z›n babas›
müsaade etmemifl. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demifl.

Sabah olunca köylüler, köyün d›fl›nda iki kifli görürler, yanlar›na yaklafl›nca
delikanl›yla k›z› tafllaflm›fl olarak görmüfller. O günden sonra bu köyün ad› “K›z-
musa” olarak kalm›fl. Hâlâ köyün giriflinde bu tafllaflm›fl iki insan fleklini görmek
mümkündür.” Bu efsane bir yönüyle köyün ad›n›, di¤er yönüyle de köye yak›n
insan flekline benzeyen iki kayan›n oluflum nedenini aç›klamaktad›r. Efsaneyle ba-
ba sözünün dinlenmesinin önemli oldu¤u ve toplumsal geleneklerin çi¤nenmesi
durumunda Tanr›’n›n gazaba gelip isyankarlar› cezaland›raca¤› anlat›lmaktad›r.

Tematik olarak son derece zengin bir çeflitlili¤e sahip olan efsanelerin ihtiva et-
tikleri konulara göre yap›lm›fl ve genel kabul görmüfl s›n›fland›rmas› flu flekildedir:

I) Yarat›l›fl ve Dünyan›n Sonu ile ‹lgili Efsaneler
II) Tarihî Efsaneler ve Medeniyet Tarihi ile ‹lgili Efsaneler

A. Medeniyetle ilgili yerlerin ve fleylerin kayna¤›n› anlatan efsaneler.
B. Belli yerlerle ilgili efsaneler.
C. ‹lk ve erken tarihle ilgili efsaneler.
Ç. Savafllar ve felaketlerle ilgili efsaneler.
D. Belli ve seçkin flahsiyetlerle ilgili efsaneler.
E. ‹syanlarla ilgili efsaneler.

III)Ola¤anüstü Kifliler, Varl›klar ve Güçlerle ‹lgili Efsaneler
A. Kaderle ilgili efsaneler.
B. Ölüm ve ölülerle ilgili efsaneler.
C. Tabiat›n ve hayvanlar›n koruyucular›yla ilgili efsaneler.
Ç. Ola¤anüstü yarat›klarla ilgili efsaneler.
D. Tabiatta bulunan ruhlarla ilgili efsaneler.
E. Hayaletlerle ilgili efsaneler.
F. fiekil de¤ifltiren yarat›klarla ilgili efsaneler.
G. fieytanla ilgili efsaneler.
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H. Hastal›k ve sakatl›¤a sebep olan yarat›klarla ilgili efsaneler.
I. Ola¤anüstü güçleri olan yarat›klarla ilgili efsaneler.
‹. Mitik hayvanlar ve bitkilerle ilgili efsaneler
K. Hazinelerle ilgili efsaneler.

IV)Dinî Efsaneler.

Kendi bafllar›na ba¤›ms›z bir tür olmakla birlikte pek çok di¤er sözlü edebiyat
türü gibi efsaneler de icra edildikleri ba¤lam›n durumuna göre bazen mitler, epik
destanlar baflta olmak üzere di¤er anlat›lar›n içinde de yer alabilirler.

Buradaki bilgilerin büyük bir k›sm›n› Özkul Çobano¤lu’nun Türk Halk Kültüründe Me-
moratlar ve Halk ‹nançlar› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2003) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r.
Bu kitab›n 1. ve 2. bölümünde konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulabilirsiniz.

Efsanelerin mitlerle en çok benzeflen yönü nedir?
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Anlatmal›k Tür Kavram›n› Tan›mak.

Anonim Halk Edebiyat› türlerinden baz›lar› an-
latma etkinli¤ine dayal› ve buna uygun bir anla-
t›m tutumu ve yap›sal özelliklere sahiptir. Bu tür
anlatmay› esas alan fliir, düzyaz› (nesir) ve her
ikisinin kar›fl›k olarak bulunabildi¤i bu sözlü ede-
biyat türleri anlatmal›k türler (narrative genres)
olarak adland›r›l›r. Anonim Halk Edebiyat›n›n
anlatmal›k türlerini mitler, epik destanlar, efsa-
neler, masallar, halk hikâyeleri ve f›kralar olarak
s›ralanabilir. 

Mit Kavram› ve Oluflumunu Aç›klamak.

‹nsan davran›fllar› için model teflkil eden, hayata
anlam ve önem kazand›ran, dolay›s›yla insan›n
kendini anlamland›rmas›n› sa¤layan ve her za-
man için bir yarat›l›fl›n öyküsünü anlatan kutsal
kabul edilen metinlere “mit” (myht) ad› verilir. 
Mitlerdeki kahramanlar veya kifliler ola¤anüstü
tanr›sal varl›klard›r. Mitler, kutsal ya da ola¤a-
nüstü olan güç veya güçlerin dünyaya çeflitli za-
manlarda yapt›klar› heyecan verici ak›nlar›n›n
tasvir edildi¤i öykülerdir. Mitlerin, yaflad›klar›
kültürlerde “gerçek hikâye” oldu¤una inan›l›r,
yaflad›klar› toplum içinde ritüel olarak uygulama
fleklinde törenlerde anlat›larak canland›r›l›rlar.
Bir baflka ifadeyle söyleyecek olursak, mit veya
mitler, insanlar›n toplumsal yaflamlar›n› belirle-
yen temel ö¤elerden biri, bu insanlar›n içinde
yaflad›klar› toplumu ve dünyay› alg›lama flekille-
ridir. Bu ba¤lamda, her insan kendi toplumunun
içindeki di¤er kiflilerle ve özellikle yak›n oldu¤u
gruplarla bir “toplum haritas›” paylafl›r. Bu top-
lum içindeki insanlar böyle bir temel haritadan
hareket ettikleri için anlaflabilirler ve içinde yafla-
d›klar› toplumun gereklerini yerine getirebilirler. 
‹nsanl›k tarihinin en eski devirlerinden beri, in-
san topluluklar› “yüce” sayd›klar› kavram, olay
ve atalar›, ölüleri, ölüm, do¤um, efsane kahra-
manlar› baflta olmak üzere “kutsal” olarak nitele-
dikleri hayvanlara, da¤, kaya, su, günefl, ay, y›l-
d›z vb. tabiî unsurlara karfl›, özü itibariyle inanç-
tan kaynaklanan ve birbirleriyle gevflek de olsa
iliflkili olarak bir davran›fllar örgüsü oluflturan ve
kült olarak nitelendirilen inanç ve pratikler orta-
ya koymufllard›r. Bu özelli¤iyle de, mitler, ilkel
ilmî düflüncenin ilk belirtileridir. Dahas› bugün

mitolojinin çal›flma sahas› içinde yer alan bu an-
lat›lar, insanl›k tarihinde gerçek veya gerçeküstü
olgu ve olaylar› kavramlaflt›rman›n ve kendi için-
de bir mant›¤a sahip teorik bir yap›ya oturtma-
n›n yan› s›ra, sözün çeflitli maddi kay›t teknoloji-
leriyle kaydedilip saklanmas›n›n henüz bilinme-
di¤i dönemlerden bafllayarak sözlü kültür orta-
m›nda, söz konusu kavramlaflt›rmalar› derleyip,
koruyarak yeni kuflaklara aktaran sözel bir an-
siklopedi ifllevi görmüfllerdir.

Türk Mitolojisinin Özelliklerini Tan›mak.

Türk mitolojisi dünyan›n en eski ve en zengin
mitolojik geleneklerinden birisidir. Türk mitoloji-
si üzerine pek çok çal›flma yap›lm›fl olmakla bir-
likte henüz tam anlam›yla Türk mitolojisine ait
unsurlar›n yer ald›¤› materyalin tamam› toplana-
mam›flt›r. Türkiye’de Türk mitolojisiyle ilgili en
hacimli çal›flma Bahaeddin Ögel’in Türk Mitoloji-

si adl› iki ciltlik çal›flmas›d›r. W. Radlof’un XIX.
yüzy›lda Türkistan ve Sibirya Türkleri aras›nda
sözlü kaynaklardan derleyip Proben adl› çal›flma-
s›nda yay›nlad›¤› sözlü kaynaklar da Türk mitolo-
jisi aç›s›ndan son derece önemli bilgiler içermek-
tedir. Bunlardan birisi olan bir kam (flaman) alk›-
fl›n› (duas›) Türkiye Türkçesine aktararak yay›n-
layan Abdülkadir ‹nan’d›r. Bugün hâlâ, Gök Tan-
r› dinine veya flamanist inançlara sahip olan Altay
Türklerinin bu duas›nda yer alan alkar›s› ve al-
bast› inançlar› bin y›ldan beri müslüman olan ve
bin y›l önce Türkistan’dan Anadolu’ya göç eden
Müslüman O¤uz Türkleri aras›nda da yaflad›¤› ve
sosyo-kültürel hayatta baz› inan›fl ve davran›fllar›
yönlendirmeye devam etti¤i görülmektedir.

Epik Destan Kavram›n› Tan›mlamak.

Mitlerden sonra yarat›lan en eski sözlü edebiyat
türlerinden birisi epik destan gelene¤idir. Epik
destanlar, kahramanlar›n›n insan, anlatt›klar› za-
man›n tarihsel zaman ve kutsal kabul edilmeyifl-
leri gibi özelliklerle mitlerden ayr›lan, bir kahra-
man›n bafl›ndan geçen olaylar›n ço¤unlukla man-
zum olarak anlat›ld›¤› uzun anlat›lard›r. 
Sosyal ve kültürel bir olgu olarak epik destanlar
dinleyicilerin önünde teatral bir biçimde icra edi-
len kültürel ve tarihsel kahramanlara ait göste-
rimler demekle efl anlaml›d›r. Bu gösterimlerin
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icras›n›n gerçek mahiyeti ise, göçerevli bir kültü-
rel ba¤lamda -yaz›n›n icat olmad›¤› dönemler ve-
ya kullan›m›n›n son derece s›n›rl› oldu¤u yak›n
ça¤lar- düflünüldü¤ünde çok küçük yafllardan iti-
baren sabahtan akflama kadar tek bafl›na veya
bir iki arkadafl›yla sürülerin peflinde dolaflan ve-
ya avlanan bir insan›n, ailesi d›fl›nda bir bireyin -
gelenek kurumsallaflmas› dahilinde- dramatize
ederek aktard›¤› anlat›lar›n onun hayat›nda tafl›-
d›¤› önem ve yer düflünülmeden, anlafl›lamaz.
Öncelikle bu bir sosyalleflme vesilesidir. 
Dahas› ve belki de en önemlisi içine do¤ulan
kültürün temel de¤erlerini aktaran dilin ve tafl›-
nan kültürün özümsenmesini sa¤layan bir kül-
türleflme (acculturation) hadisesidir. Ayn› de¤er-
lere dayal› ve kültürel kahraman simgecili¤inde
tematik olarak gerçekleflen ortak de¤erler man-
zumesinin kazand›rd›¤› toplumsall›k vard›r. Bu
toplumsall›¤›n ifadesini bulaca¤› “biz” kabulü ise,
destanlar›n ulusal kültürün var olufl zeminidir.
Yarat›l›fl devrinden uçsuz bucaks›zm›fl gibi gözü-
ken kâinata aile, soy, boy esas›na göre da¤›lm›fl
yerlefliklikten uzak veya yerleflik toplumsal bir
var oluflun ve binlerce y›la ulaflan süreklili¤inin
belki de en önemli nedeni, dahas› bunun ger-
çekleflmesini sa¤layan kurumu, araç ve gereci,
epik destanlard›r.

Türk Epik Destan Gelene¤ini Tan›mak.

Türk epik destan gelene¤i sözlü kaynaklardan
derlenerek yaz›ya geçirilmifl destan say›s› ve pek
çok yerde hâlâ yaflamakta oluflu gibi nedenlerle
dünyan›n en zengin epik destan gelene¤idir.
Türk depik destanlar›, eski destanlar ve yeni des-
tanlar olarak ikiye ayr›labilir. Yeni destanlar, sa-
hip olduklar› konusal özelliklerle arkaik, kahra-
manl›k ve tarihî destanlar olarak üçe ayr›labilir.
Türk epik destan gelene¤i yüzlerce destandan
oluflur. Dünyan›n en genifl hacimli veya büyük
destan› K›rg›z Türkleri aras›nda anlat›lmakta olan
Manas Destan›’d›r. 
Türk destanlar›nda binlerce motif yer almakla
birlikte kutsal ›fl›k, demir ve demirciler, düfller,
ok-yay, canl› k›l›ç, kutsal a¤aç, kutsal da¤, kut-
sal su, bozkurt, kutsal da¤, kutsal ma¤ara gibi
baz› motiflere destanlarda yayg›n olarak rastla-
n›r. Türk epik destan gelene¤i kahramanlar›n
yaflad›klar› sosyal yap›y› gerçekçi bir biçimde
aksettirmifllersdir.

Efsane Kavram›n› ve Özelliklerini Aç›klamak.

Efsane terimi, dilimize Farsçadan girmifltir. Efsa-
ne kavram› ‹slâm medeniyeti dairesine girmez-
den önce Eski Türkçede “sab”, “saw”, “kep” ve
“irtegi” kelimeleriyle ifade edilmifltir. Sözlü kül-
tür ortam›nda yarat›lan ve sözlü edebiyat gelene-
¤inin bir türü olan efsanenin en yayg›n olarak
kabul gören tan›m› “gerçek veya hayalî muayyen
flah›s, hâdise veya yer hakk›nda gerçek oldu¤u-
na inan›larak anlat›lan hikâye” fleklindedir. 
Tarihî bir olay dolay›s›yla “zaman”la birlefltirilmifl
olmak efsaneleri, zaman bak›m›ndan “bafllang›ç
zaman›” veya kosmostan kâinata dönüflüm süre-
cinde “ilk yarat›l›fl zaman›”n› konu edinen “mit”
türünden ay›rt edici bir özelliktir. Ayr›ca, efsane-
lerde kahramanlar, ola¤anüstü güçlere sahip ol-
malar›na karfl›n tanr› veya yar› tanr› de¤ildir. Ef-
sanelerin temelinde yer alan inanç unsuru ön
plandad›r. Anlat›c› ve dinleyicileri taraf›ndan ef-
sanelerin gerçek olduklar›na inan›l›r. Bu gerçek
ölçülebilen objektif bir gerçek olmaktan ziyade
anlatan ve dinleyene ba¤l› göreceli bir gerçektir
ve geleneksel icra ba¤lamlar›nda benzer olaylar›
güncel örneklerle nakleden bir baflka sözlü ede-
biyat türü olan “memorat” lardan kaynaklanan
nedenlerle “mutlak” bir gerçek olarak kabul gö-
rür ve inan›l›r. Efsanelerin baz›lar› pek az de¤i-
flikliklerle bir ülkenin de¤iflik yerlerinde veya de-
¤iflik ülkelerde, anlat›ld›klar› yere uygun düflen
bir mahallîleflmeye u¤ray›p söz konusu co¤raf-
yaya ba¤lanarak anlat›l›rlar, bu tür efsaneler “gez-
gin efsane” (migratory legends) ad› verilir.
Varl›klar›n oluflum ve kökenini anlatan efsanele-
re de “etiyolojik efsaneler” denilmektedir. Türk
kültüründeki büyük sufilerin, evliyalar›n, hayat-
lar›ndan, kerametlerinden bahseden efsanelere
“menk›be” ve bu tür menk›beleri toplayan eser-
lere de “menak›b-nâme” ad› verilir.
Tematik olarak son derece zengin bir çeflitlili¤e
sahip olan efsanelerin içerdikleri konulara göre
genel kabul görmüfl bir s›n›fland›rmalar› mevcut-
tur. Kendi bafllar›na ba¤›ms›z bir tür olmakla bir-
likte pek çok di¤er sözlü edebiyat türü gibi efsa-
neler de icra edildikleri ba¤lam›n durumuna gö-
re bazen mitler ve epik destanlar baflta olmak
üzere di¤er anlat›lanlar›n içinde de yer alabilirler.
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1. ‹nsan davran›fllar› için model teflkil eden, hayata an-
lam ve önem kazand›ran, dolay›s›yla insan›n kendini
anlamland›rmas›n› sa¤layan ve kutsal kabul edilen me-
tinlere ne ad verilir?

a. Epik destan
b. Efsane
c. Mit
d. Memorat
e. Menk›be

2. Yaflanm›fl olaylar›n hikâyesi inanc›yla, sözlü kültür
ortam›nda ve yüz yüze bir iletiflim ba¤lam›nda teatral
çizgilere sahip bir biçimde anlat›l›p nakledilen, temal›
öykülere ne ad verilir?

a. Epik destanlar
b. Efsaneler
c. Surname
d. Menak›pnameler
e. Mitler

3. Mitlerin konusu nedir?
a. Tarihî yerleri ve olaylar› anlatmak
b. Tarihî kifliliklerin hayatlar›n› anlatmak
c. Ola¤anüstü varl›klarla görme, dokunma, hisset-

me ve konuflma yollar›ndan biriyle kurulan ile-
tiflimi anlatmak

d. Kahramanl›k ana temal› öyküler anlatmak
e. Her zaman bir yarat›l›fl›n öyküsünü anlatmak

4. Afla¤›dakilerden hangisi mitlerin özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. Tanr›sal ve ola¤anüstü varl›klar›n eylemlerini
konu etmesi

b. Anlat›lan öykülerin gerçek ve kutsal olarak ka-
bul edilmesi

c. Sosyal ve toplumsal yap›daki davran›fl ve düflü-
nüfl biçimlerini etkilemesi

d. Ritüellere yer vermemesi
e. Bir tören havas› içinde anlat›lmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi “Köken Aç›klay›c› (etiyolo-
jik mitlerin” ele ald›¤› konulardan biri de¤ildir?

a. Dünyan›n oluflumu
b. ‹nsan›n yarad›l›fl›
c. Yeni dünyan›n keflfi
d. Co¤rafi flartlar›n oluflumu
e. Dinsel törenlerin nitelikleri

6. Dile dayal› kültürel malzeme afla¤›daki akademik di-
siplinlerin hangisinin ortaya ç›k›fl›nda etkili olmam›flt›r?

a. Halkbilimi
b. Arkeoloji
c. Sosyoloji
d. Etnolojii
e. Antropoloji 

7. Afla¤›dakilerden hangisi epik destanlar›n gerçek ol-
du¤unu düflündüren nedenlerden biri de¤ildir?

a. Kahramanlar›n tarihi kiflilikler olmas›
b. Olaylar›n gerçek olmas›
c. Olaylar›n geçti¤i mekânlar›n›n gerçek olmas›
d. Kullan›lan dilin saf Türkçe olmas›
e. Belli tarihi dönemleri içermesi

8. Afla¤›dakilerden hangisi Tarihî Efsaneler ve Medeni-
yet Tarihi ile ‹lgili Efsaneler kategorisine girmez?

a. Medeniyetle ilgili yerlerin ve fleylerin kayna¤›n›
anlatan efsaneler

b. Belli yerlerle ilgili efsaneler
c. ‹lk ve erken tarihle ilgili efsaneler
d. Savafllar ve felaketlerle ilgili efsaneler
e. Ölüm ve ölülerle ilgili efsaneler

9. Ola¤anüstü varl›klarla görme, dokunma, hissetme
ve konuflma yollar›ndan biriyle kurulan iletiflime dair
kiflisel hat›ralara ne ad verilir?

a. Memorat
b. Epik destan
c. Mit
d. Efsane
e. Seyahatname

10. Pek az de¤ifliklerle bir ülkenin de¤iflik yerlerinde
veya de¤iflik ülkelerde, anlat›ld›klar› yere uygun düflen
bir mahallîleflmeye u¤ray›p söz konusu co¤rafyaya ba¤-
lanarak anlat›lan efsanelere ne ad verilir?

a. Etiyolojik efsane
b. Menk›be efsane
c. Gezgin efsane
d. Dinî efsane
e. Tarihî efsane

Kendimizi S›nayal›m
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O¤uz Ka¤an Destan›
“Olsun” dediler. Onun resmi budur. Bundan sonra se-
vindiler. Yine günlerden bir gün Ay Ka¤an›n gözü par-
lad›, do¤um a¤r›lar› bafllad› ve bir erkek çocuk do¤ur-
du. Bu çocu¤un yüzü gök; a¤z› atefl (gibi) k›z›l; gözleri
ela; saçlar› ve kafllar› kara idi. Perilerden daha güzeldi.
Bu çocuk anas›n›n gö¤sünden ilk sütü emdi ve bir da-
ha emmedi. Çi¤ et, çorba ve flarap istedi. Dile gelmeye
bafllad›; k›rk gün sonra büyüdü, yürüdü ve oynad›.
Ayaklar› öküz aya¤› gibi; beli kurt beli gibi; omuzlar›
samur omuzu gibi; gö¤sü ay› gö¤sü gibi idi. Vücudu
bafltan afla¤› tüylü idi. At sürüleri güder, ata biner ve av
avlard›. Günlerden ve gecelerden sonra yi¤it oldu. (ek-
sik...) O ça¤da, orada büyük bir orman vard›; birçok
dereler ve ›rmaklar vard›. Buraya gelen avlar ve uçan
kufllar çoktu. 
Bu orman›n içinde bir gergedan vard›. At sürülerini ve
halk› yerdi. Büyük ve yaman bir canavard›. A¤›r bir ezi-
yetle halk› ezmiflti. O¤uz Ka¤an cesur bir adamd›. Bu
gergedan› avlamak istedi. Günlerden bir gün ava ç›kt›.
Karg›, yay, ok, k›l›ç ve kalkanla ava gitti. Bir geyik ele
geçirdi, onu sö¤üt dal› ile bir a¤aca ba¤lad› ve gitti.
Sonra sabah oldu. Tan a¤ar›rken yine geldi ve gördü ki:
gergedan geyi¤i alm›fl. Sonra O¤uz Ka¤an bir ay› tuttu;
onu alt›n kufla¤› ile a¤aca ba¤lad›, gitti. Yine sabah ol-
du. Tan a¤ar›rken yine geldi ve gördü ki: gergedan ay›-
y› da alm›fl. Bu sefer o a¤ac›n dibinde (kendisi) durdu.
Gergedan geldi ve bafl› ile O¤uz’un kalkan›na vurdu.
O¤uz karg› ile gergedan›n bafl›na vurdu ve onu öldür-
dü. K›l›c› ile bafl›n› kesti, ald› gitti. Tekrar geldi¤i zaman
gördü ki: bir ala do¤an gergedan›n ba¤›rsaklar›n› ye-
mekteydi. Yay ve okla ala do¤an› öldürdü ve bafl›n›
kesti. Ala do¤an›n resmi budur (...). Sonra dedi ki: (Ger-
gedan) geyi¤i yedi, ay›y› yedi. Karg›m onu öldürdü; de-
mir olsa (oldu¤u için). Gergedan› ala do¤an yedi. Ya-
y›m, okum onu öldürdü; bak›r olsa (oldu¤u için) - de-
di, gitti. Gergedan›n resmi budur (...).
Yine günlerden bir gün O¤uz Ka¤an bir yerde Tanr›ya
yalvarmakta idi. Karanl›k bast›. Gökten bir gök ›fl›k in-
di. Güneflten ve aydan daha parlakt›. O¤uz Ka¤an ora-
ya yürüdü ve gördü ki: o ›fl›¤›n içinde bir k›z var, yaln›z
oturuyor. Çok güzel bir k›zd›. Bafl›nda (aln›nda?) ateflli
ve parlak bir beni vard›, demir kaz›k (kutup y›ld›z›) gi-
bi idi. O k›z öyle güzeldi ki, gülse, gök tanr› gülüyor;
a¤lasa, gök tanr› a¤l›yor (san›l›rd›). O¤uz Ka¤an onu
görünce akl› gitti; sevdi, ald›. Onunla yatt› ve istedi¤ini
ald›. K›z gebe kald›. Günler ve gecelerden sonra (göz-
leri) parlad› ve üç erkek çocuk do¤urdu. Birincisine
Kün ad›n› koydular; ikincisine Ay ad›n› koydular; üçün-
cüsüne Yulduz ad›n› koydular. 

Yine bir gün O¤uz Ka¤an ava gitti. Önünde, bir göl or-
tas›nda, bir a¤aç gördü. Bu a¤ac›n kovu¤unda bir k›z
vard›, yaln›z oturuyordu. Çok güzel bir k›zd›. Gözü gök-
ten daha gök idi: saç› ›rmak gibi dalgal› idi; difli inci gi-
bi idi. Öyle güzeldi ki, e¤er yer yüzünün halk› onu gör-
se: Eyvah! ölüyoruz! der ve (tatl›) süt (ac›) k›m›z olurdu.
O¤uz Ka¤an onu görünce akl› gitti. Yüre¤ine atefl düfl-
tü; onu sevdi, ald›. Onunla yatt› ve diledi¤ini ald›. (K›z)
gebe kald›. Günler ve gecelerden sonra (gözleri) parla-
d› ve üç erkek çocuk do¤urdu. Birincisine Kök ad›n›
koydular; ikincisine Ta¤ ad›n› koydular; üçüncüsüne
Tengiz ad›n› koydular. 
Sonra O¤uz Ka¤an büyük bir toy (ziyafet) verdi. Halka
emir verdi ki... (Eksik) (O¤uz Ka¤an halk›) ça¤›r›nca,
ahali birbirine dan›flt› ve geldi. O¤uz Ka¤an k›rk masa
ve k›rk s›ra yapt›rd›. Türlü afllar, türlü flaraplar, tatl›lar
ve k›m›zlar yediler ve içtiler. 
Toydan sonra O¤uz Ka¤an beylere ve halka yarl›k ver-
di ve “Ben sizlere oldum Ka¤an; alal›m yay ile kalkan;
niflan olsun bize buyan; kurt olsun (bize) uran (savafl
ba¤›r›fl›); demir karg› olsun orman; av yerine yür(ü)sün
kulan; daha deniz daha müren (›rmak); günefl bayrak,
gök kur›kan, (çad›r)” dedi. Ondan sonra O¤uz Ka¤an
dört yana emirler yollad›; tebli¤ler yazd› ve ilçilere ve-
rip gönderdi. Bu tebli¤lerde flöyle yaz›lm›flt›: “Ben Uy-
gurlar›n ka¤an›y›m ve yer yüzünün dört köflesinin ka-
¤an› olsam gerekir. Sizden itaat dilerim. Kim benim
emirlerime bafl e¤erse, hediyelerini kabul ederek, onu
dost edinirim. Kim bafl e¤mezse, gazaba gelirim; düfl-
man sayarak, ona karfl› asker ç›kart›r ve derhal bask›n
yap›p onu ast›r›r ve yok ettiririm.” Yine o zamanlarda
sa¤ yanda, Altun Ka¤an ad›nda bir ka¤an vard›. Bu Al-
tun Ka¤an O¤uz Ka¤an’a elçi gönderdi. Pek çok alt›n,
gümüfl takdim etti ve yakut tafllar› al›p, pek çok cevahir
yollayarak, bunlar› O¤uz Ka¤an’a sayg› ile sundu. Ona
itaat etti, eyi hediyelerle dostluk temin etti ve onunla
dost oldu. 
Sol yan›nda Urum ad›nda bir ka¤an vard›. Bu ka¤an›n
askeri ve flehirleri pek çoktu. Bu Urum Ka¤an, O¤uz
Ka¤an’›n emirlerini dinlemezdi. Onun arkas›ndan git-
mezdi. “Ben onun sözünü tutmam” diyerek emrine bak-
mad›. O¤uz Ka¤an gazaba gelerek onun üzerine yürü-
mek istedi; bayra¤›n› açarak, asker ile ona karfl› yürü-
dü. K›rk gün sonra Muz Ta¤ ad›nda bir da¤›n ete¤ine
geldi. Çad›r›n› kurdurdu ve sessizce uyudu. 
Tan a¤ar›nca O¤uz Ka¤an’›n çad›r›na günefl gibi bir ›fl›k
girdi. O ›fl›ktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek
kurt ç›kt›. Gördü ki, askerin önünde gök tüylü ve gök

Okuma Parças›
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yeleli büyük bir erkek kurt yürümektedir ve kurdun ar-
d› s›ra ordu gelmektedir. Gök tüylü ve gök yeleli bu
büyük erkek kurt birkaç gün sonra durdu. O¤uz Ka¤an
da askeri ile durdu. Burada ‹til Müren ad›nda bir deniz
vard›. Bu ‹til Müren’in kenar›nda bir kara da¤›n önün-
de savafl bafllad›. Okla, karg› ile ve k›l›çla vurufltular.
Askerlerin aras›nda vuruflma çok oldu, halk›n gönülle-
rinde kayg› çok oldu. Bo¤uflma ve vuruflma öyle yaman
oldu ki, ‹til Müren’in suyu zencefre gibi bafltanbafla k›p
k›rm›z› oldu. O¤uz Ka¤an yendi ve Urum Ka¤an kaçt›. 
O¤uz Ka¤an Urum Ka¤an’›n hanl›¤›n› ve halk›n› ald›.
Onun ordugah›na pek çok cans›z ve pek çok canl› ga-
nimet düfltü. Urum Ka¤an’›n bir kardefli vard›. Ad› Uruz
Beg idi. Bu Uruz Beg o¤lunu da¤ bafl›nda, derin ›rmak
aras›nda iyi tahkim edilmifl bir flehre yollad› ve: “fiehri
korumak gerek, sen flehri bizim için koru ve savafltan
sonra bize gel- dedi.” O¤uz Ka¤an bu flehre yürüdü
Uruz Beg’in o¤lu ona çok alt›n ve gümüfl yollad› ve de-
di ki: “ Ey (O¤uz Ka¤an), sen benim ka¤an›ms›n; ba-
bam bana bu flehri verdi ve: “fiehri korumak gerekir;
sen de flehri benim için koru ve savafltan sonra gel” de-
di. “Babam (sana) k›zd› ise, bu benim suçum mudur?
Ben senin emrini yerine getirmeye haz›r›m. Bizim sa-
adetimiz senin saadetindir; bizim uru¤umuz senin a¤a-
c›n›n (?) yemiflindendir. Tanr› sana yer vermek lütfunda
bulunmufl; ben sana bafl›m› ve saadetimi veriyorum; sa-
na vergi veririm ve dostluktan ç›kmam” dedi. O¤uz Ka-
¤an yi¤iti iyi gördü, sevindi, güldü ve “Sen bana çok al-
t›n yollam›fls›n ve flehri iyi korumuflsun” dedi. Onun
için ona Saklap ad›n› koydu ve onunla dost oldu. 
Sonra O¤uz Ka¤an askerleriyle ‹til ad›ndaki ›rma¤a gel-
di. ‹til büyük bir ›rmakt›r. O¤uz Ka¤an onu gördü ve
“‹tilin suyunu nas›l geçeriz?” dedi. Asker aras›nda iyi bir
bey vard›. Onun ad› Ulu¤ Ordu Beg idi. O ak›ll› ve... bir
erdi; gördü ki, bu yerde pek çok dal ve pek çok a¤aç
a¤aç... O a¤açlar›... kesti ve bu a¤açlara yatt›, geçti.
O¤uz Ka¤an sevindi, güldü ve: “Sen burada bey ol; se-
nin ad›n K›pçak Beg olsun” - dedi. Yine ilerledi. 
Ondan sonra O¤uz Ka¤an yine gök tüylü ve gök yeleli
erkek kurdu gördü. O kurt O¤uz Ka¤an’a: “fiimdi O¤uz,
sen asker ile buradan yürüyerek, halk› ve beyleri götür;
ben önden sana yol gösteririm.” dedi. Tan a¤ar›nca,
O¤uz Ka¤an gördü ki, erkek kurt askerin önünde yürü-
mektedir; sevindi ve ilerledi. O¤uz Ka¤an her zaman
bir alaca ata binerdi. O bu at› pek çok severdi. Yolda
bu at gözden kaybolup kaçt›. Burada büyük bir da¤
vard›. Üstünde don ve buz vard›. Onun bafl› so¤uktan
ap ak idi. Onun için ad› Muz Ta¤ idi. O¤uz Ka¤an’›n at›
bu Muz Ta¤’›n içine kaçt›, gitti. O¤uz Ka¤an bundan
çok eziyet ve ›st›rap çekti. Asker aras›nda bir kahraman

bey vard›. Ne tanr›dan ne de fleytandan korkar idi. Yü-
rüyüfle ve so¤u¤a dayan›kl› bir erdi. O bey da¤lara gir-
di, yürüdü. Dokuz gün sonra at› O¤uz Ka¤an’a getirdi.
Muz Ta¤da çok so¤uk oldu¤undan, o bey kara sar›lm›fl-
t›, bembeyazd›. O¤uz sevinçle güldü ve: “Sen buradaki
beylere bafl ol ve senin ad›n ebediyen Karluk olsun”
dedi. Ona çok mücevher ba¤›fllad› ve ilerledi. 
Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin duvarlar› alt›ndan,
pencereleri gümüflten ve çat›s› demirdendi. Kapal› idi
ve anahtar› yoktu. Asker aras›nda çok becerikli bir adam
vard›. Ad› Tömürdü Ka¤ul idi. Ona buyurdu: “Sen bu-
rada kal ve çat›y› aç; açt›ktan sonra orduya gel.” - Bu-
nun üzerine ona Kalaç (Kal! Aç!) ad›n› koydu ve ilerle-
di. Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek kurt dur-
du. O¤uz Ka¤an da durdu ve çad›r›n› kurdurdu. Bu,
tarlas›z ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlard›. Bü-
yük bir yurt idi; atlar› çok, öküzleri ve buza¤›lar› çok,
alt›n ve gümüflleri çok, cevahirleri çoktu. Burada Çürçet
Ka¤an ve onun halk› O¤uz Ka¤an’a karfl› geldiler. Vu-
ruflma ve çarp›flma bafllad›. Oklarla, k›l›çlarla vurufltu-
lar. O¤uz Ka¤an yendi, Çürçet Ka¤an’› ma¤lup etti, öl-
dürdü; bafl›n› kesti ve Çürçet halk›n› kendisine tabi k›l-
d›. Vuruflmadan sonra O¤uz Ka¤an’›n askerlerine, ma-
iyetine ve halk›na öyle büyük bir ganimet düfltü ki, yük-
lenmek ve götürmek için at, kat›r ve öküz az geldi. 
O¤uz Ka¤an’›n askerleri aras›nda tecrübeli ve gayet be-
cerikli bir adam vard›. Onun ad› Barmakl›¤ Çosun Bil-
li¤ idi. Bu becerikli usta, bir araba yapt›. Arabaya can-
s›z ganimetleri yükledi. Araban›n ön taraf›na canl› gani-
metleri koydu. Onlar çektiler, gittiler. O¤uz Ka¤an’›n
mahiyeti ve halk›, hepsi bunu gördü ve flafl›rd›. Onlar
da araba yapt›lar. Bunlar arabay› çekerken (durmadan)
“Kanga! kanga!” diye ba¤›r›yorlard›. Onun için onlara
Kan¤a ad›n› koydular. O¤uz Ka¤an arabalar› gördü,
güldü ve: “Kan¤a kan¤a ile canl› cans›z yürütsün; sizin
ad›n›z Kan¤alu¤ olsun ve (bunu) araba göstersin (?)”
dedi, gitti. Ondan sonra yine bu gök tüylü ve gök yele-
li erkek kurtla Hint, Tankut ve Suriye taraflar›na yürü-
dü. Pek çok vuruflmadan ve pek çok çarp›flmadan son-
ra onlar› ald› ve kendi yurduna katt›; onlar› yendi ve
kendisine tabi k›ld›. Yine söylenmeden kalmas›n ve
belli olsun ki, cenupta Barkan denilen bir yer vard›r,
çok zengin bir yurttur ve çok s›cak bir yerdir. Burada
çok av ve çok kufl vard›r. Alt›n›, gümüflü ve cevahiri
çoktur. Halk›n›n çehresi kapkarad›r. Bu yerin ka¤an›
Masar ad›nda bir ka¤and›. O¤uz Ka¤an onun üzerine
yürüdü. Çok yaman bir vuruflma oldu. O¤uz Ka¤an yen-
di, Masar Ka¤an kaçt›. O¤uz onu hükmü alt›na ald›,
yurdunu ele geçirdi, gitti. 
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Onun dostlar› çok sevindiler, düflmanlar› çok üzüldü-
ler. O¤uz Ka¤an yendi. Say›s›z eflya, at ald› ve yurduna,
evine do¤ru yola koyuldu, gitti. Yine söylenmeden kal-
mas›n ve belli olsun ki, O¤uz Ka¤an’›n yan›nda ak sa-
kall›, k›r saçl› uzun tecrübeli bir ihtiyar vard›. O, anla-
y›fll› ve asil bir adamd›. O¤uz Ka¤an’›n naz›r› idi. Ad›
Ulu¤ Türük idi. Günlerden bir gün uykuda bir alt›n yay
ve üç gümüfl ok gördü. Bu alt›n yay gün do¤usundan
ta gün bat›s›na kadar ulaflm›flt›. ve üç gümüfl ok ta flima-
le do¤ru gidiyordu. Uykudan uyan›nca düflte gördü¤ü-
nü O¤uz Ka¤an’a anlatt› ve dedi ki: “Ey ka¤an›m, senin
ömrün hofl olsun; ey ka¤an›m, senin hayat›n hofl olsun.
Gök Tanr› düflümde verdi¤ini hakikate ç›kars›n. Tanr›
bütün dünyay› senin uru¤una ba¤›fllas›n!” 
O¤uz Ka¤an Ulu¤ Türük’ün sözünü be¤endi; onun ö¤ü-
dünü diledi ve ö¤üdüne göre yapt›. Ondan sonra sabah
olunca büyük ve küçük o¤ullar›n› ça¤›rtt› ve: “Benim
gönlüm avlanmak istiyor. ‹htiyar oldu¤um için benim
art›k cesaretim yoktur: Kün, Ay ve Yulduz, do¤u taraf›-
na sizler gidin: Kök, Ta¤ ve Tengiz, sizler de bat› tara-
f›na gidin” dedi. Ondan sonra üçü do¤u taraf›na, üçü
de bat› taraf›na gittiler. Kün, Ay ve Yultuz çok av ve
çok kufl avlad›ktan sonra, yolda bir alt›n yay buldular;
onu ald›lar ve babalar›na verdiler. O¤uz Ka¤an sevindi,
güldü, yay› üçe böldü ve: “Ey büyük (o¤ullar›m), yay
sizlerin olsun; yay gibi oklar› gö¤e kadar at›n” -dedi.
Kök, Ta¤ ve Tengiz çok av ve çok kufl avlad›ktan son-
ra, yolda üç gümüfl ok buldular; ald›lar ve babalar›na
verdiler. O¤uz Ka¤an sevindi, güldü, oklar› üçe ülefltir-
di ve: “Ey küçük (o¤ullar›m), oklar sizlerin olsun. Yay
oku att›: sizler de ok gibi olun” dedi. Ondan sonra O¤uz
Ka¤an büyük kurultay toplad›. Maiyetini ve halk›n› ça-
¤›rtt›. Onlar geldiler ve müflavere ettiler. O¤uz Ka¤an
büyük ordugah... sa¤ yan›na k›rk kulaç direk diktirdi:
üstüne bir alt›n tavuk koydu; alt›na bir ak koyun ba¤la-
d›. Sol yan›na k›rk kulaç direk diktirdi. Üstüne bir gü-
müfl tavuk koydu; dibine bir kara koyun ba¤lad›. Sa¤
yanda Boz Ok’lar oturdu; sol yanda Üç Ok’lar oturdu.
K›rk gün k›rk gece yediler içtiler ve sevindiler. 
Sonra O¤uz Ka¤an o¤ullar›na yurdunu ülefltirip verdi
ve: “Ey o¤ullar›m, ben çok aflt›m; çok vuruflmalar gör-
düm; çok karg› ve çok ok att›m; atla çok yürüdüm; düfl-
manlar› a¤latt›m; dostlar›m› güldürdüm. Ben Gök Tan-
r›ya (borcumu) ödedim. fiimdi yurdumu sizlere veriyo-
rum” -dedi. 

Kaynak: (Prof.Dr. Reflit Rahmeti Arat, O¤uz Ka¤an Des-
tan›, Ankara: TK Yay›nlar›, 1987).

1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Mit Kavram›” konusu-
nu gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Epik Destan” konusu-
nu gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Mit Kavram›” konusu-
nu gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Mit Kavram›” konusu-
nu gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Mit Kavram›” konusu-
nu gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Epik Destan” konusu-
nu gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Epik Destan” konusu-
nu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Efsane” konusunu
gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Efsane” konusunu
gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Efsane” konusunu
gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Mitler yaflad›klar› toplumun e¤itimine insanlar›n ya-
flamlar›n› oluflturup devam ettirmek için elde etmeleri
gereken özellikleri model olarak göstererek katk›da
bulunurlar.

S›ra Sizde 2

Türk mitolojisinin oluflum ça¤lar›ndan kalma baz› ta-
savvuri (sanal) varl›klara binlerce y›l sonra günümüz
Anadolu’sunda yaflayan insanlar taraf›ndan da bilinme-
sinin en önemli nedeni tarih boyunca ve günümüzde
genifl Türk kitlelerinin bu varl›klar›n varl›¤›na ve bu
inançlar›n gerçekli¤ine inanmas›d›r. 

S›ra Sizde 3

Hay›r. “Epik destanlar destanc› taraf›ndan dinleyiciye
teatral bir biçimde anlat›l›rlar.” Cümlesiyle destanc›n›n
bir kitaptan destan› okumas› kastedilmez. Bu ifade de
epik destanlar› dinleyici karfl›s›nda do¤açlama olarak
anlatan bir destanc›n›n destanda anlatt›klar›yla iliflkili
olarak sesini alçalt›p yükseltmesi a¤›z konuflanlar›n ko-
nufltuklar› a¤z› taklit etmesi böylece dinleyicinin dikka-
tini anlatt›¤› destana çekmesi ve dinleyicileri memnun
etmeye çal›flmas› anlat›lmaktad›r. 

S›ra Sizde 4

Türk epik destan gelene¤i say› olarak sözlü kaynaklar-
dan derlenerek yaz›ya geçirilmifl en fazla destana sahip
olmas› ve sözlü kültür ortamlar›nda hâlâ destanc›lar ta-
raf›ndan anlat›lmaya devam edilmesi nedenleriyle en
zengin ve güçlü gelene¤idir.

S›ra Sizde 5

Efsanelerin mitlerle en çok benzeflen yönü yaflad›klar›
kültürlerde her iki türe ait anlat›lar›n mutlak gerçek ol-
duklar›na inan›larak anlat›lmas›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Masal kavram›n› aç›klayabilecek,
Türk masallar›n› tan›yabilecek,
Halk hikâyesi kavram›n› tan›mlayabilecek,
F›kra kavram›n› aç›klayabilecek;
Türk f›kra tiplerini tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Masal
• Masal Tipi
• Türk Masallar›

• Halk Hikâyesi
• F›kra
• Türk F›kra Tipleri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na
Girifl

• MASAL
• TÜRK MASALLARI
• HALK H‹KÂYES‹
• FIKRALAR 
• TÜRK FIKRA T‹PLER‹

Halk Edebiyat›nda
Anlatmal›k Türler: Masal,Halk
Hikâyesi, F›kralar
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MASAL
Evrensel olarak en yayg›n Anonim Halk Edebiyat› ürünlerinin bafl›nda masallar
gelmektedir. Yeryüzünde masal türü ürünlere sahip olmayan kültür yoktur. ‹nsan-
l›k tarihinin erken dönemlerinde mitler, memoratlar, efsaneler ve epik destanlar
gerçek olduklar›na inan›lan türler olarak birbirinin ard› s›ra ortaya ç›km›fllard›r. Bu
sözlü edebiyat türlerinin tamam›n›n ortak paydas› “gerçek olduklar›na inan›lma-
s›”d›r. Tamamen “inanç” faktörüne dayal› bu türlerden sonra, bir edebî tür belirle-
yici özellik olan “gerçek oldu¤una inan›lmamas›” gereken anlat›lar ortaya ç›km›fl-
t›r. Edebî tür belirleyici özelli¤i “gerçek oldu¤una inan›lmamas›” olan ve kal›plafl-
m›fl bir anlat›m tekni¤iyle anlat›lan bu anlat›lara “masal” (folktale) ad› verilir. 

Masal kelimesinin Türkçeye, halk dilinde yayg›n olarak “ö¤üt” anlam›ndaki Arap-
ça “mesel” kelimesinin anlam ve söyleyifl de¤iflikli¤ine u¤ramas›yla geçti¤i yayg›n
olarak kabul edilmektedir. Bu kendine has sözlü edebiyat özelliklerine sahip bir an-
latmal›k tür, Türkçede XIX. yüzy›ldan beri “masal” olarak adland›r›lmaktad›r. Masal
türüne XIX. yüzy›la kadar Türkiye’de ve Balkanlar’da “k›ssa”, “destan”, “hikâye”, “he-
kat”, “mesel” gibi adlar da verilmifltir. Türkiye d›fl›nda yaflayan di¤er Türk topluluk-
lar›nda ise masal yerine Türkistan’da “erte¤i”, “ertek”; Azerbaycan’da “nag›l”; Çuvafl-
larda “hallap”; Uygurlarda “ötünç” (ö¤üt verici hikâye) terimleri kullan›lmaktad›r.

Masal›n uygarl›k tarihindeki yerini, di¤er sözlü türlerle iliflkilerini ve anlat›ld›k-
lar› sosyo-kültürel ba¤lamlar› dikkate almadan sadece yaz›ya geçirilmifl masal me-
tinlerinden hareketle pek çok ve eksik tan›mlar› yap›lm›flt›r. Masal›, “masal mefhu-
mundan anlafl›lan mana, bilinmeyen bir yerde veya sahada bilinmeyen flah›slara ait
faaliyetlerin hikâyesidir” veya “... olaylar›n geçti¤i yer ve zaman› belli olmayan, pe-
ri, cin, dev, ejderha, arapbac› gibi kahramanlar›, belirli kiflileri temsil etmeyen hi-
kâyedir” fleklinde metin merkezli yaklafl›mlarla tan›mlamak eksik hatta yanl›fl ta-
n›mlamalard›r. Masal, anlat›lanlar yaz›ya geçirildi¤inde elbette bir yaz›l› metin elde
edilen bir sosyo-kültürel etkinliktir. Ancak, masal, sadece yaz›larak elde edilen o
kuru ve ölü metin de¤ildir. Masal anlatma yolu, sözlü kültür ortam›nda anlatanla
dinleyenlerinin bu yolla kurdu¤u sözlü kültürel bir iletiflim biçimidir. Ayn› durum
mit, memorat, epik destan, f›kra, halk hikâyesi ve halk fliiri türleri gibi di¤er sözlü
edebiyat türleri için de geçerlidir. 

Sözlü edebiyat›n en önemli anlatmal›k türlerinden birisi olan masallar, modern
ve yüksek teknolojiye sahip kitle iletiflim araçlar›n›n ortaya ç›k›p yayg›nlaflmad›¤›
dönemlerde -bir baflka ifadeyle insanl›k tarihinin oldukça erken dönemlerinden iti-
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Anlatmal›k Türler:
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baren- insanlar›n bir araya gelip sosyalleflmeleri sürecine katk›da bulunan, onlar›n
hoflça vakit geçirmelerini sa¤larken kültüre özel de¤erler ve evrensel bak›fl aç›lar›
do¤rultusunda bilgilenmelerini ve e¤itilmelerini sa¤layan son derece önemli bir
araç, kaynak, e¤itim ve iletiflim biçimiydi. 

Masallar, insanl›k tarihinin en eski sözlü edebiyat türleri olan mitler, memorat-
lar, epik destanlar ve efsanelerin karfl›s›nda onlara âdeta antitez olan bir anlat›m
türüdür. Bilindi¤i gibi mitler, epik destanlar ve efsaneler âdeta “mutlak do¤ru” ve
“gerçek tarih” imiflcesine inan›larak anlat›lan anlat›m türleridir. Anlat›lanlar›n “ger-
çek oldu¤una inan›lmas›” bu sözlü edebiyat türlerinin en önemli ve tür belirleyici
özelli¤idir. Bu türlere ait anlat›lar›n geleneksel icra ba¤lamlar›nda mutlaka olup
bitmifl “gerçek” bir olay›n bir anlat›c› taraf›ndan sözlü olarak aktar›ld›¤›na inan›l›r.
Bu sözlü edebiyat türlerinin a¤›rl›kl› olarak ifllevleri âdeta “haber”, “bilgi” ve “buy-
ruk” vermekle s›n›rl› gibidir. Memorat, mit ve efsaneler, bu dünyay› yaratan aflk›n
güç veya güçlerin “istek”, “emir”, “dilek” ve “lütuflar›n›” çeflitli olaylar içinde insan-
lara ileten, âdeta kâinat› yaratan ve mevcut düzenini çeflitli nedenlere ba¤l› olarak
ortaya koyan güç ya da güçlerin bu özelliklerini güncel ve aktüel olaylarla canlan-
d›rarak, yeniden yaflatan ve onlar› güçlendiren özellikler tafl›rlar. Epik destanlarda
bu özellikler biraz daha insanî kahramanlara yöneltilmekle birlikte temel ifllevler
ayn›d›r. Epik destanlarda anlat›lanlar; soyun, boyun yahut ulusun yap›lan bir yan-
l›fll›k, tanr›sal bir cezaland›rma ya da kötü bir gücün sald›r›s›na karfl› u¤ran›lan kö-
tü bir durumdan kurtar›c› bir kahraman›n baflar›s› ve ona ba¤l› olarak yeniden ku-
ruluflun bilgisi veya haberidir.

Bu sözlü edebiyat türlerinde, gerçek olmayan ancak gerçekmifl gibi anlat›lan
anlam›nda “kurmaca”ya yer yoktur. Onlar “do¤ru” olan› veya kendilerince “mut-
lak gerçe¤i” anlatt›klar› iddias›ndad›rlar. Bu türler, inanç dolay›s›yla ilahî ve tanr›-
sal var olufllar› anlat›rlar. Bu ba¤lamda masallar insanl›k düflünce tarihinde belki de
“kurgu” ve “kurmaca”n›n meflru bir düflünüfl ve anlat›fl biçimi olarak kabul edilifli-
nin ifadesidirler. Masallar, belki de “mutlak do¤ru”dan yani flüphesiz ve tart›flma-
s›z do¤ru anlam›nda “dogma”dan ayr›l›fl›n ilk çocuklar›d›r. Masallar “kurgu” ve
“kurmaca”y›, ilahî bir var oluflu anlatan türler yerine insanî bir var edifli, edebî ya-
ratmay› koyan ilk sözlü edebiyat türüdür. Buna göre masallara; edebî kurguyu biz-
zat kurgu olarak anlamaya, tan›maya ve tasarlamaya olanak veren insan yarat›c›l›-
¤›n›n en erken dönemlerinde ald›¤› biçimdir demek yanl›fl olmaz. Masallar› bu
özelliklerinden dolay› rüyalara benzeten ve onlarda insanl›¤›n arzu veya dilekleri-
nin sembolize edildi¤ini düflünenler olmufltur. Masallarda olmayacak fley yoktur.
‹nsanlar›n olmas›n› çok istedi¤i, ancak olmas› imkâns›z gözüken her fley masallar-
da oluvermifltir. Bugün çok s›radan bir fley olan uçmak, binlerce y›l insano¤lunun
bir arzusu olarak önce masallarda gerçekleflmifl ve yaflat›lm›fl, daha sonraki y›llar-
da bu uçma arzusu gerçe¤e dönüfltürülmüfltür. 

Bu ba¤lamda özellikle mitlerin “kültürel kahraman›” (cultural hero) ile epik
destanlar›n iç ve d›fl düflmanlara karfl› ola¤anüstü özelliklere bürünmüfl bir hâlde
yurdu ve kavmi koruyan, efsane ve menk›belerde insanüstü ve dinsel özelliklere
bürünmüfl olarak yaflamaya devam eden, kahramanl›k ça¤›n›n (heroic age) insan
kahraman›, karfl›lar›nda kendilerini çeflitli “hile” ve “desise”lerle “aldatan bir hay-
van karakteri” veya “hilekar kahraman” (trickster hero) bulurlar. Bu aldatan hay-
van kahraman tipine ba¤l› olarak ilk masallar do¤mufl olmal›d›r. Muhtemelen hay-
vanc›l›kla u¤raflan ve flamanist göçerevli topluluklarda ilk olarak ortaya ç›km›fl
olan daha sonralar› “fabl” olarak an›lacak hayvan masallar› türü ilk yarat›l›fl ba¤-
lamlar›nda yar›-dinî bir karakter de tafl›yor olabilirler. Ancak k›sa sürede din d›fl›
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bir karaktere bürünerek mit, efsane ve epik destanlarla olan ba¤›n› motif, kahra-
man ve benzer olaylar düzeyine indirgeyerek ba¤›ms›zl›klar›n› kazanm›fl olmal›d›r.
Aldatan hilekar kahraman (trickster hero) kültürden kültüre de¤iflen hayvanlarla
temsil edilmektedir. Meselâ, Amerikan yerlilerinde tilki veya kurt iken, Türk kültür
ekolojisinde “tilki” belki ondan da eski olan “saksa¤an” ve kuzgun” daha sonrala-
r› da önce “dazlak” veya “taz kifli”lerin temsil etti¤i “kel hilekar kahraman” daha
sonra bir masal tipi olan “Kelo¤lan”a dönüflecek ve Türk kültüründe “Kelo¤lan Ma-
sallar›” bafll› bafl›na bir külliyat hacmine eriflecektir.

Masal bir edebî tür olarak bu serüveni yaflarken bu yolculuk gere¤i kendine has
tür ve flekil özelliklerine kavuflacakt›r. Bunlar›n bafl›nda, masallar›n bafllang›ç, orta
ve sonlar›nda bulunan “formel” veya “tekerleme” ad› verilen kal›plaflm›fl ifadeler
gelmektedir. Türkçede “tekerleme” dedi¤imiz bu formel ifadeler, bafllang›çtan iti-
baren türü, di¤er sözlü edebiyat türlerinden özellikle de anlat›lan›n gerçek oldu¤u-
na inan›lan “mit”, “efsane” ve “destan”dan ay›rmak için yarat›lm›fl veya tekerleme-
ler bu ifllev ile donat›lm›fl olmal›d›r.

Böylece, “Bir varm›fl, bir yokmufl” fleklindeki ifadeyi duyan dinleyiciye dolayl›
olarak söylenilen, “Ey dinleyici bundan sonra söylediklerimin tamam›n›, bir masa-
l›n parçalar› olarak anla ve yorumla, bunlar›n gerçekle ilgisi yoktur. Anlat›lanlar›
‘gerçek’ olarak anlamamal› ve öyle yorumlamamal›s›n. Bana ve di¤er dinleyicilere
de masal anlatan ve dinleyen insanlar olarak yaklaflmal›, bu durumun gerektirdi¤i
geleneksel ve kültürel olarak istendik davran›fllar içinde olmal›s›n. Aksi hâldeki
davran›fl, anlay›fl ve yorumlay›fllar kabul edilemez” demekten baflka bir fley de¤il-
dir. Masal›n bitifl veya kapan›fl tekerlemesine kadar dinleyiciden istenilen davran›fl
flekli belirlenmifl olmaktad›r. Masallar yoluyla yaflanan hayattan al›nan veya mitler
dahil sözlü edebiyattan derlenen malzemeler, masal türüne has bir iflleyifl ve anla-
t›m tekni¤iyle ay›klan›p ifllenip de¤ifltirilerek bir bak›ma düflsel veya fantastik bir
gerçekli¤e dönüfltürülerek ya da zihinde tasavvur edilerek, kurulup kurgulanarak
dinleyiciye anlat›lmaktad›r. Masal›n geleneksel icra ba¤lamlar›nda anlat›fl töresini
bilen dinleyici de dinledi¤i masaldaki sembolik kahramanlar›n temsil etti¤i de¤er-
ler ve anlamlar› ve onlar›n mücadelesini alg›lay›p anlayarak takip etmekte, özüm-
sedi¤i, benimsedi¤i de¤erlerin sembolik baflar›s›ndan haz duymaktad›r. Bu tür ic-
ralara yeni kat›lmaya bafllayanlara veya çocuklar›n flahs›nda yeni kufla¤a da sosyal
ve toplumsal olarak özümsenen ve benimsenen sosyo-kültürel de¤erler, semboller
etraf›nda telkin edilmektedir. Bu ba¤lamda masal, “gerçek” ve “inanç” ba¤lar›ndan
kurtulmufl olarak insan düflüncesinin, hayal s›n›rlar› içinde yapt›¤› özgür düflünüfl,
uçufl ve yarat›fl al›flt›rma ve araflt›rmalar›d›r. 

Ancak, “Onlar ermifl murad›na biz ç›kal›m kerevetine” ifadesiyle sembolize edi-
len “Bitirifl” veya “Kapan›fl” tekerlemesi ya da “formeli”nden sonra masal yoluyla
iletiflim ve masal icras› bitirilir. Art›k normal ve her günkü davran›fl tarz›na, günlük
hayat›n ve sosyal hiyerarflinin gerektirdi¤i kültürel koda dönmenin zaman› gelmifl-
tir. Kapan›fl formeliyle dolayl› yoldan verilen mesaj bundan baflka bir fley de¤ildir. 

Bu söylediklerimizi özellikle geçmiflte çok daha yo¤un olarak yaflan›lan, tabu
sözleri söylememe, tabu sözleri ve ifadeleri gereksiz yer ve zamanlarda yapanlara
musallat olaca¤› düflülen ola¤anüstü varl›klar› da hesaba katt›¤›m›zda daha net an-
lamak mümkündür. Bu ba¤lamda masallar›n da Türk kültür ekolojisinde t›pk› epik
destan ve baz› menk›be ve mitlerin gündüz anlat›lmamalar› gibi günümüzde bile
baz› geleneksel korkularla anlat›lmamas› düflünüldü¤ünde tekerlemelerin belki de
çok geçmiflte kalmas› nedeniyle kolayca fark edemedi¤imiz ritüelistik veya ayinsel
ifllevlerinin izlerini daha rahatça takip etmek mümkündür. Bu tür özellikler anlat›-
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c›, dinleyici baz›nda unutuldukça bunlar›n iletiflimine ba¤l› olarak oluflan masal
metinlerinde de bafllang›ç ve bitifl formelleri di¤er tekerlemelerle birlikte kullan›m-
dan tamamen düflebilir. 

Masallarda gerçek anlamda zaman ve mekân kavram› yoktur. Baz› masallarda
yer alan Çin ü Maçin, Hindistan, Yemen hatta ‹stanbul gibi gerçek yer adlar›ndan
söz edilse bile bunlar›n kullan›m› masal›, o kendine has masal dünyas› ve ülkesi
kavram›ndan kopararak gerçek hayata ba¤layacak nitelikte de¤ildir. Bu yer adlar›-
n›n masal›n anlat›m›nda herhangi bir katk›s› ve önemi yoktur. Ayn› flekilde zaman
kavram› da belirsizdir. Gerçek anlamda bir masal›n nerede ve ne zaman oldu¤una
dair hiçbir bilgi bulunamaz. Bu özellikler masal›n tür belirleyici özellikleri olarak
son derece önemlidir. Bu tür bilgilere sahip metinler bulundu¤unda bunlar›n ma-
sal türünden çok efsane türüne yak›n oldu¤u anlafl›l›r. 

T›pk› epik destanlar gibi “masal anas›”, “masal ninesi” veya “masalc›” ad› veri-
len çok büyük bir ço¤unlukla han›m olan özel bir anlat›c› taraf›ndan ve belli kural
ve kal›plaflmalara sahip bir gelene¤e ba¤l› olarak anlat›lan masallar, hacimleri iti-
bariyle bir destan veya halk hikâyesi kadar uzun -nadir de olsa birkaç gece boyun-
ca anlat›labilen masallar da vard›r- olabilen anlatmal›k türlerdir. 

As›l halk masallar› ve peri masallar› aras›nda bu tür uzun masallara rast gelin-
mektedir. Hayvan masallar› ve zincirlemeli masallar göreceli olarak daha k›sa an-
lat›m türleridir. Baz› masallara anlat›c› taraf›ndan eklenen küçük ve k›sa manzum
k›s›mlar›n d›fl›nda hemen hemen bütün masallar mensurdur. Masalc›lar unutkanl›-
¤a ba¤l› olarak bazen birkaç masal› kar›flt›rarak ve birbirine ekleyerek tek ve yeni
bir masalm›fl gibi anlatt›¤› da görülür.

Masallar sözlü kültürde yo¤un bir anlat›m gelene¤inin ürünü olmalar› nedeniy-
le oldukça sade bir halk diliyle yarat›l›p anlat›l›rlar. Di¤er pek çok sözlü edebiyat
türü gibi masallar›n da içinde efsane, atasözü, deyim, alk›fl, karg›fl, mâni, türkü, bil-
mece gibi pek çok baflka sözlü edebiyat türü bir arada bulunabilir. 

Masallar›n içeriklerinde pek çok bak›mdan ola¤anüstü çeflitli olaylar bulunabi-
lir. Ayn› flekilde masal kahramanlar›n›n ço¤u ola¤anüstü özelliklere sahip olarak
karfl›m›za ç›karlar. Masallar da insan ve hayvanlar›n yan›s›ra cans›z pek çok nesne
ve eflya da ola¤anüstü özelliklere sahip olarak anlat›l›r. Masallarda 3, 5, 7 veya 40
gibi formel say›lar olarak adland›r›lan kal›plaflm›fl say›lar ve ifadeler gelene¤e ba¤-
l› olarak de¤iflmeksizin yer al›rlar.

Masallar›n S›n›fland›r›lmas›
Masal araflt›rmalar›n›n bafllang›c›ndan itibaren masal›n, çeflitli ölçütlere göre s›n›f-
land›rmalar› yap›lm›flt›r. Bunlar içinde en önemli çal›flmalar, masallar› tiplerine gö-
re s›n›fland›ran Anti Aarne ve onu geniflleten Stith Thompson’un 1921 y›l›nda yap-
t›¤› The Types of Folktale ve Stith Thompson’un 1955’te haz›rlad›¤›, evrensel ola-
rak masallar› motiflerine ayr›rarak üst bafll›klar alt›nda tasnif etti¤i Motif Index of
Folk Literature adl› çal›flmalard›r. 

Bu çal›flmalarda masallar, kahramanlar›n›n hayvan olmalar›na, ola¤anüstü olay
ve yarat›klara sahip olup olmamalar›na, güldürmeye yönelik anlat›m tutumuyla an-
lat›lmalar›na ve birbirine bir zincir gibi ba¤lanm›fl biri biterken di¤eri onun içinden
bafllayan olaylar zincirini and›rmalar›na ba¤l› olarak; 

1. Hayvan Masallar›.
2. As›l (Ola¤anüstü) Masallar.
3. Güldürücü Masallar.
4. Zincirlemeli Masallar.
fleklinde de s›n›fland›r›lm›fllard›r.
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Masallar›n, yap›s› ve kahraman›n niteli¤i ne olursa olsun, evrensel mesajlar ver-
di¤i görülür. Hemen hemen bütün masallarda dinleyicilere verilen mesaj: Onlar›
iyili¤e, dürüstlü¤e, güzelli¤e, do¤rulu¤a, çal›flkanl›¤a yöneltecek evrensel, ortak bir
mesajd›r. Kültürleraras› evrensel ortak de¤erlerin oluflup yay›lmas›nda masallar›n
son derece önemli bir yeri ve rolü oldu¤u rahatl›kla söylenebilir.

Umay Günay’›n Elaz›¤ Masallar› (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Bas›mevi, 1975) adl› ki-
tab›nda masalla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Masallar›n gerçek oldu¤una inan›lmayan ilk edebî tür olarak ortaya ç›kmas› özelli¤i uy-
garl›k tarihi aç›s›ndan neden önemlidir? Tart›fl›n›z.

TÜRK MASALLARI
Türk masal araflt›rmalar›, Türk halkbilimi çal›flmalar› içinde en çok çal›fl›lan ve en
eski araflt›rma alanlar›ndan birisidir. Bu alanda yap›lan çal›flmalar›n tamam›n› bu-
rada ele almaya imkân yoktur. Ancak, bu konuyu araflt›rmaya yönelecek bir ö¤-
renciye genel bir yol haritas› çizilebilmek için bu çal›flmalar›n en önemlilerini be-
lirtmek faydal› olacakt›r:

Türk masallar› üzerine ilk araflt›rmay› yapan kifli ünlü Türkolog F.W. Radloff’tur.
Radloff, Türk boylar›n›n Halk Edebiyat› malzemelerini “Proben” ad›n› tafl›yan 10 cilt-
lik bir külliyat hâlinde 1866-1907 y›llar› aras›nda yay›nlam›flt›r. Bu külliyat›n Halk
Edebiyat› bak›m›ndan son derece zengin kapsam› içinde masallar da yer almaktad›r.

Türk masallar›n› ilmî bir bak›fl aç›s›yla ilk derleyen Macar Türk halkbilimcisi Ig-
nacz Kunofl’tur. Kunofl, Balkanlar’da ve Anadolu’da yaklafl›k befl y›l süren alan
araflt›rmalar›n›n sonucu olarak pek çok masal derleyerek bunlar› 1887-1907 y›llar›
aras›nda befl cilt hâlinde yay›nlam›flt›r. I. Kunofl, 1925 y›l›nda yay›nlad›¤› Türk Halk
Edebiyat› adl› eserinde masal türü hakk›nda bilgiler vermifltir.

Yabanc›lar›n Türk masallar› üzerinde XIX. yüzy›lda yo¤unlaflan bu ilgisini taki-
ben Türk araflt›rmac›lar›n da masallar üzerindeki çal›flmalar› bu yüzy›l›n son çeyre-
¤inde yay›nlanmaya bafllam›flt›r. Bunlardan ilki yay›n tarihi ve yay›nlayan› belli ol-
mayan ve 14 masaldan oluflan Billur Köflk Masallar›’d›r. Bu çal›flma 1923 y›l›nda
Theodor Herzel taraf›ndan “Billur Köschk” (Der Kristal Kiosk) ad›yla Almanca’ya
tercüme edilerek yay›nlanm›flt›r.

Türk masallar›n› yay›nlayan ilk Türk, sözlü kaynaklardan derledi¤i 13 masal›
“Türk Masallar›” ad›yla 1912 y›l›nda bast›ran “K.D.” rumuzunu kullanan ancak ger-
çek kimli¤i bilinmeyen bir han›md›r.

Türk halkbiliminin, Türkiye’de bir disiplin olarak ortaya ç›k›fl sürecinde önem-
li bir isim olan Ziya Gökalp, daha sonraki y›llarda bir yandan masallar› nazma çe-
kerek, di¤er yandan da derledi¤i masallar› yay›nlayarak Halkbilimi ürünleri üzeri-
ne önemli araflt›rmalar yapm›flt›r. Ziya Gökalp Diyarbak›r’da yay›nlad›¤› Küçük
Mecmua adl› dergide (1922b, 1922c) “Usullere Dair; Halkiyyat (1) Masallar” ve
“Usullere Dair: Tand›rnâme” ad›yla yay›nlanan makalelerinde masal derlemelerin-
de takip edilecek yöntemler konusunda ve kaynak kifli olarak masal analar›n›n
özellikleri üzerinde duran ve birçok bak›mdan hâlâ geçerli olan araflt›rmalar›n› ve
derledi¤i masallar› yay›nlar. Ziya Gökalp metotla ilgili makalelerinde derlenen ma-
sallar›n diline müdahale edilmemesini vurgulamas›na ra¤men yay›nlad›¤› baz› ma-
sal metinlerinin diline müdahale edip düzeltti¤i görülür. 

Daha sonra 1930 y›l›nda Bahtaver Han›m’›n Türk Masallar›; 1934 y›l›nda da Yu-
suf Ziya Demircio¤lu’un Yörükler ve Köylülerde Hikâyeler-Masallar ad› çal›flmalar›
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yay›nlanm›flt›r. Yusuf Ziya Demircio¤lu’nun yapt›¤› çal›flmada sözlü kaynaklardan
derlenmifl 14 masal metni vard›r. Hamit Zübeyir Koflay’›n 1935 y›l›nda yay›nlad›¤›
Ankara Budun Bilgisi, adl› kitab›nda sözlü kaynaklardan derlenmifl sekiz adet ma-
sal yer almaktad›r. Naki Tezel ise 1936 y›l›nda sözlü kaynaklardan derledi¤i masalla-
r› Kelo¤lan Masallar› ad›yla yay›nlar. Naki Tezel 1938 y›l›nda da ‹stanbul Masallar›
ad›yla sözlü kaynaklardan derledi¤i 72 masal metnini kitap fleklinde yay›nlanm›flt›r.

Tahir Alangu 1943 y›l›nda “Masal Araflt›rmalar› Sahas›na Toplu Bir Bak›fl ve Türk
Halk Masallar›n›n ‹ç Yap›s› ve Kahramanlar› Üzerine Bir Deneme” adl›, kendinden
sonraki pek çok çal›flmaya yön veren lisans tezini haz›rlam›flt›r. Tahir Alangu 1961
y›l›nda Billûr Köflk Masallar›’n›, 1967 y›l›nda da Kelo¤lan Masallar›’n› yay›nlar.

Mehmet Tu¤rul, 1946 y›l›nda haz›rlad›¤› “Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiya-
t›” adl› doktora tezinde ve ayn› y›l yay›nlad›¤› Malatya’dan Derlenmifl Masallar ad-
l› kitab›nda sözlü kaynaklardan derlenmifl masal metinleri bulunmaktad›r.

Türk masallar› üzerine çal›flma yapan en önemli araflt›rmac›lardan birisi Pertev
Naili Boratav’d›r. Pertev Naili Boratav’›n Türk masallar› üzerine yapt›¤› en önemli
çal›flma 1953 y›l›nda Wolfram Eberhard ile birlikte haz›rlad›klar› Typen Türkischer
Volksmarchen ad›yla yay›nlad›¤› Türk Masal Tipleri Katalogu’dur. Bu eser, masal
araflt›rmalar›nda “TTV” k›saltmas›yla kullan›lmaktad›r. Pertev Naili Boratav, bu eser
d›fl›nda 1959 y›l›nda Zaman Zaman ‹çinde, 1969 y›l›nda da Az Gittik Uz Gittik ad-
l› masal monografilerini yay›nlam›flt›r. Türk halkbilimcileri aras›nda önemli bir ye-
re sahip olan Pertev Naili Boratav, bu çal›flmalar d›fl›nda masal konusunda birçok
lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmifl, yurt d›fl›nda Türk masallar›n›n
Frans›zca ve Almanca çevirilerini de yay›nlam›flt›r. 

Saim Sakao¤lu da 1973 y›l›nda “Gümüflhane Masallar›: Metin Toplama ve Tah-
lil” adl› doktora tezinde Gümüflhane’den derlenen 70 masal metni üzerine tahlil
çal›flmas› yapm›flt›r. Bu çal›flmada masallar kahramanlar›na, temlerine ve motifleri-
ne göre tahlil edilmifl, masallar›n bafllang›ç ve bitirifl tekerlemeleri üzerinde durul-
mufl ve masallarda yer alan âdet ve gelenekler de¤erlendirilmifltir.

Bilge Seyido¤lu, 1975 y›l›nda Erzurum’dan derlenen 72 masal›n bulundu¤u “Er-
zurum Halk Masallar› Üzerine Araflt›rmalar” adl› doktora tezini haz›rlam›flt›r. Ça-
l›flmada, dünyada ve Türkiye’de masallar üzerine yap›lan araflt›rmalar hakk›nda
bilgi verilmifl ve Erzurum masallar›n›n tip ve olay örgüsü özellikleri belirlenmifl,
derlenen Erzurum masallar›n›n Stith Thompson’un Motif Index of Folk Literatu-
re’daki motif s›ra ve numaralar›na göre listesi haz›rlanm›flt›r. Bu, masal gelene¤ini
anlay›p daha iyi tan›mada çok da faydal› olmayan yaklafl›m, bir modaya dönüfle-
cek ve uzun süre Türk masal araflt›rmalar›nda ›srarla kullan›lacakt›r.

Türk masallar› üzerine yap›lan bir baflka önemli çal›flma da Umay Günay’›n
1975 y›l›nda haz›rlad›¤› Elaz›¤ Masallar› (Metin-‹nceleme) adl› çal›flmad›r. Bu ça-
l›flmada Elaz›¤’dan sözlü kaynaklardan derlenen 70 masal metni üzerine V. Propp
taraf›ndan gelifltirilen yönteme göre bir tahlil çal›flmas› yap›lm›flt›r. Çal›flmada önce
V. Propp yöntemi tan›t›lm›fl, sonra da bu yönteme göre Elaz›¤ masallar›n›n tafl›d›-
¤› özellikler tespit edilmifltir. Umay Günay’›n bu çal›flmas› Türk masallar›n›n evren-
sel ölçülerle denkli¤ini ortaya koymak, Halkbilimi çal›flmalar›nda evrensel model-
leri kullanma anlay›fl›n› yerlefltirmek ve yap›sal çal›flmalar›n önünü açmak bak›-
m›ndan son derece önemli ve Türk halkbilimi araflt›rmalar›nda dönüm noktas› ma-
hiyetinde bir çal›flmad›r.

Bu öncü çal›flmalardan sonra Türkiye’den derlenen masallar üzerine k›rka ya-
k›n master ve doktora tezi haz›rlanm›flt›r. Son y›llarda Türkiye’den derlenen masal-
larla Türk dünyas›ndan derlenmifl masallar aras›nda çeflitli bak›mlardan karfl›laflt›r-
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malar yap›lmaya bafllan›lm›flt›r. Ancak flimdiye kadar Türk masallar›n›n bir motif-in-
deks’inin haz›rlanmam›fl olmas› Türk masal araflt›rmalar›n›n en büyük eksikli¤idir.

A.Türk Masallar›n›n Yap›s›: Türk masallar›n›n yap›s› döfleme, olay ve dilek ola-
rak adland›r›lan üç bölümden oluflur. Birinci ve üçüncü k›s›mlar az veya çok bir-
birine benzeyen kal›plaflm›fl ifadeler olan tekerlemelerden oluflur. Bu nedenle de,
birinci ve üçüncü k›s›mlar Türk masallar›n›n büyük bir ço¤unlu¤unda ortakt›r. 

a. Döfleme: Bu bölüm, masalc›n›n dinleyicileri masal atmosferine ve masal biçi-
mindeki iletiflim ve etkileflim flekline haz›rlad›¤› bölümdür. Döfleme bölümünde
masalc› ço¤unu gelenekten ö¤rendi¤i ve bu örneklere uygun olarak kendisinin de
yaratt›¤› ya da naklettiklerine baz› unsurlar katt›¤› bafllang›ç veya masala girifl te-
kerlemeleri söyler. Dinleyiciler bir yandan tekerlemelerdeki komik sözlere güler-
ken di¤er yandan da masalc›ya yaklaflarak ve dikkatlerini toparlayarak masal› din-
lemeye haz›rlan›rlar. Döfleme bölümünde söylenen tekerlemelere “Bir varm›fl bir
yokmufl, Allah’›n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde deve tellal iken, s›çan berber
iken, ben on befl yafl›nda iken, anam›n babam›n befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken..
Var varan›n sür sürenin destursuz ba¤a girenin hali budur hey... Yanan› Sefa,
Bekri Mustafa, kaynad› kafa... Ak sakal kara sakal, yeni berber elinden ç›km›fl bir
taze sakal... Kasap olsam sallayamam sat›r›, nalbant olsam nallayamam kat›r›,
hamamc› olsam dost ahbap hat›r›... Birisi benim kâr›m de¤il do¤ru kelâm, bir gün
bafl›ma y›k›ld› hamam..” fleklindeki tekerleme örnek verilebilir. 

b. Olay: As›l masal, masal›n bu bölümüdür. “Döfleme” ve “Dilek” bölümleri
âdeta bu bölüme yap›lm›fl ekler gibidir. Bu bölüm de kendi içinde, anlat›lacak ola-
y›n kompozisyonu fleklinde, “girifl”, “geliflme” ve “sonuç” olarak üç k›s›mdan olu-
flur. Masalc›n›n as›l söz ve hikâye etme gücünü ortaya koyaca¤› yer bu bölümdür.
Anlataca¤› olay› dinleyiciye giriflinde takdim eden veya masal›n olay›na girifl yapan
masalc›, bu olay›n geliflmesini nelerin nas›l olup bitti¤ini anlat›r, anlatt›¤› olayda çö-
zülmesi güç dü¤ümlere dönüflen karmafl›klaflan örgüleri de çözerek, olay›n sonu-
cunu ortaya koyar. Masal›n, olay bölümünde de yer yer tekerlemelere veya kal›p-
laflm›fl sözlere yer verilir. Bu bölümdeki tekerlemeler ço¤unlukla, masalda kahra-
man taraf›ndan afl›lmas› gereken büyük zaman ve mekân aral›klar› bulundu¤unda
bunlar›n›n oluflunu ifade etmek için söylenilir. Ayn› flekilde masal kahraman›n ba-
fl›ndan büyük de¤ifliklikler geçmesi durumunda da masalc› “az gider uz gider..”, “...
konarak, göçerek lale sümbül biçerek..”, “Tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi..”,
veya “Manast›r’dan Tire’den, ben söyleyim buradan, siz dinleyin oradan..” gibi ifa-
delerle dinleyiciyi buna haz›rlar. Masal içinde anlat›lan bir olaydan baflka olaya ge-
çifli sa¤layan bu tekerlemeler “ba¤lay›fl” veya “geçifl formelleri (tekerlemeleri)” ad›y-
la da bilinir. Bunlara örnek olarak “Uzatmayal›m kameti, kopar›r›z k›yameti”, “çok
ifllerde hikâyeler uzun gider, ustalar tez ba¤larlar” verilebilir. Masalda anlat›lan
kahramandan baflka bir kahramana geçifl için de kullan›lan kal›plaflm›fl sözlere “Gel
haberi .... dan verelim.”, “Haberi kimden verelim...” gibi örnekler verilebilir.

c. Dilek: Dilek k›sm›nda da masalc› kal›plaflm›fl sözler veya tekerlemeler söyler.
Masal›n sonunda masal hemen herkesin kabul edebilece¤i ve kat›labilece¤i güzel
bir sonuca ba¤lan›r. Oluflan bu birlik ve birliktelik ruhunu pekifltirecek mahiyette,
masalc› masal kahramanlar›n›n bafllar›na gelen mutlu son ve sonucu, flans ve baht-
lar›n› dinleyicileri için de dilemeye bafllar. Dilek k›sm›nda söylenen tekerlemelere,
“Onlar ermifl murad›na, dar›s› buradakilerin bafl›na”; veya “Gökten üç elma düfl-
müfl, görenlerin bafl›na, birisi bu masal› düzüp koflana, birisi oturup dinleyene, bi-
risi de anlatana...” ya da dilek yer almamakla birlikte bir tekerleme havas› içinde
masalc› masal› dinleyenleri masal›n dünyas›ndan gerçek dünyaya ç›karan “... Ben
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de orada bir zaman daha kald›m, sonra b›rakt›m geri geldim. Daha ne ettiler bil-
miyorum”, “... Onlar orada safa sürsünler, ben de b›rakt›m geldim.” fleklinde ör-
nekler verilebilir. Bu tür bitirifl tekerlemelerinin yan›nda, bazen bitmekte olan bir
masala ahlaki bir görüfl veya bir ö¤üt de eklenebilir. Bu sona eklenen “‹yilik yap
denize at, bal›k bilmezse Halik bilir” gibi bir atasözü de olabilir. Böylece dinlenen
masaldan bir sonuç veya bir ders ç›kar›lm›fl olur.

B. Türk Masal Kahramanlar›n›n Özellikleri: Masallarda olumlu oldu¤u düflü-
nülen ve yaflat›lmas› istenilen de¤erler yüceltilir, olumsuz bulunan ve onaylanma-
yan davran›fllar da kötülenir. Bu amaca yönelik olarak da, yaflat›lmak istenilen, yü-
celtilen de¤erler belirli kahramanlarda yaflat›l›r. Buna ba¤l› olarak masallarda iyi
tipler ortaya ç›kar. Bu iyi masal tipleri ideallefltirilerek toplumda benimsenen ve
herkes taraf›ndan alk›fllanan kiflilik özellikleri kazan›rlar. Masallarda, olumsuz bu-
lunan, onaylanmayan ve kötülenen düflünce ve davran›fllar da kötü tiplerle anlat›-
l›r. Kötü masal tipleri, iyi masal kahraman› tiplerinin iyiliklerini iyice ortaya ç›kara-
cak flekilde karfl›tl›k veya z›tl›klar sa¤larlar. Böylece iyi ile kötünün rekabetini ve
mücadelesini ortaya koyarlar.

Türk masallar›n›n en önemli erkek tiplerinden Kelo¤lan kötülerle savaflmas› ve
güçlülerle olan mücadelesinde hiç beklenmeyen baflar›lar elde etmesi bak›m›ndan
iyi bir tiptir. Kelo¤lan sürekli baflkalar› taraf›ndan horlanan fakir ve kimsesiz bir de-
likanl›d›r. Kelo¤lan tipinin flahs›nda fakir, kimsesiz ve horlanan insanlar›n karfl›lafl-
t›klar› güçlükleri aflmaya yönelik teflvik ve baflar›ya susam›fl insanlar›n özlemlerini
görmek mümkündür. Masallarda her kesimden ve her meslekten insan yer al›r.
Bunlar içinde haydutlar, h›rs›zlar baflta olmak üzere her türlü kötü insan da yer
al›r. Türk masallar›nda çevresindekilere kötü oyunlar oynamaktan zevk alan kötü
tip “Köse” tipidir. ‹yi tipin kazanmas› her masalda esast›r ve her zaman iyi tipin ka-
zanmas› âdeta masal›n temel yasas›d›r. Bu nedenle, masallarda, “Köse” tipinin kar-
fl›s›na Kelo¤lan tipi ç›kar›l›r. Kelo¤lan Köse’ye karfl› haz›rlad›¤› zekice oyunlar›yla
onu alt eder. Bu sonuç iyimser ve hofl görülü Türk masallar›n›n, Köse’nin flahs›n-
da tüm hilekar, düzenbaz, fesat ve baflbelas› insanlara ve bu yollara yönelenlere
uyar›s›ndan ve iyi de¤erlere yöneltilmelerinden baflka bir fley de¤ildir.

Türk masallar›nda belki de masalc›lar›n çok büyük bir ço¤unlu¤unun kad›n ol-
mas›ndan dolay› kad›n tipleri erkeklere göre daha fazla yer al›rlar. Kad›nlar›n ma-
sallara yans›tt›¤› al›n yaz›s› kavramsallaflt›rmas›, kad›n-erkek eflitsizli¤i kavramlar›-
n›n ön plana ç›kar›lmas› bu ba¤lamda son derece anlaml›d›r. Masallardaki iyi ka-
d›n tipi vefal›, sa¤ duyulu, uysal, iyi yürekli, çal›flkan, do¤ru, güzel ve sab›rl›d›r.
Masallardaki kötü kad›n tipi ise cad›, zalim kaynana, üvey ana, k›skanç kardefl ola-
rak yer al›r. Cad›lar daima kötülük yaparlar ve kötülük yapmak için en önemli
araçlar› büyüdür. Cad›lar iki yüzlüdürler ve gerçek yüzlerini tatl› dil ve güleryüz
göstererek saklarlar ve karfl›s›ndakileri bu görünümleriyle kolayca aldatabilirler. 

C. Türk Masal Anlatma Gelene¤i: Sözlü kültür ortam›nda teatral bir biçimde an-
lat›lan masallar›n kendilerine has bir anlat›m gelene¤i vard›r. Masallar toplumsal
de¤erleri konu edinirler ve anlat›ld›klar› toplumun de¤erlerini ve dünya görüflü
do¤rultusunda inan›fllar›n›, özlemlerini ve hayallerini yans›t›rlar. Masallarda insan-
lar›n özlemlerini, sevinçlerini, hayallerini, korkular›n›, üzüntülerini, dileklerini, ya-
flam biçimlerini ve endiflelerini görmek mümkündür. Masallar, insanlar› e¤lendir-
mek, e¤itmek ve topluca yap›lan ifle odaklanmas›n› ve kolayca hep birlikte çal›fl-
mas›n› sa¤lamak, toplumsal istekleri dile getirmek ve insanlar›n hayal gücünü ge-
lifltirmek gibi ifllevlere sahiptir. Günümüzde, masal anlatma gelene¤inin e¤lendir-
meye ve e¤itmeye yönelik olanlar› baflta olma üzere ifllevlerini üstlenen alternatif
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radyo, tv gibi kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflmas› sonucu, masal anlatma gele-
ne¤i zay›flam›fl neredeyse yok olmaya yüz tutmufltur. Masal anlatma gelene¤i yüz-
y›llar›n deneyimiyle flekillenmifl, kendine has icra töresi veya belirli kurallar› olan
bir gelenektir. Yak›n zamanlara kadar son derece güçlü olan masal anlatma gele-
ne¤inin anlat›c›lar› ve dinleyicilerinin genel özellikleri flu flekilde s›ralanabilir.

a. Masal›n Anlat›c›s›: Masallar daha çok kad›nlar taraf›ndan anlat›l›rd›. Masalla-
r›n da t›pk› destanc›lar gibi bu ifli yapmakla tan›nm›fl özel anlat›c›lar› vard›r. Bun-
lar çok büyük bir ço¤unlukta kad›nlard›r. Bu masalc›lara, “masal anas›” veya “ma-
salc›” ya da baz› yörelerde “hekveci”, “olcum” gibi isimler verilirdi. Bu tür usta ma-
salc›lar›n kendilerine has usluplar› ve anlat›m tarzlar› vard›. Bu nedenlerle, Ziya
Gökalp masalc› kad›nlar›, ozanl›¤›n kad›nlarda devam eden k›sm› olarak düflün-
müfltür. Ozanl›k mesle¤inin babadan o¤ula kald›¤› gibi masalc›l›¤›n da anadan k›-
za geçmesi de bu düflünceyi güçlendirmifl olmal›d›r. Kuflaktan kufla¤a aktar›lan
sözlü ürünler olan masallar›, masalc›lar anlat›rken dili kullanma yetenekleri ölçü-
sünce süsleyerek ve yeni motifler ekleyerek geniflletirler. Masalc›lar, anlatt›klar›
masal karfl›l›¤›nda maddi herhangi bir fley talep etmemekle birlikte kendilerine
gösterilen sayg› ve itibar en önemli tatmin unsurlar› olarak görülmektedir. Bulun-
duklar› çevrede tam bir sanatç› gibi kabul edilen bu tür masal analar›n›n olmad›¤›
yer, durum ve zamanlarda özellikle yafll› kad›nlar aras›ndan gelene¤i bilen, dinle-
yici karfl›s›nda masal anlatmay› göze alabilen herkes masal anlatm›flt›r.

b.Masal›n Dinleyicisi: Daha önce iflaret edildi¤i gibi günümüzde kitle iletiflim
araçlar›nda meydana gelen de¤iflmeler nedeniyle pek çok di¤er sözlü edebiyat ge-
lene¤i gibi masal anlatma gelene¤i de zay›flam›flt›r. Bu zay›flama sürecinde orta ç›-
kan yan›lsamalardan birisi de masallar›n sadece çocuklara anlat›lan ve onlar›n din-
ledi¤i bir sözlü edebiyat türü oldu¤udur. Bu do¤ru de¤ildir. Geçmiflte masallar ço-
cuk, yafll›, genç her yafl grubuna anlat›l›r ve bu anlat›mlar veya masal icralar› çok
genifl bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekerdi. Özellikle, k›rsal kesimde hasat zaman-
lar›nda veya tütün dizme, tarla çapalama, bulgur kaynatma, biber temizleme, k›fl-
l›k erzak haz›rlama, pamuk toplama gibi toplu çal›flma anlar›nda bir arada bulunan
insanlar› e¤lendirmek maksad›yla masal anlat›l›rd›. Bu tür topluca ifl yap›lan yerler-
de ço¤unlukla masal anlat›c›ya ifl yapt›r›lmaz sadece masal anlatmas›n›n istendi¤i
de olurdu. Ayr›ca geceleri yap›lan yetiflkin ve çocuklar›n bir arada oldu¤u her tür-
lü toplant› ve e¤lencelerde di¤er geleneksel e¤lentilerden baflka masallar da anla-
t›l›rd›. Baz› masalc›lar masal anlat›mlar›n› güçlendirmek ve dinleyiciler üzerinde
daha etkili olmak için seslerini alçalt›p yükseltmek, jest ve mimiklerle kahramanla-
r›n taklidini yapman›n yan›nda zaman zaman ellerindeki flapka, mendil, asa ve tes-
pih gibi eflyalar›n da yard›m›yla rol yapar, aya¤a kalkar ve anlat›m› dramatize eder-
lerdi. Bütün bunlar› yapman›n amac› dinleyicinin dikkatini çekmek ve masal› ola-
bildi¤ince en etkili biçimde dinleyiciye aktarmakt›. Dinleyiciler masal anlat›m› s›ra-
s›nda dikkatli ve sessiz olmal›yd›lar. Masal anlat›m› s›ras›nda sessiz olmayan gürül-
tü yapanlar masalc› taraf›ndan toplulu¤a s›rt›n› dönmek, toplulu¤un bir hizmetini
görmek fleklinde cezaland›r›l›rd›. Masalc› taraf›ndan konuflan veya gürültü yapan
dinleyicilerin cezaland›rmalar› toplant›dan ç›kart›lmaya kadar varabilirdi. 

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi Nuri Taner’in Masal Araflt›rmalar›, (‹stanbul: Art-San,
1988) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

Sizce, günümüzde masal geçmifle nazaran niçin daha az anlat›lmaktad›r? 
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HALK H‹KÂYES‹
Halk hikâyesi Türk sözlü edebiyat gelene¤inde XVI. yüzy›ldan itibaren görülmeye
bafllam›flt›r. Genellikle âfl›klar taraf›ndan naz›m-nesir kar›fl›k bir ifade tarz› ile dinle-
yicilere karfl› yüz-yüze iletiflim ortam›nda icra edilir. Halk hikâyeleri sözlü kültür yo-
luyla nesilden nesile intikal eder. Türk halk hikâyelerine devirlere ve yörelere göre
de¤iflik adlar verilmifltir. Dede Korkut Hikâyelerinde “boy”, XVII-XVIII. yüzy›llarda
“hikâye”, Âzeri sahas›nda “hekât” günümüzde, Do¤u Anadolu ve Azerbaycan’da
“na¤›l” da denmektedir. Ayr›ca, k›sa hikâyelere “k›ssa”, “serküflte” (sergüzeflt), tür-
küsüz hikâyelere de “kara hikâye” ad› verilmektedir. Türk topluluk ve cumhuriyet-
lerinin büyük bir ço¤unlu¤unda “halk hikâyesi” yerine “halk dessan›”, “liro epos”,
“gafl›kt›k c›r” denilmekte ve özelikle de “aflk destan›” terimi tercih edilmektedir.

Dede Korkut Hikâyelerinde “ozan”lar›n anlatt›¤›n› gördü¤ümüz, halk hikâyele-
ri, Anadolu ve Rumeli sahas›nda “âfl›k”, di¤er Türk bölgelerinde, “dastanç›”, “des-
sanç›”, “hekâtç›”, “ak›n” ve “bahfl›” ad› verilen geleneksel sözlü anlat›m sanatkârla-
r› taraf›ndan oluflturularak veya usta mal› olarak aktar›lmak suretiyle sözlü kültür
ortamlar›nda; ba¤lama, domb›ra, kopuz ve benzeri çalg›larla yap›lan müzik eflli-
¤inde yüzy›llardan beri icra edilmektedirler.

Halk hikâyelerinin mutlaka bir tarihî olaya dayanma zorunluluklar› yoktur. Na-
z›m-nesir kar›fl›k olmakla birlikte zamanla nesir k›s›mlar› a¤›rl›k kazanm›flt›r. Olay-
lar›n gerçe¤e daha uygun olmas›, kahramanl›ktan çok aflk maceras›na yer verme-
leri gibi özelliklerle epik destandan ayr›lmaktad›rlar. Epik destanlarda bir toplumu
temsil eden ve onun d›fl düflmanlar›na karfl› savaflan, bar›fl› ve düzeni kuran kah-
ramanlar›n mücadelerinin yerini halk hikâyelerinde bir toplumun kendi içindeki
tabakalar, s›n›flar ve bireyler aras›ndaki iliflkiler ve mücadeleler alm›flt›r. Epik des-
tanla modern roman aras›ndaki geçifl döneminde ortaya ç›kmalar› nedeniyle ev-
rensel bir edebî kategori olarak “epik-romanesk” (épico-romanésque) diye de ad-
land›r›lan halk hikâyeleri, gerek konu gerekse flekil olarak hem epik eserlerin hem
de modern romandaki tiplerin, karakterlerin ve olaylar›n özelliklerini tafl›rlar. Halk
hikâyelerinde, epik destanlara göre ola¤anüstü olaylar›n azald›¤› görülür. Ayn› fle-
kilde, halk hikâyelerinde olaylar›n ve kiflilerin yaflad›¤›m›z zaman›n ölçütlerine ta-
fl›nmas›, insanî gerçekçilikle örtüfltürülmesine do¤ru bir e¤ilim h›z kazan›r.

Halk hikâyelerine millîlik özelli¤i kazand›ran en önemli unsurlar aras›nda ya-
p› ve flekillenmelerinde kullan›lan malzeme ve ayr›nt›lar, olaylara yön veren dün-
ya görüflü, örf, âdet ve geleneklerin devaml›l›¤›n› sa¤layan halk felsefesi gibi kül-
türe özel unsurlar say›labilir. Halk hikâyelerinde millî ve manevi yap›ya uygun
formlarda ifade edilen evrensel de¤erler de son derece önemli bir yer tutarlar.

Epik destandan halk hikâyecili¤ine geçifl dönemi eseri kabul edilen Dede Kor-
kut Hikâyeleri Türk edebiyat›nda bu türün en eski örneklerinden say›lmaktad›r. Es-
ki ozan-baks›lar ve tekke âfl›klar›, kahvehanelerin din d›fl› bir Müslüman-Türk ku-
rumu olarak ortaya ç›kmas›yla, XVI. yüzy›ldan itibaren yerlerini nasihat yerine gü-
zellemeyi, irflat yerine hoflça zaman geçirtmeyi hedefleyen yeni tarz sanatç› “âfl›k”la-
ra b›rakm›flt›r. Tekkelerde, ordugâhlarda; sosyalleflme zamanlar›nda, anlat›lan-oku-
nan dinî ve millî motiflere dayal› halk kitaplar›ndaki kahramanl›k konular›n›n yan›-
s›ra aflk konular› da anlat›lmaya bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamlarda geliflen hikâyeler çok
a¤›rl›kl› olarak erkek-erke¤e mekânlarda anlat›l›rlar. Biraz da bu nedenle olsa gerek
en keskin çizgileriyle erkek egemen bir yap›y› yans›t›rlar. Hikâyelerde kad›n nere-
deyse kay›ts›z ve flarts›z ikincil ve tamamen edilgen bir konumdad›r.

Bu erkek-erke¤e mekânlar›n en önemlilerinden biri âfl›k kahvehaneleridir. Bu
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kahvehaneler, zamanla kendini gelifltirerek kamuoyu oluflturmaya yönelik fonksi-
yonlar kazan›r. Bu kurumda ortaya ç›kan sosyal elefltiri do¤al olarak buralarda ic-
ra edilen eserlere de yans›r. Destanlardaki d›fla dönük mücadele; halk hikâyelerin-
de topluma yönelmifl, zenginlik-fakirlik, padiflahl›k-kulluk gibi sosyal farkl›laflma
ve bu farkl›laflmadan kaynaklanan problemler bu hikâyelerde yer almaya baflla-
m›flt›r. D›fla dönük dinî ve millî mücadelenin toplumcu “alperen tipi”nin yerini; fer-
dî mücadelesinin, seçilmifl sanatkâr ve idealist çilekefli rolüyle, sevgilisine kavufl-
mak derdindeki “âfl›k tipi” alm›flt›r. 

Halk hikâyelerinin bilinen en eski örnekleri olan “Âfl›k Garip” ve “Kerem ile As-
l›”da manzum k›s›mlar›n daha sonraki halk hikâyelerine göre daha fazla oldu¤u
görülür. Baz› araflt›rmac›lara göre “Âfl›k Garip” ve “Kerem ile Asl›” kurmaca hikâ-
yeler de¤ildir. Âfl›k Garip ve Âfl›k Kerem gerçekten yaflam›fl âfl›klard›r. Bu hikâye-
ler de âfl›klar›n gerçek hikâyeleridir. Bu nedenle âfl›klar›n bütün fliirleri bu hikâye-
lerde yer alm›flt›r. Ancak “âfl›k fasl›” ad› verilen icra töresi fleklindeki gelenek olu-
flup kal›plafl›nca hikâye öncesi aktar›lan usta mal› fliirlerin çoklu¤u nedeniyle âfl›k-
lar›n kurgulad›¤› yeni hikâyelerde gittikçe daha az fliir ve daha çok mensur k›s›m-
lar›n hakim oldu¤u bir yap›ya dönüflmüfltür. 

Bu ba¤lamda geleneksel olarak halk hikâyelerinin kendine has bir mant›k ör-
güsü vard›r. Bu mant›k örgüsü ideal ölçülere göre flekillenmifl bir hayat anlay›fl›n›
ortaya koyar. Bu nedenle de hikâye kahraman› idealist bir kiflili¤e sahiptir. Halk hi-
kâyelerinin konular›n› kusursuz güzellik duygusundan, yüceltilmifl fikirlerden al-
mas›n›n kayna¤› da budur. 

Halk hikâyelerinde özellikle “rüyada âfl›k olma” motifinden “gurbete ç›kma”
motifine kadar geliflecek olaylar› bir mekâna ba¤layarak iliflkilendirme önemli bir
yere ve role sahiptir. Ancak, kahraman ve olaylar›yla gerçe¤e çok yaklaflan halk hi-
kâyelerinde bile zaman ve mekân kavramlar›n›n s›n›rlar› kesin bir flekilde belli de-
¤ildir. Dahas›, Tiflis, Amasya, Ba¤dat, Buhara, Tebriz, Halep, ‹stanbul gibi gerçek
yer adlar›ndan bahsedildi¤inde bile bu gerçek mekândan ziyade gerçe¤imsilefltiril-
mifl hayali bir flehir tipi hüviyetindedir. 

Hikâyeci âfl›k, olaylara ak›l ve mant›¤›yla bir çözüm bulamad›¤› hâllerde hayal
ve sembollerden faydalan›r. Bu nedenle de hikâye kahramanlar› normal bir insa-
n›n yapabileceklerinin yan›nda arzu ettiklerini de gerçeklefltirebilecek kadar ola¤a-
nüstü güçlere sahip olur. Halk hikâyelerinin kendine has mant›¤› içinde tutarl› ol-
mak flart›yla, hikâyelerde olmayacak fley yoktur. Ancak XIX. yüzy›ldan itibaren ‹s-
tanbul hikâye gelene¤inde realist olaylara do¤ru gittikçe artan bir de¤iflme görü-
lür. Daha önce de iflaret edildi¤i gibi, bunda toplumun h›zla de¤iflimi ve yeni de-
¤erlerin kabulünün de rolü oldu¤u son derece aç›kt›r. Bunun yan›s›ra Pertev Nai-
li Boratav’›n tezine göre kahvehanelerde kendine has sanat›n› icra eden meddah-
l›k gelene¤ine ba¤l› olarak söz konusu realist halk hikâyelerin meydana gelmifl ol-
mas› kuvvetle muhtemeldir.

Sözlü edebiyatta teflekkül eden di¤er hacimli anlat› türleri gibi halk hikâyelerin-
de de destan motiflerinden, bilmece ve atasözlerinden halk fliirinin bütün flekilleri-
ne kadar Halk Edebiyat›n›n çeflitli ürünlerini bulmak mümkündür. Halk hikâyeleri-
nin icra ortamlar›na, icrac› ve dinleyicileriyle bir arada bulunduklar› sosyo-kültürel
ba¤lamlar›na ba¤l› olarak bir çok unsurlar›n eklenip ç›kar›lmas›, bilerek veya bilme-
yerek de¤ifltirilmesi sözlü gelene¤in mahsulü olan bir anlat› türü için son derece s›-
radan ve ola¤an özelliklerdendir. Bu nedenle de oluflturulma (infla) ve icralar›nda
di¤er türlerde de kullan›lan unsurlar› veya bizzat di¤er sözlü türlerin kendilerinin
de halk hikâyelerinde bulunmas› sözlü edebiyat›n do¤as› gere¤i kaç›n›lmazd›r.
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Ancak ülkemizde ve baflka ülkelerde yay›nlanan halk hikâyesi metinlerinin ne-
redeyse tamam›n›n derlendikten sonra yaz›l› edebiyat metnine benzetme yönünde
derleyici ve yay›nc›lar›n›n yapt›klar› redaksiyon müdahalelerinin yanl›fll›¤› pek çok
insanda hikâyeleri bir yaz›l› edebiyat unsuru gibi alg›lama dolay›s›yla da de¤erlen-
dirme yan›lsamas›n›n temel nedenidir. Halk hikâyeleri sözlü gelenek ortam›nda
hiçbir zaman kuru kuruya okunan, bir modern tiyatronun sabit metni ‘teksti’ de¤il-
lerdir. Halk hikâyeleri, geleneksel icra ba¤lamlar›nda anlat›c› âfl›k taraf›ndan gele-
neksel dinleyici kitlesi karfl›s›nda teatral bir biçimde icra edilen, sözlü edebiyat›n
geleneksel bir anlat›s›n›n flekillendirdi¤i bir sosyal ve kültürel olayd›r. Türk kültü-
ründe gelenekli sanatsal bir iletiflim ve etkileflim biçimidir.

Halk hikâyelerinin icras›, anlat›ld›¤› çevreye ve anlatan âfl›¤a göre farkl›l›klar
gösterir. Pertev Naili Boratav’›n tespitlerine göre halk hikâyesi anlatma gelene¤i
genel olarak fas›l, döfleme, as›l konu (hikâye), duvak kapamayla dört ve bazen
bunlara eklenen efsanelerle befl bölüm hâlinde tertip edilir:

1. Fas›l: Âfl›k, hikâyesine bafllamadan önce dinleyiciyi hikâye icras›na haz›rla-
mak, ustal›¤›n› göstermek veya isteklere cevap vermek için önce bir divanî söyler.
Divanî özel ezgileri olan ve “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” vezniyle veya on
beflli hece kal›b›yla söylenen bir fliirdir. Sonraki âfl›klar, aruz vezniyle fliir söyleme-
de zorland›klar› için daha çok hece ölçüsüyle söylemeyi tercih ederler. Bundan
sonra cinasl› bir türkünün (tecnîs) okunmas› gelenek gere¤idir. Ard›ndan ola¤a-
nüstü bir konunun dile getirildi¤i bir tekerleme söylenir. Tekerlemenin söylenme-
sinden sonra baz› yörelerde “üstatnâme” ad› verilen eski usta âfl›klardan üç fliir
okunur. Ezgiyle okunan bu fliirlerde daha çok Hz. Muhammed’in büyüklü¤ü, dört
halife ve din büyükleri anlat›l›r veya dünyan›n fanili¤i dile getirilir. Son olarak da
mizahi bir at›flma veya destana, bazen de âfl›¤›n yine kendisinin çözdü¤ü bir mu-
ammaya yer verilir. Fas›l k›sm›n›n uzunlu¤u ya da k›sal›¤› veya bu k›s›mda icra
olunacak parçalar›n özellikleri bir bak›ma hikâyeyi dinlemeye gelen dinleyicilerin
tafl›d›klar› özellikler, istekleri ve ilgilerine göre âfl›¤›n yapt›¤› tercihlerle belirlenir. 

2. Döfleme: Manzum veya mensur kal›plaflm›fl cümlelerden oluflan bir girifltir.
Döflemede hikâyenin geçti¤i zaman ve mekândan söz edilir. Sözlü gelenekte dö-
fleme bölümü bazan konuyla ilgili k›sa bir hikâye, bazen de de¤iflik konulu k›sa
bir bölüm halinde düzenlenebilir. Hikâye kahramanlar›n›n aileleri döfleme bölü-
münde takdim edilir.

3. As›l Konu (hikâye): Hikâye en büyük arzular› çocuk edinebilmek olan yafll›
kimseler üzerine geliflir ve bunun için aray›fllar bafllar. Bu aray›fllar s›ras›nda kah-
ramanlar ola¤anüstü yard›mlar al›rlar. Meselâ, görünüp kaybolan bir derviflin ver-
di¤i elmay› han›m›yla pay edip yiyince veya Hz. Ali, K›rklar, Hac› Bektafl Veli gibi
dinî flahsiyetleri rüyas›nda görüp onlar›n emirleri do¤rultusunda hareket edip ge-
rekenleri yerine getirince çocuk sahibi olurlar. 

Bu ola¤anüstü unsurlar›n yard›m›yla do¤an çocuk çok özel, itinal› bir e¤itimle
yetifltirilir. Ergenlik ça¤›na gelinceye kadar “av avlamak-kufl kufllamak” denilen
pratik e¤itimle birlikte devrin bütün ilimlerini tahsil eder. Sonra “âfl›k olma” motifi
devreye girer. 

Türk halk hikâyelerinde âfl›k olma de¤iflik flekillerde gerçekleflebilir. Baz› hikâ-
yelerde âfl›k Allah’›n kendisine takdir etti¤i, bütün ömrünü ona kavuflmak için har-
cayaca¤› sevgilisiyle birlikte büyür. Bu durumun sonucu olarak aralar›nda bir aflk
bafllar. Baz› hikâyelerde ise âfl›k rüyas›nda kutsal kiflilerin veya bir derviflin verdi-
¤i bâdeyi içince sevgilisini görür ve uyan›nca âfl›k oldu¤u anlafl›l›r. Bu ba¤lamda
âfl›k olma iki anlamda kullan›l›r. Birinci anlam› birini sevme, ikinci anlam›ysa saz
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çal›p türkü söyleme yetene¤i kazanmad›r. Bu epizota gelinceye kadar hikâye ge-
nel olarak nesirdir. Bu yap›sal nedenle de âfl›k bu bölümde hikâyeyi istedi¤i kadar
uzatabilir, süsleyebilir. 

Hikâyenin kahraman› olan âfl›k, hikâyeye girdikten sonra özellikle heyecan ve
duygunun artt›¤› yerlerde, diyaloglarda “dil ile de¤il tel ile söylemeyi” tercih eder
ve böylece fliir ve musiki devreye girer. Buralarda art›k anlat›c›n›n pek fazla inisi-
yatifi kalmaz. Hikâyenin de¤iflmeyen ve de¤ifltirilmemesi gereken bölümleri bu
manzum k›s›mlard›r. Hikâye bundan sonra âfl›¤›n sevgiliye kavuflma serüveni olan
“serencam”la devam eder. Halk hikâyesi gelene¤i, âfl›¤›n karfl›s›na sevgiliye kavufl-
mas›n› güçlefltiren say›s›z engeller ç›kar›r. Bunlar aras›nda epik ve mitolojik unsur-
larla masal unsurlar› son derece önemli bir yer tutar. Sihirli güçler, hayvanlar, kar,
tipi, boran gibi tabiat olaylar›, geçilemeyen ›rmaklar, afl›lamayan da¤lar gibi tabi-
î engeller kahraman›n önüne s›ralanm›flt›r. Bir bak›ma âfl›k sevgilisi için bütün bu
engelleri aflarak “aflk imtihan›”ndan geçer. Hikâye kahraman› âfl›k, güçlüklerle her
karfl›laflmas›nda türkü ile Allah’a yalvar›r ve dualar› kabul olunur. Esasen do¤um-
daki ola¤anüstülük bu güçlükleri yenmesi için bir haz›rl›k durumundad›r.

Hikâyelerin anlat›m› esnas›nda, âfl›k hikâyenin belirli bir k›sm›n› anlatt›ktan
sonra “hikâyenin yat›lacak yeri” veya “hikâyenin yatak yeri” de denilen heyecan›n
doru¤a ç›kt›¤› ve dinleyicilerin olay›n nas›l geliflece¤ini çok merak ettikleri yerle-
rinden birinde çay, kahve, sigara içmek ve dinleyicilerin de dinlenmelerini sa¤la-
mak üzere mola verir. Moladan sonra hikâye anlat›m› tekrar bafllarken âfl›k, genel-
likle 8 heceli kal›pla oluflturdu¤u bir türküyle dinleyici toplulu¤una hikâye anlat›-
m›n›n nerede kald›¤›n› sorar. Gelene¤e göre dinleyici ses ç›karmamal› sessizce
dinleyerek âfl›¤›n kald›¤› yerden hikâyesine devam etmesini beklemelidir. Gelene-
¤i bilmeyen veya bilgiçlik taslayarak âfl›¤a hikâye anlat›m› flurada kald› diyen kifli,
gelene¤e göre âfl›¤a bahflifl vermek zorundad›r. Böyle âfl›¤›n türküyle sordu¤u so-
ruya cevap veren kiflinin önüne gelen âfl›k saz›n› onun önüne koyarak “Sen bili-
yorsan, anlat öyleyse !” der. Bunun üzerine Âfl›¤a bahflisi verilir, daha sonra âfl›k
hikâyeye devam eder. Âfl›klar ço¤u kez bu bahflifli alabilmek için hikâye anlat›m›n-
da nerede kald›klar› sorusunu sorduklar› türküyü iyice uzat›rlar. Dinleyiciler ara-
s›ndan birisi hikâye flurada kald› deyip âfl›¤›n bahfliflini verir ve hikâye anlat›m› de-
vam eder. Bu uygulama aç›k ifllev olarak âfl›¤›n bahflifl almas›na yönelikse de gizli
ifllev olarak da molada kendi aralar›nda konuflmaya bafllayan ve dikkatleri da¤›lan
dinleyici kitlesinin dikkatini toplamak ve susarak sessizli¤i sa¤lamaya yöneliktir.
Hikâyelerin büyük bir ço¤unlu¤unun anlatmas› bir gecede bitmez. Bu durumlarda
âfl›k yine “hikâyenin bir yatak yerinde” anlat›m›n› keser ve ertesi gece devam ede-
ce¤ini dinleyiciye bildirir.

4. Sonuç ve Dua: Bu bölümde gelenek halk hikâyelerini sonucuna göre iki k›s-
ma ay›rmaktad›r: Vuslata erenler ve trajik bir sonla bitenler. Bâdeli âfl›klardan sa-
dece Âfl›k Garip vuslata ermifltir. Âfl›k Kerem gibi yanarak vuslata eremeyen di¤er
gruptakiler ise gerçek vuslat›n öbür dünyada oldu¤u mesaj› ile sona erer. Mutlu
sonla biten hikâyelerde “duvak kapama” ad› verilen ve befl m›sral›k bentlerden
oluflan muhammes fleklinde uzun bir türkü söylenir. Bu türküde sevgililer birbirle-
rine çektiklerini anlat›r hediyelerini sayar ve dinleyiciye dua ederek hikâyeyi biti-
rirler. Mutlu sonla bitmeyen hikâyelerdeyse ço¤unlukla “bayati” makam›nda veya
“tatyan havalar›” söylenir.

5. Hikâye ile Organik Ba¤› Olmayan Efsane: Sevgililerin kavuflamadan öldü¤ü hi-
kâyelerde kahramanlar›n öbür dünyada vuslata erdiklerine iflaret eden bir efsane hi-
kâyeye eklenir. Bu efsanelerden birine göre sevgililerin mezar›nda iki gül biter. Bu
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güller kutsal günlerde aç›l›p birbirlerine sar›lmak ister. Baz› hikâyelerde ise mezarla-
r›n›n bafl›nda iki kavak a¤ac›n›n bitmesi, bu kavaklara konan iki kuflun ötüflmesi gi-
bi sevgililerin birbirine kavuflamadan öldüklerini sembolize eden motifler yer al›r.

Halk hikâyelerinin teflekkülü hakk›nda çal›flanlar, hikâyeyi genellikle söyleyeni
bilinmeyen Anonim Halk Edebiyat› ürünlerinden saym›fllard›r. Konuyu ele alanlar,
uzun bir müddet hikâyelerin konusundan ziyade nerede do¤du¤u meselesi üzerin-
de durduktan sonra hikâyelerin konular› ele al›nma¤a bafllan›lm›flt›r. Her hikâyenin
bir do¤ufl serüveni vard›r. Bunlar ya âfl›klar›n belli geleneklere uyarak gerçekten ya-
flanm›fl bir olay üzerine oluflturduklar› hikâyelerdir ya da yaflad›¤› kabul edilen bir
âfl›¤›n hayat›n› ve maceralar›n› konu edinmifltir. Bir baflka ifadeyle, âfl›klar bu konu-
lar› gelifltirmek ve ifllemek suretiyle tasnif etmifllerdir. Gelenekte de yaflamakta olan
“tasnif” terimi hikâyelerin oluflumunu ayd›nlatacak niteliktedir. Buna göre, âfl›k, ko-
nuyu tespit ettikten sonra halk hikâyesi gelene¤i içinde nerelerin nesirle anlat›laca-
¤› (saya), nerelere fliirlerin konulaca¤›n› zihninde planlar. Bundan sonra hikâyenin
olay mant›¤›n›, gelene¤i, dinleyici çevresinin istek ve e¤ilimlerini, kendi yetene¤ini
ve hikâyecili¤in haz›r kal›plar›n› kullanarak “hikâye tasnifi”ni gerçeklefltirir.

Türk halk hikâyelerinin kökenleri itibariyle dört önemli kaynaktan teflekkül et-
ti¤i kabul edilir ve hikâyeler de bu kabule göre flu flekilde tasnif edilir:

1. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da gerçek olaylardan do¤mufl k›sa hikâyeler:
Salman Bey Hikâyesi, ‹lbeyo¤lu Hikâyesi vb.

2. Yaflayan veya yaflad›¤› rivayet edilen âfl›klar›n hâl tercümelerinden do¤an
hikâyeler: Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Emrah ile Selvihan vb.

3. Dinî-millî hadiselerle bunlara dayal› kahramanl›k konular›n› konu edinen
halk kitaplar› kökenli hikâyeler: Battal Gazi, Ebû Müslim Cenkleri, Kesikbafl
Hikâyesi, Güvercin Destan› vb.

4. Klasik hikâyeler: Tutinâme, binbir gece masallar›, Ferhad ile fiirin, Leyla ve
Mecnun vb.

Türk halk hikâyelerini ele al›p iflledikleri konular›na göreyse flu flekilde tasnif
etmek mümkündür:

1. Kahramanl›k Hikâyeleri: Köro¤lu hikâyesi ve kollar›, Celâlî Bey, Kirman-
flah, Eflref Bey vb.

2. Dinî-hamâsî Hikâyeler: Hz. Ali Cenkleri, Battal Gazi, Hamzanâme, Ebû
Müslim Cenkleri. 

3. Dinî-içtimai, Ahlaki Hikâyeler: Kesik Bafl, Deve, Güvercin Hikâyesi, Ejder-
ha Hikâyesi.

4. Aflk Hikâyeleri: Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Tahir ile Zühre, Emrah ile Selvi-
han vb.

Türk halk hikâyeleri üzerine yerli ve yabanc› pek çok araflt›rmac› taraf›ndan
metin tespiti baflta olmak üzere çeflitli bilimsel çal›flmalar yap›lm›flt›r. Halk hikâye-
leri ya cönklerde ve yazma mecmualarda ya da sözlü gelenekte âfl›klar›n haf›zala-
r›nda bulunur. Bu metinler XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren derlenip yay›mlan-
maya bafllan›lm›flt›r. ‹lk olarak Macar Türk halkbilimcisi Ignacz Kunofl 1892 y›l›n-
da, Âfl›k Garip, fiah ‹smail, Elif ile Mahmut, Melikflah, Derdiyok ile Zülfüsiyah, Tâ-
hir ile Zühre, Râz›nihan ile Mahfiruze, Gül ile Sitemkâr, Arzu ile Kamber, Âfl›k Ke-
rem ve Köro¤lu adl› on bir hikâyeyi yay›nlam›flt›r. 

Kunofl bu hikâyelerden Âfl›k Garip ve Âfl›k Kerem hikâyeleriyle Âfl›k Ömer’in
fliirlerini Macarca’ya çevirmifl ve bunlar› “Türkler’in Millî Romanlar›” olarak takdim
etmifltir. F. Wilhelm Radloff, 1899 y›l›nda Proben serisinin VIII. cildinde “Osmanl›
Türklerinin Halk Edebiyat›” bafll›¤›yla Kunofl’un derledi¤i hikâyelerden fiah ‹sma-
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il’in tam metnini, Âfl›k Kerem’in 123, Âfl›k Garip’in 51 fliirini yay›nlam›flt›r. Tanzimat
sonras› 1847 y›l›ndan bafllayarak Cumhuriyet’e kadar ço¤unlukla Azerbaycan’dan
Türkiye’ye göç edenlerden veya eski yazma mecmualardan derlenerek baz›s› bir-
den fazla bask› yapan 22 halk hikâyesi tafl bask›s› usulüyle yay›mlanm›flt›r. 

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra gerek yerli ve gerekse yabanc› bilim adamlar›-
n›n halk hikâyeleri üzerinde yapt›klar› çal›flmalar artmaya bafllam›flt›r. Otto Spies
1929 y›l›nda “Türkische Volksbucher” adl› çal›flmay› yay›nlar. Bu kitap Behçet Gö-
nül (Necatigil) taraf›ndan 1941 y›l›nda “Türk Halk Kitaplar›” ad›yla Türkçeye ter-
cüme edilir. Ayn› y›l Alman flarkiyatç›s› Hans August Fischer “Schah Ismail und
Gülüzar” adl› monografiyi yay›nlar. Mehmed Fuad Köprülü 1930 y›l›nda yay›nla-
d›¤› “Kay›kç› Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi” adl› incelemesiyle hem halk
hikâyelerinin teflekkülü konusuna iflaret eder hem de hikâye-tarih iliflkisi üzerinde
durur. M. Fuad Köprülü bu çal›flmas›yla ayn› zamanda Türkiye’de halk hikâyeleri
üzerinde ilmî çal›flmalar› bafllatm›flt›r. Pertev Naili Boratav 1931 y›l›nda “Köro¤lu
Destan›” ve 1946 y›l›nda da “Halk Hikâyeleri ve Hikâyecili¤i” adl› incelemelerini,
fiükrü Elçin 1949 y›l›nda “Kerem ile Asl› Hikâyesi”ni yay›nlam›flt›r. ‹lhan Baflgöz
1949 y›l›nda “Biyografik Halk Hikâyeleri” adl›, halk hikâyeleri konusunda yap›lan
ilk doktora tezini tamamlam›flt›r. Halk hikâyeleri 1980’lerden sonra pek çok yük-
sek lisans ve doktora çal›flmas›na da konu olmufltur.

Halk hikâyeleri konusunda daha fazla bilgiyi Pertev Naili Boratav’›n Halk Hikâyeleri ve
Hikâyecili¤i, (‹stanbul: Adam Yay›nlar›, 1988) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

Sizce, halk hikâyelerinin neredeyse hepsinin mutlu sonla bitmesi bir tesadüf müdür?

FIKRALAR
Türk sözlü edebiyat›n›n günümüzde de son derece canl› olarak yaflamakta olan tü-
rü f›krad›r. F›kralar, ayn› zamanda Türk sözlü edebiyat gelene¤inin en eski türle-
rinden biridir. Dîvânu Lügâti’t-Türk’te “f›kra” karfl›l›¤› olarak kullan›lan ve tam ola-
rak da, “Halk aras›nda ortaya ç›k›p insanlar› güldüren fley” anlam›ndaki “küg” ve
“külüt” kelimelerinin varl›¤› da f›kra türünün eskili¤inin bir göstergesidir. Türkçe-
ye Arapçadan geçmifl bir kelime olan “f›kra”, dilimizde “parça, cümlecik, paragraf,
bend, madde” gibi pek çok anlam› karfl›lamas›n›n yan› s›ra yayg›n olarak, bir ede-
biyat türünün ad› olarak kullan›lmaktad›r. F›kra türü, ço¤unlukla sözlü edebiyat
gelene¤i içinde yer almakla birlikte yaz›l› edebiyat gelene¤inin de yo¤un olarak
kulland›¤› bir iletiflim formu, konuflman›n veya yazman›n özel bir biçimi yahut
kompozisyonudur. 

Türkçede “f›kra”, (anectode) kelimesiyle adland›r›lan bu tür, kendine özgü
kompozisyonuyla di¤er türlerden ayr›l›r. F›kran›n di¤er türlerden ayr›lmas›n› sa¤-
layan özellikleri, anlat›m› s›ras›nda seçilen kelimeler, tasvir biçimi, diyalog çat›s›,
konu seçimi, belirlenen hedefle ortaya ç›kar›lan kompozisyonudur. 

F›kra; “hikâye çekirde¤i hayattan al›nm›fl bir vaka veya tam bir fikrin teflkil et-
ti¤i k›sa yo¤un anlat›ml›” bir tür olup genellikle nesir diliyle, bir f›kra tipine ba¤l›
olarak yarat›lm›fl, sözlü edebiyat›n ba¤›ms›z flekillerinden oluflan, yayg›n epik-
dram türündeki realist hikâyelere verilen isimdir. F›kra türü konu olarak, insanlara
ait kusurlarla sosyal ve gündelik hayatta ortaya ç›kan kötü ve gülünç hadiseleri,
çarp›kl›klar›, z›tl›klar›, eski ve yeni aras›ndaki çat›flmalar› sa¤duyuya dayal› ince bir
mizah, hikmetli bir söz, keskin ve ince bir alay (istihza) yoluyla yans›t›r. 
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F›kran›n konu olarak gündelik hayatta ortaya ç›kan sosyal ve kültürel uyum-
suzluk ve uygunsuzluklar› hikmetli bir söz, keskin ve ince bir alayla yans›tmas›n›n
nedeni nedir? Neden böyle bir yans›tma yolu ortaya ç›km›flt›r? Dahas›, “Niçin böy-
lesi bir sosyo-kültürel uyumsuzluk ve uygunsuzluklar› yans›tma yolu, kal›plaflm›fl
bir sözlü edebiyat biçimi ve türüne dönüflmüfltür?” fleklindeki bir grup soru bize
f›kra türünün var olufl zeminini aç›klayabilir. Bu aç›klamadan hareketle de f›kran›n
ifllevlerini ve onlara yönelik yap›sal özelliklerini anlamak olanakl› hâle gelebilir.

O hâlde, ilk olarak düflünülmesi gereken kültür kavram›n›n kendisidir. Kültür
sosyal bir varl›k olan insan›n gündelik, sosyal ve kültürel hayat›n› organize eden
ortak de¤er yarg›lar› ve bunlar› uygulayarak insan› hayata ba¤layan her türlü gele-
nek ve göreneklerin toplam›d›r. Kültür; gündelik, sosyal ve kültürel hayat› olufltu-
rup devam ettiren büyük bir mekânizma olarak korunmaya ihtiyaç gösterir. Âdeta
sonsuz say›da birbirleriyle iliflkili diflli çarklardan meydana gelmifl gibi duran bir
kültürel mekânizman›n (sistemin) bir yerinde ifllemeyen bir diflli çark k›sa sürede
bütün sistemde kendini hissettirebilecek bozulmalar›n ve t›kanmalar›n bafllang›c›
olabilir. Kültürün devam ettirilebilmesi, toplumun sosyal de¤er ve ilkelerine (norm)
uyumsuz uygulamalardan kaç›n›lmas›yla mümkündür. Gündelik hayatta bir toplu-
mun sosyal de¤er ve ilkelerine uygun olmayan davran›fllar gösteren bir birey, top-
lumun di¤er bireyleri taraf›ndan “yanl›fl yapt›¤› için” uyar›l›r. 

Bu uyar›lar sosyal de¤er ve ilkelerin ve onlar› uygulayan gelenek ve görenek-
ler bütünü olarak kültürü korumak ve devam›n› sa¤lamak içindir. Sosyal de¤er ve
ilkeleri çi¤neyenlere karfl› bu uyar›lar dikkat çekme, k›nama, d›fllama gibi çeflitli bi-
çimlerde olabilir. Bunlardan birincisi, uyar›lan›n yapt›¤› yanl›fl›n fark›nda olmad›¤›
düflüncesiyle, dikkatini çekmek ve onun “ben bir yanl›fl yap›yorum ama ne?” veya
“benim toplumla uyumlu olmayan uygunsuz bir davran›fl›m m› oldu, acaba nedir?”
diye düflünmesini sa¤lamak amac›yla gülmektir. Bu ba¤lamda, gülmek âdeta gülü-
nen kifliye yönelik kültürel olarak kal›plaflm›fl anlamlar tafl›yan bir sinyaldir. Sosyal
ve kültürel de¤er ve ilkelere uygun davranmayan›n davran›fl›na gülünür. Bu hem
ona yapt›¤›n›n karfl›l›¤› olarak bir yapt›r›m veya bir cezad›r hem de yapt›¤› yanl›fl›
anlay›p tekrar etmemesi için bir uyar›d›r. Bir insan›n yapt›¤› bir davran›fla veya söy-
ledi¤i bir söze flahit olanlar›n gülmesi bafll› bafl›na bir sosyal ilkedir ve yapan› kü-
çümseyen, hafife alan hatta afla¤›layan anlamlar tafl›r. 

‹flte f›kralar›n, konu olarak sosyal ve gündelik hayatta ortaya ç›kan sosyal ve
kültürel uyumsuzluklar› hikmetli bir söz, keskin ve ince bir alayla yans›tmas›n›n
nedeni tam da budur. Birisinin yapt›¤› ve toplum olarak benimsenen ortak sosyal
ve kültürel de¤erlere ters düflen, onlar› çi¤neyen veya dikkate almayan bir davra-
n›fla veya ifadeye, kiflisel bir biçim vermeden, bunu kiflisel bir tart›flma veya kavga
konusu hâline getirmeden, f›kra yoluyla nesnel ve tarafs›z say›labilecek bir flekilde
uyarmak en uygar yollardan birisi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. F›kralar yoluyla
sosyal ve kültürel de¤erlere ve ilkelere sahip ç›kan bu anlay›fl ve uygulay›fl evren-
sel bir yaklafl›md›r ve hemen hemen bütün kültürlerde uygulanmaktad›r. Bu f›kra-
lar›n en yayg›n ve en önemli ifllevidir. Ancak, bu ifllev f›kralar›n tek sosyal ve kül-
türel ifllevi de¤ildir. 

F›kralar›n di¤er sosyal ve kültürel ifllevlerinin en bilinenlerinden birisi de, yeni
tan›flan insanlar aras›ndaki birbirini tan›mamaktan kaynaklanan “so¤uk durufl” ve-
ya kimlik ve kiflili¤ini ele verecek kadar aç›k olmama tavr›n› ortadan kald›rmas›d›r.
Pek çok kültürde insanlar yeni tan›flt›klar› insanlar› tan›y›ncaya kadar ihtiyatl› dav-
ranarak kendilerini ortaya koymaktan çok di¤er insan›n kendi kimlik ve kiflili¤ini
ortaya koymas›n› beklemek ve ona göre davranmak al›flkanl›¤›ndad›rlar. Yeni ta-
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n›flan iki insan›n her ikisi de böyle davrand›¤›nda bu tan›flma çok fazla bir fley ifa-
de etmez ve bu iliflki daha yak›n ve samimi bir hâle dönüflemez. 

Diyelim ki iki ifl adam› ayn› alanda faaliyet gösteriyor ve bir vesileyle tan›flt›lar
ancak her iki taraf da yukar›da ifade edildi¤i gibi kendi kimlik ve kifliliklerini orta-
ya koymada temkinli davrand› ve sonuçta birkaç “Nas›ls›n›z?”, “ ‹yi misiniz?” türün-
den cümleden sonra konuflmalar› t›kan›p kald› ve ayr›l›p gittiler. Oysa belki de bir-
birlerini tan›salar ve buna ba¤l› karfl›l›kl› ortak güven tesis etseler muhteflem proje-
ler ve ifl imkânlar› ortaya ç›kacakt›. Bu gibi örnekleri gündelik sosyo-kültürel ba¤-
lamlar› düflünerek sonsuz say›da ço¤altmak mümkündür. ‹flte f›kralar tam da bu tip
sosyo-kültürel ba¤lamlarda insanlar›n aralar›ndaki “so¤uklu¤u” veya “buzlar›” k›-
ran bir buz k›raca¤›d›r. Bir vesileyle yeni tan›flan iki ifladam› örne¤ine dönecek
olursak, e¤er birisi uygun gördü¤ü bir nedene ba¤layarak -ki bu da bafll› bafl›na bir
zeka ve strateji ürünüdür- bir f›kra anlatm›fl olsayd›, sonuç tamamen de¤iflebilirdi.

Söz konusu sosyal ve kültürel ba¤lama uygun olarak f›kra anlat›m› için seçilen
neden, buna ba¤lanarak anlat›lan f›kra ve f›kran›n tematik özelliklerinin tamam›
karfl›s›ndakine kendi kimli¤i ve kiflili¤i hakk›nda vermek istedi¤i pek çok bilgi içe-
recektir. Anlat›lan bir f›kran›n kültüre özel bir biçimde âdeta sosyal ve kültürel flif-
reler gibi aktard›¤› bu bilgileri al›p zeka, bilgi ve görgüsü yeterli derecede olan di-
¤er ifl adam› bunlar› çözümleyerek bir sonuca ulaflacakt›r. Bunlardan hareketle de
kendisi, kiflili¤i ve kimli¤i hakk›nda o da muhatab›na bilmesini istedi¤i bilgileri ay-
n› yolla bir f›krayla veya di¤er konuflma yollar›yla iletebilecektir. F›kralar›n “buz k›-
r›c› ifllevi” (ice breaker function) budur. Sanal olarak tasarlad›¤›m›z bu örnekteki
ifllevi hemen her birimiz gündelik hayat›m›zda de¤iflik sosyo-kültürel ba¤lamlarda
uyguluyoruz veya baflkalar› bize karfl› uyguluyorlar.

F›kralar›n bundan daha da yayg›n bir baflka ifllevi bir flekilde tan›fl›p temasa geç-
mifl iki birey aras›ndaki “samimiyeti artt›r›c›” (intimacy maker) ifllevleridir. Samimi-
yet tan›flan iki insan›n birbirine karfl› duydu¤u yak›nl›¤›n derinli¤i olarak tan›mla-
nabilir. Samimiyet sayesinde insanlar birbirlerine karfl› daha az resmî ve daha özel
olarak kendilerini, kimlik ve kifliliklerini tan›tmalar›n› sa¤lar. Aradaki samimiyetin
veya yak›nl›¤›n resmiyet bak›m›ndan derinlik derecesini ölçmek isteyen bir insan
anlataca¤› f›kralarla bunu sa¤layabilir. Bu konuda özellikle hemen her toplumun
resmî, sosyal ve kültürel ba¤lamlarda söylenilmesini “tabu” kabul etti¤i küfür ve
benzeri sözleri özellikle de “müstehcen f›kra”lar› vard›r. Bunlar, insanlar aras›nda-
ki samimiyetin veya yak›nl›¤›n derinli¤ini belirleyen önemli ölçütlerdendir.

Tan›flan ve epeydir birbiriyle temasta olan iki kifliden birinin anlatt›¤› bu tür bir
f›kraya di¤erinin verece¤i tepki aradaki resmiyetin ve buna ba¤l› samimiyetin de-
recesi hakk›nda net bir fikir verecektir. E¤er tepki çok sert ve utanmayla birlikte
bir protesto içeriyorsa, f›kra anlatan, dinleyenle samimiyetlerinin o dereceye var-
mad›¤›n› ve muhatab›n›n resmiyeti ön planda tutma iste¤inde oldu¤u anlayacak ve
bir “özür dileme” ile bafllang›çtaki resmiyet ve samimiyet düzeyine geri dönecek-
tir. F›kralar âdeta arada masum ve tarafs›z bir araç gibidir. Anlat›lan f›kraya ba¤l›
olarak özür dileyerek geri çekilmek aradaki samimiyet derecesini ayarlayamayarak
yap›lan yanl›fl, küstah, yersiz bir davran›fl veya sözle iliflkinin tamamen bitmesin-
den her kay›t ve flart alt›na daha iyi oldu¤u aç›kt›r. Yok, muhatap anlat›lan müs-
tehcen f›kray›, son derece flen flakrak bir ifadeyle karfl›l›yor ve espriye gülüyor hat-
ta daha beter bir müstecen f›krayla karfl›l›k veriyorsa, onun da aradaki iliflkiyi tafl›-
mak istedi¤i resmiyet ve samimiyet derecesinin bu oldu¤u sonucu ortaya ç›kacak-
t›r. ‹liflkinin bundan sonraki samimiyet ve resmiyet derecesi bu yeni anlafl›lan ve
uzlafl›lan derecede olacakt›r. F›kralar›n samimiyet artt›r›c› ifllevi de budur.
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F›kralar›n bir baflka ifllevi de, bir fleyi anlatmak için ona benzetilen baflka bir fle-
yin ad›n› e¤reti olan kullanma anlam›nda, “e¤retileme” veya “istiare” fleklindeki
kullan›m›d›r. Baflta, politikac›lar ve diplomatlar olmak üzere hemen her kesimden
insan gündelik hayatta baz› fleyleri aç›k aç›k söylemekten takip ettikleri iletiflim
stratejisi gere¤i kaç›n›rlar. Bunun kifliye ve sosyo-kültürel ba¤lamlara özel pek çok
nedeni olabilir. Bir politikac› için örnekleyecek olursak, belki de söyleyece¤i fleyi
aç›k aç›k söylerse bunun art›k kendisini ba¤layacak politik bir vaat olarak anlafl›l-
mas› ve muhalifleri taraf›ndan yeri geldi¤inde kendisine karfl› kullan›lmas› ihtima-
li olabilir. Bu riski almak istemeyen bir politikac› anlat›p söylemek istedi¤i fleyi
aç›k aç›k söylemek yerine, ne söylemek istedi¤ini istiare yoluyla anlafl›l›r k›lan bir
f›kra anlatabilir. Meselâ, eski Cumhurbaflkanlar›m›zdan Say›n Süleyman Demirel,
bu tür f›kralar yoluyla bir iletiflim kurarak maksad›n› örtülü bir biçimde e¤retileme
yoluyla söylemede son derece baflar›l› bir örnektir.

F›kralar›n evrensel olarak en yayg›n ifllevlerinden birisi de, bir kifli veya kurumu
y›pratmak, gülünç duruma düflürmek ve genifl kitlelere yönelik propoganda malze-
mesi olarak kamuoyu oluflturmak ve yönlendirmektir. Özellikle, aç›k muhalefete
olanak tan›mayan bask›c› veya dikta rejimlerinde insanlar›n “f›s›lt› gazetesi” dedik-
leri a¤›zdan a¤›za kulaktan kula¤a sözlü kültür yoluyla yay›lan f›kralarla gizli bir
muhalif kamuoyu oluflturulur, beslenir ve yönlendirilir. Hitler Almanyas›, Komünist
rejimler bu tür muhalif yap›lar›n f›kralar yoluyla oluflturulup desteklendi¤i en tipik
örneklerdir. Ülkemizde de f›kralar yoluyla bir politikac›n›n elefltirilip hakk›nda ka-
muoyu oluflturulmas›na ve bunun neticesi olarak iktidardan düflürülmesine 1989-
1991 y›llar› aras›nda Baflbakanl›k yapan Say›n Y›ld›r›m Akbulut örne¤i verilebilir.

Günümüz Türkiye’sinde kitle iletiflim araçlar›na yapt›klar› aç›klamalarda ve
gündelik hayatlar›nda en çok f›kra anlatan insanlar aras›nda ifladamlar›n›n ve özel-
likle de baz› politikac›lar›n yer almas› bir tesadüf de¤ildir. F›kralar›n yukar›da ifla-
ret etti¤imiz ifllevlerinin fark›nda olan bu mesleklere mensup insanlar, onlar› son
derece ifllevsel olarak kullanmaktad›rlar. Bütün bu sayd›¤›m›z f›kra ifllevleri onla-
r›n sözlü kültür ortam›ndaki durumlar›yla ilgilidir. F›kralar yaz›l› kültür ortam›nda
da son derece ifllevsel bir türdür.

Buna ba¤l› olarak, f›kralar yaz›l› kültür ortam›nda da özellikle ülkemizde baz›
gazete köfle yazarlar› taraf›ndan çok s›k ve yo¤un bir biçimde kullan›l›rlar. F›krala-
r›n günlük bas›ndaki veya yaz›l› kültür ortam›ndaki bu yo¤un kullan›mlar›n›n al-
t›ndaki ifllev onlar›n yap›lar›yla ilgilidir. F›kralar, anlatmak istedikleri fikrin daha iyi
ve etkili anlat›lmas›na hizmet etmeyen her türlü fazlal›ktan ar›nd›r›lm›fl bir yap› ve
kompozisyon özelli¤ine sahiptirler. Bu yönleriyle âdeta atasözlerine benzerler. Da-
has› f›kralar anlatmak istedikleri düflünceyi en etkili biçimde aktaracak flekilde siv-
riltilmifl bir dile ve herkes taraf›ndan kolayl›kla anlafl›lacak flekilde cilalan›p parla-
t›lm›fl bir anlat›m biçimine sahiptirler. Bu özellikleriyle f›kralar, genifl kitlelere me-
saj›n› ulaflt›rmak ve anlafl›lmak isteyen gazete köfle yazarlar›n›n vaz geçemedikleri
bir iletiflim ve etkileflim arac› olarak kulland›klar› edebiyat türü olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda f›kralar âdeta legolar gibidir. Hem az›c›k ifadeyle pek
çok fleyi söylerler hem de o kadar kristalize edilmifl ifadelerdir ki herkesin bilgisi-
ne ve zeka seviyesine göre onlardan farkl› anlamlar, yöneltilip ba¤land›klar› konu
ve olaya göre farkl› yorumlar ç›karmas›n› olanakl› k›larlar. Sözlü ve yaz›l› edebiyat
türleri içinde hiçbir edebiyat türü, kullan›lan söz miktar› bak›m›ndan bu kadar eko-
nomik, ifade edebilece¤i konular bak›m›ndan çok yönlü ve amaca ulaflmak bak›-
m›ndan bu kadar ifllevsel de¤ildir.
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Dursun Y›ld›r›m’›n Türk Edebiyat›nda Bektafli F›kralar›, (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 1999)
adl› kitab›nda f›kra ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sizce, f›kra türü ile atasözü türü aras›nda gündelik hayatta kullan›mlar› bak›m›ndan ben-
zerlikler var m›d›r?

TÜRK FIKRA T‹PLER‹
Türk sözlü edebiyat›n›n en eski türlerinden birisi olan f›kralar günümüzde de Ano-
nim Halk Edebiyat›n›n en yayg›n olarak kullan›lan türlerinden birisidir. Yukar›da,
ifllevlerine ve buna dayal› olarak yap›lar›na dair bilgiler edindi¤imiz f›kralar ya her
biri kendi bafl›na ba¤›ms›z kiflilerin ve olaylar›n anlat›ld›¤› tek f›kralard›r ya da bir
tak›m sivriltilmifl kiflilik özellikleriyle geleneksel olarak bildik veya tan›d›k bir “f-
›kra tipi”ne ba¤lanarak aktar›lan f›kralard›r. Bu ba¤lamda f›kra, genellikle bir f›kra
tipine ba¤l› olarak nesir diliyle yarat›lm›fl, sözlü edebiyat›n ba¤›ms›z flekillerinden
ibaret yayg›n epik-dram türündeki gerçekçi (realist) hikâyelerden her birine veri-
len isimdir. Bu özelli¤iyle, f›kralara âdeta tek perdelik piyes fleklinde icralarla ku-
rulan bir iletiflim ve etkileflim biçimidir denilebilir.

F›kralar, ço¤unlukla, onlar› yaratanlar taraf›ndan bir f›kra tipine ba¤lanarak an-
lat›lma e¤ilimindedir. Halk› temsil yetene¤i kazanan f›kra kompozisyonunda olay-
lar›n etraf›nda geliflti¤i bafl kahraman ana-tip konumunda bir f›kra tipidir. F›kralar-
da bu ana-tipin yan›s›ra ana-tip olmamakla birlikte tipleflme e¤ilimde ikinci dere-
ceden tipler de bulunur. Bunlara “alt tip” ad› verilir. Bu durumu örneklemek gere-
kirse, Temel f›kralar›n›n ana-tipi Temel’dir. Temel f›kralar›nda yer alan Cemal,
Dursun, Fadime gibi tipler ise alt tipler olarak nitelendirilebilir. F›kra tipleri Nasret-
tin Hoca, ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa, Ahmet Akay gibi tarihte yaflad›klar› bilinen
kifliler olabilece¤i gibi bir bölgenin bir meslek grubunun, bir inanç öbe¤inin zihni-
yetini veya dünya görüflünü ve buna ba¤l› olarak inanç ve uygulamalar›n› ortak bir
kiflilik hâlinde ortaya koyabilen hayali veya sözlü gelenekte yarat›lm›fl Temel veya
Bektafli Baba gibi tipler de olabilir. F›kra tiplerinin temel ve ortak özelli¤i, tarihte
yaflad›¤› bilinen flahsiyetler de olsalar, flahsî kifliliklerinden ar›narak toplumun on-
lara yükledi¤i gelenekselleflen tipe ait kimlikle hareket etmeleridir. Tarihte yaflad›-
¤› bilinen bir flahsiyet, ferdî kifliliklerine ait özelliklerden ar›narak bir f›kra tipine
dönüflürken ayn› zamanda anonim bir kiflilik hâli de kazan›r. Anadolu’da hemen
her köyün kasaban›n ve flehrin bir delisi veya delileri; tuhaf davran›fllar›yla ün ka-
zanan, yapt›klar› ve söyledikleri yaflad›klar› çevrede anlat›lan insanlar vard›r. Çok
büyük bir ço¤unlu¤u yaflayan ya da yaflad›¤› bilinen bu insanlar “mahallî f›kra ti-
pi” olarak adland›r›l›r. 

Kuramsal olarak, mevcut f›kra tiplerinden çok farkl› ve ifllevsel olmalar› duru-
munda bu mahallî f›kra tipleri zaman içinde ulusal f›kra tipine ve hatta zamanla
uluslararas› f›kra tipine dönüflebilirler. Ancak, bu son derece zor ve nadir gerçek-
leflen bir olgudur. Ço¤unlukla bu mahallî f›kra tiplerinin bafl›ndan geçen, belki de
bir ço¤u gerçekten yaflanm›fl olan olaylar, anlat›ld›klar› gelenek çevresinde yay›l›r-
ken, kimlik ve kifliliklerine en yak›n ulusal f›kra tipine ba¤lan›larak anlat›lmaya
bafllan›l›rlar. Yeni bir f›kra tipi yaratmak yerine yarat›lm›fl bir f›kray› uygun bir f›k-
ra tipine ba¤lamak hem daha kolay hem de harcanacak emek bak›m›ndan daha
ekonomiktir. Bu yolla, yüzy›llar önce yaflam›fl f›kra tiplerine ait yepyeni f›kralar or-
taya ç›kmaktad›r. Bilinen bir f›kra tipine ait yeni f›kralar yaratman›n bir baflka yo-
lu da fludur: F›kran›n temsil etti¤i toplumsal katman ve zihniyet eskiyebilir böyle-
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ce gelenek çevresi daralan ve unutulmaya yüz tutan baz› f›kra tipleri güncel hayat-
la iliflkilendirilir. Bunlar ifllevselli¤e sahip, bilinen ve yaflayan baflka f›kra tiplerine
ba¤lanarak sözlü kültür gelene¤inde yaflama imkân›na kavuflurlar. Böylece, yüzy›l-
lar önce yaflam›fl f›kra tiplerina ait yeni f›kralar da üretilmifl olur. 

Türk halk kültüründe halk›n yaratt›¤› çeflitli f›kra tipleri vard›r. Her f›kra tipi,
kendisini yaratan toplumun uygun gördü¤ü, istedi¤i bir tutum ve davran›fl içinde
hayatiyetini devam ettirir. Halk›n ortak yaratma gücünden do¤an bu f›kra tipleri,
sosyal hayatta toplumun ortak görüfl ve düflüncelerini yans›tmakla görevlidirler.
Gücünü halktan alan bu f›kra tiplerinin olaylar ve meseleler karfl›s›nda ald›klar› ta-
v›r, ileri sürdükleri çözüm yollar›, yapt›klar› tenkitler, verdikleri ö¤ütler ortak tec-
rübenin yarat›p ortaya koydu¤u hükümlerdir. 

‹nsanlar, hayatlar›n› bu f›kra tiplerinin söz ve davran›fllar›na göre flekillendirme-
¤e çal›fl›rlar. Çünkü bu f›kra tipleri, toplumun ortak dünya görüflünü temsil eden
örnek tiplerdir. Toplumun sosyal de¤er ve ilkelerini, gelenek ve göreneklerini çi¤-
neyen kifliler; bu f›kra tiplerinin bafl›ndan geçmifl gibi anlat›lan örnek olaylarla uya-
r›l›rlar. Sosyo-kültürel de¤erlerin çizdi¤i çerçevenin d›fl›na ç›kanlar, toplumsal de-
¤erlere karfl› bu tür uyumsuz davran›fllar› flahsî menfaatlerine uygun bulanlar, kar-
fl›lar›nda daima bu f›kra tiplerini bulurlar. Halk›n her türlü sözcülü¤ünü yüklenmifl
olan bu f›kra tipleri, flahsî menfaatlerini genel menfaatlerinin üstünde tutmay› ter-
cih eden insanlarla amans›z bir mücadeleye giriflir. Onlar› halk›n alay konusu hâ-
line getirerek, gülünçlefltirir, yapt›klar› yanl›fl iflleri sert bir flekilde tenkit ederler.
F›kralar yoluyla oluflturulan bu sosyal ve toplumsal elefltiri sonucu, halk aras›nda
itibar› sars›lma¤a bafllayan, bu gibi insanlar ya kendi hayatlar›na çeki düzen ver-
mek zorunda kal›rlar veya itibarlar›n› kaybederler. 

Bu ba¤lamda, Türk edebiyat›nda -ister sözlü, ister yaz›l› gelenekte olsun- bütün
f›kralar, flu veya bu flekilde halk›n yaratt›¤› herhangi bir f›kra tipine, ba¤l› olarak an-
lat›lmaktad›r. Bu nedenle bazen söz konusu bir tip etraf›nda say›s›z f›kran›n toplan-
d›¤› görülür. Buna göre, “f›kra tipi”, f›kran›n vazgeçilmez hikâye kahraman› olarak
baflka baflka hikâyelerde tekrar tekrar karfl›m›za ç›kan kahramand›r. Ancak bu du-
rum f›kralar›n tek kahraman› oldu¤u anlam›na gelmez. Dahas›, bir f›kra tipine ba¤l›
olarak anlat›lan baz› f›kralar›n baflka icra ba¤lamlar›nda, mekân, zaman ve nâkil ge-
lene¤i baflta olmak üzere çeflitli nedenlerle baflka bir f›kra tipine ba¤l› olarak anlat›l-
mas› sözlü kültürün do¤as›ndan kaynaklanan özelliklerdendir. Nasrettin Hoca’n›n
bafl›ndan geçmifl olarak duyup ö¤rendi¤imiz bir f›kran›n bir baflkas› taraf›ndan ‹nci-
li Çavufl’un bafl›ndan geçiyormufl gibi anlat›lmas› bu duruma örnek olarak verilebilir.

Türk f›kralar›n›n etraf›nda teflekkül etti¤i pek çok f›kra tipinden en yayg›n olan-
lar›ndan baz›lar› Nasrettin Hoca, Bektaflî, Ahmet Akay, ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa,
Aldar Köse, Jerenfle fieflen, Esenpolat ve Temel olarak s›ralanabilir. Türk f›kra tip-
lerinden baz›lar› hakk›nda bilgi ve temsil ettikleri f›kralara flu örnekler verilebilir:

A. Nasrettin Hoca F›kra Tipi ve Örnek Nasrettin Hoca F›kralar›: Tarihî bir flah-
siyet olan Nasrettin Hoca’n›n Sivrihisar’da do¤du¤u ve yaflad›¤› Akflehir’de öldü¤ü
bilinmektedir. Nasrettin Hoca uluslararas› bir f›kra tipine dönüflmüfl durumdad›r.
Türk dünyas›nda pek çok Türk boyu onun kendi aralar›ndan ç›km›fl ve yaflam›fl bir
kiflilik oldu¤una inanacak kadar benimsemifltir.

1. Eflek: Hocan›n efle¤i ölmüfl. Kap›n›n efli¤ine oturmufl hüngür hüngür a¤lar-
m›fl. Bir komflusu yan›na yaklaflarak:

-A Hoca, geçende kar›n öldü a¤lamad›n. Bir eflek için a¤lamak sana yak›fl›r m›? 
Demifl. Hoca hemen cevap vermifl:
-Nas›l a¤lamam! Kar›m ölünce efl dost, hepiniz etraf›m› ald›n›z, “Üzülme biz da-
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ha iyisini buluruz” dediniz; ama flimdi bir kifli ç›k›p da “Hoca a¤lama, sana eflek
al›r›z” demedi.

2. Sirke: Bir gün komflusu Hoca’ya:
-K›rk y›ll›k sirken var m›? diye sormufl. Hoca “Var” deyince bir miktar istemifl.
Hoca vermeye yanaflmay›nca adam:
-Yahu ne olur, bir fincan sirkeden ne ç›kar? diye ›srar etmifl.
Bunun üzerine Hoca:
-Ne ç›kacak? Ben böyle fincan fincan da¤›tsayd›m, hiç k›rk y›l dayan›r m›yd›? 
B. ‹ncili Çavufl F›kra Tipi ve Örnek ‹ncili Çavufl F›kralar›: Kayseri’nin Tomarza

‹lçesinin ‹ncili Köyünde do¤an ‹ncili Çavufl’un iyi bir e¤itim ald›¤›, ‹stanbul’da pa-
diflah›n nedimi olarak yaflad›¤› ve elçilik görevleri üstlendi¤i bilinmektedir. 

1. Oca¤›na Dikersin: Zulüm ve haks›zl›k yapmakla tan›nm›fl vezirlerden biri evi-
nin bahçesini tanzim ediyordu. ‹çlerinde ‹ncili’nin de bulundu¤u saray erkan›na:

-fiuraya havuz yapt›ray›m, fluraya gül, fluraya erguvan diktireyim diye anlat›p
dan›fl›yordu.

Derken bir incir a¤ac›n› göstererek: 
-fiu a¤ac› söktürüp ataca¤›m! deyince, ‹ncili Çavufl dayanamad› dedi ki:
-Efendim bu incir a¤ac›n› b›rak›n›z dursun, elbet bir gün birinin oca¤›na dikersiniz.
2. Adam›na Göre: ‹ncili Çavufl bir zamanlar Osmanl› elçisi olarak Fransa’ya da

gönderilmifl. ‹ncili’nin kara görüntüsüne periflan k›l›¤›na bakarak onu küçümseyen
Fransa kral› demifl ki:

- Bana senden baflka gönderecek adam bulamam›fllar m›?
‹ncili Çavufl flu cevab› vermifl:
- Osmanl›lar, adama göre adam gönderirler. Beni de sana göndermelerinin se-

bebi bu olsa gerek!
C. Bekri Mustafa F›kra Tipi ve Örnek Bekri Mustafa F›kralar›: ‹stanbul’da do¤an

ve iyi bir e¤itim alan Bekri Mustafa’n›n haf›z oldu¤u bilinmektedir. ‹çkiye ve içme-
ye çok düflkün olan Bekri Mustafa tipi, f›kralar›n›n ço¤unda bu özelli¤i ve perva-
s›zl›¤› ile ifllenen bir tiptir.

IV.Murat tebdil-i k›yafete ç›km›flt›r. Koydu¤u içki yasa¤›n›n uygulan›p uygulan-
mad›¤›n› kontrol etmek istemektedir. Sandalc› Bekri Mustafa içki yasa¤›na kulak
asmayan biridir. Padiflah tesadüfen Bekri’nin sandal›na biner. Padiflah› tan›mayan
sandalc› Bekri, bir süre sonra cebinden bir flifle ç›kart›p yudumlamaya bafllay›nca
padiflah sorar : 

- Ne içersin sandalc›?
Sandalc› Bekri:
- “Kuvvet flurubu” der. “Ben bundan iki yudum çekince kendimi aslan gibi his-

sediyorum kürek çekmek v›z geliyor”.
Padiflah tad›na bakmak isteyince, Bekri Mustafa, nas›lsa denizin ortas›nday›z, bi-

zi kim yakalayacak, diye düflünüp flifleyi uzat›r. Padiflah iki yudum al›r almaz kükrer:
- “Bre z›nd›k! Bu flarap. fiarap içmeyi yasaklad›¤›m› bilmiyor musun?”
Bekri Mustafa flafl›r›r: 
- “Sen kimsin ki içkiyi yasakl›yorsun?” der. 
- “Ben IV. Murat’›m !..” yan›t›n› al›nca Bekri Mustafa küre¤i kapt›¤› gibi aya¤a f›rlar.
- “fiimdi atar›m seni denize, daha iki yudum ald›n, kendini IV. Murat sanmaya

bafllad›n. ‹ki yudum daha içsen Allah’›m diyeceksin!”
D. Bektafli F›kra Tipi ve Örnek Bektafli F›kralar›: Tarihî bir kiflilik olmamakla

birlikte Bektaflî tarikatine mensup insanlar›n zihniyet ve dünya görüfllerini temsil
yetene¤i kazanm›fl hayalî bir f›kra tipidir. 
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1. ‹ne¤i De Kurbana Saymazsam: Bektafli bulgurunu kaynat›p kurumas› için
sermifl, bir yandan bulguru kar›flt›r›rken bir yandan da dua ediyormufl:

-Allah›m ne olur bulgurlar›m kurumadan ya¤mur ya¤d›rma!
Bulgurlar tam kurumaya yüz tutmuflken ya¤an ya¤mur Bektafli’nin bulgur ser-

gisini su içinde b›rakm›fl. Bu zor durum üzerinden bir hafta geçmeden tek ine¤ini
de ah›rda ölü bulan Bektafli, üst üste gelen bu kötü olaylar› kabullenmekte zorlan-
m›fl. Ramazan ay›n›n geldi¤ini gören Bektafli oruç tutmaya karar vermifl. Ramazan
ay›n›n ilk günü akflama kadar oruç tutmufl, iftara befl dakika kala sigaras›n› yakm›fl.
Sigaras›ndan çekti¤i duman› büyük bir keyifle gökyüzüne üfleyerek:

-Nas›l, illet oluyorsun flimdi bana de¤il mi?
Diyerek kendi kendine söylenmeye devam ederek:
-Ölen ine¤i de kurbana saymazsam ne olay›m!
2. Bir De Senin Kuluna Bak: Bektafli Baba ‹stanbul’da gezerken padiflah›n sa-

ray› oldu¤unu zannetti¤i görkemli bir binan›n yak›n›ndan geçmekteymifl. Binan›n
önünde flatafatl› bir fayton varm›fl. Binadan s›rmal› elbiselerle bir adam ç›k›nca mu-
haf›zlar selam durmufllar. Adam faytona binerken Bektafli meraklanm›fl, muhaf›z-
lardan birinin yan›na sokularak sormufl:

-Faytona binen padiflah m›d›r?
Muhaf›z cevap vermifl:
-Hay›r padiflah›n bir kuludur.
Bektafli önce faytona binen adam› tepeden t›rna¤a bir süzmüfl sonra dönüp bir

de kendi hâline bakm›fl ve ellerini aç›p:
-Tanr›m, bir padiflah›n kuluna bak sonra bir de senin kuluna bak!
E. Ahmet Akay F›kra Tipi ve Örnek Ahmet Akay F›kralar›: K›r›m’›n Özenbafl Kö-

yü’nde do¤an Ahmet Akay’›n K›r›m Han’›n›n meddah› oldu¤una inan›lmaktad›r.
K›r›m Tatar Türkleri aras›nda f›kralar› yayg›n olarak anlat›lan bir f›kra tipidir.

1.“Aytt›m” (söyledim) desem, yalan olur: Aytkan (söyledi¤i) ve yapkan (yapt›-
¤›) flakalar› içün baz› adamlar Ahmet Akayga yalanc› dey ekenler (derler).

fioyle (böyle) adamlardan birisi ondan:
-Sen Ahmet Akay, omuründe b›r kere bile olsa da, do¤ru b›r söz aytt›n m›? -

dep soray (deyip sorar).
Bu sualnin (sualin/sorunun) ne maksatnen (maksatla) berilgenini anlagan (so-

ruldu¤unu anlayan) Ahmet Akay, O adamn› bafl›ndan aktarmak (def etmek) içün:
-Eger, “ aytt›m” desem yalan olur, - dep cevaplana (deyip cevaplar).
F. Aldar Köse (Aldar Kösöö) F›kra Tipi ve Örnek Aldar Köse F›kralar›: Baflta K›r-

g›zistan olmak üzere Ulu Türkistan bölgesinde yaflayan Özbek, Kazak, Karakalpak
ve K›rg›zlar aras›nda yayg›n bir f›kra tipidir. Afla¤›da K›rg›zlar aras›nda yayg›n bir
baflka f›kra tip olan Jerenfle fieflen’le birlikte yer ald›klar› bir f›kra yer almaktad›r. 

1. Geçmiflte Yerin Ortas› Gök Tepeydi: Yine bir gün Jiyrenfle fieflen bir toplan-
t›ya kat›lm›fl. Orada baz› insanlar: “Ondan daha ak›ll› kimse yoktur. Onu kimse
kand›ramaz.” diyerek Aldar Köse’yi övmüfl. 

Jiyrenfle fieflen Aldar Köse’yi daha önce görmemifl. O, oradakilere: “Aldar Köse
hep ifle yaramazlar›, kötüleri kand›r›yordur. Ak›ll›lar› kand›rmak nerede ona? Beni
kand›rmak onun için zordur.” demifl. Bu söz üzerine oradakiler: “Git de kendini bir
dene.” demifller. Jiyrenfle fieflen Aldar Köse’yi aray›p bulmak için yola ç›km›fl. O s›-
rada Jiyrenfle fieflen’in kendisini aray›p yola ç›kt›¤› haberi Aldar Köse’ye de ulaflm›fl.

Aldar Köse bu haberi al›nca evinden ç›km›fl ve o civardaki da¤a t›rman›p bir te-
penin ete¤inde durmufl. Orada kâh tepenin o yan›na, kâh bu yan›na ç›k›yor; bir
ileri, bir geri gelip gidiyormufl. O böyle avare avare dolafl›rken Jiyrenfle fieflen de
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gelmifl ve Aldar Köse’ye: “Ne yap›yorsun?” diye sormufl. Aldar Köse: “Han bana
çok zor bir ifl buyurdu. Görevim, yerin ortas›n›n nerede oldu¤unu ölçüp bulmak-
t›r. Ad›mlaya ad›mlaya bulmak zormufl. Ölçü olarak kulland›¤›m sopam› da evde
kalm›flt›; eve gidip gelmek de zor.” demifl. Jiyrenfle fieflen: “fiu benim ata binip so-
pan› al da gel.” demifl ve hemen inip at›n› Aldar Köse’ye vermifl. 

Aldar Köse: “Peki” demifl. O ata bindikten sonra: “Jiyrenfle fieflen, sen ‘yerin or-
tas› gök tepedir’ sözünü bilir misin?” demifl ve gitmifl. ‹flte, Aldar Köse Jiyrenfle’yi
böyle kand›rm›fl derler. Bugün bile Kazaklar aras›nda bir kimse, birini kand›rd›¤›,
kurnazl›kla yere oturttu¤u zaman “geçmiflte yerin ortas› gök tepeydi” der.

G. Temel F›kra Tipi ve Örnek Temel F›kralar›: Temel tarihî bir kiflilik de¤ildir.
Karadeniz bölgesinin insan›n›n zihniyetini ve yerel özelliklerini temsil eden kur-
maca bir tiptir. Temel tipi son y›llarda gittikçe bölgesel bir tip olmaktan ziyade ulu-
sal bir tipe dönüflme e¤ilimindedir.

1. Nas›l Olsa Tatbikattay›z: Temel ile Dursun bir paraflüt tatbikat›na kat›lm›fllar.
Di¤er paraflütçüler uçaktan atlad›ktan sonra s›ra bizimkilere gelmifl ve iki kafadar
kendilerini bofllu¤a b›rak›vermifller. Temel’in paraflütü aç›lm›fl ama Dursun’un pa-
raflütü aç›lmam›fl. 

Dursun: Ula temel bu meret aç›lmayu da!
Temel: Ula Tursun yardumcu parasuti açuca¤sun.
Dursun yard›mc› paraflütü açmaya çal›flm›fl ama o da aç›lmam›fl. Bunun üzeri-

ne Dursun Temel’e:
-Ula temel bu meret de aç›lmayu!
Temel: Boflver ufla¤um nasul olsa tatbikattay›z.
2. Çift Katl› Otobüs: Temel’le Dursun iki katl› otobüsle Trabzon’a gidiyormufl.

Sigara içmeyen Temel üst kattan, sigara içen Dursun da alt kattan bilet alm›fllar.
Yolda can› s›k›lan Temel cep telefonuyla alt katta yolculuk eden Dursun’u aram›fl. 

-Ula Tursun afla¤uda havalar nasil?
Dursun:
-Bizim floför flekerleme yapayi, otobüs de sa¤a sola yalpalay›p durayi.
Temel heyecanla cevaplam›fl:
-O da bir fley mi hemflo, buraya floför bile yok. Otobüs cendi cendine cideyi.

Dursun Y›ld›r›m’›n Türk Edebiyat›nda Bektafli F›kralar›, (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 1999)
adl› kitab›nda Türk f›kra tipleriyle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Neden yerel bir f›kra tipinin veya yaflayan bir insan›n bafl›ndan geçen komik bir olay bil-
dik ulusal bir f›kra tipine ba¤lanarak anlat›l›r ?

1837.  Ünite  -  Halk  Edebiyat ›nda Anlatmal ›k  Tür ler :  Masal ,Halk  Hikâyesi ,F ›kralar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



184 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

Masal Kavram›n› Aç›klamak
En yayg›n Anonim Halk Edebiyat› ürünlerinin
bafl›nda masallar gelir. Her kültür masal türü
ürünlere sahiptir. Masal, tür belirleyici özelli¤i
“gerçek oldu¤una inan›lmamas›” olan, kal›plafl-
m›fl bir anlat›m tekni¤iyle anlat›lan anlat›lard›r.
En önemli anlatmal›k türlerinden birisi olan ma-
sallar, kitle iletiflim araçlar›n›n henüz ortaya ç›k-
mad›¤› dönemlerde insanlar›n sosyalleflmelerini
sa¤layan, onlara hoflça vakit geçirten, bir yönüy-
le e¤itilmelerini sa¤layan son derece önemli bir
araç görevi üstlenmifltir. Masal bir edebî tür ola-
rak kendine has tür ve flekil özelliklerine sahip-
tir. Bunlar›n bafl›nda, masallar›n bafllang›ç, orta
ve sonlar›nda bulunan “formel” veya “tekerleme”
ad› verilen kal›plaflm›fl ifadeler gelmektedir. Ger-
çek anlamda zaman ve mekân kavram›n›n bu-
lunmad›¤› masallarda ola¤anüstü olaylara yer ve-
rilir ayr›ca masal kahramanlar› da birçok ola¤a-
nüstü yetene¤e sahiptirler. Masalc› ad› verilen
anlat›c›lar taraf›ndan belli kal›plar içinde gelene-
¤e ba¤l› olarak anlat›l›rlar. Masallar çeflitli ölçüt-
lere göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Masallarda insanlar›
do¤rulu¤a, dürüstlü¤e, güzelli¤e yönelten evren-
sel mesajlar verilir. 

Türk Masallar›n› Tan›mak
Türk Masallar› döfleme, olay ve dilek olarak isim-
lendirebilece¤imiz üç ana bölümden oluflur. Dö-
fleme bölümünde masalc› dinleyicileri masala ha-
z›rlar, olay bölümünde anlat›lacak olay›n ayr›nt›-
s›yla dile getirilir. Dilek bölümündeyse masalc›;
iyileri ödüllendiren, kötüleri cezaland›ran bir so-
nuçla masal› bitirirken herkes için geçerli olacak
evrensel bir mesaj vermeyi de ihmal etmez. Ma-
sallarda mesaj z›tl›klardan faydalanarak iletilir.
Masalda iyi kahramanlar›n örnek al›nmas› amaç-
lan›r. ‹yilerin her zaman kazanaca¤›, hilekar ve
düzenbaz olmamak gerekti¤i vurgulan›r.
Türk kültüründe sözlü kültür ortam›nda teatral
bir biçimde anlat›lan masallar›n kendilerine has
bir anlat›m gelene¤i vard›r. Genellikle kad›nlar
taraf›ndan icra edilen masal anlatma gelene¤i
yüzy›llar›n deneyimiyle flekillenmifl, kendine has
bir icra töresine sahip olmufltur. Günümüzde kit-
le iletiflim araçlar›nda meydana gelen de¤iflmeler

nedeniyle masal anlatma gelene¤i zay›flam›flt›r.
Geçmiflte yetiflkin ve çocuklar›n bulunduklar›
toplant›larda herkese anlat›lan masal günümüz-
de ne yaz›k ki yatmadan önce sadece çocuklara
anlat›lan bir sözlü gelenek hâline gelmifltir.

Halk Hikâyesi Kavram›n› Tan›mlamak
XVI. yüzy›ldan itibaren görülmeye bafllanan halk
hikâyesi; sözlü edebiyat gelene¤inin âfl›klar tara-
f›ndan yarat›lan ve dinleyicilere aktar›lan bir türü-
dür. Baflta kahvehaneler olmak üzere dü¤ünlerde
ve benzeri e¤lencelerde anlat›l›r. Hikâyeler bafl-
larda naz›m-nesir kar›fl›kt›r. Fakat zamanla nesir
k›s›mlar› a¤›rl›k kazanm›flt›r. Kahramanl›ktan çok
aflk maceralar›n› konu etmesi yönüyle epik des-
tan türünden ayr›l›rlar. Halk hikâyelerinin icras›,
anlat›ld›¤› çevreye ve anlatan âfl›¤a göre farkl›l›k-
lar gösterir. Halk hikâyesi anlatma gelene¤i genel
olarak fas›l, döfleme, as›l konu (hikâye), duvak
kapamayla dört ve bazen bunlara eklenen efsa-
nelerle befl bölüm hâlinde tertip edilir.
Türk halk hikâyeleri kökenleri itibariyle ve ele
al›p iflledikleri konular itibar›yle olmak üzere iki
ana s›n›f ve kendi içinde oluflan alt bafll›klar hâ-
linde tasnif edilirler.

F›kra Kavram›n› Aç›klamak
F›kra; “hikâye çekirde¤i hayattan al›nm›fl bir va-
ka veya tam bir fikrin teflkil etti¤i k›sa yo¤un an-
lat›ml›” bir tür olup genellikle nesir diliyle, sözlü
edebiyat›n ba¤›ms›z flekilleriyle oluflturulmufl,
yayg›n epik-dram türündeki realist hikâyelere ve-
rilen isimdir.
F›kra türü konu olarak, insanlara ait kusurlarla
sosyal ve gündelik hayatta ortaya ç›kan kötü ve
gülünç hadiseleri, çarp›kl›klar›, z›tl›klar›, eski ve
yeni aras›ndaki çat›flmalar› sa¤duyuya dayal› in-
ce bir mizah, hikmetli bir söz, keskin ve ince bir
alay (istihza) yoluyla yans›t›r. F›kralar›n evrensel
olarak en yayg›n ifllevlerinden birisi de, bir kifli
veya kurumu y›pratmak, gülünç duruma düflür-
mek ve genifl kitlelere yönelik propoganda mal-
zemesi olarak kamuoyu oluflturmak ve yönlen-
dirmektir. F›kra kullan›lan söz miktar› bak›m›n-
dan ekonomik, ifade edebilece¤i konular bak›-
m›ndan çok yönlü ve amaca ulaflmak bak›m›n-
dan son derece ifllevsel bir türdür.
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Türk F›kra Tiplerini Tan›mlamak

F›kra kompozisyonunda olaylar›n etraf›nda gelifl-
ti¤i bir bafl kahraman “ana tip”, bu “ana tip”in ya-
n›s›ra “ana tip” olmamakla birlikte tipleflme e¤i-
limde ikinci dereceden tipler “alt tipler” bulunur.
Türk halk kültüründe halk›n yaratt›¤› çeflitli f›kra
tipleri vard›r. Her f›kra tipi, kendisini yaratan top-
lumun uygun gördü¤ü flekilde davran›r. Gücünü
halktan alan bu f›kra tiplerinin olaylar ve mese-
leler karfl›s›nda ald›klar› tav›r, toplumun ortak
tecrübesinin yaratt›¤› hükümlerdir. F›kralarda
“ana tip”ler, flahsî menfaatlerini genel menfaatle-
rinin üstünde tutmay› tercih eden insanlarla
amans›z bir mücadeleye giriflirler. F›kralar bu ki-
flileri halk›n alay konusu hâline getirerek, gü-
lünçlefltirir, yapt›klar› yanl›fl iflleri sert bir flekilde
tenkit ederler. F›kralar yoluyla oluflturulan bu
sosyal ve toplumsal elefltiri sonucu, halk aras›n-
da itibar› sars›lma¤a bafllayan, bu gibi insanlar ya
kendi hayatlar›na çeki düzen vermek zorunda
kal›rlar ya da itibarlar›n› kaybederler. Türk f›kra
gelene¤inde Nasreddin Hoca, ‹ncili Çavufl
Bekri Mustafa, Bektafli, Aldar Köse gibi f›kra tip-
leri karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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1. “Gerçek oldu¤una inan›lmamas›” tür belirleyici özel-
li¤i olan ve kal›plaflm›fl bir anlat›m tekni¤iyle anlat›lan
anlat›lar afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Efsane
b. Mit
c. Memorat
d. Masal 
e. Hikâye

2. Afla¤›dakilerden hangisi masal›n özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. Toplumun ortak hayal gücünün ürünü olmas›.
b. Ola¤anüstü olay ve kiflilere yer verilmesi.
c. Olaylar›n belirli bir zamanda ve yerde geçmesi.
d. Dinleyenlere veya okuyanlara iyimserlik afl›lan-

mas›.
e. Masal içinde manzum parçalar bulunabilmesi.

3. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye ve Balkanlar’da
“masal” yerine kullan›lan kelimelerden biri de¤ildir?

a. menak›b
b. destan 
c. k›ssa
d. hekât
e. mesel

4. Pertev Naili Boratav’›n yay›nlad›¤› Zaman Zaman

‹çinde adl› eserde hangi türe ait metinler bulunmakta-
d›r. 

a. Hikâye 
b. Masal 
c. F›kra 
d. Efsane 
e. Destan

5. Afla¤›daki hangisi halk hikâyeleri için söylenemez?

a. Hikâyeler bilindik bir dua ile bafllar. 
b. Olaylar nesir; duygular naz›m yoluyla anlat›l›r.
c. Ferhat ile fiirin, Kerem ile Asl›, Arzu ile Kamber

ünlü halk hikâyeleridir.
d. Aflk ve kahramanl›k konular› ifllenir.
e. Anlat›mda kal›plaflm›fl sözlere yer verilir.

6. Genellikle âfl›klar taraf›ndan naz›m-nesir kar›fl›k bir
ifadeyle dinleyicilere karfl› anlat›larak kuflaktan kufla¤a
aktar›lan, konular› sevgi ve kahramanl›k olan Halk Ede-
biyat› türü afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Efsane
b. F›kra
c. Karagöz
d. Halk hikâyesi
e. Masal

7. Afla¤›dakilerden hangisi Türk halk hikâyelerinin kö-
kenleri itibariyle teflekkül etti¤i kabul edilen kaynaklar-
dan biri de¤ildir?

a. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da gerçek olay-
lardan do¤mufl k›sa hikâyeler: Salman Bey Hi-
kâyesi, ‹lbeyo¤lu Hikâyesi.

b. Yaflayan veya yaflad›¤› rivayet edilen âfl›klar›n
hal tercümelerinden do¤an hikâyeler: Kerem ile
Asl›, Âfl›k Garip, Emrah ile Selvihan.

c. Dinî-millî hadiselerle bunlara dayal› kahraman-
l›k konular›n› konu edinen halk kitaplar› köken-
li hikâyeler: Battal Gazi, Ebû Müslim Cenkleri,
Kesikbafl Hikâyesi, Güvercin Destan›.

d. Klasik hikâyeler: Tutinâme, binbir gece masalla-
r›, Ferhad ile fiirin, Leyla ve Mecnun.

e. Kahramanl›k hikâyeleri: Köro¤lu hikâyesi ve kol-
lar›, Celâlî Bey, Kirmanflah, Eref Bey.

8. Afla¤›dakilerden hangisi Türk halk hikâyelerinin ele
al›p iflledi¤i konulara göre teflekkül etti¤i kabul edilen
kaynaklardan biri de¤ildir?

a. Kahramanl›k hikâyeleri: Köro¤lu hikâyesi ve kol-
lar›, Celâlî Bey, Kirmanflah, Eflref Bey. 

b. Dinî-hamâsî hikâyeler: Hz. Ali Cenkleri, Battal
Gazi, Hamzanâme.

c. Dinî-içtimai, ahlaki hikâyeler: Kesik Bafl, Deve
Hikâyesi, Ejderha Hikâyesi, Güvercin Hikâyesi. 

d. Halk kitaplar› konulu hikâyeler: Battal Gazi, Ebu
Müslim Cenkleri.

e. Aflk hikâyeleri: Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Tahir
ile Zühre, Emrah ile Selvihan.

Kendimizi S›nayal›m
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9. En önemli ifllevi güldürmek ve mesaj vermek olan
Halk Edebiyat› türü afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Destan
b. Atasözü
c. F›kra
d. Efsane
e. Masal

10. “Aldar Köse” f›kra tipi afla¤›daki hangi Türk toplu-
luklar›nda görülmez?

a. Kazaklar
b. Azeriler
c. Özbekler 
d. K›rg›zlar 
e. Kara Kalpaklar 

B‹R MASAL ÖRNE⁄‹: AB‹S‹NAN OYUNU

Vakti zaman›nda bir fakir ailenin bir tek çocu¤u varm›fl.
Bu çocu¤un ad› Kelo¤lan’m›fl. Günlerden bir gün Ke-
lo¤lan padiflah›n k›z›na âfl›k olmufl. Annesinden padifla-
h›n k›z›na dünür gitmesini istemifl. Annesi “Bre, o¤lum
sen delirdin mi? Koskoca padiflah bizim gibi fakire k›z
verir mi hiç?” demifl. Kelo¤lan sözünde ›srar ederek an-
nesini zorla padiflaha dünür göndermifl. O devirlerde
padiflah›n k›z›na dünür gidenler yeflil, di¤erleri al san-
dalyeye otururlarm›fl. Kelo¤lan›n annesi utanarak yeflil
sandalyeye oturmufl ve padiflaha k›z›na dünür geldi¤ini
söylemifl. Padiflah da ben fakirlik, zenginlik aramam
Bana Abisinan oyununu kim ö¤retirse k›z›m› ona vere-
ce¤im demifl. Kelo¤lan’›n annesi eve gelmifl, o¤luna pa-
diflah›n iste¤ini söylemifl, bunu duyan Kelo¤lan yafll›
babas›n›n yan›na gidip kendisini Abisinan oyununu ö¤-
retecek birinin yan›na götürmesini istemifl. Yafll› adam
ne yaps›n, çaresiz o¤lunun iste¤ini kabul etmifl. Kelo¤-
lan annesine yolluk yapt›rm›fl. Yafll› babas›n› da yan›na
alarak yola ç›km›fl. Yolda yürüye yürüye yorulan ihtiya-
r› bir kaya dibine oturtmufl. Adamca¤›z yorgunlukla bir
of çekmifl. Birdenbire kaya ikiye bölünmüfl, içinden bir
Arap ç›k›p ihtiyara beni niye ça¤›rd›n diye sormufl. ‹hti-
yar, ben seni ça¤›rmad›m, yorgunlukla bir of çektim de-
mifl. Bunun üzerine Arap: “Benim ad›m of’tur. Nerden
gelip nereye gidersiniz?” demifl. ‹htiyar, Arap’a olup bi-
teni anlatm›fl. Bunun üzerine Arap; ihtiyara, Abisinan
oyununu bildi¤ini ve Kelo¤lan’a bunu ö¤retebilece¤ini,
o¤lunu kendisine b›rak›p on befl gün sonra gelip alma-
s›n› söylemifl. Yafll› adam o¤lunu Arap’a b›rakm›fl. Arap,
Kelo¤lan’› yan›na al›p kayan›n içine girmifl, onlar gir-
dikten sonra kaya aç›ld›¤› gibi kapanm›fl. ‹htiyar da on
befl gün sonra gelmek üzere köyüne geri dönmüfl. Ka-
yan›n içine giren Arap ve Kelo¤lan, Arap’›n evine git-
mifller. Arap, Kelo¤lan’a Abisinan oyununu ö¤retmeye
bafllam›fl. Kelo¤lan oyunu ö¤renmeye bafllad›¤›nda
Arap’›n kardefli Kelo¤lan’›n yan›na gelip:
_ A¤abeyim Arap, Abisinan oyununu ö¤rendim diyen
herkesin bafl›n› keser. Kesti¤i bu bafllardan kocaman
bir saray yapt›. Saray›n bitmesi için bir bafla daha ihti-
yac› var. Dikkat et o bafl senin bafl›n olmas›n. Bunun
için Arap’›n “Abisinan oyununu ö¤rendin mi?” sorusuna
asla evet diye cevap verme.
Deyince Kelo¤lan ona minnettar olmufl. Arap her gün
gelip Kelo¤lan’a “Abisinan oyununu ö¤rendin mi?” diye
soruyormufl. Kelo¤lan da her seferinde hay›r, ö¤rene-
medim diyormufl. Böylece on befl gün geçmifl. Kelo¤-

Okuma Parças›
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lan’›n babas› o¤lunu almak için kayan›n önüne gelmifl,
Of diye Arap’› ça¤›rm›fl. Arap gelmifl. ‹htiyar, o¤lunun
oyunu ö¤renip ö¤renemedi¤ini sorunca Arap: “O¤lun
kafas›z ç›kt› ihtiyar, oyunu ö¤renemedi.” Deyince ihti-
yar, Arap’a ne yapal›m, olsun diye cevap vermifl. Arap,
Kelo¤lan’› babas›na teslim etmifl. 
Baba o¤ul yola koyulmufllar. Yolda giderken taz›lar›n
bir tavflan› kovalad›klar›n› ama yakalayamad›klar›n› gör-
müfller. Kelo¤lan, babas›na: “Baba, ben bir taz› olup bu
tavflan› iki dakikada yakalar›m. Avc›lar beni sat›n almak
isterlerse beni sat ama sak›n tasmam› onlara verme.” de-
mifl. Der demez bir taz› olmufl ve önde giden tavflan› bir
hamlede yakalam›fl. Avc›lar ihtiyar›n yan›na yaklafl›p ta-
z›s›n› almak istediklerini söylemifller. ‹htiyar taz›s›n› sa-
tabilece¤ini ama tasmas›n› veremeyece¤ini söylemifl, av-
c›lar kabul etmifller. ‹htiyar karl› bir al›fl veriflle taz›s›n›
satm›fl. Yola devam ederken bir bakm›fl karfl›dan o¤lu
geliyor çok flafl›rm›fl ama Kelo¤lan’a bir fley sormam›fl.
Baba o¤ul az gitmifller, uz gitmifller; dere tepe düz git-
mifller, bir yaz, iki güz gitmifller sonunda bir flehre gel-
mifller. fiehirde at yar›fl› yap›l›yormufl. 
Kelo¤lan babas›na: “Baba, ben bir at olup bu yar›fl› iki
dakikada kazan›r›m. At merakl›s› zenginlerden biri be-
ni sat›n almak isterlerse beni sat ama sak›n gemimi ver-
me.” demifl. Kelo¤lan, birdenbire ya¤›z bir ata dönüfl-
müfl, bir hamlede yar›flan atlara yetiflip onlar› geçmifl,
yar›fl› birincilikle bitirmifl. At merakl›s› zenginlerden bi-
ri bu at› almak istemifl. ‹htiyar at›n› satabilece¤ini ama
gemini veremeyece¤ini söylemifl. Zengin adam bir ara
k›zm›fl: “At› veriyorsun da gemini neden vermiyorsun?”
demifl. Bir baflkas›, benim böyle at›m olsa ona gümüfl-
ten gem yapt›r›r›m deyince zengin adam at›n eski gemi-
ni almaktan vazgeçmifl. ‹htiyar karl› bir al›fl veriflle at›n›
satm›fl. Yolda giderken aniden o¤lu yan›nda beliriver-
mifl. ‹htiyar sinsice gülümseyerek cebindeki paralar›n
fl›k›rt›s›n› memnuniyetle dinlemifl.
Baba o¤ul derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi afla-
rak sonunda memleketlerine varm›fllar. Memleketlerine
var›nca Kelo¤lan babas›na: “Baba ben bir hamam olu-
rum bu hamama kimse para yettiremez bir tek bana
Abisinan oyununu ö¤reten Arap para yettirebilir. Ha-
mam› Arap’a sat ama sak›n anahtar›n› verme.” demifl.
Bunlar› söyler söylemez, efli benzeri görülmemifl bir ha-
mam oluvermifl. Dünyan›n dört bir yan›ndan insanlar
bu güzelim hamam› görmeye gelmifller. Hamam› almak
isteyen çok olmufl ama kimse hamama para yettireme-
mifl. Hamam›n güzelli¤i Arap’›n kula¤›na kadar gitmifl.
Hamam› çok merak eden Arap gelip hamam› gezmifl,
çok be¤enmifl. Sat›n almak istemifl. ‹htiyar›n istedi¤i pa-

ray› verebilece¤ini söylemifl. Anlaflm›fllar. Arap hamam›
alm›fl ama ihtiyar hamam›n anahtar›n› vermiyormufl.
Arap bu ifle çok k›zm›fl ama ihtiyar bir türlü laf dinlemi-
yor, hamam›n anahtar›n› vermemekte direniyormufl.
Bütün halk oraya toplanm›fl. Olay› duyan padiflah da
gelmifl. Kelo¤lan’›n babas›na “Hamam› satt›n, neden
anahtar› vermiyorsun?” deyince ihtiyar sinirlenip anah-
tar› havaya atm›fl. Anahtar bir güvercin olmufl. Arap da
bir karakufl olup onun pefline düflmüfl. Bu olup bitene
halk›n a¤z› aç›k kalm›fl. Karakufl taraf›ndan yakalanaca-
¤›n› anlayan güvercin bir beyaz gül olup padiflah›n k›-
z›n›n kuca¤›na düflmüfl. Arap da yeniden insan olup k›-
z›n karfl›s›na dikilmifl. K›za gülün kendisinin oldu¤unu,
onu vermesi gerekti¤ini söylemifl. K›z, gülün havadan
kuca¤›na düfltü¤ünü onu kimseye vermeyece¤ini söy-
lemifl. Onlar karfl›l›kl› a¤›z dalafl›na giriflince bahçende
kavga var diye padiflaha haber gitmifl. Padiflah hemen
gelmifl ne oldu¤unu sormufl. K›z, baba bu Arap gülümü
almak istiyor, kendisinin oldu¤unu söylüyor demifl. Pa-
diflah belki onundur, ver k›z›m deyince gül birden dar›
olmufl, yere saç›lm›fl. Arap da gurk tavuk olup dar›lar›
toplamaya bafllam›fl. Bir dar› k›z›n etekleri alt›nda kal-
m›fl Arap bu dar›y› görmemifl. Hepsini yedi¤ini düflüne-
rek gidip civcivlerinin üzerine gurka yatm›fl. Bu arada
k›z›n ete¤inin alt›ndaki dar› bir köpek olup d›flar› f›rla-
m›fl. H›rlayarak gidip gurka yatm›fl Arap’›n üzerine sal-
d›rm›fl onu ve civcivlerini bir hamlede bo¤mufl. Ard›n-
dan insan suretine bürünmüfl. Orada flaflk›n flaflk›n du-
ran padiflaha dönerek: “‹flte Abisinan oyunu buna der-
ler padiflah›m.” demifl. Bunun üzerine padiflah k›z›n›
Kelo¤lan’a vermifl. K›rk gün k›rk gece dü¤ün yapm›fllar.
Onlar ermifl murad›na, biz ç›kal›m kerevetine. Gökten
üç elma düflmüfl. Biri bu masal› düzenin, biri anlatan›n,
biri de dinleyenin bafl›na.
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Masal” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Masal” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Masal” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türk Masallar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5.a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Hikâyesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Hikâyesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Hikâyesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Halk Hikâyesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “F›kralar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “F›kralar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Masallar›n gerçek oldu¤una inan›lmayan ilk edebiyat
türü olarak ortaya ç›kmas›, insan yaratmas› “kurgu” ve
“kurmaca”n›n geçerli bir insan u¤rafl›s› olarak tan›nma-
s›n›n önünü açm›fl ve bu süreci bafllatm›flt›r. Bu uygar-
l›k tarihinde her türlü insan icad›n›n ve sanatsal yarat›-
n›n bafllang›c› demektir.

S›ra Sizde 2

Günümüzde masallar›n geçmifle nazaran daha az anla-
t›lmas›n›n en önemli nedeni toplumsal hayattaki de¤ifl-
meler ve baflta kitle iletiflim araçlar› olarak teknolojide-
ki geliflmelerdir. Bir e¤lendirme ve bilgilendirme araç
ve gereci olarak masallara pek çok alternatif ç›km›flt›r
insanlar bu tür ihtiyaçlar›n› buralardan sa¤lamaktad›rlar.
Toplumsal yap› da tar›m toplumu yap›s›ndan endüstri
toplum yap›s›na dönüflmüfltür. Bu nedenle de masal an-
lat›p dinlemeye ay›racaklar› zaman da azalm›flt›r.

S›ra Sizde 3

Âfl›klar›n icra ettikleri halk hikâyelerinin neredeyse hep-
sinin mutlu sonla bitmesi bir tesadüf de¤ildir. Bu tür hi-
kâyeleri dinleyen insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u ken-
disini hikâye kahraman›yla özdefllefltirerek dinlemekte
ve hikâyenin mutlu sonla bitmesini istemektedirler. Din-
leyicinin bu iste¤ine yönelik olarak hikâyeler mutlu
sonla bitecek flekilde haz›rlanm›flt›r.

S›ra Sizde 4

Evet vard›r. F›kra türü de atasözü türü de gündelik ya-
flamda insanlar›n kiflisel sorunlar›n› çözmede kulland›k-
lar› edebî birer araç gereçtir. Bu türlerle söyleyemedikle-
ri pek çok fleyi dolayl› olarak muhataplar›na iletebilirler.

S›ra Sizde 5

Yerel bir f›kra tipinin veya yaflayan bir insan›n bafl›ndan
geçen komik bir olay›n ulusal olarak bildik bir f›kra ti-
pine ba¤lan›larak anlat›lmas›n›n nedeni, f›kran›n daha
genifl çevrelere kolayca yay›lmas›n› sa¤lamak içindir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Seyirlik türler kavram›n› tan›mlayabilecek,
Köy Seyirlik Oyunu kavram›n› aç›klayabilecek,
Karagöz Oyunu kavram›n› tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabile-
ceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Seyirlik Türler
• Köy Seyirlik Oyunlar›
• Gölge Tiyatrosu
• Karagöz

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
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Halk Edebiyat›na Girifl
• SEY‹RL‹K TÜRLER
• KÖY SEY‹RL‹K OYUNLARI
• KARAGÖZ OYUNU
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SEY‹RL‹K TÜRLER
Türk sözlü edebiyat›n›n do¤rudan do¤ruya seyretmek amac›yla bir gösteri olarak
haz›rlanan, geleneksel ürünlerinin oluflturuldu¤u sosyo-kültürel ve edebî gelenek-
lere seyirlik türler ad› verilmektedir. Seyirlik türler; halk hayat›n› hareketli hâle ge-
tirerek e¤lenmek ve halk›n kendi yaflant›s› üzerinde düflünmesini sa¤lamak ama-
c›yla ortaya ç›kar›lm›fl dram sanat› gelenekleridir. Türk sözlü edebiyat›nda yer alan
seyirlik türler Köy Seyirlik Oyunlar›, Meddah, Karagöz, Orta Oyunu ve Kukla flek-
linde s›ralanabilir. Seyirlik türlerin hepsi birer gösteridir. Biraz da bu nedenle, Türk
Halk Edebiyat› çal›flmalar›nda seyirlik türler yayg›n olarak “Halk Tiyatrosu” ad›yla
bilinir. Seyirlik türler, Halk Edebiyat› ve tiyatro tarihi disiplinlerinin araflt›rma ala-
n›d›r. Seyirlik türlerin gösterimsel sanat gelenekleri olarak iliflkili oldu¤u disiplinse
tiyatro tarihidir. Seyirlik türlerin söze dayal› varl›¤› do¤rudan Halk Edebiyat›n›n
araflt›rma ve inceleme alan› içindedir. Seyirlik türlerin, sözlü k›s›mlar›n›n yan›nda
yer alan hareket, oyun, oyun yeri, müzik, dekor ve benzeri söze dayanmayan k›-
s›mlar›, bir sosyo-kültürel olgu olarak, Halkbiliminin “Halk Tiyatrosu” (Folk Theat-
re) fleklinde adland›r›lan alt araflt›rma alan›n›n çal›flma sahas›na girmektedir.

Seyirlik türlerin icralar›nda de¤iflmeyen iki öge vard›r. Bu iki ögenin birisi, se-
yirciler; di¤eri, seyredilecek gösterimi haz›rlay›p sunan oyuncular ya da aktörler-
dir. Bu özellik ister meddahl›k, karagöz, kukla gibi tek aktörlü olsun isterse köy se-
yirlik oyunlar› ve orta oyunu gibi çok aktörlü olsun de¤iflmez. 

Seyirlik türlerin üretti¤i oyunlarda en önemli öge “taklit”tir. Taklit kelimesi söz-
lü edebiyat ve sanat geleneklerinde “temsil” ile efl anlaml›d›r. Bir oyunun taklidi bu
geleneklerde temsili yani oynanmas› anlam›na gelir. Ayn› flekilde, bir aktörün
Acem, Kastamonulu, Tiryaki, Çelebi, Frenk gibi çeflitli fliveleri ve karakterleri ay-
nen canland›rmas›na da “taklit” denilir. Bu durum karagözde de orta oyununda da
ayn›d›r. Taklit, insanl›k tarihinde söz ve dilden önceki iletiflim biçimidir. Bu ba¤-
lamda, taklidi esas alan seyirlik türlerin insanl›k tarihinin çok eski dönemlerine
uzanan köklere sahip oldu¤u rahatl›kla görülebilir.

Halk Edebiyat›n›n baflka türlerinde de gördü¤ümüz bir kaç sanat› bir araya ge-
tirme özelli¤i seyirlik türlerde de devam etmektedir. Dahas› birkaç sanat› bir araya
getirme özelli¤i seyirlik türlerde, söz sanat›n› âdeta ikinci dereceden bir yere ite-
cek kadar ileri gitmifl olarak karfl›m›za ç›kar. Seyirlik türlerde, söz sanat› baflka sa-
natlara bir dayanak noktas›ndad›r. Bu türlerin gösterimlerinde önceden yaz›lm›fl ve
ezberlenmifl sabit bir metinleri yoktur. Di¤er Halk Edebiyat› türlerine ait ürünlerin

Halk Edebiyat›nda Seyirlik
Türler: Köy Seyirlik

Oyunlar›, Karagöz Oyunu



teatral bir biçimde icras› gibi seyirlik türlerde de takip edilen yöntem ayn›d›r. Se-
yirlik türlerde de icrac› (aktör) gayet basit bir eylem çizgisini izleyerek gelene¤in
istedi¤i, hiç de¤iflmeden belli yerlerde söylenen kal›plaflm›fl sözlerin d›fl›nda her
fleyi do¤açlama (irticalen) olarak yarat›p söyler.

Bu özelli¤iyle de seyirlik türler gerçekçili¤e ve özdefllefltirmeye dayanmayan
bir kiflilefltirme yöntemi izler. Seyirlik türler tamamen “göstermeci” tiyatro özelli¤i
gösterir. Bu yüzden seyirlik oyunlarda harekete (aksiyon) daha az önem verir.
Oyunlarda yer alan hareketler birbiriyle eklemli ve organik bütünlükten uzakt›r.
Bu k›sa hareket dizileri oyunun bütünü içinde birbirleriyle iliflkisizdirler. Seyirlik
türlerde oyun konular› gayet sadedir, çaprafl›k ve anlafl›lmas› zor de¤ildir, ço¤un-
lukla birbirine benzeyen maceralardan oluflturulmufl bir çerçevede gerçekleflirler. 

KÖY SEY‹RL‹K OYUNLARI
‹nsanl›k tarihinin en eski ça¤lar›nda ilkel insan, çevresi ile kurdu¤u iliflkinin bir
ürünü olarak büyü veya sihrin en önemli unsuru olan “taklit”i yaratm›flt›r. Baz› ruh-
bilimcilere göre bir içgüdü olarak taklit, sözden önceki kültürel dönemlerin ileti-
flim biçimi ve kanal›yd›. Bir iletiflim biçimi olarak taklit, insanl›¤›n düflünce dünya-
s›n›n oluflup geliflmesindeki en önemli yarat›lar›ndan birisidir. ‹nsanl›k bu tür bir
ilkel düflünceden önce söze ve sözel iletiflime daha sonra sözel iletiflime dayal› ola-
rak da, inançlar›n› sistematize etti¤i mitlere, mitlerden de akla ba¤l› düflünceye
ulaflm›flt›r. Mitlerden akla ba¤l› düflünceye ulaflma sürecinde taklit temsili ortaya ç›-
karm›flt›r. Temsil de hayat›, hareket hâlinde göstermeyi böylece kendi üzerinde
düflünmeyi ve e¤lenmeyi mümkün k›lan bir araç ve gereç olarak geleneksel dram
sanat›n›n yarat›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Hiç flüphesiz, bu sürecin zorlay›c› yönü ilkel insanlar›n dinî ve büyüsel neden-
lerle inand›klar› iyi ve kötü güçlerle kurmak istedikleri iletiflimdir. Bu amaçla onla-
r›n flerefine yapt›klar› ayinler, geleneksel ve modern drama sanat›n›n kayna¤› ve
en eski örnekleridir. Av ve ürün bollu¤u (bereket) sa¤lamaya yönelik amaçlarla ya-
p›lan büyüsel törenler, mevsim ve y›l dönümü ayinlerinde do¤a ve do¤a güçleri-
nin taklidi yoluyla mimetik öge do¤mufltur. Ayn› flekilde bu törenlerde yer alan
ölüp-dirilme döngüsünün zaman içinde ifllenmesiyle de eylemsel öge ortaya ç›k-
m›flt›r. Zaman içinde mimetik öge büyüden özerkleflip ayr›flm›flt›r. ‹lkel büyü önce
kutlama törenine dönüflmüfltür. Kutlama töreni de dinsel ilahîye evrilmifltir. Dinsel
ilahî de zaman içinde tart›ml› ezgiye dönüflürken büyücü flaman, din adam›na; din
adam› da korobafl›na ve oyuncuya dönüflmüfltür. K›saca, Köy seyirlik oyunlar›n›n
kökeni ilkel büyü törenlerinde yap›lan taklitlerin zaman içinde de¤iflen ve dönü-
flen uzant›lar› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Evrensel olarak gerçekleflen bu dramatik
evrim pek çok ulusun kültürel tarihinde oldu¤u gibi Türk kültür tarihinde de izle-
nebilir.

‹lkel insanlar meydana gelen do¤al olaylar›n nedenlerini çözememifl bu olayla-
r›n etkilerinden korunmak için çeflitli büyüsel törenler yapm›fllard›r. Bu büyüsel tö-
renler, ilkel düflünceden mitlere, oradan akli düflünceye ulaflan insanl›¤›n taklitle
bafllayan ve temelleri inançlara ve törenlere ba¤l› temsillerin tarihin çok eski ça¤-
lar›ndan beri Türkler aras›nda da var oldu¤u bilinmektedir. Eski Türk hayat›ndaki
geleneksel dram ve örnekleri hakk›nda Çin kaynaklar› bilgi vermektedir. Türk
dram sanat› hakk›nda en eski kay›t M.Ö. 2000 y›l›ndan kalmad›r. Bu bilgi o dö-
nemde oynanan iki Türk seyirlik oyunu hakk›ndad›r. Bu dünya tiyatro tarihi aç›-
s›ndan da önemli bir bilgidir. Tarihî kaynaklardaki bilgiler dram sanat›n›n Türkler-
den Çin’e geçti¤i yönündedir. 
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Mimetik: Mimiklerle yap›lan
hareket, tav›r.



Eski Türklerdeki dram sanat› hakk›nda pek çok nedene ba¤l› olarak fazla bilgi-
ye ulafl›lamamaktad›r. Ancak Türk toplumunda komflular›n› etkileyecek kadar güç-
lü bir dram gelene¤i mevcuttur. Bu gelene¤in en önemli varl›k nedeni flamanizm
(kaml›k dini) olarak adland›r›lan dinî sistemdir. Gök Tanr› dini olarak da adland›r›-
lan bu inanç sitemi do¤rultusunda eski Türk hayat›nda temsilî karakter tafl›yan “fiö-
len” denilen kurban töreni ve ziyafeti, “S›¤›r” denilen toplumun bütün fertlerinin
gerçeklefltirdi¤i sürek avlar› için yap›lan kutlamalar ve “Yu¤” ad› verilen matem ve
cenaze törenleri fleklinde, belirli tarihlerde ve bir sistem içinde kutlan›lan törenler
vard›. Ayn› flekilde, Ergenekon Destan›’nda da görülen 21 Mart’ta kutlanan y›lbafl›,
21 Haziran ve 21 Eylül’de kutlanan gündönümü törenleri de eski Türk hayat›nda
yer alan önemli takvime ba¤l› kutlamalard›r. Türklerin temel yaflay›fl tarz›na, son
bin y›la kadar a¤›rl›kl› olarak göçerevlilik (göçebelik) hakimdir. Göçerevli hayat
tarz›, bir y›l›, temel geçim kayna¤› olan hayvanc›l›¤a ba¤l› olarak sürülerin yaylalar-
da yay›ld›¤› “yaz aylar›” ile sürülerin daha alçak ve ›l›man bölgelerde k›fllad›¤›, “k›fl
aylar›” olarak ikiye böler. Toplum da sürülerinin peflinde yazlar› yaylada k›fllar› da
k›fllada, keçeden yap›lan yuvarlak kubbeli “yurt” adl› çad›rlarda yaflard›. Bu hayat
tarz›na ba¤l› olarak da, hayvanlar›n do¤um zaman›, yünlerinin k›rk›lmas›, yaylaya
ç›k›fl, yayladan dönüfl, k›fl haz›rl›klar› için “etlik” törenleri gibi pek çok kutlama ve
törenler vard›r. Bunlara ya¤murun ya¤mas›, elde edilecek ürünün bol ve bereketli
olmas› için yap›lan pek çok dinsel ve büyüsel töreni de eklemek gerekir.

Bütün bu törenleri gerçeklefltirip idare edenler “kam” (flaman) ad› verilen dinî
ve ruhani liderlerdir. Türk kültüründe kamlar kad›n veya erkek olabilir. fiamanlar
“kamlama” denilen flaman törenleri yaparlar. Bu törenler kutsal kabul edilen ulu
bir da¤ doru¤unda, bir su bafl›nda, bir kay›n a¤ac›n›n alt›nda yap›ld›¤› gibi törene
kat›l›m çoksa uygun bir çay›rda ya da “yurt” ad› verilen çad›rlar›n içinde de yap›-
labilir. Bu tören yerine toplulukla birlikte gelen kam özel tören elbisesini giyer ve
davulunu ele alarak iletiflim kurmak istedi¤i ruhlara veya do¤rudan Gök Tanr›’ya
“alk›fl” denilen dualar ederek Tanr›’y› ululamaya çal›fl›r. Onlara süt, rak›, sütlü çay
gibi kans›z kurbanlar ya da at veya koç gibi hayvanlar›n öldürüldü¤ü kanl› kurban-
lar sunar. Bu esnada devaml› olarak davuluyla çald›¤› ezgilerle uyumlu fliir fleklin-
de alk›fllar› (ilahileri) söyler ayn› zamanda da çevresinde dönerek oturup kalkarak
diz çökerek ve benzeri hareketlerle dans eder. Kam ulaflmak istedi¤i ruhlara ula-
fl›nca onlarla konuflur. Onlar›n konuflmalar›n› kendi a¤z›ndan dinleyicilere duyu-
rur. Bu, farkl› ses tonlar›n›n ve konuflma biçimlerinin taklit edildi¤i bir süreçtir. Ge-
lene¤e göre, kendinden geçip transa girmifl kam; âdeta bir medyum gibidir. Kam›n
iletiflime geçti¤i ruhlar onun bedenini kullanarak törene kat›lanlarla konuflabilirler.
Bunlar kam›n a¤z›ndan farkl› karakterler olarak seyirci ve dinleyicilere aktar›l›r.

Son derece genel ve ana hatlar›yla özetledi¤imiz bir kam töreninde, en baflta fli-
ir ve düz konuflma olarak sözden, jest, mimik, flive ve karakter taklidinden, kal›p-
laflm›fl ritmik hareketler olarak dans ve müzi¤e var›ncaya kadar tiyatronun bütün
unsurlar›n›n bir arada oldu¤u aç›kça görülebilir. Geleneksel Türk halk tiyatrosu-
nun veya seyirlik türlerin kökeni iflte bu kam (flaman) törenleridir. Kaml›¤›n, Türk
ulusunun tarih sahnesine ç›kt›¤› Güney Sibirya ormanlar›yla, Altay da¤lar› aras›n-
daki bölgede 40.000 y›ll›k geçmifli olan bir olgu oldu¤u düflünülürse, Türk seyirlik
oyunlar›n›n özellikle de “köy seyirlik oyunlar›” adl› sözlü kültür gelene¤inin kök-
lerinin ne kadar derinlerde oldu¤u daha iyi anlafl›labilir.

Köy Seyirlik Oyunlar›: Konunun önde gelen araflt›rmac›lar›ndan Metin And,
köy seyirlik oyunlar›n› flöyle tan›mlamaktad›r: “K›rsal bölgelerde, köylerde görülen
daha çok tarih öncesine uzanan bolluk (tar›m ve çobanl›k), erifltirme, canland›r›-
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c›l›k, atalara tap›n›m gibi ifllevsel kuttörenlere ba¤l› bir tiyatro gelene¤idir”. Bu ge-
lenek köylülerin inançlar›ndaki tutuculu¤u sayesinde günümüze kadar yaflam›flt›r.
Seyirlik köylü oyunlar›, belirli metinleri olmayan ve belirli günlerde köy çevrele-
rinde köylüler taraf›ndan geleneksel bir tak›m tiyatro kurallar› takip edilerek yap›-
lan, gösteriler ve e¤lencelerdir. Seyirlik köy oyunlar›, köylülerce uzun k›fl aylar›n-
da, özellikle dü¤ünlerde, bayramlarda e¤lenmek ve vakit geçirmek için düzenle-
nip oynan›r. Köylerde oynanan seyirlik oyunlar›n›n oyuncular› (aktörleri) oyuncu-
lu¤u meslek edinen kifliler de¤ildir, hatta zaman zaman seyirci köylülerin bile oyu-
na kat›ld›¤› görülmektedir.

Köylülerin; “güldürücü”, “ac›kl›” ve “sessiz (sam›t veya lâl)” olarak kümelendir-
di¤i bu oyunlar›n en önemli özelli¤i anonim olufllar›d›r. Bu oyunlar› köylerde
gençlerle, orta yafll›lar oynarlar. Aralar›ndan en yeteneklileri rejisör görevini görür.
Kad›nlar›n da kendi aralar›nda bu oyunlardan baz›lar›n› oynad›klar› görülür. 

Oyunlar kapal› yerlerde veya aç›k havada oynan›rlar. Oyunlarda ihtiyaca gö-
re de¤iflebilen ve çevrede bulunan malzemeyle oluflturulan, çok basit bir dekor,
aksesuar, makyaj ve kostüm fikri vard›r. Köy seyirlik oyunlar› için özel olarak ta-
sarlanmas› gereken bir dekor yoktur. Oyunun oynand›¤› yer onun dekorunu
oluflturur. Bu genelikle köy meydan› veya uygun bir bahçe, su kenar› veya bir
evdir. Hasat zaman›nda yap›lan oyunlarda da tarla ya da harman yeri oyunlar
için ideal mekânlard›r.

Oyuncular›n makyaj›, aksesuar› ve kostümü de köy imkânlar›yla sa¤lan›r nite-
liktedir. Göreceli olarak kostüm dekora göre daha önem verilen bir unsurdur. Kos-
tümler gerçek parçalar veya sembolik aksesuarlarla birlikte kullan›l›rlar. Oyun ç›-
karan erkekler kad›n k›l›¤›na girecekleri zaman uzun elbise ve baflörtüsü giyerler.
Hayvan rolüne girenler canland›racaklar› hayvan›n postunu giyerler. Köy seyirlik
oyunlar›nda en önemli teknik araç gereci sahnede kullan›lanlard›r. Bunlar ya tü-
fek, tabanca, b›çak, keser gibi gerçek aksesuarlar, veya tüfek ve at yerine sopa kul-
lan›m› gibi yalanc› (uydurma) aksesuarlar ya da sandalye yerine çömelmifl insan
gibi canl› aksesuarlar’ d›r.

Efekt ve ›fl›k konusu oyunlarda önem tafl›r. Köy seyirlik oyunlar›nda efekti
oyuncular canl› olarak yaparlar. Meselâ girilen hayvan rollerinde oyuncular hangi
hayvan›n k›l›¤›na girerlerse taklit ederek onun sesini ç›kar›rlar. Köy seyirlik oyun-
lar›nda oyun yerinin özellikle ayd›nlat›lmas›na çal›fl›lmaz. Meydan›n ortas›nda ya-
k›lan bir atefl ya da lüks lambalar› ve fenerlerin as›lmas›yla ayd›nlatma ve ›fl›k me-
selesi halledilir.

Müzik ve dans köy seyirlik oyunlar›nda önemli unsurlard›r. Oyunlarda, davul,
zurna, keman, tef, çan, zil, tulum, darbuka, daire, teneke ve kaval gibi çalg›lar ça-
l›n›r. Baz› köy seyirlik oyunlar›nda yöresel halk oyunlar› oynan›r ve karfl›l›kl› tür-
küler söylenir. Müzik ve dans özellikle takvime ba¤l› ve belirli günlerde oynanan
törensel ve büyüsel oyunlarda oyunun kendisi kadar önemlidir. Oyun, çalg›lar›n
çald›¤› yöreye has oyun havalar› ve türkülerle bafllar. Törene kat›lan oyuncu ve se-
yircilerin tamam› topluca dans eder. Oyunun söyleflili k›sm›ndan sonra bafllang›ç-
ta yap›ld›¤› gibi toplu dans dirilifl ve bolluk sembolü olarak tekrar oynan›r. Bu fle-
kilde, oyuncu-seyirci törene kat›lanlar›n topluca dans etmesi öz ve biçim aç›s›ndan
köy seyirlik oyunlar›n›n son derece önemli bir özelli¤i olarak karfl›m›za ç›kar.

Köy seyirlik oyunlar›, do¤an›n canland›¤›; üreme, hasat gibi olaylar›n gerçek-
leflti¤i; mevsim de¤iflikliklerinin yafland›¤› zamanlarda oynanmaktad›r. Bu durum,
köy seyirlik oyunlar›n›n kökeninin eski zamanlarda icra edilen bereket törenlerine
veya bu amaçlarla yap›lan törenlere kadar götürülebilece¤ini ortaya koymaktad›r.
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Bu tür oyunlar genellikle takvime ba¤l›d›r. Sadece e¤lence amaçl› “Mad›mak,”
“Arap ve K›z Kaç›rma”, “De¤irmen Döndürme”, “Tarla” gibi oyunlar›n takvime
ba¤l› olmad›¤› görülmektedir.

Köy seyirlik oyunlar›n› kökenlerine ve tafl›d›klar› konusal özelliklere ba¤l› ola-
rak flu flekilde s›n›fland›r›p örneklemek mümkündür:

A) Ritüel (Kuttören) Oyunlar:
1) Y›l›n De¤iflmesiyle ‹lgili Oyunlar:
Köse-Gelin Oyunu: Oyun eski y›l›n bitti¤i tarih olan fiubat’›n 17’sinde bafllar ve

üç gün sürer.
Derlendi¤i yer: Do¤ubeyaz›t.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: 
Güvey: (Eski y›l› temsil eder), ihtiyar ve kamburdur. Köse oldu¤u için sakal ta-

kar. Bafl›na yünden çoban bafll›¤› giyer. Ayaklar›nda çar›k vard›r. Uzun konçlu ço-
raplar› dizlerine kadar ç›kar. Elinde baston vard›r.

Güvey: (Yeni y›l› temsil eder) genç, gürbüz, sa¤l›kl› ve s›hhatlidir. Bafl›nda kas-
ket, s›rt›nda alacal› ipekten yakas›z mintan ve ayaklar›nda çizme vard›r. Nak›fll›
uzun çoraplar›n›n konçlar›n› çizmelerinin üstünden devirip katlar. Düz renkte pan-
tolon giymifltir.

Gelin: Gelin elbisesi giymifl erkektir. Yüzü makyajl›d›r. Gelene¤e göre oyunda
konuflamaz.

Di¤er oyuncular: Haberci, hediyeleri toplayan 2-3 yard›mc›.
Oyun: Oyunu idare eden Öncü, Köse ile Gelini nefle içinde evlendirmifltir.

Oyun yerince çalg›c›lar çalmaya bafllay›nca Köse oturdu¤u köfleden kalk›p ortaya
gelir. Karfl› taraftan cilveli hareketleri ile gelin görünür. ‹kisi orta yerde karfl›lafl›r-
lar. Bu karfl›laflmadan memnun olmayan gelin somurtur. Birlikte oynamaya bafllar-
lar. Oyun konuflmaks›z›n, sessiz devam eder. Gelin oyun s›ras›nda jest ve mimik-
lerle güveyi âdeta ipnotize eder. Çok yafll› olan Köse düflüp bay›l›r. Gelin Köse’yi
dürtmek suretiyle ay›ltmaya çal›fl›r, baflar›l› olamaz. Bunun üzerine yard›mc›lar ih-
tiyar› yaka paça edip d›flar› ç›kar›rlar.

Biraz sonra Öncü ile yeni güvey ortaya gelirler. Öncü halka hitap eder:
-Arkadafllar, moruk öldü! Köyün en güzel k›z›n› yeni y›l ile evlendiriyoruz, de-

yip gelinle yeni damad›n evlendi¤i haberini ilan eder.
Çalg›c›lar, nefleli hava çalmaya bafllarlar. Gelin ile güvey halay çekerler. Oyu-

na, ev sahipleri de kat›labilirler. Gelene¤e göre gelinin yüzünü görmek için hedi-
ye vermek laz›md›r. Oyun biter bitmez ev sahibinin verdi¤i hediyelerle gelinin yü-
zü aç›l›r.

2) Mücerret Fikirlerle ‹lgili Oyunlar:
Beylerin Kini Oyunu: 
Derlendi¤i yer: Kayseri, Erkilet, H›rka Köyü.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: 
Arapo¤lu: Yüzü ve vücudu is veya boya ile karalanm›fl bir adam k›sa beyaz don

giyer. Bafl›na keçi derisinden sivri külah geçirir, b›y›k ve sakal takar.
Kürsembeo¤lu: Gö¤süne ve s›rt›na birer ince yast›k yerlefltirilmifl, sakall› bir

adamd›r. Bafl›nda beyaz sar›k vard›r. Elinde patates tanelerinden yap›lm›fl tesbih
bulunur. Yüzü unla beyazlat›lm›flt›r.
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K›zlar: ‹pekli entari giyinmifl, bellerinde gümüfl kemerler, yüzleri yaflmakl› iki
erkektir. (Kürsembeo¤lu’na aittirler.)

Muhtar: Modern k›yafetli 40 yafllar›nda gün görmüfl bir adam.
Di¤er Oyuncular: Bekçiler, Çalg›c›lar ve bir at.
Oyun: Dü¤ünde misafirler odaya yerlefltikten sonra Arapo¤lu elinde palaska,

belinde gazlan›p atefllenmifl bir süpürge ile “Düüüyyy! Düüüt!” diyerek gelir. Palas-
kas›n› sa¤a sola sallar, meydan› açar. Etrafta gürültü kesilir.

Arapo¤lu meydanda gezinmeye bafllar. Etraftakilere selam verir. Cevap alamaz.
Hiddetlenir. Sonunda muhtar› bulur. Çaml›bel’den geldi¤ini ve Kürsembeo¤lu ile
hesaplaflmak niyetinde oldu¤unu söyler.

Muhtar, Arab›n kabal›¤›na k›zar. Arapo¤lu, iki k›z› oldu¤unu, müsaade ederse
onlar› oynataca¤›n› bildirir. Muhtar sevinir. Çalg›c›lar çalar. Bekçiler at üstünde k›z-
lar› getirirler. K›zlar oynamaya bafllar. D›flar›dan nâra ata ata Kürsembeo¤lu gelir.
Ans›z›n yakalad›¤› Arapo¤lu’na iki el atefl ederek onu öldürür. Hâline bakmadan
k›z kaç›ran›n hâli budur der. K›zlarla oynar. Oyun bitince k›zlar› al›p gider.

3)Hayvan Kültüne Ba¤l› Oyunlar:
a) Saya Gezme Oyunu:
Derlendi¤i yer: Erzincan, Il›ç çevresi.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyunun Zaman›: “Saya”, “Körkü”, “Tortu” ve “Kuzunun tüyü bitti” gibi adlarla

da an›lan bu oyun, flubat ortalar›nda koyun ve keçi çobanlar› taraf›ndan oynan›r.
Koyun ve keçilerin do¤umlar›yla ilgili bu geleneksel oyun ayn› zamanda bahar›n
geliflini de müjdeler.

Oyuncular:
Saya Kocas›: Yafll›, uzun beyaz sakall›, bafl›nda sar›¤›, s›rt›nda kanburu, elinde

bastonu, uzun paltolu bir adamd›r. Kollar›na ikifler tane küçük çan tak›lm›flt›r. Ta-
n›nmayacak bir flekle giren Saya Kocas› çevik bir kiflidir.

Gelin: Saya’n›n sevgilisidir. Kad›n k›l›¤›na girmifl bir erkektir. Bafl›nda beflibir-
likler ve ifllemeli beyaz örtü vard›r.

Oyun: Döle (keçilerin yavrulamas›) 50 gün kala haz›rlan›r. Yafll›lar kara k›fl›n
sonu gelince Saya’ya 47 gün kald› derler. Herkes, bu y›l “Saya’n›n Kocas› kim ola-
cak diye birbirine merakla sorarlar. fiubat’›n 17’sinde gizlice sayac›lar haz›rlan›r-
lar. Gece, davul-zurnan›n Saya’ya uygun çald›¤› bir makamla oyuncular ortaya ç›-
karlar. Çocuklar, gençler ve merakl›lar Saya’y› takip ederler. Sayac›lar s›rayla ev-
leri dolafl›rlar, her evin önünde türlü oyunlar oynarlar. Oyun s›ras›nda Saya ile ge-
lin konuflmaz. Konufltuklar› takdirde keçilerin ölü do¤aca¤›na dair bir inanç var-
d›r. Bu durum gelinin erkek oldu¤unu da maskelemifl olur. Dolaflma s›ras›nda Sa-
ya; sa¤a sola vuracak olursa hiç kimse ses ç›karmaz. Çocuklar Saya’n›n fleklinden
ürkerek kaç›fl›rlar.

Sonunda her ev sahibi Sayac›lara bulgur, ya¤, yumurta gibi yiyeceklerlerle bir
tak›m hediyeler verir. Oyuncular verilenlerin bir k›sm›n› yerler bir k›sm›n› da fa-
kirlere da¤›t›rlar.

b) Tekecik: Koç Kat›m› Oyunu:
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyunun Zaman›: Bu tören kas›m ay›na girerken bafllar.
Oyun: Kas›ma bir hafta kala, köyün hiç evlenmemifl bekar adam› olan efebafl›

töreni düzenler. Defler, kavallar, meflaleler ve çanlar haz›rlan›r. Çocuklar, gençler
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ç›ng›raklar› bellerine takarlar. Oyuncular bir meydanda toplan›r. Köyün en kenar
evine gelirler. Evin önünde susarlar. ‹çlerinden güzel sesli bir delikanl› tekerleme
okur. Ev sahibi türkü söyleyenlere yiyecek ve para verir. S›ra ile bütün evleri ge-
zerler. Çocuklar› evlenecek ailelerin daha çok hediye verdi¤i görülür. Toplanan
hediyelerle oyuncular ortaklafla afl yapar ve topluca yerler.

4) Bitki Kültüne Ba¤l› Oyunlar:
Cemalcik (Ürün elde edilmesi) Oyunu:
Derlendi¤i yer: Çanakkale, Biga, Binekçi, Bozlar Köyü .
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyunun Zaman›: Harman zaman› (A¤ustos ay›nda),.
Oyun: A¤ustos ay›nda, harmanlar›n dövüldü¤ü s›rada geceleyin delikanl›lar

toplan›rlar. ‹çlerinden birisi k›z k›l›¤›na girer. Teke ad›n› alan di¤er bir genç bula-
bildi¤i çanlar› beline ba¤lar. ‹riyar› bir adam olan Teke yan›nda k›z oldu¤u hâlde
kol kola bütün evleri dolafl›rlar. Arkalar›nda köyün gençleri vard›r. ‹lk u¤rad›klar›
evin önünde flöyle bir tekerleme söylerler:

Cemalci geldi duydunuz mu?
Selâm verdi ald›n›z m›?
Sonra
Ya verin hakk›m›z›
Ya k›rar›z kap›n›z›
Vermezseniz hakk›m›z›
K›r›yoruz kap›n›z›!
Oyuncular› ev sahipleri memnun ederlese ikinci bir tekerlemeyi mâni maka-

m›yla söylerler:

Tarlada pullu¤un ifllesin
Yaylada koyunun k›fllas›n
Allah sana evlât (gelin veya güvey) ba¤›fllas›n
Toplanan hediyelerle oyuncular saz sat›n al›rlar. Artan para ile k›fl aylar›nda

helva yap›p yerler.

5) Mezhep Törenleri: Anadolu’daki çeflitli mezhep ve tarikatlerin büyük bir ço-
¤unlu¤u ‹slâmiyetten önceki kaml›k veya flamanl›k döneminden kalma olmakla
birlikte ‹slamiyetin kabul edilmesiyle ‹slamî bir tavra bürünen çeflitli, âyinleri, tö-
renleri ve uygulamalar› vard›r.

B) Din D›fl› (Profan) Oyunlar:
1) Günlük Hayattan Al›nan Oyunlar:
Tarla S›n›r› Oyunu:
Derlendi¤i yer: Çorum, Sungurlu, Demirfleyh Köyü.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: Delil (Oyunu haz›rlayan), s›n›r tafllar› (iki adam), birinci tarla sahi-

bi, ikinci tarla sahibi, muhtar, bekçi, âzâlar, karakol komutan›, iki jandarma.
Oyun: Delil, dü¤ün evinde önceden ellerini dizlerininin alt›ndan ba¤lay›p yu-

varlak etti¤i iki adam› (s›n›r tafl›) misafirlerin bulundu¤u odaya kuca¤›nda getirir.
Onlar› odan›n ortas›na yan yana oturtur. Bunlar iki kardeflin tarlas›n› ay›ran s›n›r
tafllar›d›r. Delil, kenara çekilip oturduktan sonra oda kap›s›ndan büyük kardefl gi-
rer. S›n›r tafl›na do¤ru yürür. S›n›r› be¤enmez. S›n›r tafl›n› ite kaka kardeflinin tara-
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f›na götürür. Bu götürme flekli halk›n gülmesine sebep olur. Hâlinden memnun
olan ikinci kardefl gelir. O da s›n›r› be¤enmez ve kendi lehine çevirmeye çal›flt›¤›
s›rada tarlaya gelen kardefli ile münakaflaya bafllar. ‹fli halledemezler. Küçük kar-
defl çare bulmas› için muhtara bafl vurur. Muhtar, âzâlar› ve bekçi gelirler. ‹ki tara-
f› uzlaflt›r›rlar ve sonra birlikte köye dönerler.

Büyük kardefl durumdan memnun olmaz. Tekrar gelir s›n›r› kendi lehine çevi-
rir. Kardefli bunu duyar. Hiddetlenir. Tarlaya gelir, kardefli ile kavga eder. A¤abe-
yisini yaralar ve kaçar.

Büyük kardefl yaralanma nedeniyle bay›l›r. Bir yolcu durumu karakola bildirir.
Bir jandarma gelir suni teneffüs yapt›rarak büyük kardefli ölümden kurtar›r. Küçük
kardefli di¤er jandarma yakalay›p karakola getirir. fiaflk›n ve periflan hâlde bulunan
büyük kardefl: Ben ne oldum, bana ne oldu? diye a¤lamaya bafllar, karakol komu-
tan›na kardeflini affetmesini rica eder. Komutan af karar› verir. Oyun biter.

2) Masallara Ba¤l› Oyunlar:
Kelo¤lan Oyunu:
Derlendi¤i yer: Çukurkuyu Köyü, Bor, Ni¤de.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: Muhtar, (Erkek elbisesi giymifl kad›n), Kelo¤lan (Erkek elbisesi giy-

mifl kad›n), Kelo¤lan›n anas›, k›z, s›¤›rlar: Çocuklar ve genç k›zlar.
Oyun: Kelo¤lan’›n anas› o¤luna köyün s›¤›rlar›n› gütmesini söyler. Cebinden ç›-

kard›¤› aynas›na bakmakta olan Kelo¤lan bu ifli kabul eder.
Ertesi gün s›¤›rlar› al›p k›ra gider. S›¤›rlar› otlat›rken yaln›z gezen bir k›z bulur,

al›r muhtara getirir, köye dönünce kendisine vermesini tembih eder. Anas›na da
k›z› gözetlemesini söyler.

Akflam olur, Kelo¤lan köye döner. Muhtarla anas›ndan k›z› ister. Muhtarla ana-
s› k›z› gözetlemeyi unuttuklar›n› söyleyince k›zar, anas›n› döver. Biraz sonra muh-
tar› dövmeye karar verir. Muhtar› bulur, k›z› bulmazsa kendisini dövece¤ini hat›r-
lat›r. Kelo¤lan’dan korkan muhtar evinden ç›kan k›z› aramaya bafllar. Sonunda
buldu¤u k›z› getirip Kelo¤lan’a teslim eder. Kelo¤lan k›zla evlenir. Elinde sopas›
vard›r. Önündeki s›¤›rlar› kovalaya kovalaya odadan ç›kar.

3) Destanlara veya Âfl›klar›n Hayatlar›na Ba¤l› Oyunlar:
Göçebe Oyunu:
Derlendi¤i yer: Varyanl› Köyü. Kahramanmarafl.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular:
Gündefllio¤lu: At üstünde göçebe reisi.
Karavafl
Koyun, s›¤›r ve deve sürüsü.
Göçebe reisin maiyeti.
Kuyruksuz bir eflek.
Oyun:
Gündefllio¤lu at üstünde, elinde asas› sert ifadelerle karavafla harmanlar›n kal-

k›p kalkmad›¤›n› sorar. Arkas›ndan koyun, s›¤›r ve develer gelmeye bafllar.
Gururlu bir adam olan Gündefllio¤lu kendisi gibi beyin s›rt›n›n yere gelip gel-

meyece¤ini sorar. Maiyeti bir dalkavuk grubudur. Beye s›rt›n›n yere gelmeyece¤i-
ni türlü flekillerle ifade ederler.
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Biraz sonra k›l›k k›yafeti bozuk, kuyruksuz bir eflek üstünde Gündefllio¤lu tek-
rar meydana gelir. Sa¤da solda dilenmeye bafllar ve flu türküyü söyler:

Sürü sürü sürülerim var idi
Sürünün vard›¤› çaylar kurudu
Katerde mayalar›m yörürdü
fiimdi at gölü¤üm eflflek oluktur
***
Sürü sürü sürülere katard›m
Top top eder yozlar›m› satard›m
Oyuzalt› direk çad›r tutard›m
fiimdi kölgeli¤im kafl›k oluktur
***
Erbiflim hal›y› yaslanmaz iken
Kufl tüyü döfle¤e döflenmez iken
Tarablus kufla¤› kuflanmaz iken
K›l ip bellerime kuflak oluktur
***
Tepe tepe harmanlar›m savrulur
Naml› bu¤daylar›m devrilir
Ad›m Gündefllio¤lu deyi ça¤r›l›r
fiimdi toplad›¤›m baflak oluktur

Evvelce Gündefllio¤lu’nun mal›yla geçinen dalkavuklar zengin olmufllard›r. Di-
lenmekte olan eski beylerini tahkir ederek kovarlar.

Gündefllio¤lu hakarekete tahammül edemez. Allah’a kendisini bu hayattan kurtar-
mas› için niyaz eder. “Bu küçük eflek kurban” diye diye oyun yerini terk eder.

4) Tarihî Olaylara Ba¤l› Oyunlar:
‹stiklâl Savafl› Oyunu:
Derlendi¤i yer: Eskiflehir Köyleri.
Derleyen: Ahmet Kutsi Tecer
“‹ki taraf var: mavi apoletli düflman askerleri, k›rm›z› apoletli bizimkiler. Bunlar

savafl yerinde bulufluyorlar. Savafl yeri de belli: ‹nönü.
Önce mavililer, bozuk bir yürüyüflle flu flark›y› söylüyorlar:
‹nönü’nde aldand›k
Türkleri uyur sand›k
Kostantin’in u¤runa
Bu sefer yine yand›k
***
Cephede Türk olmasa
Boynumdan kan almasa
Atina’y› boylar›z
Toplu gâvur olmasa
Bu s›rada ‹nönü cephesine ve atefl mevziine gelmifl bulunurlar. Savafl bafllar.

Beriden k›rm›z› bir apolet görünür görünmez mavililerin hepsi de silahlar›n› ata-
rak teslim olmaya dururlar. Tek bir nefer bunlar›n silahlar›n› alarak onlar› kararga-
ha götürür. Kumandan›n karfl›s›na ç›karlar. Kumandan mehmetçi¤e sorar: - Bun-
lar ne Mehmetçik’de:
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‹nsanlar›n düflman›
Kurbanlar›n fliflman›
Yunanl›lar›n piflman›
Diye cevap verir.
Kumandan:- Götür bunlar›, insanlara teslim et, insanl›k ö¤rensinler.
Mehmetçik bunlar› al›r götürür.

5) Hayvanlar› Taklit Edici Oyunlar:
Kartal Oyunu:
Derlendi¤i yer: Bebek Köyü, Ad›yaman.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: ‹htiyar, ihtiyar›n kar›s›, koyun, kartallar ve tilki. Oyuncular ald›klar›

rollere göre giyinirler. Tilkinin kuyru¤u ayr›ca yan›c› bir madde ile ›slat›l›r.
Oyun: ‹htiyarla kar›s›n›n koyunu ölür. Çeflitli mimik, jest ve seslerle ac›lar›n› an-

latmaya çal›fl›rlar. Kad›n ölen koyunu meydan›n ortas›na getirir, yere atar. Vakit ge-
cedir. Kar› koca koyunun baflucunda bir atefl yakarlar. Kartallar uzaktan koyun le-
flini görürler, yavafl yavafl fakat sert hareketlerle koyuna yaklafl›rlar. Sonra bir dai-
re oluflturarak türlü mimik ve jestlerle s›çraya s›çraya dönerler.

Tilki de bir parça et kapabilmek için bir çok giriflimde bulunur. Gider gelir, ya-
tar, kalkar.

Kartallar›n koyuna vurduklar›n› gören kar›-koca a¤lamaya ve onlara do¤ru iler-
lemeye bafllarlar. Kartallarla mücadeleye giriflirler. F›rsattan istifade eden tilki bir
parça et kapmak için koyuna sald›r›r. Tilkinin bu aç›kgözlülü¤ünü gören kartallar
mücadeleyi onun üzerine yöneltir. Tilkinin etraf›n› çevirirler. Kartallardan kurtul-
mak için bir sa¤a bir sola kaçmak isteyen telafll› tilkinin kuyru¤unu atefllerler. Til-
ki neye döndü¤ünü bilmez!

Seyirciler tilkinin etraf›nda halay çekerler. Oyun e¤lence, nefle içinde sona erer.

6) Sam›t veya Lâl Oyunu:
Ali ile Fatofl Oyunu:
Derlendi¤i yer: Peri Köyü, Mazgirt, Tunceli.
Derleyen: fiükrü Elçin
Oyuncular: 
Ali: Takma sakall›, yafll›, üstü bafl› y›rt›k, yüzünde un izleri ve lekeler var.
Fatofl: Kad›n k›l›¤›na girmifl erkek, yerel giysiyle.
Oyun: Avluda veya meydanda oynan›r. Davul zurna çalmaya bafllay›nca birbi-

rine âfl›k iki yafll› sevgili ortaya ç›karlar.
Davulcu ya bir Abdürrahman halay› yahut bir Zeybek oyununu çalar. Ali, Fa-

tofl’a; Fatofl, Ali’ye jest ve mimiklerle sevgilerini anlat›rlar. Oyun devam ederken
Ali, Fatofl’a “Sana bunu alaca¤›m, sana flunu alaca¤›m” fleklinde iflaretler yapar. Fa-
tofl, Ali’nin dediklerinin baz›lar›n› kabul baz›lar›n› reddeder.

Bugün, Türk halk kültüründe de¤iflik yörelerimizde, “cemâlcik, köse-gelin, sa-
ya gezme, tarla s›n›r›, kalayc›, sinsin, kelo¤lan, göçebe, ar› çalma, yafl, berber” ad-
l› köy seyirlik oyunlar›m›z geleneksel ba¤lamlar›nda yaflama¤a devam etmektedir.
Seyirlik köy oyunlar› son y›llarda Mersin, Alanya ve Antalya gibi yörelerimizde tek-
rar dirilmeye bafllam›flt›r. Özellikle turizm sektörünün animasyon ihtiyac›na yöne-
lik olarak baz› köy ve kasabalarda baflta “Deve Oyunu” gibi oyunlar olmak üzere
oyun ç›karan ekipler bunlar› turistik tesislerde oynamaktad›rlar.
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Bu k›s›mda yer alan bilgilerin bir k›sm› fiükrü Elçin’in Anadolu Köy Orta Oyunlar› Anka-
ra: TK Yay›nlar›, 1977) adl› çal›flmas›ndan al›nm›flt›r. Bu titab›n 1. k›sm›nda ve Metin
And’›n Geleneksel Türk Tiyatrosu ( ‹stanbul: ‹nk›lap ve Aka Yay. 1985) adl› çal›flmas›n›n
I. bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Sizce, köy seyirlik oyunlar›n›n günümüzde de pek çok yöremizde oynanmaya devam edil-
mesinin nedeni ne olabilir ?

KARAGÖZ OYUNU
Karagöz oyunu, evrensel olarak, “gölge oyunu” hatta “gölge tiyatrosu” (shadow
theatre) olarak da adland›r›lan bir tekni¤in ve bu teknikle meydana getirilen sözlü
edebiyat türlerinin genel ad›d›r. Gölge oyunu tekni¤i, ç›ra, mum, lamba gibi bir ay-
d›nlatma kayna¤› ile yar› saydam bir perdeden yararlan›larak oluflturulur. Bu per-
denin arkas›nda iki boyutlu ve saydam olmayan tasvir veya kuklalar›n oynat›lmas›
gölge oyunu tekni¤inin esas›n› meydana getirir. Bu teknik dünyan›n de¤iflik ülke-
lerinde yerel katk› ve kullan›mlarla çeflitlemeler kazanm›flt›r.

Gölge oyunun Çin, Japonya, Hindistan veya Endonezya gibi Uzakdo¤u ülkele-
rinin birinde ortaya ç›kt›¤› ve oradan XIII. yüzy›ldan itibaren Araplar eliyle Yak›n-
do¤u’ya getirildi¤i ve buradan Bat›’ya yay›ld›¤› yayg›n olarak kabul edilen görüfl-
tür. Özellikle, M›s›r Memluklar›’nda gölge oyunun çok ra¤bet gördü¤ü bilinmekte-
dir. Gölge oyunu tekni¤ini ö¤renen her ulus zaman içinde bu tekni¤i kullanarak
ve kendi karakterlerini yaratarak kendine özgü seyirlik gelenekler oluflturmufl ve
zaman içinde de bunlar› gelifltirmifltir.

Gölge oyunu karagöz, Türk halk tiyatrosunda da son derece önemli bir yere sa-
hiptir. Oyununun kahramanlar› Karagöz ve Hac›vat’›n kimliklerini araflt›rd›¤›m›zda
çok yayg›n anlat›lan bir Bursa efsanesi ile karfl›laflmaktay›z. Sultan Orhan devrinde
(1324-1362) Ulucami’nin yap›m›nda demirci ustas› Kambur Bâli Çelebi (Karagöz)
ile duvarc› ustas› Halil Hac› ‹vaz (Hac›vat) çal›flmaktad›r. Mukallit tipler olan ikili-
nin aras›nda geçen nükteli konuflmalar di¤er iflçilerin dikkatini toplay›p, ifllerini ak-
satmalar›na sebep olur. Cami inflaat› yavafl ilerler. Durumu ö¤renen padiflah hid-
detlenip her ikisini de idam ettirir. Bursa’n›n Çekirge semtindeki mezarl›¤a gömü-
lürler. Günümüzde mezarlar›n›n yan›na bir de an›t dikilmifltir. Padiflah bir süre
sonra yapt›¤› yanl›fll›¤›n bilincine var›r ve çok üzülür. Padiflah›n musahibi fieyh
Küflterî padiflah› teselli etmek için beyaz sar›¤›n› ç›kar›p gerer ve arkas›na bir flem
(mum) yakar. Aya¤›ndan ç›kard›¤› çar›klar›yla Karagöz ve Hac›vat’›n tasvirlerini
canland›r›p nükteli konuflmalar›n› seslendirir. Günümüzde de karagöz perdesine
“fieyh Küflterî Meydan›” denir ve fieyh Küflterî karagözcülü¤ün pîri -kurucusu- ka-
bul edilir ancak yaz›l› belge ve kay›tlar XVI. yüzy›l bafllar›nda M›s›r’› fetheden Ya-
vuz Sultan Selim’in davet etti¤i M›s›rl› gölge oyuncular›n›n ‹stanbul’a gelerek bu
teknikle oyunlar sergilediklerini ortaya koymaktad›r. Muhtemelen bu yolla ö¤reni-
len gölge tekni¤iyle karagöz seyirlik türü yarat›lm›fl ve k›sa sürede yayg›nlaflm›fl ol-
mal›d›r. Nitekim XVI. yüzy›lda yap›lan flehzadelerin sünnet dü¤ünlerinde gölge
oyunlar›n›n varl›¤› bu döneme ait eserlerde yer almaktad›r. 

Karagöz XVII. yüzy›lda kesin biçimini alm›flt›r. Karagözün varl›¤› ve içeri¤i Ev-
liya Çelebi baflta olmak üzere pek çok yabanc› seyyah›n kay›tlar›nda da aç›kça yer
al›r. XVII. yüzy›lda, ‹stanbul’da Kör Hasanzâde Mehmet Çelebi, fiengül Çelebi Er-
zurum’daysa Kandillio¤lu devrin ünlü karagözcüleridir. XVIII. yüzy›lda yetiflen ün-
lü karagözcüler aras›nda Sar› Ahmet, fierbetçi Emin, Kas›mpaflal› Haf›z yer al›r.
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XIX. yüzy›ldaysa, “Ser-hayâlî” (Karagözcü bafl›) unvan›na sahip Sait Efendi, Hayâ-
lî Hamit, Berber Sait Efendi, R›za Efendi, Mehmet Efendi ve Nafiz Bey ünlü Kara-
göz sanatkarlar›d›r. XIX. yüzy›l sonlar›nda ve XX. yüzy›l bafllar›nda yaflayan Hayâ-
lî Memduh Bey, Hayâlî Ömer, Hayâlî Arap Cemal Efendi, Hayâlî Kâtip Salih, Ha-
yâlî Küçük Ali, Hayâlî Torun Çelebi, Erhan Ergüler, Orhan Kurt, Tacettin Diker,
‹hsan Dizdar, Metin Özlen, Mustafa Mutlu, Mehmet Baycan, M. Tahir ‹kiler, Ünver
Oral gibi isimler karagöz sanatkar› olarak ün yapm›fllard›r.

Bafllang›çta, ‹stanbul, Bursa, Edirne, Selanik, Üsküp, Erzurum gibi büyük flehir-
lerde icra edilen karagöz oyunlar› zamanla Kars, Gaziantep, K›br›s baflta olmak
üzere taflraya da yay›lm›flt›r. Ayr›ca büyük flehirlerde yaflayan karagözcülerin Ra-
mazan ay› d›fl›nda Anadolu ve Rumeli’de turneye ç›kt›klar› bilinmektedir. Osman-
l› Devleti’nde uzun müddet en çok sevilen e¤lence türlerinin bafl›nda gelen kara-
göz zamanla Yunanl›lar taraf›ndan da ayn› ad ve büyük bir ço¤unlu¤u ayn› olan
karakterlerle al›nm›flt›r.

Karagöz oyununda yaz›l› bir sabit metin yoktur. Karagözcü sözlü kültür orta-
m›nda do¤açlama olarak oyununu oluflturur ve oynat›r. Karagözcü oyunu olufltu-
rup oynarken sadece icra töresine göre kal›plaflm›fl bölümleri ve bunlarla ilgili ge-
lenekleri takip eder. Gelenek içinde karagöz oyun konular› kal›plaflm›flt›r. Buna
ba¤l› olarak da karagözcülerin bir oyun da¤arc›¤› oluflmufltur. Hiç flüphesiz gele-
nek hemen her zaman yeni oyun icad›na aç›k olmufl hatta yeni oyun icatlar›n› tefl-
vik etmifltir. Karagözcülerin en etkin olduklar› zaman geceleri âdeta bir sözlü kül-
türler sanat festivali havas›nda kutlan›lan ramazan ay›d›r. Ramazan ay›nda kahve-
hanelerde usta bir karagözcünün her gece bir oyun oynatacak flekilde en az 28 ka-
ragöz oyunu bilmesi gerekmifltir. Bu yap›lan›fl karagözcülerin klasik oyun da¤arc›-
¤›n› belirlemifltir. Karagözcüler ramazan›n ilk gecesi “Mand›ra” oyunuyla bafllarlar
ve arife gecesi “Meyhane” oyunuyla bitirirlerdi. 

Karagözcülerin klasik oyun da¤arc›¤›nda yer alan bu oyunlar›n adlar›, kâr-› ka-
dim (eski zaman ifli) oyunlar, Abdal Bekçi, A¤al›k, Bahçe, Bal›k, Büyük Evlenme,
Canbazlar, Cazu, Çeflme, Ferhat ile fiirin, Hamam, Kanl› Kavak, Kanl› Nigar, Ka-
y›k, K›rg›nlar, Mand›ra, Meyhane, Orman, Ödüllü, Pehlivanlar, Sal›ncak, Sünnet,
fiairlik, Tahir ile Zühre, Tahmis, Ters Evlenme, T›marhane, Yalova Sefas›, Yang›n,
Bursal› Leyla, Yaz›c›, nev-icad (yeni yarat›lm›fl) modern oyunlar, Aflç›l›k, Bakkal,
Cincilik, Eczane, Hain Kahya, Hançerli Han›m, Kerem ile Asl›, Leyla ile Mecnun,
Sahte Esirci, Sahte Kedi, Ortaklar, Karagöz’ün Foto¤rafç›l›¤›, Karagöz Dans Salo-
nunda fleklinde s›ralanabilir. Baz› oyunlar ayn› konular› ifllemekle birlikte, oyun-
lar›n adlar› de¤ifliklik göstermektedir. Sözlü kültür ortam›nda ö¤renilen ve do¤aç-
lama olarak gösterilerek aktar›lan yap› gere¤i bu tür çeflitlenmeler kolayca olufla-
bilir. Geçen yüzy›lda, karagözü yaflatma amac›yla yap›lan çal›flmalarla karagöz
oyunlar›na, Karagöz Emekli, Karagöz Yeflil Yand› Geç, Karagöz Trafikte, Karagöz
Dondurmac›, Karagöz’ün Minübüsü Fasl›, Karagöz’ün Makarna Yemesi, Kara-
göz’ün Sinema Fasl›, Karagöz’ün Aktör Olmas› gibi yeni oyunlar oluflturulmufltur. 

Karagöz oyunu tek kiflinin icra etti¤i bir gösteridir. Fakat, karagözcünün yard›m-
c›lar› da vard›r. “Hayâlî” veya “hayalbaz” (hayal oynatan) da denilen karagözcü us-
tas›na, “sand›kâr” da denilen ç›ra¤› yard›m eder. Karagöz oyunun icras› s›ras›nda
flark› ve türküleri okuyana “yardak”, oyun esnas›nda tef çalan yard›mc›ya “dayre-
zen” ad› verilirdi. Perdenin haz›rlanmas›, fas›lda oynat›lacak olan tasvirlerin seçilip
s›ralanmas› gibi görevler ç›ra¤›nd›r. Tasvirler ve perdenin konuldu¤u sand›¤› tafl›-
yan hamal dahil, klasik bir karagöz oyunu tak›m› genellikle alt› kifliden oluflurdu.

202 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl



Karagöz oyununda seyirciler “tasvir” ad› verilen iki boyutlu kuklalar›n perde-
deki gölgelerini renkli olarak seyrederler. Tasvirler, karagöz oyunun en önemli
k›sm›n› oluflturur. Karagöz oyunun haz›rlanmas›n›n ilk k›sm› tasvirlerin yap›lmas›-
d›r. Genellikle karagözcüler kendi oynatacaklar› tasvirleri kendileri yapm›flt›r. An-
cak, sadece tasvir yap›m ifliyle u¤raflan ustalar da ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir. Ka-
ragöz oyunun tasvirleri genellikle manda, s›¤›r, deve derisinden ve saydam olan
Ali Kurna Ka¤›d›’ndan yap›lm›flt›r. Karagöz oyununda “tasvir” olarak adland›rlan
iki boyutlu kuklalar, saydamlaflt›r›labilen, s›ca¤a dayan›kl› ve kolayca e¤ilip bükül-
meyen derilerden yap›lmaktad›r. Bu deriler üzerine kal›plar yard›m›yla tasvirler çi-
zilir ve “nevrekân” denilen sivri uçlu b›çakla kesilerek, z›mparalan›r, çini mürek-
kebi ve kök boyalarla boyan›r. Tasvirlerin, el, kol, bacak gibi hareketli k›s›mlar›
ana gövdeye kirifl, kursak, tel, naylon iple ba¤lan›r. Tasvirleri oynatmak için de¤-
neklerin geçece¤i delikler ‘oyuk’ ikinci bir deri parças›yla sa¤lamlaflt›r›l›r. Tasvirle-
ri oynatan de¤nekler 60 cm civar›nda ve genellikle gürgenden yap›l›r.

Karagöz oyunlar› konular›n› gerçek hayattan al›r. Ancak, karagöz oyunu bir ki-
flilik özelli¤i sivriltilerek gerçeklikten uzaklaflt›r›lm›fl tiplerden oluflur. Karagöz
oyununda romanlarda oldu¤u gibi iç dünyas›nda yaflad›klar›yla olgunlafl›p de¤i-
flen “karakter” yoktur. Karagöz oyunlar›nda XX. yüzy›lda oluflturulan örnekler d›-
fl›nda yer alan bütün tipler Osmanl› döneminin tipleridir. Karagöz ve Hacivat bu
oyunlar›n ana tipleridir. Onlar d›fl›ndaki bütün tipler ikincil tipler olarak oyunlar-
da yer al›rlar. ‹kincil tipler perdeye kendilerine has müzik dans, a¤›z özellikleriy-
le gelirler. Karagözde yer alan bu ikincil tipler, “Karagöz’ün efli”, “Hacivat’›n k›-
z›” gibi bütün “kad›n tipler” veya “zenneler”, ‹stanbul a¤z› konuflan “Çelebi”, “Tir-
yaki”, “Bebe Ruhi”, Anadolulu tipler, “Lâz”, “Kastamonulu”, “E¤inli”, “Harputlu”,
“Kayserili”, Anadolu d›fl›ndan gelenler, “Rumelili”, “Arnavut”, “Arap”, “Acem”,
az›nl›klar, “Rum”, “Frenk”, “Ermeni”, “Yahudi”, marazi tipler “Kekeme”, “H›m-
h›m”, “Kötürüm”, “Esrarkefl”, “Sa¤›r”, “Aptal”, kabaday› ve sarhofllar “Külhanbe-
yi”, “Efe”, “Zeybek”, “Matiz”, “Tiryaki”, “Tuzsuz”, e¤lendirici tipler “Köçek”, “Çen-
gi”, “Kantocu”, “Hokkobaz”, “Canbaz”, “Curcunabaz”, ola¤anüstü tipler ve yara-
t›klar, “Büyücü”, “Cad›”, “Cin”, “Y›lan”, “Canavar”, geçici-tali tipler “Tahir”,
“Zühre”, “Ferhat”, “fiirin”, “Âfl›k Hasan”, “‹mam”, “Tablal›”, Hacivat’›n kardefli
“Tavtatikkütüpati” ve çocuklar Hacivat’›n o¤lu “Sivrikoz”, Âfl›k Hasan’›n o¤lu
“Muslu” gibi s›ralanabilir.

Karagöz oyunlar› “Girifl”, “Muhâvere”, “Fas›l” ve “Bitifl” olarak adland›r›lan dört
bölümden meydana gelir. Gelene¤in icra töresine göre karagöz oynat›lmas›nda
bu k›s›mlar›n yerleri de¤ifltirilemez. Karagöz oyunu bafllamadan önce perde kuru-
lur ve perdeye “Göstermelik” denilen “çiçek dolu saks›”, “hayat a¤ac›”, “f›sk›yeli
havuz”, “a¤aç”, “kalyon”, “zümrüdüanka” gibi sabit olarak duran bir tasvir ko-
nulurdu. Göstermelik “nâreke” adl› kam›fl bir düdü¤ün öttürülmesiyle birlikte sah-
neden kald›r›l›rd›. Bu hareket ve nâreke sesi oyunun bafllamak üzere oldu¤unu
iflaret ederdi.

a) Karagöz’ün “Girifl” Bölümü: Hacivat bir semaî söyleyerek perdeye gelir ve
“Off! Hay Hak” diyerek perde gazeline bafllard›. Perde gazellerinde dünyan›n ge-
çicili¤i, d›fl görünüfle aldan›lmay›p onun arkas›ndaki gerçe¤i görmenin gereklili¤i
gibi tasavvufî olarak da yorumlanabilecek konular ele al›n›r. Bu perdenin kurucu-
sunun fieyh Küflteri oldu¤u söylenilir. Allah ve devrin padiflah› övülürdü.

Hacivat, Haf›z’dan, Ziya Pafla’n›n Terkib-i Bend’inden, Fuzulî, Nedim veya
Nef’î divanlar›ndan bir beyit söyleyerek kafa dengi bir arkadafl arad›¤›n› flu tür ifa-
delerle belirtirdi:
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“Her hâli lâtif etvâr› zarîf, bir yâr-i vefâkâr olsa, oldukça Arabî ve Farisî bilse,
biraz fenn-i musikî ve fliirden anlasa, o söylese bendeniz dinlesem, bendeniz söy-
lesem o dinlese, huzzâr-› kirâm safâ-yâb olsa!... Diyelim, bu gece de iflimizi Mev-
lâm rast getire!... Yâr bana bir e¤lence... Aman, yâr bana bir e¤lence!..”

Baz› oyunlarda ise, Hacivat bir beyit okur okumaz Karagöz perdenin sa¤ üst
köflesinden atlar ve Hacivat’› gürültü yapmas›ndan dolay› döver. Hacivat kaçar.
Yere uzanm›fl yatan Karagöz ise Hacivat’›n gürültüsünden flu tekerlemeyle yak›n›r:
“Of, aman aman halim yaman tü, tü, tü senin surat›na, teessüfler olsun dahilen
ink›sam ve tûlen irtifa›na. Ben senin bunca y›ll›k muhibb-i vefadar›n olay›m da
hukuk-› kadimeye ra¤men tasavvurat›m› tersime k›yam et ha. Ulan senin bu kadar
vech-i mundar oldu¤un Allah bilir hat›r›ma gelmezdi. Me¤er sen ne köhne-i keri-
he-siyret rezalet-mefrufl firafl-› mezelletmiflsin. Bir defa da cerayim-i sabikam› der-
pifl etme de, beray-› uhuvvet, ibkâ-y› nam›n için bir hat›ra rekzine tesaddüd et. ...
Bu halde ba’dema riflte-i alakay› fek ile evrak-› periflan miyan›na idhalden baflka
çarem kalmad›.” Bu flekilde, Karagöz’den hiç beklenilmeyen Arapça ve Farsça ke-
limeler ve tamlamalarla dolu bir tekerleme söyler. Oyunlar›n genelinde Hacivat’›n
söyledi¤i Arapça ve Farsça kelimeleri anlamayan Karagöz’e böyle bir tekerleme
söyletilmesi biraz da seyirciyi flafl›rt›p güldürmek için olmal›d›r.

Böylece söylenip duran Karagöz’ün öfkesi geçince, Hacivat tekrar perdeye ge-
lir ve oyunun “muhâvere” (diyalog) bölümü bafllar.

b) Karagöz’ün “Muhâvere” (Diyalog) Bölümü: Genellikle Hacivat ile Kara-
göz’ün karfl›l›kl› konuflmalar›ndan oluflan bu bölümde bazen baflka kiflilerde yer
alabilirdi. Muhâvere bölümü genellikle as›l oyunun konusu ile ilgili de¤ildir. Bu
nedenle karagözcü bu bölümü, seyircinin verdi¤i tepkiye göre uzat›r veya k›salta-
bilir. Karagözcü, oyunu uzatma ifllemi esnas›nda “ara muhâvere” denilen ek mu-
hâverelere bafl vurabilir. Muhâvere bölümüne bazen Ak›l, Arap Köse, Ayr›l›k, Ci-
¤erci, Hasta, Hay›r, Hiç, ‹ftar, ‹sim, Doktorluk, Bekçi, Kul, Turflu, Yazma, Külbas-
t›, Rüya, Emanet Para, Nasihat, Nazire, Esas Hayal, Kay›k gibi adlar verilmifltir.
Karagözcü, ustal›¤›na ve becerisine göre seçti¤i muhâvereyi devrin flartlar›na göre
güncel konularla da süsleyerek seyirciye sunar.

Muhâvere ile Fas›l aras›ndaki temel fark, birincinin sadece söze dayanmas›na
ve olaylardan ar›nd›r›l›p soyutlaflt›r›lm›fl olmas›na karfl›l›k ikincide olaylara yer
verilmesidir. Muhâvere k›sm›nda Karagöz ile Hacivat’›n birbirlerine ters düflen ya-
rat›l›fllar›, ses, düflünce ve yetiflme farkl›l›klar› ortaya konulur. Oyunun bu iki bafl
kiflisi bütün temel özellikleriyle seyirciye tan›t›lm›fl olur. Muhâvere, genellikle oku-
mufl bir insan olan Hacivat’la, okumam›fl bir halk adam› olan Karagöz’ün birbirle-
rini ters anlamalar› üzerine kurulmufltur. Konuflmay› bafllatan Hacivat, bilgisini or-
taya koyacak flekilde bir konu etraf›nda özellikle Arapça ve Farsça kelime ve ter-
kiplerden oluflan cümleler kurar. Ona cevap veren Karagöz de Hacivat’›n kullan-
d›¤› kelimelere yanl›fl anlamlar ve Türkçe yak›flt›rmalar bularak, seyirciyi güldüre-
cek komikli¤i yarat›rd›. Hacivat âdeta nükteyi oluflturacak alt yap›y› haz›rlar, Kara-
göz de buna uygun cevab› verir konumdad›r.

Baz› muhâverelerde, olmayacak bir fley veya olay ya da bir rüya gerçekmifl gi-
bi tekerleme fleklinde anlat›l›rd›. “Gel geç muhâveresi” ad› verilen bir baflka çe-
flit muhâverede ise, Hacivat perdeye gelip bir m›sra söyleyip ayr›l›r. Onun ard›n-
dan perdeye gelen Karagöz, Hacivat’›n m›sra›na ölçü ve kafiye bak›m›ndan ayn›
ancak içerik bak›m›ndan saçma bir m›sra söyleyerek ayr›l›rd›. Bu ifllem birkaç
defa tekrarlan›rd›.
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Karagöz’den dayak yiyen ve bu duruma k›zan Hacivat, perdeden çekilirdi. Bu-
nun üzerine Karagöz, “Sen gidersin de, beni buraya pamuk ipli¤i ile ba¤lam›yor-
lar ya! Varay›m idgâha, dolaba, dilber seyrine, bakal›m âyine-i devran ne göste-
rir” diyerek perdeden ayr›l›r ve böylece seyirciye “fas›l bölümü”nün bafllayaca¤›n›
söylemifl olur.

c) Karagöz’ün “Fas›l” Bölümü: Oyuna ad›n› veren bölüm “Fas›l”d›r. Bu bö-
lümde perdeye gelen Karagöz ve Hacivat’la, ikincil tiplerle birlikte yaflanan bir
olay ele al›n›r. Fas›l bölümünde, perdeye gelen ikincil tipler oyunun çeflitli safha-
lar›nda kendilerine has k›l›k k›yafet, davran›fl ve konuflma tarzlar›yla, Hacivat ve
Karagöz etraf›nda geliflen olaya kar›fl›rlar. Karagözcüler perdeye gelen bu ikincil
tiplerin say›s›n› istedikleri kadar ço¤altabilir ve perdeye gelifl s›ralar›n› istedikleri
gibi de¤ifltirebilirler.

d) Karagöz’ün “Bitifl” Bölümü: Oyunun son bölümünü “Bitifl Bölümü” olufltu-
rur. Karagözcü bu bölümde yapt›¤› muhtemel hatalardan dolay› seyircilerden özür
diler. Bir sonraki oyunun ne oldu¤unu ve nerede gösterilece¤ini seyircilere bildi-
rir. Karagöz oyunlar›n›n “Bitifl Bölümü” di¤er bölümlere göre daha k›sad›r. Bitifl
bölümünde, Karagöz ile Hacivat aras›nda geçen birkaç cümlelik konuflmadan son-
ra Karagöz Hacivat’› döver. Bunun üzerine Hacivat, “Y›kt›n perdeyi eyledin vîrân/
Varay›m sahibine haber vereyim hemân!” fleklindeki kal›plaflm›fl sözü söyleyerek
perdeden ayr›l›r. Hacivat’›n bu flekilde ayr›lmas› üzerine Karagöz de, “Her ne ka-
dar sürc-i lisan ettikse af ola! / Yar›n akflam “.........” oyununda yakan elime geçer-
se Hacivat, bak ben de sana ne oyunlar oynar›m.” diyerek perdeden çekilir. En
son olarak, perdenin ard›ndaki flem’an›n (mumun) söndürülmesiyle oyun biter.

Karagöz Osmanl› dönemindeki çok kültürlü yap›n›n hemen hemen bütün un-
surlar›n› perdeye tafl›m›flt›r. Oyunun esnek ve aç›k yap›s› oynand›¤› ba¤lama uyu-
munu kolaylaflt›rm›flt›r. Döneminin hemen hemen bütün sosyal s›k›nt›lar›n›n Kara-
göz perdesine yans›d›¤›n› görmek mümkündür. Karagöz oyunlar›n›n konular› ya-
flan›lan hayattan al›nmas›n›n yan›s›ra Tahir ile Zühre, Ferhat ile fiirin, Arzu ile
Kamber, Leyla ile Mecnun, Hançerli Han›m, Hüseyin Fellah, gibi sözlü ve yaz›l›
edebiyat›n türlerine ait konular da rahatl›kla perdeye tafl›nm›flt›r.

Karagözde müzik oldukça önemli bir yer tutar. Karagöz tak›mlar›nda karagöz-
cüye yard›m etmek üzere müzisyenler bulunur. Karagöz oyunlar›nda yürük semaî,
a¤›r semai, peflrev ve saz semaîsi, oyun havalar›, türkü, flark› ve gazeller önemli bir
yer tutmaktad›r. Dahas›, perde gazeli, nâreke sesi ve ikinci dereceden tiplere has
kal›plaflm›fl müzikal unsurlarla karagöz oyunlar›n›n tiplefltirme tekni¤inde müzikten
de yararland›¤› görülmektedir. Ayn› flekilde bölgesel yerel tipler ve onlar›n halk
oyunlar› da sahneye tafl›narak karagöz oyunlar› daha da zenginlefltirilmifltir.

Karagöz oyunlar›na bafllang›c›ndan itibaren “ibret aynas›” gözüyle bak›lm›flt›r.
Bu yaklafl›m öncelikle tasavvufî bir yaklafl›md›r. Tanr›’n›n kâinat› yaratmas› ve in-
sanlar›n yaflamlar› aras›nda karagöz oyunu ve oyuncular›n oynat›lmas› aras›nda bir
denklik düflünülmüfltür. Bu anlay›fla ba¤l› olarak Karagöz “z›ll-i hayal=hayal gölge-
si” olarak adland›r›lm›fl ve hayat›n geçicili¤ine de vurgu yap›lm›flt›r.

Karagöz oyunlar›n›n en çok elefltirilen yönlerinden birisi aç›k-saç›kl›k veya
müstehcenliktir. Erkek erke¤e e¤lenilen mekânlardaki karagöz icralar›nda ön pla-
na ç›kan bu durum oyunlar›n bir özelli¤inden ziyade anlatanla dinleyen aras›nda
geleneksel bir anlat› yoluyla kurulan her sözlü edebiyat icras›nda ortaya ç›kabilir.
Çünkü bu tür sözlü ortamlarda ve do¤açlamaya dayanan icralar ayn› zamanda din-
leyici veya izleyici kitlesinin isteklerine göre flekillenen özellikler tafl›r.
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Müstehcenlikten sonra karagöz oyunlar›n›n en çok tart›fl›lan yönlerinden birisi
de oyunlarda yer alan siyasal elefltiridir. Ancak, karagözün yüzy›llarca yaflayabil-
mesindeki belki de en önemli ifllevi karagözcülerin âdeta gazeteciler gibi yaflad›k-
lar› dönemde meydana gelen olumsuz olaylara getirdikleri elefltiriler olmufltur. Bu
yönüyle karagöz oyunlar›n›n Osmanl› Devleti’ndeki en önemli sözel medya unsu-
runu oluflturduklar›n› söylemek mümkündür.

Bu k›s›mda yer alan bilgilerin bir k›sm› Metin And’›n Geleneksel Türk Tiyatrosu ( ‹stan-
bul: ‹nk›lap ve Aka Yay. 1985) adl› çal›flmas›ndan al›nm›flt›r. Bu kitab›n I. bölümünde
konuyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 

Sizce, karagöz oyunlar›n›n do¤açlama olarak icra edilmesinin karagözcüler bak›m›ndan
önemi ne olabilir?
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Seyirlik Türleri Tan›mlamak.

Türk sözlü edebiyat›n›n icralar›n› do¤rudan do¤-

ruya seyretmek amac›yla bir gösteri olarak haz›r-

lanan geleneksel verimlerin oluflturuldu¤u sos-

yo-kültürel ve edebî gelenekler seyirlik türler

olarak adland›r›l›r. Seyirlik türler, halk hayat›n›

hareketli hâle getirerek e¤lenmek ve halk›n ken-

di yaflant›s› üzerinde düflünmesini sa¤lamak ama-

c›yla ortaya ç›kar›lm›fl dram sanat› gelenekleridir.

Türk sözlü edebiyat›nda yer alan seyirlik türler,

Köy Seyirlik Oyunlar›, Meddah, Karagöz, Orta

Oyunu ve Kukla fleklinde s›ralanabilir. 

Seyirlik türlerin icralar›nda de¤iflmeyen iki öge

vard›r. Bu iki ögenin birisi seyirciler; di¤eri, sey-

redilecek gösterimi haz›rlay›p sunan oyuncular

ya da aktörlerdir. Bu özellik ister meddahl›k, ka-

ragöz, kukla gibi tek aktörlü olsun isterse köy

seyirlik oyunlar› ve orta oyunu gibi çok aktörlü

olsun de¤iflmez. 

Seyirlik türlerin üretti¤i oyunlarda en önemli öge

“taklit”tir. Taklit kelimesi sözlü edebiyat ve sanat

geleneklerinde “temsil” ile efl anlaml›d›r. Bu ba¤-

lamda, taklidi esas alan seyirlik türlerin insanl›k

tarihinin çok eski dönemlerine uzanan köklere

sahip oldu¤u rahatl›kla görülebilir.

Halk Edebiyat›n›n baflka türlerinde de gördü¤ü-

müz bir kaç sanat› bir araya getirme özelli¤i se-

yirlik türlerde de devam etmektedir. Bu türlerin

gösterimlerinde önceden yaz›lm›fl ve ezberlen-

mifl sabit bir metinleri yoktur, tamamen do¤açla-

ma olarak oynan›rlar. Seyirlik türlerde oyun ko-

nular› gayet sadedir, çaprafl›k ve anlafl›lmas› zor

de¤ildir, ço¤unlukla birbirine benzeyen macera-

lardan oluflturulmufl bir çerçevede gerçekleflirler.

Köy Seyirlik Oyunlar›n› Aç›klamak

‹nsanl›k tarihinin en eski ça¤lar›nda ilkel insan;

çevresi ile kurdu¤u iliflkinin bir ürünü olarak bü-

yü veya sihrin en önemli unsuru olan “taklit”i ya-

ratm›flt›r. Baz› ruhbilimcilere göre bir içgüdü ola-

rak taklit, sözden önceki kültürel dönemlerin ile-

tiflim biçimi ve kanal›yd›. Bir iletiflim biçimi ola-

rak taklit, insanl›¤›n düflünce dünyas›n›n oluflup

geliflmesindeki en önemli yarat›lar›ndan birisidir.

Mitlerden akla ba¤l› düflünceye ulaflma sürecin-

de taklit temsili ortaya ç›karm›flt›r. Temsil de ha-

yat›, hareket hâlinde göstermeyi böylece kendi

üzerinde düflünmeyi ve e¤lenmeyi mümkün k›-

lan bir araç ve gereç olarak geleneksel dram sa-

nat›n› yarat›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

‹lkel insanlar meydana gelen do¤al olaylar›n ne-

denlerini çözememifl bu olaylar›n etkilerinden

korunmak için çeflitli büyüsel törenler yapm›fllar-

d›r. Bu büyüsel törenler, ilkel düflünceden mitle-

re, oradan akli düflünceye ulaflan insanl›¤›n tak-

litle bafllayan ve temelleri inançlara ve törenlere

ba¤l› temsillerin tarihin çok eski ça¤lar›ndan be-

ri Türkler aras›nda da var oldu¤u bilinmektedir. 

Eski Türklerdeki dram sanat› hakk›nda pek çok

nedene ba¤l› olarak fazla bilgiye ulafl›lamamakta-

d›r. Ancak Türk toplumunda komflular›n› etkile-

yecek kadar güçlü bir dram gelene¤i mevcuttur.

Bu gelene¤in en önemli varl›k nedeni flamanizm

(kaml›k dini) olarak adland›r›lan dinî sistemdir.

Bütün bu törenleri gerçeklefltirip idare edenler

“kam” (flaman) ad› verilen dinî ve ruhani liderler-

dir. Kamlar düzenledikleri bu törenlerde dans efl-

li¤inde transa geçerek iletiflim kurdu¤u ruhlarla

konuflurlar. Bunlar kam›n a¤z›ndan farkl› karak-

terler olarak seyirci ve dinleyicilere aktar›l›r. Gele-

neksel Türk halk tiyatrosunun veya seyirlik türle-

rin kökeni iflte bu kam (flaman) törenleridir. 

Köy Seyirlik Oyunlar›, “K›rsal bölgelerde, köyler-

de görülen daha çok tarih öncesine uzanan bol-

luk (tar›m ve çobanl›k), erifltirme, canland›r›c›-

l›k, atalara tap›n›m gibi ifllevsel kuttörenlere ba¤-

l› bir tiyatro gelene¤idir.” fleklinde tan›mlanm›flt›r. 

Köylülerin “güldürücü”, “ac›kl›”, “sessiz (sam›t

veya lâl)” olarak kümelendirdi¤i bu oyunlar›n en

önemli özelli¤i anonim olufllar›d›r. 

Köy seyirlik oyunlar› kökenlerinden ve tafl›d›klar›

konusal özelliklere ba¤l› olarak Ritüel (Kuttören)

Oyunlar› ve Din D›fl› (Profan) Oyunlar fleklinde

iki ana bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.

Özet
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Karagöz Oyununu Tan›mlamak.

Karagöz oyunu evrensel olarak, “gölge oyunu”
hatta “gölge tiyatrosu” (shadow theatre) olarak
da adland›r›lan bir tekni¤in ve bu teknikle mey-
dana getirilen sözlü edebiyat türlerinin genel ad›-
d›r. Gölge oyunu tekni¤i, ç›ra, mum, lamba gibi
bir ayd›nlatma kayna¤› ile yar› saydam bir perde-
den yararlan›larak oluflturulur. Bu perdenin ar-
kas›nda iki boyutlu ve saydam olmayan tasvir
veya kuklalar›n oynat›lmas› gölge oyunu tekni¤i-
nin esas›n› meydana getirir. Bu teknik dünyan›n
de¤iflik ülkelerinde yerel katk› ve kullan›mlarla
çeflitlemeler kazanm›flt›r. 
Gölge oyunu karagöz, Türk halk tiyatrosunda da
son derece önemli bir yere sahiptir. Kahramanla-
r› Karagöz ve Hacivat’›n aralar›nda geçen nükte-
li konuflmalar oyunun iskeletini oluflturur. Kuru-
cusu fieyh Küflterî’dir.
Osmanl› Devleti’nde uzun müddet en çok sevi-
len e¤lence türlerinin bafl›nda gelen karagöz
özellikle ramazan e¤lencelerinin vaz geçilmez
unsurudur. Karagöz oyununda yaz›l› bir sabit
metin yoktur. Karagözcü sözlü kültür ortam›nda
do¤açlama olarak oyununu oluflturur ve oynat›r.
Karagözcü oyunu oluflturup oynarken sadece ic-
ra töresine göre kal›plaflm›fl bölümleri ve bunlar-
la ilgili gelenekleri takip eder. Karagöz oyunlar›
konular›n› gerçek hayattan al›r, oyunlar “Girifl”,
“Muhâvere”, “Fas›l” ve “Bitifl” olarak adland›r›lan
dört bölümden meydana gelir. 
Karagözün yüzy›llarca yaflayabilmesindeki belki
de en önemli ifllev, karagözcülerin âdeta gazete-
ciler gibi yaflad›klar› dönemde meydana gelen
olumsuz olaylar› dile getirmeleridir. Bu yönüyle
karagöz oyunlar›n›n Osmanl› Devleti’ndeki en
önemli sözel medya unsurunu oluflturduklar›n›
söylemek mümkündür.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Türk sözlü edebiyat›nda yer
alan seyirlik türlerden biri de¤ildir?

a. Meddah
b. Karfl›lama
c. Karagöz
d. Orta Oyunu 
e. Kukla 

2. Afla¤›dakilerden hangisi çok aktörlü Türk seyirlik
oyunlar›ndan biridir?

a. Karagöz
b. Meddah
c. Orta Oyunu
d. Kukla
e. K›ssahan

3. Afla¤›dakilerden hangisi Halk Edebiyat›n›n sözlü
kaynaklar›ndan biri de¤ildir?

a. Masallar
b. Seyirlik oyunlar
c. Halk hikâyeleri
d. Dîvânu Lugâti’t-Türk
e. Bilmeceler

4. Afla¤›dakilerden hangisi köy seyirlik oyunlar›n›n ka-
tegorilerinden biri de¤ildir? 

a. Güldürücü 
b. Ac›kl›
c. Sessiz 
d. Sam›t 
e. fiölen

5. Afla¤›dakilerden hangisi köy seyirlik oyunlar›nda
kullan›lan teknik araç-gereç kategorisinde yer almaz? 

a. ‹deal aksesuarlar
b. Yalanc› aksesuarlar 
c. Canl› aksesuarlard›r
d. Uydurma aksesuarlar
e. Gerçek aksesuarlar

6. Afla¤›dakilerden hangisi köy seyirlik oyunlar›n›n kö-
kenleri ve tafl›d›klar› konusal özelliklerine ba¤l› olarak
yap›lm›fl s›n›fland›rmas›nda yer almaz?

a. Ritüel (Kuttören) Oyunlar
b. Mücerret Fikirlerle ‹lgili Oyunlar
c. Günlük Hayattan Al›nan Oyunlar
d. Hayvan Kültüne Ba¤l› Oyunlar
e. Bitki Kültüne Ba¤l› Oyunlar

7. Afla¤›dakilerden hangisi köy seyirlik oyunlar›n›n din
d›fl› (profan) oyunlar s›n›fland›rmas›nda yer almaz?

a. Mezhep törenlerine ba¤l› oyunlar
b. Masallara ba¤l› oyunlar
c. Destanlara veya Âfl›k hayatlar›na ba¤l› oyunlar
d. Tarihî olaylarla ilgili oyunlar
e. Sam›t ve Lal oyunlar›

8. Afla¤›dakilerden hangisi köy seyirlik oyunlar›n›n
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Güldürücü, ac›kl›, sessiz olarak kümelendirilmesi
b. Bu oyunlar› köylerde gençlerle, orta yafll›lar›n

oynamas›
c. Aralar›ndan en yeteneklilerinin rejisör görevini

görmesi
d. Oyunlar›n kapal› yerlerde veya aç›k havada

oynanmas›
e. Oyunlar›n sabit metinlerinin olmas›

9. Bu halk seyirlik oyununun kayna¤› ve tarihçesi hak-
k›nda birbirinden çok farkl› görüfller ileri sürülmüfltür.
“Hayal Perdesi” ad› verilen perdede iki kahraman›n ve
yard›mc› karakterlerin “gölge oyunu” fleklinde oynat›l-
mas›na denir. Yarat›c›s› fieyh Küflteri’dir. 
Bu paragrafta afla¤›dakilerin hangisinden söz edilmifltir?

a. Köy tiyatrosu 
b. Kukla
c. Orta oyunu
d. Karagöz
e. Meddah

10.Afla¤›dakilerden hangisi karagözün bölümlerinden
biri de¤ildir? 

a. Karagözün Girifl bölümü
b. Karagözün Muhâvere (Diyalog) bölümü
c. Karagözün Fas›l bölümü
d. Karagözün Bitifl bölümü
e. Karagözün Geliflme bölümü

Kendimizi S›nayal›m 
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Karagöz Fasl›: LEYLA ile MECNUN
K‹fi‹LER:
*HAC‹VAT
*KARAGÖZ
*KARAGÖZ’ÜN KARISI (içerden sesi gelir)
*LEYLA
*MECNUN (Aya¤› zincirli)
*MECNUN ( Eli b›çakl›)
*LEYLA’NIN BABASI
*LEYLA’NIN ANNES‹
*LEYLA’NIN DADISI (Arap Bac›)
*SEYMEN BAfiI
*MECNUN’UN BABASI
*ÇENG‹

GÖSTERMEL‹KLER:
*DEVE KERVANI 
*GÜL A⁄ACI 

*KARA ÇALI 
*ZEBAN‹ 

*KÖfiK 
*ÇADIR 
*ASLAN 
*AHU 
*YED‹ BAfiLI EJDER 
*KÖPEK

G‹R‹fi

HAC‹VAT _ (Semai söyleyerek gelir)
(Semaî)

Sözü canlar› ba¤›fllar
Bizim canan›m›z vard›r

Ömrüm yalelel can›m yalelel
Bizim can›m›z var

Yuzü hurflide benzer aman
Meh-i taban›m›z vard›r vay

Ömrüm yalelel can›m yalelel
Bizim can›m›z var

Elin koy sine-i billura 
Be rahm et âfl›k›m zira

Beyaz üzre çekilmifltir.
Pençe ferman›m›z vard›r
Of hay Hak!

(Perde gazelini okur).
Gerçi bir tasvîrdir ammâ pür-edâd›r perdemiz
Hikmet-âmîz-i safâ râhat-fezâd›r perdemiz
Hazret-i Sultan Orhan rahmetu’llahtan beri

Yâdigâr-› KUfiTERÎ seyre sezâd›r perdemiz
Zâhirâ bir flem’a vü bezden ibârettir velî
Dîde-i âriflere ibret-nümâd›r perdemiz
Raks eden kim ettiren kim an› fark etmezlere
fiöyle bir ta’bîri güç cây-› hevâd›r perdemiz
Fârisî vü Arabî Türkî tekellümden di¤er
Cüz’i cüz’i her lisâna âflinâd›r perdemiz
Huzûr-i hâz›rân cemiyet-i irfan, vakt-i safâ-yi merdan
Laindir, dinsizdir, münâf›kt›r, bî-edeptir fleytan.

fieytan›n dinsizli¤ine, Rahman’›n birli¤ine hamd-i bî-ga-
yet. (Secde eder, kalkar). Ve bizi temaflaya tenezzül bu-
yuran huzzâr-› Kirâm›n safâ-yab olmalar›. Efendim, de-
mem o deme de¤il, benim gönlümün sürûru, gözümün
nuru, ömrümün has›l› Karagöz’üm acaba nerede ola?
Hab’da m›? Bidar m›, yoksa köfle penceresine kurul-
mufl, çubuk mu çeker?

KARAGÖZ: (Pencereden) Hay›r, nezle olmufl burnunu
çeker?
HAC‹VAT: Ne olur, tenezzül ediverse de ruberu gelsek.
KARAGÖZ: (Pencereden) Burunu buruna m› gelsek?
(Çekilir)
HAC‹VAT : (Makamla) Gel bakal›m Karagöz’üm, sefalar
vaktidir flimdi.
KARAGÖZ: (Pencereden makamla) S›rt›n kafl›n›yorsa
Hacivat, t›mar›n vaktidir flimdi.
HAC‹VAT: Yar bana bir e¤lence medet... Yar bana bir
e¤lence medet! (Karagöz köfleden atlar, Hacivat ile bo-
¤uflmaya bafllar).
Aman birader, bo¤az›m› s›kma...Ulan, baca¤›m› b›-
rak...Vay, afyon kutum, aman tütün kesem...(Sonunda
Hacivat kaçar, Karagöz s›rtüstü yerde kal›r).
KARAGÖZ: (Aya¤a kalk›p bir iki silkelendikten sonra)
Seni gidi ars›z, yüzsüz, iflkembe suratl› kerata seni...Ulan
ne olur be, bir akflam da evinde adam gibi otursana...(Bir
iki kere- öhö öhö- öksürür).
HAC‹VAT: ( ‹ki kat olarak gelir). Efendim ne o?
KARAGÖZ: (Yüzüne tükürür) Hakk tuuu! ( Hacivat ka-
çar). Kedi gibi miyavlay›p geliyor. Neyse tam s›ras›nda
geldi. 
HAC‹VAT: Vay efendim akflam-› flerifler hay›r olsun.
KARAGÖZ: (Tokat vurur). Mendebur, kargalar gözünü
oysun.
HAC‹VAT: (Gelir). Birader, böyle kavga ile ömür mü
geçer?
KARAGÖZ: (Gülerek). Ne yapal›m, huyum kurusun,
seni okflamadan içim rahat etmez.
HAC‹VAT: Bak Karagöz’üm, insan için ö¤renmenin
yafl› yoktur. Cahil adams›n. fiimdi Karagöz, sana baz›
fleyler ö¤retece¤im. El flakas› yerine dil flakas› ile gön-

Okuma Parças›
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lümü al›r, hem de cahillikten kurtulur bana bol bol
dua edersin.
KARAGÖZ: Sahi mi Hacivat?
HAC‹VAT: Tecrübe olarak sana birkaç fley söyleyece¤im.
Sen de çabuk çabuk cevap ver, dediklerimi tekrar et.
KARAGÖZ : Peki Hacivat.
HAC‹VAT: Ala... Bak Karagöz dikkat et, bafll›yorum.
KARAGÖZ: Baflla, haydi.
HAC‹VAT: Efendim, bafll›yorum. 
KARAGÖZ: Çabuk ol. fiimdi ben bafllayaca¤›m ha!
HAC‹VAT: ‹flte efendim flu: Üç tunç tas kays› hoflaf›.
Bunu çabuk çabuk dört befl defa söyleyebilirsen, o za-
man düdü¤ü çald›n demektir.
KARAGÖZ: Ay, bunu söyledikten sonra bir de düdük
mü çalaca¤›z.
HAC‹VAT: Hay›r efendim, söz temsili. Yani iflin ayna
demek.
KARAGÖZ: Bir tane k›r›k dökük var, ben konsol iste-
rim, aynay› b›rak. 
HAC‹VAT: Hay›r a birader, bunu becerdin mi bu kadar,
ötekileri kolayca söylersin.
KARAGÖZ: Peki öyle olsun. Neydi flu söylenecek fley?
HAC‹VAT: Efendim flu: Üç tunç tas kays› hoflaf›.
KARAGÖZ: Ulan bu hiçbir fley de¤il. Demek ben flimdi
bunu söyledim mi art›k her fleye akl›m erecek öyle mi?
HAC‹VAT: Elbette.
KARAGÖZ: Sen flunu bir kere daha söyle bakal›m.
HAC‹VAT: Efendim flu: Üç tunç tas kays› hoflaf›.
KARAGÖZ: Ha geldi, geldi. Üç tufl tafl kays› yass›.
HAC‹VAT: Olmad› Karagöz olmad›. Anlafl›lan bunu be-
ceremeyeceksin. Dur sana biraz kolay›n› söyleyeyim de
bari onu söyle. 
KARAGÖZ: Olur, onu söyle Hacivat.
HAC‹VAT: fiu atefli k›v›lc›mland›rmal› m› yoksa k›v›l-
c›mland›rmamal› m›?
KARAGÖZ: Ha? (Bir iki s›çrayarak öksürür). fiu atefli k›-
v›lc›rmal› m›d›r k›v›lc›rmamal› m›d›r?
HAC‹VAT: Bu da olmad› birader. Dur, bari sana bir ta-
ne daha söyleyeyim. Bari bu sefer dikkat et, mahcup
etme, bafll›yorum.
KARAGÖZ: Baflla yoksa ben senin sülalenden bafll›yo-
rum.
HAC‹VAT: Aman Karagöz’üm göreyim seni. fiöyle can
kula¤›yla dinle de olsun bitsin bu ifl.
KARAGÖZ: Hala bafllayacak m›s›n Hacivat? Sabr›m tü-
keniyor yumru¤umda bir kafl›nt› has›l oldu.
HAC‹VAT: Can›m efendim bu gibi sözleri bir yana b›-
rak. Sen haz›r m›s›n?
KARAGÖZ: Haz›r›m, ha... z›r. ( Birkaç defa kolunu sal-
lar).
HAC‹VAT: Dinle, flu karfl›da bir kuru dal, dala konmufl
k›rk kartal, kartal kalkar, dal saklar; dal sarkar, kartal kal-
kar. Anlad›n m›?

KARAGÖZ: Ha, anlad›m. Bu ifl kartal›n bafl›nda m› Ha-
civat?
HAC‹VAT: Öyle ya birader, dikkat etsene. fiu karfl›da
bir kuru dal, dala konmufl k›rk kartal, kartal kalkar, dal
saklar; dal sarkar, kartal kalkar. Anlad›n m›?
KARAGÖZ: Nas›l anlamam? Kartal tar›t ratar aprt tar tar
tarrrr....
HAC‹VAT: Anlafl›ld› bu tekerlemeye senin dilin dönmü-
yor.
KARAGÖZ: (Tokat atar). Vay idare fitili, mum bacakl›
adam. Hani ya flekerleme?
HAC‹VAT: Aman birader, senin bu ifllere akl›n erik de-
¤il.
KARAGÖZ: Benimki erik de¤il muflmula ama seninki
de turfluluk patl›can m›?
HAC‹VAT: Vay echel-i cühela.

HAC‹VAT: Aman birader bu akflam haz›r-cevapl›¤›n
üzerinde.
KARAGÖZ: Öyle olacak.
HAC‹VAT: Bir nazire söylesem, cevab›n› verebilir mi-
sin?
KARAGÖZ: Hangi nazire o?
HAC‹VAT: Dinle birader.
KARAGÖZ: Söyle nazireni al benden cevab›n›.
HAC‹VAT: Of... of...

Biz de gezerdik bir vakit kahramanl›kta
Çok yi¤itlerle imtihan olduk pehlivanl›kta
‹nzivaya çekilip gufle-i gönül bahçesinde
fiimdi karar k›ld›k periflanl›kta

KARAGÖZ: Hacivat, bunun nihayeti de, da m› olacak?
HAC‹VAT: Evet efendim.
KARAGÖZ: Of... of...

Bir vakit eflek gibi semer tafl›d›m ben hamall›kta
Dün akflam s›zm›fl›m, sarhoflken samanl›kta
Bir hamama gidip, tellak olaca¤›m
Anam a¤l›yor, k›fl gün bahç›vanl›kta.

KARAGÖZ: (Hacivat’a tokat atar, Hacivat gider).
KARAGÖZ: Sen gidersin de ben burada durur muyum?
Neyler çekilir gider iydigaha var›r, dul ve dilber seyrine
bakar›m. Ayine-i devran ne suret gösterir? 
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1.b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Seyirlik Türler” konu-
sunu gözden geçiriniz.

2.c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Seyirlik Türler” konu-
sunu gözden geçiriniz.

3.d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunla-
r›” konusunu gözden geçiriniz.

4.e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunla-
r›” konusunu gözden geçiriniz.

5.a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunla-
r›” konusunu gözden geçiriniz.

6.c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunla-
r›” konusunu gözden geçiriniz.

7.a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunla-
r›” konusunu gözden geçiriniz.

8.e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Köy Seyirlik Oyunlar›”
konusunu gözden geçiriniz.

9.d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Karagöz Oyunu” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

10.e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Karagöz Oyunu” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Günümüzde de pek çok yöremizde köy seyirlik oyun-
lar›n›n hâlâ oynanmas›n›n bir çok nedeni olabilir. Bun-
lardan birincisi özellikle bitki kültüne ve hayvan kültü-
ne ba¤l› oyunlar›n ortaya ç›kmalar›ndaki bereketi artt›r-
mak inanc›n›n yaflamas›na ba¤l› olarak kutlan›yor ola-
bilirler. Bir baflka neden ise seyirlik köylü oyunlar›n›n
icra edilmelerinin inanç boyutu azalm›fl hatta ortadan
kalkm›fl olsa bile yüzy›llardan beri yap›lan bir gelenek
olarak uygulanmaya devam ediliyor olabilir. Sonuncu
olarak da köy seyirlik oyunlar› tamamen e¤lence amaç-
l› olarak baz› yörelerimizde icra ediliyor olabilir. 

S›ra Sizde 2

Karagöz oyunu, modern tiyatroda oldu¤u gibi sabit met-
ne sahip bir oyun olsayd› her fleyden önce mevcut tek-
nik imkânlarla icra edilip oynat›labilmesi son derece
zor olurdu. Öte yandan böyle sabit ve de¤iflmez bir
metne sahip bir oyunu oynatan bir karagözcünün icra-
s›n› bir kez seyreden bir insan›n bir baflka icray› seyret-
mesine gerek kalmazd›. Seyredilmesi hâlinde de bili-
nen çok s›k›c› bir oyuna dönüflürdü. Karagöz oyunlar›-
n›n mevcut hâliyle oldu¤u gibi do¤açlama olarak icra

edildi¤inde öncelikle karagözcü son derece rahat bir
flekilde icraya hakim olur. Eline al›p perdeye getirdi¤i
tiple iliflkili olarak istedi¤i kadar ve istedi¤i biçimde
oyunu uzatma ve k›saltma imkân›na sahip olmaktad›r.
Ayn› flekilde karagözcü perdeye getirdi¤i tiplerin karfl›-
l›kl› konuflmalar›na güncel konular› da sokuflturarak
dinleyicinin daha da dikkatini çekebilir. Bir karagöz
oyununu seyreden bir kifli farkl› bir karagözcünün o
oyunu nas›l icra edece¤ini merak edebilir. Bu ba¤lam-
da, ayn› karagözcünün bile farkl› seyirci karfl›s›nda ay-
n› oyunu flu veya bu ölçüde farkl›laflt›rarak icra edebil-
mesine do¤açlama olarak oynanmas› olanak verir.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kukla kavram›n› aç›klayabilecek,
Meddah kavram›n› tan›mlayabilecek, 
Orta oyunu kavram›n› tan›yabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Kukla
• Meddah
• Orta Oyunu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Halk Edebiyat›nda
Seyirlik Türler: Kukla,
Meddah, Orta Oyunu



KUKLA OYUNU 
Kukla, konuflmalar› ve ses taklitlerini tek bir sanatç›n›n üstlendi¤i ve kiflileri temsil
eden yapma bebeklerin oynat›ld›¤› geleneksel bir seyirlik oyundur. Tahta, alç›,
mukavva veya bezden yap›lm›fl; elle, iple veya sopayla oynat›lan bu küçük bebek-
lere “kukla”, bu bebeklerle yap›lan gösteriye “kukla oyunu” veya “kukla” ve kuk-
lay› oynatan kifliye de “kuklac›” ad› verilir. Kukla oyunu, belli bir amaca yönelik
anlat›m için çeflitli tiplerin, flekillerin ve cisimlerin oyunlaflt›r›lmas› sanat›d›r. Kuk-
la, bir e¤lence biçimidir. Günümüzde ayn› amaçla oluflturulmufl pek çok e¤lence
alternatifi karfl›s›nda eski ifllevselli¤ini kaybetmifl olmas›na karfl›n kültürel bir gele-
nek olarak dünyan›n pek çok yerinde, modern sahneleme tekniklerinden de ya-
rarlan›larak icra edilmektedir. Bat›’da XIX. yüzy›lda kurulan özel kukla tiyatrolar›y-
la kukla oyunu daha da yayg›nlafl›p geliflmifltir. Türk kukla sanat›, eski dönemler-
deki kadar yo¤un olarak yap›lmasa da hâlen devam etmektedir.

Yapma bebeklerin oynat›lmas› ve oynat›c› taraf›ndan seslendirilmesi tekni¤ine
dayal› bu oyunun geçmifli oldukça eskidir. ‹lk kuklan›n ne zaman yap›ld›¤›na ilifl-
kin kesin bir bilgi bulunmamaktad›r. Kukla oyununun da gölge oyunu gibi Çin ve
Hindistan’da ortaya ç›kt›¤›, önce Endonezya ve Japonya’ya daha sonra da Türkis-
tan ve ‹ran yoluyla Bat›’ya geçti¤i görüflü yayg›n olarak kabul edilmektedir. Kukla
oyununun kayna¤›nda dinsel, ayinsel ve büyüsel amaçlar oldu¤u düflüncesi ha-
kimdir. Budist inanc›nda önemli bir yere sahip olan tanr› ve tanr›çalar›n heykelle-
rini veya kuklalar›n› yapman›n, e¤itim ve ö¤retim amaçl› olarak kullanman›n, kuk-
la sanat›n›n kökeni oldu¤u düflünülmektedir. 

Bu ba¤lamda, pek çok araflt›rmac› Budizmin kayna¤›n› oluflturan fiamanizmin,
kukla sanat›n›n kökenini oluflturmas› ihtimalinin daha yüksek oldu¤unu düflün-
mektedir. Budizm gibi fiamanizmde de benzer flekilde çeflitli ruhlar›n veya o top-
lumlar›n mitlerinde yer alan ola¤anüstü varl›klar›n; deriden, keçeden, kumafllardan
ya da a¤açtan oyma tekni¤iyle kuklalar›n›n yap›ld›klar› bilinmektedir. fiamanlar,
dinsel amaçlarla yapt›klar› bu kuklalar› özel torbalarda saklarlar ve flaman törenle-
rinde onlara dua edip onlarla konuflur hatta onlar› konufltururlard›. Bu ritüeller
kukla sanat›n›n as›l kayna¤›n› oluflturmufl olmal›d›r.

Özellikle de fiamanizmin 40000 y›ll›k bir geçmifle sahip oldu¤u ve Budizmden çok
daha eski bir inanç sistemi oldu¤u düflünüldü¤ünde, kukla sanat›n›n kökeni sorunsa-
l›nda öncelikli olarak dikkate al›nmas›n› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Önceleri dinî
amaçl› bir etkinlik olan kukla daha sonralar› e¤lence amaçl› bir hâle dönüflmüfltür.

Halk Edebiyat›nda Seyirlik
Türler: Kukla, Meddah, Orta

Oyunu



Güney Sibirya ormanlar›yla Altay da¤lar› aras›nda fiamanist dünya görüflüne sa-
hip bir toplum olarak ortaya ç›kan Türklerde do¤al olarak kukla oyunun çok eski
bir geçmifli vard›r. Bu konuda en eski Türkçe kaynak olan Dîvânu Lügâti’t-Türk
adl› eserinde Kaflgarl› Mahmut, k›z çocuklar›n›n oynad›klar› insan fleklindeki yap-
ma bebeklere “kudhurcuk” denildi¤ini yazmaktad›r. 

Türk kukla gelene¤inde oyunlar çeflitli tekniklerle icra edilir. Bu tekniklere ba¤-
l› olarak oluflturulmufl kukla oyunu türleri vard›r. Ancak, Türk halk kültüründe
yayg›n olarak kullan›lan iki kukla tekni¤i söz konusudur. Bunlar: El kuklas› ve ‹p-
li kuklad›r. 

Eski Türkçede, el kuklas›na “kol korçak” ad› verilirdi. ‹pli kuklaya ise “Çad›r-
hayal” denilmekteydi. Bu adland›rmalar›n yan›nda “ko¤›rçak”, “kuv›rflak, “kur-
sak”, “oyun kurçaktar›”, “gurçak”, “koçak”, “kaburcuk” gibi adland›rmalar da K›p-
çak, Orta Asya ve Sibirya Türkleri aras›nda günümüzde yayg›nd›r. Türk dünyas›n-
daki bu adland›rmalar›n “korçak”, “kavurcuk”, “kaburcuk”, “kavurcak”, “go¤ur-
cak”, “kudevcuk”, “kuçav”, “kavur”, “konçak” fleklindeki benzerleri Türkiye Türk-
çesinin Anadolu ve Rumeli a¤›zlar›nda “bebek” anlam›nda yaflamaktad›r. Bu du-
rum Türk “kukla” sanat›n›n yarat›lmas› ve adland›r›lmas›ndaki köken birli¤inin gö-
rülmesi aç›s›ndan önemlidir. 

Anadolu ve Rumeli Türklerinde, ilk dönemelerde “kol korçak” (el kuklas›), ve
“çad›r hayal” (ipli kukla) ad› verilen kukla oyununa daha sonralar› farkl› adlar
verilmifltir. Selçuklular ve Osmanl›lar döneminde son derece önemli bir kültürel
etkinlik olarak karfl›m›za ç›kan bu geleneksel seyirlik oyunlar, XVII. yüzy›ldan
sonra “kukla” olarak adland›r›lmaya bafllan›lm›flt›r. Kuklac›lara da “Kuklabaz”,
“Baflkuklabaz”, “Hayalbaz”, “Suretbaz” gibi adlar verilmifltir. Hatta, ‹stanbul’da
bir dönem kuklaya “Karagöz”, “Beberuhi”, “‹bifl” gibi Türk gölge tiyatrosu kö-
kenli adlar da verilmifltir. Geleneksel seyirlik oyunlar› aras›ndaki karfl›l›kl› etkile-
flimleri ve dönüflümleri göstermek bak›m›ndan bu tür gelenekler aras› adland›r-
malar dikkat çekicidir.

Osmanl› döneminde Türklerden baflka Rum, Ermeni ve Yahudi az›nl›klar›na
mensup insanlar da kuklac›l›k yapm›fllard›r. Türk kukla gelene¤i XIX. yüzy›l›n ya-
r›s›ndan itibaren ‹stanbul’a gelen ‹ngiliz ve ‹talyan kuklac›lardan etkilenmeye bafl-
lam›flt›r. ‹lk olarak 1882’de ‹stanbul’a gelen ‹ngiliz kuklac› Thomas Holden’in fark-
l› bir teknikle oynatt›¤› “ipli kukla” daha sonralar› “Holden kuklas›” ad›yla an›lma-
s› bu tür etkilenmelerdendir. Bu ba¤lamda, kukla, XIX. yüzy›l›n sonunda bat› tiyat-
rosu, yerli orta oyunu ve tulûat tiyatrosunun kar›fl›m›ndan oluflmufl minyatür se-
yirlik bir oyun niteli¤ine dönüflmüfltür. ‹stanbul’daki bu tür etkileflimlere karfl›l›k
Anadolu’da halk aras›nda “kukla”ya yayg›n olarak “korçak”, “bebek”, “hemecik”,
“çömçe gelin” veya “karaçör” denilmeye ve geleneksel tekniklerle oynat›lmaya de-
vam edilmifltir. Osmanl› döneminde gezgin kuklac›lar›n Rumeli ve Anadolu’da
köy, kent ve panay›rlar› dolaflarak gösteri yapt›klar› bilinmektedir

Kukla sanat›ndaki ustal›k ve hüner, konuflma ritmine ve ak›fl›na göre kuklay›
hareket ettirmektedir. Buna ba¤l› olarak da, kuklan›n yap›m›nda en önemli unsur,
kuklan›n hareketini sa¤layan düzenek veya tekniktir. Türk kukla seyirlik oyun ge-
lene¤inde de¤iflik tekniklerle oluflturulup oynat›lan çeflitli kukla oyunu tipleri var-
d›r. Bu kukla oyunu tipleri ço¤unlukla oynat›ld›klar› teknikten hareketle adland›-
r›l›rlar. Bunlar, el kuklas›, ipli kukla, iskemle kuklas›, araba kuklas›, köy kuklas›,
dev kukla, ayak kuklas›, yer kuklas› ve canl› kukla gibi adlar ile an›lmaktad›r. Türk
kukla seyirlik oyun gelene¤indeki oyun tipleri ve oluflturulup oynat›ld›klar› teknik-
lerin özellikleri flu flekilde s›ralanabilir:
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Tulûat: Do¤açlama
anlam›ndad›r.



1. El Kuklas›: Bu tür kuklalar›n bafllar› ve kollar› mukavva veya tahtadan göv-
deleri bezden yap›l›r. Kuklac›, sa¤ elini kuklan›n giysisinden içeri sokar, iflaret par-
ma¤› ile bafl›, bafl ve orta parma¤› ile kollar› oynat›r. Eldeki parmaklar ve bile¤in
hareketi ile kuklaya hareket verir ve do¤açlama olarak kuklan›n hareketine uygun
flekilde konuflur veya konuflup anlatt›¤› duruma göre kuklaya hareket verir. El
kuklas›n›n yap›m›nda dikkat edilecek önemli nokta oynat›c› eli ile kuklan›n bü-
yüklü¤ünün birbirine uymas›d›r. Çünkü oynat›c›n›n eli, kuklan›n vücudu olacakt›r.
Dikdörtgen fleklinde bir bez torba fleklinde dikilir. Üst k›sa k›sm›na bafl tak›l›r ve
bu kenar omuz olarak kabul edilir. Bu kuklalarda genellikle bir parmak boyuna,
di¤er iki parmakta kollara girece¤i için, torbadaki bu boflluklar›n parmak kal›nl›¤›-
na uygun flekilde yap›lmas› gerekir. El kuklas›nda, kuklac› ayakta durur ve kukla-
lar› tam sahneye gelecek flekilde tutarak oynat›r. Kuklac›n›n kollar› ve bafl› sahne-
de görülmemelidir.

2. ‹pli Kukla: ‹pli kuklan›n yap›m›nda en çok kullan›lan malzeme ahflapt›r. ‹p-
li kukla yap›m›nda hem yumuflak ve hafif hem de dayan›kl› olan ›hlamur gibi
a¤açlar kullan›l›r. ‹pli kukla yap›mlar›nda, kol, el, bacak baflta olmak üzere pek
çok eklem yeri vard›r. Bu k›s›mlar için ahflaptan sonra, tel, levha ve metal malze-
me de kullan›l›r. Bu kukla çeflidinin kullan›m alan› son derece genifltir. Ancak, bu
kukla çeflidinin yap›m› profesyonel bilgi gerektirdi¤i için büyük kukla tiyatrolar›n-
da, kukla yapmak için özel atölyeler kurulmufltur. ‹pli kuklada kuklac› sahnenin
gerisinde gizlenip bir sandalyeye ç›karak sahnenin üstünden istavroz adl› tahtaya
tutturulan ipleri çekmek suretiyle sahneye iplerle sark›t›lm›fl kuklalar› oynatarak
gösterisini icra eder.

3. ‹skemle Kuklas›: Gö¤üslerinden yatay biçiminde bir ip geçirilen bu kukla-
lar gayda ve benzeri çalg›lar›n eflli¤inde afla¤›dan ipleri çekilmek suretiyle oynat›-
l›rlar. ‹skemle kuklalar› daha çok sokak e¤lenceleri içindir. Bu kuklalar dört köfle
bir tahta iskemle üstüne dizilmifl iki veya dört bebe¤in dönerek ve z›playarak oy-
nat›lmas›ndan ibaret oldu¤u için bu ad› alm›flt›r.

4. Araba Kuklas›: Araba kuklas› çok yayg›n olarak bilinen bir kukla türüdür.
Araba kuklas›nda kuklay› oynatan kifli araban›n dibine gizlenip, araban›n üzerinde-
ki büyük boy kuklalar› sopa ile oynat›r. Kuklac› bafl›n›n üzerine gelecek flekilde yer-
lefltirilmifl bir merdivenin alt›na geçer, merdivenin basamak aral›klar›ndan ellerini ç›-
kart›r (merdivenin üzeri kuklac›y› göstermeyecek flekilde örtü ile kapat›l›r) veya ara-
baya boylu boyunca uzan›r, iki eline birer kukla alarak onlar› oynatabilir veya dizle-
rine de bir kukla koymak suretiyle üç kuklay› ayn› anda oynat›p konuflturabilir.

5. Dev Kuklas›: Bu kukla türü haz›rlanan kuklalar›n çok büyük olmas› nede-
niyle “dev kuklas›” olarak adland›r›l›r. Kuklalar içine bir insan girecek büyüklükte
haz›rlan›r. Kukla, içine giren kuklac› taraf›ndan el, kol, ayak ve bafl k›s›mlar› hare-
ket ettirilerek oynat›l›r. 

6. Köy Kuklas›: Anadolu’da yüzy›llar boyunca köylerde görülen kukla türle-
riyle flehirlerde görülen kuklalar›n birbirinden ayr› ifllevlerde oldu¤u belirtilmekte-
dir. Köylü seyirlik oyunlar› gelene¤inde kukla, ayinsel (ritüel) özelliklerini günü-
müzde bile korumaktad›r. Anadolu’da ya¤mur ya¤d›rmak için bugün de ad›na;
“Bebek”,“Çaput Adam”, “Kepçe Kad›n”, “Bodi Bostan”, “Gelin Gok”, “Kepçe Bafl›”,
“Su Gelini”, “Kodu Gelin” v.b. adlar verilen ve yap›mlar› bak›m›ndan ilkel kukla-
lar kullan›lmaktad›r.

7. Ayak Kuklas›: Daha çok Anadolu’da yayg›n olan ayak kuklas› tekni¤i, kuk-
lac›n›n iki ayak baflparma¤›na takt›¤› kuklalar› oynatmas›na ve konuflturmas›na da-
yan›r. Ayak kuklas›n›n bafl kahraman›na “Keçel Pehlivan” denilir.
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8. Yer Kuklas›: Boylu boyunca yere uzanan kuklac›n›n, yaln›z bafl› ile kukla
k›l›¤›na sokulmufl bir kolunun dik tutuldu¤u, elindeki kukla ile kendi bafl›n› oyna-
t›p konuflturmak suretiyle icra edilen bir kukla tekni¤idir.

9. Canl› Kukla: Anadolu’da köylerde çeflitli adlar alt›nda oynat›lan bir kukla da
“canl› kukla”d›r. Bu oyunda asl›nda kukla yoktur. Fakat oyuncular kendilerini kuk-
la biçimine sokmaktad›rlar. Oyuncular ç›plak kar›nlar› üzerine yüz resmi çizerler,
sonra bafllar›n› ve kollar›n› kasnak üzerinde bir örtüyle örterler. Karna çizilmifl yü-
zün omuz hizas›na gelen yerine bir oklava ba¤lan›r, buraya bir gömlek giydirilir.
Oyuncu hareket ettikçe kukla da ona uygun olarak hareket edip oynar.

Türk halk kültüründe yayg›n olarak kullan›lan iki kukla tekni¤i, “el kuklas›” ve
“ipli kukla”d›r. Bazen bir kuklac› ayn› gösteride bu iki tekni¤i de kullanabilir. Türk
kuklac›lar›, gösterilerinin bafl›nda yer alan ve as›l oyuna haz›rl›k mahiyetinde olan
kanto ve benzeri k›s›mlar› ipli kuklalar ile icra ederlerdi. As›l oyun bölümünü ve-
ya macera k›sm›n› ise küçük bir sahnenin alt›na gizlenerek, iki eline geçirdi¤i el
kuklalar› ile gerçeklefltirirlerdi. Oyunun e¤lendirici etkisinde en büyük pay, sözler-
den çok bebeklerin (kuklalar›n) karikatürümsü biçimleri ve hareketlerinin tuhafl›-
¤›ndad›r. ‹pli kuklada kuklac›, sahnenin üstünden istavroza tuturulmufl ipleri çek-
mek suretiyle ve yine sahnenin gerisinde gizlenerek gösterisini icra eder.

Kuklada oyunun bafl tipleri ‹bifl ve ‹htiyar’d›r. Türk kukla seyirlik oyun gelene-
¤indeki oyuncu tipleri ve bunlar›n tipolojik özellikleri flöylece s›ralanabilir:

‹bifl: Her zaman uflak rolündedir. As›l ad› “Sad›k” olmas›na karfl›l›k ço¤unlukla
“‹bifl” olarak ça¤›r›l›r. ‹htiyar’›n ufla¤›d›r, kurnaz ve haz›r cevapt›r. ‹bifl kaba saba,
aç›k saç›k ve iki anlaml› sözler söyleyerek oyunun geliflmesini sa¤lar. O, kukla
oyunlar›n›n bafl komi¤idir. E¤ri bü¤rü, püskülü devaml› oynayan biçimsiz bir fesi
vard›r. ‹bifl oyunlarda Tombul, F›st›k, K›vrak, K›flk›fl, Guguk, Gaytan, Gelecek, Kös-
tebek, Mutlu, Cümbüfl, Toplu, Alt›n Bülbül, Durmufl gibi adlar da al›r.

‹htiyar: ‹bifl’in efendisidir. “Bey” veya “Beyefendi” ad› da verilir. ‹htiyar mal
mülk sahibi zengin bir kiflidir. ‹htiyar› sevmeyenler ona “Tirit”, “Parçac›”, “Moruk”
gibi lakaplar takarlar.

Di¤er Kifliler: ‹bifl’in kar›s› hizmetçi k›z Fatma, Arap, fieytan, Dalkavuk, Efe, Ya-
hudi, Laz, genç âfl›k delikanl›, delikanl›n›n sevgilisi, cadaloz, kötü ve zalim kifli gi-
bi tiplerde kuklada yer al›rlar. 

Kuklalar; güldürmek, e¤lendirmek amac›yla yap›ld›klar› gibi oynat›lmalar› s›ra-
s›nda gerek kiflileri gerekse kurgusal hikâyeleri ile e¤itici bir iflleve sahip olmalar›
bak›m›ndan da oldukça önemlidirler. Bu nedenle ‹slâmiyetin kabulünden sonra
kukla oyununa da t›pk› gölge oyununda oldu¤u (Karagözün ibret perdesi olmas›)
gibi tasavvufî anlamlar yüklenmifltir. Buna göre, dünyada insanlar hareket ediyor
ve konufluyor san›l›r. Gerçekteyse, konuflan ve hareket ettiren (Tanr›) baflkas›d›r.
‹nsan›n yapmas› gereken as›l bu gerçe¤i görmektir. ‹nsanlar da, t›pk› kuklalar gibi
sahneye, yani dünyaya gelirler ve rollerini oynad›ktan sonra çekilip yokluk dünya-
s›nda kaybolurlar. Bu tür tasavvufî yorumlar nedeniyle, kukla bir bak›ma tekke e¤-
lencelerinin ve e¤itim süreçlerinin âdeta bir tamamlay›c›s› gibi de görülmüfltür. 

Kukla Oyunlar›n›n Konular›: Türk kukla sanat›nda ‹stanbul’da oyunlar›n ko-
nular› daha çok karagöz ve orta oyunlar›ndan al›n›rd›. Biraz da bu nedenle olsa
gerek, ‹stanbul kuklac›lar›nca bir yönüyle orta oyununun Kavuklusu’na benzeyen
kuklaya “Karagöz”, “‹bifl” ve “Bebe Ruhi” gibi adlar verilmifltir. Baz› halk efsanele-
ri, f›kra tipleri ve aflk hikâyeleri de kukla oyunlar›nda ifllenir. Bilinen baz› kukla
oyunlar› olarak ‹ki Garip Kardefller, Anadolu Köyünde Dü¤ün, Sahte Esirci, Cinli
Yaz›c›, Gül ile Fidan, Üvey Anne, ‹ncili Çavufl, Arabistan’dan Gelen Esirci, Kahya-
n›n Hilesi, Hain K›z, Anadolu Köyünde Dü¤ün s›ralanabilir.
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Kukla oyunlar›n›n icras›na oyun havalar›, çeflitli türkü ve flark›lar da efllik etmifl-
tir. Kukla gösterilerinde müzik aleti ve efekt arac› olarak eskiden sadece def ve na-
reke (karagözdeki gibi) kullan›lm›flt›r. Daha yak›n zamanlarda kuklac›lar, oyunla-
r›n›n icralar›nda pikap, kasetçalar vb. elektronik aletler de kullanm›fllard›r. 

Burada yer alan bilgilerin bir k›sm› Metin And’›n Geleneksel Türk Tiyatrosu: Köylü ve
Halk Tiyatrosu Gelenekleri, (‹stanbul: ‹nk›lap ve Aka Yay›nlar›, 1985) adl› kitab›ndan
al›nm›flt›r. Kukla konusunda daha fazla bilgiyi bu kitab›n 3. bölümünde bulabilirsiniz.

Sizce, karagöz ile kukla aras›ndaki icra bak›m›ndan benzerlik ve farkl›l›klar nelerdir?

MEDDAH GELENE⁄‹ 
Sözlü kültür ortam›nda, olup biteni ya da hayal edilip kurgulanarak oluflturulan
anlat›y› yüz yüze bir iletiflimle, seyirci kitlesinin önünde, hareket ve taklitle anlat-
ma sanat› insanl›k tarihi kadar eski ve evrenseldir. Türk kültür tarihinde de bu sa-
nat› bafllang›c›ndan bugüne dek, kam (alk›fl/mit), ozan-baks› (mit/epik destan) ve
âfl›klardan (epik destan/ halk hikâyesi) sonra meddahlar (meddah hikâyeleri) üst-
lenmifltir. Meddah kelimesinin anlam› “methedici”, “övücü”dür. “Meddah” kelime-
si, kelime anlam›n›n yan› s›ra, bu gelene¤inin ad› olarak da kullan›lmaktad›r. Med-
dahl›k, hikâye anlatma ve taklit yapma sanat›d›r. 

Meddah, birçok kiflinin içinde bulundu¤u bir olay› tek bafl›na canland›ran bir
oyuncu (aktör)dur. Mimik ve flive taklitleriyle birçok kiflinin, bir kifli taraf›ndan
canland›r›lmas› demek olan meddahl›k en önemli dramatik sözlü sanat türlerimiz-
den birisidir. Bu sanat›n, sanatkâr› olan meddah, bir sandalyeye oturarak dinleyi-
cilerine hikâye anlat›r. Bu hikâyelerin bir k›sm› anonim eserlerdir; baz›lar›n›n ya-
zarlar› bellidir. Karagöz ve orta oyununda oldu¤u gibi günlük hayat olaylar›, ma-
sallar, destanlar, hikâye ve efsaneler meddah›n da repertuar›n› oluflturur.

Meddah bir anlat› türü olarak karagöz ve orta oyunu gibi dramatik seyirlik tür-
lerden kolayca ayr›labilir. Ancak, meddah oyununun anlat› bölümlerinin aralar›na
söyleflmeli, taklitli, kiflilefltirmeli k›s›mlar yerlefltirildi¤i için kolayl›kla dramatik tür-
lerden say›labilir. Nitekim modern tiyatroda, tek kiflilik oyunlar›n varl›¤› da bunu
kan›tl›yor. Meddah ile karagöz ve orta oyunu aras›nda drama bak›m›ndan bu ya-
k›nl›k baflka yönlerden bak›ld›¤›nda yoktur. Karagöz ve orta oyunu bir güldürme-
ce tiyatrosudur. Meddah ise çok daha zengin kaynaklara dayanan daha çeflitli hi-
kâye da¤arc›¤›na sahiptir ve gülmecenin yan›s›ra her türlü havay›, mizac› veya de-
¤iflik anlat›m tutumlar›yla ifllenen pek çok konuyu ele alabilir. Oysa, karagöz ve
orta oyunu Hançerli Han›m ve Binbirdirek gibi gerçekçi halk hikâyelerini bile bir
güldürmece olarak sunabilmifltir. Meddah ise anlat›s›nda izledi¤i anlat›m tekni¤in-
de yönteminde, anlat›y› dinleyicide merak uyand›r›cak bir biçimde sunar, onu he-
yecanland›racak kurgusal gecikmelere bafl vurur, bu tutumuyla dinleyicide farkl›
farkl› duygular uyand›r›r. Bu anlat› tekni¤inin do¤al sonucu; bir yi¤itlik destan›yla
a¤›t özelli¤i tafl›yan Kerbela gibi dinî bir olay› ele alan hikâyelerin dinleyicide ya-
rataca¤› duygular farkl› olacakt›r. 

Bu ba¤lamda, karagöz ve orta oyunu sadece güldürmeceyi amaçlayan birer
göstermeci tiyatro olmas›na karfl›l›k meddah seçti¤i konulara göre benzetmeci ve
gerçekçi modern tiyatroya daha yak›nd›r. Orta oyunu ve karagözde seyirci aç›s›n-
dan oyunla kaynaflma, onun havas›na kendini kapt›rma ve kiflilerle kendini özdefl-
lefltirme iliflkisi yoktur. Tam tersine, seyirci ile oyun aras›nda belli bir mesafe var-
d›r ve seyircinin tepkisi buna ba¤l› olarak mesafeli ve so¤ukkanl› bir tepkidir. Med-
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dah ise, seçti¤i konulara göre seyircide coflkunluk, üzüntü, merak, ac›ma duygula-
r› yarat›r. Meddah›n canland›rd›¤› ve anlatt›¤› kiflilerle seyirci aras›nda bir duygu-
dafll›k ba¤› ve bir özdefllefltirme iliflkisi kurulabilir. Nitekim Bursal› ‹smail Beli¤’in
Gül-deste-i Riyâz-› ‹rfan ve Vefeyât-› Dâniflverân-› Nâdire-dân adl› eserinde yer
alan bir olay, bu duygudafll›k ba¤› ve özdefllefltirme iliflkisini çok güzel bir flekilde
ortaya koymaktad›r. 1616 y›l›nda Bursa’da flair Hayalî Ahmed Çelebi, kahvehane-
de Bediî ve Kas›m Hikâyesi’ni anlat›rken kahvehanede bulunanlar kendilerini hi-
kâyeye öyle kapt›rm›fllar ki kimi Bediî’nin kimi de Kas›m’›n taraf›n› tutmufl, kahra-
manlar›n›n ad› geçtikçe coflup ba¤›r›yorlarm›fl. Bu coflkunluk an›nda Kas›m’› tutan
Hayalî Çelebi, karfl› taraf› tutan Saçakç›zade adl› bir baflka hikâyeciyi b›çaklayarak
öldürmüfl. Bu örnekte de aç›kça görülüyor ki meddah, hikâyelerinin anlat›m›nda
hikâye kahramanlar›yla kendisini u¤runa cinayet iflleyebilecek kadar duygudafll›k
yaratmakta ve kahramanla özdefllefltirebilmektedir.

Meddahlar hikâyelerini yaz›lm›fl bir kitaptan okuyup aç›klamalar yaparak ve
yer yer de baz› hareketleri ve fliveleri taklit ederek dinleyicinin ilgisi çekerek sanat-
lar›n› icra edebilecekleri gibi olay örgüsünü ve kahramanlar›n› bildikleri bir hikâ-
yeyi tamamen do¤açlama olarak yer yer taklitlerle süsüleyerek de anlatabilirler.
Meddah›n sanat›n› icra ederken kulland›¤› iki arac› vard›r. Bunlardan biri, omzuna
att›¤› veya boynuna dolad›¤› mendili, di¤eri de sopas›d›r. Meddah sopas›n› yere
vurarak oyunun bafllad›¤›n› haber vermek, kap› çal›nd›¤›n› bildirmek gibi çeflitli
sesler ç›karmada kulland›¤› gibi onu yerine göre saz, tüfek ve süpürge gibi çeflitli
araçlar›n yerine de kullan›r. Mendil de meddah›n anlatt›¤›na ba¤l› olarak baflörtü-
sü ya da flapka yerine kullan›larak meddah›n ifline yarar.

Türk meddah gelene¤inin icralar›nda anlat›m ve gösteriler “Bafllang›ç”, “Aç›k-
lama”, “Senaryo” ve “Bitifl” gibi kal›plaflm›fl bölümlerden meydana gelmektedir.
Geleneksel olarak kal›plaflm›fl bu meddah bölümleri ve özellikleri flu flekilde s›ra-
lanabilir:

1. Bafllang›ç Bölümü: Meddah “Hak dostum Hak!” nidas›yla oyuna bafllar. Med-
dah bir divanî veya bir tekerleme söyleyerek seyircinin dikkatini icras›na çeker. ‹c-
ran›n bafllang›c›n› sa¤layan manzumelere örnek olarak;

“Hak dostum Hak!”

Yan›ld›m ben ç›rak ald›m yan›ma

Eve gelmez külhan dükkanda yat›r

Kovsam o da düflmez flan›ma

Ki vard›r çarflafs›z yorganda yat›r

Hafla huzurdan ustas› ç›ra¤›n› sever

Bir eflek ald› pazardan, eflek göze geldi çatlad› nazardan

Eflek ç›kt› mezardan, efle¤in aflk›ndan ormanda yat›r

Bizim ç›rak da h›rt›y› p›rt›y› toplam›fl külhanda yat›r

Zaman-› evailde...” 

fleklindeki Hayalî Küçük Ali’nin söyledi¤i tekerleme verilebilir. Tekerlemenin veya
bir divanînin okunmaya bafllamas› bir yandan dinleyicilerin meddah›n etraf›nda
toplanmas›n› sa¤larken di¤er yandan da toplanm›fl olan dinleyicilerin kendi arala-
r›nda konuflmay› keserek, anlat›m sessizli¤i sa¤lamak gibi icra ortam›n› düzenle-
meye yönelik gizli ifllevleri de vard›r.

Meddahlar›n icralar›n›n bafllang›c›nda okuduklar› divanîlere ve onu takip eden
tekerlemelere de örnek olarak flu manzume verilebilir:

“Hak dostum Hak!”

Bâkî Efendi’nin Divan›’ndan
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Ey gönül a’yan-› devlet içre himmet kalmad›

Kimden umars›n kerem, ehl-i mürüvvet kalmad›

***

Nefse nefsî oldu dünya, hep alem hayrettedir

Kimseden hiç kimseye zerre inâyet kalmad›

***

Gel zuhûr et handesin ey mehdi-i sahip-k›ran!

Kim cihanda zahir olmad›k alâmet kalmad›

***

Ey dirî¤â lutf u ihsan› kapusun yapt›lar

Zikri hayr olsun diyen sâhib-saâdet kalmad›

***

Câhil ü nâdân ola gör ister isen mertebe

Kim kemal ehline Baki flimdi ra¤bet kalmad› 

fleklindeki divanîyi okuduktan sonra, “Sühensâz-› gülistan-› nezâket, nihâl-i kon-
ca-i bâ¤-› zerâfet, dinledikçe verir tab’a letâfet, dinleyiniz efendim. ‹flte bu âciz kö-
leleri, oturun bey efendilere nakl eylesin hoflça bir hikâye. Efendim râviyân-› ah-
bâr ve nâkilân-› âsâr, muhaddisân-› rûzigâr nakl-i beyan ider ki, zamân-› evâil-
de...” gibi girifllerle meddahlar anlatacaklar› hikâyeye bafllarlard›. Meddah hikâye-
lerinin bafllang›ç ve bitirifl k›s›mlar›ndaki bu manzume ve tekerlemeler, t›pk› ma-
sallar›n aç›l›fl ve kapan›fl tekerlemelerine benzer flekilde sözlü anlat›y› ve icras›n›
düz ve gündelik konuflmadan ay›ran bir çerçeve ifllevindedirler. 

2. Aç›klama Bölümü: Meddah bu bölümde ölçülü veya ölçüsüz sözlü kal›p ifa-
deler kullanarak anlataca¤› hikâyenin kahramanlar›n›n ailesi, sosyo-ekonomik du-
rumu, mekân›, zaman› hakk›nda bilgiler verir. Geçmiflte bu k›s›mda bazen icran›n
yap›ld›¤› devrin padiflah›na övgülerin yer ald›¤› da olurdu. Bu tür geleneksel ola-
rak kal›plaflm›fl aç›klama sözlerine örnek olarak “‹sim isme, cisim cisme, semt sem-
te benzer, geçmifl zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer demifller. ...” fleklinde-
ki k›sa ifade verilebilir. Daha uzun ve aç›klay›c› ifadelere de örnek olarak “Âsitâ-
ne-i aliyede Lüleci Ahmed A¤a isminde bir kimse var idi. Bu âdem her ne kadar
zengin de¤il idi ise de, fakir de de¤il, ancak kendi hâlinde zevki, cümbüflü bilir bir
zat idi. Hanesi ittisalinde dükkan› olarak, bu nev’i e¤lence güya lüle yap›p satar,
amma geçinmesini de dükkanda lüle satmaktan de¤il ise de, ancak kendisini ara-
yanlar dükkanda bulsun deyu resmen oturur idi. Kimlerden aran›r? Vüzera ve ri-
cal, kibar konaklar›ndan, zira kendisini ziyade sevdirmifl, âlâ münasebetli sohbet-
lerle, arada hoflça tebessüm, bir de tuhaf mazmun f›kralarla e¤lendirir ve kendisi
dahi e¤lenip vakit geçirir idi. ...” fleklindeki aç›klama verilebilir.

Bu tür kal›plaflm›fl aç›klama sözleri bir yandan icran›n aç›klama k›sm›n›n baflla-
d›¤›n› bildirirken di¤er yandan da hikâye kahramanlar›yla dinleyicileri aras›nda
oluflabilecek istenmeyen benzerliklerin de ortadan kald›r›lmas› ve böylece kimse-
nin anlat›lanlar› üstüne almamas› ve al›nmamas› sa¤lan›r.

3. Senaryo Bölümü: Meddah, bafllang›ç ve aç›klama bölümlerinde dikkatlerini
çekerek etraf›na toplad›¤› seyircilere, bu bölümde as›l anlataca¤› hikâyeyi anlatma-
ya bafllar. Meddah bütün ustal›¤›n› bu bölümde gösterir. Meddah›n ustal›¤› demek,
Türkçeyi yeri geldi¤inde bütün a¤›zlar›yla kullanmak, Osmanl› toplum yap›s› için-
de yer alan ve bir ço¤unu karagözde de gördü¤ümüz az›nl›k tiplerini konuflma bi-
çimleriyle taklit etmek, sözlerini deyim ve atasözlerinden argoya kadar kal›p ifade
ve sözlerle süslemek ve sözlü anlat›m›n› jest ve mimiklerle desteklemektir. Med-
dahlar senaryo bölümünde farkl› kökenden gelen tipleri dans, müzik ve dil özel-
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likleriyle birlikte canland›r›rak icralar›n› zenginlefltirip anlat›m› monotonluktan da
kurtar›rlar. Meddahl›k gelene¤inde taklitler ne kadar zengin olursa olsun as›l olan
hikâyedir. Bu özellik belki de karagözün sözel cephesiyle meddah›n sözel cephe-
si aras›ndaki en önemli farkl›l›kt›r. Karagözde derine inmeyen hikâye, meddahta
üzerinde göreceli olarak daha çok durulan, derinlefltirilen ve as›l dinlenilerek zevk
al›nan, merak edilen ve anlat›c›dan istenilen durumundad›r. Meddah seyircilerinin
niteliklerini göz önünde bulundurarak anlatt›¤› hikâyeyi gelifltirir. T›pk› sözlü kül-
tür ortam›nda epik destan anlatan destanc› veya kahvehanede halk hikâyesi anla-
tan âfl›k gibi seyircinin tavr› hikâyesini anlatan meddah› do¤rudan do¤ruya etkiler.
Seyirciden meddaha gelen bu etkiler hikâyenin uzunlu¤unu veya k›sal›¤›n› belir-
ler. Usta ve yarat›c› bir meddah, hikâyesini ezberlemez ve ezberden kelimesi keli-
mesine anlatmaz. O, hikâyenin ana olaylar dizisini ve karakterlerin niteliklerini bi-
lir. Dikkatli, istekli ve destekleyen bir dinleyici karfl›s›nda meddah as›l anlat› içeri-
sine ba¤›ms›z say›labilecek hikâyecikler veya as›l anlat›n›n uygun yerlerine yeni fli-
ve ve taklitler ekleyerek hikâyesini istedi¤i kadar uzatabilir. ‹steksiz ve dikkatsiz
bir seyirci kitlesi karfl›s›nda da hikâyeyi k›saltabilece¤i gibi hikâyenin anlat›m›n›
kesip bir an›s›n› ya da bir f›kra anlatarak onlar›n dikkatini toplamay› deneyebilir.
Meddah›n anlatt›¤› hikâye çok uzunsa hikâyede anlat›lan olay›n çok merak uyan-
d›ran bir yerinde çay, kahve, tütün içmek için ihtiyaç molas› verebilir.

4. Bitifl Bölümü: Anlat›lan hikâyedeki dü¤ümün çözüldü¤ü ve anlat›m›n bitti¤i
bölümdür. Bir çok sözlü anlat›m gelene¤i türünde oldu¤u gibi meddahl›k gelene-
¤inin anlatt›¤› hikâye de didaktik özellikler tafl›r. Meddah hikâyesini bitirirken bir
yandan yapt›¤› muhtemel kusurlardan dolay› seyirciden ba¤›fllanma dilerken di¤er
yandan da anlat›lan hikâyeden ç›kar›lacak derslerin (K›ssadan seyircinin almas› ge-
reken hisse veya dersler) alt›n› çizer ve onlar› tek tek s›ralar. Meddah bu bölümde
bazen bir sonraki icran›n yer, zaman ve konusu hakk›nda bilgi verir. T›pk› bafllan-
g›ç bölümünde oldu¤u gibi bitifl veya bitirifl bölümü de, “Bu k›ssa, mecmua kena-
r›na kaydolunmufl, biz de gördük, söyledik. Sakiye sohbet kalmazm›fl baki. Her ne
kadar sürc-i lisan ettikse affola! ‹nflallah baflka zaman güzel hikâyelerle sizi gül-
dürüp e¤lendiririm. Cümlenize iyi geceler! Hay›rl› günler görünüz!” fleklindeki ka-
l›p sözlerle biter.

Meddah hikâyelerinin yaz›l› kaynaklar› son derece azd›r. Bugün elimizde bulu-
nan ve ço¤unun sadece ad› bilinen baz›lar›n›n ise meddahlar›n bir hikâyeyi anlat-
mak için ald›klar› notlar veya çok genel hatlar›yla özetleri vard›r. Sadece adlar› bi-
linenler dahil meddah hikâyelerinden baz›lar›, Mahmut Sebüktekin, Hazinedar,
Yusuf, Celâl Cemal, Kad› Hüseyin, Konevî Dervifl Halil, Acebnûfl, Tanburî, Buru-
savî, Ebe Hallac, Haf›z Çelebi, Hac› Kad›n, Bilgiç Subafl›, F›ç›, Abdi A¤a, Murat
A¤azade, Beflboynuz, Yasakç›lar, Kay›kç›lar, Ya¤l›kç› ‹smail, Hac› B›çak, Ba¤da-
di Hulle, Söylemez Sultan, Peremeci Baba Ahmet, Sudan Köprü, Day›zade Merme-
ris, Ondokuz Halil, Hüdadad Cemflid, Hatem-i Tay, Kuyumcubafl›, Sefer Beyzade,
Nall›han, Baba Mahi, Baht-› Hammal, Ba¤dadi Süleyman A¤a, Cüce Çeflmesi, Hü-
mayun fiah, Kaptanzade, Gavri A¤a, Hoca Abdurrahman, Dâyezade Yusuf, Tir-
yaki Ayyafl Bengi, Hac› Nasr, Bekir Kaptan, Boflnak Kad›, Hüsn-i Dünya, Kol Ket-
hüdas›zade, Hac› Himmetzade, Recep Pafla Yar›mcalar, Mansur-i Define-gir, Se-
lim-i Cevher-furufl, fiemse Banu, Mustafa Cafer-i Tayyar, Seyfi A¤a, Kafazade, Âfl›k
Garip, Seyfülmülük, fiahbur Çelebi, Hüsrev fiah ve Gül Banu, Mahmud ile Elif, T›flî
Efendi, fiah ‹smail, fiah-› Bigam, fiah-› Acem, Merdüm-har, Mahmud ve Ayaz, Alca
Han, Kara Kad› fleklinde s›ralanabilir.

Türk geleneksel seyirlik türlerinin en önemlilerinden birisi olan meddahl›k gele-
ne¤i pek çok flahs›n veya karakterin bir tek aktör taraf›ndan canland›r›ld›¤› bir sözlü
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anlat›m sanat› ve seyirlik bir oyundur. Meddah bir anlat›c› oldu¤u kadar bir oyuncu-
dur. Meselâ, XIX. yüzy›l›n ünlü meddah› Aflkî hikâye anlat›rken yan›ndaki zembilden
(çanta/torba) de¤iflik bafll›klar ç›kararak; bir arab› taklit ediyorsa bafl›na bir kefiye,
Vanl› bir Ermeniyi taklit ediyorsa ifllemeli Van Ermeni takkesi, Arnavut’u taklit ediyor-
sa ya¤l› beyaz fes gibi bafll›klar giyiyordu. Ayr›ca bu taklidini yapt›klar›n›n türkülerini
çalg›yla çal›p söyledi¤i ve yer uygunsa aya¤a kalk›p taklit etti¤i grubun halk oyunla-
r›n› oynad›¤› bilinmektedir. Bu örnek de bize, meddahlar›n icralar esnas›nda kostüm,
aksesuar özellikle de müzik ve dans ögelerinde de daha etkileyici icralar için yarar-
land›klar›n› göstermektedir. Bu nedenle baz› meddahlar›n yanlar›nda çalg›c›lar bulun-
durmalar› ve hikâyenin uygun yerlerinde konuyla ilgili müzikler çald›rmalar› da gele-
neksel yap›n›n bir parças› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Meddahlar anlatt›klar› hikâyeleri uygun bir yerinde keserler. Bu hareketleriyle
hem dinleyicilerin kahve, çay ve tütün içerek dinlenmelerini sa¤lar hem de elde
dolaflt›r›lan bir tepsiyle dinleyicilerden para toplat›rlard›. Ramazanlarda kahvehane
sahipleriyle anlaflma yapan meddahlar ustal›k ve flöhretlerine göre alacaklar› ücret
için pazarl›klar yaparlard›. Baz› meddahlara icralar esnas›nda toplad›¤› paradan
baflka icra an›nda yap›lan kahve ve çay sat›fl›ndan da pay verilebilirdi. 

Bu bölümdeki bilgilerin bir k›sm› Özdemir Nutku’nun Meddahl›k ve Meddah Hikâyeleri
(Ankara: ‹fl Bankas› Yay›nlar›, 1976) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Meddahl›kla ilgili daha
fazla bilgiyi bu kitab›n 2. ve 3. bölümlerinde bulabilirsiniz.

Sizce, günümüz sanatç›lar›ndan Cem Y›lmaz’›n gösterileriyle meddahl›k sanat› aras›nda
bir iliflki kurulabilir mi? Kurulabilirse hangi bak›mlardan bir benzeyifl söz konusudur?

B‹R MEDDAH OYUNUNDAN B‹R KES‹T

MEDDAH SURURÎ ‹LE AL‹ ASKAR A⁄A’NIN BURSA SEYAHAT‹
(Meddah Sururî’den Bir Taklit)
Askar: 
_ Bana bak Sure Efendin, davullar ki çal›n›r, ne vard›r gardafl, dü¤ün vard›r?
Sururî:
_ Vallaha bilmiyorum Ali Askar, bir kere sordural›m. Garson!
_ Efendim?
_ Bak davullar çal›n›yor o¤lum, flu nedir ö¤reniver!
Muhacir Garson:
_ Efendi Day›, P›narbafl›’nda pelivan gülefli va da oniflten çal›yorlar.
Sururî:
_ Ali Askar pehlivan gürefli varm›fl P›narbafl›’nda. ‹ran’da pehlivan var m›d›r?

‹ran halk›n›n ne dereceye kadar pehlivanl›¤a merak› vard›r?
Askar:
_ Sure Efendi, sen bilirsen, yalan daniflmiram. ‹ran’da her kifli pelvand›r, hatta

özüm de pelvan ama...
_ Maaflallah!
_ Beli.
_ Öyleyse, gidelim de seninlen Türk pehlivanlar›n›, Türk aslanlar›n› seyredelim.
_ Giderem, men çok sevirem pelvan gürefli.

(P›narbafl›’nda)
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Sururî:
_ Ali Askar A¤a!
_ Ne var Sure Efendi?
_ Bak bu ufak pehlivanlara, bunlara deste gürefli derler. 
Askar:
_ Beli, o desteler Tehran’da da vard›r. 
_ Ah! Bak flimdi daha büyükleri ç›kt›. Bunlara küçük orta derler.
_ Bilirem a¤am, küçük ortay› da bilirem.
Sururî:
_ Dikkat et, bafl pehlivanlar ç›k›yor. Bak gördün mü o sar› pehlivan›, sar› b›y›kl›y›?
Askar:
_ Görmiflem.
_ O kim biliyor musun?
_ Yoh, bilmirem.
_ Ona meflhur Marafllu Hasan Pehlivan derler. Onun daha kolunu bükecek kai-

natta kimse gelmemifltir. O kara ya¤›z olan da ‹nkayal› ‹braam Pehlivan.
_ O da pehlivan m›d›r?
_ Elbette!
_ Sure Efendi, ne diyon sen? O daha çocuktur!
_ Lan tövbe çocuk olur mu? Yapt›¤› ifllere bak Ali Askar A¤a. Onlar hep namdar

pehlivanlard›r.
_ Sure Efendi, o sar› b›y›kl› pelvan› gördün mü?
_ Evet.
_ Hasan Pelvan diyeler.
_ Evet.
_ O Tehran’a geldi.
_ Ne vakit?
_ Çok önceden.
_ Eeee?
_ fiah›n bir pehlivan› vard›. Ad›na Hurflit-i Muella diyeler.
_ Eeee?
_ Günde on sekiz yüz kifliyle güreflirdi. Hetta fiah ferman eyledi ki bu Hurflit-i

Muella ile Hasan Pelvan güreflsin. Meydana ç›kt›lar, ellerini flaklatt›lar. Hasan Pel-
van’›n sekiz metre boyu vard›, yeddi metre gal›nl›¤› vard› ha! Bu Hasan Pelvan’a
parma¤›n havale eyledi. Hasan Pelvan’› havaya f›rlatt›, getti. On yedi gün sonra tel-
graf geldi. Hasan Pelvan salimen Band›rma’ya vas›l olmufl, dediler.

( Sururî hayret ve gülümsemeyle dinlerken orada bulunan Yahudi söze kar›fl›r).
Yahudi:
_ Aflk olsun Haci Efendi, meflallah be! Sizin memlekette art›k otomobile, flimen-

difere laz›ml›k var m›? Biri Paris’e gidecek, ça¤›r pehlivan› vursun parma¤›; birisi
Londra’ya gidecek, ça¤›r pehlivan› vursun parma¤› amma bak dikkat et, yavafl ya-
vafl vursun belki hacca gider...

ORTA OYUNU 
Geleneksel seyirlik oyunlar›m›z›n flehirlerde oluflan ve geliflen türlerinden birisi de
orta oyunudur. Orta oyunu dört bir yan› seyircilerle dolu bir meydan›n ortas›nda,
belli bir konu çerçevesinde fakat herhangi bir yaz›l› metne ba¤l› kalmadan, canl›
oyuncular taraf›ndan do¤açlama (irticalen/tulûat) olarak oynanan geleneksel seyir-
lik bir oyundur. Belli bir olay etraf›nda oluflturulan bu oyunun icras›nda birden
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çok oyuncu rol al›r. Orta oyunu müzik, dans, flark›, taklit ve konuflmalardan olu-
flur. Oyunun e¤lendiricilik bak›m›ndan esas›n› “taklit”, “mimik”, ve “irtical” (do¤aç-
lama) teflkil eder. Bu özelli¤iyle, orta oyunu âdeta söz sanatlar› (özellikle de cinas)
düellosuna dayanan bir flehir halk tiyatrosudur. 

Orta oyunu kelimesi XIX. yüzy›l ortalar›ndan itibaren kullan›lmaktad›r. Bundan
hareketle orta oyununun bu tarihlerde ortaya ç›kt›¤›n› düflünenler olmufltur. Ancak
hiçbir sanat türü birden bire ortaya ç›k›p en son fleklini (form) almaz. Ço¤unlukla,
kültür ve sanat gelenekleri, yüzy›llar alan bir süreçte yayafl yavafl geliflir ve bütün
kural ve biçimleri oluflarak klasikleflen forma (flekle) ulafl›r. Daha önce karagözde
de gördü¤ümüz gibi bir kültür gelene¤i de¤iflik zamanlarda farkl› adland›rmalara
sahip olabilir. Bu nedenle, canl› oyuncularla yap›lan sözlü kültür ortam› gelenek-
sel seyirlik oyunu olgusundan hareketle orta oyununun geçmiflini ortaya koymak
daha do¤ru olacakt›r. Nitekim, Osmanl› Devleti’nde XIV. yüzy›lda Y›ld›r›m Beya-
z›d devrinde sarayda çalg›c›, dansç›, flark›c› tak›mlar›n›n yan›nda taklitçi (mimus
oyuncular›) oldu¤u kay›tl›d›r. Ayr›ca, eski devirlerden beri yaz›l› kaynaklarda yer
alan “çengi” kelimesiyle ifade edilen sadece “çeng çalan, dansç›”lar de¤ildir. Çen-
gi olarak adland›r›lan sanatç›lar›n, ayn› zamanda “komedi oyuncusu” da olduklar›
bilinmektedir. Çengilerin yan›s›ra “köçek” ve “curcuna-baz” olarak adland›r›lan
sanatç›lar›n da çok eski zamanlardan beri danstan baflka taklitli oyunlar da ortaya
koyduklar› bilinmektedir. Nitekim, XVII. yüzy›lda Evliya Çelebi, döneminde yafla-
yan en meflhur 12 oyuncu toplulu¤unu anlat›rken bunlar›n oynad›¤› “Haraçç› tak-
lidi”, “Yuvac› taklidi”, “Gümüfl aray›c› taklidi”, “Bahçe taklidi”, “Bahçevan Gürcü
taklidi”, “Çingene taklidi” gibi oyunlar› saymaktad›r. Bunlardan baz›lar› daha son-
raki dönemlerde de orta oyunu ve karagözün oyun da¤arc›¤›nda yer almaktad›r.
Orta oyunu gelene¤i, bu tür geleneksel kökler üzerinde geliflmifltir. Bu geleneksel
köklerde yer alan canl› oyuncularla oyun icras›, karagöz, kukla, curcuna, meddah
ve hokkabazl›k gibi geleneksel sözlü oyun türlerinin karfl›l›kl› iletiflim ve etkileflim-
lerinin bir sonucu olarak orta oyunu meydana gelmifltir.

Orta oyunu kelimesi XIX. yüzy›ldan beri kullan›lmakla beraber bu geleneksel
sanat dal›na verilen tek ad de¤ildir. “Taklit Oyunu” da denilen orta oyunu yerine
kullan›lan adlardan biri de ortaya ç›k›p geliflen anlam›nda “Zuhurî”dir. Orta oyu-
nu, oynand›¤› mekân bak›m›ndan “Meydan Oyunu” ve bu oyunu oynayan tak›m
veya oyuncu toplulu¤u anlam›nda da “Kol Oyunu” olarak da adland›r›lm›flt›r. “Kol
Oyunu” ifadesi ayn› zamanda “Komedya” anlam›nda da kullan›lm›flt›r. XIX. yüzy›l-
dan itibaren orta oyununda yer alan iki “kol”un oyunun icras›ndaki baz› nitelikle-
ri ve bunlara ba¤l› anlat›m tutumu veya icra tarzlar›n› da yans›tt›¤› görülür:

a. Zuhurî Kolu Orta Oyunu: Orta oyununun daha resmî ve kibar bir türüdür.
Zuhurî kolu orta oyunlar› sarayda padiflah›n do¤um günü, tahta ç›k›fl› ve benzeri
resmî toplant›larda icra edilirdi.

b. Han Kolu Orta Oyunu: Orta oyunun daha az kibar bir anlat›m tutumuyla
meydanlarda halka gösterilen daha az resmî ve popüler biçimidir.

Oyuncular›n meydana getirdikleri topluluklara “kol” denilmesi Osmanl› Devle-
ti’nde yayg›nd›. Osmanl› Devleti’nde oyuncu kollar› esnaftan say›l›rlard›. Ayr›ca,
esnaf loncalar› da flenliklerde esnaf alaylar› fleklinde yer al›rlard›. Dahas› her esnaf
loncas› da bu tür etkinlilerde oyunlar ç›kar›rd›. Orta oyununda yer alan oyuncula-
r›n büyük bir ço¤unlu¤u esnafl›ktan yetiflmedir. Bunlar hem as›l mesleklerini ya-
parlar hem de orta oyununda meydan al›rlard›. Ancak geçimini tamamen orta oyu-
nundan sa¤layan baflka bir ifl yapmayan oyuncular da vard›. Her orta oyunu kolu-
nun bir “kolbafl›”s› vard›. Orta oyununun “Piflekâr” veya “Kavuklu” rolüne ç›kan
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ustalar›ndan biri kolbafl› olurdu. Orta oyunu kollar› da kolbafl›s›n›n ad›yla “Ahmet
Kolu”, “Kapucuo¤lu Osman Kolu”, “ Ali A¤a Kolu”, “Hac› Bekçi Kolu” gibi an›l›rd›. 

Orta oyununda, “Piflekâr” ve “Kavuklu” rolleri hep Türkler taraf›ndan oynan-
m›flt›r. Bunun d›fl›ndaki rollerde Yahudi, Rum, Çingene gibi topluluklardan sanat-
ç›lar da oynam›fllard›r. Orta oyunu kollar›nda “usta-ç›rak” temelli geleneksel e¤itim
verilirdi. Oyuncu olmak isteyen yetenekli gençler küçük yafllar›ndan itibaren bu
kollara girip yetiflirler ve kolbafl›ndan “pazat” denilen icazet (diploma) alarak ken-
di bafllar›na oyun oynamaya hak kazan›rlard›. Orta oyunun icra töresine veya ge-
lene¤e ayk›r› hareket ederek kötü flakalar, aç›k-saç›k konuflma yapanlar ve uygun-
suz söz söyleyenlerin meydana ç›kmas› kolbafl›lar taraf›ndan yasaklanabilirdi.

Orta Oyunu Meydan› 
Orta oyunun oynand›¤› mekâna “meydan” veya “orta oyunu meydan›” ad› verilir.
Orta oyunu, bütün çevresi seyirci ile kaplanabilecek yumurta ya da daire fleklinde-
ki üstü aç›k meydanlarda oynan›rd›. Orta oyuncular›n›n “palanka” ad›n› verdikle-
ri “meydan” herhangi bir yerde kolayl›kla kurulabilir. Geleneksel anlay›flla yap›l-
m›fl bir “orta oyunu meydan›” flu bölümlerden oluflurdu:

1. Sand›k Odas› (Pusat Odas›): Oyuncular›n kostümlerinin bulundu¤u ve giyi-
nip soyunduklar› çad›r ya da perdeyle kapat›lm›fl bir yer.

2. Kap›: Oyuncular›n meydana girip ç›kt›klar› k›s›m.
3. Çalg›c›lar›n Yeri: Orta oyununda genellikle zurna ve çifte-nara gibi müzik

aletlerini çalan müzisyenlerin oturdu¤u yer. 
4. Dükkan: Neredeyse bütün oyunlarda “Piflekâr”›n yard›m›yla bir ifle bafllayan

“Kavuklu”nun dükkan olarak kulland›¤› 70 cm yüksekli¤inde iki kanatl› bir para-
vana.

5. Meydan: Oyuncular›n oynad›¤› yaklafl›k 15x25 metrelik alan.
6. Yenidünya: Oyuna göre ev, hamam gibi mekânlar olarak kullan›lan yaklafl›k

1,5 m yüksekli¤inde tahtadan yap›lm›fl 2-4 kanatl› kafes veya paravanad›r. Yen i -
dünya’n›n içinde 2-3 tane iskemle vard›r.

7. Mevki: Erkek seyircilerin oturdu¤u bölümdür.
8. Kafes: Kad›n seyircilerin oturdu¤u bölümdür.
9. Parmakl›k: Ço¤unlukla 1,5 m yüksekli¤indeki kaz›klara çekilen iplerle olufl-

turulan seyirci k›sm› ile oyun meydan›n› birbirinden ay›ran bölümdür.
Orta oyunun iflledi¤i oyuna göre bu dekor unsurlar›na karyola, koltuk, iskem-

le ve masa gibi eflyalar da eklenebilir.

Orta Oyununun Bölümleri 
Geleneksel seyirlik oyunlar›n flehirlerde geliflen türlerinde karfl›l›kl› etkileflimlerle
benzeflen tip, konu gibi yönlerden baflka oyunlar›n bölümleri bak›m›ndan da ben-
zerlikler vard›r. Buna örnek olarak karagöz ile orta oyunu bölümlenmesi verilebi-
lir. Orta oyunu oyunlar› da karagözde oldu¤u gibi “Girifl”, “Muhâvere”, “Fas›l” ve
“Bitifl” bölümlerinden meydana gelir.

Orta oyunu meydan›n›n haz›rlanmas› ve seyircilerin yerlerini almalar›ndan son-
ra zurna ve çifte-nara çalg›c›lar›n›n çald›¤› müzik eflli¤inde oyunun bafllad›¤› ilan
edilirdi. Baz› oyunlarda ince saz da bulunurdu. As›l oyun bafllamadan önce mey-
dana köçekler, çengiler ve arkadan da curcuna-bazlar gelirdi. Curcunaya Piflekâr
ve Kavuklu da dahil olmak üzere koldaki bütün oyuncular kat›l›rd›. Bu müzik ve
dans k›sm›ndan sonra as›l oyuna geçilirdi. As›l oyunda her tip, zurnac›n›n çald›¤›
tiple özdeflleflen bir hava eflli¤inde meydana gelir.
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1. Girifl (Prolog): Zurnac›n›n çald›¤› Piflekâr havas› eflli¤inde Piflekâr elinde pas-
tav (tahta mafla/flak flak) oldu¤u hâlde a¤›r a¤›r ve ciddi bir havada meydana ç›kar,
yerle beraber temenna ettikten sonra seyircileri selamlar. Zurnac›yla flöyle bir ko-
nuflma yaparak oyunu bafllat›r:

Piflekâr: (Seyircilere) Efendim, cümleten safalar getirdiniz.
Piflekâr: (Zurnac›ya) Amma benim pehlivan›m!
Zurnac›: Buyur benim pehlivan›m!
Piflekâr: Bu da hesap de¤il.
Zurnac›: Nedir hesab›n?
Piflekâr: Ka¤›thane Sefas› Oyunu’nun taklidini ald›m. Çal da oyunumuz bafl-

las›n, tenezzülen teflrif buyuran zevât-› kirâm zevk-yâb olsunlar.”
2. Muhâvere (Diyalog): Zurnac›n›n Kavuklu havas›n› çalmas›yla birlikte Kavuk-

lu ve Kavuklu-arkas› meydana gelirler. Oyunun muhâvere bölümü “arzbar” ve
“tekerleme” denilen iki alt bölümden oluflur.

a. Arzbar: Kavuklu ile Kavuklu-arkas›’n›n t›pk› karagözde oldu¤u gibi çekiflme-
li konuflmalar›ndan sonra Kavuklu ile Piflekâr konuflurlar ve birbirleriyle tan›d›k ç›-
karlar. Tan›flma konuflmas› durumundaki bu diyalog sayesinde, ana tiplerin belir-
gin özellikleri seyirciye tan›t›lm›fl veya hat›rlat›lm›fl olmaktad›r.

b. Tekerleme: Bu bölümde Kavuklu, ola¤anüstü bir olay› bafl›ndan geçmifl gibi
anlat›r. Piflekâr da bu anlat›ma olan inanc›n› çeflitli sorularla ortaya koymaya çal›-
fl›r. Sonunda Kavuklu’nun anlatt›klar›n›n bir rüyadan ibaret oldu¤u anlafl›l›r.

Esas itibariyle, muhâvere bölümünde oyunun iki ana tipi olan Piflekâr ile Ka-
vuklu birbirleriyle söz ustal›¤› bak›m›ndan yar›fl›rlar. Biraz da bu nedenle olsa ge-
rek, orta oyununa “meydan-› sühan” (söz meydan›) ad› verilir. Bu bölümde, yut-
turmaca, tekerleme ve di¤er söz oyunlar›ndan yararlanan oyuncular haz›rcevapl›k-
lar›n›, keskin zekalar›n›, sözlü icra ortam›ndaki ustal›klar›n› ortaya koyarlar. Ço-
¤unlukla, oyunlar›n fas›llar›yla (as›l oyun konular›n›n anlat›ld›¤› bölüm) iliflkili ol-
mayan bu bölüm do¤rudan do¤ruya seyircinin ilgisine göre uzay›p k›sayabilir. Or-
ta oyunlar›nda 50’yi aflk›n kal›plaflm›fl tekerleme konusu vard›r. Bunlar içinde en
yayg›n olanlar› Beygir Kuyru¤u, Çeflmeye Düflmek, Bedesten, Dilenci Vapuru, Ge-
lincik, Beygir, Helva, Esrar, Piyango, Telgraf, K›smet Çeflmesi, Tramvay, Evi Vapur
Yapmak, Nargile, T›marhane, Kavun, Tayyare ile Uçmak, Kavun, Yal›da Ziyafet,
Pazar Yeri, H›rs›z, Sofra ve Ördek fleklinde s›ralanabilir.

3. Fas›l: Orta oyunlar›n›n as›l ele ald›¤› konunun anlat›ld›¤› bölümdür. Bu ne-
denle, orta oyunu gelene¤inde oyunlar fas›l bölümünde ifllenen konuya göre ad-
land›r›l›r. Fas›l bölümünde ifllenen konular›n büyük bir k›sm› karagöz gelene¤in-
den al›nm›flt›r. Karagöz gelene¤inden al›nan oyunlara Âfl›klar, A¤al›k, Orman,
Ödüllü, Sünnet, Tahir ile Zühre, Ters Evlenme ve Yaz›c› gibi örnekler verilebilir.
Tanzimat sonras› Bat› edebiyatlar›n›n etkisiyle oluflan yeni edebiyat›n roman ve ti-
yatro gibi türlerde verdikleri eserlerden de yararlan›larak Bir Çiçek Elli Böcek, Ara-
bada Devr-i Alem, Bir Han›m›n ‹ntikam›, Ç›ng›rak, Talihsiz Delikanl›, Kad›n
Adama Ne Yapar, K›rm›z› Kedi Meyhanesi, Han›m Sildi Çapa¤›n› Tencere Buldu
Kapa¤›n›, Sevdan›n Encam› Yahut Felaket, fiehirliye Köylü Gelin ve Yalanc›n›n
Mumu gibi orta oyunu fas›llar› oluflturulmufltur. Öte yandan, Abdi, Berber, Ka¤›t-
hane Sefas›, Kundurac›, Kale, Büyücü, Gözlemeci, Sand›kl› ve Pazarc›lar gibi ta-
mamen orta oyununa has oyunlar da vard›r.

Orta oyunun fas›l k›sm› da di¤er k›s›mlar gibi kal›plaflm›fl bir plana veya iske-
lete sahiptir. Ancak bu modern tiyatroda oldu¤u gibi harfi harfine ezberlenerek
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tekrar edilecek tamamlanm›fl ve sabit hâle gelmifl bir metin (text) de¤ildir. Son de-
rece yüzeysel bir pland›r. Oyuncular bu planda iflaret edilen olay ve hareketleri ic-
ra an›nda içlerinden geldi¤i gibi ve do¤açlama olarak oyununs bu bölümünü ye-
niden yarat›p ifllemekte tamamen serbesttirler. Bu nedenle de icrada oluflacak olan
sözler ve hareketler bütünü, onlar›n do¤açlama yarat›c›l›klar›na ba¤l›d›r. Oyuncu-
lar›n, icra an›nda takip ettikleri bu tür oyun planlar› oyuncular taraf›ndan kaydedil-
mifltir. “Gözlemeci” adl› orta oyunun fas›l k›sm›n›n iskeleti (kal›plaflm›fl ana hatla-
r›) hem bu tür oyun plan› kay›tlar›na hem de bu bölümde icra edilenlerin genel bir
çerçevesini vermek amac›yla flu flekilde aktar›labilir:

“Gözlemeci: Piflekâr-Kavuklu muhâveresi - Tekerleme - Zenneler ev tutarlar-
Gözlemeci ustas› dükkan tutar - Kavuklu ç›rak olur - Taklitler: Kimi zennelerden
alacakl›d›r, kim gözleme al›c›s›d›r- Zenne ile Sirar (âfl›k) kur yaparlar-Sözleflirler-
Kavuklu’ya Zenne’yi veriyormufl gibi sahte gelin verirler- Zenne ile Sirar evlenir”.

Orta oyunlar›n›n kurgusu, Kavuklu’nun sürekli sahnede kalmas› için Piflekâr’›n
ona ifl bulmas›yla bafllat›l›r. Piflekâr, Kavuklu’ya yard›m ederek ona ev ve dükkan
kiralar. Zenneler de dükkan müflterisi veya alacakl› olmalar› nedeniyle sahneye ge-
lirler. Zennelerle iliflkili olan di¤er taklitlerin (tiplerin) de sahneye gelmesiyle oyun
geniflleyerek devam eder.

4. Bitifl: Oyunun bu bölümünde Piflekâr, seyirciden yapm›fl olabilecekleri muh-
temel kusurlar nedeniyle af diler, gelecek oyunun nerede ve ne zaman olaca¤›n›
duyurup iki eliyle yerden yukar›ya temenna ederek seyirciyi selamlay›p meydan-
dan çekilir. Bu esnada zurna, Ey Gaziler veya Cezayir, ‹zmir Marfl› gibi havalar›
çalarak oyunun bitti¤ini belirtir.

Orta Oyununda Tipler 
Orta oyununda oynayan kifliler di¤er seyirlik türlerde oldu¤u gibi karakter de¤il
tiptirler. Tip oyun için belirli özellikleri abart›larak sivriltilmifl kal›plaflt›r›lm›fl oyun-
cudur. Tip her oyunda aynen kendini tekrar eder ve hiçbir zaman de¤iflmez. Tip,
daha çok roman ve hikâye gibi yaz›l› edebiyat türlerinde gördü¤ümüz çeflitli özel-
liklere sahip baz› özellikleri zaman içinde de¤iflebilen kifli olarak “karakter” tan›-
m›n›n z›dd› olan bir edebiyat tan›m›d›r. Orta oyununda tipler mensup olduklar›
toplulu¤un yayg›n olarak kabul edilen belirgin bir özelli¤ini tafl›rlar. Orta oyunun-
da birer tip olarak Laz, gevezeli¤i ve acelecili¤i; Yahudi, korkakl›¤› ve paraya düfl-
künlü¤ü; Acem, mübala¤a veya abart›c›l›¤› temsil eder. Orta oyununun bu tür tip-
lefltirmeleri bir ön yarg› veya afla¤›lama maksad› tafl›maks›z›n toplumsal kabüllerin
abart›l› bir biçimde oyuna tafl›nmas›ndan ibarettir. Tipler belirli durumlarda daima
ayn› tutum ve davran›fllar› sergilerler. Orta oyununda icra zaman› yaflan›lan an›n
sergilenmesi ve canland›r›lmas› söz konusudur. Buna ba¤l› olarak da orta oyunun-
da yer alan tipler oyunun icra edildi¤i genel kültürel ve sosyal ba¤lam›n ürünüdür.
Osmanl› döneminde yaflayan sosyal ve kültürel gruplar›n temsilcileri oyunda tip-
lefltirilmifltir. Kavuklu, Piflekâr, Zenneler ve Taklitler, orta oyununun klasikleflmifl
oyuncu kadrosudur.

Orta oyununun belli bafll› iki kahraman› “Piflekâr” ile “Kavuklu”dur. Orta oyu-
nundaki Kavuklu, gölge oyunundaki Karagöz’e; Piflekâr ise Hacivat’a denk yap›sal
ve ifllevsel özelliklere sahiptir. Ayn› durum zenneler ve taklitler için de söz konu-
sudur. Zenne, köçek ve taklit yapanlar ikinci derecede oyuncular (yard›mc› oyun-
cular)d›r. 

1. Piflekâr: Orta oyununun oyunbafl›s› veya bir anlamda yönetmenidir. Piflekâr,
Kavuklu d›fl›nda oyunun bafl oyuncusudur. Oyun, Piflekâr taraf›ndan aç›l›r. Zurna-
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c› piflekâr havas› çalar Piflekâr meydana gelerek zurnac›yla konuflur ve oyunu bafl-
lat›r. Oyunun bafl›nda Piflekâr havas› eflli¤inde meydana gelen Piflekâr, ayn› flekil-
de oyunun bitiminde de oyunun bitti¤ini bildirme ve gelecek oyun hakk›nda bilgi
verme gibi kal›plaflm›fl görevleri yerine getirir. Daima, meydana ilk giren ve mey-
dandan en son ç›kan Piflekâr’d›r. Oyunun kurgusu içinde de Piflekâr, iflsiz olan Ka-
vuklu’ya ifl bularak veya ev kiralayarak bir anlamda yöneticilik durumunu sürdü-
rür. Orta oyunu gibi oyunun sadece iskeletinin (kanavas›n›n) bilindi¤i ve gerisinin
do¤açlama olarak oynand›¤› bir icra ortam›nda Piflekâr gibi yöneticilik yapmak ko-
lay bir ifl de¤ildir. Bu nedenle de orta oyunu icralar›nda Piflekâr rolünü üstlenecek
oyuncunun adamak›ll› piflmifl veya deneyimli bir kifli olmas› gereklidir. Orta oyu-
nunun tek sabit aksesuar› “pastav”d›r (flakflak/tahta mafla). “Pastav” veya “fiakflak”
ad› da verilen bu aksesuar oyunda, Piflekâr taraf›ndan efektin yarat›lmas›nda, izle-
yicinin dikkatinin çekilmesinde, sözün vurgulanmas›nda, zurnac›ya çal komutu-
nun verilmesinde ve bir anlamda oyunun yönetilmesinde kullan›l›r. Pastav çoklu
iflleve sahip bir araçt›r bu çoklu ifllevsel özelli¤iyle de pastav orta oyunun olmazsa
olmaz› konumundad›r. Bu nedenle orta oyununun sembolüdür.

Oyunun gelifltirilmesi yine Piflekâr’›n görevidir. Piflekâr özellikle “muhâvere”
bölümünde sorular, söz oyunlar› benzeri “difli sözler” söyleyerek oyunun geliflimi-
ne zemin haz›rlar ve oyunu yönlendirir. Bu konumuna ba¤l› olarak Piflekâr’›n gi-
yim-kuflam› flöyledir: Bafl›na al, mavi, sar›, siyah renklerle oluflturulmufl dört dilim-
li ve pamuklu sivri bir külah takar. S›rt›na mavi çuha veya kenar› siyah ya da düz
sar› üstüne beyaz karakulaktan yap›lm›fl, kenarlar› yakadan topu¤a kadar iki par-
mak kal›nl›¤›nda kürk bir cübbe giyer. Aya¤›nda da kürkün renginde bir çakfl›r flal-
var ve k›sa ökçeli çedik papuç (sar› terlik) giyer. Bu giyim-kuflam Piflekâr’›n klasik
kostümüdür. Piflekâr; sakin, kavgac› olmayan, nazik, uyumlu, bilgili ve nüktedan
biri olarak meydanda rol al›r. 

Orta oyunu meydan›nda XVII. yüzy›ldan beri varl›¤› bilinen Piflekâr rolünü üst-
lenen ve ayn› zamanda da kolbafl›l›k görevini icra eden tan›nm›fl Piflekârlar aras›n-
da Mutaf Mustafa Efendi, Terlikçi Ahmet Efendi, Kunbur ‹zzet Efendi, Uzun Halil
Efendi, Hamamc› Süleyman Efendi, Tosun Efendi, Abdi Efendi, Kadir A¤a, Meh-
met Çavufl, Frenk Mustafa Efendi, As›m Baba ve Piflekâr Küçük ‹smail Efendi say›-
labilir.

2. Kavuklu: Orta oyununun bafl komi¤idir. Kavuklu orta oyunundaki iki ana
tipten birisidir. Kavuklu bafl›ndaki büyük kavu¤u bir bafl hareketiyle yere düflür-
meden oynatmak, binifl (cübbe) eteklerini bele sokmak, arka eteklerini kald›rmak,
papuç sektirmek, sendelemek tam düflecekken toparlan›vermek gibi ustal›kla yap-
t›¤› gülünç hareketlerle meydan› dolduran ve seyirciyi güldüren bir tiptir. Kavuk-
lu’ya, Piflekâr taraf›ndan ifl bulunarak, dükkan veya ev kiralanarak devaml› mey-
danda kalmas› sa¤lan›r. Kavuklu’nun Piflekâr ve di¤er tiplerle olan iliflkileri, orta
oyununun güldürme amaçl› yap›s›n›n temelidir. Kavuklu t›pk› Karagöz’e benzer
bir flekilde, her entrikan›n içinde yer al›r. Ayn› flekilde Kavuklu; bilip bilmezlikten,
anlay›p anlamazl›ktan gelerek ya da ters veya yanl›fl anlayarak oyunun geliflmesi-
ni sa¤layan ana tiptir. 

Piflekâr’›n ayd›n kimli¤ine karfl›l›k Kavuklu, tam bir halk bilgesidir. Kavuklu,
saf, sallapati, sözünü esirgemeyen gündelik yaflamda çok s›k rastlan›lan bir tipin
özelliklerini tafl›r. Kavuklu, XIX. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren orta oyununda gö-
rülmeye bafllanm›flt›r. Kavuklu meydana zurnac›n›n çald›¤› Kavuklu havas› (Hü-
seynî makam›) eflli¤inde ard›nda, Kavuklu-arkas› ile beraber gelir. Kavuklu’nun,
Kavuklu-arkas› ve Piflekâr ile yapt›¤› konuflmalar yaklafl›k bir buçuk saat sürer. Bu
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bölüm oyunun “muhâvere” bölümünü oluflturur. Bu bölüm karfl›l›kl› aldatmaca ve
yutturmacalar, rüya tekerlemesi, cinaslar ve benzeri di¤er söz oyunlar›n› içerir.
Bunlar seyircilerin en çok ra¤bet ettikleri güldürü unsurlar›d›r. Orta oyunu sergile-
yen bir oyun kolunun baflar›s› çok büyük ölçüde Kavuklu rolüne ç›kan oyuncu-
nun söz söylemedeki ve taklit yapmadaki ustal›¤›na ba¤l›d›r. 

Kavuklu’nun kostümü abani sar›kl› büyük dilimli bir kavuk, k›rm›z› çuhadan
cübbe ve ayn› renkli bir çakfl›r, fiam entarisi, kutni, alt›parmak iplik alacas› gibi ku-
mafllardan yap›lm›fl entari, flal kuflak ve bir çift çedik papuçtan ibarettir.

Orta oyunu icra gelene¤i tarihinde Kavuklu rolüne ç›kanlar aras›nda yer alan
Kör Mehmet Efendi, Aktar fiükrü Efendi, Agah Efendi, Abdürrezzak Efendi, Ustu-
rac› ‹brahim Efendi, Misk Ya¤c› ‹zzet Efendi, Çolak ‹brahim Efendi, Kör ‹mam
Efendi, Hac› Hasan Efendi, Kambur R›za Efendi, Rifat Efendi, Meddah ‹zzet Efen-
di, Sepetçi R›za Efendi, Kamil A¤a, Küçük Ay› Mehmet Efendi, Karagöz Mehmet
Efendi, Muhallebici Mehmet Ali Efendi, Kavuklu Hamdi Efendi, Naflir ve ‹smail
Dümbüllü gibi adlar say›labilir.

3. Zenne: Geleneksel seyirlik türlerin tamam›nda kad›n k›l›¤›na girmifl erkek
oyuncuya “zenne” ad› verilir. Orta oyununda zenne ço¤unlukla “zevce”, “kapat-
ma” ya da “orta-mal›” kad›nlar› canland›r›r. Orta oyununda “zenneye ç›kmak” de-
yimi erkeklerin kad›n rolü üstlenmesi demektir. Zenne tipi yeri geldi¤inde mey-
dandaki Piflekâr ve Kavuklu’nun efli, tan›d›¤›, k›z evlad› olur. Çelebi, Sarhofl, Kay-
serili, Türk, Arnavut, Yahudi gibi di¤er tiplerle de sevda iliflkileri veya alacak-vere-
cek iliflkileri içinde olabilir. Orta oyununda genel olabilirlikle bir iki zenne meydan
al›r. Baz› oyunlarda bunlara “bac›” denilen zenci ve bu özelli¤iyle de Kavuklu’nun
sürekli tak›lmalar›na neden olan dad› veya anneleri rolünde yafll› bir kad›n da efl-
lik eder. Taklitlerin meydana gelifli zennelerle olan iliflkilerine ba¤l› olarak ortaya
ç›kar. Fas›l bölümünün geliflmesinde zenneler bazen önemli roller üstlenirler. Zen-
neler zurnac›n›n çald›¤› zenne havas› eflli¤inde sahneye dans ederek veya k›r›tarak
ç›karlar. ‹yi bir orta oyunu kolunun baflar›l› icralar için Piflekâr ve Kavuklu’dan
sonra ihtiyaç duydu¤u usta oyuncu zenneye ç›kacak oland›r.

Zenne tipinin flahs›nda erkek egemen yap›n›n kad›nlarla ilgili mizahi yöne dik-
kat çekmesi söz konusudur. Orta oyunu -her ne kadar kafes k›sm› kad›n seyircile-
re ayr›lm›flsa da- büyük ölçüde erkek erke¤e e¤lenilen e¤lence mekânlar› havas›n-
dad›r. Do¤al olarak da bu icralarda erkek dünyas›n›n kad›nlar hakk›ndaki kanaat-
lerini ve de¤erlerini onaylayan ve köklefltiren bir yap›lan›fl söz konusudur. Oyun-
daki zenne tipleri de bu hükümleri do¤rulayan kurgulamalar olmaktan öteye bir
anlam tafl›mazlar.

4. Taklitler: Orta oyununun di¤er tiplerine genel bir adland›rmayla “taklitler”
ad› da verilir. Orta oyunundaki di¤er tipler, Kayserili, Boflnak, Karamanl›, Arna-
vut, Çelebi, Laz, Tatar, Çerkez, Muhacir, Arap, Acem, Ermeni, Rum, E¤inli, Vanl›,
Frenk, fi›k Bey, Züppe, Mahalle ‹htiyar›, Zorba, Cüce, Mirasyedi, Hoca, Tatl›su
Frengi, Tiryaki, Esrarkefl, Afl›k, Sarhofl/Matiz, Aptal/Denyo, Kambur, Külhanbeyi,
Tuzsuz, Efe/Zeybek, Ecnebi Mukallidi, Yeni Zengin, Çingene, Vurdumduymaz,
Bobstil, Muhtekir, Tulumbac›lar, Simitçi, Oyunçakç›, Susamc› Arap, Yeniçeri A¤a-
s› ve Maiyeti, Hokkabazlar olarak say›labilir. Bu taklitlerin baz›lar› oyunda sadece
birkaç cümle söyler. Oyunbafl› bu taklitlerin meydana ç›k›fl s›ras›n› istedi¤i gibi dü-
zenleyip say›lar›n› azalt›p artt›rabilir. Ancak, külhanbeyi genellikle oyunun dü¤ü-
münün çözülmesinde rol ald›¤› için taklitlerin en sonuncusu olarak meydana ge-
lir. Ayn› türden taklitlerin mesela Kayserili, E¤inli Kastamonulu gibi flive özellikle-
riyle ön planda olan taklitlerin arka arkaya gelmesi ustaca bir düzenleme olarak
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görülmez. Taklitler, dil, tav›r, meslek, fiziksel veya ruhsal dengesizlik, cinsiyet,
memleket, yafl, din ve benzeri özellikler göz önünde bulundurularak canland›r›l›r.
Orta oyunundaki kal›plaflma, taklitlerin canland›r›lmas›nda kendini gösterir. Taklit-
ler de kendilerine has oyun havalar› eflli¤inde meydana gelirler. Mesela, Zeybek,
zeybek havas› eflli¤inde ço¤unlukla dans ederek sahneye gelir.

Geleneksel seyirlik türlerin hepsinin ortak özelli¤i göstermeci/yan›ltmas›z ve
aç›k biçim anlay›fl›d›r. Karagöz, kukla, köy seyirlik oyunlar›nda gördü¤ümüz bu
anlay›fl orta oyununa da egemendir. Bu nedenle, orta oyununun esas›, temel oyun
çat›s› ile kal›plaflma olgusunun varl›¤›ndan söz edilse de do¤açlamaya dayan›r. Or-
ta oyununda da yaz›l› metin yoktur. Oyuncular›n, oyunun icras›nda do¤açlama
olarak yaratmalar›yla oyun oluflur. Orta oyununda oyun; oyuncularla, oyunun dra-
matizasyon gelene¤ine vak›f dinleyiciler aras›ndaki iletiflimin hem sa¤lay›c›s› hem
de bu sürecin üretti¤i bir üründen baflka bir fley de¤ildir. Canl›, dinamik ve istekli
bir seyirci kitlesi karfl›s›nda meydana ç›kan bir orta oyunu kolu bu tür bir seyirci-
den ald›¤› elektri¤i (olumlu ve teflvik edici etkiyi) do¤rudan do¤ruya icra etti¤i ve
do¤açlama olarak yarat›p oynad›¤› oyuna yans›tacakt›r. E¤er seyirci oyuna çok il-
gi gösterirse Piflekâr, oyuna daha çok taklit sokarak oyunu uzatacakt›r. Seyircinin
ilgisi oynayanlar›n icralar›n› da olumlu yönde etkileyecektir. 

Burada yer alan bilgilerin bir k›sm› Metin And’›n Geleneksel Türk Tiyatrosu: Köylü ve
Halk Tiyatrosu Gelenekleri, (‹stanbul: ‹nk›lap ve Aka Yay›nlar›, 1985) adl› kitab›ndan
al›nm›flt›r. Orta oyunu konusunda daha fazla bilgiyi bu kitab›n 7. bölümünde bulabilirsi-
niz.

Sizce, orta oyununda konu olarak ola¤anüstülüklerin azalt›l›p daha gerçekçi konular›n
ortaya ç›kmas›n›n nedeni ne olabilir?
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Kukla Kavram›n› Aç›klamak
Kukla, konuflmalar› ve ses taklitlerini tek bir sa-
natç›n›n üstlendi¤i ve kiflileri temsil eden yapma
bebeklerin oynat›ld›¤› geleneksel bir seyirlik
oyundur. Çeflitli malzemelerden yap›lm›fl elle, ip-
le veya sopayla oynat›lan bu küçük bebeklere
“kukla”, bu bebeklerle yap›lan gösteriye “kukla
oyunu” ve oynatan kifliye de “kuklac›” ad› verilir.
Kukla, bir e¤lence biçimidir. Günümüzde pek
çok araflt›rmac› Budizmin kayna¤›n› oluflturan fia-
manizmin, kukla sanat›n›n kökenini oluflturmas›
ihtimalinin yüksek oldu¤unu düflünmektedir. 
Türk kukla gelene¤inde oyunlar çeflitli teknikler-
le icra edilir. Bu tekniklere ba¤l› olarak oluflturul-
mufl kukla oyunu türleri vard›r. Bunlar “El kukla-
s›”, “‹pli kukla”, “‹skemle kuklas›”, “Araba kukla-
s›”, “Dev kuklas›”, “Köy kuklas›”, “Ayak kuklas›”,
“Yer kuklas›”, “Canl› kukla”lard›r. Kuklada oyu-
nun bafl tipleri “‹bifl” ve “‹htiyar”d›r. Konular›n›
ço¤unlukla karagöz ve orta oyunundan alan kuk-
la oyununda yer alan di¤er kifliler: ‹bifl’in kar›s›
hizmetçi k›z Fatma, Arap, fieytan, Dalkavuk, Efe,
Yahudi, Laz, genç âfl›k delikanl›, delikanl›n›n sev-
gilisi, cadaloz, kötü ve zalim olarak özetlenebilir.
Kuklalar, e¤lendirmek amac›yla yap›ld›klar› gibi
oynat›lmalar› s›ras›nda gerek kiflileri gerekse kur-
gusal hikâyeleri ile e¤itici bir iflleve sahip olmala-
r› bak›m›ndan da oldukça önemlidirler.

Meddah Kavram›n› Tan›mlamak
Meddah kelimesinin sözlük anlam› “methedici”,
“övücü”dür. Sözlü kültür ortam›nda, olup biteni
ya da hayal edilip kurgulanarak oluflturulan an-
lat›y›, yüz yüze bir iletiflimle, seyirci kitlesinin
önünde, hareket ve taklitle anlatmaya “Meddah-
l›k” bunu yapan kifliye de “Meddah” ad› verilir.
Meddah bir anlat› türü olarak karagöz ve orta
oyunu gibi dramatik seyirlik türlerden kolayca
ayr›labilir. Ancak, meddah›n anlat› bölümlerinin
aralar›na söyleflmeli, taklitli, kiflilefltirmeli k›s›m-
lar yerlefltirildi¤i için kolayl›kla dramatik türler-
den say›labilir. Bu ba¤lamda, karagöz ve orta
oyunu sadece güldürmeceyi amaçlayan birer gös-
termeci tiyatro olmas›na karfl›l›k meddah seçti¤i
konulara göre benzetmeci ve gerçekçi modern
tiyatroya daha yak›nd›r. 
Meddahlar hikâyelerini yaz›lm›fl bir kitaptan oku-
yup aç›klamalar yaparak ve yer yer de baz› hare-
ketleri ve fliveleri taklit ederek, dinleyicinin ilgisi
çekerek sanatlar›n› icra edebilecekleri gibi olay
örgüsünü ve kahramanlar›n› bildikleri bir hikâye-
yi tamamen do¤açlama olarak yer yer taklitlerle
süsleyerek de anlatabilirler. Meddahlar›n icralar

esnas›nda kostüm, aksesuar özellikle de müzik ve
dans ögelerinden de yararland›klar› görülmekte-
dir. Meddah›n sanat›n› icra ederken kulland›¤› iki
arac› vard›r. Bunlardan biri, omzuna att›¤› veya
boynuna dolad›¤› mendili, di¤eri de sopas›d›r.
Türk meddah gelene¤inin icralar›nda kal›plaflm›fl
bölümler bulunur. Bunlar: “Bafllang›ç”, “Aç›kla-
ma”, “Senaryo” ve “Bitifl” olarak s›ralanabilir. 
Meddahlar anlatt›klar› hikâyeleri uygun bir ye-
rinde keserler. Bu hareketleriyle hem dinleyicile-
rin kahve, çay ve tütün içerek dinlenmelerini sa¤-
lar hem de elde dolaflt›r›lan bir tepsiyle dinleyici-
lerden para toplat›rlard›. 

Orta Oyununu Aç›klamak
Orta oyunu dört bir yan› seyircilerle dolu bir
meydan›n ortas›nda, belli bir konu çerçevesinde,
herhangi bir yaz›l› metne ba¤l› kalmadan, canl›
oyuncular taraf›ndan do¤açlama olarak oynanan
geleneksel seyirlik bir oyundur. Belli bir olay et-
raf›nda oluflturulan bu oyunun icras›nda birden
çok oyuncu rol al›r. Orta oyunu müzik, dans, flar-
k›, taklit ve konuflmalardan oluflan bir bütündür.
Orta oyununda en önemli roller “Piflekâr” ve “Ka-
vuklu” rolleridir. Bu roller hep Türkler taraf›ndan
oynanm›flt›r. Bunun d›fl›ndaki rollerde Yahudi,
Rum, Çingene gibi topluluklardan sanatç›lar da
oynam›fllard›r. Orta oyunu kollar›nda “usta-ç›rak”
temelli geleneksel e¤itim verilirdi. Oyuncu olmak
isteyen yetenekli gençler küçük yafllar›ndan itiba-
ren bu kollara girip yetiflirler, diplomalar›n› ald›k-
tan sonra kendi bafllar›na oyun oynamaya hak
kazan›rlard›. Orta oyununun oynand›¤› yer ve
oyun oynan›rken kullan›lan birimler farkl› adlarla
an›l›rlar. Bunlar: Orta Oyunu Meydan›, Sand›k
Odas›, Kap›, Çalg›c›lar›n Yeri, Dükkan, Meydan,
Yenidünya, Mevki, Kafes, Parmakl›k’t›r.
Orta oyununun bölümleri ise, “Girifl”, “Muhâve-
re”, “Fas›l” ve “Bitifl”tir. Orta oyununda di¤er se-
yirlik türlerde oldu¤u gibi kifliler karakter de¤il
tiptirler. Kavuklu, Piflekâr, Zenneler ve Taklitler,
orta oyununun klasikleflmifl oyuncu kadrosunu
olufltururlar.
Geleneksel seyirlik türlerin hepsinin ortak özelli-
¤i göstermeci anlay›fl›d›r. Karagöz, kukla, köy se-
yirlik oyunlar›nda gördü¤ümüz bu anlay›fl orta
oyununa da egemendir. Orta oyununda da yaz›l›
metin olmay›fl› canl›, dinamik ve istekli bir seyir-
ci kitlesi karfl›s›nda meydana ç›kan bir orta oyu-
nu kolunun bu tür bir seyirciden ald›¤› elektri¤i
do¤rudan do¤ruya do¤açlama olarak yarat›p oy-
nad›¤› oyuna yans›tmas›n› sa¤lar. Seyircinin ilgisi
oynayanlar›n icralar›n› da olumlu yönde etkiler. 
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1. Konuflmalar› ve ses taklitlerini tek bir sanatç›n›n üst-
lendi¤i geleneksel bir seyirlik oyundur. Halk aras›nda
“bebek, çömçe gelin” ve “karaçör” olarak da adland›r›-
l›r. Gösterilerinin bafl›nda oyuna haz›rl›k mahiyetinde
kanto ve benzeri bir k›s›m bulunur. Oyunun e¤lendiri-
ci etkisi sözlerden çok karakterlerin hareketlerindeki
tuhafl›klardad›r. 
Yukar›daki parçada afla¤›dakilerin hangisinden söz edil-
mektedir?

a. Kukla
b. Orta oyunu
c. Meddah
d. Köy tiyatrosu
e. Karagöz

2. Afla¤›dakilerden hangisi Türk kukla oyun gelene-
¤indeki oynat›m tekniklerinden de¤ildir?

a. Dev kuklas›
b. Cüce kuklas›
c. ‹skemle kuklas›
d. Araba kuklas›
e. Canl› kukla

3. Afla¤›dakilerden hangisi Türk kukla sanat›nda kuk-
lac›lara verilen isimlerden biridir? 

a. Suretbaz
b. ‹htiyar
c. Meddah
d. Cümbüfl
e. Piflekâr

4. Oyuncunun tek bafl›na haz›rlay›p yürüttü¤ü seyirlik
bir oyun çeflidir. Sözlük anlam›yla övgücü demektir.
Oyuncunun elinde bir baston, omzunda da bir mendil
vard›r. Mendili, ses ve flive taklitleri yaparken; bastonu
da çeflitli sesler ç›kartmak için kullan›r. Anlat›c› seyirci-
nin performans›na göre anlat›fl tarz›n› belirler bu ne-
denle her anlat›flta farkl›l›klar ortaya ç›kar.
Yukar›daki parçada afla¤›dakilerin hangisinden söz edil-
mektedir?

a. Kukla
b. Meddah
c. Orta oyunu
d. Karagöz
e. Tiyatro

5. Meddah oyununun “bafllang›ç” bölümünde afla¤›da-
kilerden hangisine yer verilir?

a. Selis
b. Koflma
c. Divanî
d. Kalenderî
e. Destan

6. Afla¤›dakilerden hangisi Türk meddah gelene¤inin
icralar›nda yer alan bölümlerden biri de¤ildir?

a. Divan
b. Senaryo
c. Bitifl
d. Bafllang›ç
e. Aç›klama

7. Halk Edebiyat› seyirlik oyunlar›ndand›r. Ortaya ç›k›-
fl› XVIII. yüzy›l sonudur. Çepeçevre ve seyircilerle ku-
flat›lm›fl bir alanda oynan›r. Önemli araçlardan biri “fiak-
flak” ad› verilen ses ç›kartmak amac›yla kullan›lan alet-
tir. Do¤açlama oynan›r. Kavuklu Hamdi, Dümbüllü ‹s-
mail önemli oyuncular›ndand›r.
Yukar›daki parçada afla¤›dakilerin hangisinden söz edil-
mektedir?

a. Karagöz
b. Meddahl›k
c. Kukla
d. Köy tiyatrosu
e. Orta oyunu

8. Afla¤›dakilerden hangisi orta oyununun bölümler-
den biri de¤ildir?

a. Girifl
b. Muhavere
c. Fas›l
d. Zuhurî
e. Bitifl

9. Afla¤›dakilerden hangisi karagöz, meddah ve orta
oyunu gibi seyirlik halk oyunlar›n›n ortak özelliklerin-
den biri de¤ildir?

a. Göze ve kula¤a seslenmeleri.
b. Güldürü ö¤esine yer vermeleri.
c. Tek kiflilik gösteri olmalar›. 
d. fiive taklitlerinden yararlanmalar›.
e. Sözlü tiyatro örne¤i olmalar›.

10. Afla¤›dakilerden hangisi Halk Edebiyat›n›n seyirlik
türlerinden biri de¤ildir?

a. Meddah
b. Kukla
c. Köy seyirlik oyunlar›
d. Ortaoyunu
e. Masallar

Kendimizi S›nayal›m
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B‹R ORTA OYUNUNDAN B‹R KES‹T

UÇMAK

KAVUKLU: Sorma Tosuncu¤um, bir felâket atlatt›m ki
tarif kabul etmez...
P‹fiEKÂR: Aman, geçmifl olsun Hamdici¤im!
KAVUKLU: Geçmifl olsun ki, geçmifl olsun...
P‹fiEKÂR: Naklet bakay›m, merak ettim.
KAVUKLU: Can›m, geçende f›rt›na ç›kmad› m›yd›?
P‹fiEKÂR: Evet, hattâ ben korkudan evin bodrumuna
kaçm›flt›m; sen nerede idin?
KAVUKLU: Ben göklerde...
P‹fiEKÂR: Deme!...
KAVUKLU: Nas›l deme! Hâlâ tir tir titriyorum... Has›m
has›m yan›yorum...
P‹fiEKÂR: Sak›n s›tma olmas›n?
KAVUKLU: S›tma kaç para eder!
P‹fiEKÂR: Vâh, vâh! Aman Hamdici¤im, anlat bakay›m...
KAVUKLU: ‹flte, o f›rt›na sabah› idi. Rüzgâr daha pek o
kadar esmiyor, ya¤mur azar azar çiseliyordu. Evden
flemsiyeyi ald›m, açt›m. D›ra¤man, Fethiye yolunu tut-
tum. Fâtih Meydan›’na geldim, rüzgâr ziyâdeleflti (fazla-
laflt›).
P‹fiEKÂR: Aç›k, yüksek yerde öyledir.
KAVUKLU: Bakt›m ki flemsiye dikilme¤e bafllad›, nere-
de ise elimden kurtulacak... S›k› s›k› sap›na sar›ld›m.
P‹fiEKÂR: Allah vere de bocalamayayd›n!
KAVUKLU: Bocalamak nerede? Rüzgâr sertlefltikçe sert-
leflti, flemsiye dikildikçe dikildi.
P‹fiEKÂR: Aman!
KAVUKLU: Aman› zaman› yok... Bir aral›k vücûdümde
bir hafiflik duydum. Dikkat ettim ki Fâtih Cami’nin ka-
p›s›n›n üstü ile bir hizâye gelmiflim... Kurflunlar bana
do¤ru...
P‹fiEKÂR: Ne diyorsun? Yat afla¤›... Maazallah bir tane-
si isabet etti mi?
KAVUKLU: Tosun, sen bunam›fls›n! Tüfek kurflunu de-
¤il... Kubbe kurflunlar›...
P‹fiEKÂR: Hay Allah müstehakk›n› versin... Yüre¤im
hop etti!
KAVUKLU: Benimkini sorma, neler etti? Ben, hâlâ yürü-
yorum zannediyordum. Bir de göz ucu ile bakay›m ki
ayaklar›m yerden kesilmifl, ben, on befl arfl›n yükselmifl
de¤il miyim?
P‹fiEKÂR - E..eee... Sonra?
KAVUKLU: Sonras›, büyük kubbe, derken flerefesi,
alemleri...
P‹fiEKÂR: Yâ düflseydin?

KAVUKLU: Kabil mi? fiemsiyenin sa¤lam oldu¤unu bili-
yordum. Art›k afla¤›lara bakm›yordum. Gözlerim karar›r
diye korkuyordum. Uç babam, uç...
P‹fiEKÂR: Oh, ben senin yerinde olsam çaylak maylak,
akbaba kovalar, yakalard›m.
KAVUKLU: O havada rast gelirsen...
P‹fiEKÂR: Aman Hamdici¤im, bir fleyi daha merak et-
tim. Yolu nas›l buluyordun? Pusulan var m›yd›?
KAVUKLU: Pusulam yoktu amma cebimde, kâ¤›d›n›n
üzeri harital› cigara kâ¤›d› vard›; ç›kar›p bak›yordum.
P‹fiEKÂR: Acaba, nerelere kadar gittin?
KAVUKLU: Düz gitseydim, muhakkak fiam’› bulmufl-
tum. Fakat dik gitti¤im için, haritadan bulundu¤um nok-
tay› tayin ettim ki Çukurbostan üzerindeyim.
P‹fiEKÂR: Eee.. Ne ise? Pek o kadar uzun de¤il.
KAVUKLU: Evet... Ne diyordum...
P‹fiEKÂR: Çukurbostan üzerindeyim, diyordun!
KAVUKLU: Hâ... Bir de, rüzgâr birdenbire kesilmez mi?
Bafllad›m inme¤e...
P‹fiEKÂR: Aman!...
KAVUKLU: Aman ki aman... Tam yar› yola kadar indim,
günefl de ç›kt›. Ç›kar ç›kmaz gözlerim kamaflt›. Ne olu-
yorum deme¤e kalmad›, flemsiye ‘Paff!’ dedi, delindi.
P‹fiEKÂR: Eyvah!
KAVUKLU: ‹flitiyordum, mahalle çocuklar›, “Gökten
adam ya¤›yor!” diye ba¤›r›yorlard›. Onlar› dinleyeyim
derken, flemsiye tersine döndü. Harita elimden düfltü.
Ben de kendimi b›rakt›m.
GÖZÜM S‹Z‹ ISIRIYOR

(Piflekâr kenardad›r. Zurna Kavuklu havas› çalar. Ka-
vuklu gelir).
KAVUKLU: Yürü, yürü karfl›na hamam ç›kacak dediler,
bu mefta ç›kt›.. Dur flunu bir okuyay›m. 
Ey benim ruh-i revan›m

Zannetme ki Sultan Süleyman›m

Tersane i amire de

Ocakç› Süleyman›m

Tarihi vefat› bin üç yüz alt› bozuk.

P‹fiEKÂR: Vay efendim.
KAVUKLU: Ayy! Bir fley mi söyledin?
P‹fiEKÂR: U¤urlar olsun diyorum.
KAVUKLU: Eyvallah da sana ne?
P‹fiEKÂR: Aman efendim, ne demek bana ne? Aflinal›k
etmek mutad›md›r.
KAVUKLU: Ya demek her gördü¤ün mundara afl›lan›rs›n.
P‹fiEKÂR: Ah ne yanl›fl telakki iki gözüm. Demem o de¤il.
KAVUKLU: Ya ne?

Okuma Parças›
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P‹fiEKÂR: Yani gözüm sizi ›s›r›yor. 
KAVUKLU: Hoflt, hoflt cübbemi y›rtacak. 
P‹fiEKÂR Yanl›fl anlad›n›z. Maksad›m size ikaz etmek.
KAVUKLU: A¤z›n› topla ben kaz de¤ilim. 
P‹fiEKÂR: Yine yanl›fl anlad›n›z. Sizi tan›yorum da bir
türlü ç›karam›yorum.
KAVUKLU: Ç›karamazs›n.
P‹fiEKÂR: Neden a can›m?
KAVUKLU: Ben iyice bataktay›m. Çekil yolumdan da
gideyim. Benim derdim bana yeter. 
P‹fiEKÂR: Ah, ne dediniz, ne güzel bir beyittir o..
Benim derdim bana yeter

Bir dert de sen katma bülbül.

KAVUKLU: Bülbül mü? Seni fena yapar›m ha.
P‹fiEKÂR: K›zmay›n efendim, sizi tan›d›¤›m› anlatmak
istiyorum ama ifle nerden bafllayay›m?
KAVUKLU: Karfl›mda böyle bostan korkulu¤u gibi diki-
lirsen ben bafllayaca¤›m. 
P‹fiEKÂR: Sinirden hemen köpürüyorsunuz neden?
KAVUKLU: Köpürürüm tabii. Sabahleyin kahvalt›da iki
kal›p sabun yedim. 
P‹fiEKÂR: Hiddetinizi b›rak›n da isminizi ba¤›fllay›n.
KAVUKLU: Olmaz.
P‹fiEKÂR: Neden?
KAVUKLU: ‹smimi sana ba¤›fllarsam ben ads›z kal›r›m.
P‹fiEKÂR: Yine yanl›fl anlad›n›z. (Ba¤›r›r) Senin ismin
ne ulan denmez de.. Nezaket icab› ad›n›z ba¤›fllar m›s›-
n›z efendim denir. Ad›n›z ne?
KAVUKLU: Çatt›k belaya.. Hamdi..
P‹fiEKÂR: Nerenin Hamdi’si? 
KAVUKLU: Bostanc›’n›n Hamdi’si. Bir yiyen bir daha
yiyor çiçe¤i burnunda. Bak ne kadar körpe?
P‹fiEKÂR: Aah.. ahh... da¤ da¤a kavuflmaz insan insana
kavuflur.. Ah.. tanr›m herkesi sevdi¤ine kavufltursun.
KAVUKLU: Ne murad›n varsa versin efendim. (dilenir)
P‹fiEKÂR: ‹yiyim sen ne yap›yorsun?
P‹fiEKÂR: Ben sizi bulmaya çal›fl›yorum. 
KAVUKLU: Hah flimdi de saklambaç oynuyoruz. 
P‹fiEKÂR: De¤il a can›m yeni ad›n›z ö¤rendim. Hamdi. 
KAVUKLU: Evet Hamdi.
P‹fiEKÂR: Peki? Nas›l Hamdi?
KAVUKLU: Zeytinya¤l› Hamdi.
P‹fiEKÂR: Nas›l olur efendim?
KAVUKLU: Ben piflirdim güzel oluyor? Sen de bir tad›-
na bak›ver istersen. (kafas›n› uzat›r)
P‹fiEKÂR: Hay Allah müstak›n› versin. Zeytinya¤l› Ham-
di olur mu hiç?

KAVUKLU: Zeytinya¤l› Ayfle olur da Hamdi’si neden
olmas›n?
P‹fiEKÂR: Efendim insan›n bir soy ismi yok mudur?
KAVUKLU: Öyle söylesene. Elbette vard›r.
P‹fiEKÂR: Gördün mü nas›l anlaflt›k. Ben de onu soru-
yorum. Sizinki ne? 
KAVUKLU: Tamam ben de onu söylüyorum benimki
yok. 
P‹fiEKÂR: Hamdi yok.
KAVUKLU: Çatt›k belaya. Hamdi yok de¤il sade Ham-
di. 
P‹fiEKÂR: Haa.. Hamdi sade.
KAVUKLU: Hoppala de¤il yahu. Yani sipsivri Hamdi.
Öf be sipsivri de¤il. Hamdi yuvarlakça. 
P‹fiEKÂR: Evet.. Hamdi yuvarlakça.
KAVUKLU: Tanr›m sen sab›r ver.. Ne lak›rd› anlamaz
adams›n. Yaln›z Hamdi.
P‹fiEKÂR: Vah vah. Hamdi yaln›z, demek.
KAVUKLU: fiimdi oynataca¤›m.. Hamdi baya¤› Hamdi.
P‹fiEKÂR: (surat›n› ekflitir) Ihh Hamdi baya¤›.
KAVUKLU: Bana bak g›rtla¤›n› s›kar›m ha!
P‹fiEKÂR: Hiddet buyurmay›n. Soyunuzu, sopunuzu iyi-
ce ö¤renmek istedim. 
KAVUKLU: Soyum sopum yok. Çekil yolumdan.
P‹fiEKÂR: Soyunuz sopunuz olmaz olur mu efendim?
Sizi bu dünyaya kim getirdi?
KAVUKLU: Kimse getirmedi. Ben kendim geldim.
P‹fiEKÂR: Nas›l geldin?
KAVUKLU: Sora sora geldim.
P‹fiEKÂR: Hamdi Efendi latifeyi b›rak›n, sizi kim getirdi
dünyaya?
KAVUKLU: Anam›n ifli vard› halam getirdi.
P‹fiEKÂR: Senin anan›n, baban›n, amcan›n, day›n›n, ha-
lan›n, ailenin... Soyu sopu yok mu?
KAVUKLU: Haa.. sonunu iyi ba¤lad›n yoksa hâlin ha-
rapt›. Var.
P‹fiEKÂR: Hah, bak iflte varm›fl. Söyle bakal›m. Baban›z
kim? Ne ifl yapar?
KAVUKLU: fiimdi de nüfusumu ç›kartacak. Yahu sana
ne bundan?
P‹fiEKÂR: Sana ne olur mu a can›m, sizi tan›yorum ben.
KAVUKLU: Öyle mi?
P‹fiEKÂR: Evet. Nerede oturuyorsunuz?
KAVUKLU: Aksaray’da.
P‹fiEKÂR: Aksaray’›n neresinde?
KAVUKLU: Beyaz›t’a gel.
P‹fiEKÂR: Geldim.



236 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

KAVUKLU: Oradan afla¤› kendini koyuver.
P‹fiEKÂR: Niye koyuvereyim?
KAVUKLU: Koyuver ki afla¤›da surat›n›n hayr›n› göre-
sin.
P‹fiEKÂR: Oldu mu ya?
KAVUKLU: Seni kestirmeden götürüyorum.
P‹fiEKÂR: Sonra?
KAVUKLU: Aksaray’da Valide Cami’ni geç.
P‹fiEKÂR: Geçtim.
KAVUKLU: Sa¤a sap.
P‹fiEKÂR: Sapt›m.
KAVUKLU: Yürü yürü yürü yürü.
P‹fiEKÂR: Birader beni o kadar yürütme.
KAVUKLU: Niye?
P‹fiEKÂR: Benim kalbim var.
KAVUKLU: Benim de dala¤›m var. Bofl ver! Biraz daha
yürü bir çeflmeye geleceksin.
P‹fiEKÂR: Çeflmenin neresinde?
KAVUKLU: Yala¤›n içine bak. Serinlemek için içine gir-
mifl olabilirim. 
P‹fiEKÂR: Olur mu can›m, sonra?
KAVUKLU: Çeflmenin karfl›s›ndaki flekerciye gir.
P‹fiEKÂR: fiekercinin neresinde?
KAVUKLU: Akide kavanozunun içinde.
P‹fiEKÂR: Anlamad›m.
KAVUKLU: Yahu sana Aksaray’daki fiekerci Soka-
¤›’ndan bahsediyorum. 
P‹fiEKÂR: Hamdi Efendi.. Latifeyi b›rak›p flöyle bir yü-
züme bakar m›s›n?
KAVUKLU: Anlamad›m, nas›l yani?
P‹fiEKÂR: fiöyle gözümün içine bir bakar m›s›n?
KAVUKLU: Bakay›m efendim.
P‹fiEKÂR: Gözümde tan›d›k bir nokta gördünüz mü?
KAVUKLU: Sen de kula¤›ma bak.
P‹fiEKÂR: Orada ne var?
KAVUKLU: Aksaray Karakolu.
P‹fiEKÂR: Tuuuu.. tuuuu.. puuuu..
KAVUKLU: fiimdiden islim koyuvermeye bafllad›.
P‹fiEKÂR: fiimdi tan›d›m sizi.
KAVUKLU: Ya tan›d›n demek. 
P‹fiEKÂR: Kurfluncu Habibe’nin o¤lu, Hamdi de¤il mi-
sin? Babanda Nalbant Mustafa.
KAVUKLU: Kimbilir seni kaç kere nallam›flt›r?
P‹fiEKÂR: Bir yafl›ma daha girdim.
KAVUKLU: Herhalde altm›fl olmuflsundur.
P‹fiEKÂR: Sen beni nas›l tan›mazs›n? ‹smail, Küçük ‹s-
mail.. Çocukluk arkadafl›n.
KAVUKLU: ‹smail.. ‹smailci¤im.. Sahi sen misin? Vah
kardeflim sana neler olmufl baya¤› de¤iflmiflsin? 

P‹fiEKÂR: Zaman eskitti beni. Valide, peder hayatta m›?
KAVUKLU: Evet ikisi de ayakta.
P‹fiEKÂR: Oh.. oh.. güle güle otursunlar.
KAVUKLU: Yer yok ki nereye otursunlar?
P‹fiEKÂR: Ne oturmas› Hamdici¤im sa¤ m› demek isti-
yorum.
KAVUKLU: Nerede efendim göçtüler.
P‹fiEKÂR: Ya demek tafl›nd›lar.
KAVUKLU: Evet kira fazla geldi, gittiler yahu öldüler
be...
P‹fiEKÂR: Ya demek sizlere ömür, hiç duymad›m.
KAVUKLU: Çok habersiz geldi.
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1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kukla” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kukla” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Kukla” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Meddah Gelene¤i”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Meddah Gelene¤i”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Meddah Gelene¤i”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Orta Oyunu” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Orta Oyunu” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise üniteyi yeniden göz-
den geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise üniteyi yeniden göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Hem karagöz hem de kukla, seyircilere gösterilerek oy-
nat›lan mukavva, alç› veya tahta gibi maddelerden ya-
p›lm›fl nesnelerdir. Her iki oyunda da canl› oyuncu yok-
tur. Her iki oyunda da bir oynat›c› bu nesneleri tek ba-
fl›na oynatmakta ve her bir tipi ayr› ayr› seslendirmek-
tedir.

S›ra Sizde 2

Günümüz sanatç›lar›ndan Cem Y›lmaz ile meddah sa-
nat› aras›ndan bir iliflki kurulabilir. Cem Y›lmaz’›n gös-
terileriyle meddahl›k sanat› aras›nda her ikisinin de din-
leyici önünde hikâye anlatmas› ve bu hikâyelerde tak-
litlerin yer almas›, çeflitli kiflilefltirmeler olmas› bak›mla-
r›ndan benzerlikler vard›r. Ayr›ca, Cem Y›lmaz’›n da
sahnede tek bafl›na olmas›, ço¤unlukla ona ayr›lm›fl bir
koltukta oturup hikâye anlatmas› ve yan›nda bir mendil
veya havlu bulundurmas› gerekti¤inde bununla bir ta-
k›m baflka fleyleri canland›rmas› bak›m›ndan da ben-
zerlikler bulunabilir.

S›ra Sizde 3

Orta oyununda ola¤anüstülüklerin azalt›l›p daha ger-
çekçi konular›n ele al›nmas›n›n en önemli nedeni icra
ortam›nda bu tür olaylar› gerçeklefltirebilmenin zorlu¤u
hatta imkâns›zl›¤›d›r. Ola¤anüstü unsurlar ancak anlat›-
lanlar›n bir rüya oldu¤u sonucuyla biten “rüya moti-
fi”nde yer almaktad›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹slâmiyet öncesi Türk edebiyat› kavram›n› aç›klayabilecek,
Türklerin kabul ettikleri dinleri tan›mlayabilecek,
Ozan-Baks› edebiyat› kavram›n› aç›klayabilecek,
‹slamiyet öncesi Türk edebiyat›n›n fliir tür ve flekillerini tan›mlayabilecek,
Dede Korkut Hikâyeleri kavram›n› tan›mlayabileceksiniz.

• ‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat›
• Ozan-Baks›
• fiamanizm
• Kam (flaman)

• Maniheizm
• Budizm
• Dede Korkut
• Dede Korkut Hikâyeleri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na Girifl Ozan-Baks›
Edebiyat Gelene¤i

• ‹SLÂM‹YET ÖNCES‹ TÜRK
EDEB‹YATI

• TÜRKLER‹N KABUL ETT‹⁄‹ D‹NLER
• OZAN-BAKSI EDEB‹YATI
• ‹SLÂM‹YET ÖNCES‹ TÜRK

EDEB‹YATINDA fi‹‹R TÜR VE
fiEK‹LLER‹

• DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹

10
HALK EDEB‹YATINA G‹R‹fi



‹SLÂM‹YET ÖNCES‹ TÜRK EDEB‹YATI
Türkiye’de Türk edebiyat› tarihini ilk tasnif denemesini Mehmed Fuad Köprülü
yapm›flt›r. Bu tasnifinde Köprülü, ‹slâmiyetin Türklerin büyük bir ço¤unlu¤u tara-
f›ndan kabul edilmesini temel ölçüt olarak kullanm›flt›r. Buna göre Türk edebiyat›
tarihi üç döneme ayr›lm›flt›r:

1) ‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat›
a) Sözlü Edebiyat
b) Yaz›l› Edebiyat

2) ‹slâm Uygarl›¤› Etkisindeki Türk Edebiyat›
A) Halk Edebiyat›

a) Anonim Halk Edebiyat›
b) Dinî Tasavvufî Halk Edebiyat›
c) Âfl›k Tarz› Halk Edebiyat›

B) Divan Edebiyat›
3) Bat› Uygarl›¤› Etkisindeki Türk Edebiyat›
Bu Türk edebiyat›n› tasnif denemesi zaman içinde kal›plaflarak yayg›nlaflm›flt›r.

Bugün de tart›flmas›z kesin bir do¤ru imiflcesine kullan›l›p ö¤retilmeye devam edil-
mektedir. Oysa bu tasnif  denemesi ‹slâmiyeti günümüzde bile kabul etmemifl Sa-
ha (Yakut), Çuvafl, Hakas, T›va, Altay, Karay, Urumlu ve Gagauz gibi Türk boyla-
r› düflünüldü¤ünde anlams›zd›r. Dahas›, kültür tarihimiz boyunca hiçbir kesintiye
u¤ramadan geliflerek devam etmifl olan Türk sözlü edebiyat gelene¤ininin bu son
derece önemli özelli¤ini tam olarak yans›tmaktan uzakt›r. ‹slâmiyet öncesi Türk
sözlü edebiyat›n›n do¤rudan do¤ruya tür, flekil, tema, motif  baz›nda devam› olan
“Halk Edebiyat›” bu tasnife göre tuhaf bir biçimde ‹slâmiyetin kabulüyle birlikte
ortaya ç›kmaktad›r. Bu tasnife göre haz›rlanm›fl Türk edebiyat› tarihlerinde ‹slâmi-
yet öncesi Türk edebiyat› döneminin ürünlerine yeterli derecede önem de verilme-
di¤i görülmektedir. Âdeta birkaç esere iflaretle geçifltirilmektedir.

Bu dönemin, Türk edebiyat›n›n ilk yarat›c›lar› olan “kam”lar›n (flamanlar›n),
toplumsal ifl bölümünün geliflmesiyle ortaya ç›kan “ozan”lar ve “baks›”lar›n olufl-
turdu¤u sözlü edebiyat gelene¤i, “Ozan-Baks› Edebiyat Gelene¤i” olarak adland›-
r›lmaktad›r. Bafllang›çtan ‹slâmiyetin kabulüne ve yeni edebiyat geleneklerinin or-
taya ç›kmas›na kadar olan dönemin “Ozan-Baks› Edebiyat Gelene¤i” olarak ele
al›nmas› son derece do¤ru ve yararl›d›r. Böylece, bu gelene¤in üzerine daha son-
raki yüzy›llarda oluflacak olan “Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyat›” ve “Âfl›k Tarz› Halk

Ozan-Baks› Edebiyat
Gelene¤i

Ozan: fiiirlerini saz eflli¤inde
söyleyen ola¤anüstü güçlere
sahip halk flairi, kam.

Baks›: Ola¤anüstü güçlere
sahip fliir söyleyen musiki ile
sihir ve tedavi yapan hekim,
kam.



Edebiyat›” gelenekleri aras›ndaki süreklili¤i anlamak kolaylaflacakt›r. Daha da
önemlisi, günümüzde de sözlü edebiyatlar› kamlar (flaman) taraf›ndan sürdürülen
Türk boylar›n›n bu tür edebî verimlerini bu bafll›k alt›nda ele al›p ifllemek müm-
kün olacakt›r.

‹slâmiyet öncesi Türk edebiyat›n›n “sav” (atasözü) ve “sagu” (a¤›t) gibi anonim
türleriyse zaten adland›rmada kullan›lan terimlerin de¤iflmesinin ötesinde tarih bo-
yunca kendi geliflim çizgilerinde yaflamaya devam ettiler. Böyle eksik bir s›n›flan-
d›rmaya ba¤l› bir ay›r›m onlar aç›s›ndan hiçbir zaman hiçbir anlam tafl›mad›.

TÜRKLER‹N KABUL ETT‹⁄‹ D‹NLER
Din bir milletin dünya görüflünü oluflturmada son derece önemli bir kaynakt›r.
Dünya görüflü k›saca, bir toplulu¤un dünya ve kâinat›n nas›l bir sistem içinde iflle-
di¤ine dair temel kabulleri olarak tan›mlanabilir. ‹ster sözlü isterse yaz›l› olsun
edebî eserleri yaratanlar, do¤al olarak dünya görüfllerini ve düflünüfllerini de d›fla
vurup ürünlerine yans›tacaklard›r. Hatta baz› eserler s›rf bu amaçla oluflturulacak-
t›r.  Bu tür bir dünya görüflü-edebiyat iliflkisi evrensel olarak bütün edebiyat gele-
neklerinde kolayca görülebilir.

Türkler, ‹slâmiyetten önce pek çok dini kabul etmifllerdir. Türklerin tarih bo-
yunca birbirinden farkl› birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi alt›na girmifl ol-
malar›, bu dinler do¤rultusunda yaz›l› ve sözlü edebiyat gelenekleri meydana ge-
tirmelerine yol açm›flt›r. Ayr›ca bu girdikleri dinlerden baz› inaçlar ve kal›nt›lar› de-
¤iflik flekiller alt›nda da olsa sözlü kültürde yaflamaya devam etmifltir. Bu nedenler-
le, Türklerin ‹slâmiyet d›fl›nda kabul ettikleri dinleri ve bunlar›n sonuçlar›na çok
k›saca da olsa iflaret etmek, Türk edebiyat›n›n ‹slâmiyet öncesi durumunu daha iyi
anlamak bak›m›ndan yararl› olacakt›r.

fiamanizm
Türklerin tarih sahnesine ç›kt›klar› Güney Sibirya Ormanlar› ile Altay Da¤lar› ara-
s›ndaki üçgende, tarih öncesi dönemde önce kad›nlar›n hakim oldu¤u anaerkil bir
toplum yap›s› içinde yaflad›klar› bilinmektedir. Kad›n› üstün cins, erke¤i ikincil bir
cins olarak kabul eden ve küçük gruplar hâlinde yaflayan bu topluluklar›n dinî, si-
yasi ve ruhani liderleri Türkçe “kam” ad› verilen kad›n flamanlard›. “Ak Ana” da
dedikleri, Umay Tanr›ça’ya kâinat›n yarat›c›s› olarak inan›yorlard›. Önceleri kad›n-
lara tabi olarak toplay›c›l›k, avc›l›k, bal›kç›l›k yapan erkekler hayvanlar› evcilleflti-
rerek avc›l›¤›n yan›nda hayvanc›l›k da yapmaya bafllad›lar. Demir ve benzeri me-
tallerden silah yapmaya bafllayan yeryüzündeki ilk üç bölgeden birisi olan Al-
tay’daki bu Ön-Türkler (Proto-Türkler) demircilerin de kad›nlar gibi kam (flaman)
olabilmesiyle, kad›n hakimiyetininin yerine erkek hakimiyetini oluflturdular. Bu
yeni oluflan ataerkil erkek egemen yap›da Umay Tanr›ça’n›n yerini eril niteliklere
sahip “Kök Tenri” veya “Gök Tanr›” ald›. Bütün bu de¤iflim süreçlerinde dünya gö-
rüflünü oluflturan “animist” anlay›fl ve “totemist” anlay›fllarla birleflmifl “flamanist”
kavray›fl ve yorumlay›fl eski Türk inanç sisteminin esas›n› teflkil etmifltir. Bu inanç
sistemine ba¤l› olarak kutsal kabul edilen cisim ve varl›klar etraf›nda tap›nma
amaçl› inanç ve düflünce örüntüsü olan kültler oluflmufltur. Geleneksel ve bu en
eski Türk dünya görüflüne göre kabul edilen kültlerden bafll›calar›; atalar kültü,
su, yer, da¤, a¤aç, orman, ay›, at, ay, günefl, y›ld›zlar, bozkurt, turna, kartal, de-
mir ve atefl kültleri say›labilir. Günümüzde, Türkiye’deki Müslüman Türkler ara-
s›nda bile bu eski kültlerle ilgili çeflitli halk inançlar›na ve dinsel uygulamalara
rastlanmaktad›r.
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fiaman: fiamanist dünya
görüflüne göre bireyleri ve
toplumunu, kötü ruhlar›n
etki ve eylemlerinden
koruyan, hastal›klar› iyi
edebilen, Gök Tanr›’yla ve
Erlik adl› yeralt›nda yaflayan
kötülük ruhuyla görüflüp
anlaflabilen, ata ruhlar› ve
Tanr›’n›n verdi¤i yeteneklerle
ola¤anüstü özelliklere sahip
oldu¤una inan›lan kifli.

Totemizm: ‹nsanla hayvan
ve bitkiler aras›nda bir
akrabal›k iliflkisi oldu¤una
dair inanç.

fiamanizm: Büyü ve
durugörüye dayal› ve tek
tanr›l› olabilen bir kabile
dini. Zamanla ortaya daha
geliflmifl flekilleri ç›kacakt›r.



Maniheizm
Mani adl› bir kifli M.S. III. yüzy›lda Mezopotamya’da kendi ad›yla an›lan bir din
kurmufltur. Mani dini, iki prensip iyi-kötü, karanl›k-ayd›nl›k, nur-zulmet üzerine
kurulmufltur. Buna göre yaflad›¤›m›z dünya iyi ve kötü unsurlar›n birleflmesinden
meydana gelmifltir. Bu dinin mensuplar› ‹pek Yolu’yla gittikleri Orta Asya’da onu,
Türk ‹mparatorlu¤u’nu yönetmekte olan Uygur Türklerine tan›tm›fllard›r. Uygurlar,
Maniheizmi, VIII. yüzy›lda Bö¤ü Ka¤an zaman›nda 762 y›l›nda resmî devlet dini
olarak kabul etmifllerdir. M.S. 840 y›l›nda K›rg›zlar taraf›ndan iktidardan indirilen
Uygur Türkleri Do¤u Türkistan’a, Hoço bölgesinde yaflayan Türklerin yan›na yer-
leflerek zaman içinde Mani din ve dünya görüflüne dayal› pek çok tercüme eser
içeren zengin bir “Maniheist Türk edebiyat›” meydana getirmifllerdir. Bu edebiyat
gelene¤inden pek çok tercüme mensur eserin yan›nda birkaç tane fliir günümüze
kadar gelebilmifltir.

Budizm 
Türklerin kabul etti¤i ve onlar› en çok etkileyen dinlerden birisi de Budizm’dir.
Budizm, yaklafl›k 2500 y›l önce Buda olarak bilinen Prens Siddhata Gomata tara-
f›ndan kurulmufltur. Temel inanc› olan tenasüh (ruh göçü) gere¤ince canl›lar Nir-
vana’ya (sonsuz mutluluk) ulafl›ncaya kadar öldükten sonra de¤iflik bedenlerde bir
çok kez dünyaya gelirler. Budizm M.S. III-IV. yüzy›llarda Do¤u Türkistan’da kuru-
lan manast›rlarla önce Karluk Türkleri aras›nda yay›lmaya bafllam›flt›r. Daha sonra-
lar› Göktürk Ka¤an› Topo Han Budizmi kabul etmifl ve Budizmin Türkler aras›nda
yay›lmas› yayg›nlaflm›flt›r. Ancak Budizmin Türkler aras›nda uzun süre kal›c› oldu-
¤u yer Manihesit Uygurlar›n 840’tan sonra yo¤un olarak yerleflti¤i Do¤u Türkis-
tan’d›r. Buraya yerleflen Uygur Türkleri burada yerleflik Budist Türklerin dinini be-
nimsemifllerdir. Bu Burkanc›  (Budist) Türk kültür merkezinde pek çok kitap Türk-
çeye çevrilmifl IX. yüzy›ldan XIII. yüzy›la kadar süren bir “Budist Türk edebiyat›”
meydana getirilmifltir. Bu edebî gelenekten  pek çok tercüme ve mensur eserin
yans›ra yüzden fazla fliir günümüze kadar gelebilmifltir.

Musevilik
Peygamber Hz. Musa ve Tevrat’a inanca dayanan bu din, Türkler aras›nda yo¤un
olarak sadece M.S. VIII-X yüzy›llarda Kafkaslar’dan Moskova yak›nlar›na, Hazar
Denizi’nden Macaristan s›n›rlar›na kadar uzanan genifl bir Türk devleti olan Hazar
‹mparatorlu¤u’nda özellikle yönetici s›n›flar taraf›ndan 740 y›l›nda kabul edilmifltir.
Bu Musevî Türklerin soyu,  say›lar› çok azalsa da günümüzde Karay Türkleri ve K›-
r›mçak Türkleri adlar›yla, K›r›m, Ukrayna, Polonya, ‹srail, ABD, Fransa ve Litvan-
ya’da yaflamaktad›rlar. Musevî Türklerin ‹brani harfleriyle Türkçe yaz›lm›fl zengin
bir edebiyat gelenekleri vard›r.

Hristiyanl›k
‹pek Yolu’yla Orta Asya’ya gelen Hristiyan rahipler bu dini Türklere M.S. IV yüz-
y›ldan itibaren tan›tm›fl ve M.S. XI. ve XII. yüzy›lda Hristiyan Türk cemaatler olufl-
muflsa da daha sonralar› bunlar ya Budistleflerek ya da ‹slâmiyeti kabul ederek or-
tadan kalkm›fllard›r. Daha sonralar›, Karaman Türkleri Anadolu’da Hristiyanl›¤› ka-
bul etmifller, 1923’ten sonra Yunanistan’a göç ettirilmifllerdir. Günümüzde, Mol-
dovya, Gagauzyeri Muhtar Devleti’nde, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan’da ya-
flayan Gagauz Türkleri baflta olmak üzere Ukrayna’da Azak Denizi k›y›s›nda yafla-
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yan Urumlar, Ukrayna ve Rusya’da yaflayan zorla Hristiyanlaflt›r›lm›fl Kreflen Tatar-
lar›, flekil olarak Hristiyanlaflmakla birlikte flamanizmin daha etkili oldu¤u Çuvafl,
Hakas, Altay ve Saha (Yakut) gibi Türk boylar› aras›nda Hristiyanl›k yayg›nd›r.
Hrsitiyan Türklerin M.S. XII. yüzy›ldan bafllayarak Ermeni, Latin, Gotik, Yunan ve
Kiril harfleriyle Türkçe olarak yaz›lm›fl son derece zengin bir edebiyatlar› vard›r.

Bu k›s›mdaki bilgilerin bir k›sm› Ünver Günay ve Harun Güngör’ün Türk Din Tarihi (Kay-
ser, Laçin Yay›nlar›,1998) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. Kitab›n 1. ve 2. bölümlerinde konuy-
la ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sizce, edebiyat ile dünya görüflü aras›ndaki iliflki tek yönlü müdür?

OZAN-BAKSI EDEB‹YATI
Mitolojik dönemde Türk edebiyat›n›n en eski yarat›c›lar› kamlar (flamanlar)  ol-
mal›d›r.  Kamlar liderlik yapt›klar› 15 ile 150 kiflilik topluluklar›n dinî ayinlerini
yönetmek, hasta olanlar›n› iyilefltirmek gibi ve ava ç›kanlar›n avlar›n›n bol ve
bereketli olmas› için büyü yapmak baflta olmak üzere bir çok  toplumsal göre-
vi üstlenmifllerdi. Kamlar›n ola¤anüstü güçlerle ve ruhlarla iletiflime geçme ye-
teneklerine inan›lmas›, onlar›n en temel özelli¤iydi. Bu ba¤lamda, kamlar›n
ola¤anüstü güçlerle kurduklar›n› düflündükleri iletiflimlere dair memoratlar ve
iletiflime geçmek için fliir fleklinde söyledikleri “alk›fl”lar (dua) da en eski sözlü
edebiyat türlerimiz olarak düflünülebilir.

Türklerin toplay›c›l›k, avc›l›k ve bal›kç›l›k yaparak geçindikleri ormanlardan
hayvanc›l›k yapmaya bafllayarak bozk›ra ç›kan ve göçerevli hayat tarz›n› benimse-
yenleri, otlaklar›n›, hayvanlar›n› ve hayatlar›n› koruyabilmek için birleflme zorun-
lulu¤u duyarlar. Bu ihtiyaç o güne kadar kamlar›n idare etti¤i küçük topluluklar›n
idaresi alt›nda birleflti¤i kutsal ka¤anl›k kurumunun oluflma nedenidir. Kutsal ka-
¤anl›k demek bozk›rda kurulan ilk Türk devleti demektir. Bu tür bir toplumsal ya-
p› de¤iflikli¤i çok daha eski zamanlarda bafllam›fl olan toplumsal ifl bölümünün be-
lirginleflmesi ve vaktiyle hepsini kamlar›n üstlendi¤i görevlerin ayr› uzmanl›k alan-
lar› hâlinde yeniden örgütlenmesi sonucunu do¤urmufltur. Kaml›ktan ayr›larak
oluflan bu yeni uzmanl›klardan baz›lar› “otaç›” (doktor), “emçi” (ilaç yapan, ecza-
c›), “s›n›kç›” (k›r›k ve ç›k›klar› tedavi eden, ortopedisyen), “büyücü” (iyi veya kö-
tü büyü yapan kifliler), “s›¤›tç›” (yug denilen cenaze törenlerinde, yas ve matem
tutturmak amac›yla profosyonel a¤›t söyleyiciler), “bak›c›” (kay›p olan›, suya ve
aynaya bakarak  bulan, falc›l›k yapan, gelecekten haber verenler)  ve “ozan” ola-
rak say›labilir. Bu yeni uzmanl›k alanlar› da s›rlar› ailece saklan›lan ifllerdi ve aile-
lerin yapt›¤› ço¤unlukla soy yoluyla aktar›lan yetiler ve yetenekler olarak düflünül-
mekte ve bu ailelere “ocak” veya “ocakl›” ad› verilmekteydi.

“Ozan” t›pk› kam gibi gördü¤ü rüyalara ba¤l› ve tanr›sal olarak verilen bir ye-
tiyle çald›¤› kopuzla yapt›¤› müzik eflli¤inde do¤açlama fliir söyleme veya flairlik
yetene¤ine kavufltu¤una inan›lan kifliydi.  Bozk›rda eksik olmayan mera veya ot-
lak kavgalar›n›n yan›s›ra d›fl düflmanlara karfl› toplumu koruyan kahramanlar›n ha-
yatlar› etraf›nda epik destanlar› oluflturarak topluluklar karfl›s›nda anlatanlar ozan-
lard›.  Alt›-yedi ay süren yaz aylar›nda (Eski Türklerde y›l yaz ve k›fl olarak ikiye
ayr›l›rd›) bozk›ra ikifler üçer çad›rl›k obalar hâlinde da¤›lan göçerevli toplumun en
büyük e¤lence, e¤itim ve bilgi kayna¤› ozanlard›. Obadan obaya gidip destanlar
anlatman›n yans›ra gezdikleri gördükleri yerde olup biteni gittikleri yerlerde bulu-
nanlara haber olarak da iletiyorlard›. Dahas›, bir atasözünün “devlet giden yere
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ozan ile baks› gelir” dedi¤ince, ozanlar›n bir k›sm› do¤rudan do¤ruya devlet gö-
revlisi gibiydiler. Ka¤anlar›n kendilerine itibar etmesi ve halk›n kendilerine iletti¤i
dertleri do¤rudan ka¤anlara iletmeleri nedeniyle de halk aras›nda kendilerine bü-
yük sayg› gösteriliyordu. Kamlar kadar olmasa da tanr›sal bir yetiye ve sihirli mis-
tik güçlere sahip olduklar›na inan›lan ozanlara âdeta yar› kam veya erdemli ermifl
kifli gözüyle bak›l›yordu. Bu nedenle bebeklere ad koymada, ev e¤lencelerinde,
dü¤ünlerde, flenliklerde, flölenlerde, kurultaylarda ve savafllarda ozanlar olmazsa
olmaz konumundayd›lar.

Türklerin Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleriyle birlikte bu dinleri
kabul eden Türk topluluklar›nda kamlar ve ozanlar,  büyük ölçüde en önemli tem-
silcisi olduklar› eski din ve dünya görüflü gibi eski itibarlar›n› kaybederler. Ancak,
yeni gelen din ve dünya görüflü de her yerde oldu¤u gibi eskiyi tamamen ortadan
kald›ramaz. Özellikle çok köklü ve ifllevleriyle çok güçlü olanlar, yeni din ve dün-
ya görüflüne direnirler ve kolayca ortadan kald›r›lamazlar. Yeni dinler, eski din ve
dünya görüflünün kendine direnen pek çok kurum, fikir, uygulama ve inanç gibi
kültürel varl›klar›n› al›p kendininkilerle kar›flt›rarak yeni  bir ad alt›nda melez ve-
ya kar›fl›k yeni yap›lar oluflturur. Bu tür yap›lanmalarla yeni dinler ve dünya görüfl-
leri kazan›lmak istenilen toplum ve kültüründe daha kolayca yay›l›rlar. 

Budizmin ve Maniheizmin, Türk kültür yap›s› içinde, kaml›k, bak›c›l›k ve ozan-
l›k kurumlar›n› kendi ö¤retileri do¤rultusunda kar›flt›rarak oluflturdu¤u yeni ve me-
lez yap› “baks›”l›kt›r. Bu yeni kurumun mensuplar› bir yönüyle “ba¤fl›” idiler.  Ba¤-
fl› “ö¤retmen” veya “e¤itmen” anlam›yla Budizmle birlikte gelirken, “kam”, “ozan”
ve “bak›c›”yla kar›flarak “baks›”y› oluflturmufltu. Baks›lar, t›pk› kamlar gibi ola¤a-
nüstü güçler ve ruhlarla iletiflim kurabiliyor, ozanlar gibi kahramanlara dair destan-
lar söyleyebiliyor “bak›c›”lar gibi  fal bak›p kay›p fleyleri buluyor ve gelecekten ha-
ber verebiliyordu. Ancak, inanç ve dünya görüflü olarak çok yüzeysel de olsa Bu-
dizme ve daha sonralar› da Maniheizme ba¤l›yd›lar. Baks› sözcü¤ü de¤iflik Türk
topluluklar›nda “bahfli”, “bakfli” ve “ba¤fl›” fleklinde telaffuz edilmifltir. Maniheizmin
ve Budizmin etkisi alt›na girmeyen, bu din ve dünya görüflünü benimsemeyen Türk
topluluklar›nda ozan, kam ve kaml›ktan ayr›lm›fl olan di¤er “ocakl›”, geleneksel uz-
manl›klarla birlikte eski dünya görüflü do¤rultusunda yaflamaya devam ettiler.

Ozanlar ve baks›lar›n meydana getirdikleri, ‹slâmiyetin kabul edilmesinden
önce bafllam›fl Türk sözlü edebiyat gelene¤ine “Ozan-Baks› Edebiyat Gelene¤i” ad›
verilir. Ozan-Baks› Edebiyat gelene¤i Türklerin ‹slâmiyeti kabul etmesinden sonra
bu defa da, çok yüzeysel bir ‹slâmî din ve dünya görüflü kisvesine bürünerek  Os-
manl› Türkleri aras›nda XVI. yüzy›l sonlar›na kadar devam etmifltir. ‹slâmiyet,
Türkler aras›nda kök sald›kça, eski sözlü edebiyat temelleri üzerinde iki tane yeni
sözlü edebiyat gelene¤i oluflmufltur. Bu sürecin sonunda (XVI. yüzy›l sonlar›nda)
bu yeni sözlü edebiyat gelenekleri nedeniyle  Ozan-Baks›lar Osmanl› sahas›nda ta-
mamen ifllevsiz hâle gelmifllerdir. Bu nedenle de art›k toplum taraf›ndan benim-
senmeyip küçümsenen bu edebî gelene¤in son temsilcileri de, yeni oluflan sözlü
edebiyat geleneklerine (Tekke ve Âfl›k)  kat›lmas›yla Ozan-Baks› Edebiyat gelene-
¤i ortadan kalkm›flt›r. Kendini yeniden üretemeyen ve ürettikleri toplum taraf›ndan
tüketilmeyen herhangi bir gelene¤in devam etmesi imkâns›zd›r.

Ozan-Baks› edebiyat gelene¤i temelleri üzerinde ilk olarak,  kaml›ktan da izler
tafl›yan mistik ve sufilik felsefesiyle ‹slâm dini ve dünya görüflünü yaymay› amaç-
layan Hoca Ahmet Yesevî’nin XII. yüzy›lda tekke kurumu etraf›nda oluflturdu¤u,
Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤i yükselecektir. T›pk› kamlar gibi dinî vecd
ve istigrakla (trans hâli) kendinden geçen ve Tanr›’ya ulaflmay›, erdem sahibi olup
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ona eriflip ermeyi ve erenleflmeyi amaçlayan bu edebiyat gelene¤i (bir sonraki üni-
tede ele al›nacakt›r) geliflip yay›ld›kça ozan-baks› edebiyat gelene¤i dinsel ifllevle-
rini daha da kaybetmifltir. Bu baks› gelene¤ini de çevresindeki daralmaya paralel
olarak flehirlerden uzak, tekke ve medreselerin ulaflamad›¤› k›rsal kesimde ve gö-
çebe Türkler aras›nda dü¤ün dernek yapmaya ve e¤lendirmeye dönük ifllevleriyle
yaflar hâle gelmifltir. Dinî-Tasavvufî  âfl›klardan Yunus Emre gibilerinin karfl›s›n-
da yaflama zeminlerini kaybeden, de¤iflen toplumsal yap›ya ayak uydurup de¤i-
flemeyen ve eski dünya görüflünün ve kültürel tarz›n temsilcisi gibi görülüp âde-
ta “ça¤d›fl›” damgas› yiyen ozan-baks›l›k gelene¤i as›l öldürücü darbeyi XVI.
yüzy›l sonlar›nda kahvehane merkezli olarak ortaya ç›kan Âfl›k Tarz› Edebiyat
gelene¤inden yiyecektir.

Kahvehanelerin XVI. yüzy›l›n yar›s›ndan itibaren din d›fl› ve sadece sohbet edi-
lip e¤lenilen, sosyalleflilen bir sosyal kurum olarak ortaya ç›kmas› kültürümüzde
son derece önemli de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Bunlardan birisi de, Dinî-Tasavvufi
Âfl›k Edebiyat›ndan etkilenen ama onlar gibi insanlar› irflat edip din nam›na nasi-
hat etmekten çok insanlar› sanatlar›yla e¤lendirip hoflça vakit geçirmelerini sa¤la-
mak isteyen, din d›fl› karaktere sahip Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤idir. Bu yeni söz-
lü edebiyat gelene¤i ozan-baks› gelene¤inin s›¤›nd›¤› son ifllev olan e¤lendirmeyi
de elinden al›nca, ozan-baks› edebiyat gelene¤i ifllevsizleflerek ortadan kalkar. Bu
gelene¤in Anadolu ve Rumeli’nin ücra köflelerinde, sa¤da solda kalan son temsil-
cileri de art›k kendilerini bu yeni ve bir anlamda moda olan gelene¤in mensubuy-
mufl gibi tan›t›rlar ve gittikçe onlara benzeyerek içlerinde erirler.

Bu ba¤lamda, ‹slâmiyet öncesi Türk edebiyat›na geri dönebiliriz. Ozan-baks›
edebiyat gelene¤inin üretti¤i pek çok eser günümüze ulaflabilmifltir. Bunlar Türk
edebiyat›n›n bilinen en eski örnekleri aras›ndad›r. Ad›n› bildi¤imiz en eski Türk
ozan› Aprunç›r Tigin’dir. Budizm ve Maniheizm döneminden ad›n› bildi¤imiz ozan-
baks›larsa; Kül Tarkan, Çuçu, Kiki,  Prataya fiiri, Seli Tutung, As›g Tutung, Ç›suya
Tutung ve Kal›m Keyfli’dir.

Aprunç›r Tigin’in günümüze ulaflan iki fliirinden bafl taraf›nda ve sonunda ek-
siklikler bulunan birisi flu flekildedir:

Kas›nç›g›m›n ö(yü)
Kadgurar men
Kadgurduk(ça) kafl› körtlem
Kav›fl›say›r men

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Yavuklumu düflünüp kayg›lan›yorum.
Kayg›land›kça, kafl› güzelime kavuflmak istiyorum.)

Öz amrak›m›n öyür men
Öyü evirür men ödü...çün
Öz amrak›m
Öpügseyür men

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Öz sevgilimi düflünüyorum. Düflünüp
durdukça... öz sevgilimi öpmek istiyorum.)

Baray›n tiser
Baç amrak›m
Baru umaz men
Bag›rsak›m
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(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Gideyim desem, güzel sevgilim, gidemi-
yorum da... Merhametlim.)

Kireyin tiser
Kiçigkiyem
Kirü yime umaz men
Kin y›par y›dl›g›m

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Gireyim desem, küçücü¤üm, giremiyo-
rumda... Misk ve amber kokulum!)

Yaruk tengriler
Yarl›kaz›n
Yavafl›m birle
Yak›flapan ard›lmal›m

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Ifl›lt›l› Tanr›lar lütfetsinler: Yumuflak
huylumla birleflip hiç ayr›lmayal›m.)

Küçlüg priflteler
Küç birzünin
Közi karam birle
K(ül)üflüp (en) olural›m

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Güçlü melekler güç versin: Gözü ka-
ramla gülüflüp otural›m.)

Mani Dini  (Maniheizm) ve dünya görüflü do¤rultusunda meydana getirilmifl
anonim bir dinî fliir (ilahi) ise flu flekildedir:

Tang tengri kelti
Tang tengri özi kelti
Tang tenri kelti
Tang tengri özi kelti

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›:
Tan tanr› geldi
Tan tanr› kendisi geldi
Tan tanr› geldi
Tan tanr› kendisi geldi)

Trunglar kamag begler kardafllar
Tang tenrig ögelim

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›:
Kalk›n›z tüm beyler kardefller
Tan tanr›s›n› övelim)

Körügme kün tengri
Siz bizni küzeding
Körügme ay tengri
Siz bizni kurtgar›ng

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›:
Gören Günefl tanr›
Siz bizi gözetin
Görünen Ay tanr›
Siz bizi kurtar›n)
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Tang tengri
Y›dl›g y›parl›g
Yaruklug yafluklug
Tang tengri, Tang tengri, 
Tang tengri, Tang tengri, Tang tengri

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›:
Tan tanr›
Güzel, misk kokulu
Par›lt›l›, ›fl›lt›l›
Tan tanr›, tan tanr›
Tan tanr›, tan tanr›, tan tanr›)

Tang tengri
Y›dl›g y›parl›g
Yaruklug yafluklug
Tang tengri
Tang tengri

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›:
Tan tanr›
Güzel, misk kokulu
Par›lt›l›, ›fl›lt›l›
Tan tanr›
Tan tanr›)

Buda Dini (Budizm) ve dünya görüflü do¤rultusunda meydana getirilen ve gü-
nümüze ulaflan fliirlerin hemen hepsi dinî içeriklidir. Bu fliirlerden “anaya babaya
flükran ve sevgi” temas›n› iflleyen birisinden birkaç dörtlük flu flekildedir:

Anaka ataka yazm›fln›ng
Ay›g k›l›çlar›m›zn sak›n›p
Ayagka tegimüglerning üskinte
Alku kflanti k›lu teginürbiz 

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Anaya babaya karfl› iflledi¤imiz kötü
amellerimizi düflünür, sayg› de¤erlerin huzurunda tümünü itiraf, ikrar ederiz.)

Tuga k›l›nçl›g özkiyemiz
Tolganm›fl kiçig ögümüz
Tu¤um ajun tutmufl›m›zta
Tumlugda isigde emgenip

(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Bizi do¤urmufl canca¤›z›m›z! Sanc› çek-
mifl annece¤izimiz! Do¤um dünyas›na vard›¤›m›zda, so¤ukta s›cakta eza çekip.)

Tokuz ay on kün kötürüp
Tolgal› tugurtunguzlar
Tu¤tumuz erser ögüçümüz
Tozd›n toprakt›n örü k›l›p
Tolp et’özümüzni yup
Torkuta iflgirte yörgeding
(Günümüz Türkçesiyle Aç›klamas›: Dokuz ay on gün bizi tafl›y›p sanc›larla

do¤urdunuz, do¤unca da tozdan topraktan kald›r›p, anneci¤im vücudumuzu y›ka-
y›p atlasa ipe¤e sard›n›z.)
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Yukar›da iki örne¤ini verdi¤imiz ozan-baks› döneminde de Türk sözlü fliirinin
dörtlükler hâlinde oluflturulmas› ve bu günkü uygulaman›n tam tersine m›sra ba-
fl›nda ço¤unlukla sessiz harflerle yap›lan kafiye biçimine, kafiyeleniflin bazen hem
m›sra bafl›nda hem de sonda olabilmesi dikkat çekicidir. Özelikle ozan-baks› gele-
ne¤inin ‹slâmiyetin kabulünden sonra devam eden döneminde meydana getirildi-
¤i düflünülebilen Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki pek çok fliir örne¤i günümüz örnekle-
rine çok daha yak›n tür ve flekil özellikleri tafl›maktad›r.

Bu bölümdeki bilgilerin bir k›sm› Reflit Rahmeti Arat’›n Eski Türk fiiiri (Ankara: TDk Yay.,
1991) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r. ‹slâmiyet öncesi Türk fliiri konusunda daha fazla bilgi ve
örnek için bu kitaba ve Talat Tekin’in XI. Yüzy›l Türk fiiiri (Ankara: TDK Yay. 1989) adl›
kitab›na bakabilirsiniz.

Sizce, günümüz Anadolu’sunda geçmiflin “ocakl› uzmanlar›ndan” kalma yaflayan gelenek-
ler var m›d›r? Varsa niçin yaflamaya devam ediyor olabilirler? 

‹SLÂM‹YET ÖNCES‹ TÜRK EDEB‹YATINDA fi‹‹R TÜR
VE fiEK‹LLER‹
Hiç flüphesiz sözlü kültür ortam›nda üretilen ve kulaktan kula¤a yay›lan pek çok
kültürel unsur ilk yarat›ld›klar› flekillerini ço¤u kez k›sa sürede kaybederler.  Bu
süreçte ya yeni flekillere dönüflürler ya da zaman içinde bir ço¤u yok olur. Bu ba¤-
lamda ‹slâmiyet öncesi Türk edebiyat›ndan veya ozan-baks› gelene¤inden görece-
li olarak çok az edebiyat eseri günümüze ulaflm›flt›r. Tamamen tesadüflere ba¤l›
olarak yaz›l› kaynaklara geçenler ve bunlardan binlerce y›l› ve son derece zorlu
flartlar› aflarak günümüze ulaflan ve bilim adamlar›nca fark edilerek üzerinde çal›-
fl›lanlar -bütün bu olumsuzluklara ra¤men- yukar›da örneklerini gördü¤ünüz eski
Türk fliiri hakk›nda sa¤l›kl› bir bilgi edinmemize yetecek özelliklere sahiptir. ‹slâ-
miyet öncesi Türk edebiyat›nda tür ve flekiller baflta Reflit Rahmeti Arat’›n “Eski
Türk fiiiri” adl› çal›flmas›ndan hareketle flu flekilde s›ralanabilir:

Koflug: Günümüzde de yayg›n olarak kullan›lan koflma fleklinin Türk edebiya-
t›nda ilk görüldü¤ü biçimdir. Koflug terimi “fliir”, “naz›m”, ve “beyit” anlamlar›n› da
karfl›lam›flt›r. Bir edebiyat terimi olarak “koflug” günümüzde de T›va, fior, Altay,
K›rg›z, Kazak, Hakas, Karakalpak, Saha  (Yakut) gibi Türk boylar›n›n halk fliiri ge-
leneklerinde “kofl›k”, “koflak”, “koflok” ve “kos›k”  flekillerinde yaflamaya devam
etmektedir. Kofluk dörtlüklerle kurulu fliir demektir.  

Kojan: En eski flekli “koflag”tan “koflan”a ve “kojong” dönüfltü¤ü düflünülen bir
edebiyat terimidir. Koflag flekli do¤rudan “koflug”la iliflkili olmal›d›r. Altay Türkleri
aras›nda “kojong” flekliyle günümüzde yaflamaktad›r. Kojong Altay Türkçesinde
“flark›, türkü” anlam›na gelmektedir. 

Ir/Y›r:Bu sözcü¤ün her iki flekli de ozan-baks› döneminde kullan›lm›flt›r. Bu
kullan›m flekilleri Dîvânu Lügâti’t-Türk’te “y›r koflmak : koflma, türkü oluflturmak,
y›r koflulmak : fliir oluflturulmas›”, “y›rlamak” veya “›rlamak”: her ikisi de flark›
söylemek anlam›na gelmekteydi. Bu kökten “y›ragu: çalg›c›, flark›c› ve ça¤›r›c›” ke-
limesi türetilmiflti. Ir/y›r kelimesinin “›rlamak, y›rlamak” ve “c›rlamak” fleklindeki
kullan›mlar› Türk dünyas›nda günümüzde de yayg›n olarak kullan›lmakt›r. Bu
köklerden türetilen “›rç›”,  “y›rç›” ve “c›rç›” flair anlam›ndad›r.

Küg: Ozan Aprunç›r’›n bir fliirinde “fliir” anlam›nda kullan›ld›¤› düflünülen bu
kelime fliirin bestesi ve ezgisi anlam›ndad›r. Günümüzde de bu kelimeden türeti-
len “küy”, “küglemek”  ve “küylemek” flekilleri, Türk dünyas›nda “ses”, “müzik”,
“beste”, “hava” veya “ezgi” anlam›nda kullan›lmaktad›r. 
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Takflut: Budist Uygur metinlerinde karfl›m›za ç›kan “takflut” kelimesi “fliir, na-
z›m, beyit” anlam›nda kullan›lm›flt›r.

Takmak: Takflut kelimesiyle ayn› kökten geldi¤i düflülen bu kelime “kalabal›k
karfl›s›nda ezbere söylenen fliir” anlam›ndad›r. T›pk› “koflug” gibi “dörtlüklerden
oluflan fliir” anlam›n› da içermektedir. Günümüzde, Altay Türkçesi’nde “takpakç›:
flark›c› ve flakac›” anlamlar›yla yaflamaktad›r.

‹slâmiyet önce Türk edebiyat›nda bu terimlerin yan›nda baflka dillerden özellik-
le de Sanskritçeden al›nmas› kuvvetle muhtemel olan “fllok” (fliir, bent), “padak” (fli-
ir, dize), “kavi” (fliir) ve Sogodca “bafl/baflik” (ilahi) gibi kelimeler de kullan›lm›flt›r.

Bu bölümdeki bilgilerin bir k›sm› Reflit Rahmeti Arat’›n Eski Türk fiiiri (Ankara:  TDK
Yay., 1991) adl› kitab›ndan al›nm›flt›r.

Sizce,  günümüzde yaflayan ve kendilerine “ozan”  denilen kifliler  ozan-baks› edebiyat ge-
lene¤ine mi mensupturlar?

DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹
Türkiye’de, Türk Dili ve Edebiyat› araflt›rmalar›n›n (Türkolojinin) kurucusu olan
Prof. Mehmed Fuad Köprülü, “Türk edebiyat›n›n bütün ürünlerini terazinin bir ke-
fesine, Dede Korkut Hikâyelerini de di¤er kefesine koysan›z Dede Korkut daha
a¤›r gelir” diyecek kadar önemsedi¤i bu hikâyeler neden bu kadar önemlidir?

On iki hikâyeden meydana gelen ve tam ad›yla “Kitâb-› Dedem Korkut Alâ-Li-
sân-› Tâife-i O¤uzan” olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin bilinen iki yazma nüshas›
vard›r. Birincisi, on iki hikâyeden oluflmaktad›r ve Berlin Dresden Kütüphane-
si’ndedir. Türkiye’de ilk defa 1916 y›l›nda Kilisli R›fat Bilge taraf›ndan yay›nlanm›fl-
t›r. Dede Korkut Hikâyeleri bu yay›ndan sonra Türkiye’de tan›nm›fl ve dünyada da
pek çok araflt›rmac›n›n dikkatini çekmifltir. ‹kinci Dede Korkut yazmas›ysa, alt› hi-
kâyeden oluflmakta ve “Hikâyet-i O¤uznâme-i Kazanbey ve Gayri” bafll›¤›n› tafl›-
maktad›r. Bu yazma Vatikan kütüphanesindedir. Dede Korkut pek çok bak›mdan
araflt›rmac›lar›n dikkatini çekmekte ve devaml› olarak de¤iflik yönleriyle araflt›r›l-
maktad›r. Dede Korkut üzerine Türkçe ve pek çok dilde yap›lan araflt›rmalar bini
aflk›n olmakla birlikte iki nüshay› da karfl›laflt›rarak okuyan Muharrem Ergin ve Or-
han fiaik Gökyay’›n çal›flmalar› en dikkate de¤er okunmufl metinler durumdad›r.

Dede Korkut Hikâyeleri neden bu kadar önemlidir? Sorusunun cevab› bir bafl-
ka ikiz soruda gizlidir; Dede Korkut Hikâyeleri nas›l ve ne zaman oluflmufltur? Bu
konuda henüz kesinleflmifl bir sonuç yoktur. Ancak, Dede Korkut Hikâyeleri Ana-
dolu’nun do¤usunda XII, XIII, XIV. yüzy›llarda  buraya yerleflip vatanlaflt›ran O¤uz
Türkleri özellikle de bölgede devlet kuran Akkoyunlular aras›nda yaflananlar›n
ozanlarca anlat›larak destan gelene¤ince ifllenip yay›ld›¤›na dair düflünceler  ha-
kimdir. Bu düflüncenin oluflmas›nda baflta Akkoyunlu, Bay›nd›r Han, Gürcistan,
Trabzon, Bayburt, Mardin ve benzeri Anadolu’yla k›smen Azerbaycan sahas›na ait
yer ve kifli adlar›ndan hareket eden tarihçi yaklafl›m rol oynamaktad›r. 

Sözlü kültürün özelliklerini, sözlü edebiyat›n epik destan kompozisyon kural-
lar›n› derinli¤ine bilmeyen ve kurallar› yeterince dikkate almayan bu türden yakla-
fl›mlar son derece amatörcedir ve halkbilimsel olmaktan ziyade tarihseldir. Tarihi
esas alan bu eski anlay›flla hareket eden pek çok bilgin çok yak›n zamanlara ka-
dar Köro¤lu’nun Bolu’daki tarihi geçmiflini ortaya koymak için elli y›l› aflk›n çal›fl-
t›lar. Oysa, epik destanlarda ve hikâyelerdeki gerçeklik ve tarihsellik dünya görü-
flü ve gündelik hayat›n geçti¤i co¤rafya do¤rultusunda neredeyse devaml› olarak
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yenilenir. Epik destanlar bu sayede gerçekli¤ine inan›l›r anlat›lar olarak de¤er ka-
zan›r ve anlat›l›rlar. Bu özelli¤in z›dd› olan sözlü anlat› türü epik destan de¤il ma-
sald›r. Tarihle de birebir örtüflen bir metin epik destan de¤il sözlü tarihtir.

Bu durum Dede Korkut Hikâyeleri için de geçerlidir. Söz konusu anlat›lar›n an-
lat›c›s› bir bak›ma yarat›c›s› gibi olan Dede Korkut’un kimli¤i ve kiflili¤i hikâyele-
rin oluflum, geliflim ve Do¤u Anadolu sahas›na yerleflip yerelleflmesini en iyi aç›k-
layacak özelliklere sahiptir. O hâlde as›l sorulmas› gereken soru, “Dede Korkut
Kimdir?” sorusudur.

Dede Korkut sadece O¤uz Türklerinin hakim oldu¤u Türkmenistan, Azerbay-
can ve Türkiye sahas›nda tan›nan bir kifli ve kimlik de¤ildir. Korkut Ata ad›yla De-
de Korkut, bütün Türkistan’da K›pçak Türkleri aras›nda da tan›nan ve hakk›nda
mitler, efsane, menk›be ve memoratlar anlat›lan mitolojik bir kifliliktir. Ona ait, Ka-
zakistan S›rderya nehri k›y›s›nda bir türbe vard›r. Anlat›lan mit, efsane ve menk›-
belerde o, kopuzu ve ad›yla an›lan ezgileri icat eden mitolojik bir kültürel kahra-
mand›r. Dede Korkut’un bin y›l yaflad›¤› ve ömrü boyunca ölümden kaçt›¤› riva-
yet edilir. “Yelmaya” adl› devesiyle dünyan›n dört buca¤›n› gezmifltir. Gezdi¤i yer-
lerde mezar kazan insanlar› görünce kimin mezar›n› kazd›klar›n› merak edip sor-
mufl ve onlardan  “Korkut’un kabrini..” cevab›n› alm›flt›r. Bunun üzerine yurduna
dönmüfl ve ›rmak üzerinde yaflamaya bafllam›fl ve içindeki ölüm korkusunu yen-
mek için devesinin derisinden yapt›¤› kopuzla yaflam üzerine ezgiler çal›p söyle-
mifltir. O âdeta, yaflam üzerine türkülerle ölümü yenmeye çal›flm›flt›r. Dede Korkut
hikâyelerde erdemli bir ulu eren olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r; t›pk› O¤uz Ka¤an,
Ulu¤ Türk ve Irk›l Ata gibi Türklü¤ün bir ulu ereni ve ermiflidir.

Türk kaml›k dinî ve dünya görüflü do¤rultusunda kimlik ve kiflilik özellikleri
gösteren Türkistan sözlü kaynaklar›n› dikkate almadan elimize geçebilen yazmalar-
daki Dede Korkut ve hikâyeler tam anlam›yla anlafl›lamaz. Uzmanlara göre, elimi-
ze geçen iki yazma da ayn› metnin küçük de¤ifliklikler içeren kopyalar›d›r. Hikâye-
lerin elimizdeki fleklinin XIV. veya XV. yüzy›lda Akkoyunlu sahas›nda muhtemelen
tekke âfl›klar›n›n tesiri alt›ndaki ozan-baks› gelene¤i mensubu bir ozan›n icras›n›
dinleyen tekke mensubu bir kiflinin kalemiyle yaz›ya geçti¤i düflünülmektedir. 

Dolay›s›yla, Türkistan sözlü kaynaklar›ndaki Korkut Ata’n›n yeni din ve dünya
görüflüne dahas› yeni co¤rafya ve vatana dönüfltürülme sürecine uygun bir versi-
yonu karfl›m›za ç›kmaktad›r. O¤uz’un gayb› bilicisi, kayb› bulucusu Dede Korkut;
Hz. Peygamber zaman›nda yaflam›fl Mekke’ye giderek “hac›” ve “sahabe”  olmufl-
tur. Do¤al olarak da gösterdi¤i ola¤anüstülüklerin kayna¤› neredeyse Yunus Emre
ve Hoca Ahmet Yesevî’ye bile örnek olabilecek vas›flarla donat›lan coflkun bir “Al-
lah dostu” veya müslüman veli,  “Hak âfl›¤›” profili olarak çizilmektedir. 

Ancak metnin içine yerlefltirildi¤i bu sunum içinde baflka çerçeveler ve sunulan
baflka Dede Korkut’lar da vard›r. ‹kinci Dede Korkut  gelmifl geçmifl en büyük ve
en mükemmel ozand›r. Ozanl›¤›n sembolü ve örnek modeli konumundad›r. Hikâ-
yelerde, ozan olmaktan maksat Dede Korkut gibi olmakt›r diyen ve hedef göste-
ren bir “gerçek ozan” profili sunulur. Bir baflka cephesiyle, bu ozan âdeta O¤uz
Türklerinin tanr›sal olarak görevlendirilmifl koruyucu ruhudur. Sanki O¤uz Ka¤an
dahil bütün “O¤uz atalar›” bir arada eritilmifl ve hepsi bir arada Korkut Ata olarak
kal›ba dökülmüfl gibidir. Belki de “atalar kültü” yeryüzünde en somut ve mükem-
mel biçimde Korkut Ata’n›n flahs›nda anlat›lmaktad›r. 

Bunu takip eden Türkistan sözlü kaynaklar›nda yer alan ve hikâyelere de yan-
s›yan bir baflka Korkut Ata profili ise ola¤anüstü do¤umuyla, bir peri olan annesiy-
le art›k yar› insan yar› insanüstü bir varl›k olarak mitolojik bir kahramand›r. Âdeta
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yeryüzünde baz› nesnelerin köken mitiyle birlikte icat edicisi konumundad›r. Türk
kültüründeki geleneksel bütün telli ve yayl› sazlar›n atas› olan kopuzu Korkut Ata
icat etmifltir. Halk ‹slâm›n “fleytan icad›” diye afla¤›lamaya çal›flmas›ndan dolay› ya-
p›m›n› fleytandan ö¤rendi¤i fleklinde çerçevelense de O¤uzluk sembolü veya bay-
ra¤› gibi görülen kutsal bir nesnedir kopuz. Kim “kâfir” ve kim “O¤uz” (Türk/Müs-
lüman) kopuzla belirlenir gibidir. Düflman, “kâfir” (gâvur) oldu¤u düflünülen kifli-
nin bile elinde kopuz varsa, “Dedem Korkut kopuzu” hürmetine ona k›l›ç çal›n-
maz, parça parça do¤ranmaz. Bu denli bir kutsay›fl›n alt›nda yatan kopuzun ezgi-
siyle Gök Tanr› kat›na varmak maksad›yla kendinden geçen koyun derisinden har-
maniye benzer uzun kaftan›n›n eteklerini savura savura dönen kam› veya Türk fla-
man›n› görmemek mümkün de¤ildir. Nitekim birkaç bin y›l sonra ayn› soyun ço-
cuklar› ‹slâm iman›yla teslim olunan, Allah’›n huzurunda  benzer ezgiler eflli¤inde
döne döne Hac› Bektafl’ta “Semah”a, Konya’da “Sema’a” duracaklard›r. 

‹flte, Dede Korkut ve Dede Korkut Hikâyeleri böylesine kültürel araflt›rmalar›n
kap›s›n› aralayan Türk edebiyat›n›n âdeta mucizevî özelliklere sahip bir güzellik
abidesidir. Dahas›, Dede Korkut Hikâyeleri ve Korkut Ata kimli¤i de¤iflik sosyal ve
beflerî bilimlerin bak›fl aç›lar›yla aç›¤a ç›kar›labilecek veya aç›klanabilecek emsal-
siz bilgileri muhafaza eden  Türk kültür tarihinin âdeta bir indeksi gibidir.

Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültür ekolojisinde yer alan en az iki bin y›ll›k bir
sözlü kültürel gelene¤in anlat›c›, dinleyici rol ve ifllevleriyle on binlerce emekçinin
eme¤iyle yaratt›¤› bir flaheserdir. Bu nedenle de Türk kültürünün pek çok  döne-
minden kesitler tafl›yan kültürel katmanlardan oluflmaktad›r. Bu özelli¤inden dola-
y› da Türk kültürü araflt›rmalar›nda Mehmed Fuad Köprülü’nün tek bafl›na Türk
edebiyat tarihinin bütün ürünlerinden daha a¤›r bast›¤›na dair sözü son derece
do¤ru ve yerindedir. 

Bu ifadelerimizin gerçekli¤ini göstermek üzere Dede Korkut Hikâyeleri’nden
üçüncüsü olan “Kam Büreo¤lu Bams› Beyrek Hikâyesi”nin günümüz Türkçesine
aktar›lm›fl fleklini okuma metni olarak veriyoruz. 

Bu bölümdeki bilgilerin bir k›sm› Muharrem Ergin’in Dede Korkut Kitab› (Ankara: TDK
Yay›nlar›, 1991) adl› çal›flmas›ndan al›nm›flt›r. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi bu kitapta
bulabilirsiniz. 

Sizce, düzyaz› (mensur) ve fliirle (manzum) kar›fl›k  olarak meydana getirilen bu tür anla-
t›lar›n teorik olarak fliir k›s›mlar› m› yoksa düzyaz› k›smlar› m› daha kolay de¤iflebilir?
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‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat› Kavram›n› Aç›k-

lamak

Türk Edebiyat› tarihinde, M. Fuad Köprülü yap-
t›¤› s›n›fland›rma denemesinde ‹slâmiyetin Türk-
lerin büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edil-
mesini temel ölçüt olarak kullanm›flt›r. Tasnifin
problem yaratan yönü ‹slâmiyeti günümüzde bi-
le kabul etmemifl Saha (Yakut), Çuvafl, Hakas,
T›va, Altay, Karay, Urumlu ve Gagauz gibi Türk
boylar›n›n edebiyatlar›ndan hiç bahsetmiyor olu-
fludur. Ayr›ca bu tasnife göre haz›rlanm›fl Türk
Edebiyat› tarihlerinde ‹slâmiyet öncesi Türk ede-
biyat› döneminin ürünlerine yeterli derecede
önem verilmedi¤i görülmektedir.
Bu dönemin, Türk edebiyat›n›n ilk yarat›c›lar›
olan kamlar›n (flamanlar›n) toplumsal ifl bölü-
münün geliflmesiyle ortaya ç›kan “Ozan-Baks›
Edebiyat Gelene¤i” olarak ele al›nmas› son de-
rece yararl›d›r. Böylece, bu gelene¤in üzerine
daha sonraki yüzy›llarda oluflacak olan “Dinî-
Tasavvufî Halk Edebiyat›” ve “Âfl›k Tarz› Halk
Edebiyat›” gelenekleri aras›ndaki süreklili¤i an-
lamak kolaylaflacakt›r.

Türklerin Kabul Etti¤i Dinleri Tan›mlamak

Din bir milletin dünya görüflünü oluflturmada
önemli bir kaynakt›r. ‹ster sözlü isterse yaz›l› ol-
sun edebî eserleri yaratanlar do¤al olarak dünya
görüfllerini ve düflünüfllerini de d›fla vurup ürün-
lerine yans›tacaklard›r. Bu tür bir dünya görüflü
edebiyat iliflkisi evrensel olarak bütün edebiyat
geleneklerinde kolayca görülebilir. Türklerin ta-
rih boyunca birbirinden farkl› birçok dinin veya
inanç sisteminin etkisi alt›na girmifl olmalar›, bu
dinler do¤rultusunda yaz›l› edebiyat gelenekleri
meydana getirmelerine yol açm›flt›r. Bu dinler:
fiamanizm, Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hris-
tiyanl›k ve ‹slâmiyettir.

Ozan-Baks› Edebiyat› Kavram›n› Aç›klamak

Mitolojik dönemde Türk edebiyat›n›n en eski ya-
rat›c›lar› kamlar (flamanlar)  olmal›d›r.  Kamlar li-
derlik yapt›klar› topluluklar›n bir çok toplumsal
görevini yerine getirme ifllevini üstlenmifllerdir.
“Ozan” ise t›pk› kam gibi gördü¤ü rüyalara ba¤-
l› ve tanr›sal olarak verilen bir yetiyle çald›¤› ko-
puzla yapt›¤› müzik eflli¤inde do¤açlama fliir söy-
leme veya flairlik yetene¤ine kavufltu¤una inan›-
lan kiflidir. Ozanlar bozk›rda düflmanlara karfl›
savaflan kahramanlar›n hayatlar› etraf›nda epik
destanlar oluflturarak topluluklar karfl›s›nda anla-
t›rlar. Türklerin kabul etti¤i Budizm ve Manihe-
zim dinlerinin etkisiyle Türk kültür yap›s› içinde,
kaml›k, bak›c›l›k ve ozanl›k kurumlar› melez bir
yap›ya kavuflmufltur. Ozanlar›n ve baks›lar›n
meydana getirdi¤i  bu yap›ya “Ozan-Baks› Ede-
biyat Gelene¤i” ad› verilir. Ozan-Baks›l›k, kahve-
hanelerin din d›fl› sohbet edilip e¤lenilen bir sos-
yal kurum olarak ortaya ç›kmas›yla Âfl›k Tarz› Ede-
biyat Gelene¤inin oluflmas›na kaynakl›k ederken
kendisi de yavafl yavafl  ortadan kalkm›flt›r.

‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat›nda fiiir Tür ve

fiekillerini Tan›mak

Sözlü kültür ortam›nda üretilen ve kulaktan ku-
la¤a yay›lan pek çok kültürel unsur zaman için-
de ilk yarat›ld›klar› flekillerini kaybederek baflka
flekillere kavuflurlar. ‹slâmiyet öncesi Türk ede-
biyat›ndan veya ozan-baks› gelene¤inden göre-
celi olarak çok az edebiyat eseri günümüze ulafl-
m›flt›r. Günümüze ulaflan bu eserlerden yola ç›-
karak ‹slamiyet öncesi Türk edebiyat›nda tür ve
flekiller flöyle s›ralanabilir: Koflug, Kojan, Y›r,
Küg, Tatflut, Takmak.
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252 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

Dede Korkut Hikayeleri Kavram›n› Tan›mlamak

On iki hikâyeden meydana gelen ve tam ad›yla
“Kitâb-› Dedem Korkut Alâ-Lisân-› Tâife-i O¤u-
zan” olan Dede Korkut Hikâyeleri’nin bilinen iki
yazma nüshas› vard›r. Birincisi, on iki hikâye-
den oluflmaktad›r ve Berlin Dresden Kütüpha-
nesi’ndedir. Türkiye’de ilk defa 1916 y›l›nda Ki-
lisli R›fat Bilge taraf›ndan bu yazma  yay›nlan-
m›flt›r. ‹kinci Dede Korkut yazmas›ysa, alt› hi-
kâyeden oluflmakta ve “Hikâyet-i O¤uznâme-i
Kazanbey ve Gayri” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Bu
yazma Vatikan kütüphanesindedir. Dede Kor-
kut çal›flmalar› aras›nda iki nüshay› da karfl›lafl-
t›rarak okuyan Muharrem Ergin ve Orhan fiaik
Gökyay’›n çal›flmalar› en dikkate de¤er okun-
mufl metinler durumdad›r.
Dede Korkut Hikâyeleri’nin Anadolu’nun do¤u-
sunda XII, XIII, XIV. yüzy›llarda  buraya yerleflip
buray› vatanlaflt›ran O¤uz Türkleri özellikle de
bölgede devlet kuran Akkoyunlular aras›nda ya-
flananlar›n ozanlarca anlat›larak destan gelene-
¤ince ifllenip yay›ld›¤›na dair düflünceler  hakim-
dir. Korkut Ata ad›yla bilinen Dede Korkut bü-
tün Türkistan’da K›pçak Türkleri aras›nda da ta-
n›nan ve hakk›nda mitler, efsane, menk›be ve
memoratlar anlat›lan mitolojik bir kifliliktir. An-
cak metnin içine yerlefltirilen sunum içinde bafl-
ka çerçeveler ve sunulan baflka Dede Korkut’lar
da vard›r. ‹kinci Dede Korkut  gelmifl geçmifl
en büyük ve mükemmel ozand›r. Bir baflka cep-
hesiyle, bu ozan âdeta O¤uz Türklerinin tanr›-
sal olarak görevlendirilmifl koruyucu ruhudur.
Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültür ekolojisin-
de yer alan en az iki bin y›ll›k bir sözlü kültü-
rel gelene¤in anlat›c›, dinleyici rol ve ifllevleriy-
le on binlerce emekçinin eme¤iyle yaratt›¤› bir
flaheserdir. Bu özelli¤inden dolay› da Türk kül-
türü araflt›rmalar›nda Mehmed Fuad Köprü-
lü’nün tek bafl›na Türk edebiyat tarihinin bütün
ürünlerinden daha a¤›r bast›¤›na dair sözü son
derece do¤ru ve yerindedir.

5
N
A M A Ç



25310.  Ünite  -  Ozan-Baks›  Edebiyat  Gelene¤i

1. Afla¤›dakilerden hangisi ‹slâm uygarl›¤› etkisindeki
Türk Edebiyat›n›n ana bafll›klar›ndan biri de¤ildir?

a. Halk Edebiyat›
b. Anonim Halk Edebiyat›
c. Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyat›
d. Servet-i Fünun Edebiyat›
e. Âfl›k Tarz› Halk Edebiyat›

2. Afla¤›dakilerden hangisi Türklerin kabul ettikleri din-
lerden biri de¤ildir?

a. Maniheizm
b. fiintoizm
c. Musevilik
d. fiamanizm
e. Budizm

3. Afla¤›dakilerden hangisi eski Türklerdeki inanç siste-
minin esaslar›n› teflkil eden unsurlardan biri de¤ildir?

a. Gök Tanr›
b. Umay Ana
c. Animizm
d. Totemizm
e. F›k›h

4. Afla¤›daki mesleklerden hangisi eski Türklerin top-
lum hayat›nda erkeklere de kad›nlar gibi kam olabilme
ayr›cal›¤› tan›m›flt›r?

a. Nalbantç›l›k
b. Demircilik
c. E¤ercilik
d. Çobanl›k
e. Keçecilik

5. Eski Türkler inanç sistemlerine ba¤l› olarak kutsal
kabul edilen cisim ve varl›klar etraf›nda tap›nma amaç-
l› inanç ve düflünce örüntüsü olan kültler oluflturmufl-
lard›r. Kült inanc› en eski Türk dünya görüflü olarak ka-
bul edilir.
Afla¤›dakilerden hangisi bu kültlerden biri de¤ildir?

a. Ova kültü
b. Su kültü
c. Yer kültü
d. Da¤ kültü
e. A¤aç kültü

6. Kamlar›n ola¤anüstü güçlerle kurduklar›n› düflün-
dükleri iletiflimlere dair memoratlar ve iletiflime geçmek
için fliir fleklinde söyledikleri en eski sözlü edebiyat tü-
rüne ne ad verilir?

a. Karg›fl
b. Alk›fl
c. Sav
d. Sagu
e. Kofluk

7. Eski Türklerde toplumsal yap› de¤iflikli¤e u¤ray›nca
çok daha eski zamanlarda bafllam›fl olan toplumsal ifl
bölümü belirginleflmifltir. Daha önceleri tamam› kamlar
taraf›ndan üstlenilen toplumsal görevler de ayr› uzman-
l›k alanlar› hâlinde yeniden örgütlenmifltir. 
Afla¤›dakilerden hangisi kaml›ktan ayr›larak oluflan bu
yeni uzmanl›k alanlar›ndan biri de¤ildir?

a. Otaç›
b. Emçi
c. S›n›kç›
d. Baks›
e. S›¤›tç›

8. Afla¤›dakilerden hangisi ‹slâmiyet öncesi Türk ede-
biyat›nda yer alan tür ve flekillerden biri de¤ildir? 

a. Kofluk
b. Y›r
c. Tahmis 
d. Takflut
e. Takmak

9. Afla¤›daki sözcüklerden hangisi ‹slâmiyet öncesi
Türk edebiyat›nda baflka dillerden al›nm›fl olan sözcük-
lerden biri de¤ildir? 

a. filok
b. Padak
c. Kavi
d. Sogca 
e. Küg

10. Destan gelene¤inden halk öykücülü¤üne geçifl
dönemi ürünü olan, on iki öyküden oluflan ve O¤uz-
lar›n kahramanl›klar›n›n anlat›ld›¤› eser afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Manas Destan›
b. Köro¤lu Destan›
c. Saltuk Bu¤ra Han Destan›
d. Dede Korkut Hikâyeleri
e. Battal Gazi Destan›

Kendimizi S›nayal›m
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KAM PÜRE O⁄LU BAMSI BEYREK

Kam Gam o¤lu Han Bay›nd›r yerinden kalkm›flt›. Kara
yerin üstüne ak ota¤›n› diktirmiflti. Alaca gölgeli¤i gök-
yüzüne yükselmiflti. Bin yerde ipek hal›c›¤› döflenmiflti.
‹ç O¤uz, D›fl O¤uz beyleri Bay›nd›r Han’›n sohbetine
toplanm›flt›. Pay Püre Bey de Bay›nd›r Han’›n sohbeti-
ne gelmiflti.
Bay›nd›r Han’›n karfl›s›nda Kara Göne o¤lu Kara Budak
yaya dayan›p durmufltu. Sa¤ yan›nda Kazan o¤lu Uruz
durmufltu. Sol yan›nda Kaz›l›k Koca o¤lu Bey Yigenek
durmufltu. Pay Püre Bey bunlar› gördü¤ünde ah eyledi,
bafl›ndan akl› gitti, mendilini ald›, bö¤üre bö¤üre a¤la-
d›. Böyle edince, kudretli O¤uz’un arkas›, Bay›nd›r
Han’›n güveyisi Salur Kazan kaba dizinin üzerine çök-
tü, gözünü dikerek Pay Püre Bey’in yüzüne bakt›, der:
-Pay Püre Bey ne a¤lay›p ba¤›r›yorsun? 
Pay Püre der: 
-Han Kazan nas›l a¤lamayay›m, nas›l ba¤›rmayay›m,
o¤ulda nasibim yok, kardeflte kaderim yok. Allah Teala
bana beddua etmifltir. Beyler tac›m taht›m için a¤lar›m.
Bir gün olacak düflece¤im ölece¤im, yerimde yurdum-
da kimse kalmayacak. 
Kazan der: 
-Maksudun bu mudur? 
Pay Püre Bey der: 
-Evet budur, benim de o¤lum olsa, Han Bay›nd›r’›n kar-
fl›s›na geçse dursa. Hizmet eylese, ben de baksam se-
vinsem, k›vansam, güvensem.
Böyle deyince kudretli O¤uz Beyleri yüzlerini gö¤e tut-
tular. El kald›r›p dua eylediler, Allah Teala sana bir o¤ul
versin dediler. O zamanda beylerin hay›r duas›, hay›r
dua, bedduas› beddua idi, dualar› kabul olunurdu.
Pay Piçen Bey de yerinden kalkt›, der:
-Beyler benim de hakk›ma bir dua eyleyin, Allah Teala
bana da bir k›z versin. 
Kudretli O¤uz beyleri el kald›rd›lar dua eylediler. Allah
Teala sana da bir k›z versin dediler. Pay Piçen Bey der: 
-Beyler Allah Teala bana bir k›z verecek olursa, siz fla-
hit olun, benim k›z›m Pay Püre Bey’in o¤luna beflik
kertme yavuklu olsun.
Bunun üzerine bir kaç zaman geçti. Allah Teala; Pay
Püre Bey’e bir o¤ul, Pay Piçen Bey’e bir k›z verdi. Kud-
retli O¤uz beyleri bunu iflittiler, flad olup sevindiler. Pay
Püre Bey bezirganlar›n› yan›na ça¤›rd›, buyruk etti: 
-Bre bezirganlar! Allah Teala bana bir o¤ul verdi. Rum
elinden benim o¤lum için güzel arma¤anlar getirin, be-
nim o¤lum büyüyünceye kadar.

Bezirganlar da gece gündüz yola girdiler. ‹stanbul’a gel-
diler. Fevkalade, nadide, güzel arma¤anlar ald›lar. Pay
Püre’nin o¤lu için bir deniz tay› boz ayg›r ald›lar, bir ok
kiriflli sert yay ald›lar, bir de alt› kanatl› gürz ald›lar. Yol
haz›rl›¤›n› yapt›lar. 
Pay Püre’nin o¤lu befl yafl›na girdi, befl yafl›ndan on ya-
fl›na girdi, on yafl›ndan on befl yafl›na girdi. Dönüp bak-
sa çal›ml›, kartal hünerli bir güzel iyi yi¤it oldu. O za-
manda bir o¤lan bafl kesmese kan dökmese ad koy-
mazlard›. Pay Püre Bey’in o¤lu atland›, ava ç›kt›. Av av-
larken babas›n›n tavlas›n›n üzerine geldi. 
Tavlac› bafl› karfl›lad›, indirdi misafir etti. Yiyip içip otu-
ruyorlard›. Beri yandan da bezirganlar gelerek Kara
Derbent a¤z›na konmufllard›. Murada maksuda eriflme-
sin, Evnük Kalesi’nin kafirleri bunlar› casuslad›. Bezir-
ganlar yatarken ans›z›n befl yüz kafir sald›rd›lar, vurdu-
lar, ya¤malad›lar. Bezirgan›n büyü¤ü tutuldu, küçü¤ü
kaçarak O¤uz’a geldi. Bakt› gördü O¤uz’un hududunda
bir alaca gölgelik dikilmifl, bir bey o¤lu güzel yi¤it k›rk
yi¤it ile, sa¤›nda ve solunda, oturuyorlar. O¤uz’un bir
güzel yi¤idi ancak, yürüyeyim medet diyeyim dedi. Be-
zirganlar der: 
-Yi¤it yi¤it bey yi¤it, sen benim ünümü anla sözümü
dinle, on alt› y›ld›r ki O¤uz içinden gitmifltik. Fevkala-
de kafir mal›n› O¤uz beylerine getiriyorduk. Pasin’in
Kara Derbent a¤z›na gö¤üs vermifl idik. Evnük Kale-
si’nin befl yüz kafiri üzerimize sald›rd›. kardeflim esir ol-
du, mal›m›z› r›zk›m›z› ya¤malad›lar, geri döndüler. Ka-
ra bafl›m› kald›rd›m sana geldim. Kara bafl›n›n sadakas›
yi¤it, medet bana. 
Bu defa o¤lan flarap içerken içmez oldu. Alt›n kadehi
elinden yere çald›, der: 
-Ne diyorsam yetifltirin, giyimim ile benim koç at›m› ge-
tirin hey! Beni seven yi¤itler binsinler. 
Bezirgan da önlerine düfltü, k›lavuz oldu. Kafir de ine-
rek bir yerde akçe bölüflmekteydi. Bu s›rada yi¤itler
meydan›n›n arslan›, pehlivanlar›n kaplan› boz o¤lan
yetiflti. Bir iki demedi, kafirlere k›l›ç vurdu, bafl kald›ran
kafirleri öldürdü, gaza eyledi, bezirganlar›n mal›n› kur-
tard›. Bezirganlar der: 
-Bey yi¤it! Bize sen erlik iflledin, gel flimdi be¤endi¤in
maldan al. 
Yi¤idin gözü bir deniz tay› boz ayg›r› tuttu, bir de alt›
kanatl› gürzü, bir de ak kiriflli yay› tuttu. Bu üçünü be-
¤endi. Der: “Bre bezirganlar bu ayg›r› ve sonra bu yay›
ve bu gürzü bana verin.” 
Böyle diyince bezirganlar bozuldu. Yi¤it der: “Bre be-

Okuma Parças›
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zirganlar çok mu istedim?” Bezirganlar dediler: “Niye
çok olsun, amma bizim bir beyimizin o¤lu vard›r, bu üç
fleyi ona arma¤an götürmemiz gerek idi.” dediler. O¤-
lan der: “Bre beyinizin o¤lu kimdir?” Dediler: “Pay Pü-
re’nin o¤lu vard›r, ad›na Bams› derler.” dediler. Pay Pü-
re’nin o¤lu oldu¤unu bilemediler. Yi¤it parma¤›n› ›s›r-
d›. Der: “Burada minnetle almaktansa, orada babam›n
yan›nda minnetsiz almak daha iyidir.” dedi. At›n› kam-
ç›lad› yola girdi. Bezirganlar ard›ndan baka kald›lar,
vallah güzel yi¤it, faziletli yi¤it dediler. Boz o¤lan baba-
s›n›n evine geldi. Babas›na haber verildi bezirganlar
geldi diye. Babas› sevindi, çad›r ota¤, alaca gölgelik
diktirdi, ipek hal›c›klar serdi, geçti oturdu. O¤lunu sa¤
yan›na ald›. O¤lan bezirganlar hususundan bir söz söy-
lemedi, kafirleri öldürdü¤ünden bahsetmedi. Birdenbi-
re bezirganlar geldiler. Bafl indirip selam verdiler. Gör-
düler o yi¤it ki bafl kesmifltir, kan dökmüfltür. Pay Püre
Bey’in sa¤›nda oturuyor. Bezirganlar yürüdüler yi¤idin
elini öptüler. Bunlar böyle edince Pay Püre Bey’in hid-
deti tuttu, bezirganlara der: “Bre kavat o¤lu kavatlar,
baba dururken o¤ul elini mi öperler?” Dediler: “Han›m,
bu yi¤it senin o¤lun mudur?” “Evet benim o¤lumdur.”
dedi. Dediler: “fiimdi incinme han›m önce onun elini
öptü¤ümüze, e¤er senin o¤lun olmasayd› bizim mal›-
m›z Gürcistan’a gitmiflti, hepimiz esir olmufltuk.” dedi-
ler. Pay Püre Bey der: “Bre, benim o¤lum bafl m› kesti,
kan m› döktü?” “Evet bafl kesti, kan döktü, adam devir-
di.” dediler. “Bre, bu o¤lana ad koyacak kadar var m›-
d›r?” dedi. “Evet sultan›m, fazlad›r.” dediler. Pay Püre
Bey kudretli O¤uz beylerini ça¤›rd› misafir etti. Dedem
Korkut geldi, o¤lana ad koydu.
Der:
Ünümü anla sözümü dinle Pay Püre Bey

Allah Teala sana bir o¤ul vermifl tutu versin

Ak sancak kald›r›nca Müslümanlar arkas› olsun

Karfl› yatan kara karl› da¤lardan aflar olsa

Allah Teala senin o¤luna afl›t versin

Kanl› kanl› sulardan geçer olsa geçit versin

Kalabal›k kafire girince

Allah Teala senin o¤luna f›rsat versin

Sen o¤lunu Bamsam diye okflars›n

Bunun ad› Boz ayg›rl› Bams› Beyrek olsun

Ad›n› ben verdim yafl›n› Allah versin 

Kudretli O¤uz beyleri el kald›rd›lar dua k›ld›lar, bu
ad bu yi¤ide kutlu olsun dediler. 
Beyler hep ava bindi. Boz ayg›r›n› çektirdi Beyrek
bindi. Ala da¤a alaca asker ava ç›kt›. Birdenbire
O¤uz’un üzerine bir sürü geyik geldi. Bams› Beyrek
birini, kovalay›p gitti. 

Kovalaya kovalaya bir yere geldi, ne gördü? Sultan›m
gördü : “Yeflil çay›r›n üzerine bir k›rm›z› ota¤ dikilmifl,
Ya Rab bu ota¤ kimin ola?” dedi. Haberi yok ki alaca¤›
ela gözlü k›z›n ota¤› olsa gerek. Bu ota¤›n üzerine var-
ma¤a haya etti. Dedi: “Ne olursa olsun, hele ben av›m›
alay›m.” Ota¤›n önünde erifli verdi, geyi¤i arka aya¤›n-
dan vurdu. Bakt› gördü -bu ota¤ Banu Çiçek ota¤› imifl
ki Beyrek’in beflik kertme niflanl›s›, adakl›s› idi- Ban› Çi-
çek ota¤dan bak›yordu. Bre dad›lar: “Bu kavat o¤lu ka-
vat bize erlik mi gösteriyor? Var›n bundan pay isteyin,
görün ne der.” K›s›rca Yenge derler bir hatun var idi,
ileri vard›, pay istedi: “Hey bey yi¤it! Bize de bu geyik-
ten pay ver.”
Beyrek der: “Bre dad›, ben avc› de¤ilim, bey o¤lu be-
yim! Hepsi size... Aman sormak ay›p olmas›n bu ota¤
kimindir?” K›s›rca Yenge der: “Bey yi¤idim, bu ota¤ Pay
Piçen Bey k›z› Banu Çiçe¤indir.”
Bunun üzerine han›m. Beyre¤in kan› kaynad›, edepte
usul usul geri döndü. K›zlar geyi¤i kald›rd›lar, güzeller
flah› Banu Çiçek’in önüne getirdiler. Bakt› gördü ki bir
sultan semiz yabani geyiktir. Banu Çiçek der: “Bre k›z-
lar, bu yi¤it ne yi¤ittir?” K›zlar der: “Vallah sultan›m, bu
yi¤it yüzü örtülü güzel yi¤ittir. Bey o¤lu bey imifl.” Ba-
nu Çiçek der: “Hey hey dad›lar! Babam bana ben seni
yüzü örtülü Beyrek’e vermiflim derdi, olmaya ki bu ola?
Bre ça¤›r›n haberlefleyim!” 
Ça¤›rd›lar Beyrek geldi. Banu Çiçek yaflmakland›. Ha-
ber sordu, der: “Yi¤it, geliflin nerden?” 
Beyrek der: “‹ç O¤uz’dan. Banu Çiçek der: “‹ç O¤uz’da
kimin nesisin?” Beyrek der: “Pay Püre o¤lu Bams› Bey-
rek dedikleri benim.” K›z der: “Peki ya ne yapmaya gel-
din yi¤it?” Beyrek der: “Pay Piçen Bey’in bir k›z› varm›fl,
onu görme¤e geldim.” K›z der: “O, öyle insan de¤ildir
ki sana görünsün amma ben Banu Çiçek’in dad›s›y›m,
gel flimdi seninle ava ç›kal›m. E¤er senin at›n benim at›-
m› geçerse onun at›n› da geçersin, hem seninle ok ata-
l›m, beni geçersen onu da geçersin ve hem seninle gü-
reflelim, beni yenersen onu da yenersin.” 
Beyrek der:“Pekala flimdi atlan›n.” 
‹kisi atland›lar, meydana ç›kt›lar. At teptiler. Beyrek’in
at› k›z›n at›n› geçti. Ok att›lar. Beyrek k›z›n okunu geri-
de b›rakt›. K›z der: “Bre yi¤it! Benim at›m› kimsenin
geçti¤i yok, okumu kimsenin geride b›rakt›¤› yok, flim-
di gel seninle gürefl tutal›m.” Hemen Beyrek attan indi.
Kavufltular, iki pehlivan olup birbirine sarmaflt›lar. Bey-
rek kald›r›r k›z› yere vurmak ister, k›z kald›r›r Beyrek’i
vurmak ister. Beyrek bunald›, der: “Bu k›za yenilecek
olursam, kudretli O¤uz içinde bafl›ma kak›nç, yüzüme
dokunç ederler.” Gayrete geldi, kavrad› k›z› sarmaya al-
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d›, memesinden tuttu. K›z kocundu. Bu sefer Beyrek
k›z›n ince beline girdi, sarma takt›, arkas› üzerine ye-
re y›kt›. 
K›z der:“Yi¤it Pay Piçen’in k›z› Banu Çiçek benim.”
Beyrek üç öptü bir diflledi. Dü¤ün kutlu olsun Han k›-
z› diye parma¤›ndan alt›n yüzü¤ü ç›kard›, k›z›n parma-
¤›na geçirdi. Beyrek der: “Aram›zda bu niflan olsun Han
k›z›.” K›z der: “Mademki böyle oldu, hemen flimdi ileri
at›lmak gerek Bey o¤lu.” Beyrek de: “Ne olacak han›m,
bafl üzerine!” Beyrek k›zdan ayr›l›p evlerine geldi. Ak
sakall› babas› karfl› geldi, der: “O¤ul fevkalade olarak
bugün O¤uz’da ne gördün?”
Beyrek der: “Ne göreyim, o¤lu olan evlendirmifl, k›z› olan
kocaya vermifl. Babas› der: “O¤ul yoksa seni evlendirmek
mi gerek?” Beyrek der: “Evet ya ak sakall› aziz baba, ev-
lendirmek gerek.” Babas› der: “O¤uz’da kimin k›z›n› al›-
vereyim?” Beyrek der: “Baba bana bir k›z al›ver ki ben ye-
rimden kalkmadan o kalkmal›, ben kara koç at›ma bin-
meden o binmeli ben hasm›ma varmadan o bana bafl ge-
tirmeli, böyle k›z al› ver baba bana.” 
Babas› Pay Püre Han der: “O¤ul sen k›z istemiyorsun,
kendine bir hempa istiyormuflsun, o¤ul galiba senin is-
tedi¤in k›z Pay Piçen Bey k›z› Banu Çiçek’tir.” Beyrek
der: “Evet ya, evet ak sakall› aziz baba benim de istedi-
¤im odur.” Babas› der: “Ay o¤ul! Banu Çiçek”in bir de-
li kardefli vard›r, ad›na Deli Karçar derler, k›z isteyeni
öldürür.” Beyrek der: “Peki ya nidelim?” Pay Püre Bey
der: “O¤ul kudretli O¤uz beylerim evimize ça¤›ral›m,
nas›l uygun görürlerse ona göre ifl edelim.” 
Kudretli O¤uz beylerini hep ça¤›rd›lar, evlerine getirdiler.
A¤›r misafirlik eylediler. Kudretli O¤uz beyleri dediler:
“Bu k›z› isteme¤e kim vara bilir?” Uygun gördüler ki De-
de Korkut vars›n dediler. 
Dede Korkut der: “Dostlar, madem ki beni gönderiyorsu-
nuz, biliyorsunuz ki Deli Karçar k›z kardeflini isteyeni öl-
dürür, bari Bay›nd›r Han’›n tavlas›ndan iki güzel koflucu
at getirin, bir keçi bafll› geçer ayg›r›, bir toklu bafll› doru
ayg›r›, ans›z›n kaçma kovalama olursa birisine bineyim,
birisini yedekte çekeyim.” Dede Korkut’ un sözü hakl›
görüldü. Vard›lar Bay›nd›r Han’›n tavlas›ndan o iki at› ge-
tirdiler. Dede Korkut birine bindi, birini yedekte çekti.
Dostlar sizi Hakka ›smarlad›m, dedi gitti. 
Me¤er sultan›m, Deli Karçar da ak çad›r›n›, ak ota¤›n›
kara yerin üzerine kurdurmufltu, arkadafllar› ile niflan
talimi yap›p oturuyordu. Dedem Korkut öteden beriye
geldi. Bafl indirdi, ba¤›r bast›; a¤›z dilden güzel selam
verdi. Deli Karçar a¤z›n› köpüklendirdi. Dede Korkut’un
yüzüne bakt›, der: “Aleykesselam ey ameli azm›fl fiili
dönmüfl, kadir Allah ak aln›na bela yazm›fl! Ayakl›lar›n

buraya geldi¤i yok, a¤›zl›lar›n bu suyumdan içti¤i yok,
sana noldu amelin mi azd› fiilin mi döndü, ecelin mi
geldi, buralarda neylersin?”
Dede Korkut der:
Karfl› yatan kara da¤›n› aflma¤a gelmiflim

Ak›nt›l› güzel suyunu geçme¤e gelmiflim

Genifl ete¤ine dar koltu¤una s›¤›nma¤a gelmiflim

Tanr›’ n›n buyru¤u ile Peygamberin kavli ile

Aydan ar›, güneflten güzel k›z kardeflin Banu Çiçek’i

Bams› Beyrek’e isteme¤e gelmiflim.

Dede Korkut böyIe söyleyince Deli Karçar der: “ Bre ne
diyorsam yetifltirin, kara ayg›r› silah ve teçhizatla getirin!”
Kara ayg›r› silah ve teçhizatla getirdiler. Deli Karçar’›
bindirdiler. Dede Korkut köste¤i üzdü, durmadan kaç-
t›. Deli Karçar ard›na düfltü.
Toklu bafll› doru ayg›r yoruldu. Dede Korkut keçi bafll›
geçer ayg›ra s›çrad› bindi. Dedeyi kovalaya kovalaya
Deli Karçar on tepe yer afl›rd›. Dede Korkut’un ard›n-
dan Deli Karçar eriflti. Dede flaflk›na döndü. Tanr›’ya s›-
¤›nd›, ‹smi azam duas›n› okudu. Deli Karçar k›l›c›n› eli-
ne ald›, yukar›s›ndan öfke ile hamle k›ld›. Deli Bey di-
ledi ki Dedeyi tepeden afla¤› çals›n. Dede Korkut de-
di:“Çalarsan elin kurusun!” Hak Teala’n›n emri ile Deli
Karçar’›n eli yukar›da as›l› kald›. Zira, Dede Korkut ke-
ramet sahibi idi, dile¤i kabul olundu. 
Deli Karçar der:

Medet aman’el’aman

Tanr›n›n birli¤ine yoktur güman

Sen benim elimi iyilefltiriver

Tanr›’n›n buyru¤u ile, Peygamberin kavli ile 

K›z kardeflimi Beyrek’e vereyim.

Üç kere a¤z›ndan ikrar eyledi, günah›na tövbe eyledi.
Dede Korkut dua eyledi. Delinin eli Hak emri ile sapa-
sa¤lam oldu. Döndü der: “Dede, k›z kardeflimin yoluna
ben ne istersem verir misin?” 
Dede der: “Verelim, görelim ne istersin.” Deli Karçar
der: “Bin erkek deve getirin difli deve görmemifl olsun,
bin de ayg›r getirin ki hiç k›srakla çiftleflmemifl olsun,
bin de koyun görmemifl koç getirin, bin de kuyruksuz
kulaks›z köpek getirin, bin de pire getirin bana. E¤er
bu dedi¤im fleyleri getirirseniz pekala verdim, amma
getirmeyecek olursan bu sefer öldürmedim, o vakit öl-
dürürüm.” 
Dede döndü Pay Püre Bey’in evlerine geldi.  
Pay Püre Bey der: “Dede, o¤lan m›s›n k›z m›s›n? Dede:
“O¤lan›m.” Pay Püre der: “Peki ya nas›l kurtuldun Deli
Karçar’›n elinden?”  Dede der: “Allah’›n inayeti, ipi ko-
pard›, ba¤› kopard›, taban› ya¤lad›. Erenlerin himmeti
oldu, k›z› ald›m.” 



25710.  Ünite  -  Ozan-Baks›  Edebiyat  Gelene¤i

Beyrek’e, anas›na ve k›z kardefllerine müjdeci geldi, se-
vindiler, flad oldular. Pay Püre Bey der: “Deli ne kadar
mal istedi?” Dede der: “Murada maksuda ermesin. Deli
Karçar öyle mal istedi ki hiç bitmez.” Pay Püre Bey der:
“Hele ne istedi?” 
Dede der: “Bin ayg›r istemifltir ki k›srakla çiftleflmemifl
olsun, bin de erkek deve istedi ki difli deve görmemifl
olsun, bin de koç istemifltir koyun görmemifl olsun, bin
de kuyruksuz kulaks›z köpek istedi, bin de ufac›k kara-
c›k pireler istedi. Bu fleyleri getirecek olursan›z k›z kar-
deflimi veririm, getirmeyecek olursan gözüme görün-
meyesin, yoksa seni öldürürüm.” 
Pay Püre Bey der: “Dede ben üçünü bulursam ikisini
sen bulur musun?” Dede Korkut: “Evet han›m, bula-
y›m.” Pay Püre Bey dedi: “fiimdi Dede köpek ile pireyi
sen bul.” 
Pay Püre Bey’in tavla tavla atlar›na vard› bin ayg›r seç-
ti, develerine vard› bin erkek deve seçti, koyunlar›na
vard› bin koç seçti. Dede Korkut da bin kuyruksuz ku-
laks›z köpek ile bin de pire buldu. Al›p bunlar› Deli
Karçar’a gitti. Deli Karçar iflitti karfl› geldi. “Göreyim de-
di¤imi getirdiler mi?” dedi. Ayg›rlar› görünce be¤endi,
develeri gördü¤ünde be¤endi, koçlar› be¤endi, köpek-
leri görünce kah kah güldü. 
Der: “Dede yani hani benim pirelerim?” Dede Korkut:
“Hay o¤ul Karçar! ‹nsan için t›pk› s›¤›r sine¤i gibi tehli-
kelidir, o bir müthifl canavard›r, hep bir yerde toplam›-
fl›md›r, gel gidelim, semizini al zay›f›n› b›rak.” Ald› Deli
Karçar’› bir pireli yere getirdi. Deli Karçar’› ç›r›l ç›plak
eyledi, a¤›la soktu. Pireler Deli Karçar’a üflüfltüler. Gör-
dü bafla ç›kam›yor, der: “Medet Dede, kerem eyle Allah
aflk›na kap›y› aç ç›kay›m!” 
Dede Korkut: “O¤ul Karçar ne gürültü pat›rt› ediyor-
sun? Getirdim, bu ›smarlad›¤›n fleydir. Noldun böyle
bunald›n? Semizini al, zay›f›n› b›rak.” Deli Karçar der:
“Hay Dede Sultan, Tanr› bunun semizini de als›n zay›-
f›n› da als›n, derhal beni kap›dan d›flar› ç›kar! Medet de-
de!”  Dede kap›y› açt›. Deli Karçar ç›kt›. Dede gördü ki
Deli’nin can›na geçmifl, bafl›n›n derdine düflmüfl, göv-
desi pireden görünmez, yüzü gözü belirmez. Dede’nin
aya¤›na kapand›. Allah aflk›na beni kurtar dedi. Dede
Korkut: “Var o¤ul kendini suya at.” Deli Karçar koflarak
vard› suya atlad›. Piredir suya akt› gitti. Geldi elbisesini
giydi, evine gitti. 
A¤›r dü¤ün haz›rl›¤›n› yapt›. O¤uz zaman›nda bir yi¤it ki
evlense ok atard›, oku nereye düflse orada gelin odas› di-
kerdi. Beyrek Han da okunu att›, dibine gelin odas›n›
dikti. Adakl›s›ndan gelin hediyesi olarak bir k›rm›z› kaf-
tan geldi. Beyrek giydi. Arkadafllar›na bu ifl hofl gelmedi,

müteessir oldular. Beyrek der: “Niye müteessir oldunuz?” 
Dediler: “Nas›l müteessir olmayal›m? Sen k›z›l kaftan gi-
yiyorsun, biz ak kaftan giyiyoruz.” Beyrek der: “Bu ka-
dar fleyden ötürü niye müteessir oluyorsunuz, bugün
ben giydim, yar›n naibim giysin, k›rk gün kadar s›ra ile
giyiniz, ondan sonra bir dervifle verelim.” 
K›rk yi¤it ile yiyip içip oturuyorlard›. Murada maksuda
ermesin, kafirin casusu bunlar› casuslad›, var›p Bayburt
Hisar›’n›n beyine haber verdi. Der: “Ne oturuyorsun
sultan›m, Pay Piçen Bey o sana verece¤i k›z› Beyrek’e
verdi. Bu gece gelin odas›na giriyor.” 
Murada maksuda ermesin, o mel’un, yedi yüz kafir ile
dört nala hücum etti. 
Beyrek apalaca gelin odas› içinde yiyip içip habersiz
oturuyordu. Gece uykusunda kafir ota¤a sald›rd›. Naibi
k›l›c›n› s›y›rd› eline ald›, benim bafl›m Beyre¤in bafl›na
Kurban olsun dedi. Naip paraland›, flehit oldu. Derin
olsa bat›r›r, kalabal›k korkutur; at ifller er övünür, yayan
erin ümidi olmaz. Otuz dokuz yi¤it ile Beyrek esir gitti.
Tan a¤ard›, günefl do¤du. Beyrek’in babas› anas› bakt›
gördü ki, gerdek görünmez olmufl. Ah ettiler, ak›llar›
bafllar›ndan gitti. Gördüler ki uçanlardan kuzgun kal-
m›fl, taz› dolaflm›fl yurtta kalm›fl, gelin odas› paralanm›fl,
naip flehit olmufl. 
Beyrek’in babas› kaba sar›¤› kald›r›p yere çald›, çekti
yakas›n› y›rtt›, o¤ul o¤ul diyerek bö¤ürdü feryat figan
etti. Ak bürçekli anas› boncuk boncuk a¤lad›, gözünün
yafl›n› döktü, ac› t›rnak ak yüzüne çald›, al yana¤›n›
y›rtt›, karg› gibi kara saç›n› yoldu, a¤layarak s›zlayarak
evine geldi. Pay Püre Bey’in penceresi alt›n ota¤›na fer-
yat figan girdi. K›z› gelini kah kah gülmez oldu, k›z›l k›-
na ak eline yakmaz oldu. Yedi k›z kardefli ak ç›kard›lar
kara elbiseler giydiler, vay beyim kardefl, murad›na
maksuduna ermeyen yaln›z kardefl diyip a¤laflt›lar bö¤-
rüfltüler. Beyrek’in yavuklusuna haber oldu, Banu Çi-
çek karalar giydi ak kaftan›n› ç›kard›, güz elmas› gibi al
yana¤›m çekti y›rtt›,
Vay al duva¤›m›n sahibi

Vay aln›m›n bafl›m›n umudu

Vay flah yi¤idim vay flahbaz yi¤idim

Doyuncaya kadar yüzüne bakmad›¤›m Han›m

Nereye gittin beni yaln›z koyup can›m yi¤it

Göz aç›p da gördü¤üm

Gönül ile sevdi¤im

Bir yast›kta bafl koydu¤um

Yolunda öldü¤üm kurban oldu¤um

Vay Kazan Bey’in inançl›s›

Vay kudretli O¤uzun imrenileni

Han Beyrek
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Deyip zar› zar› a¤lad›. Bunu iflitip K›yan Selçuk o¤lu
Deli Dündar ak ç›kard› kara giydi. Beyrek’in yar ve yol-
dafllar› ak› ç›kar›p karalar giydiler. Kudretli O¤uz beyle-
ri Beyrek için büyük yas tuttular, ümit kestiler.
Bunun üzerine on alt› y›l geçti. Beyrek’in ölüsünü dirisi-
ni bilmediler. Bir gün k›z›n kardefli Deli Karçar, Bay›nd›r
Han’›n divan›na geldi. Dizini çöktü. Deli Karçar der: “Dev-
letli han›m ömrü uzun olsun. Beyrek sa¤ olsa on alt› y›l-
dan beri gelirdi. Bir yi¤it olsa dirisi haberini getirse, s›rma-
l› elbise, cübbe, alt›n akçe verirdim; ölüflü haberini geti-
rene, k›z kardeflimi verirdim.” Böyle diyince, murada mak-
suda ermesin. Yalanc› o¤lu Yaltacuk der: “Sultan›m ben
varay›m, ölüsü dirisi haberin getireyim.”
Me¤er Beyrek buna bir gömlek ba¤›fllam›flta giymezdi,
saklard›. Vard›, gömle¤i kana mana bat›rd›, Bay›nd›r
Han’›n önüne getirip b›rakt›. Bay›nd›r Han der: “Bre bu
ne gömlektir?” Yalanc› o¤lu Yaltacuk der: “Beyrek’i Ka-
ra Derbent’te öldürmüfller. ‹flte delili sultan›m.” Gömle-
¤i görünce beyler hüngür hüngür a¤laflt›lar, feryat figa-
na girdiler. Bay›nd›r Han der: “Bre niye a¤l›yorsunuz?
Biz bunu tan›may›z, adakl›s›na götürün görsün. O, iyi
bilir zira o dikmifltir yine o tan›r.”
Vard›lar, gömle¤i Banu Çiçek”e ilettiler. Gördü tan›d›.
O’dur dedi. Çekti yakas›n› y›rt›, ac› t›rnak ak yüzüne al-
d› çald›, güz elmas› gibi al yana¤›n› y›rtt›. 
“Vay göz aç›p gördü¤üm

Gönül verip sevdi¤im

Vay al duva¤›m›n sahibi

Vay aln›m›n bafl›m›n umudu

Han Beyrek”

Diye a¤lad›. Babas›na, anas›na haber oldu. Apalaca yur-
duna feryat figan girdi, ak ç›kard›lar, kara giydiler. Kud-
retli O¤uz Beyleri Beyrek’ten ümit kestiler. Yalanc› o¤-
lu Yaltacuk küçük dü¤ününü yapt›, büyük dü¤ününe
mühlet koydu.
Beyrek’in babas› Pay Püre Bey de bezirganlar›n› ça¤›rd›
yan›na getirdi, der: “Bre bezirganlar var›n, iklim iklim ara-
y›n. Beyrek’in ölüsü dirisi haberini getirirsiniz belki.”
Bezirganlar haz›rl›k gördüler. Gece gündüz demeyip
yürüdüler. Birdenbire Parasar›n Bayburt Hisar›’na gel-
diler. Me¤er o gün kafirlerin mukaddes günleri idi. Her
biri yemekte içmekte idi. Beyrek’i de getirip kopuz çal-
d›r›yorlard›. Beyrek yüce çardaktan bakt› bezirganlar›
gördü. Bunlar› gördü¤ünde haberleflti, görelim han›m
ne haberleflti:
Der:
Düz engin havadar yerden gelen kervanc›

Bey babam›n kad›n anam›n hediyesi kervanc›

Aya¤› uzun koç ata binen kervanc›

Ünümü anla sözümü dinle kemanc›

Ulafl o¤lu Salur Kazan’› sorar olsam sa¤ m› kervanc›

Kudretli O¤uz içinde K›yan Selçuk o¤lu Deli Dündar› 

Sorar olsam sa¤ m› kervanc›

Kara Göne o¤lu Kara Budak’› sorar olsam sa¤ m› ker-

vanc›

Ak sakall› babam›

Ak bürçekli anam› sorar olsam sa¤ m› kervanc›

Göz aç›p da gördü¤üm

Gönül ile sevdi¤im

Pay Piçen k›z› Banu Çiçek evde mi kervanc›

Yoksa kimseye vard› m› kervanc›

Söyle bana

Kara bafl›m kurban olsun kervanc› sana.

Bezirganlar der:
Sa¤ m›s›n esen misin can›m Bams›

On alt› y›l›n hasreti Han›m Bams›

Kudretli O¤uz içinde

Kazan Bey’i sorar olsan sa¤d›r Bams›

K›yan Selçuk o¤lu Deli Dündar’› sorar olsan sa¤d›r

Bams›.

Kara Göne o¤lu Budak’› sorar olsan sa¤d›r Bams›

O beyler ak ç›kard› kara giydi senin için Bams›

Ak sakall› baban›

Ak bürçekli anan› sorar olsan sa¤d›r Bams›

Ak ç›kar›p kara giydiler senin için Bams›

Yedi k›z kardeflini yedi yol ay›r›m›nda a¤lar gördüm

Bams›

Güz elmas› gibi al yanaklar›n› y›rtar gördüm Bams›

Vard› gelmez kardefl diye feryad eder gördüm Bams›

Göz aç›p da gördü¤ün

Gönül verip sevdi¤in

Pay Piçen k›z› Banu Çiçek

Küçük dü¤ününü yapt›, büyük dü¤ününe mühlet koydu

Yalanc› o¤lu Yaltacuk’a var›r gördüm Han Beyrek

Parasar›n Bayburt Hisar›’ndan uçma¤a bak

Ap alaca gerde¤ine gelme¤e bak

Gelmez olsan Pay Piçen k›z› Banu Çiçek’i ald›rd›n

belli bil.
Beyrek kalkt›, a¤laya a¤laya k›rk yi¤idin yan›na geldi. Ka-
ba sar›¤› kald›rd› yere çald›, der: “Hey benim k›rk arkada-
fl›m, biliyor musunuz neler oldu? Yalanc› o¤lu Yaltacuk
benim ölüm haberini iletmifl. Penceresi alt›n ota¤›na ba-
bam›n figan girmifl. Kaza benzer k›z› gelini ak ç›karm›fl
kara giymifl. Göz aç›p da gördü¤üm, gönül verip sevdi-
¤im Banu Çiçek; Yalanc› o¤lu Yaltacuk’a var›r olmufl.
Böyle diyince k›rk yi¤idi kaba sar›klar›n› kald›rd›lar ye-
re çald›lar, bö¤üre bö¤üre a¤laflt›lar, feryat figan k›ld›-
lar. Me¤er kafir beyinin bir bekar k›z› var idi. Her gün
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Beyrek’i görme¤e getirdi. O gün yine görme¤e geldi.
Bakt› gördü Beyrek müteessir olmufl. K›z der: “Niçin
müteessirsin han›m yi¤it? Geldikçe seni flen görürdüm,
gülerdin oynard›n, flimdi noldun?” Beyrek der: “Nas›l
müteessir olmayay›m? On alt› y›ld›r ki baban›n esiriyim.
Babaya anaya, akrabaya kardefle hasretim ve hem bir
kara gözlü yavuklum var idi. Yalanc› o¤lu Yaltacuk der-
ler bir kifli var idi. Varm›fl yalan söylemifl, beni öldü de-
mifl, ona var›r olmufl.” 
Böyle söyleyince k›z -Beyrek’e afl›k olmufltu- der: “E¤er
seni hisardan afla¤› urgan ile salland›racak olursam, baba-
na anana sa¤l›k ile varacak olursan beni burada gelip he-
lall›¤a al›r m›s›n?” Beyrek and içti: “K›l›c›ma do¤ranay›m,
okuma saplanay›m, yer gibi kertmeyim, toprak gibi sav-
rulay›m. Sa¤l›k ile varacak olursam O¤uz’a gelip seni he-
lall›¤a almazsam.” K›z da urgan getirip Beyrek’i hisardan
afla¤› salland›rd›. Beyrek afla¤› bakt› kendisini yeryüzün-
de gördü. Allah’a flükreyledi, yola düfltü.
Giderek kafirin at sürüsüne geldi. Bir at bulursam tuta-
y›m bineyim dedi. Bakt› gördü kendisinin deniz tay›
boz ayg›r› burada otlay›p duruyor. Boz ayg›r da Bey-
rek’i görüp tan›d›, iki aya¤›n›n üzerine kalkt› kiflnedi.
Beyrek de övmüfl, görelim han›m nas›l övmüfl:
Der :

Aç›k aç›k meydana benzer senin al›nc›¤›n

‹ki gece ›fl›k saçan tasa benzer senin gözce¤izin

‹briflime benzer senin yeleci¤in

‹ki çift kardefle benzer senin kulac›¤›n

Eri murad›na yetifltirir senin arkac›¤›n

At demem sana kardefl derim kardeflimden daha iyi

Bafl›ma ifl geldi arkadafl derim arkadafl›mdan daha iyi

At bafl›n› yukar› tuttu, bir kula¤›n› kald›rd› Beyrek’e kar-
fl› geldi. Beyrek at›n gö¤sünü kucaklad›, iki gözünü öp-
tü. S›çrad› bindi, hisar›n kap›s›na geldi. Otuz dokuz ar-
kadafl›n› emanet etti, görelim han›m nas›l emanet etti:
Beyrek der:
Bre pis dinli kafir

Benim a¤z›ma sö¤üp duruyordun tahammül edemedim

Kara domuz etinden yahni yedirdin tahammül ede-

medim

Tanr› bana yol verdi gider oldum bre kafir

Otuz dokuz yi¤idimin emaneti bre kafir

Birini eksik bulsam yerine on öldüreyim

Onunu eksik bulsam yerine yüzünü öldüreyim bre kafir

Otuz dokuz yi¤idimin emaneti bre kafir.

Sonra tuttu yürüyüverdi. K›rk kifli kafirler atland›lar, ard›-
na düfltüler. Kovalay›p gittiler yetiflemediler döndüler.
Beyrek O¤uz’a geldi. Bakt› gördü bir ozan gidiyor. Der:
“Bre ozan nereye gidiyorsun?” Ozan der: “Bey yi¤it dü-

¤üne gidiyorum.” Beyrek der: “Dü¤ün kimin?” Ozan
der: “Yalanc› o¤lu Yaltacuk’un.” Beyrek: “Bre kimin ne-
sini al›yor?” Ozan der: “Han Beyrek’in adakl›s›n› al›yor.” 
Beyrek der: “Bre ozan kopuzunu bana ver at›m› sana
vereyim. Sakla, geleyim de¤erini getireyim alay›m.”
Ozan der: “Avaz›m k›s›lmadan, sesim kal›nlaflmadan bir
att›r elime geçti, götüreyim saklayay›m.” Ozan kopuzu
Beyrek’e verdi. Beyrek kopuzu ald›, babas›n›n yurduna
yak›n geldi. Bakt› gördü ki bir kaç çobanlar yolun ke-
nar›n› alm›fllar a¤l›yorlar, hem durmay›p tafl y›¤›yorlar.
Beyrek der: “Bre çobanlar! Bir kifli yolda tafl bulsa yaba-
na atar, siz bu yolda bu tafl› niçin y›¤›yorsunuz?” 
Çobanlar der: “Bre sen seni bilirsin, bizim halimizden
haberin yok.” Beyrek: “Bre ne haliniz vard›r?” Çobanlar
der: “Beyimizin bir o¤lu var idi, on alt› y›ld›r ki ölüsü
dirisi haberini kimse bilmez. Yalanc› o¤lu Yaltacuk der-
ler, ölüsü haberini getirdi, adakl›s›n› ona verir oldular,
gelir burdan geçer, vural›m onu, ona varmas›n, efline
dengine vars›n.” 
Beyrek der: “Bre yüzünüz ak olsun, a¤an›z›n ekme¤i si-
ze helal olsun.” 
Oradan babas›n›n yurduna geldi. Me¤er evlerinin önün-
de bir büyük a¤aç var idi. Dibinde bir güzel p›nar var
idi. Beyrek bakt› gördü kim küçük k›z kardefli p›nardan
su alma¤a geliyor, kardefl Beyrek diye a¤l›yor feryat
ediyor, toyun dü¤ünün kara oldu diye a¤l›yor. Beyrek’e
müthifl ayr›l›k ac›s› çöktü, dayanmad›. Boncuk boncuk
gözünün yafl› ak›p gitti. Ça¤›rarak burada söyler, göre-
lim han›m ne söyler:
Beyrek der:
Bre k›z ne a¤l›yorsun ne ba¤›r›yorsun a¤abey diye

Yand› ba¤r›m yak›ld› içim

Senin a¤abeyin yok mu olmufltur

Yüre¤ine kaynar ya¤lar m› dökülmüfltür

Kara ba¤r›n m› sars›lm›flt›r

A¤abey diye ne a¤l›yorsun ne ba¤›r›yorsun

Yand› ba¤r›m yak›ld› içim

Karfl› yatan kara da¤› sorar olsam yaylak kimin

So¤uk so¤uk sular›n› sorar olsam içme kimin

Tavla tavla koç atlar› sorar olsam binek kimin

Katar katar develeri sorar olsam yük tafl›y›c› kimin

A¤›llarda akça koyunu sorar olsam flölen kimin

Karal› mavili ota¤› sorar olsam gölge kimin

A¤›z dilden k›z ifli haber bana

Kara bafl›m kurban olsun bugün sana

K›z der:
Çalma ozan söyleme ozan

Yasl› ben k›z›n nesine gerek

Karfl› yatan kara da¤› sorar olsan
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A¤abeyim Beyrek’in yaylas› idi

A¤abeyim Beyrek gideli yaylayan›m yok

So¤uk so¤uk sular›n› sorar olsan

A¤abeyim Beyrek’in içmesi idi

A¤abeyim Beyrek gideli içenim yok

Tavla tavla koç atlar› sorar olsan

A¤abeyim Beyrek’in bine¤i idi

A¤abeyim Beyrek gideli binenim yok

Katar katar develeri sorar olsan

A¤abeyim Beyrek’in yük tafl›y›c›s› idi

A¤abeyim Beyrek gideli yükleyenim yok

A¤›llarda akça koyunu sorar olsan

A¤abeyim Beyrek’in flöleniydi

A¤abeyim Beyrek gideli flölenim yok

Karal› mavili ota¤› sorar olsan

A¤abeyim Beyrek’indir

A¤abeyim Beyrek gideli göçenim yok

Yine k›z der:
Bre ozan

Karfl› yatan kara da¤dan geldi¤inde geçti¤inde

Beyrek adl› bir yi¤ide rastlamad›n m›

Taflk›n taflk›n sular› afl›p geldi¤inde geçti¤inde

Beyrek adl› bir yi¤ide rastlamad›n m›

A¤›r adl› flehirlerden geldi¤inde geçti¤inde

Beyrek adl› bir yi¤ide rastlamad›n m›

Bre ozan gördün ise söyle bana

Kara bafl›m kurban olsun ozan sana

K›z yine der:
Karfl› yatan kara da¤›m y›k›lm›flt›r

Ozan senin haberin yok

Gölgeli koca a¤ac›m kesilmifltir

Ozan senin haberin yok

Dünyal›kta bir kardeflim al›nm›flt›r

Ozan senin haberin yok

Çalma ozan söyleme ozan

Yasl› ben k›z›n nesine gerek ozan

Önünde dü¤ün var dü¤üne var›p öt

Beyrek bundan geçti, büyük k›z kardefllerinin yan›na
geldi. Bakt› gördü k›z kardeflleri karal› mavili oturuyor-
lar. Ça¤›r›p Beyrek söyler, görelim han›m ne söyler:
Der:

Sabah sabah yerinden kalkan k›zlar

Ak ota¤› b›rak›p kara ota¤a giren k›zlar

Ak ç›kar›p kara giyen k›zlar

Ba¤›r gibi kat›laflan yo¤urttan ne var

Kara saç alt›nda kül ekme¤inden ne var

Deri yayg›da ekmekten ne var

Üç gündür yoldan geldim doyurun beni

Üç güne varmas›n Allah sevindirsin sizi

K›zlar vard›lar yemek getirdiler, Beyrek’in karn›n› do-
yurdular. Beyrek der: “A¤abeyinizin bafl› ve gözü sada-
kas› eski kaftan›n›z var ise giyeyim dü¤üne varay›m,
dü¤ünde elime kaftan verirler, tekrar kaftan›n›z› geri
vereyim.” Vard›lar, Beyrek’in kaftan› var imifl, buna ver-
diler. Ald› giydi, boyu boyuna, beli beline, kolu koluna
yak›flt›. Büyük k›z kardefli bunu Beyrek’e benzetti, kara
süzme gözleri kan yafl doldu. Söylemifl, görelim han›m
ne söylemifl 
K›z Der:
Kara sürme gözlerin fersizleflmeseydi

A¤abeyim Beyrek diyeydim ozan sana

Yüzünü kara saç örtmeseydi

A¤abeyim Beyrek diyeydim ozan sana

Sa¤lam sa¤lam bileklerin solmasayd›

A¤abeyim Beyrek diyeydim ozan sana

Sallana sallana yürüyüflünden

Aslan gibi duruflundan

...

Darda kalm›fl yi¤idin arkas›

Zavall›n›n biçarenin ümidi

Bay›nd›r Han’›n güveyisi

Y›rt›c› kuflun yavrusu

Türkistan’›n dire¤i

Am›t suyunun aslan›

Karacuk’un kaplan›

Ya¤›z al at›n sahibi

Han Uruz’un babas›

Han›m Kazan

Ünümü anla sözümü dinle

Sabah sabah kalkm›fls›n

Ak ormana girmiflsin

Ak kava¤›n buda¤›ndan sallayarak geçmiflsin

Can yayc›¤›n› e¤miflsin

Okca¤›z›n› kurmuflsun

Ad›n› gelin odas› koymuflsun

Sa¤da oturan sa¤ beyler

Sol kolda oturan sol beyler

Eflikteki inançl›lar

Dipte oturan has beyler

Kutlu olsun devletiniz

Böyle söyleyince Kazan Bey der: “Bre deli ozan ben-
den ne dilersin? Çad›rl› ota¤ m› dilersin, kul hizmetçi mi
dilersin, alt›n akçe mi dilersin? Vereyim.” Beyrek der:
“Sultan›m beni b›raksan da flölen yeme¤inin yan›na var-
sam, karn›m açt›r, doyursam.” Kazan der: “Deli ozan
devletini tepti. Beyler bugünkü beyli¤im bunun olsun,
b›rak›n nereye giderse gitsin, neylerse eylesin.”
Beyrek flölen yeme¤inin üzerine geldi. Karn›n› doyur-
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duktan sonra kazanlar› tepti, döktü, çevirdi. Yahninin ki-
mini sa¤›na, kimini soluna atar. Sa¤dan gideni sa¤ al›r,
soldan gideni sol al›r. Hakl›ya hakk› de¤sin, haks›za yüzü
karal›¤› de¤sin.
Kazan Bey’e haber oldu, sultan›m deli ozan hep yeme¤i
döktü dediler, flimdi kad›nlar›n yan›na varmak istiyor. Ka-
zan der: “Bre b›rak›n kad›nlar›n yan›na da vars›n!”
Beyrek kalkt›, kad›nlar›n yan›na vard› Zurnac›lar› kov-
du, davulcular› kovdu, kimini dövdü, kiminin bafl›n›
yard›. Kad›nlar›n oturdu¤u ota¤a geldi, efli¤ini uttu otur-
du. Bunu gördü Kazan Bey’in hatunu boyu uzun Burla
k›zd›, der: “Bre kavat o¤lu deli kavat, sana düfler mi
teklifsizce benim üzerime gelesin?” Beyrek der: “Han›m
Kazan Bey’den bana buyruk oldu. Bana kimse kar›fla-
maz!” Burla Hatun der: “Bre madem ki Kazan Bey’den
buyruk olmufltur, b›rak›n otursun.” Yine döndü Bey-
rek’e der: “Bre deli ozan peki maksad›n nedir?” Der:
“Han›m maksad›m odur ki kocaya varan k›z kalks›n oy-
nas›n, ben kopuz çalay›m.”
K›s›rca Yenge derler bir hatun var idi, ona dediler: Bre
K›s›rca Yenge kalk sen oyna. Ne bilir deli ozan dediler.
K›s›rca Yenge kalkt›, der: “Bre deli ozan kocaya varan
k›z benim.” Deyip oynama¤a bafllad›. Beyrek kopuz
çald› söyledi, görelim han›m ne söyledi :
Der:
And içmiflim k›s›r k›sra¤a bindi¤im yok

Binip mukaddes savafllara vard›¤›m yok

Öküz ard›nda çobanlar sana bakar

Boncuk boncuk gözlerinin yafl› akar

Sen onlar›n yan›na var

Murad›n› onlar verir belli bil

Seninle benim iflim yok

Kocaya varan k›z kalks›n

Kol sallay›p oynas›n

Ben kopuz çalay›m.

K›s›rca Yenge: “Vay bu zeval gelecek deli beni görmüfl
gibi söylüyor.” Vard› yerinde oturdu. Bu sefer Bo¤azca
Fatma derler bir hatun var idi. Kalk sen oyna dediler.
K›z›n kaftan›n› giydi. Bo¤azca Fatma: “Çal bre deli ozan!
Kocaya varan k›z benim, oynayay›m.” 
Deli ozan der:
And içeyim bu sefer bo¤az k›sra¤a bindi¤im yok

Binip mukaddes savafllara vard›¤›m yok

Evinizin ard› derecik de¤il miydi

Köpe¤inizin ad› Barak de¤il miydi

Senin ad›n k›rk oynafll› Bo¤azca Fatma de¤il miydi

Daha ayb›n› açar›m belli bil

Seninle benim oyunum yok

Var yerine otur

Kocaya varan yerinden kalks›n

Ben kopuz çalay›m

Kol sallay›p oynas›n

Böyle söyleyince Bo¤azca Fatma der: “Vay deli bo¤ma-
ca ç›karacak olanca ayb›m›z› kalkt›. Kalk k›z, oynarsan
oyna, oynamazsan cehennemde oyna, Beyrek’ten son-
ra bafl›na bu hal gelece¤ini biliyorduk.” Burla Hatun
der: “K›z kalk oyna, elinden ne gelir?”
Banu Çiçek k›rm›z› kaftan›n› giydi, ellerini yenine çek-
ti gözükmesin diye, oyuna girdi.
Banu Çiçek: “Bre deli ozan çal! Kocaya varan k›z be-
nim, oynayay›m.” 
Beyrek der:
Ben bu yerden gideli deli olmufl

Pek çok beyaz karlar ya¤m›fl dize ç›km›fl

Han k›z›n›n evinde kul, halay›k tükenmifl

Maflrapa alm›fl suya varm›fl

Bile¤inden on parma¤›n› so¤uk alm›fl

K›z›l alt›n getirin han k›z›na t›rnak yontun

Ay›pl›ca Han k›z› kocaya varmak ay›p olur

Bunu iflitince Banu Çiçek k›zd›: “Bre deli ozan ben ay›p-
l› m›y›m ki, bana ay›p kofluyorsun?”  Gümüfl gibi ak bi-
le¤ini açt›, elini ç›kard›. Beyrek’in geçirdi¤i yüzük gö-
ründü. Beyrek yüzü¤ü tan›d›. Burada söylemifl, görelim
han›m ne söylemifl:
Ben bu yerden gideli bam bam tepe bafl›na ç›kt›n m› k›z,

K›vran›p dört yan›na bakt›n m› k›z

Karg› gibi kara saç›n yoldun mu k›z

Kara gözden ac› yafl›n döktün mü k›z

Güz elmas› gibi al yana¤›n y›rtt›n m› k›z

Sen ere var›rs›n alt›n yüzük benimdir ver bana k›z

Banu Çiçek der:
Beyrek gideli bam bam tepe bafl›na ç›kt›¤›m çok

Karg› gibi kara saç›m› yoldu¤um çok

Güz elmas› gibi al yana¤›m› y›rtt›¤›m çok

Vard› gelmez bey yi¤idim han yi¤idim Beyrek diye a¤-

lad›¤›m çok

Seviflti¤im Bams› Beyrek sen de¤ilsin

Alt›n yüzük senin de¤ildir

Alt›n yüzükte çok niflan vard›r

Alt›n yüzü¤ü istiyorsan niflan›n› söyle

Beyrek der:
Sabah sabah Han k›z› yerimden kalkmad›m m›

Boz ayg›r›n beline binmedim mi

Senin evinin üzerine yabani geyik y›kmad›m m›

Sen beni yan›na ça¤›rmad›n m›

Seninle meydanda at koflturmad›k m›

Senin at›n› benim at›m geçmedi mi

Ok at›nca ben senin okunu geride b›rakmad›m m›
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Güreflte ben seni yenmedim mi

Üç öpüp bir ›s›r›p

Alt›n yüzü¤ü parma¤›na geçirmedim mi

Seviflti¤in Bams› Beyrek ben de¤il miyim

Böyle diyince, k›z tan›d› bildi ki Beyrek’tir, Cübbesi ile
çuhas› ile Beyrek’in aya¤›na kapand›. Beyrek’e dad›lar
kaftan giydirip donatt›lar. Hemen k›z s›çrad› ata bindi.
Beyrek’in babas›na anas›na müjdeye koflturup gitti. 
K›z der:
Halka halka kara da¤›n y›k›lm›flt› yüceldi ahir

Kanl› kanl› sular›n çekilmiflti ça¤lad› ahir

Koca a¤ac›n kurumufltu yeflerdi ahir

Yi¤it at›n ihtiyarlam›flt› tay verdi ahir

K›z›l develerin ihtiyarlam›flt› yavru verdi ahir

Ak koyunun ihtiyarlam›flt› kuzu verdi ahir

On alt› y›ll›k hasretin o¤ulun Beyrek geldi ahir

Kay›n baba kaynana müjde bana ne verirsiniz

Beyre¤in babas› anas› der:
Dilin için öleyim gelinci¤im

Yoluna kurban olay›m gelinci¤im

Yalan ise bu sözlerin gerçek olsun gelinci¤im

Sa¤ esen ç›k›p gelse

Karfl› yatan kara da¤lar sana yaylak olsun

So¤uk so¤uk sular› sana içme olsun

Kulum halay›¤›m sana cariye olsun

Yi¤it atlar›m sana binek olsun

Katar katar develerim sana yük tafl›y›c› olsun

A¤›llarda akça koyunum sana flölen olsun

Alt›n akçem sana harçl›k olsun

Penceresi alt›n ota¤›m sana gölge olsun

Kara bafl›m kurban olsun sana gelinci¤im

Bu s›rada beyler Beyrek’i getirdiler. Kazan Bey der:
“Müjde Pay Püre Bey o¤lun geldi.” Pay Püre Bey der:
“O¤lum oldu¤unu flundan bileyim, serçe parma¤›n› ka-
nats›n, kan›n› mendile silsin, gözüme süreyim, aç›lacak
olursa o¤lum Beyrek’tir zira a¤lamaktan gözlerim gör-
mez olmufltu.” Mendili gözüne sürünce Allah Teala’n›n
kudreti ile gözü aç›ld›. Babas› anas› feryat ettiler. Bey-
rek’in aya¤›na kapand›lar. 
Der:
Penceresi alt›n ota¤›m›n kabzas› o¤ul

Kaza benzer k›z›m›n gelinimin çiçe¤i o¤ul

Görür gözümün ayd›n› o¤ul

Tutar belimin kuvveti o¤ul

Kudretli O¤uz imrenileni can›m o¤ul

Diyerek çok a¤lad›, Allah’›na flükürler eylediler.

Yalanc› o¤lu Yaltacuk bunu iflitti. Beyrek’in korkusun-
dan kaçt› kendini Dana Saz›’na att›. Beyrek ard›na düfl-
tü, kovalaya kovalaya saza düflürdü. Beyrek der: ‘Bre

atefl getirin!” Getirdiler, saz› atefle verdiler. Yaltacuk
gördü ki yan›yor, sazdan ç›kt› Beyrek’in aya¤›na kapan-
d›, k›l›c› alt›ndan geçti Beyrek de suçundan geçti. Ka-
zan Bey der: “Gel murad›na erifl.” Beyrek der: “Arka-
dafllar›m› ç›karmay›nca, hisar› almay›nca murada erifl-
mem.” Kazan Bey, O¤uz’una beni seven binsin dedi. 
Kudretli O¤uz beyleri atland›lar, Bayburt Hisar›’na dört
nala yetifltiler. Kafirler de bunlar› karfl›lad›lar. Kudretli
O¤uz beyleri ar› sudan abdest ald›lar, ak al›nlar›n› yere
kodular, iki rekat namaz k›ld›lar. Ad› güzel Muham-
med’i yad ettiler. Gümbür gümbür davullar dövüldü.
Bir k›yamet savafl oldu, meydan dolu bafl oldu. fiöklü
Melik’i bö¤ürderek Kazan Bey attan yere düflürdü. Ka-
ra Tekürü Deli Dündar k›l›çlad› yere düflürdü. Kara Ars-
lan Melik’i, Kara Budak yere düflürdü. Derelerde kafire
k›rg›n girdi. Yedi kafir beyi k›l›çtan geçti. Beyrek, Yige-
nek, Kazan Bey, Kara Budak. Deli Dündar, Kazan o¤lu
Uruz Bey bunlar kaleye yürüyüfl ettiler. Beyrek otuz
dokuz yi¤idinin üzerine geldi, onlar› sa¤ ve esen gördü.
Allah’a flükreyledi. Kafirin kilisesini y›kt›lar, yerine mes-
cit yapt›lar. Keflifllerini öldürdüler. Ezan okuttular, aziz
Tanr› ad›na hutbe okuttular. Kuflun, alaca kan›n›, ku-
mafl›n temizini, k›z›n güzelini, dokuz katl› ifllenmifl süs-
ler elbise, cübbe hanlar han› Bay›nd›r’a hisse ç›kard›lar.
Pay Püre Bey’in o¤lanc›¤› Beyrek, melikin k›z›n› ald›,
ak evine ak ota¤›na geri döndü, dü¤üne bafllad›. Bu
k›rk yi¤idin bir kaç›na Han Kazan, bir kaç›na Bay›nd›r
Han k›zlar verdiler. 
Beyrek de yedi k›z kardeflini yedi yi¤ide verdi. K›rk
yerde ota¤ dikti. Otuz dokuz k›z talihli talihine birer ok
att›. Otuz dokuz yi¤it okunun ard›nca gitti. K›rk gün
k›rk gece toy dü¤ün eylediler. Beyrek yi¤itleri ile murat
verdi, murat ald›. 
Dedem Korkut geldi, nefleli havalar çald›, destan söyledi
deyifl dedi. Gazi erenler bafl›na ne geldi¤ini söyledi, bu
O¤uzname Beyrek’in olsun dedi. Dua edeyim han›m: 
“Yerli kara da¤lar›n y›k›lmas›n. Gölgeli koca a¤ac›n ke-
silmesin. Ak sakall› baban›n yeri cennet olsun. Ak bür-
çekli anan›n yeri cennet olsun. O¤ul ile kardeflten ay›r-
mas›n. Ahir vaktinde ar› imandan ay›rmas›n. Amin amin
diyenler Tanr›’n›n yüzünü görsün. Derlesin toplas›n gü-
nah›n›z› ad› güzel Muhammet Mustafa’n›n yüzü suyuna
ba¤›fllas›n han›m hey!”
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “‹slâmiyet Öncesi Türk
Edebiyat›” konusunu bir kez daha gözden geçi-
riniz.

2. b  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise  “Türklerin Kabul Et-
tikleri Dinler” konusunu bir kez daha gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türklerin Kabul Ettik-
leri Dinler” konusunu bir kez daha gözden ge-
çiriniz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türklerin Kabul Ettik-
leri Dinler” konusunu bir kez daha gözden ge-
çiriniz.

5.  a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Türklerin Kabul Ettik-
leri Dinler” konusunu bir kez daha gözden ge-
çiriniz.

6. b  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Ozan-baks› Edebiyat
Kavram›” konusunu bir kez daha gözden geçi-
riniz.

7.  d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Ozan-baks› Edebiyat
Kavram›” konusunu bir kez daha gözden geçi-
riniz.

8.  c  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “‹slâmiyet Öncesi Türk
Edebiyat›nda fiiir Tür ve fiekilleri” konusunu bir
kez daha gözden geçiriniz.

9.  e  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “‹slâmiyet Öncesi Türk
Edebiyat›nda fiiir Tür ve fiekilleri” konusunu bir
kez daha gözden geçiriniz.

10. d  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Dede Korkut Hikâye-
leri” konusunu bir kez daha gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Edebiyat ile dünya görüflü aras›ndaki  iliflki tek yönlü
bir iliflki de¤ildir. Dünya görüflü do¤rultusunda yazan
ve söz söyleyen edebiyatç›lar ayn› zamanda yazd›kla-
r›yla okuyanlar›n› ve söyledikleriyle dinleyenlerini et-
kileyerek belli bir ölçüde de olsa toplumlar›n›n dün-
ya görüflünün geliflmesine ve de¤iflmesine de neden
olabilirler. Bu nedenle edebiyat ve dünya görüflü ilifl-
kisinin iki yönlü bir iletiflim ve etkileflim iliflkisi oldu-
¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 2

Günümüz Anadolu’sunda bafllang›c› kaml›k dönemine
kadar giden “ocakl› uzman”lar vard›r. Halk aras›nda k›-
saca “ocakl›” denilen bu kifliler  baflta “si¤il” denilen ra-
hats›zl›klar› iyilefltirdikleri inanc›yla halk taraf›ndan zi-
yaret edilirler ve sayg› görürler. Ayn› flekilde halk ara-
s›nda “s›n›kç›” denilen kifliler de bu tür “ocakl› uzman-
lar”dand›rlar.  Bu tür uygulamlar “ifllevsel” olmalar› ne-
deniyle yaflamaya devam ediyor olabilirler.

S›ra Sizde 3

Günümüzde kendine “ozan” diyen kifliler “Ozan-Baks›
Edebiyat Gelene¤i”ne mensup de¤ildirler. Ozan keli-
mesi son y›llarda Türkiye Türkçesi’nde “flâir” veya “âfl›k”
anlam›nda kullan›lmak üzere ayd›nlar taraf›ndan tekrar
diriltilmifltir.

S›ra Sizde 4

Bu tür fliir ve düzyaz› kar›fl›k anlat›lar› teorik olarak
mensur (düzyaz›) k›s›mlar› kolayca ezberlenen ve hat›r-
da tutulan fliir k›s›mlar›na göre daha kolayca unutulup
de¤iflebilir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤ini tan›mlayabilecek,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤indeki naz›m flekillerini tan›yabilecek,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤indeki fliir türlerini tan›mlayabilecek,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›ndaki düzyaz› (nesir) türlerini aç›klayabilecek,
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› temsilcilerini tan›mlayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Tasavvuf 
• Tekke 
• Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›

• Tekke ve Tasavvufî Halk Edebi-
yat› tür ve flekilleri

• Tekke ve Tasavvufî Halk Edebi-
yat›n›n önde gelen temsilcileri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
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Halk Edebiyat›na Girifl

• TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK
EDEB‹YATI GELENE⁄‹ 

• TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK
EDEB‹YATI GELENE⁄‹NDEK‹
NAZIM fiEK‹LLER‹

• TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK
EDEB‹YATI GELENE⁄‹NDE fi‹‹R
TÜRLER‹

• TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK
EDEB‹YATI GELENE⁄‹NDE
DÜZYAZI (NES‹R) TÜRLER‹

• TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK
EDEB‹YATININ TEMS‹LC‹LER‹

Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat›
Gelene¤i
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TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATI GELENE⁄‹
Türkler IX. yüzy›ldan itibaren ‹slâmiyeti kabul etmeye bafllam›fllard›r. Türklerin
çok büyük bir k›sm› XII. yüzy›lda ‹slâmiyeti kabul etmifltir. Bu süreçte ve özellikle
XII. yüzy›ldan sonra Türk sosyo-kültürel yap›s› içinde ortaya ç›kan ve onu yönlen-
diren dinamiklere sahip iki sivil ve sosyo-kültürel kurum vard›r. Bunlardan biri
“medrese” di¤eriyse “tekke”dir. Tekkeler kurulduklar› yerlere, büyüklük küçüklük-
lerine ve ifllevlerine göre “dergâh”, “zaviye”, “hangâh”, olarak adland›r›lm›fllard›r.
Bu iki önemli sivil sosyo-kültürel kuruma XVI. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren
“kahvehane”ler eklenecektir.

Medrese, e¤itim ve ö¤retimin merkezi ve kültürel hayat›n kayna¤› konumun-
dayd›. Medreselere giden ö¤rencilere “softa” ad› verilirdi. Bunlar medreselerdeki
en yüksek makam olan “müderris”ler (profesör) taraf›ndan e¤itilirlerdi. Din adam-
lar›, hakimler, savc›lar ve bilginler buradan yetiflirlerdi. Medresenin e¤itim dili
Arapçad›r. Medreselerden yetiflmifl ünlü bilginlerin büyük bir ço¤unlu¤u eserlerini
Arapça olarak kaleme alm›fllard›r. Medrese, “Her kim ö¤renir ise lisân-› Fârisi / sü-
dûr eder ondan dinin yar›s›” (Kim Farsça ö¤renirse, dinin yar›s› gider) diyerek Fars-
ça ö¤renmeye karfl› savafl açm›flsa da, edebiyata merakl› bilginler özellikle de Mev-
levi meflrep olanlar Farsçay› da ö¤renmifl ve ö¤retmifllerdir. fieriat (‹slâm hukuku)
esaslar›n›n ö¤retiminin hakim oldu¤u medreselerden yetiflen edebiyata merakl› bil-
ginler Arap ve Fars edebiyatlar›ndan tür, flekil, aruz ve mevzular›yla birlikte maz-
munlar da alarak meydana getirdikleri manzum ve mensur eserlere “Divan Edebi-
yat›” veya “Eski Türk Edebiyat›” ya da “Klasik Edebiyat” gibi adlar verilmektedir.

Tekkeler ise medreselerin d›fl›nda ve tamamen baflka dinamiklerle kurulan ve
evrilerek geliflen, esasen dinî çevreler olmakla birlikte medrese mezunu bilginler-
le k›yaslanamayacak derecede serbest düflünceli insanlar yetifltiren yerlerdir. Bi-
raz da bu nedenle medreselerin yetifltirdi¤i “Ulema-i rüsum” (resmî bilginler) ile
tekkelerde yetiflen “irfan” sahipleri neredeyse daimi olarak karfl› karfl›ya gelmifller-
dir. Selçuklu döneminde siyasete bulaflt›klar› k›sa bir süre haricinde tekkeler, ta-
rikat mensuplar›n›n toplant› mekânlar› olmufltur. Tekkelerdeki en yüksek makam
fleyhlerindir. Müritler fleyhlerden el al›rlar onlar›n gözetim ve denetimleri alt›nda
yetiflmeye çal›fl›rlard›.

Hemen her tarikat›n en az bir tekkesi vard›. Tarikatlara kat›lm›fl insanlar belirli
gecelerde fleyhlerinin baflkanl›¤›nda toplanarak o tarikat›n yol ve yöntemlerine
uyarak “zikir çekerler” veya ilahiler söylerler, törenlerde çeflitli ritüel ve pratikle-

Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› Gelene¤i

El almak: Özel bir törenle bir
fleyhe ve onun ö¤retisini
takibe söz vererek
ba¤lanmak.

Zikir çekmek: Tarikatin icra
töresine göre belli bir ezgiyle
belirli say›da kal›plaflm›fl
dini ifadeleri topluca tekrar
etmek.



ri gerçeklefltirirler, helva sohbetleri yaparlar, Karagöz-Hacivat oyunlar› seyrederek
ve k›ssahanlar›n okudu¤u k›ssalar› dinleyerek e¤lenirlerdi. Bu ba¤lamda, Mevle-
vihanelerde raks (dans) ve musiki ön planda yer tutard›. Mevlevihanelerde (Mev-
levi tekkeleri) en büyük zevk, mesnevî okuyuculardan (mesnevihan) Mesnevi din-
lemek, ney (üflemeli bir çalg›) ve kudümün (vurmal› bir çalg›) eflli¤inde “sema”
yapmakt›r. Bektafli tekkeleriyse neredeyse kay›ts›zl›k olarak nitelendirilebilecek
ola¤anüstü bir hofl görüyle ve yaflam sevincini ön planda tutan tasavvufî bir nefley-
le doludur. Bektafli ayin ve törenleri de di¤er tarikatlardan farkl›d›r. Bu tarikatta da,
ba¤lamayla çal›nan musikinin ve “semah” olarak adland›r›lan dinî-ritüel mahiyetin-
deki raks›n son derece önemli bir yeri vard›r. 

Burada ana hatlar›na iflaret etti¤imiz bu tarikatlar ve tekkelerindeki ortak ama-
ca yönelik ortak yaflay›fl, anlay›fl ve yorumlay›fllar›n d›fla vurumu, ortak bir edebî
anlay›fl› da ortaya ç›karm›flt›r. Zamanla bu yeni edebî anlay›fl›n tür ve flekil özellik-
leri gelenekselleflerek kal›plaflm›flt›r. Büyük bir k›sm› do¤rudan ayin ve törenlerde
okunmaya ve eflliklerinde tarikata has ritüel ve pratiklerin (ayin ve dualar›n) yap›l-
mas› için üretilmifl olan ve bu tür sosyo-kültürel ba¤lamlarda tüketilen manzum ve
mensur edebî ürün ve süreçlerin tamam› “Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Ge-
lene¤i” olarak adland›r›l›r.

XII. yüzy›lda, Türkistan’›n Yesi flehrinde, Hoca Ahmed Yesevî ‹slâm iman, ahlak
ve faziletini tasavvufî prensipler olarak yaflay›p bunlar› “hikmet” ad›n› verdi¤i ve
Türklerin yüzy›llard›r kulland›klar› geleneksel fliir flekillerinde göçerevli genifl kitle-
lere tan›t›p yaym›flt›r. Hoca Ahmed Yesevî, tekke kurumu etraf›nda odaklanan yep-
yeni bir yaflay›fl biçimi bafllatan; yol, yöntem kurucu bir mürflit ve mutasavv›ft›r. Ho-
ca Ahmed Yesevî’nin kurdu¤u düflünüfl ve yaflay›fl yolu “Yesevîlik” ad› ve flekliyle
yay›lm›fl ve tasavvuf ço¤unlukla bu adla bilinmifltir. Yesevîli¤in kurucusu Hoca Ah-
med Yesevî ile onun Hakim Süleyman Ata gibi halifeleri, Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› gelene¤inin bilinen ilk flairleridir. Bu ba¤lamda bu flairleri Yusuf Has Ha-
cib, Kaflgarl› Mahmud ve Edib Ahmed Yügneki’nin ortaya ç›k›fl zeminini haz›rlayan-
lar aras›nda görmek gerekir. Özellikle de Edip Ahmet Yügneki’yi, Yesevî’yle benze-
flen bir olufl içinde bulunan ve onun ça¤dafl› olan bir baflka “Hak âfl›¤›” olarak dü-
flünmek mümkündür.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin Yesevî baflta olmak üzere Hakim
Süleyman Ata ve di¤er takipçileri olan bu ilk flâirlerin ozan-baks› edebiyat gelene-
¤inden pek çok geleneksel unsuru ald›klar› görülür. Ozan-baks› edebiyat gelene¤in-
den al›nan bu geleneksel unsurlar aras›nda sanatç› kiflili¤e geçifli sa¤lad›¤›na inan›-
lan rüya motifi veya ilahî bir ilhamla eser yaratma inanc›; hece ölçüsü, bu ölçüyle
yarat›lan kofluk/koflma ad›yla bilinen dörtlüklerin esas oldu¤u naz›m flekilleri; fliirle-
ri müzik eflli¤inde ve gerekti¤inde irticalen icra ve hatta bu icralara efllik eden raks
(dini dans) say›labilir. Ayr›ca, Arap ve Farslardan aruz ölçüsü ve almaya de¤er gör-
dükleri naz›m tür ve flekilleriyle de bu yeni edebî gelene¤i zenginlefltirmifllerdir.

Bu ba¤lamda, Türk kültür tarihinde yeni bir olgu ve görüngü olarak ortaya ç›-
kan bu mutasavv›f flairlerin en büyük yenilikleri teleolojiktir. Teleolojik “amaç ve-
ya edim bilim” olarak Türkçelefltirilirse de bu ba¤lamda söz konusu flairlerin eser-
lerini yarat›fl ve icra edifl amaçlar› olarak tan›mlayabiliriz. Buna göre, Hoca Ahmed
Yesevî ve takipçileri olan flâirler -ki onlar “Âfl›k” olarak adland›r›lmay› ye¤lediler-
anlat›m tutumlar›n› iman ve inançlar›n› propaganda etmeyi (irflad ve tebli¤) amaç-
layan bir anlay›fl ve yorumlay›flta yo¤unlaflt›rd›lar. Bunlar›n amac›, Hz. Muham-
med’in ‹slâm› anlat›p tebli¤ etmede “‹yilikleri emredip kötülüklerden sak›nd›rma-
y›” temel ilke olarak göstermesinden hareketle hikmet veya fliir söylemekten mak-
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K›ssa: ‹bret ve ö¤üt verici
ço¤unlukla dinî ve ahlâkî
konular› ele alan anlat›lar.



sat ‹slâm iman, ahlak ve faziletini tebli¤ etmek, onlar› bilmeyen insanlara ulaflt›r-
makt›r. Bu olgu, irflat yani karanl›kla efl anlaml› olan “küfrü” ayd›nlatma ve belli
yol ve yöntemlerle kendini rafine edip kalp ve karar›n› temizleyen insanlar›n bu
hâl ve hâller için yapaca¤› iç yolculuklara uygun vas›flarla donatmak demektir. 

Bu anlay›fl ve buna ba¤l› olarak fliir söyleyiflin en mütekâmil ve bariz örnekle-
rini Dede Korkut hikâyelerinde gördü¤ümüz “ilden ile obadan obaya gezen dü¤ün
dernek eden” ladinî veya din d›fl› fliirler söyleyerek insanlar› e¤lendirmeyi, onlara
hoflça zaman geçirtmeyi amaçlayan ozan-baks›larla k›yaslan›rsa aradaki farkl›l›k
daha iyi anlafl›l›r. Bu çok basit karfl›laflt›rma dinî ve din d›fl› diye ikiye ayr›l›r. An-
cak bu görünüfl afl›r› bir basite indirgemeden baflka bir fley de¤ildir. Çünkü bu tab-
loda yer alan ozanlar ozan›, O¤uz’un bilicisi, bulucusu, Kazak Türklerinde ezgile-
rin mitik mucidi, kültürel kahraman› Dede Korkut’u karfl›laflt›rmaya katmadan bir
k›yaslama yap›lamaz. Dede Korkut’u karfl›laflt›rmam›za katt›¤›m›z zaman ise karfl›-
m›za Türk kültür tarihinin bilinen en eski fenomeni olan ve proto-Türklük döne-
minde ve en az›ndan 10.000’lerce y›l önce ortaya ç›kan “kam” ve “kaml›k gerçe¤i”
ya da yayg›n söylenifliyle “flaman” ç›kmaktad›r.

Kam, Tanr› ve tanr›salla iletiflime geçebilen, bilinen, s›radan, ola¤an dünya flartla-
r›n› “aflk›n” kifli demektir. Türk sosyo-kültürel ba¤lam›nda Tanr› ya da tanr›sal eren
atalarca “seçilen” bu kifliler manevi olarak atalar aras›nda yer alan ulu kamlar taraf›n-
dan yetifltirilir ve insanlara iyilik yaparak topluma hizmet ederek erdemle donan›r ve
ola¤anüstü nitelikler gösterebilece¤i yüce vas›flara ererek, erginleflir “eren” olur.
O¤uz rivayetlerinde, Peygamberin yan›na giderek ashaba dâhil olma gibi birkaç di-
nî motifle ‹slâmileflmifl olarak karfl›m›za ç›kan Dede Korkut budur. Bunun daha eski
veya arkaik özellikleriyle karfl›laflt›¤›m›z Kazak rivayetlerinde ise çalg›lar ve havalar
icat eden, ömrü boyunca ölümden kaçmaya çal›flan filozofik özellikleri a¤›r basan
mitolojik bir kahramanla karfl›lafl›yoruz ki bu kaml›k veya flamanl›k zemini üzerinde
yükselen erdemli bir kahraman daha do¤rusu “eren”den baflka bir fley de¤ildir.

Hoca Ahmed Yesevî’nin hayat hikâyesine yak›ndan bak›ld›¤›nda O¤uz ve Ka-
zak Türklerinin rivayetlerindeki Dede Korkut’la kesiflen ve aflina gelen çizgiler her
ikisinin de ortak proto-tipi olan kam ve kaml›ktan kaynaklanmaktad›r. Bunlar› Tan-
r› veya tanr›sal güçler taraf›ndan seçilmifl olmak, bu vazifeye uygun bir beden ve
ruh temizli¤ine tabi tutulmak ve baflta rüya ve benzeri görülerle, aflk›n güçler tara-
f›ndan yetifltirilerek bu vazifeye haz›rlanmak, amaca ermifl bir eren olarak hizmet
etmek fleklinde s›ralamak mümkündür. Gök Tanr›’ya tek, yarg›lay›c›, yarat›c› ve
esirgeyici güç olarak bakan veya buna inanan bir kam›n yetiflme ve hizmet prati¤i
de bundan farkl› de¤ildir. Dahas›, o da t›pk› Hoca Ahmed Yesevî veya Dede Kor-
kut gibi kopuz veya kopuzgillerden bir çalg› ya da daha çok defe benzer bir davul-
la fliir fleklinde “alk›fl”lar yani dualar söylemekte olan “a¤z› dual›” kiflidir. Onun da
t›pk› tekke-tasavvufun erenleri gibi atefle, içinde kavurma kaynayan kazana elini
soktu¤una ve ateflin onu yakmad›¤›na ve ayn› anda pek çok yerde olabildi¤ine,
göklere a¤abildi¤ine, yeralt›na varabildi¤ine, Tanr›’n›n yard›m› ve gücüyle pek çok
hastay› iyi etti¤ine, kaybolan› buldu¤una, gelecekte olan› bilece¤ine inan›l›r.

Bu s›ralad›klar›m›zdan baflka binlerce y›lda teflekkül etmifl geleneksel Türk fli-
ir dilini, “...yollarda ayk›r› duran da¤lardan, telli turnadan, seher yeline...” var›n-
caya dek geleneksel söyleyiflleri ve motif-kavram sistemini alan onlar› ‹slâmi bil-
gi, bilifl ve duyufl içinde tasavvufî bir tarzla yorumlay›fla kavuflturan “boynu e¤ri
sar› çiçe¤i” konuflturan anlay›fl da yine büyük ölçüde Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› gelene¤ince kendinden önceki edebî gelenekten, ozan-baks› edebiyat
gelene¤inden devral›nm›flt›r.
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Ama kendinden önceki edebî gelenekten bu ald›klar›n›n üzerine evrensel Allah
inanc›n›, Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi oldu¤u bilincini ve Kur’an-› Ke-
rim’in indirilen son kitap, ‹slâm›n Allah kat›nda tek hak din oldu¤u ö¤retisini ve bü-
tün bunlar› içeren flekliyle ‹slâm›n amentüsünü ve o dönemin ‹slâm medeniyeti bil-
gi, bilim, sosyo-kültürel de¤erleri ve teknolojisini yanyana koyarak oluflturdu¤u ter-
kibin (sentezin) ad›: Türk Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ve Kültür Gelene¤i’dir.

Bir baflka ifadeyle tasavvuf, evrende tek bir vücudun var oldu¤una inanmak ve
her türlü varl›k tezahürünü O vücudun tecellileri veya varl›¤›n›n d›flavurumlar› say-
makt›r. Bu flekilde bir formüle etmeyle ifade edilebilecek olan ve kendisi de bafll›
bafl›na pek çok kaynaktan beslenen ‹slâm mistisizmi veya tasavvufu, Türk Tekke
ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin oluflumunu sa¤layan en önemli kaynak
veya onun ruhudur.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤i konusunda daha fazla bilgiyi Prof. Mehmed Fu-
ad Köprülü’nün Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2003) ve
Prof.Dr. Abdurrahman Güzel’in Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›,
1999) adl› kitaplar›nda bulabilirsiniz.

Sizce medrese ile “havas” (seçkin), tekke ile “avam” (halk) toplumsal tabakalaflmalar›
aras›nda bir iliflki var m›d›r?

TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATI 
GELENE⁄‹NDEK‹ NAZIM fiEK‹LLER‹
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤i hem sözlü kültür hem de yaz›l› kültür
ortamlar›nda üretilmifl eserlere sahiptir. Bu nedenle de bir yönüyle yaz›l› di¤er yö-
nüyle de sözlü edebiyat özellikleri gösterir. Bu durum bu edebiyat gelene¤inin di-
line de yans›m›fl gibidir. Genel olarak bu edebiyat gelene¤inin dili Halk Edebiyat›
ürünlerinde kullan›lan dile yak›nsa da onda yüksek tahsili olmayan orta seviyedeki
halk›n kulland›¤› Arapça ve Farsça kelimelere de rastlan›r. Bu edebiyat gelene¤inin
kendine has bir naz›m flekli, vezni ve kâfiye sistemi yoktur. Tekke ve Tasavvufi
Halk Edebiyat›nda Divan Edebiyat›n›n aruzlu naz›m flekilleriyle ozan-baks› ve âfl›k
tarz› geleneklerin heceli naz›m flekilleri kullan›l›r. Özellikle de eserlerinin genifl halk
kitlelerince daha iyi anlafl›lmas›n› isteyen mutasavv›f (tasavvuf ö¤retisini takip eden)
flairler heceli flekillerden “koflma”y› çok daha fazla kullanm›fllard›r. Naz›m birimi
olarak da tercih edilen naz›m flekline ba¤l› olarak beyit veya dörtlük yer al›r.

Aruzla yaz›lan fliirlerinde mutasavv›f flâirler kaside, gazel, mesnevi, murabba,
k›t’a, tuyu¤, terc-i bend, terkib-i bend, müstezat gibi naz›m flekillerini kullanm›fllar-
d›r. Bu gelene¤in aruzla yaz›lan naz›m biçimlerinde genellikle aruzun “mefâ’îlün /
mefâ’îlün / fa’ûlün”, “mef’ûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fa’ülün”, “mef’ûlü / fâ’ilâtü /me-
fâ’îlü / fâ’ilün”, “fâ’ilatün / fâ’ilatün / fâ’ilatün / fâ’ilün” ve “fâ’ilatün / fâ’ilatün /
fâ’ilün” kal›plar› kullan›lm›flt›r.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inde aruzla yaz›lan fliirlerde aruz ha-
talar›na çok s›k rastlan›l›r. Bu edebiyat› meydana getiren flairlerin ço¤unun çok faz-
la e¤itim görmemifl oldu¤u düflünülürse, bu do¤al bir sonuçtur. Bu tür aruz hata-
lar› ço¤unlukla Türkçe kelimelerin k›sa hecelerinin vezin gere¤i uzat›lmas›yla or-
taya ç›kan “imâle” ve ayn› flekilde Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzun hecelerin
vezin gere¤i k›salt›lmas› sonucu ortaya ç›kan “zihâf”lard›r. 
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Hece ile meydana getirilen Tekke ve Tasavvufi Halk Edebiyat› fliirlerinde daha
çok yedili, sekizli ve onbirli hece ölçüleri kullan›lm›flt›r. Yedili fliirlerde duraklar
bazen 4+3=7 bazen de 3+4=7 olabilir. Sekiz heceli fliirler de bazen 4+4=8 bazen de
duraks›zd›r. Onbirli fliirlerde ise 6+5=11 veya 4+4+3=11 bazen de duraks›z m›sra-
lar yer almaktad›r. Heceli fliirlerde kullan›lan naz›m biçimleriyse mâni, koflma ve
destand›r. Kafiye örgüleri mâni ve koflma fleklindedir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›, gelene¤i heceli naz›m flekilleri ve kafiye ör-
güsü gibi özelliklerini ozan-baks› edebiyat gelene¤inden alm›flt›r. Daha sonra orta-
ya ç›kan âfl›k tarz› edebiyat gelene¤i de bu heceli flekil özelliklerini Tekke ve Ta-
savvufî Halk Edebiyat› gelene¤inden alm›flt›r. Tekke ve tasavvuf gelene¤inin fliirle-
ri de ozan-baks› edebiyat gelene¤inde oldu¤u gibi kopuz, ney ve benzeri gelenek-
sel çalg›lar ve ezgiler eflli¤inde icra edilmifllerdir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤i konusunda daha fazla bilgiyi Prof. Mehmed
Fuad Köprülü’nün Türk Edebiyat›’nda ‹lk Mutasavv›flar (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2003)
ve Prof.Dr. Abdurrahman Güzel’in Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat› (Ankara: Akça¤ Yay›n-
lar›, 1999) adl› kitaplar›nda bulabilirsiniz.

Sizce Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ürünlerinin de geleneksel çalg›lar ve ezgiler eflli-
¤inde icra edilmeleri gelene¤in hangi özelli¤ini ortaya koymaktad›r?

TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATI 
GELENE⁄‹NDE fi‹‹R TÜRLER‹
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin kendine has naz›m flekilleri olma-
d›¤› ve bu gelenekte Divan ve Âfl›k tarz› edebiyat geleneklerinin naz›m flekillerinin
kulland›¤›na yukar›da iflaret edilmiflti. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat gelene¤i
naz›m türleri konusunda hem Divan hem de Âfl›k tarz› edebiyat geleneklerinden
ayr›l›r. fiiirde tür meselesi ele al›n›p ifllenilen, üzerinde durulan konuyla belirlenir.
Bu ba¤lamda, Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› fliir gelene¤inde meydana getiri-
len fliirleri “Allah” hakk›nda yaz›lan türler, “Peygamber” hakk›nda yaz›lan türler,
“din ve tasavvuf büyükleri” hakk›nda yaz›lan türler ve “dini inançlar ve tasavvufî
düflünceler” hakk›nda yaz›lan türler olarak dörde ay›rmak mümkündür:

Allah Hakk›nda Yaz›lan Türler
Bu türlerin adlar› ve bu türlerde ele al›nan temel konular Tevhid (Allah’›n birli¤i,
yüceli¤i ve s›fatlar›n› konu edinen), ‹lahi (Tanr›’y› öven ve ona yalvarma konulu),
Âyin (Mevlevî tarikat›n›n ilahileri), Tapu¤ (Gülflenî tarikat›n›n ilahileri), Nefes (Ale-
vi-Bektaflîlerin ilahileri), Durak (Halvetîlerde iki fas›l aras› okunan ilahiler), Cum-
hur (Mevlevî ve Bektafli d›fl›ndaki tarikatlerde ilahiye verilen ad), Münacat (Allah’a
yakar›fl, esirgenmeyi, ba¤›fllan›fl›, dua konu edinen) ve Esma-i Hüsna (Tanr›’n›n
esasen 99 olan sonradan yap›lan eklemelerle 1001’e ç›kar›lan en güzel ve flerefli
adlar›n› ve kapsad›klar› vas›flar›n› iflleyen) fleklinde s›ralanabilir. Bu grupta yer
alan fliir türlerinden münacatlara Ümmî Sinan’dan bir örnek verilebilir:

Ey cümle halkun maksud› al gönlümi senden yana
Ey külli fleyin mevcûd› al gönlümi senden yana
***
Budur yüregüm yaras› gitmedi yüzüm karas›
Ey bî-çâreler çaresi al gönlümi senden yana
***
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Nefs elinden âvareyem h›rs elinden bî-çâreyem
Gayri kime yalvarayum al gönlümi senden yana
***
Kurtar nefsün belâs›ndan cân bu lûtfu bular senden
Nola ihsan ola senden al gönlümi senden yana
***
Elüm sana irmekli¤e gözüm seni görmekli¤e
Tapuna yüz sürmekli¤e al gönlümi senden yana
***
Nefsün meyine kanmasun firkat od›na yanmasun
Mâ-s›vâdan aldanmasun al gönlümi senden yana
*** 
Dâ’im sen ol dilde sözüm seni fikr eylesün özüm
Gayr›ya bakmasun gözüm al gönlümi senden yana
***
Mustafa’nun hürmetine Murtaza’nun hizmetine
fiol birligün hürmetine al gönlümi senden yana
***
Gözlerümi giryan eyle ci¤erümi biryan eyle
Esrâr ile hayrân eyle al gönlümi senden yana
***
Evliyâlar hürmetine enbiyâlar izzetine
Mukarrebler kurbetine al gönlümi senden yana
***
Aflkuna yoldafl olma¤a derdüne dildafl olma¤a
S›rruna hâldafl olma¤a al gönlümi senden yana
***
Ey keremler kân› hâce sensin yücelerden yüce
Ayr›lmasun bir zerrece al gönlümi senden yana
***
Ümmî Sinan dir yaradan götür perdeyi aradan
Kurtar beni bu yaradan al gönlümi senden yana

Peygamber Hakk›nda Yaz›lan Türler
Bu türlerin adlar› ve bu türlerde ele al›nan temel konular Na’t (Hz. Muhammed’i öv-
mek ona duyulan sayg› ve sevgi konulu), Sîretü’n-Nebi (Hz. Peygamberin do¤um-
dan ölümüne kadar hayat›n›, erdemlerini konu edinen), Mucîzât-› Nebi (Hz. Mu-
hammed’in gösterdi¤i mucize ve kerâmetleri konulu), Hicret-nâme (Hz. Muham-
med’in Mekke’den Medine’ye göç etmesini konu edinen), Mirac-nâme (Hz. Mu-
hammed’in Miraca ç›kmas› konulu) Mevlid (Hz. Muhammed’in do¤umu baflta ol-
mak üzere hayat›n› konu edinen), Hilye (Hz. Peygamber ve di¤er peygamberlerle,
dört halifenin iç ve d›fl güzellikleri konulu), Gevher-nâme (Allah’›n birli¤ini, Pey-
gamberin ahlak›n› konu edinen) ve Dolap-nâme (Su dolaplar›n›n yap›ld›¤› a¤ac›n
kiflilefltirilmesi yoluyla onlar›n a¤z›ndan Tanr› aflk›n›n ifade edilmesi konulu) fleklin-
dedir. Bu grupta yer alan fliir türlerinden na’tlara Yunus’tan bir örnek verilebilir:

Can›m kurban olsun senin yoluna
Ad› güzel kendi güzel Muhammed
fiefâat eyle bu kemter kuluna
Ad› güzel kendi güzel Muhammed
***
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Mü’min olanlar›n çoktur cefâs›
Âhirette olur zevk ü safâs›
On sekiz bin âlemin Mustafa’s›
Ad› güzel kendi güzel Muhammed

Din ve Tasavvuf Büyükleri Hakk›nda Yaz›lan Türler
Bu türlerin adlar› ve bu türlerde ele al›nan temel konular Medhiye (Dört halifeyi,
ashab-› kirâm›, velileri övmeyi konu edinen), Mersiye (Tekke ve tasavvuf ulular›-
n›n ölümü konulu) ve Maktel-i Hüseyin (Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in
Kerbelâ’da flehit ediliflini konu edinen) fleklinde s›ralanabilir. Bu grupta yer alan fli-
ir türlerinden medhiyeye Eflrefo¤lu’ndan bir örnek verilebilir:

Cem olmufl derviflleri
Pîrim Abdülkâdir’in
Yolunda sâd›klar›
Pîrim Abdülkâdir’in
***
Elim verdim eline
Kurban olam diline
Canlar feda yoluna
Pîrim Abdülkâdir’in
***
Ar›s›n›n bal›y›m
Bahçesinin gülüyüm
Ba¤›n›n bülbülüyüm
Pîrim Abdülkâdir’in
***
‹nkâr eden ol eri
Mürflit eder fleytan›
Asl›dürür Geylâni
Pîrim Abdülkâdir’in
***
Sana direm hey kifli
Kalpten ç›kar teflvîfli
Oda yanmaz dervifli
Pîrim Abdülkâdir’in
***
Evliyalar rehberi
Hakk›n s›rra mazhar›
Bafl›nda kudret gülü
Pîrim Abdülkâdir’in
***
Hak kat›nda uludur
‹ki cihan doludur
Eflrefo¤lu kuludur
Pîrim Abdülkâdir’in
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Dini ‹nançlar ve Tasavvufi Düflünceler Hakk›nda Yaz›lan
Türler
Bu türlerin adlar› ve bu türlerde ele al›nan temel konular Vücut-nâme (insan›n ya-
rat›l›fl›n› konu edinen), Nasihat-nâme (‹nsanlara ö¤üt vermeyi, yol gösterme konu-
lu), ‹bret-nâme,(kötü bir olaydan ders alma ve kötülükten ar›nma konulu), Fazi-
let-nâme (Hz. Peygamber ve dört halifenin davran›fllar›ndaki yücelik ve erdemleri
konu edinen) Fütüvvet-nâme (Esnaf teflkilat›n›n uymas› gereken dürüstlük ve ter-
biye konulu), Gazavat-nâme (Din düflmanlar›yla yap›lan savafllar› konu edinen),
Mansur-nâme (Büyük mutasavv›f Hallac-› Mansur’un hayat› ve kerametleri konu-
lu) Minber-nâme (Hatiplerin minberden bildiklerini halka anlatmalar›n› konu edi-
nen), ‹stihrac-nâme (Gelece¤e ait herhangi bir olay›n üstü kapal› bir biçimde bil-
dirilmesi konulu), Nevruziye (Nevruz günü ve kutlamalar› özellikle de Hz. Ali’nin
do¤umu konulu) Tahassür-nâme (Tasavvuftan habersiz geçen ömre duyulan üzün-
tüyü konu edinen), Tarikat-nâme (Tarikatlar›n yöntem ve yollar›n› konu edinen),
Nutuk (Tarikat›n gelenek-görenek ve âdetleri konulu), Hikmet (‹slâmiyetin esasla-
r›, tasavvufun incelikleri konulu), Devriye (‹nsan ruhunun Allah’tan ç›k›p yine Al-
lah’a varaca¤› düflüncesini konu edinen), fiathiye (ciddi bir düflünce veya duygu-
yu, i¤neleyici ve alayl› bir biçimde anlatan fliirler), Meded-nâme (Ehl-i Beytten ve
On ‹ki ‹mam’dan yard›m isteyip yalvarma konulu), Selam-nâme (Âli-Âba, On ‹ki
‹mam, Hac› Bektafl Veli’nin erdem ve güzelliklerini konu edinen) Düstur (Alevi-
Bektafli tarikatinin gelenek ve göreneklerini, âdetlerini anlatan nefesler), Düvazi-
mam (On ‹ki ‹mam› ve sahip olduklar› üstün özellik ve erdemleri konulu fliirler),
K›yamet-nâme (K›yamet günü ve özellikleri konulu) ve fiefâat-nâme (Mahfler gü-
nünde Hz. Muhammed ve di¤er peygamberlerce sahip ç›k›lmay› ve arac›l›klar›yla
affa u¤ramay› sa¤lamay› konu edinen) fleklinde s›ralanabilir. Bu grupta yer alan fli-
ir türlerinden flathiyeye XVI. yüzy›l›n Bektafli flairi Azmî’den bir örnek verilebilir:

Yeri gö¤ü ins ü cinni yarattun
Sen ey mimar bafl› eyvanc› m›sun
Ay› günü çarh› burc› var ettin
Ey mekân sahibi rahflanc› m›sun
***
Denizleri yaratt›n sen kapaksuz
Sular› yürüttün elsüz ayaksuz
Yerleri temelsüz gö¤ü direksüz
Durdurursun acep iskanc› m›sun
***
Kullan›rsun kanadsuzca rüzgar›
Kürekle mi yaptun sen bu da¤lar›
Ne yap›p da öldürürsün sa¤lar›
Can virip al›rs›n sen canc› m›sun
***
Sekiz cennet yapdun sen âdem içün
Ald›n büyük ba¤›flla an›n suçun
Âdem’i Cennet’ten ç›kardun niçün
Bu¤day nene lâz›m harmanc› m›sun
***
Bir iken bin itdün kendi ad›n›
Görmedüm sen gibi ifl üstad›n›
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Yeflirdürsün kurutursun od›n›
Sen bahç›van m›sun ormanc› m›sun
***
‹nip Beytullah’tan kendün dinlersin
Cibril’e perde altunda söylersün
Bu âtefl-i Cehennemi neylersün
Hamam›n m› var ya külhanc› m›sun
***
Hafâya çekilüb seyrâna durdun
Akl› yitmezlerün aklun› vurdun
K›ldan ince köprü yapdun da kurdun
Akar suyun m› var bostanc› m›sun
***
Bu k›fllara bedel bu yaz› yapdun
Evvel bahara karfl› güzi yapdun
Mîzân› iki göz terâzi yapdun
Bakkal m›sun yoksa dükkanc› m›sun
***
Kazanlarda katranlarun kaynarm›fl
Yir alt›nda bal›klar›n oynarm›fl
On bu dünya kadar ejderhan varm›fl
fierbet mi satarsun y›lanc› m›sun
***
Esirci misün koydun tamuya arab
Hoca m›sun okur yazars›n kitab
Asl›n kâtib midür görürsün hisab
‹htisabun m› var yoksa hanc› m›sun
***
Yüz bin tamut olsa korkam birinden
Rahman ismi nâzil de¤il mi senden
Gaffar-› zünûbum demedün mi sen
Avf et günah›m› yalanc› m›sun
***
Beni affeylesen düflen mi flandan
fiahlar bile geçer böyle isyandan
Ne dökülür ne eksülür haznenden
Affetsen günah›m› yalanc› m›sun
***
fian›na düfler mi noksan görürsün
Her gönülde oturursun yürürsün
Bunca cân› alup yine virirsün
Götürüp getiren kervanc› m›sun
***
Bilirsün ben kulum en sultânumsun
Kalbde zikrüm dilde tercemânumsun
Sen benüm cân›mda cân mihmanumsun
Gönlümün yar›s› yabanc› m›sun
***
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Belî delil eyler kendün söylersün
‹çerden Azmî’yi pazar eylersün
Yücelerden yüce seyrân edersün
‹flin seyrân kendin seyrânc› m›sun

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inde fliir türleri konusunda daha fazla bilgiyi
Abdurrahman Güzel’in Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 1999)
adl› kitab›nda ve Abdurrahman Güzel’in “Tekke fiiiri” Türk Dili Dergisi, S.450, s.251-454,
1989, adl› makalesinde bulabilirsiniz.

Sizce niçin fliirde tür meselesi ele al›n›p ifllenilen veya üzerinde durulan konuyla belirlenir?

TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATINDA 
DÜZYAZI (NES‹R) TÜRLER‹
Zaman zaman flehirlerde yüksek kültüre mensup kiflilerin kulland›¤› Arapça ve
Farsça tesiri alt›nda kalsa da sade ve ifllek bir düzyaz› dili tekke kurumu çevresin-
de geliflmifltir. fiiirde oldu¤u gibi nesirde de tekke çevresinin amac› genifl halk kit-
leleri taraf›ndan rahatça anlafl›lmak ve onlara ulaflt›r›lmak istenilen mesaj›n olabil-
di¤ince rahat anlafl›lmas›n› sa¤lamakt›. Bu nedenle, Tekke ve Tasavvufî Halk Ede-
biyat› gelene¤i çevresinde oluflan düzyaz› (mensur) ürünleri, genifl halk kitleleri
olan okuyucuyu hedefleyen sade nesir dilinde meydana getirilmifltir.

‹slâmiyet sonras› Türk edebiyat›n›n mensur ilk dinî tasavvufî örnekleri aras›nda
Kur’an tefsirleri, hadis kitaplar›, evliya menk›beleri, yar› efsanevî ‹slâm tarihleri, fü-
tüvvet-nâmeler, menâk›p-nâmeler, halk kitaplar›, fetih-nâmeler, tarihî olaylar› ko-
nu edinen destanî özelliklere sahip gazavat-nâmeler gibi eserler yer al›r. Hoca Ah-
med Yesevî’nin geleneksel fliir formlar›n› kullanarak Türk toplumu için o günlerde
yeni olan ‹slâmi içeri¤i genifl kitlelere iletmesi formülü ayn› nedenlerle mensur
edebî eserlere de uygulanm›flt›r. Esas ve a¤›rl›kl› olarak sözlü kültür ortam›nda
as›rlardan beri oluflmufl olan O¤uz Ka¤an, Dede Korkut Hikâyeleri, Köro¤lu, Alpa-
m›fl gibi epik destanlar ‹slâmi bir çerçeveleme ve içerik kazand›rmayla yeniden
üretilerek genifl kitlelerin tüketimine sunulmufltur. Ayn› flekilde Budist ve Manihe-
sit dönemlerde çeflitli dillerden Türkçeye yap›lan tercümelerle son derece ifllek bir
yaz›l› edebiyat diline de dönüflen Türkçenin imkânlar›n› kulanarak yeni türden
eserler de ortaya konulmufltur.

Geleneksel alperen tipinin ‹slâmiyet sonras› adland›r›l›fl›yla Allah dostu “veli”le-
rin veya yayg›n söyleyifliyle “evliya”lar›n ola¤anüstü olay ve kahramanl›klar içeren
hayat hikâyeleri etraf›nda oluflan “menâk›p-nâme”ler Türk edebiyat›nda ortaya ç›-
kan türlerdendir. Bunlar›n ilk örneklerinden birisi yeni dinin kitleler hâlinde kabul
edilmesini konu edinen “Satuk Bu¤ra Han Destan›”d›r. Türk evliya menak›p-nâme-
lerinin ilk örne¤i de kabul edilen bu destan ayn› zamanda ‹slâm içerikli ilk Türk
epik destanlar›ndand›r. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›n›n nesir türü eserleri bu
tür ‹slâmiyet öncesinin ‹slâmilefltirilen veya ‹slâmi bir flevk ve heyecanla oluflturu-
lan ilk dönem eserlerinin meydana getirdi¤i edebî temeller üzerinde yükselecektir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤i çevresinde oluflturulan mensur,
manzum-mensur kar›fl›k ve manzum eserler ço¤unlukla Anadolu ve Balkanlar’›n
Türkleflmesini ve ‹slâmlaflmas›n› konu edinirler. Bu anlat›lar genifl halk kitlelerini
ayd›nlatmak üzere kaleme al›nm›fllard›r. Bu amaca yönelik olarak yap›lan toplan-
t›larda bir kiflinin yüksek sesle okuyup di¤erlerinin dinleyerek anlay›p tart›flarak
özümsenmesine yönelik “meclis” (oturum) “meclis” ifllenecek flekilde dizayn edil-
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dikleri görülür. Okuma-yazma oran›n›n evrensel olarak düflük oldu¤u Ortaça¤’da
bu tür okuma-dinleme yoluyla kültürlenme son derece önemli bir etkinlik biçimi
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu bir yönüyle birincil sözlü kültür ortam›ndan ta-
mamen bir kopuflu ve di¤er yönüyle de yaz›l› kültür ortam›n›n sabit metin anlay›-
fl›na geçifli sa¤layan son derece önemli bir oluflumdur. Buna ba¤l› olarak Anado-
lu’da tekke çevrelerinde yaz›yla sabit metne ba¤lanm›fl ço¤unlukla mensur veya
yar› mensur ve manzum destanî eserler meydana getirilmifltir. Bunlar›n en önem-
lileri flu flekilde s›ralanabilir:

Cenk-nâmeler: Anadolu’da XIII. yüzy›ldan itibaren Türk toplumunun sosyo-
kültürel yap›s› ve dünya görüflüne uygun olarak tercüme ve adapte etmek suretiy-
le Türk edebiyat›nda oluflturulan eserlerdir. Kayna¤›n› Arap ve Fars edebiyatlar›n-
dan alan ancak Türk destan gelene¤inin ölçütleri ve icra töresine göre oluflturulan
Cenk-nâmeler manzum, mensur ve manzum-mensur kar›fl›k olarak meydana geti-
rilmifllerdir. Cenk-nâmelerin konusu Hz. Ali, at› Düldül, k›l›c› Zülfikâr, Hz. Ali’nin
o¤lu Muhammed Hanefi etraflar›nda geliflen olaylarda gösterilen kahramanl›klar›-
d›r. Ço¤unlukla manzum örneklerine rastlan›lan “Kesikbafl Hikâyeleri” de Hz.
Ali’nin etraf›nda oluflmalar› nedeniyle bu gruba girmektedir.

Hamza-nâme: Hz. Muhammed’in amcas› Hz. Hamza’n›n kahramanl›klar›n› ko-
nu edinen ve onun efsanevi hayat›n› anlatan eserlerdir. Türkler aras›nda anlat›lan
ilk ‹slâmi destan kahraman› olmas› nedeniyle de Hz. Hamza anlat›lar› ayr› bir
önem tafl›rlar. Hamza-nâme, Türkler aras›nda X. yüzy›ldan itibaren sözlü kültür or-
tam›nda anlat›lmaya bafllan›lm›fl ve XIV. yüzy›l sonlar›na do¤ru “Hamzavî” adl› bir
kifli taraf›ndan yaz›ya geçirilmifltir.

Ebû Müslim-nâme: Halifeli¤in Emevilerden Abbasilere geçmesinde son derece
önemli bir rol oynayan Ebû Müslim-i Horasanî’nin hayat› etraf›nda oluflan anlat›-
lard›r. Bu anlat›larda Ebû Müslim-i Horasanî daima hakk› savunan, zulme ve zalim-
lere karfl› ç›kan bir kahraman olarak idealize edilmektedir.

Battal-nâme: ‹slâm ordular›n›n Bizans Devleti’ne karfl› yapt›klar› savafllarda gös-
terdi¤i baflar›larla ün kazanan bir Arap Emiri olarak kabul edilen Battal Gazi etraf›n-
da oluflan epik destan nitelikli anlat›lar›n yer ald›¤› menkabeler (dinî efsaneler)
mecmuas›d›r. Bu anlat›larda Battal Gazi’nin efsanevi hayat› Anadolu’ya yerleflen
Türklerin gözüyle manzum ve mensur olarak yans›t›lm›flt›r. Battal-nâme Türk halk›
aras›nda büyük bir flöhret kazanarak yak›n zamanlara kadar okunup anlat›lm›flt›r.

Daniflmend-nâme: Anadolu’da ba¤›ms›z bir devlet kuran Daniflmendli hane-
dan›n baflta Daniflmend Ahmet Gazi olmak üzere ileri gelenlerinin hayatlar› ve
kahramanl›klar› hakk›nda oluflmufl anlat›lard›r. Daniflmend-nâme destan›nda dile
getirilen olaylar›n tarihsel gerçeklere uygunlu¤u, kahramanlar›n›n tarihî flaysiyet-
ler olmas›, yer ve flah›s adlar› nedeniyle uzun bir süre bu kitap bir tarih kitab›
olarak düflünülmüfltür.

Saltuk-nâme: Anadolu ve özellikle de Balkanlar›n Türkleflmesinde son derece
önemli bir yere ve role sahip olan Sar› Saltuk adl› bir Türk “gazi-dervifl”inin hayat›-
n› anlatan dinî-destanî bir eserdir. Anadolu’da ve ço¤unlukla tekke çevresinde olu-
flan ‹slâmi Türk destanlar›n›n sonuncusu “Sar› Saltuk Destan›”d›r. Bu destanda Or-
taça¤’›n “gaziler” zümresinin din ve millet u¤runa yapt›klar› gazalar sade ve ak›c› bir
dille anlat›l›r. Saltuk-nâme, fiehzade Cem’in buyru¤uyla Ebu’l-Hayr Rûmî adl› flah›s
taraf›ndan Anadolu’da yedi y›l boyunca sözlü kaynaklarda Sar› Saltuk hakk›nda an-
lat›lanlar›n yaz›larak toplanmas›yla meydana getirilmifltir. Bu yönüyle de Türklerin
yaz›l› kültür ortam›na yönelifl ve özümseyifl sürecinde ayr› bir önem tafl›maktad›r.
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Menâk›p-nâmeler: Velilerin kerametlerini anlatan efsanevi küçük hikâyelere
“menkabe” veya “menk›be” ad› verilir. Bu evliya hikâyeleri önceleri tasavvufî-bi-
yografik kitaplarda veya “evliya tezkire”lerinde toplanm›flt›r. Ancak, IX. ve X. yüz-
y›llardan sonra tek bir veli hakk›ndaki menkabeleri toplayan “menâk›b”, “menâ-
k›b-nâme”, “vilâyet-nâme” veya “velâyet-nâme” fleklinde adland›r›lan eserler orta-
ya ç›km›flt›r. Bu tür eserler Arap, Fars ve Türk dillerinde yaz›lm›fl ve ‹slâm alemi-
nin her taraf›na yay›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, Anadolu’da faaliyet gösteren Mevlevilik,
Kadirilik, Vefâilik, Rüfâilik, Bektaflilik ve benzeri tarikat çevrelerinde ün salm›fl bü-
yük mutasavv›flar›n hayatlar› hakk›nda da menâk›b-nâmeler oluflturulmufltur. Bu
eserler dönemlerinin Anadolu’sunu flehir hayat› ve teflkilat›n›, sosyal tabakalar›,
ekonomik yap›s›n›, dinî hayat›n› hayat›n› gelenek ve göreneklerini aksettiren son
derece önemli kaynaklard›r. 

Gazavat-nâmeler: Tek bir savafl›n veya bir savafllar silsilesinin anlat›ld›¤› “gaza-
nâme” veya “gazavat-nâme”ler de a¤›rl›kl› olarak tekke çevrelerinde meydana ge-
tirilmifl eserlerdendir.

Fetih-nâmeler: Bir flehrin veya bir kalenin al›nmas›n› anlatan eserlerdir. Tafl›-
d›klar› tarihsellik özellikleriyle tarihe kaynakl›k ederler.

Fütüvvet-nâmeler: Esnaf hayat› ve maddi-manevi disiplinini konu edinen eser-
lerdir. Bunlar, özellikle Ortaça¤’da esnaf ve ticaret hayat›n› oluflturup kontrol eden
sosyal yap› olan Ahilik kurumunun temel eserleridir.

F›kralar: Bektafli tipine ba¤l› f›kralarla, Nasrettin Hoca’y› tasavvufî bir yorumla-
y›fla tabi tutan anlatmalar da tekke çevrelerinde oluflmufl eserler aras›nda say›labilir.

fierhler: Baflta tasavvuf büyüklerinin fliirleri olmak üzere çeflitli manzumeleri ta-
savvufî bak›fl aç›lar›yla yorumlayan ço¤unlu¤u mensur olan eserlerdir. Bu tür
“flerh” veya aç›klama ve yorumlamalar da yine tekke çevresinde geliflen mensur
eserlerdendir.

Tevarihler: Do¤rudan do¤ruya tarih kitab› olarak kaleme al›nm›fl olmakla bir-
likte “Tevarih-i Âl-i Osman” gibi epik ve efsanevi özelliklere sahip ço¤unlukla
mensur anlat›lard›r.

Tekke ve Tasavvuf Halk Edebiyat› Gelene¤i nesir türleri konusunda konusunda daha fazla
bilgiyi Prof.Dr. Abdurrahman Güzel’in Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat› (Ankara: Akça¤ Ya-
y›nlar›, 1999) ve Erman Artun Dini-Tasavvufî Halk Edebiyat› (‹stanbul: Kitabevi Yay›nla-
r›, 2006 ) adl› kitaplar›nda bulabilirsiniz

Sizce tekke kurumu çevresinde sade bir nesir dilinin oluflma nedeni nedir?

TEKKE VE TASAVVUFÎ HALK EDEB‹YATININ 
TEMS‹LC‹LER‹
Türk Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ortaya ç›kt›¤› XII. yüzy›ldan günümüze
kadar yüzlerce flair yetifltirmifl ve bunlar›n binlerce eseri günümüze kadar gelebil-
mifl son derece güçlü ve verimli bir gelenektir. Tekke-Tasavvufî Halk Edebiyat›n›n
yukar›da çizilen tarihî geliflimi ve tan›mlan›fl›ndan hareketle genel bir panoramas›
ve yüzy›llara göre belli bafll› temsilcileri flu flekilde s›ralanabilir:

• XII. yüzy›lda gelene¤i bafllatan Hoca Ahmed Yesevî, Edip Ahmet Yügneki ve
Hakim Süleyman Ata en önemli temsilcilerdir. Hoca Ahmet Yesevî’nin “Hik-
met”lerine günümüz Türkçesine çevrilmifl flekliyle örnek olarak flu fliir verilebilir:

Erenler cemal görür dervifller sohbetinde
Yâranlar meclisinde nur ya¤ar sohbetinde
***
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Ne dilese o olur dervifller sohbetinde
Her s›rlar zâhir olur dervifller sohbetinde
***
Her kim sohbete geldi erenden nasip ald›
Tez geldi bilifl oldu dervifller sohbetinde
***
Her kim sohbete geldi gönlüne mâna doldu
Ashâblar murad buldu dervifller sohbetinde
***
Âm gelse hâs olur y›ld›z gelse ay olur
Mis gelse alt›n olur dervifller sohbetinde
***
Kibir hasedler ölür içine mâna dolar
Göz aç›p Hakk’› görür dervifller sohbetinde
***
Resûl’a vahiy geldi bafl›ndan tâc›n ald›
Kalkt› hâdimlik k›ld› dervifller sohbetinde
***
Kul Hâce Ahmed sohbette dem vurur münâcâtta
Ne güzel saadette dervifller sohbetinde

• XIII. yüzy›lda, yaklafl›k yüzy›ld›r Orta Asya veya Türkistan’dan göçler ve gö-
revlendirmeler yoluyla Anadolu’ya tafl›nan Yesevîlik ve di¤er tarikatlerin dü-
flünceleri burada kök salar ve Anadolu merkezli bir mutasavv›f flairler toplu-
lu¤u oluflur. XIII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan ve eserleri günümüze gelen
flair mutasavv›flar baflta Mevlâna Celaleddin Rumî olmak üzere, Hac› Bektafl
Veli, Sultan Veled, Ahmed Fakih, fieyyâd Hazma ve Yunus Emre fleklinde s›-
ralanabilir. Bu devrin mutasavv›f flâirlerinden Yunus Emre’nin bir fliiri örnek
olarak verilebilir:

Aflkun ald› benden beni bana seni gerek seni
Ben yanar›m düni güni bana seni gerek seni
***
Ne varl›¤a sevinürem ne yoklu¤a yirinürem
Aflkun›la avunuram bana seni gerek seni
***
Aflkun âfl›klar öldürür aflk denizine daldurur
Tecellîyile doldurur bana gerek seni
***
Aflkun flarâb›ndan içem mecnûn olup da¤a düflem
Sensin dün ü gün endîflem bana seni gerek seni
***
Sûfîlere sohbet gerek ahîlere ahret gerek
Mecnûn’lara Leylî gerek bana seni gerek seni
***
E¤er beni öldüreler külüm gö¤e savuralar
Topra¤um anda ça¤›ra bana seni gerek seni
***
Yûnus durur benüm adum gün geldükçe artar odum
‹ki cihanda maksûdum bana seni gerek seni
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• XIV. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan ve eserleri günümüze gelen flair mutasav-
v›flar Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Sâid Emre, Elvân Çelebi’dir. Bu devrin
mutasavv›f flâirlerinden Kaygusuz Abdal’›n bir fliiri örnek olarak verilebilir:

Beylerimiz Avlan Gölü’n üstüne
A¤lar gelir flâh›m Abdal Musaya
Urum abdallar› postun e¤nine
Ba¤lar gelir flâh›m Abdal Musaya
***
Urum abdallar› gelür dost deyü
E¤nimizde aba h›rka post deyü
Hastalar› gelir derman isteyü
Erler gelir flâh›m Abdal Musaya
***
Hint’ten bezirganlar gelir yay›n›r
Pifler lokmalar› açlar doyunur
Âfl›klar› gelir burda soyunur
Nûrlar gelir flâh›m Abdal Musaya
***
Her mâtem ay›nda kanlar saçarlar
Uyand›r›p Hak çera¤›n yakarlar
Demine hû deyip gülbang çekerler
Tu¤lar gelir flâh›m Abdal Musaya
***
‹krâr›d›r koç yi¤idin yular›
Muannidi çeksen gelmez ileri
Akp›nar’›n Yeflilgöl’ün sular›
Ça¤lar gelir flâh›m Abdal Musaya
***
Ali’m alm›fl Zülfikâr’›n destine
Sallar durmaz Yezitlerin kast›na
Tümen tümen genç Ali’nin üstüne
Erler gelir flâh›m Abdal Musaya
***
Benim bir iste¤im var vard›r Kerim’den
Münkir bilmez evliyân›n s›rr›ndan
Kaygusuz’um ayr› düfltüm pîrimden
A¤lar gelir flâh›m Abdal Musaya

• XV. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen flâir
mutasavv›flar olarak Hac› Bayram Veli, Akflemseddin, Eflrefo¤lu Rûmî, Kemal
Ümmî, Emir Sultan, Rûflenî ve ‹brahim Tennûrî say›labilir. Bu devrin muta-
savv›f flâirlerinden Hac› Bayram Veli’nin bir fliiri örnek olarak verilebilir:

Bilmek istersen sen seni
Can içre ara can›
Geç can›ndan bul onu
Sen seni bil sen seni
***
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Kim bildi ef’âlini
O bildi s›fat›n›
Onda buld› zât›n›
Sen seni bil sen seni
***
Görünen s›fat›nd›r
Onu gören zât›nd›r
Gayr› ne hacetindir
Sen seni bil sen seni
***
Kim ki hayrete dald›
Nura müsta¤rak oldu
Tevhid-i zât› buldu
Sen seni bil sen seni
***
Bayram özünü bildi
Bileni onda buldu
Bulan o kendi oldu
Sen seni bil sen seni

• XVI. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen
mutasavv›flar aras›nda ‹brahim Gülflenî, Ahmed Sârban, Bursal› Muhyiddin
Üftade, fiah ‹smail Hatayî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, ve Muhyiddin Ab-
dal’› sayabiliriz. Bu devrin mutasavv›f flâirlerinden fiah ‹smail Hatayî’nin bir
fliiri örnek olarak verilebilir:

K›rklar meydân›na vard›m
Gel beri hey can dediler
Yüz sürdüm ayaklar›na
Gir iflte meydân dediler
***
K›rklar bir yerde durdular
Otur deyü yer verdiler
Önüme sofra serdiler
El lokmaya sun dediler
***
K›rklar›n kalbi durudur
Gelenin kalbi ar›d›r
Geliflin kandan beridir
Gel söyle ihvân dediler
***
Gir semaya bile oyna
Silinsin aç›ls›n ayna
K›rk y›l kazanda dur kayna
Daha çi¤sin yan dediler
***
Gördü¤ünü gözün ile
Söyleme sen sözün ile
Ondan sonra bizim ile
Ol sen de mihmân dediler
***
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Düflme dünya mihnetine
Tâlib ol Hak hazretine
Âb-› Kevser flerbetine
Parmac›¤›n ban dediler
***
fiah Hatayî’m nedir hâlin
Dua edip kald›r elin
Kesegör g›ybetten dilin
Her kula yeksân dediler 

• XVII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen
mutasavv›flardan baz›lar› Adem Dede, Elmal›l› Sinan Ümmî, Niyazi-i M›srî,
O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi, Kul Nesimî, Âfl›k Virânî, Nakflî-i Akkirma-
nî’dir. Bu devrin mutasavv›f flâirlerinden Kul Nesimî’’nin bir fliiri örnek ola-
rak verilebilir:

Ben yitirdim ben arar›m yâr benimdir kime ne ?
Gâh giderim öz ba¤›ma gül dererim kime ne ?
***
Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için
Gâh giderim meyhâneye dem çekerim kime ne ?
***
Sofular haram demifller bu aflk›n flarab›na
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne ?
***
Ben melâmet gömle¤ini deldim takt›m e¤nime
Âr u namus fliflesini tafla çald›m kime ne ?
***
Sofular secde ederler mescidin mihrab›na
Yâr efli¤i secdegâh›m yüz sürerim kime ne ?
***
Gâh ç›kar›m gökyüzüne hükmederim Kaf’tan Kaf’a
Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne ?
***
Kelp rakip böyle diyormufl: “Güzel sevmek pek günah”
Ben severim sevdi¤imi günah benim kime ne ?
***
Nesimî’ye sordular kim yârin ile hofl musun ?
Hofl olay›m olmayay›m o yâr benim kime ne ?

• XVIII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen
mutasavv›flardan baz›lar› Bursal› ‹smail Hakk›, Erzurumlu ‹brahim Hakk›,
Mahdum Kulu, Neccarzade fieyh R›za, Cemalî, Üsküdarl› Haflim, Kul fiükrü,
Nasuhi, Senâyî, Mehdî, Mahvî’dir. Bu devrin mutasavv›f flâirlerinden Bursal›
‹smail Hakk›’’n›n bir fliiri örnek olarak verilebilir:

Ey Hak yolunun dervifli
Gel yanal›m senin ile
Ey derd ehli olan kifli
Gel yanal›m senin ile
***
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Dünya bir mâtemhânedir
Mihnetten gayr› yâ nedir
Kasd› âk›bet cânedir
Gel yanal›m senin ile
***
Ya’kub gibi a¤layal›m 
Eyyub gibi inleyelim
Her dem ci¤er da¤layal›m
Gel yanal›m senin ile
***
A¤lay› gitti enbiyâ
‹nleyi geldi evliyâ
Biz de bu yolda Hakk›ya
Gel yanal›m senin ile

• XIX. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen
mutasavv›flardan baz›lar› Seyranî, Türabî, Salih Baba, Bitlisli Müfltak Ba-
ba’d›r. Bu devrin mutasavv›f flâirlerinden Seyrânî’nin bir fliiri örnek ola-
rak verilebilir:

Hak yoluna gidenlerin
Asâ olsam ellerine!
Er pîr vasf›n edenlerin
Kurban olsam dillerine!
***
Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile cenk edenin
Silâh olsam bellerine !
***
Bir üstada olsam ç›rak
Bir olurdu yak›n ›rak
Yapsalar kemi¤im tarak
Yâr zülfünün tellerine
***
Yönüm yâre çevirseler
Vücudumu kavursalar
Harman gibi savursalar
Mahabbetin yellerine

***
Bir kâmilin yolun tutam
Aflk oduna yan›p tütem
Bülbül gibi feryâd etsem
Muhabbetin güllerine
***
Seyrânî kald›r parma¤›n
Vaktidir Hakka durma¤›n
Deryaya akan ›rma¤›n
Katra olsam sellerine

28311.  Ünite  -  Tekke ve  Tasavvuf î  Halk  Edebiyat ›  Gelene¤i



• XX. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya tesirleri günümüze gelen
mutasavv›flardan baz›lar› Edib Harabî, Mehmed Nuri, Yozgatl› Hüzni, Âfl›k
Molla Rahim, Derûnî, S›tk›, Zeynel Uslu Baba’d›r. Bu devrin mutasavv›f flâ-
irlerinden Edib Harabî’nin bir fliiri örnek olarak verilebilir:

Yâ Rab senin mekân›n yok
Yata¤›n yok yorgan›n yok
Hem dinin hem imân›n yok
Her bir fleyden münezzehsin
***
Sesin ç›kmaz âvâz›n yok
Abdestin yok namaz›n yok
Hiç bir yere niyaz›n yok
“Kul hüvallahu ahad”s›n
***
Kap›n büyük açan yoktur
Seni kap›p kaçan yoktur
Anan yoktur baban yoktur
Yâ Rab “Allahüssamed”sin
***
Elmas›n yok boncu¤un yok
Aban keben gocu¤un yok
Kar›n k›z›n çocu¤un yok
“Lem yelid ve lem yûled”sin
***
Her bir fleye kudretin var
Akla s›¤maz hikmetin var
Yetmifl iki milletin var
Sen hallâk-› “kün fekân”s›n
***
Sa¤›n da var solun da var
E¤ri do¤ru yolun da var
Bir Harâbî kulun da var
Sen hallâk-› “kün fekân”s›n

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin belli bafll› temsilcileri konusunda daha faz-
la bilgiyi Abdurrahman Güzel’in Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›,
1999) adl› kitab›nda ve Abdurrahman Güzel’in “Tekke fiiiri” Türk Dili Dergisi, S.450,
s.251-454, 1989, adl› makalesinde bulabilirsiniz

Sizce bir kifli farkl› edebiyat geleneklerinin ölçütlerine uygun olarak eserler verirse bir-
den fazla edebiyat gelene¤inin mensubu say›labilir mi?
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Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤ini
Tan›mlamak
Türklerin önemli bir k›sm›n›n ‹slâmiyeti kabul
etmesinden sonra sosyo-kültürel hayat› yönlen-
diren dinamiklere sahip iki sivil ve sosyo-kültü-
rel kurum ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan biri “med-
rese” di¤eriyse “tekke”dir. Medrese, e¤itim ve
ö¤retimin merkezi ve kültürel hayat›n kayna¤›
konumundayd›. Din adamlar›, hakimler, savc›lar
ve bilginler buradan yetiflirlerdi. Tekke kurumu
ise medreselerin d›fl›nda ve tamamen baflka di-
namiklerle kurulan ve evrilerek geliflen, esasen
dinî çevreler olmakla birlikte medrese mezunu
bilginlerle k›yaslanamayacak derecede serbest
düflünceli insanlar yetifltiren yerlerdir. 
Bu tarikatlar ve tekkelerindeki ortak amaca yö-
nelik ortak yaflay›fl, anlay›fl ve yorumlay›fllar›n
d›fla vurumu, ortak bir edebî anlay›fl› da ortaya
ç›karm›flt›r. Büyük bir k›sm› do¤rudan ayin ve
törenlerde okunmaya ve eflliklerinde tarikata
has ritüel ve pratiklerin yap›lmas› için üretilmifl
olan ve bu tür sosyo-kültürel ba¤lamlarda tüke-
tilen manzum ve mensur edebî ürün ve süreçle-
rin tamam›n› “Tekke ve Tasavvufî Halk Edebi-
yat› Gelene¤i” olarak adland›r›l›r. XII. yüzy›lda,
Türkistan’›n Yesi flehrinde, Hoca Ahmed Yesevî
‹slâm iman, ahlak ve faziletini tasavvufî pren-
sipler olarak yaflay›p bunlar› “hikmet” ad›n› ver-
di¤i ve Türklerin yüzy›llard›r kulland›klar› gele-
neksel fliir flekillerinde göçerevli genifl kitlelere
tan›t›p yaym›flt›r. 
Hoca Ahmed Yesevî’nin hayat hikâyesine yak›n-
dan bak›ld›¤›nda O¤uz ve Kazak Türklerinin ri-
vayetlerindeki Dede Korkut’la kesiflen ve aflina
gelen çizgiler her ikisinin de ortak proto-tipi olan
kam ve kaml›ktan kaynaklanmaktad›r. Bunlar›
Tanr› veya tanr›sal güçler taraf›ndan seçilmifl ol-
mak, bu vazifeye uygun bir beden ve ruh temiz-
li¤ine tabi tutulmak ve baflta rüya ve benzeri gö-
rülerle, aflk›n güçler taraf›ndan yetifltirilerek bu
vazifeye haz›rlanmak, amaca ermifl bir eren ola-
rak hizmet etmek fleklinde s›ralamak mümkün-
dür. Gök Tanr›’ya tek, yarg›lay›c›, yarat›c› ve esir-
geyici güç olarak bakan veya buna inanan bir
kam›n yetiflme ve hizmet prati¤i de bundan fark-
l› de¤ildir. Dahas›, o da t›pk› Hoca Ahmed Yese-
vî veya Dede Korkut gibi kopuz veya kopuzgil-
lerden bir çalg› ya da daha çok defe benzer bir
davulla fliir fleklinde “alk›fl”lar yani dualar söyle-

mekte olan “a¤z› dual›” kiflidir. Onun da t›pk›
tekke ve tasavvufun erenleri gibi atefle, içinde
kavurma kaynayan kazana elini soktu¤una ve
ateflin onu yakmad›¤›na ve ayn› anda pek çok
yerde olabildi¤ine, göklere a¤abildi¤ine, yeralt›-
na varabildi¤ine, Tanr›’n›n yard›m› ve gücüyle
pek çok hastay› iyi etti¤ine, kaybolan› buldu¤u-
na, gelecekte olan› bilece¤ine inan›l›r.
Bu ba¤lamda, Türk kültür tarihinde yeni bir olgu
ve görüngü olarak ortaya ç›kan bu mutasavv›f
flairlerin en büyük yenilikleri teleolojiktir. Tele-
olojik “amaç veya edim bilim” olarak Türkçelefl-
tirilirse de bu ba¤lamda söz konusu flairlerin eser-
lerini yarat›fl ve icra edifl amaçlar› olarak tan›mla-
yabiliriz. Buna göre, Hoca Ahmet Yesevî ve ta-
kipçileri olan flairler -ki onlar “Âfl›k” olarak ad-
land›r›lmay› ye¤lediler- anlat›m tutumlar›n› iman
ve inançlar›n› propaganda etmeyi (irflad ve teb-
li¤) amaçlayan bir anlay›fl ve yorumlay›flta yo-
¤unlaflt›rd›lar. Hz.Muhammed’in, ‹slâm› anlat›p
tebli¤ etmede “‹yilikleri emredip kötülüklerden
sak›nd›rmay›” temel ilke olarak göstermesinden
hareketle hikmet veya fliir söylemekten maksat
‹slâm iman, ahlak ve faziletini tebli¤ etmek, on-
lar› bilmeyen insanlara ulaflt›rmakt›r. Bu olgu, ir-
flat yani karanl›kla efl anlaml› olan “küfrü” ayd›n-
latma ve belli yol ve yöntemlerle kendini rafine
edip kalp ve karar›n› temizleyen insanlar›n bu
hâl ve hâller için yapaca¤› iç yolculuklara uygun
vas›flarla donatmak demektir. 
Kendinden önceki edebî gelenekten ald›klar›n›n
üzerine evrensel Allah inanc›n›, Hz. Muham-
med’in onun kulu ve elçisi oldu¤u bilincini ve
Kur’an-› Kerim’in indirilen son kitap, ‹slâm›n Al-
lah kat›nda tek hak din oldu¤u ö¤retisini ve bü-
tün bunlar› içeren flekliyle ‹slam›n amentüsünü
ve o dönemin ‹slâm medeniyeti bilgi, bilim, sos-
yo-kültürel de¤erleri ve teknolojisini koyarak
oluflturdu¤u terkibin ad›, Türk Tekke ve Tasav-
vufî Halk Edebiyat› ve Kültür gelene¤idir.
Tasavvuf, evrende tek bir vücudun var oldu¤una
inanmak ve her türlü varl›k tezahürünü O vücu-
dun tecellileri veya varl›¤›n›n d›flavurumlar› say-
makt›r. Bu flekilde bir formüle etmeyle ifade edi-
lebilecek olan ve kendisi de bafll› bafl›na pek çok
kaynaktan beslenen ‹slâm mistisizmi veya tasav-
vufu Türk Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ve
Kültür gelene¤inin oluflumunu sa¤layan en
önemli kaynak veya onun ruhudur.

Özet
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Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤indeki
Naz›m fiekillerini Tan›mak
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤i hem
sözlü kültür hem de yaz›l› kültür ortamlar›nda
üretilmifl eserlere sahiptir. Bu nedenle de bir yö-
nüyle yaz›l› di¤er yönüyle de sözlü edebiyat özel-
likleri gösterir. Genel olarak bu edebiyat gelene-
¤inin dili Halk Edebiyat›n›n diline yak›nsa da on-
da yüksek tahsili olmayan orta seviyedeki halk›n
kulland›¤› Arapça ve Farsça kelimelere de rastla-
n›r. Bu edebiyat gelene¤ine has bir naz›m flekli,
vezni ve kafiye sistemi yoktur. Tekke ve Tasav-
vufi Halk Edebiyat›nda Divan Edebiyat›n›n aruz-
lu naz›m flekilleriyle ve Âfl›k tarz› geleneklerin
heceli naz›m flekilleri kullan›l›r. Özellikle de eser-
lerinin genifl halk kitlelerince daha iyi anlafl›lma-
s›n› isteyen mutasavv›f flairler heceli flekillerden
koflmay› çok daha fazla kullanm›fllard›r. Naz›m
birimi olarak da tercih edilen naz›m flekline ba¤-
l› olarak beyit veya dörtlük yer al›r.
Aruzla yaz›lan fliirlerinde mutasavv›f flâirler ka-
side, gazel, mesnevi, murabba, k›t’a, tuyu¤,
terc-i bend, terkib-i bend, müstezat gibi naz›m
flekillerini kullanm›fllard›r. Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› gelene¤inde aruzla yaz›lan fliir-
lerde aruz hatalar›na çok s›k rastlan›l›r. Bu ede-
biyat› meydana getiren flairlerin ço¤unun çok
fazla e¤itim görmemifl oldu¤u düflünülürse bu
do¤al bir sonuçtur..
Hece ile meydana getirilen Tekke ve Tasavvufi
Halk Edebiyat› fliirlerinde daha çok yedili, sekiz-
li ve onbirli ölçüler kullan›lm›flt›r. Yedili fliirlerde
duraklar bazen 4+3=7 bazen de 3+4=7 olabilir.
Sekiz heceli fliirler de bazen 4+4=8 bazen de du-
raks›zd›r. Onbirli fliirlerde ise 6+5=11 veya
4+4+3=11 bazen de duraks›z m›sralar yer almak-
tad›r. Heceli fliirlerde kullan›lan naz›m biçimle-
riyse mâni, koflma ve destand›r. Kafiye örgüleri
mâni ve koflma fleklindedir.
Tekke ve Tasavvufî Halk edebiyat› gelene¤i he-
celi naz›m flekilleri ve kafiye örgüsü gibi özellik-
leri Ozan Baks› Edebiyat Gelene¤i’nden alm›fllar-
d›r. Daha sonra ortaya ç›kan Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤i de bu heceli flekil özelliklerini Tekke
ve Tasavvuf gelene¤inden alm›flt›r. Tekke ve Ta-
savvuf gelene¤inin fliirleri de ezgi eflli¤inde icra
edilmifllerdir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤indeki
fiiir Türlerini Tan›mlamak
Tekke ve Tasavvufi Halk edebiyat gelene¤i na-
z›m türleri konusunda hem Divan hem de Âfl›k
tarz› edebiyat geleneklerinden ayr›l›r. fiiirde tür
meselesi ele al›n›p ifllenilen üzerinde durulan ko-
nuyla belirlenir. Bu ba¤lamda, Tekke ve Tasav-
vufî Halk Edebiyat› fiiir gelene¤inde meydana
getirilen fliirleri Allah hakk›nda yaz›lan türler,
Peygamber hakk›nda yaz›lan türler, Din ve Ta-
savvuf büyükleri hakk›nda yaz›lan türler ve Dinî
‹nançlar ve Tasavvufî düflünceler hakk›nda yaz›-
lan türler olarak dörde ay›rmak mümkündür:
1. Allah hakk›nda yaz›lan türler: Tevhid, ‹lâhi,

Âyin, Tapu¤, Nefes, Durak, Cumhur, Münacat
ve Esma-i Hüsna fleklinde s›ralanabilir. 

2. Peygamber hakk›nda yaz›lan türler: Na’t,
Sîretü’n-Nebi, Mucîzât-› Nebi, Hicret-nâme,
Mirac-nâme, Mevlid, Hilye, Gevher-nâme ve
Dolap-nâme fleklindedir. 

3. Din ve Tasavvuf büyükleri hakk›nda yaz›-
lan türler:, Methiye, Mersiye ve Maktel-i Hü-
seyin olarak s›ralanabilir. 

4. Dini inançlar ve tasavvufi düflünceler hak-
k›nda yaz›lan türler: Vücut-nâme, Nasihat-
nâme, ‹bret-nâme, Fazilet-nâme, Fütüvvet-
nâme, Gazavat-nâme, Mansur-nâme, Min-
ber-nâme, ‹stihrac-nâme, Nevruziye, Tahas-
sür-nâme, Tarikat-nâme, Nutuk, Hikmet,
Devriye, fiathiye, Meded-nâme, Selam-nâ-
me, Düstur, Düvazimam, K›yamet-nâme ve
fiefaat-nâme fleklinde s›ralanabilir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›ndaki Düzya-
z› (Nesir) Türlerini Aç›klamak
Zaman zaman flehirlerde yüksek kültüre men-
suplar›n kulland›¤› Arapça ve Farsçan›n tesiri al-
t›nda kalsa da sade ve ifllek bir düzyaz› dili tek-
ke çevresinde geliflmifltir. fiiir de oldu¤u gibi ne-
sirde de tekke çevresinin amac› genifl halk kitle-
leri taraf›ndan rahatça anlafl›lmak ve onlara ulafl-
t›r›lmak istenilen mesaj›n olabildi¤ince rahat an-
lafl›lmas›n› sa¤lamakt›. Bu nedenle, Tekke ve Ta-
savvufî Halk Edebiyat› gelene¤i çevresinde olu-
flan düzyaz› (mensur) ürünleri, genifl halk kitlele-
ri olan okuyucuyu hedefleyen sade nesir dilinde
meydana getirilmifltir.
‹slâmiyet sonras› Türk edebiyat›n›n mensur ilk dinî
tasavvufî örnekleri aras›nda Kur’an tefsirleri, hadis
kitaplar›, evliya menk›beleri, yar› efsanevî ‹slâm ta-
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rihleri, fütüvvet-nâmeler, menâk›p-nâmeler, halk
kitaplar›, fetih-nâmeler, tarihî olaylar› konu edinen
destânî özelliklere sahip gazavat-nâmeler gibi eser-
ler yer al›r. Hoca Ahmed Yesevî’nin geleneksel fliir
formlar›n› kullanarak Türk toplumu için o günlerde
yeni olan ‹slâmi içeri¤i genifl kitlelere iletmesi for-
mülü ayn› nedenlerle mensur edebî eserlere de uy-
gulanm›flt›r. Bunlar›n ilk örneklerinden birisi yeni
dinin kitleler halinde kabul edilmesini konu edinen
“Satuk Bu¤ra Han Destan›”d›r. Türk evliya mena-
k›p-nâmelerinin ilk örne¤i de kabul edilen bu des-
tan ayn› zamanda ‹slâm içerikli ilk Türk epik des-
tanlar›ndand›r. Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiya-
t›n›n nesir türü eserleri bu tür ‹slâmiyet öncesinin
‹slâmilefltirilen veya ‹slâmi bir flevk ve heyecanla
oluflturulan ilk dönem eserlerinin meydana getirdi-
¤i edebî temeller üzerinde yükselecektir.
Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat gelene¤i çevre-
sinde oluflturulan mensur, manzum-mensur kar›fl›k
ve manzum eserler ço¤unlukla Anadolu ve Bal-
kanlar’›n Türkleflmesini ve ‹slâmlaflmas›n› konu edi-
nirler. Bu anlat›lar genifl halk kitlelerini ayd›nlat-
mak üzere kaleme al›nm›fllard›r. Bu amaca yönelik
olarak yap›lan toplant›larda bir kiflinin yüksek ses-
le okuyup di¤erlerinin dinleyerek anlay›p tart›flarak
özümsenmesine yönelik “meclis” (oturum) “mec-
lis” (oturum) ifllenecek flekilde dizayn edildikleri
görülür. Buna ba¤l› olarak Anadolu’da tekke çevre-
lerinde yaz›yla sabit metne ba¤lanm›fl ço¤unlukla
mensur veya yar› mensur ve manzum destânî eser-
ler meydana getirilmifltir. Bunlar›n en önemlileri,
Cenk-nâmeler, Hamza-nâmeler, Abû Müslim-nâ-

meler, Battal-nâme, Daniflmend-nâme, Saltuk-nâ-

me, Menâk›p-nâmeler Gazavat-nâmeler, Fetih-nâ-

meler, Fütüvvet-nâmeler, F›kralar, fierhler, Tevarih-

ler olarak s›ralanabilir.

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Temsilcileri-

ni Tan›mak

Türk Tekke ve Tasavvufi Halk Edebiyat› ortaya ç›k-
t›¤› XII. yüzy›ldan günümüze kadar yüzlerce flair
yetifltirmifl ve bunlar›n binlerce eseri günümüze ka-
dar gelebilmifl son derece güçlü ve verimli bir ge-
lenektir. Tekke-Tasavvufî Halk Edebiyat›n›n tarihî
geliflimi ve tan›mlan›fl›ndan hareketle genel bir pa-
noramas› ve yüzy›llara göre belli bafll› temsilcileri
flu flekilde s›ralanabilir:
XII. yüzy›lda gelene¤i bafllatan Hoca Ahmet Ye-
sevî, Edip Ahmet Yügneki ve Hakim  Süleyman

Ata en önemli temsilcilerdir.
XIII. yüzy›lda, yaklafl›k yüzy›ld›r Orta Asya veya
Türkistan’dan göçler ve görevlendirmeler yoluy-
la Anadolu’ya tafl›nan Yesevilik ve di¤er tarikat-
lerin düflünceleri burada kök salar ve Anadolu
merkezli bir mutasavv›f flairler toplulu¤u oluflur.
XIII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan ve eserleri gü-
nümüze gelen flair mutasavv›flar baflta Mevlâna
Celaleddin Rumî olmak üzere, Hac› Bektafl Veli,
Sultan Veled, Ahmed Fakih, fieyyâd Hazma ve
Yunus Emre fleklinde s›ralanabilir. 
XIV. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan ve eserleri gü-
nümüze gelen flair mutasavv›flar›n baz›lar› Abdal
Musa, Kaygusuz Abdal, Sâid Emre, Elvân Çele-
bi’dir. 
XV. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya
tesirleri günümüze gelen flâir mutasavv›flar ola-
rak Hac› Bayram Veli, Akflemseddin, Eflrefo¤lu
Rûmî, Kemal Ümmî, Emir Sultan, Rûflenî ve ‹bra-
him Tennûrî say›labilir. 
XVI. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya
tesirleri günümüze gelen mutasavv›flar›n baz›lar›
‹brahim Gülflenî, Ahmed Sârban, Bursal› Muh-
yiddin Üftade, fiah ‹smail Hatayî, Pir Sultan Ab-
dal, Kul Himmet, ve Muhyiddin Abdal’d›r. 
XVII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya
tesirleri günümüze gelen mutasavv›flar›n baz›lar›
Adem Dede, Elmal›l› Sinan Ümmî, Niyazi-i M›srî,
O¤lanlar fieyhi ‹brahim Efendi, Kul Nesimî, Âfl›k
Virânî, Nakflî-i Akkirmanî’dir. 
XVIII. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya
tesirleri günümüze gelen mutasavv›flardan baz›-
lar› Bursal› ‹smail Hakk›, Erzurumlu ‹brahim Hak-
k›, Mahdum Kulu, Neccarzade fieyh R›za, Cema-
lî, Üsküdarl› Haflim, Kul fiükrü, Nasuhi, Senâyî,
Mehdî, Mahvî’dir. 
XIX. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya te-
sirleri günümüze gelen mutasavv›flardan baz›lar›
Seyranî, Türabî, Salih Baba, Bitlisli Müfltak Baba’d›r.
XX. yüzy›lda Anadolu’da yaflayan eserleri veya
tesirleri günümüze gelen mutasavv›flardan ba-
z›lar› Edib Harabî, Mehmed Nuri, Yozgatl› Hüz-
ni, Âfl›k Molla Rahim, Derûnî, S›tk›, Zeynel Us-
lu Baba’d›r.
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1. Medrese ö¤rencilerine ne ad verilir?
a. Müderris
b. Softa
c. Daniflment
d. Muallim
e. Sofu

2. fieriat esaslar›n›n hakim oldu¤u medreselerden yeti-
flen edebiyata merakl› bilginlerin Arap ve Fars edebiya-
t›ndan tür, flekil, aruz ve mevzular›yla birlikte mazmun-
lar da alarak meydana getirdikleri manzum ve mensur
eserlerle oluflturdu¤u edebiyata ne ad verilir?

a. Halk Edebiyat›
b. Afl›k Edebiyat›
c. Fecr-i Ati Edebiyat›
d. Divan Edebiyat›
e. Tekke ve Tasavvuf Edebiyat›

3. Büyük bir k›sm› do¤rudan ayin ve törenlerde okun-
maya ve eflliklerinde tarikata has ritüel ve pratiklerin
yap›lmas› için üretilmifl olan ve bu tür sosyo-kültürel
ba¤lamlarda tüketilen manzum ve mensur edebi ürün
ve süreçlerin tamam› olarak adland›r›lan edebiyat gele-
ne¤i afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tekke ve Tasavvuf Halk Edebiyat› Gelene¤i
b. Ozan-baks› Edebiyat Gelene¤i
c. Âfl›k Tarz› Rüya Motifi Gelene¤i
d. Klasik Edebiyat Gelene¤i
e. Divan Edebiyat› Gelene¤i

4. Kendisinden sonra gelen flairlere zemin haz›rlayan
Tekke ve Tasavvufî Edebiyat› gelene¤inin bilinen ilk
flairleri afla¤›dakilerin hangisinde birlikte verilmifltir? 

a. Yusuf Has Hacib-Kaflgarl› Mahmut
b. Edip Ahmet Yükneki-Hoca Ahmet Yesevi
c. Kaflgarl› Mahmut-Alpunçur Tigin
d. Hakim Süleyman Ata-Yusuf Has Hacib
e. Hoca Ahmet Yesevî-Hakim Süleyman Ata

5. Tekke (Tasavvuf) edebiyat›na iliflkin afla¤›daki ifa-
delerden hangisi yanl›flt›r?

a. Daha çok sözlü olarak geliflen bir edebiyatt›r.
b. ‹lahi, nefes, deme, nutuk, devriye, flathiye gibi

naz›m türleri kullan›lm›flt›r.
c. Kurucusu Ahmet Yesevi’dir.
d. Didaktik fliirlerin yan› s›ra lirik fliirler de görülür.
e. Tanr› sevgisi, ona ulaflman›n vas›talar›, benli¤in öl-

dürülmesi, dünyan›n geçicili¤i ifllenen konulard›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiya-
t›n›n özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Genelde hece ölçüsü kullan›lm›fl, baz› fliirler
aruzla yaz›lm›flt›r.

b. Ürünlerin hemen hepsinde tanr› sevgisi ifllenmifltir.
c. Naz›m birimi, beyittir.
d. fiiirlerde daha çok yar›m uyak kullan›lm›flt›r.
e. En çok kullan›lan naz›m türleri ilahi, nefes, de-

me, flathiye gibi fliirlerdir.

7. Afla¤›dakilerden hangisi Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› fliir gelene¤ini meydana getiren fliirlerin top-
land›¤› ana bafll›klardan biri de¤ildir?

a. Allah hakk›nda yaz›lan türler
b. Tarikatlar hakk›nda yaz›lan türler
c. Peygamber hakk›nda yaz›lan türler
d. Din ve tasavvuf büyükleri hakk›nda yaz›lan türler
e. Dinî inançlar ve tasavvufi düflünceler hakk›nda

yaz›lan türler

8. Afla¤›dakilerden hangisi Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› fliir gelene¤inde Allah hakk›nda yaz›lan tür-
lerden de¤ildir?

a. ‹lâhi 
b. Âyin 
c. Tapu¤
d. Na’t
e. Nefes

9. Afla¤›dakilerden hangisi Tekke ve Tasavvufî Halk
Edebiyat› mensur türlerinden biri de¤ildir?

a. Mirac-nâmeler
b. Hamza-nâmeler
c. Ebû Müslim-nâmeler 
d. Battal-nâme
e. Daniflmend-nâme

10.Türk evliya menak›p-nâmelerinin ilk örne¤i ve ayn›
zamanda ‹slâm içerikli ilk Türk epik destan› olarak ka-
bul edilen destan afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Köro¤lu Destan›
b. Manas Destan› 
c. Satuk Bu¤ra Han Destan›
d. Edigey Destan›
e. Alpam›fl Destan›

Kendimizi S›nayal›m
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Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin çok
zengin düzyaz› (nesir) türü ürünleri oldu¤u yukar›da
ele al›nm›flt›r. Söz konusu gelene¤in düzyaz›lar› (nesiri)
hakk›nda bir fikir vermesi için Kaygusuz Abdal’›n Bu-
dalâ-nâme ve M›glata-nâme adl› eserlerinden iki kü-
çük parça örnek olarak verilebilir:
Budalânâme’den: “Çün nefis çerisine dufl oldum; ay›k
iken serhofl oldum; hofl-hâl iken kem-maâfl oldum; do¤-
ru iken kallâfl oldum; nihân iken fâfl oldum. El-k›ssa hâ-
l›k›n emri, ben kûzegâr balç›¤› gibi devrân›n çarh› üze-
rine koyup dolap gibi döndürdü. Gâh beni kûze düz-
dü, gâh bozdu; gâh kâse düzdü. Gâh saraylarda kerpiç
eyledi; gâh ayaklar alt›nda hiç eyledi. Gâh gül eyledi;
bafla ç›kt›m; gâh gil eyledi, hâke düfltüm. Gâh halk içre
azîz, gâh zelîl eyledi. Gâh insan, gâh hayvan eyledi.
Gâh nebât, gâh maden eyledi. Gâh yaprak, gâh toprak
eyledi. Gâh pîr, gâh cuvan eyledi. Gâh flâh, gâh gedâ
eyledi. Gâh bilifl, gâh yad eyledi. Gâh günde yatd›m,
gâh hazineye batd›m. Gâh kul olup sat›ld›m; gâh dellâl
olup satd›m. Gâh oynayup urdum; gâh bilmeyüp utul-
dum. Gâh mahkûm, gâh hâkim eyledi. Gâh bezzâz, gâh
kazzâz, gâh attâr, gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh
berber, gâh zerger eyledi. Gâh aflc›, gâh baflc› eyledi.
Gâh temürci, gâh kömürci eyledi. Gâh beni flarka, gar-
ba iletdi. Gâh deryâda mâhî, gâh da¤larda âhû eyledi...”
M›glata-nâme’den: “Bu cihan içinde bir dervifl siyâhat
âleminde gezer iken kendözin bir sahrâda görmifl ki hiç
nihâyeti yok. Ol sahrân›n ortas›nda bir yol var, ammâ
kendüden gayr› kimesne yok. Yan›z tek ü tenhâ öz ha-
liyle dan›flup ay›tt›: Yabana gitmekten yola gitmek hofl-
dur dedi. Dervîfl ol yolu tutup gitti. Bir hayli yol çekdi;
gördü ki yol gitmek ile dükenmez; ne sâhan›n nihâye-
ti, ne bu yolun hadd ü gâyeti var. fiöyle bir zaman dur-
du; kendüye aydur, bâri ça¤›ray›m, ola ki bir kimesne
iflidüp gele; andan bir haber soram ki bu yol kanda gi-
der; bana bir haber vere; bilem dedi. Dervîfl durdu¤u
yerde bir na’ra urd›; flöyle hayk›rd›; âleme zelzele geldi.
Bir kimesne ister ki kendü halinden haber vire, sora.
Gördü ki hiç kimesne yok; düfl mü ola der.

Ya rab bu düfl müdür yoksa hayâlim
Bi-misl ü bî-manend oldu misâlim
Özüm direm iflidirem özüme
Dah› kim var kime diyem bu hâlim

Bâri emin olay›m der. Oturdu; gözün açd›. Bakt›, gördü
ki düfl de¤il, âflkâredir. Bu kez nâçâr olup cümleden
ümîdi kesdi; kendözüne yöründü; me¤er ki bafl› baca-
dan ç›km›fl; an›n içün özü bu sahrâya düflmüfl. Tiz he-
men bafl›n özüne çekdi; gördü ne sahra var, ne yol....”
(Gölp›narl› 1968: 404-405).

1. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤i” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤i” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤i” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤i” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤indeki Naz›m fiekilleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “ Tekke ve Tasavvufî
Halk Edebiyat› Gelene¤indeki Naz›m fiekilleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke Tasavvuf Ede-
biyat Gelene¤indeki fiiir Türleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke Tasavvuf Ede-
biyat Gelene¤indeki fiiir Türleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke Tasavvuf Ede-
biyat› Gelene¤inde Düzyaz› (Nesir) Türleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Tekke Tasavvuf Ede-
biyat› Gelene¤inde Düzyaz› (Nesir) Türleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Medreseler örgün e¤itim kurumlar› olarak devrinin bili-
mini ve birkaç dil bilen seçkinlerini yetifltiren bir ku-
rumdu ve mezunlar› kendilerini “havas” olarak nitelen-
diriyordu. Tekkelerse bireyin kendi iç dünyas›na odak-
lanarak kendini tan›mas›n› ve olgunlaflt›rmas›n› amaçla-
yan yayg›n e¤itim kurumlar›yd› ve mensuplar›n›n bü-
yük bir k›sm› okur yazar olmas›na karfl›l›k bunu bir seç-
kinlik unsuru olarak görmeme e¤ilimindeydiler. Bu yö-
nüyle de avama (s›radan halka) daha yak›n olduklar›
düflünülebilir.

S›ra Sizde 2

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› ürünlerinin de gele-
neksel çalg›lar ve ezgiler eflli¤inde icra edilmeleri bu
gelene¤in de sözlü kültür ve edebiyat özelliklerine sa-
hip olmas›n› ortaya koymaktad›r.

S›ra Sizde 3

Bir çok fliir gelene¤inde koflma, destan ve benzeri fle-
killer ortakt›r. Ancak fliirde ele al›nan konular ve icra
edildikleri ezgiler ve anlat›m tutumu türü belirleyici
özellikler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. E¤er konu
ve ona ba¤l› olarak da ezgi ve anlat›m tutumu ölçütleri
de ortadan kalkarsa halk fliirinde “fliir türü”nden bah-
setmek imkân› yok olur.

S›ra Sizde 4

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› gelene¤inin çev-
resinde olufltu¤u tekke kurumu mensuplar›n›n genifl
halk kitleleri olan okuyucuyu hedeflemeleri nedeniy-
le düzyaz› (mensur) ürünler sade nesir dilinde mey-
dana getirilmifltir.

S›ra Sizde 5

E¤er bir kifli birden fazla edebiyat gelene¤inin ölçüleri-
ne uygun olarak eserler verirse, bu edebî geleneklerin
hepsinin temsilcisi olarak kabul edilebilir.

Artun, E. (2006). Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyat›. ‹s-
tanbul: Kitabevi Yay›nlar›.

Çobano¤lu, Ö. (1999). Halkbilimi Kuramlar› ve Arafl-

t›rma Yöntemleri Tarihine Girifl. Ankara: Akça¤
Yay›nlar›.

Çobano¤lu, Ö. (2000). Âfl›k Tarz› Kültür Gelene¤i ve

Destan Türü. Ankara: Akça¤ Yay›nlar›.
Elçin, fi. (2001). Halk Edebiyat›na Girifl. Ankara: Ak-

ça¤ Yay›nlar›.
Gölp›narl›, A. (1968). “Kaygusuz Abdal.” Türk Dili Der-

gisi, S. 207, s. 395-405.
Güzel, A. (1989). “Tekke fiiiri” Türk Dili Dergisi, S.450,

s.251-454. 
Güzel, A. (1999). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyat›. An-

kara: Akça¤ Yay›nlar›.
Köprülü, M. F. (2003). Türk Edebiyat›’nda ‹lk Muta-

savv›flar. Ankara: Akça¤ Yay›nlar›.(11. Bask›).
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤i kavram›n› tan›yabilecek,
Âfl›klar›n yetiflmeleri ve icra töresini kavrayabilecek,
Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde kullan›lan tür ve flekilleri tan›yabilecek, 
Âfl›k tarz› fliirlerin anlat›m tutumu (eda) özelliklerini aç›klayabilecek,
Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inin temsilcilerini tan›yabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Âfl›k
• Tekke Âfl›¤›
• Kahvehane

• Kahvehane Âfl›¤›
• Din D›fl› Edebiyat
• Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i 

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Halk Edebiyat›na
Girifl

Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤i

• ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT GELENE⁄‹
• ÂfiIKLARIN YET‹fiMELER‹ VE ‹CRA

TÖRES‹
• ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT

GELENE⁄‹NDE KULLANILAN TÜR
VE fiEK‹LLER

• ÂfiIK TARZI fi‹‹RLER‹N ANLATIM
TUTUMU (EDA) ÖZELL‹KLER‹

• ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT
GELENE⁄‹N‹N TEMS‹LC‹LER‹
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ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT GELENE⁄‹ 
Daha önceki ünitelerde, Türk sözlü edebiyat gelene¤inin bilinen en eski temsilci-
lerinden olan ozan-baks› edebiyat gelene¤inin mensuplar›n›n bir k›sm›n›n ‹slâmi-
yetin kabulünden sonra XII. yüzy›ldan itibaren “tekke kurumu” etraf›nda, “Tekke
ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Gelene¤i” olarak bilinen oluflumu flekillendirmesi ele
al›nm›flt›.

Bu oluflum gibi, XVI. yüzy›lda bir Türk ve Müslüman sosyo-kültürel kurumu
olarak ortaya ç›kan “kahvehane”lerde, Divan Edebiyat› mensuplar›n›n “saçma-sa-
pan sözler söyleyen” (herze-gû) kifliler olarak nitelendirdikleri “ozan”lar, mürit ve
kardefllerini irflattan ve nasihat etmekten ziyade rindâne tav›rlar içinde güzellere ve
güzelliklere övgüyü, “güzelleme” yolunu tercih eden baz› tekke mensuplar›yla, ço-
¤unlukla Yeniçeri Orta’lar›nda görev yapan “ordu flairleri”nin bafllatt›¤› ve k›sa sü-
rede kendine has özelliklere sahip bir “tarza” dönüflen yeni bir edebiyat gelene¤i
ortaya ç›kar. 

Bir baflka ifadeyle, Âfl›k Tarz› Edebiyat gelene¤ini Ozan-Baks›, Tekke-Tasavvuf,
ordu flâirleri ve Divan Edebiyat›na mensup insanlar›n kahvelerde icralara yönelen-
leri oluflturmufltur. Farkl› geleneklere mensup bu insanlar kahvehanelerde ayn›
amaca yönelik icralarda buluflarak kar›fl›p harmanland›lar ve yeni bir tarz olufltur-
dular. Bu yeni edebiyat gelene¤i, XVII. yüzy›lda ulaflt›¤› klasikleflen formlar›yla ta-
mamen kendine has bir tarz oluflturmufl ve zaman içinde u¤rad›¤› de¤iflim ve ge-
liflimlerle günümüze kadar gelerek yaflamaya devam etmifltir. Bu edebiyat ve kül-
tür gelene¤i; k›saca “Âfl›k Edebiyat›” veya “Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i” olarak
adland›r›lmaktad›r.

Bu edebiyat gelene¤inin icrac›lar›na verilen “âfl›k” ad›n›n, daha önce Tekke ve
Tasavvufî Halk Edebiyat gelene¤inin Ahmed Yesevî baflta olmak üzere Yunus Em-
re ve di¤er mensuplar›nca kullan›ld›¤› bilinmektedir. Günümüzde de baz› Alevi-
Bektafli tarikatlar›nda “âfl›k” olarak adland›r›lan bir makam veya post varl›¤›n› sür-
dürmektedir. Bu nedenlerden dolay›, bu birbiriyle birçok bak›mdan iliflkili fakat
amaç ve anlat›m tutumlar› bak›mlar›ndan tamamen ba¤›ms›z say›labilecek olan iki
tarz veya edebiyat gelene¤i birbirine kar›flt›r›lmaktad›r. Söz konusu iki ayr› ve ba-
¤›ms›z edebiyat gelene¤inin aralar›ndaki teleolojik (amaçbilimsel) varolufl çizgisin-
deki temel farkl›l›klar üzerinde durulmayarak, belirsiz bir flekilde geçifltirilmekte-
dir. Baz› araflt›rmac›lar iki edebiyat gelene¤i aras›ndaki farkl›l›klar› görmezden ge-
lerek, ikisini bir edebiyat gelene¤i gibi düflünerek “Âfl›k Edebiyat›” olarak adland›-

Âfl›k Tarz› Edebiyat
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rabilmektedir. Gelenekse, geçmiflten gelen bir “Hak Âfl›¤›” ve “Halk Âfl›¤›” ay›r›m›
yaparak “tekke” ve “kahvehane” merkezli edebî gelenekleri birbirinden ay›rmak-
tad›r. K›saca, “Âfl›k Edebiyat›” terimi kullanan›n yükledi¤i anlama ba¤l› olarak da-
ral›p geniflleyebilmektedir.

Bu kar›fl›kl›¤› önleyebilmek için öteden beri temsilcileri “âfl›k” s›fat›n› kullanan
iki edebî gelenek ve bu geleneklerin etraf›nda flekillendikleri “tekke” ve “kahveha-
ne” olarak adland›r›lan iki temel kurumu nazar› dikkate almak ve buna dayal› ye-
ni terimlerle ifade etmek gereklidir. “Tekke Tarz› Âfl›k Gelene¤i” ve “Kahvehane
Tarz› Âfl›k Gelene¤i” bu iki tarz veya gelene¤in daha iyi anlafl›lmas›n› ve araflt›r›l-
mas›n› sa¤layan adland›rmalar olabilirdi. Bu yeni gibi görülebilecek olan adland›r-
malar bir anlamda yukar›da da iflaret edildi¤i gibi gelene¤in kendi içindeki “hak
âfl›¤›” ve “halk âfl›¤›” terimlerinin yenilefltirilme ifadesi gibi de görülebilir.

Bu gelenekleri ve özelliklerini flu flekilde tan›mlayabiliriz. Tekke Tarz› Âfl›k Ge-
lene¤i, Ahmed Yesevî ile birlikte tekke kurumu etraf›nda ozan-baks› gelene¤ine ait
edebî tür, biçim ve formlar›n propoganda (irflat) amac›yla ‹slâmi bir muhteva yük-
lenmek suretiyle kullan›lmas›yla oluflan edebî gelenektir. Bu gelene¤in mensupla-
r›n›n büyük bir k›sm› kendilerini XIII. yüzy›ldan itibaren “Allah’a âfl›k”, “Hak âfl›¤›”
veya “âfl›k” olarak adland›rm›fllard›r. Bu gelene¤e mensup âfl›klar›n eser yaratma
ve icralar›n›n amac› kurumsal ba¤lamda inançlar›n› d›fla vurup ifade etme ve bu
yolla propagandas›n› yaparak yeni insan kazanma veya inançlar›na kazan›lm›fl in-
sanlar›n, imanlar›n› tazeleyerek inan›lan dogmalara yönlendirmedir. Bu gelenek
öncülü olan ozan-baks› gelene¤inden rüya ve bade yoluyla gelene¤e girifl baflta ol-
mak üzere, sözlü olmak, kopuzun egemen çalg› oldu¤u müzik eflli¤inde ve ço¤u
zaman irticalen icray›, koflma, kofluk, hece ölçüsü, dörtlük birimi gibi unsurlar›
devralm›flt›r. Devrald›¤› bu unsur ve enstrümanlar› ‹slâm merkezli olarak dinî-ta-
savvufî bir muhtevayla donatarak amac›na yönelik olarak kullanagelmifltir.

Öte yandan, “Kahvehane Tarz› Âfl›k Gelene¤i” veya yayg›n olarak “Âfl›k Tarz›
Edebiyat Gelene¤i” yahut sadece “Âfl›k Tarz›” olarak adland›r›lan bu edebiyat ge-
lene¤i, ilk adland›rmadan da anlafl›laca¤› üzere XVI. yüzy›l ortalar›ndan itibaren
ortaya ç›k›p yayg›nlaflan bir Türk-Müslüman kurumu olan kahvehanelerde teflek-
kül etmifl bir gelenektir. Bu gelene¤in mensuplar› da yak›n zamanlarda ortaya ç›-
kan farkl› isim aray›fllar›na ra¤men bafllang›çtan günümüze kadar esas olarak “âfl›k”
ismini kullanm›fllard›r. “Halk âfl›klar›” veya Safâî Tezkiresi’nde de yer ald›klar› flek-
liyle “kahvehane âfl›klar›”, kahvehanelerin XVI. yüzy›lda, Türk-‹slâm dünyas›nda,
kamuya aç›k ilk din d›fl› veya dinî unsurlar›n kurumsal ve konusal çerçevesini
oluflturmad›¤› kurum olarak ortaya ç›kmas›na ba¤l› bir oluflumun sonucudurlar. Bu
tür âfl›klar›n fliir yaratma ve icradan amaçlar› esas itibariyle din d›fl› bir karaktere sa-
hip bir kurum olan kahvehaneye sosyalleflmeye, hoflça vakit geçirerek, e¤lenme-
ye gelen müflterileri e¤lendirmektir. Tekke âfl›klar›n›n propaganday› ve irflad› ön
planda tutmalar›na karfl›l›k burada amaç, din d›fl› sosyal bir ortamda hoflça vakit
geçirmek ve sosyalleflmektir.

Dahas›, mensup oldu¤u dinsel disiplinin gereklerini yerine getiren bir tekke
âfl›¤› için yapt›¤› ifl, kurumsal olarak do¤rudan do¤ruya geçimini veya maifletini te-
min de¤ilken, kahvehane âfl›¤› için icralar›n›n amac› profesyonelce para kazanmak
veya maifletini temin etmektir. Bu yaratma (ibda) ve icra amac›ndan kaynaklanan
ayr›flma iki gelene¤in varolufl zeminini oluflturur. XVI. yüzy›ldan itibaren ortaya ç›-
kan ve getirdi¤i yüksek kazanç nedeniyle bir anda yüzlercesi oluflturulan kahve-
hanelerin müflteri toplamaya ve tutmaya yönelik gösterimlerinden en önemlilerin-
den birisini oluflturan “âfl›k fas›llar›”n›n gördü¤ü ra¤bet, icrac›lar› aras›nda tabii ola-
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rak rekabet ile neticelenmifltir. Söz konusu rekabet ortam› da, ozan-baks› gelene-
¤inden ve onun dönüfltü¤ü öncül form olan Tekke tarz›ndan rüya ve bade yoluy-
la gelene¤e girifl baflta olmak üzere, sözlü olmak, kopuzun -teknik ihtiyaçlarla ba¤-
lama formlar› oluflur-egemen çalg› oldu¤u müzik eflli¤inde ve ço¤u zaman irtica-
len icray›, koflma, kofluk, hece ölçüsü, dörtlük birimi gibi unsurlar› devralm›flt›r.
Dikkat edilirse iki gelenek aras›nda ödünç al›nanlar konusunda neredeyse birebir
paralellikler mevcuttur.

Ancak, icralar›n muhatab› olan kitle ve icralar›n gerçekleflti¤i kurumdan kay-
naklanan ve icralarla amaçlanandan ortaya ç›kan ve tematik olarak farkl›laflan ve
kuflaktan kufla¤a aktar›larak gelenekleflen iki farkl› sosyal-kültürel örgü ve örün-
tüyle karfl›laflmaktay›z. Kurumsal ba¤lamlarda belirgin olan bu farkl›l›klar›n ferde
ba¤l› icralar›n yer ald›¤› mekân ve dinleyici kitlesiyle iliflkili durumsal ba¤lamlarda
(situational context) de¤iflip dönüflebilirli¤i, XVII., XVIII., XIX. ve XX. yüzy›llarda
âfl›kl›k yapanlar›n gerekti¤inde bir gelene¤in tafl›y›c›l›¤›ndan di¤erine kolayca ge-
çebilmesine imkân tan›yan son derece esnek bir yap›n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu nedenle neredeyse günümüze kadar hemen her halk âfl›¤›n›n bir veya bir-
kaç tarikata intisapl› (kabul edilmifl) olmalar› veya bir tekke disiplinine mensup bir
âfl›¤›n kahvehane icra töresine göre flekillenmifl icralara yönelik eser yaratmalar›na
da giriflti¤ini görmek mümkündür. Yukar›da iflaret etti¤imiz iki gelenek aras›ndaki
kar›fl›kl›¤› as›l yaratan gelenek tafl›y›c›l›¤›ndaki bu kolayca de¤iflebilen görünüfltür.
Yoksa iki gelene¤in de verdikleri eserler birçok bak›mdan kolayl›kla birbirinden
ayr›labilir. Burada kabul edilmesi gereken bir baflka özellik de, yarat›c› bir sanatç›-
n›n yerine, ihtiyaca, tercih ve gücüne göre her iki gelenek çizgisinde de eserler ve-
rebilece¤i gerçe¤idir. Bu ba¤lamda eserlerden ve tafl›d›klar› özelliklerden yola ç›-
karak s›n›fland›rmalar daha anlaml› olacakt›r. Bir baflka ifadeyle her iki gelene¤i de
bilen ve sanatsal gücü yeten birisi her iki gelenek ölçülerine göre eserler verebilir
ve verdi¤i eserin özelli¤ine göre eseri, bu veya flu gelene¤e ait olabilir.

Her iki gelenek mensuplar›n›n da amaçlar›n› ifa ederken daha da ifllevsel ola-
bilmeleri baflta olmak üzere birçok bak›mdan ifl gören söz konusu gelenekler ara-
s› esnek çizgi yine ayn› nedenlerle, Divan Edebiyat› gelene¤ini de, mensuplar›n›n
bütün direnmelerine ra¤men XIX. yüzy›ldaki teslimiyetlerine kadar etkileflim ve ni-
hayet tür-tema-teknik baz›nda örtüflmelere zorlam›flsa da, ortaya birebir benzerlik-
lerden ziyade, ask› muamma, divanî hatta flark› gibi yeni türler ç›km›flt›r. Günü-
müzde de bu süreç, bat› kaynakl› form, teknik ve temalardan kaynaklan›p besle-
nen Yeni Türk Edebiyat› ile Tekke ve Âfl›k tarz› aras›nda yaflanmaktad›r.

Bu k›s›mda yer alan konularla ilgili daha fazla bilgiyi Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz›
Kültür Gelene¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay., 2000) ve Âfl›k Edebiyat› ve ‹stan-
bul (‹stanbul: 3F Yay›nevi, 2006) adl› eserlerinde bulabilirsiniz.

Sizce, bir tekkede icra edilecek bir e¤lence ile bir kahvehanede icra edilecek bir e¤lence
aras›nda temel farkl›l›k ne olabilir?

ÂfiIKLARIN YET‹fiMELER‹ VE ‹CRA TÖRES‹
Âfl›klar ç›rakl›ktan bafllayarak “usta âfl›k” oluncaya kadar belli bir e¤itimden geçer-
ler, usta âfl›klar›n yapt›klar›, at›flmalara, fas›llara ve hikâye anlatma toplant›lar›na
kat›l›rlard›. Bu sürecin sonunda ald›¤› e¤itimi özümseyerek yetene¤ini gelifltirerek
ustalaflan âfl›klara, ustalar› kullanacaklar› bir “mahlas” (fliirlerde kullan›lan takma
ad) verirdi. Âfl›¤›n fliirinde mahlas›n› almas›, gelenek temsilcileri ve halk aras›nda
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“mahlas tapfl›rma” olarak adland›r›l›r. Gelene¤e göre yetiflmifl ustalaflm›fl kabul
edilen âfl›k bundan sonra kendi bafl›na âfl›kl›k sanat›n› icra ederdi. XIX. yüzy›l son-
lar›na kadar ‹stanbul gibi büyük flehirlerde âfl›kl›k, bafll› bafl›na bir sanat ve meslek
olarak kabul edilip bugünün sendika ve birlik fonksiyonlar›n› yerine getiren tüzel
kiflilik ve kurumlara sahipti. Ancak, bunlardan önce âfl›k kimdir? Veya kimler ne-
den âfl›k olurlar? Sorular›n›n cevaplar›n› aramak konuyu daha aç›klay›c› olacakt›r.

Bir âfl›k aday›n› âfl›kl›¤a haz›rlayan çeflitli faktörler vard›r. Bunlar›n en yayg›n-
lar› aras›nda çocukluk veya ilk gençlik y›llar›nda ço¤unlukla olumsuz bir sonuçla
neticelenmifl bir k›za âfl›k olma, çocukluk y›llar›ndan itibaren âfl›klar›n gelip gitti¤i
ve son derece büyük bir prestije sahip olarak âfl›k fas›llar› yap›p hikâyeler anlatt›k-
lar› bir köyde hatta evde do¤mufl bulunmak ve bu âfl›klara karfl› büyük bir hayran-
l›k besleyerek onlar gibi olmaya heveslenmek, ayn› sonuca hizmet edecek flekilde
âfl›klar› çok görmese de bir çocu¤un Âfl›k Garip ve benzeri âfl›k biyografisine ben-
zer bir flekilde kaleme al›nm›fl klasik âfl›k hikâyeleri okumas›, görme özürlü olan
çocuklar aç›s›ndan âfl›kl›k yap›lmas› mümkün birkaç geleneksel u¤rafltan birisi ol-
mas› gibi sosyal ve kültürel faktörler bir âfl›k aday›n› âfl›kl›¤a haz›rlar. Geleneksel
sosyo-kültürel ba¤lamlar›nda âfl›klar, gittikleri her yerde sayg› gösterilen ve kendi-
sine para veya mal verilerek, kendisinden çeflitli gösterim veya icralarda bulunma-
s› istenilen ço¤unlukla ola¤anüstü özelliklere de sahip oldu¤una inan›lan bir sanat-
kârd›r. Geleneksel k›rsal kesimin geçim kayna¤› olarak rençberlik ve çobanl›ktan
baflka bir imkân sunamad›¤› bir ortamda “âfl›kl›k” son derece cazip bir seçenek
olarak belirecektir. Çifti çubu¤u olan varl›kl› ailelerin ço¤unlukla çocuklar›n›n bu
tür heveslerine set çekmelerine karfl›l›k fakir fukara ve öksüz-yetim yetenekli ço-
cuklar bu ifl koluna yönelebileceklerdir. Görme özürlü erkek çocuklar› içinse bu
haf›zl›ktan baflka neredeyse tek seçenektir. 

Anadolu’nun kasaba ve küçük flehirlerinde de durum köylerden çok farkl› de-
¤ildi. Ancak, ‹stanbul, Bursa, Selanik, Halep, ‹skenderiye, Üsküp, Edirne, Saray-
bosna ve ‹zmir gibi büyük flehirlerde ifl ve geçim imkânlar› ço¤alsa da XVII., XVI-
II. ve XIX. yüzy›llarda buralardaki kahvehaneler baflta olmak üzere âfl›k fas›llar›y-
la elde edilen gelir ve sosyal statü son derece cazip konumdayd›. Dahas›, büyük
flehirlerde yetiflen âfl›klar medrese ve tekke kültürüyle de iç içe muhitlerde yetifl-
menin verdi¤i yüksek bir kültür ve bilgiye de sahiptiler. K›saca, âfl›kl›k gelene¤i sa-
dece çal›p söylemeye dayanmayan bir usta taraf›ndan ö¤retilmesi gereken bir sa-
natt›r. Bir kiflinin “usta âfl›k” olarak nitelendirilebilmesi için âfl›kl›k gelene¤ini bil-
mesi ve sanat›n› icra etme töresine uymas› gerekir.

Âfl›kl›k gelene¤i mensuplar›n›n yetiflme süreçleri flu aflamalardan oluflur:
Ç›rakl›k: Usta âfl›k saza söze yetene¤i olan bir genci ç›rak olarak kabul eder ve

onu yan›nda gezdirir. Ç›rak, ustas›n›n yan›nda gezerken onun yapt›¤› fas›llar› irtica-
len söyledi¤i fliirleri izler ve bunlar› ö¤renir. Ustas›ndan “meydan açma”y›, “divan”a
ç›kmay› ve benzeri gelene¤in gereklerini ö¤renir. Hikâye anlatma, hikâye anlatman›n
kurallar›, âfl›k fliirinde “ayak” ve “ayak açma” özellikleri hep bu ö¤renilecek gele-
neksel unsurlar aras›ndad›r. Ç›rak ustas›, ustas›n›n karfl›laflt›¤›, at›flt›¤›, birlikte fas›l
yapt›¤› di¤er âfl›klar ve onlar›n bilgilerinden yararlanarak kendi bilgi ve görgüsünü
zenginlefltirip gelifltirir. Ayn› flekilde ba¤lama çalma ve geleneksel çeflitli ezgiler de bu
süreçte âfl›¤›n ö¤renmesi gereken bilgilerin bafl›nda gelmektedir. Halk topluluklar›
karfl›s›nda saz eflli¤inde fliir söyleyen âfl›klardan herhangi bir konuda saz çal›p do¤aç-
lama olarak fliir söyleyebilmeleri de beklenir Bu devre ç›ra¤›n yetene¤ine göre uza-
y›p k›salabilir. Ç›ra¤›n›n yetiflti¤ine ve onun kendi bafl›na bu sanat› icra edebilece¤i-
ne inanan usta, ç›ra¤›na “mahlas” ve “icazet” (diploma) vererek onu mezun eder.
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Ayak Açma (ayak verme)
olarak da adland›r›lan bu
uygulama, âfl›klar›n
yapt›klar› karfl›laflmalarda,
âfl›klar›n biri taraf›ndan ilk
dörtlü¤ün ikinci m›sra›nda
fliire ayak olabilecek kafiyeli
söz söylemeye “ayak açma”
denilir. Âfl›k
karfl›laflmalar›nda (at›flma)
rakip âfl›¤›n, di¤er âfl›k
taraf›ndan aç›lan ayakla
cevap vermesi gelene¤in
icra töresinin
esaslar›ndand›r. Bunun aksi
uygulamalar kabul edilmez.



Usta-ç›rak iliflkisi karfl›l›kl› sevgi ve sayg›ya dayal›d›r. Usta kendi tarz›n› sürdü-
recek bir meslektafl›n› yetifltirmenin gururunu yaflar. Ç›raksa, tan›nm›fl ve sayg› gö-
ren bir ustan›n yan›nda yetiflmenin gururunu hisseder ve bununla ö¤ünür. Ustas›-
na karfl› sayg›da kusur etmez. Ustas›n›n fliirlerini ezberler. Ustalaflt›¤›nda yapt›¤›
âfl›k fas›llar›na ustas›ndan ö¤rendi¤i “usta mal›” olarak adland›r›lan fliirlerle bafllar. 

Usta-ç›rak iliflkisi gelene¤in oluflup devam etmesi bak›m›ndan büyük önem ta-
fl›r. Geçmifl yüzy›llarda usta-ç›rak iliflkisine ba¤l› olarak oluflan ekoller “âfl›k kolu”
olarak adland›r›lm›flt›r. Âfl›kl›k gelene¤inde en fazla bilinen âfl›k kollar› aras›nda
“Erzurumlu Emrah”, “Tokatl› Nuri”, “Ruhsatî”, “Sümmanî”, “Dertli”, “Huzuri” ve
“fienlik Kolu” say›labilir. “Âfl›k Kolu”na Azerbaycan’da “mektep” ad› verilmektedir.
Âfl›k kollar› “Elesker mektebi”, “Âfl›k Ali mektebi” gibi adlarla adland›r›lmaktad›r.

Bade ‹çme ve Rüya Motifi: Âfl›kl›k gelene¤inde baz› âfl›klar maddi aflktan mane-
vi aflka geçerken, saz çal›p söylemeye bafllarken ilahî arac›larla yani bir mürflidin,
bir pirin veya H›z›r’›n rüyas›na girmesiyle, âfl›k olup saz çalmaya bafllad›klar›n› söy-
lerler. Halk inançlar›na göre bunlar ilahî ilhama sahiptirler bu nedenle de “badeli”
veya “Hak âfl›¤›” diye adland›r›l›rlar. H›z›r, ‹lyas veya pirlerden birisi bazen uyan›k-
ken ço¤unlukla uyurken âfl›¤›n rüyas›na girer ve “kudret gülü” denilen kollar›yla
âfl›¤a uzatt›¤› “bade”yi afl›¤a içirir. Üç defa sunulan badenin birincisi “kendi bir, ad›
bin ad›na”, yani Allah aflk›na, ikincisi “pirler aflk›na”, üçüncüsü de “sevdi¤i aflk›na”
içirilir. Bundan sonra âfl›¤a “buta gösterme” ad› verilen genç güzel bir k›z›n yüzü
gösterilir bu k›z onun o andan itibaren sevgilisidir. Ayn› anda o k›za da ayn› flekil-
de âfl›¤›n gösterildi¤ine ve onlar›n birbirini sevdiklerine inan›l›r. Âfl›k kendisine
gösterilen güzele do¤ru yönelince pir ortadan kaybolur. 

Âfl›k uyand›¤›nda gördü¤ü rüyan›n tesiriyle a¤lar, üzülür, hatta a¤z›ndan bur-
nundan kan gelinceye kadar dövünüp sevgilisini aramaya bafllar. Âfl›klar›n rüyala-
r›nda içtikleri bade (dolu) iki çeflittir. Birincisine, “Er dolusu” denir. Er dolusu içen
âfl›klar›n âfl›kl›k yan›nda kahramanl›k özelli¤i de kazand›¤›na inan›l›r. ‹kincisiyse,
“Pir dolusu” olarak adland›r›l›r. Pir dolusu: âfl›k uyku ile uyan›kl›k aras›nda iken
bir düfl görür. Düflünde bir pir gelir bafl›nda durur. Âfl›¤a üç dolu aflk badesi sunar.
Baz› anlat›larda pir âfl›¤a saz veya elma verir ya da ona nasihat eden bir deyifl söy-
ler. Bu bade içme düflü an›nda flok geçirerek dili çözülmeyenlere “tutuk”; s›rr›n›
saklamay›p aç›lanlara “murdarlanm›fl” ad› verilir. Ayn› flekilde, rüyas›nda kendine
sunulan badeyi içemeyen veya rüyas› yar›m kalanlara “yar›m âfl›k” denilir. Gelene-
¤e göre rüya an›nda pir veya pirlerin âfl›¤a bilmediklerini ö¤retti¤ine ve irticalen fli-
ir söyleyip ba¤lama çald›¤›na inan›l›r.

Bu tür bir rüya ve sözü edilen bade içme sade kiflilikten sanatç› kiflili¤e geçifli
sembolize eden bir dinî tören veya ritüel niteli¤indedir. Bu rüya motifi, Türk kül-
türüne özel anlam ve simgeselli¤iyle âfl›kl›k gelene¤inden önce ayn› flekilde tekke
ve tasavvufî halk edebiyat› gelene¤inde, daha önce de ozan-baks› gelene¤inde ve
kaml›k gelene¤inde yer alan bir motifitir. Türk kültürünün sözünü etti¤imiz sözlü
edebiyat gelenekleri aras›ndaki süreklili¤i ve bafllang›çtaki flamanist geçmifli gös-
termesi bak›m›ndan önemlidir.

Âfl›k Toplant›lar› ve Âfl›k Fas›llar›: Âfl›kl›k gelene¤inde baz› yörelerde “karfl›lafl-
ma”, “deyiflme” baz› yörelerde “at›flma” da denilen “âfl›k fas›llar›”nda iki ya da da-
ha fazla âfl›¤›n dinleyici huzurunda herhangi bir yerde karfl› karfl›ya gelerek birbir-
lerini sazda ve sözde belli kurallar içinde deneyerek yar›flmalar›d›r. Sistemli deyifl-
ler de denilen bu tür âfl›k karfl›laflmalar›, kahvehane, köy odas›, konak, dü¤ün, pa-
zar, panay›r gibi yerlerde yap›lmaktayd›.
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Âfl›k at›flmalar›nda farkl› amaçlar tafl›yan türler ortaya ç›km›flt›r. Bunlardan bi-
rincisinin amac› karfl›laflan iki âfl›¤›n birbirlerini tan›mas› ve sohbet etmesidir. Bu
türe ait örnekler karfl›l›kl› övgüleri, birbirlerinin özel hayatlar›na dair soru ve ce-
vaplar›, çeflitli konularda bilgi edinmeleri içerirler. Bu tür at›flmalarda âfl›klar birbir-
lerini zor durumda b›rakacak flekilde davranmazlar. At›flma olarak adland›r›lan kar-
fl›laflmalar›n ikinci türü ise birbirlerini rakip olarak gören ve saf d›fl› etmeye çal›flan
bir yap›ya sahiptir. Bu nedenle âfl›klar birbirlerini zor durumda b›rakabilmeyi
amaçlarlar. Âfl›klar birbirini be¤enmez ve kendini daha üstün gören bir tav›r tak›-
n›rlar. Birbirlerini küçük düflürmek için birbirlerine hakaret eder, birbirlerini kü-
çümseyen sözler söylerler. Bu tür at›flmalar›n yap›s›na savunma ve sald›r› hakim-
dir. Kendisine sald›r›lan âfl›k; ayn› flekilde ve ayn› “ayak”la rakibine cevap verir
onu savuflturur. Ard›ndan da kendisi rakibine sald›r›r. Üçüncü tür karfl›laflmalarda
ise âfl›klar birbirlerinin sorduklar› soruya rakibin cevap verebilme yetene¤ini s›nar-
lar. Amaç, rakibi cevap veremez ve do¤ru cevab› bilemez hâle getirerek “ba¤la-
mak” oldu¤u için sorabilece¤i en zor sorular› sorar. Do¤ru cevab› alamamas› du-
rumunda rakibini yenmifl, “ba¤lam›fl” veya mat etmifl say›l›r. Soru-cevap fleklinde
sürdürülen rakibi “ba¤lama” amaçl› bu tür karfl›laflmalarda dünyan›n kuruluflu, ahi-
ret, peygamberler tarihi gibi konular en yayg›n olarak sorulanlar aras›ndad›r.

Âfl›k karfl›laflmalar›n› dinleyen ve izleyen insanlar bazen ortaya konulacak
manzumenin flekillenmesinde etkin rol al›rlar. Bu âfl›klara “ayak verme” fleklinde
gerçekleflir. Dinleyiciler karfl›laflmada sunulacak fliirlerin kimi zaman redifleri de
içerecek flekilde kafiye yap›s›n› belirleyerek âfl›klara bildirirler ve bu kafiye ve
rediflerle fliirler oluflturarak yar›flmalar›n› isterler. Bu uygulamaya “ayak verme”
denilir. Ayak verme yoluyla karfl›laflma yapan âfl›klar›n haz›rl›ks›z fliir söyleme
yetene¤i ölçülebilir.

Âfl›k karfl›laflmalar›nda seyircinin tepkisi son derece önemlidir. Usta âfl›klar se-
yirci kitlelerinin tafl›d›¤› özellikleri en h›zl› bir biçimde tahlil ederek onlar› mem-
nun edece¤ini düflündükleri uygulamalar› gerçeklefltirirler. Bir anlamda usta bir
âfl›k ayn› zamanda iyi bir halkla iliflkiler uzman› gibi seyircisini ve tafl›d›¤› özellik-
leri tahlil ederek icras›n› oluflturand›r. Çünkü seyirci memnuniyeti “parsa topla-
mak” tabir edilen bir tepsinin seyirci aras›nda dolaflt›r›lmas› esnas›nda herkes
memnuniyetine göre paray› tepsiye atarak gösterecektir. Karfl›l›kl› at›flan iki âfl›k-
tan birisi cevap veremezse veya takip edilen kafiyeye uygun bir kafiye bulamazsa
“ba¤lanm›fl” veya yenilmifl say›l›r. Geleneksel olarak yenilen âfl›k sembolik bir bi-
çimde ba¤lamas›n› yenen ustaya verir. Ba¤lamay› alan âfl›k zaferini gösteren bu
sembolü bir müddet elinde tuttuktan sonra sahibine iade eder.

Muamma: Âfl›kl›k gelene¤inde hece ölçüsüyle oluflturulan “bilmece”lerden
baflka Divan Edebiyat›nda görülen “muamma” ve “lügaz”lar da tertip edilmifltir.
Muamma bir ismi iflaret eden söz, m›sra veya beyittir. Muammalarda genelikle iç
ve d›fl olmak üzere iki anlam vard›r. Muamma, âfl›k toplant›lar›nda, âfl›klar›n sezgi
güçlerini, kültürel birikimlerini ve sanatsal yeterliliklerini göstermek ve ölçmek için
haz›rlanm›fl ve yaz›lm›fl bir bilmecedir. Muamma, âfl›kl›k gelene¤inde kendine has
bir icra töresine sahiptir. Muammada, herhangi bir somut veya somut kavram›n çe-
flitli özellikleri, âfl›k taraf›ndan k›sa bir fliir fleklinde söylenilip haz›rlan›r yaz›ya ge-
çirilir ve kahvehanenin bir duvar›na süslü bir çerçeve içine as›l›r. Muammay› haz›r-
layan onun cevab›n› gizli kalmak flart›yla kahveciye veya yetkili bir kifliye verir.
Muammay› çözen kimse ödül olarak ortaya konulan paray› al›r. Muammay› çözen
kifliler de cevaplar›n› fliir fleklinde verirler.
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Ask› Asma-Ask› ‹ndirme: Âfl›kl›k gelene¤inde yap›lan uygulamalardan birisidir.
Bir sepetin, mendilin veya kutunun içine herhangi bir cisim konularak yüksekçe
bir yere as›l›r. Bu gizlenilen cismin özeliklerini yans›tan bir fliir yaz›larak alt›na ba¤-
lan›r. Ask›da sakl› olan cismin tahmin edilip bulunmas› hâlinde ask› indirilir.Vaat
edilmifl olan ödül verilir. Bu uygulamaya “ask› asma” ve “ask› indirme” ad› verilir.

Eskiden âfl›k fas›llar› toplant›da bulunan en yafll› âfl›¤›n yapt›¤› bir dua ile sona
ererdi. Bu uygulama, XX. yüzy›l ortalar›ndan itibaren toplant›da bulunan âfl›klar›n
koro halinde Köro¤lu’ndan bir koçaklaman›n söylenmesi flekline dönüflmüfltür.

Bu k›s›mda yer alan konularla ilgili daha fazla bilgiyi Umay Günay’›n Türkiye’de Âfl›k Tar-
z› fiiir Gelene¤i ve Rüya Motifi. (Ankara: Akça¤ Yay. 1993) ve Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k
Tarz› Kültür Gelene¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay., 2000), Özkul Çobano¤lu’nun
Âfl›k Edebiyat› ve ‹stanbul (‹stanbul: 3F Yay›nevi, 2006) adl› kitaplar›nda bulabilirsiniz.

Sizce, kaml›k (flamanl›k), ozan-baks› ve tekke edebiyat geleneklerinde görülen “rüya” yo-
luyla sanatsal icra gücüne sahip olma motifinin âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde de yer al-
mas› neyi göstermektedir?

ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT GELENE⁄‹NDE TÜR VE fiEK‹L 
Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde hem hece ölçüsü hem de aruz ölçüsüyle meydana
getirilen naz›m flekil ve türleri kullan›lm›flt›r. Bu nedenle bu bu edebiyat gelene-
¤inde yer alan tür ve flekilleri bu iki ölçüye göre ele almak yararl› olacakt›r.

Âfl›k Tarz› fiiir Gelene¤inde Kullan›lan Heceli Tür ve 
Naz›m fiekilleri 
Âfl›k tarz› fliirinin naz›m birimi dörtlüktür. Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde heceli

mâni, koflma ve destan olmak üzere üç naz›m flekli vard›r. Bu fliir gelene¤inde
“koflma flekli” uyak düzeni ve “mâni flekli” uyak düzeni olmak üzere iki çeflit uyak
düzeni vard›r. Koflma flekli uyak düzeni 8 ve 11 hece ölçülü fliirlerde ya abab-cccb-
dddb ya da abxb-dddb-eeeb fleklindedir. Mâni flekli uyak düzeni ise 7 ve 8 hece öl-
çülü fliirlerde aaxa-ccxc-eexe fleklindedir. 

Naz›m birimi (dörtlük) say›s›na ba¤l› olarak uzunluk ve k›sal›k veyahut hacim
aç›s›ndan uzun olan destan biçimiyle k›sa olan biçimlerin (koflma ve mâni) ay›rt
ediliflini sa¤layan ölçüttür. Uzun biçim (destan) en az 5 veya 7 dörtlükten oluflan
konuya ve konuyu iflleyen âfl›¤›n gücüne göre 100 dörtlü¤ü aflabilen baflka bir ifa-
deyle uzunluk bak›m›ndan s›n›rs›z olan biçimdir. K›sa biçimler; koflma en az 2 ve
en fazla 5 dörtlükten ibaret olan biçimdir. Mâni biçimi ise bir dörtlükten oluflur.
Dörtlük say›s› birden fazla oldu¤unda ise koflma ve destan biçimlerinin s›n›rlama-
lar›na uygun olarak yer ald›¤› türe göre adland›r›l›r. Âfl›k fliirinde konu s›n›rs›zd›r.
Âfl›k taraf›ndan herhangi bir nedenle fliirlefltirilme¤e de¤er bulunan bir konu ele
al›nabilir. Konu ve anlat›m tutumu aç›s›ndan (flekil ve hacimle beraber) türü belir-
leyen geleneksel âfl›k havas› veya havalar›na “ezgi” ad› verilir. Ço¤unlukla türler ile
ezgileri kal›plaflm›fl olarak bir arada bulunur.

Tür bir nesnenin bir benzerinin üretilebilmesi flartlar›n› haiz olarak üretilen nes-
neler grubu diye tan›mlanabilir. Bu formülün âfl›k fliiri için uygulan›fl›; bir âfl›k flii-
rinin flekil, ezgi, hacim, anlat›m tutumu ve konu aç›s›ndan benzerlerinin üretilebil-
mesi flartlar›n›n belirlendi¤i ve bu flartlara göre oluflan benzerleriyle birlikte olufl-
turdu¤u, kal›plaflm›fl icra ve geleneksel ifllevlere sahip fliir gruplar›ndan her biri
fleklindedir.
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Âfl›k tarz› heceli fliir türleri infla olunduklar› naz›m fleklinden hareketle kal›plafl-
m›fl konu ve ezgi özelliklerine göre flu flekilde tasnif edilebilir:

A. Koflma fiekli
1) Koçaklama koflmalar
2) Güzelleme koflmalar
3) A¤›t koflmalar
4) Tafllama koflmalar
5) Semaîler
6) Varsa¤›lar
7) Ezgi, flekil ve konuya ba¤l› di¤er koflmalar

B. Destan fiekli
1) Koçaklama destanlar
2) Güzelleme destanlar
3) A¤›t destanlar
4) Tafllama destanlar
5) Ezgi, flekil ve konuya ba¤l› di¤er destanlar

C. Mâni (Bayat›) fiekli

Âfl›k Tarz› fiiir Gelene¤inde Kullan›lan Aruzlu Tür ve 
Naz›m fiekilleri 
Âfl›k tarz› fliir gelene¤inde kullan›lan aruzlu tür ve naz›m flekilleri aras›nda en çok
kullan›lanlar›n bafl›nda fâ’ilatün/fâ’ilatün/fâ’ilatün/fâ’ilün kal›b›yla yaz›lan divan
veya divanî; fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün kal›b›yla yaz›lan selîs; mefâ’îlün/me-
fâ’îlün/mefâ’îlün/ mefâ’îlün kal›b›yla yaz›lan semaî ve mef’ûlü/mefâ’îlü/ me-
fâ’îlü/fe’ûlün kal›b›yla yaz›lan kalenderî gelmekte olup, hepsinin özel ve gelenek-
sel ezgileri (âfl›k havalar›) vard›r. Bütün bu flekiller, gazel, murabba, muhammes
ve müseddes biçiminde söylenip yaz›l›labilir. Ayr›ca müfte’ilün/müfteilün/müf-
te’ilün/müfteilün kal›b›yla yaz›lan satranç veya flatranç ve müstef’ilâtün/müs-
tef’ilâtün/müstef’ilâtün/müstef’ilâtün kal›b›yla yaz›lan vezn-i âher, âfl›k tarz› fliir ge-
lene¤inde göreceli olarak daha az kullan›lan aruzlu naz›m flekilleridir.

Bu k›s›mda yer alan konularla ilgili daha fazla bilgiyi Umay Günay’›n Türkiye’de Âfl›k Tar-
z› fiiir Gelene¤i ve Rüya Motifi. (Ankara: Akça¤ Yay. 1993) ve Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k
Tarz› Kültür Gelene¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay., 2000), Özkul Çobano¤lu’nun
Âfl›k Edebiyat› ve ‹stanbul (‹stanbul: 3F Yay›nevi, 2006) adl› kitaplar›nda bulabilirsiniz.

Sizce, Âfl›k Tarz› Edebiyat gelene¤inde hece ölçüsünün yan›s›ra aruz ölçüsüyle de fliirler
meydana getirilmesi neyin göstergesi olarak kabul edilebilir?

ÂfiIK TARZI fi‹‹RLER‹N ANLATIM TUTUMU (EDA)
ÖZELL‹KLER‹
Yarat›c› veya icrac›n›n dinleyicide uyand›rmak istedi¤i duygu ve düflünceleri gerçek-
lefltirme amac›na yönelik olarak konuya karfl› tak›nd›¤› (övme, yerme, yerinme “flikâ-
yet”, ö¤üt verme, bilgilendirme “didaktik”, e¤lendirme “güldürme”, yas tutturma “a¤-
latma”) gibi geleneksel tav›rlar ve bunlara ba¤l› olarak konuyu iflleyifl tarzlar›n›n her
birine “anlat›m tutumu” veya “eda” denilir. Âfl›k fliiri ba¤lam›nda bir âfl›¤›n, fliirinin
mesaj›n›n icra ba¤lam›nda dinleyicide uyand›rmas›n› bekledi¤i duygusal reaksiyona
yönelik olarak ezgiyle bütünleflen ve geleneksel olarak kal›plaflm›fl konuyu ele al›fl
tavr› anlat›m tutumudur. Âfl›k fliirinde herhangi bir tema yukar›da say›lan sekiz anla-
t›m tutumuyla da ele al›nabilir. Bir baflka söyleyiflle herhangi bir konuyu iflleyen bir
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âfl›k iflledi¤i konunun icras›yla dinleyicisi üzerinde sekiz aç›dan veya âfl›¤›n fliiriyle
verdi¤i mesaj›n niteli¤i sekiz kategoriden birinde ele al›nabilir. Çok nadir olarak bir fli-
irde birden fazla iflleyifl tarz› veya anlat›m tutumu kar›fl›k olarak bir arada bulunabilir.

Meselâ “savafl” konusunu ele alan bir âfl›k bunu afla¤›daki anlat›m tutumlar›na
göre isterse ve gücü yeterse ayr› ayr› 8 biçimde ele alabilir.

1) Güldürmeye/E¤lendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Güldürücü, Parodi,
Mizahî Edayla ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar):

2) Övmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Koçaklama, Yi¤itleme, Methiye ve Güzel-
leme Edas›yla ‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar):

3) Yermeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Tafllama, Sicilleme ve Elefltirel Edayla ‹fl-
leyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar):

4) fiikâyet Etmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (fiikayet-nâme ve Dilekçe Edas›yla
‹flleyiflle Yarat›lan Mâniler-Koflmalar-Destanlar):

5) Ö¤üt Vermeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Ö¤üt verici, Mâniler, Koflmalar-Ata-
sözü Destanlar›):

6) Bilgilendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Bilgilendirici, Didaktik/Haber-
Mâniler-Koflmalar- Destanlar):

7) Yas Tutturmaya Yönelik Anlat›m Tutumu (A¤lat›c›, A¤›t-Koflmalar-Destan-
lar-Mâniler):

8) Hüner Göstermeye-Ö¤ünmeye Yönelik Anlat›m Tutumu (Elifbalar, Atasözü
Destanlar›, Dudakde¤mez, Satranç, Tecnis, Mâniler-Koflmalar-Destanlar):

Bu k›s›mda yer alan konularla ilgili daha fazla bilgiyi Özkul Çobano¤lu’nun Âfl›k Tarz›
Kültür Gelene¤i ve Destan Türü (Ankara: Akça¤ Yay., 2000) ve Âfl›k Edebiyat› ve ‹stan-
bul (‹stanbul: 3F Yay›nevi, 2006) adl› eserlerinde bulabilirsiniz.

Sizce, günlük hayat›m›zda anlatt›¤›m›z f›kra, hat›ra ve benzeri fliir veya nesir fleklindeki
anlat›lar›nda anlat›m›na yön ve flekil veren bir amac› ve bu amaca ba¤l› olarak oluflan bir
anlat›m tutumumuz var m›d›r?

ÂfiIK TARZI EDEB‹YAT GELENE⁄‹N‹N TEMS‹LC‹LER‹
Âfl›k Edebiyat›’n›n yukar›da çizilen tarihî geliflimi ve tan›mlan›fl›ndan hareketle ge-
nel bir panoramas› ve yüzy›llara göre belli bafll› temsilcileri flu flekilde s›ralanabilir:

• XVI. yüzy›ldan kalan eserlerinden hareketle bu yüzy›lda yaflam›fl belli bafll›
âfl›klar olarak Bahflî, Ozan, Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köro¤lu, Gedâ Mus-
lu, Ç›rpanl›, Armudlu, Kul Çulha, O¤uz Ali ve Pir Sultan Abdal. XVI. yüzy›-
l›n ikinci yar›s›ndan itibaren flekillenen gelenekte tasavvufî ve aruzla murab-
ba fleklinde düzenlenen divanlar baflta olmak üzere divan edebiyat› tesirle-
ri görülür. Bu yüzy›l›n âfl›klar›n›n fliirlerine örnek olarak Bahfli mahlasl› flâi-
rin Yavuz Sultan Selim’in M›s›r Seferi’ne iliflkin destan› verilebilir:

Sultan Selim Cülûsunda
Sâlâ dedi de yürüdü
Gidelim M›s›r’a do¤ru
Yola dedi de yürüdü
***
fiamlu ç›kup kaçar köyden
Sofu beru bakmaz Hoy’dan
Merd var ise iflte meydan
Gele dedi de yürüdü
***
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Nesne ye¤imifl asl›nda
Halife dikmifl yerinde
N’arar Yûsuf’un yerinde
Köle dedi de yürüdü
***
Almak gerek Kûh-› Kaf’›
K›r›m var m› ala dahi
Horasan’da ise fiâh’›
Bula dedi de yürüdü
***
Bahfli eydür Mehdî budur
Yücemize irgür kadir
K›la¤uzsa ‹lyas H›z›r
Yola dedi de yürüdü

• XVII. yüzy›lda, Gevherî, Âfl›k Ömer ve Karaco¤lan gibi en velût ve etkin
temsilcilerini yetifltiren âfl›k tarz› kültür gelene¤i, klasikleflen formlar›na ve
tekke-tasavvuftan ayr›m› belirgenleflen icra ve tematik muhteva çizgisine ka-
vuflur. Bu yüzy›l›n belli bafll› temsilcileri aras›nda Kâmil, Kulo¤lu, ‹brahim,
Türabî, Edhemî, Afife Sultan, Kul Deveci, Kul Süleyman, Temaflvarl› Gazi
Hasan, Âfl›k Mustafa, Kay›kç› Kul Mustafa, Kâtibî, Zaîfî, Âfl›k Ero¤lu, Pîro¤-
lu, Hâkî, Gedâyî, fiah Bende, fiermî, Demircio¤lu, Üsküdârî, Bursal› Âfl›k Ha-
lil, Keflfî, Koro¤lu, Benli Ali gibi isimler s›ralanabilir. Bu yüzy›l›n âfl›klar›n›n
fliirlerine örnek olarak Âfl›k Ömer’in flu fliiri verilebilir:

fiu karfl›dan gelen dilber
Gelir amma neden sonra
Bir selâma kail oldum
Verir amma neden sonra
***
Bahçede aç›lan güller
Dal›nda öter bülbüller
Bizi zemmeyleyen diller
Çürür amma neden sonra
***
Gördüm yârimin yüzünü
Öptüm dostumun gözünü
Arad›m buldum izini
Buldum amma neden sonra
***
Kolumdan uçurdum baz›
Yeter ettin bana naz›
Âfl›k Ömer’in niyaz›
Geçer amma neden sonra

• XVIII. yüzy›lda, gelene¤in ulaflt›¤› yayg›nl›k ve gördü¤ü kabulün bir netice-
si olarak âfl›k tarz›na mensup baz› isimlerin fluara tezkirelerine bile al›nd›¤›
görülmektedir. fiüphesiz bunda büyük bir ihtimalle bir önceki yüzy›ldaki
performanslar›n›n da oluflmas›nda önemli bir rol oynad›¤› düflünülebilecek
olan “mahallîleflme cereyan›”n›n tesiriyle baz› divan flairlerinin de âfl›k tarz›
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edebiyat gelene¤ine ait özellikleri kullanma¤a bafllamalar›n›n büyük bir te-
siri olmal›d›r. Biraz da bu nedenlerle, âfl›k tarz› fliir gelene¤i temsilci say›s›
ve eserlerinin seviyesi bak›mlar›ndan önceki yüzy›la nazaran daha sönük gi-
bi duran XVIII. yüzy›lda yetiflen belli bafll› âfl›klar aras›nda Ravzî, Ali, Hoca-
o¤lu, Kabasakal Mehmed, Nakdî, Seferlio¤lu, Ma¤ribli O¤lu, fiermî ve Kara
Hamza say›labilir. Bu yüzy›l›n âfl›klar›n›n fliirlerine örnek olarak Âfl›k fiermî
mahlasl› flâirin flu fliiri verilebilir:

Gurbet illerine gitti efendim
Aceb dostlar gine tizce gelir mi
Zevk iflret içinde zülfü kemendim
Benim burada ne çekti¤imi bilir mi
***
A¤lamaktan hiçbir lahza gülemem
Akan bu çeflmimin yafl›n silemem
Bir aceb s›r vard›r bunda bilemem
Deli gönül böyle mahzûn kal›r m›
***
Bülbül gibi eyleyim mi figân›
Zâr›m ile a¤lat›r›m cihân›
O gül yüzlü âhu gözlü civan›
Çarh-› felek elimizden al›r m›
***
Beni Mecnûn eden ol saç› Leylâ
Gezerim aflk ile sahrâ be sahrâ
Aceb ol dilberi Âfl›k fiermiyâ
Bir gececik yine tenha bulur mu

• XIX. yüzy›lda, bir yandan Divan Edebiyat› gelene¤ine mensup kiflilerin âfl›k
tarz›na ilgilerinin zirveye ç›kmas› di¤er yandan dinî-tasavvufî temalar›n göre-
celi olarak yo¤unlaflmas› olgular›n›n yafland›¤› bir âfl›k tarz› kültür gelene¤i
çerçevesi ile karfl›lafl›l›r. Bunun en önemli nedeni bu yüzy›la kadar mümkün
oldu¤unca ba¤›ms›z olmaya gayret ve bu yönde de yeri geldi¤inde bir birle-
riyle rekabet eden üç fliir gelene¤inin Bat›l›laflma sürecinin bir sonucu olarak
ortaya ç›kan “yeni edebiyat anlay›fl›”na karfl› olmak üzere bir ittifak aray›fl› ve
anlay›fl› içinde bir araya gelmeleridir. Tanzimat sonras› oluflturulma¤a çal›fl›-
lan yeni edebiyat anlay›fl›n›n Ziya Pafla gibi temsilcileri baflta olmak üzere ba-
t›da halk fliirinin tafl›d›¤› de¤erden mülhem olarak yapt›klar› de¤erlendirme-
ler de hiç flüphesiz söz konusu âfl›k tarz›n›n güç ve kuvvet kazanarak ön pla-
na ç›kma sürecinin en önemli katalizörleri aras›nda görülmelidir. 

Söz konusu oluflum veya bat› kaynakl› unsurlara karfl› yerli de¤erlerin temsili-
nin ve âdeta sözcülü¤ünü âfl›k tarz›na b›rak›lm›fl olmas›nda, yaz›l› kültür ortam›n-
da üretime bafllayan ve ortalama A4 kâ¤›d› hacmindeki kâ¤›tlara bas›lan destanlar-
la, gazete ifllev ve yap›s›na da kavuflan teknik yap›lan›fl da son derece önemli bir
rol oynam›fl olmal›d›r. Bu teknik yap›lan›fl veya âfl›k tarz›n›n bas›m teknolojisini
kullanarak destan formuyla ulaflt›¤› etkinlik, onun sözlü kültür ortam›ndaki kahve-
haneler merkezli erkek egemen hedef kitlesini, kad›nlar baflta olmak üzere toplu-
mun hemen her kesimine ve geleneksel temalar›n çok ötesinde toplumu ilgilendi-
ren hemen her önemli konuda fikir beyan edebilir ve bunu çok k›sa bir sürede
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devrin gazetelerinden çok daha genifl kitlelere yay›p yönlendirebilir bir hâle getir-
mifltir. Bu nedenlerle de, âfl›k tarz›n›n XIX. yüzy›lda di¤er yüzy›llara k›yaslanama-
yacak bir temsilci çoklu¤una ve günümüze intikal eden eser bollu¤una kavuflma-
s›n› sa¤lam›flt›r. 

Nitekim, XIX. yüzy›lda âfl›k tarz› edebiyat ve kültür gelene¤inin belli bafll› men-
suplar› aras›nda, Emrah, Dertli Bayburtlu Zihnî, Develili Seyrânî, Tokatl› Nurî, Ruh-
satî gibi ulusal ve Minhâcî, Ispartal› Seyrânî, Âfl›k Ali, Gedayî, Devamî, Sürûrî, Figa-
nî, Zehrî, Micmerî, Bezlî, Sabrî, Sümmanî, Âfl›k fienlik, Celâlî, Zülâlî, Muhibbî, Cey-
hunî, Remzî, Nâzi, Kemalî, Meydanî, Tanburî Mustafa, Hengâmî, Pesendî, Mehmed
Ali, Gülzârî, Niyazî, Bedrî, Bahrî, Ferdî, Lûtfî, T›flî, Cemâlî, ‹krarî, R›za, Meslekî, Pin-
hanî, Hezarî, Serdarî, Dadalo¤lu, Deli Boran, Beyo¤lu, Gündefllio¤lu gibi yerel veya
bölgesel flöhrete kavuflmufl pek çok isim yer almaktad›r. Bu yüzy›l›n âfl›klar›n›n fliir-
lerine örnek olarak Âfl›k Ceyhunî mahlasl› flâirin flu fliiri verilebilir:

Kürre-i sevdaya u¤rad› yolum
Bir atefl verdiler ocaklar›ndan
Dedim çekemem bu zaif kulum
Dedi oku aflk›n sabaklar›ndan
***
‹krar verip ald›m an›n beyini
Çald›m o meydan›n def ve neyini
Erenler kurmufllar vahdet meyini
Bana da sundular çanaklar›ndan
***
Ledün ilmi derler mahremi oldum
Katre-i vücudun gulzemi oldum
O t›fl-› flirinin Meryem’i oldum
Geçtim o tenhaca sokaklar›ndan
***
S›rr-› Enelhak diyecek kimdir
Kanaat lokmas›n yiyecek kimdir
Melamet h›rkas›n giyecek kimdir
Ceyhunî var Nuri ç›raklar›ndan

• XX. yüzy›lda, âfl›k tarz› bir önceki as›rda elde etti¤i gücü veya hakimiyeti ge-
rek Cumhuriyet ile birlikte geleneksel edebiyata verilen önem ve gerekse ge-
lenek temsilcilerinin de¤iflen flartlara uyum sa¤lamalar›nda dolay› daha da art-
t›rd›¤› söylenebilir. Belki de bu nedenle, XX. asr›n ilk yar›s›nda sona erdi¤ine
dair de¤erlendirmeler bile yap›lan âfl›k tarz›, bir yandan Ka¤›zmanl› Hifzî, Yu-
sufelili Huzurî, Nihanî, Müdamî, Âfl›k Veysel, Ali ‹zzet Özkan, fieref Tafll›ova,
Murat Çobano¤lu, Âfl›k Reyhanî gibi önceki yüzy›l›n önde gelen âfl›klar›ndan
hiç de geri say›lamayacak isimler yetifltirirken di¤er yandan da, Mevlid ‹hsanî,
Nuri Ç›ragî, Hüseyin Ç›rakman, Âfl›k Ali Gürbüz, Erol Erganî, Mustafa Ayd›n,
Kemal Demir, Kul Nurî, ‹hsan Yavuzer, Zakirî, Rahimî, Zeki Erdal›, fiemsi De-
nizer, Gülhanî, Ruhanî, Rahmanî, ‹mamî gibi isimleri ilk anda akla gelenler
baflta olmak üzere yüzlerce son derece velût âfl›k yetifltirerek ve gelenek ken-
dini elektronik kültür ortam›nda da ürün vermeye yönelik olarak yenileyerek
yaflamaya devam etmektedir. Bu yüzy›l›n âfl›klar›n›n fliirlerine örnek olarak
Âfl›k Murat Çobano¤lu’nun bir fliiri verilebilir:
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‹nsan dedikleri duvara benzer
Hele suvaklar› dökülsün de gör
Gördü¤ün her güzele aldanma
Saç a¤ars›n bel bükülsün de gör
***
Kara toprak insanlar› yo¤urur
Vedas› geleni bir bir ça¤›r›r
Arkas› kuvvetli fazla ba¤›r›r
Dostlar› yan›ndan çekilsin de gör
***
Demek ki dünyada olur derman›m
Bir gün uyan›rs›n geçmifl zaman›n
Baz› insan der ki ben aslan›m
Ezray›l pefline tak›s›n da gör
***
Çobano¤lu kulak versen sözüme
Yaz›lanlar mutlak gelir yüzüne
Evde bile kar› bakmaz yüzüne
Hele s›rt›n yere y›k›ls›n da gör

Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i’nin yüzy›llara göre temsilcileri hakk›nda daha fazla bilgiyi M.
Fuad Köprülü’nün Türk Saz fiâirleri I, II, III, IV. (Ankara: Güven Bas›mevi, 1941), Saim
Sakao¤lu’nun “Türk Saz fiiiri.” Türk Dili Dergisi, S. 445-450, s. 105-250, (Ankara, 1989),
Feyzi Hal›c›’n›n Âfl›kl›k Gelene¤i ve Günümüz Halk fiâirleri. (Ankara: Türk Tarih Kuru-
mu Yay›nlar›, 1992) adl› çal›flmalar›nda bulabilirsiniz.

Sizce, günümüz âfl›klar›n›n art›k kahvelerde hikâye anlatmay›fllar›n›n ve  kasetlerine al-
d›klar› fliirlerin hacim bak›m›ndan k›sal›fl›n›n nedenleri neler  olabilir?
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Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i Kavram›n›

Tan›mlamak.

Türk sözlü edebiyat gelene¤inin bilinen en eski

temsilcilerinden olan ozan-baks› edebiyat gele-

ne¤inin mensuplar›n›n bir k›sm›n›n ‹slâmiyetin

kabulünden sonra XII. yüzy›ldan itibaren “tekke

kurumu” etraf›nda, “Tekke ve Tasavvufî Halk

Edebiyat› Gelene¤i” olarak bilinen oluflumu mey-

dana getirdiklerini biliyoruz. Bu oluflum gibi, XVI.

yüzy›lda bir Türk ve Müslüman sosyo-kültürel

kurumu olarak ortaya ç›kan “kahvehane”lerde,

Divân Edebiyat› mensuplar›n›n “saçma-sapan

sözler söyleyen” kifliler olarak nitelendirdikleri

“ozan”lar, mürit ve kardefllerini irflattan ve nasi-

hat etmekten ziyade rindâne tav›rlar içinde gü-

zellere övgüyü tercih eden baz› tekke mensupla-

r›yla, ço¤unlukla Yeniçeri Orta’lar›nda görev ya-

pan “ordu flâirleri”nin bafllatt›¤› ve k›sa sürede

kendine has özelliklere sahip bir “tarza” dönü-

flen yeni bir edebiyat gelene¤i ortaya ç›kar. 

Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤ini ozan-baks›, tekke-

tasavvuf, ordu flairleri ve Divan Edebiyat›na men-

sup insanlar›n kahvelerde icralara yönelenleri

oluflturmufltur. Farkl› geleneklere mensup bu in-

sanlar kahvehanelerde ayn› amaca yönelik icra-

larda buluflarak kar›fl›p harmanland›lar ve yeni

bir tarz oluflturdular. Bu edebiyat veya kültür ge-

lene¤i k›saca “Âfl›k Edebiyat›” veya “Âfl›k Tarz›

Edebiyat Gelene¤i” olarak adland›r›lmaktad›r.

Bu edebiyat gelene¤inin icrac›lar›na verilen “âfl›k”

ad›n›n, daha önce Tekke-Tasavvufî Halk Edebi-

yat gelene¤inin Ahmet Yesevî baflta olmak üzere

Yunus Emre ve di¤er mensuplar›nca kullan›ld›¤›

bilinmektedir. Bu nedenlerden dolay›, bu birbi-

riyle birçok bak›mdan iliflkili fakat tamamen ba-

¤›ms›z say›labilecek olan iki tarz veya edebiyat

gelene¤i birbirine kar›flt›r›lmaktad›r. Baz› araflt›r-

mac›lar iki edebiyat gelene¤i aras›ndaki farkl›l›k-

lar› görmezden gelerek, ikisini bir edebiyat gele-

ne¤i gibi düflünerek “Âfl›k Edebiyat›” olarak ad-

land›rabilmektedir. Gelenekse, geçmiflten gelen

bir “Hak Âfl›¤›” ve “Halk Âfl›¤›” ay›r›m› yaparak

“tekke” ve “kahvehane” merkezli edebî gelenek-

leri birbirinden ay›rmaktad›r. Bu kar›fl›kl›¤› önle-

yebilmek için öteden beri “âfl›k” s›fat›n› kullanan

iki edebî gelenek ve bu geleneklerin etraf›nda

flekillendikleri “tekke” ve “kahvehane” olarak

adland›r›lan iki temel kurumu nazar› dikkate

almak ve buna dayal› yeni terimlerle ifade et-

mek gereklidir.

“Tekke Tarz› Âfl›k Gelene¤i” ve “Kahvehane Tar-

z› Âfl›k Gelene¤i” bu iki tarz veya gelene¤in da-

ha iyi anlafl›lmas›n› ve araflt›r›lmas›n› sa¤layan

adland›rmalar olabilirdi. “Halk âfl›klar›” veya

“kahvehane âfl›klar›”, kahvehanelerin XVI. yüz-

y›lda, Türk-‹slâm dünyas›nda, kamuya aç›k ilk

din d›fl› kurum olarak ortaya ç›kmas›na ba¤l› bir

oluflumun sonucudurlar. Bu tür âfl›klar›n fliir ya-

ratma ve icradan amaçlar› esas itibariyle din d›fl›

bir karaktere sahip bir kurum olan kahvehaneye

sosyalleflmeye, hoflça vakit geçirerek, e¤lenmeye

gelen müflterileri e¤lendirmektir. Tekke âfl›klar›-

n›n propaganday› ve irflad› ön planda tutmalar›-

na karfl›l›k burada amaç din d›fl› sosyal bir or-

tamda hoflça vakit geçirmek ve sosyalleflmektir.

XVI. yüzy›ldan itibaren ortaya ç›kan ve getirdi¤i

yüksek kazanç nedeniyle bir anda yüzlercesi

oluflturulan kahvehanelerin müflteri toplamaya

ve tutmaya yönelik gösterimlerinden en önemli-

lerinden birisini oluflturan “âfl›k fas›llar›”n›n gör-

dü¤ü ra¤bet icrac›lar› aras›nda tabii olarak reka-

bet ile neticelenmifltir. Söz konusu rekabet orta-

m› da, ozan-baks› gelene¤inden ve onun dönüfl-

tü¤ü öncül form olan tekke tarz›ndan rüya ve

bade yoluyla gelene¤e girifl baflta olmak üzere,

sözlü olmak, kopuzun -teknik ihtiyaçlarla ba¤la-

ma formlar› oluflur-egemen çalg› oldu¤u müzik

eflli¤inde ve ço¤u zaman irticalen icray›, koflma,

kofluk, hece ölçüsü, dörtlük birimi gibi unsurlar›

devralm›flt›r. Dikkat edilirse iki gelenek aras›nda

ödünç al›nanlar konusunda neredeyse bire bir

paralellikler mevcuttur.

Ancak, icralar›n muhatab› olan kitle ve icralar›n

gerçekleflti¤i kurumdan kaynaklanan ve icralarla

amaçlanandan ortaya ç›kan ve tematik olarak

farkl›laflan ve kuflaktan kufla¤a aktar›larak gele-

nekleflen iki farkl› sosyal-kültürel örgüyle karfl›-

laflmaktay›z. Kurumsal ba¤lamlarda belirgin olan

bu farkl›l›klar›n ferde ba¤l› icralar›n yer ald›¤›

mekân ve dinleyici kitlesiyle iliflkili durumsal

Özet
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ba¤lamlarda de¤iflip dönüflebilirli¤i, XVII., XVII-

I., XIX. ve XX. yüzy›llarda âfl›kl›k yapanlar›n ge-

rekti¤inde bir gelene¤in tafl›y›c›l›¤›ndan di¤erine

kolayca geçebilmesine imkân tan›yan son dere-

ce esnek bir yap›n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu nedenle neredeyse günümüze kadar hemen

her halk âfl›¤›n›n bir veya birkaç tarikata kabul

edilmifl olmalar› veya bir tekke disiplinine men-

sup bir âfl›¤›n kahvehane icra töresine göre fle-

killenmifl icralara yönelik eser yaratmalar›na da

giriflti¤ini görmek mümkündür. Her iki gelenek

mensuplar›n›n da amaçlar›n› ifa ederken daha

da ifllevsel olabilmeleri baflta olmak üzere bir-

çok bak›mdan ifl gören söz konusu gelenekler

aras› esnek çizgi yine ayn› nedenlerle, Divân

Edebiyat› gelene¤ini de, mensuplar›n›n bütün

direnmelerine ra¤men XIX. yüzy›ldaki teslimi-

yetlerine kadar etkileflim ve nihayet tür-tema-

teknik baz›nda örtüflmelere zorlam›flsa da, or-

taya birebir benzerliklerden ziyade, ask› mu-

amma, divanî hatta flark› gibi yeni türler ç›k-

m›flt›r. Günümüzde de bu süreç, bat› kaynakl›

form, teknik ve temalardan kaynaklan›p besle-

nen Yeni Türk Edebiyat› ile Tekke ve Âfl›k Tar-

z› aras›nda yaflanmaktad›r.

Âfl›klar›n Yetiflmeleri ve ‹cra Töresini Kavramak.

Âfl›klar ç›rakl›ktan bafllayarak “usta âfl›k” olunca-

ya kadar belli bir e¤itimden geçerler, usta âfl›kla-

r›n yapt›klar›, at›flmalara, fas›llara ve hikâye an-

latma toplant›lar›na kat›l›rlard›. Bu sürecin so-

nunda ald›¤› e¤itimi özümseyerek yetene¤ini ge-

lifltirerek ustalaflan âfl›klara, ustalar› kullanacak-

lar› bir “mahlas” verirdi. XIX. yüzy›l sonlar›na ka-

dar ‹stanbul gibi büyük flehirlerde âfl›kl›k bafll›

bafl›na bir sanat ve meslek olarak kabul edilip

bugünün sendika ve birlik fonksiyonlar›n› yerine

getiren tüzel kiflilik ve kurumlara sahipti.

Bir âfl›k aday›n› âfl›kl›¤a haz›rlayan çeflitli faktör-

ler vard›r. Bunlar›n en yayg›nlar› aras›nda çocuk-

luk veya ilk gençlik y›llar›nda ço¤unlukla olum-

suz bir sonuçla neticelenmifl bir k›za âfl›k olma,

çocukluk y›llar›ndan itibaren âfl›klar›n gelip gitti-

¤i ve son derece büyük bir prestije sahip olarak

âfl›k fas›llar› yap›p hikâyeler anlatt›klar› bir köy-

de hatta evde do¤mufl bulunmak ve bu âfl›klara

karfl› büyük bir hayranl›k besleyerek onlar gibi

olmaya heveslenmek, ayn› sonuca hizmet ede-

cek flekilde âfl›klar› çok görmese de bir çocu¤un

Âfl›k Garip ve benzeri âfl›k biyografisine benzer

bir flekilde kaleme al›nm›fl klasik âfl›k hikâyeleri

okumas›, görme özürlü olan çocuklar aç›s›ndan

âfl›kl›k yap›lmas› mümkün birkaç geleneksel u¤-

rafltan birisi olmas› gibi sosyal ve kültürel faktör-

ler bir âfl›k aday›n› âfl›kl›¤a haz›rlar. Geleneksel

sosyo-kültürel ba¤lamlar›nda âfl›klar, gittikleri

her yerde sayg› gösterilen ve kendisine para ve-

ya mal verilerek, kendisinden çeflitli gösterim ve-

ya icralarda bulunmas› istenilen ço¤unlukla ola-

¤anüstü özelliklere de sahip oldu¤una inan›lan

bir sanatkârd›r. Geleneksel k›rsal kesimin geçim

kayna¤› olarak rençberlik ve çobanl›ktan baflka

bir imkân sunamad›¤› bir ortamda “âfl›kl›k” son

derece cazip bir seçenek olarak belirecektir. Çif-

ti çubu¤u olan varl›kl› ailelerin ço¤unlukla ço-

cuklar›n›n bu tür heveslerine set çekmelerine

karfl›l›k fakir fukara ve öksüz-yetim yetenekli ço-

cuklar bu ifl koluna yönelebileceklerdir. Görme

özürlü erkek çocuklar› içinse bu haf›zl›ktan bafl-

ka neredeyse tek seçenektir. 

Anadolu’nun kasaba ve küçük flehirlerinde de

durum köylerden çok farkl› de¤ildi. Ancak, ‹s-

tanbul, Bursa, Selanik, Halep, ‹skenderiye, Üs-

küp, Edirne, Saraybosna ve ‹zmir gibi büyük

flehirlerde ifl ve geçim imkanlar› ço¤alsa da XVI-

I., XVIII. ve XIX. yüzy›llarda buralardaki kah-

vehaneler baflta olmak üzere âfl›k fas›llar›yla el-

de edilen gelir ve sosyal statü son derece cazip

konumdayd›. Büyük flehirlerde yetiflen âfl›klar

medrese ve tekke kültürüyle de iç içe muhitler-

de yetiflmenin verdi¤i yüksek bir kültür ve ma-

lumata da sahiptiler.

Âfl›kl›k gelene¤i mensuplar›n›n yetiflme süreçleri

flu aflamalardan oluflur: Ç›rakl›k, Bade ‹çme ve

Rüya Motifi, Âfl›k Toplant›lar› ve Âfl›k Fas›llar›,

Muamma, Ask› Asma-Ask› ‹ndirme. Eskiden âfl›k

fas›llar› toplant›da bulunan en yafll› âfl›¤›n yapt›-

¤› bir dua ile sona ererdi. Bu uygulama, XX. yüz-

y›l ortalar›ndan itibaren toplant›da buluna âfl›kla-

r›n koro hâlinde Köro¤lu’ndan bir koçaklaman›n

söylenmesi flekline dönüflmüfltür.
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Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤inde Tür ve fiekilleri

Tan›mak

Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde hem hece ölçü-

sü ve bununla ilgili tür ve flekiller hem de aruz

ölçüsü ve bu ölçüyle meydana getirilmifl baz› tür

ve flekiller kullan›lm›flt›r. Bu nedenle bu bu ede-

biyat gelene¤inde yer alan tür ve flekilleri bu iki

ölçüye göre ele almak yararl› olacakt›r. Hece öl-

çüsünün kullan›ld›¤› Âfl›k tarz› fliirinin naz›m bi-

rimi dörtlüktür. Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde

heceli mâni, koflma ve destan olmak üzere üç

naz›m flekli vard›r. Bu fliir gelene¤inde “koflma

flekli” uyak düzeni ve “mâni flekli” uyak düzeni

olmak üzere iki çeflit uyak düzeni vard›r. Koflma

flekli uyak düzeni 8 ve 11 hece ölçülü fliirlerde

ya abab-cccb-dddb ya da abxb-dddb-eeeb flek-

lindedir. Mâni flekli uyak düzeni ise 7 ve 8 hece

ölçülü fliirlerde aaxa-ccxc-eexe fleklindedir. 

Naz›m birimi (dörtlük) say›s›na ba¤l› olarak uzun-

luk ve k›sal›k veyahut hacim aç›s›ndan uzun olan

destan biçimiyle k›sa olan biçimlerin (koflma ve

mâni) ay›rt ediliflini sa¤layan ölçüttür. Uzun bi-

çim (destan) en az 5 veya 7 dörtlükten oluflan

konuya ve konuyu iflleyen âfl›¤›n gücüne göre

100 dörtlü¤ü aflabilen baflka bir ifadeyle uzunluk

bak›m›ndan s›n›rs›z olan biçimdir. K›sa biçimler;

koflma en az 2 ve en fazla 5 dörtlükten ibaret

olan biçimdir. Mâni biçimi ise bir dörtlükten olu-

flur. Dörtlük say›s› birden fazla oldu¤unda ise

koflma ve destan biçimlerinin s›n›rlamalar›na uy-

gun olarak yer ald›¤› türe göre adland›r›l›r. Âfl›k

fliirinde konu s›n›rs›zd›r. Âfl›k taraf›ndan herhan-

gi bir nedenle fliirlefltirilme¤e de¤er bulunan bir

konu ele al›nabilir. Konu ve anlat›m tutumu aç›-

s›ndan (flekil ve hacimle beraber) türü belirleyen

geleneksel âfl›k havas› veya havalar›na “ezgi” ad›

verilir. Ço¤unlukla türler ile ezgileri kal›plaflm›fl

olarak bir arada bulunur.

Tür bir nesnenin bir benzerinin üretilebilmesi

flartlar›n› haiz olarak üretilen nesneler grubu di-

ye tan›mlanabilir. Bu formülün âfl›k fliiri için uy-

gulan›fl›; bir âfl›k fliirinin flekil, ezgi, hacim, anla-

t›m tutumu ve konu aç›s›ndan benzerlerinin üre-

tilebilmesi flartlar›n›n belirlendi¤i ve bu flartlara

göre oluflan benzerleriyle birlikte oluflturdu¤u,

kal›plaflm›fl icra ve geleneksel ifllevlere sahip fliir

gruplar›ndan her biri fleklindedir.

Âfl›k tarz› heceli fliir türleri infla olunduklar› na-

z›m fleklinden hareketle kal›plaflm›fl konu ve ez-

gi özelliklerine göre üç ana bafll›k alt›nda topla-

n›r bunlar: Koflma flekli ve destan flekli ve mâni

fleklidir. Yine koflma flekli alt bafll›k olarak yedi

maddede; Destan flekli ise alt bafll›k olarak befl

maddede incelenir.

Âfl›k tarz› fliir gelene¤inde aruz ölçüsüyle en çok

divan, selîs, semaî, kalenderî gibi naz›m flekilleri

kullan›lm›fl olup, hepsinin de özel ve geleneksel

ezgileri vard›r. Bütün bu flekiller, gazel, murab-

ba, muhammes ve müseddes tarzlar›nda olabilir.

Satranç ve Vezn-i âher ise, âfl›k tarz› fliir gelene-

¤inde göreceli olarak daha az kullan›lan arûzlu

naz›m flekilleridir.

Âfl›k Tarz› fiiirlerin Anlat›m Tutumu (Eda) Özel-

liklerini Aç›klamak

Yarat›c› veya icrac›n›n dinleyicide uyand›rmak

istedi¤i duygu ve düflünceleri gerçeklefltirme

amac›na yönelik olarak konuya karfl› tak›nd›¤›

(övme, yerme, yerinme “flikâyet”, ö¤üt verme,

bilgilendirme “didaktik”, e¤lendirme “güldürme”,

yas tutturma “a¤latma”) gibi geleneksel tav›rlar

ve bunlara ba¤l› olarak konuyu iflleyifl tarzlar›n›n

her birine “anlat›m tutumu” veya “eda” denilir.

Âfl›k fliiri ba¤lam›nda bir âfl›¤›n, fliirinin mesaj›n›n

icra ba¤lam›nda dinleyicide uyand›rmas›n› bek-

ledi¤i duygusal reaksiyona yönelik olarak ezgiy-

le bütünleflen ve geleneksel olarak kal›plaflm›fl

konuyu ele al›fl tavr› anlat›m tutumudur. Âfl›k fli-

irinde herhangi bir tema yukar›da say›lan sekiz

anlat›m tutumuyla da ele al›nabilir. Bir baflka söy-

leyiflle herhangi bir konuyu iflleyen bir âfl›k iflle-

di¤i konunun icras›yla dinleyicisi üzerinde sekiz

aç›dan veya âfl›¤›n fliiriyle verdi¤i mesaj›n niteli-

¤i sekiz kategoriden birinde ele al›nabilir. Çok

nadir olarak bir fliirde birden fazla iflleyifl tarz›

veya anlat›m tutumu kar›fl›k olarak bir arada bu-

lunabilir.

Meselâ “savafl” konusunu ele alan bir âfl›k bunu

afla¤›daki anlat›m tutumlar›na göre isterse ve gü-

cü yeterse ayr› ayr› 8 biçimde ele alabilir. Bu an-

lat›m tutumlar›n› flöyle s›ralayabiliriz: Güldürme-

ye/E¤lendirmeye Yönelik Anlat›m Tutumu, Öv-

meye Yönelik Anlat›m Tutumu, Yermeye Yönelik

Anlat›m Tutumu, fiikâyet Etmeye Yönelik Anla-

t›m Tutumu, Ö¤üt Vermeye Yönelik Anlat›m Tu-
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tumu, Bilgilendirmeye Yönelik Anlat›m Tutu-

mu, Yas Tutturmaya Yönelik Anlat›m Tutumu,

Hüner Göstermeye-Ö¤ünmeye Yönelik Anlat›m

Tutumu. 

Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤inin Temsilcilerini

Tan›mak

Âfl›k Edebiyat›n›n yukar›da çizilen tarihî geliflimi

ve tan›mlan›fl›ndan hareketle genel bir panora-

mas› ve yüzy›llara göre belli bafll› temsilcileri flu

flekilde s›ralanabilir:

• XVI. yüzy›ldan kalan eserlerinden hareketle bu

yüzy›lda yaflam›fl belli bafll› âfl›klar olarak Bah-

flî, Ozan, Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köro¤lu,

Gedâ Muslu, Ç›rpanl›, Armudlu, Kul Çulha,

O¤uz Ali ve Pir Sultan Abdal. XVI. yüzy›l›n ikin-

ci yar›s›ndan itibaren flekillenen gelenekte ta-

savvufî ve arûzla murabba fleklinde düzenle-

nen divanlar baflta olmak üzere divan edebiya-

t› tesirleri görülür

• XVII. yüzy›lda, Gevherî, Âfl›k Ömer ve Karaco¤-

lan gibi en velût ve etkin temsilcilerini yetifltiren

âfl›k tarz› kültür gelene¤i, klasikleflen formlar›na

ve tekke-tasavvuftan ayr›m› belirgenleflen icra ve

tematik muhteva çizgisine kavuflur. Bu yüzy›l›n

belli bafll› temsilcileri aras›nda Kâmil, Kulo¤lu,

‹brahim, Türabî, Edhemî, Afife Sultan, Kul Deve-

ci, Kul Süleyman, Temaflvarl› Gazi Hasan, Âfl›k

Mustafa, Kay›kç› Kul Mustafa, Kâtibî, Zaîfî, Âfl›k

Ero¤lu, Pîro¤lu, Hâkî, Gedâyî, fiah Bende, fiermî,

Demircio¤lu, Üsküdârî, Bursal› Âfl›k Halil, Keflfî,

Koro¤lu, Benli Ali gibi isimler s›ralanabilir. 

• XVIII. yüzy›lda, gelene¤in ulaflt›¤› yayg›nl›k ve

gördü¤ü kabulün bir neticesi olarak âfl›k tarz›na

mensup baz› isimlerin fluara tezkirelerine bile

al›nd›¤› görülmektedir. fiüphesiz bunda büyük

bir ihtimalle bir önceki yüzy›ldaki performansla-

r›n›n da oluflmas›nda önemli bir rol oynad›¤› dü-

flünülebilecek olan “mahallileflme cereyan›”n›n

tesiriyle baz› divan flairlerinin de âfl›k tarz› edebi-

yat gelene¤ine ait özellikleri kullanma¤a baflla-

malar›n›n büyük bir tesiri olmal›d›r. Biraz da bu

nedenlerle, âfl›k tarz› fliir gelene¤i temsilci say›s›

ve eserlerinin seviyesi bak›mlar›ndan önceki yüz-

y›la nazaran daha sönük gibi duran 18. yüzy›lda

yetiflen belli bafll› âfl›klar aras›nda Ravzî, Ali, Ho-

cao¤lu, Kabasakal Mehmed, Nakdî, Seferlio¤lu,

Ma¤ribli O¤lu, fiermî ve Kara Hamza say›labilir. 

• XIX. yüzy›lda, bir yandan Divan Edebiyat› gele-

ne¤ine mensup kiflilerin âfl›k tarz›na ilgilerinin

zirveye ç›kmas› di¤er yandan dinî-tasavvufî te-

malar›n göreceli olarak yo¤unlaflmas› olgular›n›n

yafland›¤› bir âfl›k tarz› kültür gelene¤i çerçevesi

ile karfl›lafl›l›r. Bunun en önemli nedeni bu yüz-

y›la kadar mümkün oldu¤unca ba¤›ms›z olmaya

gayret ve bu yönde de yeri geldi¤inde birbirle-

riyle rekabet eden üç fliir gelene¤inin Bat›l›laflma

sürecinin bir sonucu olarak ortaya ç›kan “Yeni

Edebiyat anlay›fl›”na karfl› olmak üzere bir ittifak

aray›fl› ve anlay›fl› içinde bir araya gelmeleridir.

Tanzimat sonras› oluflturulma¤a çal›fl›lan Yeni

Edebiyat anlay›fl›n›n Ziya Pafla gibi temsilcileri

baflta olmak üzere bat›da halk fliirinin tafl›d›¤› de-

¤erden mülhem olarak yapt›klar› de¤erlendirme-

ler de hiç flüphesiz söz konusu âfl›k tarz›n›n güç

ve kuvvet kazanarak ön plana ç›kma sürecinin

en önemli katalizörleri aras›nda görülmelidir. 

Söz konusu oluflum veya bat› kaynakl› unsurlara

karfl› yerli de¤erlerin temsilinin ve âdeta sözcülü-

¤ünü âfl›k tarz›na b›rak›lm›fl olmas›nda, yaz›l› kül-

tür ortam›nda üretime bafllayan ve ortalama A4

kâ¤›d› hacmindeki kâ¤›tlara bas›lan destanlarla,

gazete ifllev ve yap›s›na da kavuflan teknik yap›-

lan›fl da son derece önemli bir rol oynam›fl olma-

l›d›r. Bu teknik yap›lan›fl veya âfl›k tarz›n›n bas›m

teknolojisini kullanarak destan formuyla ulaflt›¤›

etkinlik, onun sözlü kültür ortam›ndaki kahve-

haneler merkezli erkek egemen hedef kitlesini,

kad›nlar baflta olmak üzere toplumun hemen her

kesimine ve geleneksel temalar›n çok ötesinde

toplumu ilgilendiren hemen her önemli konuda

fikir beyan edebilir ve bunu çok k›sa bir sürede

devrin gazetelerinden çok daha genifl kitlelere

yay›p yönlendirebilir bir hâle getirmifltir. Bu ne-

denlerle de, âfl›k tarz›n›n XIX. yüzy›lda di¤er yüz-

y›llara k›yaslanamayacak bir temsilci çoklu¤una

ve günümüze intikal eden eser bollu¤una kavufl-

mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu durumu sadece ele geçe-

bilen belgelerle izah etmek de yukar›daki fikri

bir baflka cephesiyle teyit etmekten baflka bir fley

de¤ildir.

Nitekim, XIX. yüzy›lda âfl›k tarz› kültür gelene¤i-

nin belli bafll› mensuplar› aras›nda, Emrah, Dert-

lî, Bayburtlu Zihnî, Develili Seyrânî, Tokatl› Nu-

ri, Ruhsatî gibi ulusal ve Minhâcî, Ispartal› Seyrâ-

nî, Âfl›k Ali, Gedayî, Devamî, Sürûrî, Figanî, Zeh-

5
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rî, Micmerî, Bezlî, Sabrî, Sümmanî, Âfl›k fienlik,

Celâlî, Zülâlî, Muhibbî, Ceyhunî, Remzî, Nâzi,

Kemalî, Meydanî, Tanburî Mustafa, Hengâmî, Pe-

sendî, Mehmed Ali, Gülzârî, Niyazî, Bedrî, Bahrî,

Ferdî, Lûtfî, T›flî, Cemâlî, ‹krarî, R›za, Meslekî,

Pinhanî, Hezarî, Serdarî, Dadalo¤lu, Deli Boran,

Beyo¤lu, Gündefllio¤lu gibi yerel veya bölgesel

flöhrete kavuflmufl pek çok isim yer almaktad›r. 

• XX. yüzy›lda, âfl›k tarz› bir önceki as›rda elde et-

ti¤i gücü veya hakimiyeti gerek Cumhuriyet ile

birlikte geleneksel edebiyata verilen önem ve ge-

rekse gelenek temsilcilerinin de¤iflen flartlara

uyum sa¤lamalar›nda dolay› daha da artt›rd›¤›

söylenebilir. Belki de bu nedenle, XX. asr›n ilk

yar›s›nda sona erdi¤ine dair de¤erlendirmeler bi-

le yap›lan âfl›k tarz›n›n, bir yandan Ka¤›zmanl›

H›fzî, Yusufelili Huzurî, Nihanî, Müdamî, Âfl›k

Veysel, Ali ‹zzet Özkan, fieref Tafll›ova, Murat

Çobano¤lu, Âfl›k Reyhanî gibi önceki yüzy›l›n

önde gelen âfl›klar›ndan hiç de geri say›lamaya-

cak isimler yetifltirirken di¤er yandan da, Mevlid

‹hsanî, Nuri Ç›ragî, Hüseyin Ç›rakman, Âfl›k Ali

Gürbüz, Erol Erganî, Mustafa Ayd›n, Kemal De-

mir, Kul Nurî, ‹hsan Yavuzer, Zakirî, Rahimî, Ze-

ki Erdal›, fiemsi Denizer, Gülhanî, Ruhanî, Rah-

manî, ‹mamî gibi isimleri ilk anda akla gelenler

baflta olmak üzere yüzlerce son derece velût âfl›k

yetiflerek ve gelenek kendini elektronik kültür

ortam›nda da ürün vermeye yönelik olarak yeni-

leyerek yaflamaya devam etmektedir. 
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1. Ozan-Baks›, Tekke-Tasavvuf, Ordu fiâirleri ve Divan
Edebiyat›na mensup insanlar›n kahvelerde icralara yö-
nelerek oluflturduklar› yeni tarza ne ad verilir? 

a. Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i
b. Tekke-Tasavvuf Edebiyat Gelene¤i
c. Halk Edebiyat› Gelene¤i
d. Divan Edebiyat› Gelene¤i
e. Anonim Halk Edebiyat› Gelene¤i

2. Afla¤›dakilerden hangisi âfl›kl›k gelene¤i mensupla-
r›n›n yetiflme süreçlerinde geçtikleri aflamalardan biri
de¤ildir?

a. Bade içme ve rüya motifi
b. Muamma
c. Ask› asma, ask› indirme
d. Muhammes
e. Âfl›k toplant›lar› ve âfl›k fas›llar› 

3. Âfl›k edebiyat› sanatç›lar›na iliflkin afla¤›daki igade-
lerden hangisi yanl›flt›r?

a. Genellikle okur yazar de¤ildirler.
b. fiiirlerini sazla çal›p söylerler.
c. Köylerinde, kasaba ve flehirlerde, asker ocakla-

r›nda yetiflirler.
d. Yeniçeri oca¤›na mensup olanlar kat›ld›klar› sa-

vafllarda gösterdikleri yi¤itlikleri dile getirirler.
e. Kendi kendilerini yetifltirirler.

4. Âfl›klar›n fliirlerinde kulland›klar› takma ada ne ad
verilir? 

a. Mahlas
b. Lakab
c. Künye
d. Ayak
e. Divanî

5. Afla¤›dakilerden hangisi geleneksel âfl›k havas› veya
havalar›na verilen add›r? 

a. Beste
b. Güfte
c. Ezgi
d. Nakarat
e. Tapfl›rma

6. Afla¤›dakilerden hangisi âfl›k tarz› fliir gelene¤inde
arûzlu türlerden biri de¤ildir?

a. Divan
b. Nefes
c. Kalenderi
d. Selis
e. Vezn-i Aher

7. Afla¤›dakilerden hangisi Âfl›k tarz› heceli fliir türle-
rinden koflma fleklinin türlerinden biri de¤ildir?

a. Güzelleme koflmalar
b. A¤›t koflmalar
c. Tafllama koflmalar
d. Ninniler
e. Semailer

8. Âfl›k edebiyat›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Ninni, mâni, koflma gibi naz›m biçimlerinin ol-
mas› 

b. Genellikle yar›m kafiye ve redife yer verilmesi
c. Bu dönemde ozan›n yerini âfl›¤›n; kopuzun ye-

rini saz›n almas›
d. Eserlerin sözlü olmas›
e. Oluflmas›nda Anadolu’da toplum düzeninin de-

¤iflmesi; göçebe halk›n köy ve kasabalara yer-
leflmesinin etkili olmas›

9. Âfl›k edebiyat›na iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. fiiirlerin naz›m birimi dörtlüktür; 7, 8, 11’li hece
kal›b› çok kullan›lm›flt›r.

b. fiiirde aruz özentisi görülmez; ama dinin etkileri
gözlenir.

c. fiiirler do¤açlama yoluyla söylenir.
d. fiiirlerin son dörtlü¤ünde flairin ad› geçer.
e. fiiirde koflma, semaî, varsa¤› gibi naz›m biçimle-

ri kullan›lm›flt›r.

10. Afla¤›dakilerden hangisi XX. yüzy›l âfl›klar›ndan bi-
ri de¤ildir?

a. Âfl›k Veysel
b. Afl›k Seyranî
c. fieref Tafll›ova
d. Murat Çobano¤lu
e. Âfl›k Reyhanî 

Kendimizi S›nayal›m
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Âfl›k Edebiyat›

Prof. Pertev Naili Boratav
Afla¤› yukar› XVI. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana, çeflitli
biçimleriyle halk fliirinin bir de, sözlü anlat› türlerinden
birisi olan, oras›na buras›na türküler serpifltirilmifl bu-
lundu¤u, düz deyiflli hikayenin temsilcilerine âfl›k ad›
verilmektedir. Yüzy›l›m›z›n bafl›ndan beri Türkiye’de
gelifltirilen edebiyat ile filoloji araflt›rmalar›n›n kulland›-
¤› terimlere bak›lacak olursa, bu sanatç›lar›n elinden ç›-
kan yap›tlar›n tümüne, s›k s›k “âfl›k edebiyat›” denmek-
te, ancak “âfl›k” terimi yerine “saz flairi” ya da “halk fla-
iri”, “halk ozan›” terimleri de kullan›lmaktad›r. Ermeni
halk ozanlar›na verilen “aflu¤” ad›, âfl›k ad›n›n özel bir
biçiminden baflka bir fley de¤ildir. Tan›mlad›¤›m›z an-
lamda “âfl›k” terimi, bütün Osmanl› bölgesiyle gerek
Sovyet Azerbaycan’›nda (Günümüzün ba¤›ms›z Azer-
baycan Cumhuriyeti) gerek ‹ran Azerbaycan’›nda yay-
g›nd›r; Türkçenin konufluldu¤u baflka ülkelerde ise, ay-
n› ifllevi göre sanatç›lar›n adlar› de¤iflik olur: Kazaklar-
da ak›n, ç›rav, K›rg›zlarda ak›n, Türkmenlerde ba¤fl›...
Bu sanatç›lar, yaratmak sanatlar›n› yürütmek için en iyi
ortam› köylük yerlerde, klasik edebiyat›n az etkiledi¤i
küçük kentlerde, göçebe, yar› göçebe topluluklarda
bulmufllard›r. Büyük kültür merkezlerinde, öykünmek
istedikleri klasik edebiyata çokça ilgi göstermifller, ken-
di sanatlar›n›n›n ›ralar›n› koruyamam›fllard›r.
Âfl›klar›n do¤al ortamalar›ndan biri, asker oca¤› olmufl-
tur: ‹stabul’da yeniçeri ortalar›nda, s›n›r garnizonlar›n-
da, Cezayir, Tunus, Arabistan, K›r›m gibi, Osmanl› ege-
menli¤indeki uzak ülkelerin askerî üslerinde, âfl›klar›n
temsil etti¤i bir edebiyat yarat›lm›flt›r; bu âfl›klar, gele-
ne¤in temel ›ralar›n› koruduklar› gibi, içinde yaflad›kla-
r› ortam›n, tan›¤› olduklar› olaylar›n özelliklerini de ya-
rat›lar›na katm›fllard›r.
Âfl›k, hem yarat›c› bir sanatç›, hem de icrac›d›r: Düzdü-
¤ü fliiri, türküyü okur ama gerek ça¤dafl› olan, gerek
kendisinden önce yaflam›fl âfl›klardan edindi¤i edebiyat
kal›t›n› bir kuflaktan öbür kufla¤a ulaflt›rmak görevini
de üzerine al›r. Yöntemin özelli¤i fludur ki: Sözü edilen
“kuflaktan kufla¤a ulaflt›rma” sözlü yoldan yap›l›r; ister
kendinin ister baflkas›n›n olsun, hikâyelerini, fliirlerini
bir dinleyici kalabal›¤› karfl›s›nda anlat›r, okur. Kendi
yap›tlar›n› dinletti¤i zaman da, haz›r birtak›m parçalar
içersinden seçtiklerini okur, ya da bir tak›m durumlar-
da, do¤açtan söyler. ... (Boratav 1968).

1. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤i” konusunu bir kez daha gözden geçi-
riniz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Afl›klar›n Yetiflmeleri-
ni ve ‹cra Töresi” konusunu bir kez daha göz-
den geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Afl›klar›n Yetiflmeleri-
ni ve ‹cra Töresi” konusunu bir kez daha göz-
den geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Afl›klar›n Yetiflmeleri-
ni ve ‹cra Töresi” konusunu bir kez daha göz-
den geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inde Kullan›lan Tür ve fiekiller” konu-
sunu bir kez daha gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inde Kullan›lan Tür ve fiekiller” konu-
sunu bir kez daha gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inde Tür ve fiekiller” konusunu bir kez
daha gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inde Kullan›lan Tür ve fiekiller” konu-
sunu bir kez daha gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inde Tür ve fiekiller” konusunu bir kez
daha gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise “Âfl›k Tarz› Edebiyat
Gelene¤inin Temsilcileri” konusunu bir kez da-
ha gözden geçiriniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Geleneksel ba¤lam›nda hangi tekke olursa olsun mut-
laka bir tarikatin kontrolü alt›ndad›r. Tekkede yap›la-
cak sosyalleflme ve kültürlenme amaçl› e¤lenceler de
oray› kontrol eden tarikatin ilke ve de¤erlerine uygun
olmak durumundad›r. Kahvehaneler ise herhangi bir
dinî otorite ve organizasyonun kontrolü d›fl›nda do¤ru-
dan sosyalleflme ve kültürlenmeye yönelik hoflça vakit
geçirme amaçl› mekânlard›r. Mekân ve kurumlardaki
farkl›l›klar buralarda oluflturulan ve icra edilen sözlü
edebiyat geleneklerinin eserlerine de yans›m›flt›r.

S›ra Sizde 2

Kaml›k (flamanl›k), ozan-baks› ve tekke edebiyat gele-
neklerinde görülen “rüya” yoluyla sanatsal icra gücüne
sahip olma motifinin âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde de
yer almas› Türk kültüründe sözlü edebiyat gelenekleri
aras›ndaki kültürel süreklili¤i göstermektedir.

S›ra Sizde 3

Âfl›k tarz› edebiyat gelene¤inde hece ölçüsünün yan›s›-
ra aruz ölçüsüyle de fliirler meydana getirilmesi edebî
geleneklerimiz aras›ndaki etkileflimi ve söz konusu ede-
bî geleneklerin kültürel de¤iflmeye kapal› bir karakter-
de olmay›fllar›n›n göstergesi olarak kabul edilebilir. 

S›ra Sizde 4

Günlük hayat›m›zda anlatt›¤›m›z f›kra, hat›ra ve benze-
ri fliir veya nesir fleklindeki anlat›lar›n da anlat›m›na yön
ve flekil veren bir amac› ve bu amaca ba¤l› olarak olu-
flan bir anlat›m tutumumuz vard›r. Belli bir amaç ve ona
uygun olarak gelifltirilmifl ve gelenekselleflmifl anlat›m
tutumlar› olmaks›z›n ayn› dili konuflan insanlar aras›n-
da bile iletiflim ve anlaflma güçlükleri ortaya ç›kar.

S›ra Sizde 5

Günümüz âfl›klar›n›n art›k kahvelerde hikâye anlatma-
y›fllar››n en önemli nedeni tar›m toplumu yap›s›ndan
sanayi toplumu yap›s›na dönüflen toplum yap›m›zdaki
zaman kullan›m› ve daha da önemlisi bir e¤lenme ve
e¤lendirme biçimi olarak geleneksel halk hikâyesi an-
latma gelene¤ine alternatif olarak ç›kan biçim, form ve
araç-gerecin daha ifllevsel olmas›d›r. Âfl›klar›n albüm ve
kasetlerinde uzun destanlar yerine birkaç dörtlükten
oluflan koflmalara a¤›rl›kl› olarak yer vermelerinin de
nedeni dinleyiciyi olabildi¤ince s›kmadan ve daha çok
parçaya yer verebilmektir.
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A
Abes-gû: Bofl ve tuhaf konuflan. 

Adab›muafleret: Görgü kurallar›

Afitab: Günefl.

A¤yar: Yabanc›lar. 

Ahbar: Haberler.

Ahd: Yemin, zaman.

Ahmer: K›rm›z›. 

Aidiyet: Aitlik. 

Ak›bet-endîfl: Sonunu düflünen. 

Âlâ: En yüce, en iyi.

Âli-cenâb: fian› yüce. 

Antropoloji: ‹nsan bilimi.

Arkaik: Konuflulan ve yaz›lan dilde kullan›mdan düflmüfl

olan, eskimifl.

Asitane-i aliye: Yüce kap›, yüce eflik.

Âflüfte-hâl: Periflan, hâli kötü olan.

At›l: Tembel, ifle yaramaz.

Avam: Halk

Ayan: ‹leri gelenler.

B
Baç: Vergi. 

Bad: Rüzgar

Ba’demâ: Bundan sonra, bundan böyle. 

Ba¤›ban: Bahç›van. 

Baks›: Ozan 

Bala: Yavru

Bay: zengin

Baz: Oyun, hile.

Berây: ‹çin. 

Beflerî: ‹nsanla ilgili.

Bezm: ‹çki meclisi.

Bi-bahâne: Sebepsiz, bahanesiz. 

Bi-hamdi’llah: Allah’a flükür olsun. 

Bî-zeban: Dilsiz. 

C-Ç
Caba: Bedava verilen fley. 

Cam: Kadeh.

Cebr etmek: Zorlamak. 

Cefâ-pîfle: Zalim. 

Cerâyim: Cürümler, suçlar. 

Ceyran: Ceylan.

Çubuk çekmek: Sigara içmek. 

D
Dâr: Ev

Dehân: A¤›z. 

Dehr: Dünya. 

Del olmak: Delirmek 

Der-a¤ufl etmek: Kucaklamak. 

Der-pifl: Önde.

Derun: ‹ç, gönül.

Dide: Göz. 

Di¤ergaml›k: Özgecilik. 

Dil: Gönül. 

Dil-ara: Gönlü süsleyen. 

Dil-rübâ: Gönül kapan, sevgili. 

Dolab: Dönme dolap. 

Dur: Uzak. 

Düstur: Kural. 

E
Ebr: Bulut. 

Echel-i cühelâ: Cahillerin en cahili. 

Ednâ: Alçak. 

Eflâk: Felekler, gökyüzü. 

Ekoloji: Çevre bilimi.

Elvan: Türlü, çeflitli

Emsal: Örnekler

Enduh: Keder, tasa.

Erginlemek: Donanmak, temel bilgileri almak. 

Efl’âr: fiiirler. 

Eflk: Gözyafl›. 

Eflkin: At›n dört nala ve t›r›s aras›ndaki h›zl› yürüyüflü. 

Etnoloji: Irk bilimi.

Etvar: tav›rlar. 

Evrilmek: Bir biçimden baflka bir biçime do¤al olarak dönmek.

F
Fekk: Açmak, ay›rmak. 

Ferzenk: Kötü, fena. 

Firâfl: Yatak.

Form: flekil

Füsun: Büyü. 

G
Gavvaz: Asl› gavvas dalg›ç,

Geda: Dilenci 

G›ll u g›fl: Karars›zl›k, gönül darl›¤›.

Giryan: A¤layan

Görüngü: Duyularla alg›lanabilen her fley. 

Sözlük
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Güher-feflan: ‹nci saçan. 

Gül-i ter: Taze gül. 

Gülistan: Gül bahçesi.

Gülzar: Gülbahçesi.

Güre: Bir yafl›ndan üç yafl›na kadar olan tay.

Güflade: Aç›k, aç›lm›fl.

H
Hâb: Uyku

Hak Sübhan: Tanr›. 

Hâl›k: Tanr›

Handesin: Neredesin

Har: Eflek. 

Havf: Korku

Hazer: Çekinme.

Hecr: Ayr›l›k. 

Hicâb eylemek: Utanmak.

Hub: Güzel.

Hun-har: Kan içici. 

Huzzar-› kiram: Sayg›n izleyiciler. 

I-‹
Ira: Karakter.

Iyal: Bir kiflinin bakmakla yükümlü oldu¤u kifliler. 

Iyan: Aç›k, belli

‹bkâ-y› nam: ‹smin kal›c› olmas›. 

‹cra: Yürütme, yerine getirme

‹çtinab: Çekinme. 

‹d: bayram

‹dame: Sürdürme, devam ettirme. 

‹dgah: Bayram yeri. 

‹drak: Anlama, anlay›fl. 

‹hsas: Hissetme, duyma. 

‹kame: Yerine koyma, yerine kullanma. 

‹kbal: Gelecek. 

‹krar: Yapt›¤› bir ifli diliyle de söylemek. 

‹nayet: Yard›m

‹nce saz: Türk müzi¤inde keman, ney, tambur, kemençe, ut,

kanun, daire vb. çalg›lardan ve okuyuculardan oluflan,

fas›l yapan topluluk.

‹nk›sam: Bölünme. 

‹rtifa’en: Yüksekli¤ine göre.

‹rtikap: Çalma. 

‹ttisal: Bitiflik, yan.

K
Ka’r: Dip. 

Kaçan: Ne zaman. 

Kadime: Eski.

Kalb-i selim: Gönlü temiz olan. 

Kâm: Murat, arzu.

Kamet: Boy. 

Kande: Nerede. 

Karavafl: Cariye. 

Katre: Damla. 

Kelp: Köpek. 

Kemal ehli: Olgun kifli.

Keman: Yay. 

Kerihe-siret: Kötü huylu.

Kibâr: Büyükler.

Kirmanî: Kirman ifli. 

Kiflver: Ülke, memleket.

Koçak: Yi¤it.

Kombinezon: Düzenleme. 

Konca: Gonca.

Koflutluk: Paralellik.

Kronolojik: Zaman bilimsel. 

Kûh: Da¤

Kuram: Teori.

Kuy: Mahalle, sokak. 

Küfran-› ni’met: Nimetin kadrini bilmeme. 

Küntü kenz: “Gizli hazine”.

L
La’l: K›rm›z› de¤erli bir tafl. 

Lâ-mekân: Mekân› olmayan.

Leb: Dudak. 

Lenger-endaz: Demir atan. 

Levs: Pislik

Loru kuflu: Papa¤an. 

M
Mah: Ay

Mahdut: S›n›rl›, s›n›rlanm›fl.

Mah-› tâbân: Dolunay.

Mahiyet: Nitelik, öz. 

Mafluk: Sevgili. 

Materyal: Malzeme, gereç.

Me’vâ: S›¤›nak.

Medhufl: Dehflete düflmüfl. 

Mehvefl: Ay gibi. 

Melâl: Can s›k›nt›s›, kederli olma. 

Mesa: Akflam. 
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Mest: Sarhofl. 

Meflruiyet: Meflruluk. 

Methiye: Övgü. 

Meydan almak: Sahneye ç›kmak.

Mezellet: Alçakl›k.

Mistik: Gizemli.

Miyan: Bel. 

Mizan: k›yamet, mahfler

Monografi: Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzer-

ine yap›lan çal›flma.

Muhaddisan: Söz söyleyenler.

Muhakeme: Yarg›lama.

Muhatap: Kendisiyle konuflulan kimse. 

Muhâvere: Konuflma

Muhibb: Dost, sevgili.

Mukabil: Bir fleyin karfl›l›¤› olan.

Mukallid: Taklitçi. 

Mukarrer: Kararlaflt›r›lm›fl. 

Musahib: Dost, arkadafl.

Mu’tad: Âdet hâline getirilmifl. 

Mûy: K›l, saç

Müjgan: Kirpikler. 

Münevver: Parlak, ›fl›kland›r›lm›fl. 

Müstâk: Müstehak kelimesinin bozulmufl flekli. 

Mütekâmil: Olgun, eksiksiz.

N
Nâdan: Cahil.

Nâdanl›k: Cahillik. 

Nakilan: Nakledenler, anlatanlar.

Nalan: ‹nleyen. 

Nar: Atefl

Naflad: Mutsuz. 

Nazenin: Nazl›. 

Nev-civan: Genç. 

Nev-res: Yeni yetiflmifl. 

Nezâket: Naziklik, incelik.

Nigah: Bak›fl. 

Nihal: Fidan.

Nihan: Gizli.

Nikab: Peçe, örtü. 

Nufl: Tatl› 

O
Od: Atefl

P
Pay: Ayak. 

Penah: S›¤›nma.

Perî-rû: Peri yüzlü. 

Perverdigar: Tanr›. 

Peymâne-vâr: Kadeh gibi.

Pir-i mugan: Meyhaneci. 

Pür-cefâ: Zalim. 

R
Rah: Yol. 

Raviyan: Rivayet edenler.

Râz: S›r. 

Ref’: Kald›rma. 

Rekz: Dikmek. 

Rezalet-mefrufl: Rezalet yayan.

Rical: Erkekler, ileri gelenler. 

Rindane: Rintçe, Hayattan zevk al›rcas›na. 

Riflte: ‹p. 

Rûberû: Yüz yüze. 

Ruh: Yanak.

S-fi
Safa-yab: Mutluluk bulan.

Sahab: Sahib

Sahib-k›ran: Padiflahlar için kullan bir s›fat, kutlu, sayg›n. 

Sahtiyan-› atik: Eski deri. 

Sanem: Put. 

Sebat: Sözünden ve karar›ndan dönmemek.

Seci: Düzyaz›da kafiye. 

Ser: Bafl

Server: Baflkan, reis.

Serv-i kâmet: Boyu servi gibi olan.

Seza: Lay›k, yarafl›r.

Sicilleme: Halk edebiyat›nda bir konuda söylenmesi gereken-

leri manzum olarak say›p dökmek.

Sorunsal: Çözümü belli olamayan. 

Subh: Sabah. 

Suz: Yanma, yan›fl. 

Süçi: ‹çki

Sühan-sâz: fiair.

Sükker: fieker. 

fiehrâh: Ana yol. 

fiemflîr: K›l›ç.
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T
Tab’-› halim: Yumuflak huylu. 

Tamaflâ: Temafla, seyir

Tecnis: Cinasl› söz söyleme. 

Teher: Tehir, erteleme. 

Temren: Okun ucundaki demir. 

Terahhum: Merhamet, ac›ma.

T›fl: Çocuk. 

Top yekun: tüm, bütün. 

Toy eylemek: A¤›rlamak

Tur: Tur Da¤›

Turab: Toprak. 

U-Ü
U¤run: Gizli.

Uhuvvet: Kardefllik. 

Üftâde: Düflkün.

V
Vala: kumafl

Vasl: Ulaflma

Vech: Yüz.

Verd: Gül. 

Verim: Ürün 

Visal: Sevgiliye kavuflma.

Vüzera: Vezirler.

Y
Yad: Hat›r, ak›l

Yapmak: Kapamak

Yarl›gay›c›: Tanr›. 

Ye¤in: Zorlu, kat›, fliddetli.

Yelmek: Koflmak. 

Yeti: Meleke, alg›lama gücü. 

Z
Za¤l›: Cilal›.

Zâhir: Görünen, ortaya ç›kan.

Zavye: Tekke, zaviye. 

Zay: zayi, yitik, kay›p

Zebân: Dil. 

Zeval: Sona erme, güneflin batmaya bafllamas›. 

Zevat-› kiram: Sayg›n kifliler.

Zillet: Zelillik, rezillik. 

Zuhur: Görünme, ortaya ç›kma

Zulmet: Karanl›k.



319Diz in

A
A¤›t 9, 24, 31, 35, 53, 60, 61, 71, 78, 95, 102, 103, 107, 115-

120, 127, 219, 240, 242, 300, 301

A¤›t Türü 102, 119

Alan Araflt›rmas› 27, 30, 31, 36

Alk›fl 76-78, 87, 88, 95, 96

Anket Yöntemi 31, 33, 36

Anlatmal›k Tür 133, 151, 153

Âfl›k 292-310

Âfl›k Tarz› Edebiyat Gelene¤i 292-294, 299, 300, 302, 306,

308, 309

Atasözü 76-81, 83, 95

B
Bent 52, 56, 65, 72, 93, 106, 108-114, 119, 128, 173, 248

Beyit 6, 52, 65, 67, 72, 92, 93, 106, 112-114, 116, 203, 204,

247, 248, 270, 286, 298

Bilmece 76-78, 92-95, 97

Budizm 238, 241, 243, 251

Buldurmaca Listesi Yöntemi 31, 34, 36

C-Ç
Cinasl› Kafiye 46, 48, 70, 121

Çapraz Kafiye 49, 70

D
Dede Korkut 238, 248, 249, 252

Dede Korkut Hikâyeleri 238, 252

Destan 6, 8, 9, 11, 19, 22-24, 28, 29, 31, 35, 36, 51-53, 58-60,

63, 64, 71, 77, 78, 83, 95, 115, 116, 118, 120, 127, 128,

132, 133, 138, 141-149, 152-154, 161-164, 169-175, 184,

193, 198, 219, 222, 242, 243, 248, 249, 251, 252, 271, 276,

277, 286, 287, 295, 299-301, 303, 308, 309

Deyim 76-78, 80, 82, 83, 85-87, 95, 96

Din D›fl› Edebiyat 292

Divan 9, 24-26, 29, 30, 35, 36, 49, 52, 53, 56, 58, 65, 69, 71,

72, 92, 107, 116, 203, 220, 239, 258, 267, 270, 271, 286,

288, 293, 295, 296, 298, 300-303, 306, 308, 309

Divanî 24, 35, 65, 72, 172, 220, 221, 295, 300, 307

Durak 6, 42-44, 53, 70, 82, 106, 143, 271, 286

Düz Kafiye 49, 70

E
Eda 59, 71, 292, 300, 301, 308

Efsane 132, 133, 135, 136, 138, 139, 149-154

Epik Destan 8, 9, 19, 22, 28, 29, 77, 78, 95, 132, 133, 141-147,

149, 152-154, 161-164, 170, 184, 219, 222, 242, 248, 249,

251, 276, 277, 287

Ezgi 5, 6, 42, 46, 52, 59-63, 65, 67, 71, 72, 89, 97, 103-108, 116,

120, 127-129, 172, 192, 193, 247, 249, 250, 269, 271, 286,

296, 299, 300, 308

F
F›kra 160, 175-180, 184

G
Gölge Tiyatrosu 190, 201, 208

Görüflme Yöntemleri 18

Gözlem Yöntemleri 18

Güzelleme 24, 35, 53, 59, 60, 62, 71, 170, 293, 300, 301

H
Halkbilimi ve Halk Edebiyat› 18, 24, 35

Halk Edebiyat› 2, 4, 6-11

Halk Edebiyat›n›n S›n›fland›rmas› 18

Halk Edebiyat›n›n Sözlü Kaynaklar› 18, 36

Halk Edebiyat›n›n Yaz›l› Kaynaklar› 18, 27, 36

Halk Hikâyesi 23, 133, 160, 161, 170, 172, 174, 184, 219, 222,

160, 161, 170, 172, 174, 184

Halk Kültürü 2, 7, 8, 11

Halk fiiiri 42-44, 46-54, 59, 60, 63-65, 70-72

Halk fiiirinde Anlat›m Tutumu 42, 59

Halk fiiirinde Ezgi 42, 60

Halk fiiirinde Kafiye 42, 46, 49, 51, 59, 64

Halk fiiirinde Konu 42, 59, 60, 71

Halk fiiirinde Naz›m Biçimi 42, 52, 53, 55, 63, 65, 66, 71, 72

Halk fiiirinde Naz›m Birimi 42, 52, 53, 60, 71

Halk fiiirinde Naz›m Türü 42, 59

Halk fiiirinde Ölçü 42, 43, 70

Hece Ölçüsü 43, 44, 53, 70, 82, 106, 116, 121, 172, 268, 294,

295, 298-300, 306, 308

‹
‹ç Kafiye 49, 54, 66-70, 72, 88

‹lahi 20, 35, 53, 193, 245, 248, 267, 271

‹letiflim 2-5, 11

‹slâmiyet Öncesi Türk Edebiyat› 238

K
Kahvehane 23, 121, 170, 171, 184, 202, 220, 222, 244, 251,

267, 292-296, 298, 303, 306, 307

Kahvehane Âfl›¤› 292, 294

Kalenderî 24, 35, 65, 67, 72, 105, 300, 308

Kam (flaman) 238, 240

Karagöz 190, 191, 201-208

Karg›fl 76-78, 87, 88, 95, 96

Dizin

 



320 Halk Edebiyat ›na Gi r ifl

Kavufltak 54, 106, 108, 109-114

Kelime Redif 51, 70

Koçaklama 24, 35, 53, 59, 60, 71, 299-301, 307

Konuflmal›k Tür 76, 78, 85, 95

Koflma 9, 23, 24, 31, 35, 44, 52-63, 70, 71, 104, 107, 108, 115,

120, 121, 127, 128, 247, 268, 270, 271, 286, 294, 295, 299,

300, 301, 306, 308

Köy Seyirlik Oyunlar› 24, 35, 190-195, 200, 201, 207, 231,

232

Kukla 24, 35, 78, 95, 191, 201, 203, 207, 208, 214-219, 225,

231, 232

Kültür 2-9, 11, 19-23, 27-31, 34, 35, 43, 46, 51-53, 59, 64, 77-

82, 85, 92, 93, 95, 103, 104, 106-108, 115, 116, 118, 121,

127, 128, 133-139, 141-143, 145, 146, 150, 152-154, 161-

164, 168, 170, 176-178, 180, 184, 185, 192, 193, 200, 202,

205, 208, 216, 218, 219, 222, 225, 232, 239-241, 243, 244,

247, 248, 250, 251, 268-270, 276, 277, 285, 286, 293, 295-

297, 299, 300, 302-304, 306, 307, 309, 310

M
Mani 147, 241, 245, 250

Mâni Kavram› 102, 120

Maniheizm 238, 241, 243-245, 251

Masal 160, 161, 163-169, 173, 184

Masal Tipi 160, 163

Meddah 214, 219-223, 230, 232

Memorat 22, 24, 139-141, 150, 161, 162, 242, 249

Mit 133-139, 141-143, 148, 150, 152-154

Mitoloji 135-138, 141, 147-149, 153

Musammat 49, 53, 54, 57, 58, 65, 67

N
Nakarat 52, 54, 106, 116

Ninni Türü 102

O
Orta Oyunu 214, 216, 218, 219, 224-232

Ozan-Baks› 238, 239, 243, 244, 247, 248, 251

R
Ritüel 5, 6, 103, 127, 134, 135, 137, 153, 163, 195, 207, 215,

217, 267, 268, 285, 297

S-fi
Sa¤u 53

Satranç 60, 65, 67, 68, 72, 300, 301, 308

Selis 65, 72

Semaî 24, 35, 53, 62, 65, 66, 71, 72, 105, 121, 128, 203, 205,

210, 300, 308, 66, 72, 124, 205

Seyirlik Türler 190-193, 207

Söylemelik Tür 102-104, 126, 127

Sözlü Edebiyat 2, 4, 8-11

Sözlü ‹letiflim 2, 4, 5, 11

Sözlü Kültür 2, 5-9, 11

fiamanizm 215, 232, 238, 240, 251

T
Tam Kafiye 46, 47, 70

Tasavvuf 266, 268-271, 273, 274, 278, 284-286

Tafllama 24, 35, 53, 59, 61, 71, 300, 301

Tekerleme 76-78, 88-93, 95, 97

Tekke 266-271, 273, 276-278, 284-287

Tekke Âfl›¤› 292, 294

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› 266-271, 276, 278, 285-

287

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat› Tür ve fiekilleri 266,

268

Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyat›n›n Önde Gelen Tem-

silcileri 266, 278, 284, 287

Tunç Kafiye 46, 48, 70

Türk Epik Destan Gelene¤i 132, 143, 146, 147, 149, 154

Türk F›kra Tipleri 160, 180, 183, 185

Türk Halk Edebiyat›n›n Tarihçesi 18, 36

Türk Masallar› 160, 165, 166, 184

Türk Mitolojisi 132, 137, 138, 141, 148, 149, 153

Türkü 8, 9, 11, 19, 22-24, 29, 31, 35, 44, 58, 77, 78, 89, 95,

102-115, 118, 120, 127, 148, 164, 170, 172, 173, 194, 199,

202, 205, 219, 223, 247, 249

Türkü Kavram› 102

V
Varsa¤› 24, 35, 53, 61, 71, 106, 300

Vezn-‹ Âher 65, 67, 68, 72, 300, 308

Y
Yar›m Kafiye 46, 70

Yaz›l› Edebiyat 2, 8

Yaz›l› ‹letiflim 4

Yüksek Kültür 2, 7, 8, 11

Z
Zengin Kafiye 46-48, 70


	unite01
	unite02
	unite03
	unite04
	unite05
	unite06
	unite07
	unite08
	unite09
	unite10
	unite11
	unite12



