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Önsöz

Halk hikâyeleri, geleneksel edebiyat›m›z›n en zengin ve çok boyutlu türlerin-

den biridir. ‹çinde birkaç farkl› gelene¤i bar›nd›rarak oluflmufl karma bir yap›ya

sahiptir. Elinizdeki kitap halk hikâyesinin zengin bir anlat› türü ve akademik ça-

l›flma konusu oluflunu göz önünde bulundurarak haz›rlanm›flt›r.

Kitab›n ilk ünitesinde, halk hikâyesi türünün genel bir de¤erlendirmesi yap›l-

maktad›r. Bu k›s›mda halk hikâyesinin biçim ve içerik yap›s› ile hikâyeyi olufltu-

ran manzum ve mensur k›s›mlar›n özellikleri verilmektedir. Ayr›ca, halk hikâyesi

metinlerinin elimizdeki kaynaklar› da bu k›s›mda sunulmaktad›r.

‹kinci ünitede halk hikâyesi, akademik bir çal›flma konusu olarak ele al›nmak-

ta, halk bilimcilerin bu türü incelemede kulland›¤› yöntem ve teknikler hakk›nda

bilgi verilmektedir. Yöntemler, Tarihi-Co¤rafi Fin yöntemi, yap›salc› halkbilim ku-

ram›, ideolojik halk bilimi kuram› ve ba¤lam merkezli halk bilimi kuram› ana bafl-

l›klar› alt›nda ele al›nmaktad›r. Bu ünitede ayr›ca, halk hikâyesi üzerine yap›lm›fl

ve söz konusu yöntemler ›fl›¤›nda haz›rlanm›fl akademik çal›flmalar hakk›nda da

bilgi verilmektedir. 

Üçüncü ünite, yaflayan halk hikâyecili¤i gelene¤ine odaklan›lmaktad›r. Yak›n

ve güncel tarihimizde halk hikâyesi anlatma gelene¤ine sahip bölge ve iller ile

halk hikâyesi anlat›c›lar›n›n biyografilerini bu ünitede bulacaks›n›z.

Kitab›n dördüncü ve beflinci ünitesi halk hikâyesi metinlerine konu aç›s›ndan

özelleflerek yaklaflmaktad›r. Kahramanl›k ve sevda konulu halk hikâyelerinin en

bilindik örnekleri, hikâyelerinin özetleriyle birlikte, ayr›nt›l› biçim ve içerik ince-

lemesiyle bu iki ünitede incelenmektedir. 

Kitab›n son ünitesi Dede Korkut metinleri ile meddah hikâyelerine ayr›lm›flt›r.

Her iki anlat› gelene¤i, seyirci, biçim, karakterler, anlat›ld›klar› tarihsel dönem ve

yine anlat›ld›klar› sosyo-kültürel çevrelerin niteli¤i aç›s›ndan halk hikâyelerinden

ayr› gibi düflünülebilir. Ancak ünitede, Dede Korkut ve meddah hikâyeleri ile halk

hikâyelerinin, anlat› gelene¤i ve tür olarak ayn› gelene¤in uzant›s› olduklar› gös-

terilmektedir. 

Kitapla anlat› gelene¤imizin bu önemli türü hakk›nda temel ve teknik bilgile-

re ulaflman›z kadar, halk hikâyesi metinlerinden de haberdar olman›z amaçlan-

m›flt›r. Bu nedenle kitab›n Ek: Metinler k›sm›na halk hikâyesi örnekleri yerlefltiril-

mifltir. 

Kitab›n yazar› ve editörü olarak bizler, kitab›m›zdaki teorik bilgiler ve örnek

metinlerin, sizlere yeni çal›flma konular› bulmada esin kayna¤› olmas›n› diliyoruz.

Editörler

Prof.Dr. Ali Beraat Alptekin

Yrd.Doç.Dr. Çi¤dem Kara
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk hikâyesi kavram›n› tan›mlayabilecek,
Türk dünyas›ndaki hikâye terimlerini tan›yabilecek,
Halk hikâyelerinin flekil özelliklerini saptayabilecek,
Halk hikâyelerinin içerik özelliklerini belirleyebilecek,
Halk hikâyelerinin kaynaklar›n›n ne oldu¤unu listeleyebilecek,
Halk hikâyelerinin bölümlerini belirleyebilecek,
Halk hikâyelerinin s›n›flamas› tan›yabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Halk hikâyesi
• Meddah
• Âfl›k
• Fas›l
• Dinleyici

• Karavelli
• Döfleme
• Sersuhana
• Selçuk
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HALK H‹KÂYES‹ NED‹R?
Destan, masal, efsane ve f›kra gibi anlatmaya dayal› türlerden olan halk hikâyele-
rinin Türk halk edebiyat› içinde önemli bir yeri vard›r. Hikâye kelimesi ilk defa IX.
yüzy›lda al- Cahiz taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Kelime, genel olarak “anlatma, benzet-
me, tarih, destan, k›ssa, masal, rivayet” anlamlar›na gelir. Ülkemizin önde gelen
çeflitli ansiklopedilerinde hikâye kavram› üzerinde durulmufltur. Genel sözlükler-
de de yukar›daki tarifin benzerlerini görmekteyiz. Hikâye anlatma ve dinleme ge-
lene¤i çok eskilere dayan›r. Önceleri Asya’da görülen hikâye anlatma ve dinleme
gelene¤i daha sonra baz› k›talara da yay›l›r. Bu genifl co¤rafyan›n içerisinde önem-
li bir yeri olan Türklerde ise hikâye anlatma ve dinleme, ilk törenlerde (s›¤›r, flö-
len/fleylan, yu¤) karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bilhassa s›¤›r ve flölen/fleylan törenlerinde
hikâyenin anlat›ld›¤›n›, insanlar›n bu hikâyeleri dinleyerek hoflça vakit geçirdikle-
rini biliyoruz. Bu durumu Özdemir Nutku, “Hikâye anlatman›n kayna¤›na gider-
sek, eski Türk boylar›n›n av törenlerinde fliirin ve ozan›n ne kadar önemli bir yeri
oldu¤unu saptar›z. Eski dönemlerde, bu avlar›n mutluluk ve bolluk getirmesi için
büyücülükle ilgili fliirler söyleyen din adam›-ozan görünümünde fliirler söyleyen
kifliler vard›. Köprülü, yeni dinler geldikten sonra avlar› izleyen fleylanlarda hü-
kümdarlar›n büyüklük ve kahramanl›klar›n› bildiren övgüler düzüldü¤ünü ya da
eski kahramanlar›n menk›belerini anlatan kahramanl›k destanlar›n›n okundu-
¤unu belirtir.” (Nutku 1997: 11) fleklinde anlatmaktad›r. 

Fuad Köprülü de, “O¤uz Türklerinin kurduklar› büyük küçük muhtelif devlet-
lerde, sâir ‹slâm saltanatlar›nda oldu¤u gibi, hükümdar› e¤lendirmekle vazifeli
nedim ve komiklerin bulundu¤una kolayl›kla hükmedebiliriz. Nitekim Anado-
lu’da Selçuklu saraylar›nda, Bizans ‹mparatorlar›’n›n taklitlerini yaparak sultan-
lar› e¤lendirme¤e çal›flan bir tak›m komik ve taklitçilerin bulundu¤unu Bizans
kaynaklar› bize bildiriyor. Bunlardan ayr› olarak da, Selçuklu ordular›nda ve sa-
raylar›nda, Farsça kasideler ve gazeller yazan flairlerden tamamen farkl›, bir ta-
k›m ozanlar›n bulundu¤unu fiark kaynaklar›ndan ö¤reniyoruz.” (Köprülü 1999:
375) demektedir. Elbette ozan, baks›, kam, flaman gelene¤inin de hikâye anlatma-
da önemli bir yerinin oldu¤u aç›kt›r. Çünkü yukar›da belirtti¤imiz törenlerin yöne-
ticileri büyük ölçüde ozanlar, baks›lar, kamlar ve flamanlard›. Bir dönem flairli¤i,
halk hekimli¤ini, büyü ifllerini birlikte yürüten bu dörtlü daha sonra kendi aralar›n-
da ifl bölümü yapm›fllard›r. Buna göre fliir söyleme, kopuz çalma ozanlara; büyü
ve halk hekimli¤i yapma da kam, baks› ve flamanlara verilmifltir. Muhtemelen halk
hikâyesi anlatanlar›n ilk atalar› bu ozanlar ve kopuzcular olmal›d›r.

Halk Hikâyesi



Naz›m ve nesir olarak kar›fl›k bir yap› gösteren ve hacim bak›m›ndan uzun ol-
mas›yla da di¤er halk anlat›lar›ndan kolayl›kla ayr›labilen halk hikâyeleri, Türk hal-
k›n›n kültür de¤erlerini bünyesinde toplayan önemli türlerden birisidir. XVI. yüz-
y›ldan günümüze gelene kadar toplumun çeflitli kesimlerinin ilgisini çeken bu me-
tinlerin konusu sevgi ve kahramanl›kt›r. Bazen de bu iki konu bir hikâyede birlik-
te yer alabilmektedir. Baz› araflt›r›c›lar, Do¤u Anadolu Bölgesi’nde serküflte, Çuku-
rova’da bozlak ad› verilen hikâyeli türküleri de halk hikâyeleri içerisinde ele alm›fl-
lard›r. Bunlara fliirsiz kara hikâyeler ile koçaklar›n maceralar›n› konu alan metinle-
ri de eklememiz gerekmektedir.

Dede Korkut hikâyelerindeki boy boylamak, soy soylamak söyleyifli ile Köro¤-
lu hikâyelerindeki kol kavram› da hikâye yerine kullan›lm›flt›r.

Bugün Türk dünyas› dedi¤imiz co¤rafyan›n tamam›na yak›n bir k›sm›nda Ana-
dolu Türklerinin halk hikâyesi dedi¤i tür destan (dastan, dessan) olarak adland›-
r›lmaktad›r. Kavram›n Türk dünyas›ndaki karfl›l›klar› ise flu flekildedir: 

Halk hikâyesi (Türkiye), hikâye, masal (Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti), das-
tan, masal (Irak Türkleri), dastan, hekâye (Azerbaycan), dessan, halk dessan›
(Türkmenistan), dastan, halk dastan› (Özbekistan), dastan (Kazakistan ve K›rg›-
zistan), dastan, hikâye (Uygur Türkleri), dastan (kahramanl›k ve sevgi konulu
hikâyeler, Tataristan), destan (K›r›m Tatarlar›), annatmak (halk hikâyeleri masal-
laflt›¤› için, Gagauz), hikâye, masal (Balkan Türkleri) (Alptekin 2009: 21-22). An-
cak bu terimlerin baz›lar› ülkesine göre kardefl türleri de içine alan bir geniflli¤e
sahiptir.

Hikâye kavram› bafllang›çta Arapçada k›ssa ve rivayet anlamlar›nda kullan›lm›fl-
t›r. Daha sonra e¤lendirmek amac›yla taklid anlam›nda görülürse de, hikâye ger-
çek veya hayalî olaylar›n, maceralar›n özel bir üslupla nakil veya tekrar› demektir
(Elçin 1986: 444). Halk hikâyesi ise Anadolu’da göçebelikten yerleflik hayata geçi-
flin ilk edebî ürünlerinden olup aflk, kahramanl›k, vb. gibi konular› iflleyen, Türk,
Arap, ‹ran ve Hint kaynakl› olan, büyük ölçüde âfl›klar ve meddahlar taraf›ndan
anlat›lan, naz›m nesir kar›fl›m› anlatmalard›r (Alptekin 2002: 18).

Alman Türkolog Otto Spies ise, daha çok sevgi konulu halk hikâyelerinden ha-
reket ederek, halk hikâyesini “Bir sevgiliyi elde etme yolundaki maceralar› anla-
tan masal.” olarak tan›mlam›flt›r (Boratav 1946: 72). 

Konuyla ilgili daha genifl bilgiler için Ali Berat Alptekin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yap›-
s› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar› 2000) adl› kitab›na bakabilirsiniz.

Halk hikâyesini dinlemenin bir ihtiyaç olup olmad›¤›n› tart›fl›n›z.

HALK H‹KÂYELER‹N‹N ÖZELL‹KLER‹
Halk hikâyeleri çeflitli aç›lardan incelenebilir; ancak bunlar›n en önemlileri afla¤›-
da s›rayla ele al›nacakt›r.

fiekil Özellikleri
l. Halk hikâyeleri, naz›m, nesir kar›fl›m› anlatmalard›r. Bu yönüyle di¤er halk an-
latmalar› olan masal, efsane ve f›kradan kolayl›kla ay›rt edilebilir. Her ne kadar
masal metinleri aras›nda, çok az da olsa, manzum k›s›mlar varsa da, bunlar halk
hikâyelerinin yan›nda çok zay›f kal›r. 
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Kol: Hikâye, destan gibi
türlere ait farkl› bölümlere
verilen ad.

Meddah: Seyirlik halk
oyunlar›n›n ortak
ö¤elerinden bir bölümünü
hikâyecilik hünerlerine katan
ve böylece, hikâye
anlatmas›na tek ve canl›
aktörlü bir oyunun
niteliklerini kazand›rma
çabas›nda olan sanatç›ya
verilen ad.
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Masal: Metni gerçeklikten
uzaklaflt›racak nitelikte
ola¤anüstülükler içeren,
bafllang›ç, bitifl ve ara
sözlerinde tekerlemeden de
yararlan›lan, düz yaz›
biçimdeki k›sa kurgusal anlat›.

Efsane: Anlat›c› ve
dinleyicileri taraf›ndan gerçek
oldu¤una inan›lan ya da
gerçekli¤i konusunda
flüphede kal›nan bir olay,
durum, bilgi ya da kifliyi konu
edinen k›sa, konuflma dilinde
anlat›.



Halk hikâyelerindeki tasvirlerle duygusal olarak düflük yo¤unluktaki k›s›mlar
mensur olarak anlat›l›r. Duygu yo¤unlu¤unun artt›¤› yerler ile konuflmalar ise ge-
nellikle fliirlerle dile getirilir. 

Manzum parçalar büyük ölçüde hece vezniyle söylenir. 7, 8, 11, 14 ve 15’li he-
ce ölçüsüyle karfl›laflt›¤›m›z bu fliirlerin vezin çeflitlili¤i anlat›c›n›n ustal›¤›ndan kay-
naklanmaktad›r. Usta anlat›c›lar daha çok 7, 8 ve 11 heceli fliirlere a¤›rl›k verirler.
Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber gibi hikâyelerde manzum k›s›mlar daha çok 7 he-
celidir. Di¤er halk hikâyelerinde ise 8 ve 11’liler ço¤unluktad›r. Halk hikâyelerinin
de¤iflmeyen k›s›mlar› manzum olanlard›r. Mensur k›s›mlarda ise anlat›c› konuyu
de¤ifltirmemek flart›yla istedi¤i de¤iflikli¤i yapma serbestli¤ine sahiptir. O, ana ya-
p›y› bozmamak flart›yla metne eklemeler yapabilmekte veya tam tersi olarak met-
ni k›saltma yoluna gidebilmektedir. Asl›nda olmayan, ancak anlat›c›s›na göre ekle-
nebilen k›sa hikâyeler de vard›r. Karavelli ad› verilen bu ek hikâyecikler her an-
lat›c›da farkl› olabilir (Boratav 1946: 51).

Halk hikâyesi anlatma gelene¤i Do¤u Anadolu’ya özgü olup baflka bölgeleri-
mizde daha az görülür. Bu bölgede hikâyeler duvaggapma, peflrov, selçuk, vb.
gibi adlar verilen bölümle bafllar. Bu bölüm, e¤er fliirle bafllayacaksa, en az üç ay-
r› fliirin okunmas› gerekecektir.

Anlat›c›, halk hikâyesinin asl›nda yer alan türkülerin veya fliirlerin dörtlükleri
aras›na bir mâni yahut sekiz heceli baflka türkü veya fliirin dörtlüklerini ekleyebi-
lir. Buna, türkülerin peflrevi (Boratav 1946: 51) ad› verilir. Afla¤›da, hikâyenin as-
l›nda yer alan 11 heceli bir türkünün son dörtlü¤ünün ard›ndan söylemifl mani bi-
çimdeki peflrevi görülmektedir. 

...
Abdulla’yam yanar gönlüm oda yar
S›¤al ba¤r›m bafl› yanar oda yar
E¤er gelse beni salan oda yar
Ne do¤rusun deyer ne sagi neyler
Bayat›s› [mânisi]:
Gargam›fla
Yol gider Sar›gam›fl’a
Yüz böyle neylesen
Bir Mevla gargam›fla (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 78).

Halk hikâyelerindeki fliirler daha çok hikâyenin birinci derece kahramanlar› ta-
raf›ndan söylenir. Afla¤›da, Sevdakâr hikâyesinin bafl kad›n kahraman› Gülenaz ile
yard›mc› karakter nenenin karfl›l›kl› söyledi¤i fliir yer almaktad›r.

Ald› nene: 
Yeriflende derdim eyledim malum
Keflge demeseydim lal olsun dilim
Sana yar m› olur o gann› zal›m
Ahl›n› zihnini o¤ratma zaya
Ald› Gülenaz:
Gülenaz flad de¤il yas donu giyer
Gönlü gamgin olan can›ndan doyar
Rica minnet gabul etmesse e¤er
Niye düflmedin sen hak-i paya (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 403).

Bazen de kahraman karfl›s›ndakine; dil ile mi, tel ile mi söyleyeyim, diye sorar.
Anlat›c› manzum konular› daha çok saz eflli¤inde söyler. E¤er saz› yoksa veya saz
çalmas›n› bilmiyorsa eline ald›¤› bir sopay› saz gibi kullanabilir. 
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F›kra: Konusunu yaflamdan
alan, bir sonuç ç›karma
amac›nda olan, yo¤un bir
anlat›ma sahip, güldürü
unsurlar› içeren k›sa düz yaz›
biçimindeki anlat›. 

Karavelli: Halk hikâyelerinin
anlat›ld›¤› hikâyeler aras›nda
yer verdi¤i k›sa, mensur,
ibret verici veya güldürücü
hikâye.

Duvaggapma: Halk
hikâyelerinin sonunda âfl›k ve
maflu¤un
kavuflturulmas›ndan sonra
söylenen genellikle
muhammes ve müseddes
türünde flen, flakrak nefleli
güzellemelere verilen ad.

Peflrev; Peflrev: Halk hikâyesi
anlatmaya bafllamadan önce
söylenen mensur ve manzum
parçalara verilen ad.

Selçuk: Saz meclislerinde
âfl›¤›n kendi fliirlerini
okumadan önce yahut bir
hikâyeyi anlatmaya
bafllamadan önce fikrî,
mistik hatta didaktik tarzda
söyledi¤i manzum ürün.



Halk hikâyelerinde karfl›laflt›¤›m›z naz›m-nesir kar›fl›m› olma özelli¤i Hazar De-
nizi’nin bat›s›ndaki Azerbaycan, Türkiye ve Balkanlarda ortakt›r. Ayr›ca bu durum
az da olsa Türkistan co¤rafyas›ndaki metinlerde de görülmektedir. Ancak bu me-
tinlerin zaman zaman manzum olma özelli¤i ile de karfl›laflmaktay›z.

2. Halk hikâyelerinin giriflinde, masallardaki kadar olmasa bile, kal›plaflm›fl söz-
ler de görülür. Bunlar›n yaz›l› kaynaklarda daha belirgin flekilde görülmelerine
karfl›l›k anlatmalarda daha az yer verilir. Bu kal›plaflm›fl sözlerin ustal›kla yerli ye-
rinde kullan›labilmesi anlat›c›n›n ustal›¤›yla orant›l›d›r.

Efendim, olsun deminiz, olmas›n geminiz, hay›ra dönsün serenceminiz. Deyil-
ler ki... (Aslan 1990: 137). 

Hikâyenin sonu da bir dua ile tamamlan›r:
Hekâyemiz burada menziline yetdi. Allah darda galanlari, m›rad üsdünde

olanlari m›rad›na gavufldursun (Bali 1973: 187).
3. Halk hikâyelerinin dili sözlü anlatmalarda sade, anlafl›l›r olmas›na karfl›l›k,

yaz›ya aktar›lm›fl metinlerde daha a¤›rd›r. Sözlü kaynaklar›n dil özelliklerinde, an-
lat›ld›¤› co¤rafyan›n a¤›z özelikleri öne ç›karken yaz›l› kaynaklarda dönemine uy-
gun bir anlat›m vard›r. 

O¤lan iflüdüb serv-i cihân›n yan›na gelüb, ‘Ben giderim’ diyince hûblar flâh›
sarmaflub feryad idince, bu kadar yalvard› çare bulamad› (Türkmen 1974: 200). 

4. Halk hikâyelerinin girifl k›sm›na hikâyenin asl›nda olmayan parçalar eklene-
bilir. Bunlar bölgelere göre farkl› adlar alt›nda (selçuk, peflrov, sersuhane) söylen-
se de ifllevleri ayn›d›r.

5. Yazma ve basma kaynaklardaki halk hikâyelerinin uzun olmas›na karfl›l›k,
kaynak kiflilerin anlatt›¤› halk hikâyeleri daha k›sad›r. Çünkü özellikle basma kay-
naklarda haz›rlayanlar›n halk hikâyesini eksiksiz olarak kaleme almalar› söz konu-
sudur. Ayr›ca insanlar›n konuya ilgisinin azalmas› sonucunda sözlü hikâyelerdeki
manzum parçalar büyük ölçüde unutulmaktad›r.

6. Halk hikâyelerindeki güzel ve çirkin
tasvirlerinin dili Arapça ve Farsça tamla-
malarla süslü bir dil olup oldukça da
a¤›rd›r. Ancak sade bir dille söylenenle-
ri de görülür. Zaman zaman tekerleme
özelli¤i gösteren bu metinler, seci ve ali-
terasyonlarla süslenmifltir:

“Âfet-i cihan, hükmü Süleyman, bir
kar›fl gerdan, Zelhâ-y› sânî, Yusuf-i za-
man, al› al k›rm›z›s› k›rm›z›, her bir k›r-
m›z›s› de¤er yüz bin k›rm›z› (alt›n); ya-
na¤›na bir fiske vursan bal palûzesi gi-
bi, k›rk gün, k›rk gece tim tim titrer.” (Bo-
ratav 1946: 42).

“Geddi hub gemet, Zülfü zülûmat,
Cebhi mâhiyyat, Gafldar› heddet, Heddi
gudûret, Müjgân› Herrat, Dü çeflmi afat,
Bir bedir s›fat, Dihan› neba, Etri Mela-
hat, Buhah ebiyyat, Sinesi seyhat, Meleh

secehat, G›lman nezaket, Hüriye nisbet.” (Aslan 1975: 355).
“Yapa¤› saçl›, bir kazan bafll›, bir kazma diflli... Bir inek bafll›, bir camus ayak-

l›, karn› dalakl›, burnu sümüklü, gözü çapakl›, kalbur kulakl›... Beli bükülmüfl,
difli sökülmüfl, bir nesne bilmez, hiç yüzü gülmez” (Boratav 1946: 44).
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Sersuhane: Saz
meclislerinde âfl›¤›n kendi
fliirlerini okumadan önce
yahut bir hikâyeyi anlatmaya
bafllamadan önce fikrî,
mistik hatta didaktik tarzda
söyledi¤i manzum ürün.

Resim 1.1

Ferhat ile fiirin 

Kaynak:
(Aksel, 1960)



7. Halk hikâyelerinde kahramanlar›n hareketleri, bir yere gidiflleri, bir olaydan
baflka bir olaya geçiflleri ve uzun zaman› k›saca ifade etme, vb. gibi olaylar kal›p-
laflm›fl sözlerle ifade edilir.

“Derelerden sel kimi
Tepelerden yel kimi
Hamza Pehlivan kimi
Bâdei serser kimi
Âfl›h dili yüyrü¤ olu
At aya¤› külüng olu
Tez vurur tez yetirir
Menziline tez götürür” (Aslan 1975: 232).

8. Halk hikâyesi metinleri içinde, k›ssadan hisse almak, konuyu daha iyi anlat-
mak gibi amaçlarla di¤er halk edebiyat› ve halk bilimi ürünlerinin örne¤ine bolca
rastlanabilir. En s›k rastlanan edebi türler flunlard›r:

a. Masal ve Efsane:
Masal, örne¤in k›ssadan hisse ç›karmak amac›yla hikâyenin içine yerlefltirilebi-

lir. Örne¤in, Erzurumlu Meddah Behçet Mahir, Eflref Bey hikâyesinde çok bilinen
bir hayvan masal›n› anlat›r. (Bkz. Ek: Metin 1). 

Efsanelerimizde önemli bir yeri olan tayyi zaman ve tayyi mekân motifini Kerem
ile Asl›, Tahir ile Zühre ve Âfl›k Garip hikâyelerinde de bulmaktay›z (Bkz. Ek: Metin 2).

Bu etkileflimin ters yönlüsü de söz konusudur. Örne¤in, halk hikâyeleri içeri-
sinde önemli bir yeri olan Ferhat ile fiirin, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre hikâ-
yelerinin sonuç bölümlerinde karfl›laflt›¤›m›z mezarda gül bitmesi motifi bugün
efsaneler içerisinde de¤erlendirilmektedir. Yine, Köro¤lu ile ilgili anlat›larda efsa-
ne unsurlar›yla karfl›lafl›labildi¤i gibi, Köro¤lu, afla¤›da örne¤i sunulan, Osmani-
ye’de tespit edilen yer adlar›yla ilgili bir efsaneye kaynak da olabilmektedir:

“Adana’n›n Osmaniye ilçesinin (flimdi Osmaniye il) tren istasyonundan Ada-
na’ya do¤ru eski Adana yolu gider. Bu yol üzerinde Viranflehir denilen bir yer vard›r.

Y›llar önce burada bir flehir kuruluymufl. fiehrin nas›l kayboldu¤u bilinmemek-
tedir. Yaln›z kal›nt›lardan bir flehir oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bir zamanlar Köro¤lu, babas› ile buradan at üzerinde geçerler. Bu s›rada ba-
bas› Köro¤lu’na:

“O¤lum nereye geldik?” der.
Köro¤lu da babas›na bulundu¤u yeri tarif eder. Bunun üzerine babas› kafas›-

n› e¤erek gitmeye bafllar. Köro¤lu, babas›na bafl›n› neden e¤di¤ini sorar. Babas›:
“A¤aç dallar›na bafl›m de¤mesin diye e¤iyorum.” der.
Bunun üzerine Köro¤lu:
“Eski çamlar bardak oldu, a¤aç m› kald›?” der.
Köro¤lu’nun babas› da:
“Desen ki koca flehir viran oldu.”

Bunun üzerine o yöreye Viranflehir denilir. Günümüzde o flehirden kal›nt›lar
(bahçe duvar›, cere k›r›klar›, vb.) rastlanmaktad›r.

Burada “yap›l›” ad› verilen bir de su bulunmaktad›r. “Hüyük” denilen tepede
buradad›r (Gökfidan 1991: 52).

b. Dualar: Halk hikâyesi anlat›c›lar› s›k s›k dua (alk›fl)lardan yararlan›rlar. Bu
tür dualar fertler için yap›ld›¤› gibi, geneli de konu almaktad›r. Hikâyelerin girifl k›-
s›mlar›nda “Ey benim Rabbim, ben senden flunu isterim ki bene vermezsen verme,
yeter ki benim kardafl›m›n yüzünü güldür.” (Altun 2007: 207); orta k›s›mlar›nda,
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Tayyi zaman ve tayyi mekân:
Daha çok ermifllerin geçmifl,
gelecek ve flimdiki zamanda
yolculuk etmesi, uzun
mesafeleri k›sa sürede
gitmesini ve mekân› ortadan
kald›rarak ayn› anda birden
fazla yerde görünmesini
ifade eden ola¤anüstü eylem.

Mezarda gül bitmesi: Halk
hikâyeleri (Tahir ile Zühre,
Arzu ile Kamber, Ferhat ile
fiirin)nde dünyada
kavuflamayan kahramanlar›n
mezarlar›ndan k›rm›z› ve
beyaz gül bitmesi ve tam
kavuflacaklar› s›rada cad›y›
temsil eden karaçal›n›n
arada ç›kmas› ve onlar›n
kavuflmas›n› engellemesi.



“Size hay›rl› günler nasip etsin. Allah devaml› olarah Türkiyemize zarar verme-
sin.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 824); hikâyelerin sonunda ise, “Bu hikâyemiz
burda sona erdi. Allah Türkiye Cumhuriyetimize bir mani keder vermesin. Sizlere
de hay›rl› ömür, hay›rl› ifller nasip olsun.” denilir (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 466).

c. Atasözleri: Halk hikâyeleri atasözleri için önemli bir kaynakt›r. Bugün halk
hikâyesi metinleri aras›nda binlerce atasözü tespit edilmifltir. Halk hikâyelerinde
atasözleri daha çok e¤itici konular ifllenirken verilir. Afla¤›da atasözlerinden örnek-
ler sunulmufltur. 

“Arayan Tanr›s›n da bulur belas›n da bulur.” (Görkem 2000: 222).
“Yahu bizim atd›¤›m›z dafl gurba¤ay› ödemir.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 536).
“Meflhur darb-› meseldir ki: Deryaya düflen y›lana sar›l›r.” (Boratav 1946: 240)
“ Gemisini gurtaran gaptand›r.” (Aslan 1990: 102).
“Devletlü, her geceyi kadir bil, her kifliyi H›z›r bil. “ dediler (fiimflek 1987: 208).
“H›rh›z evden olirsa, öküz bacadan da çal›nir.” (Sakao¤lu vd. 1999: 23).
Ayr›ca, hikâyelerde anlat›c›n›n yaflad›¤› bölgeyle ilgili birtak›m örf ve âdetlere,

kültürel özelliklere rastlanabilir. Özellikle do¤um, evlenme ve ölüm âdetlerinde
metnin asl›na ba¤l› kal›nmay›p kaynak flahs›n bildi¤i flekilde anlat›l›r.

“...Hay›rl› olsun diye hokkabaz, davulbaz, oyunbaz, o günkü gün, ahflama ka-
dar, Tifliz’in içerisi bafltanbafla seslendi. Gençler, çok oyunlar oynadi. O gün, per-
flembe gecesi idi, iki âfl›¤› murad›na verdiler.” (Türkmen 1974: 241).

Halk hikâyelerinin genel özellikleri konusunda neler söyleyebiliriz?

‹çerik Özellikleri
1. Halk hikâyelerinin konular› genellikle aflk (Erciflli Emrah, Derdiyok ile Zülfi

Siyah, Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre, vb.) ve kahramanl›k (Köro¤lu, Kaçak Ne-
bi, vb.)t›r. Bazen de iki konu birlikte ifllenmifltir (Kirmanflah, Yaral› Mahmut, fiah
‹smail, Bey Böyrek, vb.).

2. Halk hikâyelerinde anlat›lan baz› olaylar›n tarihle çok yak›n iliflkisi vard›r.
Köro¤lu hikâyelerinde celali ayaklanmalar›n›n; Erciflli Emrah ile Selvihan hikâye-
sinde fiah o¤lu Abbas’›n Van Kalesini kuflatmas›n›n; Yaral› Mahmut hikâyesinde
‹stanbul Padiflah›’n›n Gence’ye yapt›¤› seferin izlerini bulabilmekteyiz. 

3. Halk hikâyeleri gerçek olman›n yan›nda ola¤anüstülüklerle de süslenmifltir.
Konuyu örneklendirecek olursak; Köro¤lu’nun su üzerindeki üç köpü¤ü içmesi
üzerine flairlik, kahramanl›k ve ölümsüzlük özelliklerini kazanmas› (Boratav 1946:
250-251); Âfl›k Garip’in, Hazreti H›z›r’›n at›n›n aya¤›n›n alt›ndan ald›¤› topra¤›, an-
nesinin görmeyen gözlerine sürmesi üzerine gözlerinin aç›lmas› (Türkmen 1974:
287); Kamber’in bedduas› üzerine Arzu’nun gelin giderken bindi¤i bütün atlar›n
belinin k›r›lmas› (fiimflek 1987: 91); Kerem ile Asl›’n›n yanarak kül olmas› (Duymaz
2001: 68-78) gibi.

4. Kahramanlar genellikle ailenin tek çocu¤u olup ola¤anüstü bir flekilde dün-
yaya gelir. Sevgi konusunu iflleyen halk hikâyelerinde padiflah ve vezirinin çocu-
¤u olmaz. Gurbete ç›karlar, dinlenmek ve ibadet etmek için bir su bafl›nda durur-
lar, iki rekât namaz›n ard›ndan derviflle (Hazreti H›z›r, pir) karfl›lafl›rlar. Onun ver-
di¤i elman›n yenilmesiyle kad›n hamile kal›r ve dokuz ay sonra çocuklar› olur. Pa-
diflah ve vezirinin çocuklar› zeki olmalar›n›n yan›nda, herkesin dikkatini çekecek
derecede güzel ve yak›fl›kl›d›rlar da. Ayr›ca padiflah ve vezirin baflka çocuklar› da
olmaz. Bu sebepten gerek halk hikâyesinin kad›n kahraman›, gerekse erkek kah-
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raman› biricik k›z ve biricik o¤uldurlar. Kerem ile Asl›, Tahir ile Zühre, Emrah ile
Selvihan, vb. gibi.

5. Halk hikâyelerinin kahramanlar› de¤iflik flekillerde birbirlerine âfl›k olurlar.
Bunlar› dört ana bafll›k alt›nda s›ralayabiliriz:

a. Bade içme yoluyla âfl›k olma: Türk dünyas› anlatmalar›n›n tamam›nda gö-
rülmektedir. Bade (buta, bota) içme âfl›kl›k ve halk hikâyecilili¤inin d›fl›nda flaman
ve destanc› olmada da görülmektedir. 

Konuyla ilgili ‹lhan Baflgöz’ün de¤erlendirmesi flu flekilde özetlenebilir: 
1. Uykuya yatma.
2. Rüyada pir elinden dolu (buta, bade) içilme.
3. Bay›lma, a¤›zdan köpükler saç›lma.
4. Müzik aletinin sesinin duyulmas› üzerine ay›lma.
5. Destan veya fliir söylemeye bafllama (Alptekin 2009: 38-39).
Türkiye’de âfl›kl›k gelene¤i ve halk hikâyecili¤inde gördü¤ümüz bu gelenek

Azerbaycan ile birlikte di¤er Türk ülkelerinde de ortakt›r. Ancak co¤rafyaya ba¤l›
olarak hayc›, destanc›, halk hikâyecisi olunabilmektedir. fiamanl›kla olan benzer-
likten hareketle de Türk âfl›k edebiyat›nda gördü¤ümüz bu gelene¤in yeni olma-
d›¤›n›, ‹slâm öncesi âdetleriyle iliflkili oldu¤unu söyleyebiliriz.

Anadolu sahas› araflt›r›c›lar› bade içme motifini dört ana bafll›k alt›nda de¤er-
lendirmifllerdir: 

1. Haz›rl›k safhas›: Âfl›k ve maflukun bade içmeden önceki (âfl›k olmadan ön-
ceki) durumunun ele al›nmas›.

2. Rüya: Bir yerde (çeflme, harman, mezarl›k) uyuma, pir (aksakall› ihtiyar,
dervifl, Hazreti H›z›r) elinden üç bade içilmesi.

3. Uyan›fl: Bayg›n vaziyette yatan kahraman›n saz sesini duyunca uyanmas›.
4. ‹lk deyifl: Âfl›¤›n rüyada olanlar› fliirle ifade etmesi (Günay 1986: 116-117).
Bade içmenin iki çeflidi vard›r. E¤er hikâyeci, anlatmas›nda kahramanl›k tema-

s›n› iflleyecekse er dolusu bade içirilir. Bunun pek fazla örne¤i olmay›p Anadolu
sahas›nda Köro¤lu’nun bu çeflitten bade içti¤i düflüncesi yayg›nd›r.

Sultan Murad taraf›ndan babas›n›n gözlerine mil çekilmesi üzerine Köro¤lu
(as›l ad› Ruflen Ali) intikam almak için yurdunu, evini bark›n› terk eder. Bingöl ci-
var›nda bir p›nar bafl›nda üç dervifl görür. Selâm verir. Dervifller onu davet eder-
ler. Köro¤lu da yanlar›na oturur. Dervifllerden birisi di¤erine sorar: “Hangi bade-
den sunal›m?”

Di¤erleri, Köro¤lu’na bakarlar: “Er dolusu!”
Öteki dervifl tas›, p›nardan doldurarak Köro¤lu’na verir. “Yaradan aflk›na iç!” der.
‹çince: “Aman dervifl baba yand›m.” der.
Dervifl bir daha doldurur verir: “Bunu da iç pirler aflk›na.”
Köro¤lu ikinci doluyu da içer.”Aman yand›m, ba¤r›m› atefl kaplad›!” der. 
O zaman dervifl bir bade daha sunar. “Bu da sevece¤in k›z aflk›na, nasibin üç

olsun.” der.
Köro¤lu üçüncüyü de içince atefl kesilir. Hemen orada eline geçirdi¤i bir odun

saz olur. Bafllar Köro¤lu en usta âfl›klar gibi çal›p söylemeye.” (H›nçer 1968: 5160).
Halk hikâyesi anlat›c›s›, kahramanlar› birbirine âfl›k edecekse bu durumda pir

dolusu bade içirilmektedir. Bu çeflitten badenin pek çok halk hikâyesinde örne¤i
vard›r. 

Pir dolusu badeyi, Âfl›k Garip, Âfl›k Tahir, Âfl›k Kerem, Erciflli Emrah, Ç›ld›rl›
Âfl›k fienlik, Narmanl› Sümmanî, Bard›zl› Nihanî, Posoflu Müdamî, Posoflu Zülâ-
lî, Bayburtlu Celalî, Âfl›k Yaflar Reyhanî, Âfl›k Murat Çobano¤lu, Âfl›k Osman Fey-
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manî, Âfl›k fieref Tafll›ova, Temel Turabî, Öksüz Ozan, Erol fiahiner, vb. içtiklerin-
den söz etmektedirler. Yukar›da adlar›n› sayd›¤›m›z âfl›klar›n büyük ço¤unlu¤u ba-
de içmenin dört aflamas›n› da tamamlam›fllard›r. 

Badeyi; üçler, yediler, k›rklar, Hazreti H›z›r, Hazreti Ali, Hazreti Peygamber
içirmektedir. Rüyada s›v›n›n d›fl›nda, bir dilim portakal, elma, turunç da veril-
mektedir. Mesela Erzurumlu Temel Turabî bir dilim portakal› yedikten sonra âfl›k
olmufltur.

Âfl›k Temel Türabî’ye göre bade ilahî bir rüzgârd›r, bir sevgidir. Allah’›n vermifl
oldu¤u bir tatt›r. Badenin sebebi de bazen s›ra d›fl› bir olay, bir dilim portakal, uy-
ku açmada kullan›lan bir tas flerbet, vb.dir.

Bade içildikten sonra halk hikâyesi kahramanlar›nda gözle görülür de¤ifliklik-
ler oluflur. Örne¤in, Asuman ile Zeycan hikâyesi’ndeki gibi a¤z›ndan köpük saç›l-
mas› (hikâyenin tamam› için bkz. Ek: Metin 3), yemeden içmeden kesilmesi, kah-
raman›n yaln›zl›ktan hofllanmas›, vb. gibi.

b. Ayn› evde büyüyen kahramanlar kardefl olmad›klar›n› ö¤renince bir-
birlerine âfl›k olurlar: Derviflin verdi¤i elman›n yenilmesiyle dünyaya gelen pa-
diflah ve vezirin çocuklar› bafllang›ç itibariyle birbirlerini kardefl zannederler. An-
cak arabozucu bir tip olan cad›n›n gençlere kardefl olmad›klar›n› aç›klamas› üzeri-
ne bunlar birbirlerine karfl› ilgi duymaya bafllarlar. Bunun üzerine k›z saraya hap-
sedilirken erkek sürgün edilir. Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre hikâyelerinde bu
tür âfl›k olman›n örnekleri görülmektedir. 

c. ‹lk görüflte âfl›k olma: Halk hikâyeleri kahramanlar› aras›nda gördü¤ümüz
bir baflka âfl›k olma özelli¤idir. Genellikle ava giden delikanl› ilk defa karfl›laflt›¤›
k›za âfl›k olmaktad›r. fiah ‹smail hikâyesinde fiah ‹smail, Cihan ve Abdullah hikâ-
yesinde Abdullah, Hurflit ile Mah›mihri hikâyesinde Hurflit av alan›nda gördükleri
k›zlara (Gülizar, Cihan, Mah›mihri) âfl›k olmaktad›rlar.

ç. Resim görerek âfl›k olma: Bu yolla âfl›k olmaya halk hikâyelerinde daha
çok rastlamaktay›z. Bezirgân veya derviflin gösterdi¤i resimdeki k›z› gören genç,
an›nda kendisinden geçer ve bay›l›r. Bunun üzerine hekimler ça¤›r›l›r, fakat onun
derdi hekimlik de¤ildir; o gördü¤ü resme âfl›k olmufltur. Bu motifi daha çok Kö-
ro¤lu kollar›nda görmekteyiz.

6. Destan ve masalda oldu¤u gibi, halk hikâyelerinin de özel anlat›c›lar› vard›r.
Masal anlatana masal anas›, masal ninesi; destan anlatana, destanc›, ›rc›, y›rc›;
halk hikâyesi anlatanlara hekâtç›, meddah, âfl›k gibi adlar verilmektedir.

7. Hikâyenin baz› bölümlerinde dinleyiciler (okuyucular) için yap›lan dualar
vard›r. Halk hikâyelerinde ferdî yap›lan dualar›n yan› s›ra geneli içeren dualar da
bulunmaktad›r. Bunlar hikâyenin bafl›nda, ortas›nda ve sonunda karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Tespit etti¤imiz yüzlerce dua örne¤inden üçü ve kullan›m yeri flöyledir:

a. Yar›m kalan, bir gecede bitmeyen hikâyelere ertesi gün kald›¤› yer-
den bafllama: Sabah oldu, cümlemizin üstüne hay›rl› sabahlar aç›ls›n.

b. Hikâyenin belirli yerlerinde, özellikle sabah vakti için kullan›lan dua:
...O gece geldi, sabah oldu. Hay›rl› sabaklar cümle âlemin üzerine aç›ls›n inflallah.

c. Hikâyenin kahramanlar› birbirine kavufltuktan sonra: Hikâyemiz erdi
hâtime, rahmet olsun gelmifl geçmifl cümle kara toprakta yatana. Gerek Gül’ün, Ali
fiîr Nevâyî’n›n ve Hüseyin Baykara’n›n ruhuna ve gerekse nâmurâd ölmüfl âfl›klar›n
ruhuna Fatiha. Hepsini Mevlâ garik-i rahmet eyleye! Âmin!” (Boratav 1946: 247).

8. Kahramanlar›n en büyük yard›mc›s›, Hazreti H›z›r’dan sonra binitleri olan at-
t›r. Halk hikâyelerinde H›z›r daha çok darda kal›nd›¤› anda kahramanlara yard›m
eder. Nitekim Hazreti H›z›r, Kerem ile Asl› ve Âfl›k Garip hikâyelerinde da¤ bafl›n-
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da veya zorda kalan kahraman› at›n›n terkisine alarak kurtarmakta ve k›sa zaman-
da gitmek istedikleri yere ulaflt›rmaktad›r. 

At ise bütün halk hikâyelerinde erkek kahramanla kardefl gibidir. At›n dünyaya
gelifli ile kahraman›n do¤umu aras›nda paralellikler vard›r. Hazreti H›z›r (dervifl, pir,
ak sakal)’›n verdi¤i elmay› çiftler yerken kabu¤unu da ah›rdaki k›srak yemektedir.
Böylece do¤acak kahramanla birlikte onun biniti de do¤uma haz›rlanmaktad›r.

Bu atlar›n baz›lar›n›n özel adlar› vard›r: Karakaytaz: Kirmaflah’›n at›. K›r ve Do-
ru Atlar: Köro¤lu’nun at›. Düldül: Hazreti Ali’nin at›. Aflkar: Battal Gazi’nin at›. Si-
yah At: Kamber’in at›. Kamertay: fiah ‹smail’in at›. Bengiboz: Bey Böyrek’in at› vb. 

9. Kahramanlar bazen insan d›fl›ndaki varl›klarla da konuflurlar. Kerem ve So-
fu, Isfahan’dan bafllay›p Halep’te sona erdirdikleri yolculuklar›nda her tipten in-
sanla (kad›n, erkek, çocuk) söyleflirler. Bunun yan›nda fazla olmamakla birlikte,
geyik, ahu, ceylan, turna gibi hayvanlar, da¤, (Karada¤, Erciyes Da¤›) kaya, köp-
rü, ›rmak (K›z›l›rmak) ve mezarl›kta karfl›laflt›klar› bir kuru kafa iskeletiyle karfl›l›k-
l› fliir söylemektedirler (Duymaz 2001: 86-87). Mecnûn çöldeki hayvanlarla Ley-
lâ’ya (fienocak 2000: 231), Arzu, bulut ve kufllarla (Ekrem vd. 1985: 131-132) anne-
sine haber göndermektedir.

10. Halk hikâyelerin büyük bir k›sm› yaflam›fl veya yaflad›¤› rivayet edilen âfl›k-
lar›n hayatlar›n› konu almaktad›r. Tahir, Kerem (Kerem Dede), Garip, Tufarganl›
Abbas, Gurbanî, Emrah, Valeh, Karaca O¤lan ve Sümmanî bu âfl›klardan sadece
birkaç›d›r. Hikâyeci, âfl›klarla ilgili duydu¤u hikâyelerine yeni unsurlar da ekleye-
rek bunlar› naz›m-nesir kar›fl›m› olarak dinleyiciye sunarlar.

11. Metinlerde, halk hikâyesi kahramanlar›n›n dua ve beddualar›n›n gerçeklefl-
ti¤i görülmektedir. Bunun en güzel örne¤ini Arzu ile Kamber hikâyesinde görmek-
teyiz. Arzu’nun; “Allah’›m beni Kamber’e kavufltur da, istersen kavuflturdu¤un an-
da can›m› al!” (fiimflek 1987: 301) fleklindeki duas› kabul görmüfl ve iki genç bir-
likte ölmüfllerdir. 

Kerem, Asl›’n›n peflinden y›llarca koflmas›na ra¤men, Asl›’da herhangi bir âfl›k-
l›k izi yoktur. Kerem’in; “Allah, ya Rabbi! fiu bendeki aflk›n n›sf›n› bu k›za kerem
eyle” fleklinde dua etmesi üzerine Asl› da Kerem’e âfl›k olur: “Fil-hâl k›z Kerem’e
âfl›k olup yanup tutuflmaya bafllad›. Heman k›z kapuy› açup Kerem’in boynuna
sar›ld› ve Âfl›k Kerem’in saz›n› eline ald›. Aflk atefliyle Kerem’e bu tahrir üzere bu
türkiyi söyledi...” (Duymaz 2001: 282). 

Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâyesinde saz çalmas›n› bilmeyen Emrah dua
edince kendisine âfl›kl›k verilir: “Ey yohlar› var eden Allah, on sekiz bin âlemin
herkeflin murad›ni döne döne veren sen, herkefli bir meskene yetiren sen, ya bene
bir sevda, bilgi ver, ya burda emanat›n› al!” diye dua edip yatt›ktan sonra rüyas›n-
da bade içerek âfl›kl›k mesle¤ini ö¤renmifltir (Bali 1973: 103).

12. Halk hikâyelerinde mekân, üzerinde yaflan›lan dünyad›r. Daha çok hikâye-
lerin bafllang›ç yeri Hayber, Herat ve Isfahan’d›r. 

Bununla beraber baz› hikâyeler dar bir muhitte de teflekkül edebilir: Arzu ile
Kamber, Asuman ile Zeycan, Hurflit ile Mah›mihri, vb. (Erzincan, Kalezehofl, yayla).

Baz› halk hikâyelerinde ise mekân Kafkaslar ve Ortado¤u’dur: Âfl›k Garip, Süm-
manî ile Gülperi, Sevdakar fiah, Salman Bey ile Turnatel Han›m, Kaçak Nebi ve
Mihrali Bey, gibi.

Masal kaynakl› halk hikâyelerinde ise mekân türün yap›s›na göre Hindistan,
Kaf Da¤›, Yemen, vb. olabilmektedir. fiah ‹smail, Kirmanflah, Latif fiah, vb.

13. Halk hikâyelerin bir k›sm›nda göçer hayat›n izlerini bulabiliriz: fiah ‹smail,
Hurflit ile Mah›mihri, Cihan ve Abdullah, Karaca O¤lan ile Elif.
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Bunlar›n d›fl›nda kalan halk hikâyelerinde ise zaman zaman zorunlu göçlere
rastlanmakla beraber yerleflik hayat da söz konusudur: Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip,
Emrah ile Selvihan, vb.

14. Arap, Fars, Hint ve masal kaynakl› hikâyelerin d›fl›nda kalan halk hikâyeleri
millî olup sadece Türkiye ve Türkiye d›fl›ndaki Türkler aras›nda anlat›lmaktad›r: Ta-
hir ile Zühre, Kerem ile Asl›, Erciflli Emrah ile Selvihan, Âfl›k Garip, vb. oldu¤u gibi. 

15. Halk Hikâyelerinin flah›s kadrosu genifl de¤ildir. As›l kahramanlar›n d›fl›nda
(Kerem, Asl›; Tahir, Zühre; fiah ‹smail, Gülizar; Kirmanflah, Mahperi, vb.), kahra-
manlar›n yak›n çevresi (anne, baba, kardefl), idareciler (padiflah, vezir, bey, vb.),
yard›mc› tipler (Hazreti H›z›r, pir, dervifl, bezirgânlar, vb.), arabozucu karakterler
(kocakar›, kara vezir, üvey ana, vb.) ve hayvan örnekleri (at, turna, geyik, ahu,
ceylan, vb.) vard›r.

16. Halk hikâyeleri genellikle mutlu sonla biter. Bununla beraber sonu çok kö-
tü bitenler de vard›r. 

a. Yan›p kül olma: Kerem ile Asl›, Hazar Denizi’nin bat›s›ndaki anlatmalarda
yan›p kül olurlar. Do¤u varyantlar›nda ise yan›p kül olma motifinin yerini ölüp di-
rilme motifi alm›flt›r. Ölen Kerem’in mezar›nda k›rk y›l bekleyen Asl›’n›n duas›yla
sevdi¤i genç dirilir. Ancak bu arada Asl› çok yafllanm›flt›r. Bu yafll›l›¤› sindireme-
yen Kerem dua edince Asl› da gençleflir. Daha sonra da Hazreti Peygamber ve
Hazreti Ali çiftlerin nikâhlar›n› k›yarlar. Yine Anadolu sahas› halk hikâyelerinde de
zaman zaman hikâye anlat›c›lar› Kerem ve Asl›’y› kavuflturmaktad›rlar. Hikâyenin
kavuflma ile bitmesinin çeflitli sebepleri vard›r. Bunlar›n bafl›nda dinleyicilerin ay-
r›l›¤› sevmemeleri gelmektedir. Boratav’›n belirtti¤ine göre 1800’lü y›llarda âfl›klar›
birbirlerine kavuflturmayan anlat›c›lar›n bafl›na baz› kötülükler geldi¤i için, Karsl›
âfl›klar toplanarak bütün hikâyelerin sonunda sevdal›lar› kavuflturmaya karar ver-
mifllerdir. Sadece Kerem ile Asl› hikâyesinin sonunu de¤ifltirmemifller, fakat onu da
günah telakki ederek fazla anlatmam›fllard›r. 

Bütün bunlar›n sebebi, hiç flüphesiz dinleyici kitlesinin bu ayr›l›¤a raz› olmama-
s›ndan, sevenlerin kavuflmalar›ndan yana tav›r almas›ndan kaynaklanmaktad›r. Hat-
ta bu yüzden hikâye anlatan âfl›¤a para veren veya aln›na silâh dayay›p; “Ya âfl›k-
lar› kavuflturursun, ya da bu kurflunu yersin.” gibi tehditler savuranlar da vard›r.

b. Mezarda gül bitmesi: Arzu ile Kamber, Ferhat ile fiirin, Tahir ile Zühre gi-
bi hikâyelerde dünyada kavuflamayan çiftlerin mezarlar›n›n üzerinde birer gül bi-
ter. K›rm›z› ve beyaz açan bu güllerin tam kavuflacaklar› s›rada aralar›ndan ç›kan
bir çal› (diken) onlar›n kavuflmas›n› engeller. Burada sembolik mitlerin izleriyle
karfl›laflmaktay›z. K›rm›z› ve beyaz güller gençleri, çal› (diken) ise cad›y› semboli-
ze etmektedir. 

Halk hikâyelerinin içerik özelliklerinin çok olmas›n› nas›l aç›klayabilirsiniz?

HALK H‹KÂYELER‹N‹N KAYNAKLARI
Halk anlatmalar› dedi¤imiz; masal, efsane, f›kra, halk hikâyesi, vb. türlerin kökeni
meselesiyle ilgili olarak de¤iflik görüfller ileri sürülmüfltür. Araflt›rmac›lar taraf›ndan
ortaya at›lan bu görüfller benzerlikler gösterdi¤i gibi, farkl›l›k da göstermektedir.
Kitab›m›z›n bu k›sm›nda önce konu ile ilgili görüflleri özetleyecek, en son olarak
da kendi görüflümüzü anlatmaya çal›flaca¤›z. 

Halk hikâyelerinin kökenleri hakk›ndaki ilk görüfl Fuad Köprülü’ye aittir. Köp-
rülü meddahlarla ilgili makalesinde konuyu afla¤›daki gibi s›n›fland›r›r:
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1. Eski Türk gelene¤inden geçen konular: Dede Korkut, Köro¤lu.
2. ‹slam gelene¤inden geçen dinî konular: Mevlid, Men(k›b-i Seyyid Battal

Gazî, Hazreti Ali Cenkleri, Hazreti Hamza’n›n Kahramanl›klar›, Eba Müslim Ho-
rasanî K›ssalar›, vb.

3. ‹ran gelene¤inden geçen genellikler dinî olmayan ve bazen de görü-
nüflte bir ‹slami renge boyanm›fl konular (‹ran yolu ile geçen Hint konular› da
bu devre girebilir): Kelile ve Dinme, fieh-Nâme, vb. ( Köprülü 1966: 366-371). 

Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyecili¤i adl› eserinde biraz da
halk hikâyeleriyle ilgili tasnifinden yararlanarak, konuyu dört ana bafll›k alt›nda
de¤erlendirmifltir:

1. Yaflanm›fl olaylar: Boratav bu bölüm içerisinde Kars, Ardahan, Artvin ve
çevresinde serküflte, kaside; Çukurova’da bozlak ad› verilen küçük hikâyeleri de-
¤erlendirmifltir. Örnek olarak da Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in tasnif etti¤i Salman Bey Hi-
kâyesi ile Çukurova yöresinde bilinen Gündefllio¤lu ve ‹lbeylio¤lu Hikâyelerinin
küçük köy muhitlerinde teflekkül etti¤ini anlat›r. 

2. Âfl›klar›n hayatlar› etraf›nda oluflan hikâyeler: Bu bölümde, yaflam›fl,
yaflad›¤› rivayet edilen âfl›klar›n hayat› etraf›nda oluflan halk hikâyeleri de¤erlendi-
rilmifltir. Konunun daha iyi anlafl›labilmesi için Boratav’›n verdi¤i örnekleri açarak
verece¤iz.

Âfl›k Garip: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmaktad›r. Hayat› etraf›nda Âfl›k Garip
(Garip ile Senem) halk hikâyesi oluflmufltur. 

Âfl›k Tahir: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› tahmin edilmektedir. Hayat› etraf›nda Tahir
ile Zühre halk hikâyesi oluflmufltur. 

Cihan: XVI. yüzy›lda Azerbaycan’da yaflam›flt›r. Hayat› etraf›nda Cihan (Cahan)
ve Abdullah adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Erciflli Emrah: XVII. yüzy›lda Van ilinin Ercifl ilçesinde yaflam›flt›r. Hayat› etra-
f›nda Erciflli Emrah ile Selvi Han adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Kerem Dede: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› tahmin edilmektedir. Hayat› etraf›nda Ke-
rem ile Asl› adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Kurbanî: XVI. yüzy›lda Güney Azerbaycan’›n Diri köyünde do¤mufltur. Hayat›
etraf›nda Gurbanî ve Peri adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Tufarganl› Âfl›k Abbas: XVI. yüzy›l›n sonu ile XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Tufar-
gan’da yaflam›flt›r. Hayat› etraf›nda Tufarganl› Afl›g Abbas ve Gülgez Peri adl› bir
halk hikâyesi oluflmufltur.

3. Köro¤lu menk›beleri ve bu tipteki di¤er menkebeler: Bunlar Köro¤lu
kollar› ile Köro¤lu kollar›na ba¤l› olan di¤er kahramanl›k hikâyeleridir. Yüzy›-
l›m›z›n bafllar›nda birer efsane olarak düflünülen Köro¤lu hikâyelerinin bugün ta-
rihî bir zemine oturtuldu¤unu görüyoruz. Tarihî kaynaklarda; Köro¤lu, Bolu civa-
r›nda yaflam›fl bir kahramand›r. Baz› araflt›r›c›lara göre bir Celâlî; baz›lar›na göre
saz flairi; baz›lar›na göre de bir halk hikâyesi kahraman› olan Köro¤lu ve arkadafl-
lar›n›n hayat› etraf›nda bu tip hikâyeler oluflmufltur.

Boratav’›n bu bölümü yazmas›ndan bu yana 70 y›l geçmifltir. Art›k elimizde Kö-
ro¤lu ile ilgili daha ayd›nlat›c› bilgiler vard›r. Bu sebeple burada biz de görüflleri-
mizi belirtmek istiyoruz:

Fuad Köprülü, Zeki Velidi Togan, Ziya Gökalp, M. Fahrettin K›rz›o¤lu, Evvel-
bek Konratbeyav, Dursun Y›ld›r›m, Fikret Türkmen ve Metin Ekici gibi araflt›r›c›lar
Köro¤lu Destan› ve onun birinci derecedeki kahraman›na daha gerçekçi bir yakla-
fl›m göstermifllerdir. Axel Olrik’in “adaptasyon teorisi’nde de belirtildi¤i gibi Orta
Asya bozk›rlar›nda (Türkmenistan-Kazakistan) sözlü kaynaklarda anlat›lan Köro¤-
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lu, Hazar Denizi’nin bat›s›na geçti¤inde yeni co¤rafyada kültür de¤erlerinden ba-
z›lar›n› al›rken, baz›lar›n› da almam›flt›r. Bunun en güzel örne¤i Köro¤lu kollar›n-
da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bolu Beyi, Hasan Pafla Silistre, Ba¤dat Turna Teli, vb.
kollar büyük ölçüde Anadolu ve Azerbaycan’da bilinirken Orta Asya’da bilinme-
mektedir. Bu kollar da büyük ölçüde XVI.-XVII. yüzy›llardaki seferlerle ilgili olma-
l›d›r. Bu yönüyle Celali ayaklanmalar›yla, Baflbakanl›k Arflivi belgelerinde sözü
edilen Köro¤lu’nun da çok farkl› kiflilikler oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak yukar›-
da baz›lar›n›n adlar›n› sayd›¤›m›z kollar, dönemindeki olaylarla beslenerek, bafl-
lang›çta manzum olarak anlat›l›rken daha sonra naz›m-nesir kar›fl›m› olarak çeflitli
ortamlarda sunulmufltur. Bu hususun en güzel örne¤i Chodzko’nun ‹ran’da derle-
di¤i ve Boratav’›n Elaziz’le ilgili olarak sözünü etti¤i varyantlarda görülmektedir.
Köro¤lu, her iki araflt›rmada da metin merkezli olarak Türkmenistan’la (co¤rafya,
tarih) ba¤lant›l› gösterilirken, daha sonraki anlatmalarda (Behçet Mahir, Ümit Kaf-
tanc›o¤lu, Haf›z Miktat, Nalbant ‹shak, Hac› Ali Özturan, Âfl›k Murat Çobano¤lu)
bu özelliklerinden s›yr›larak Anadolulu gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu hususu da
normal karfl›lamam›z gerekiyor. Çünkü bu anlat›c›lar ne Türkmenistan’›, ne de Or-
ta Asya’y› bilirler. Onlar›n en iyi bildikleri yer do¤up büyüdükleri co¤rafyad›r. O
hâlde onlar da Köro¤lu’yu gerçek co¤rafyas› yerine, hayallerindeki co¤rafyaya yer-
lefltirerek anlatm›fllard›r.

Ayr›ca Köro¤lu Destan›, Fuad Köprülü’nün tasnifinde de belirtildi¤i gibi Orta
Asya bozk›rlar›nda oluflmufl, daha sonra göçlerle birlikte, Hazar Denizi’nin kuzeyi
ve güneyini izleyerek Avrupa içlerine kadar yay›lm›flt›r. Ancak destan yeni co¤raf-
yas› (Azerbaycan, K›r›m, Türkiye ve Balkanlar)nda mitolojik ve destani özellikleri-
ni k›smen kaybetmifl, daha gerçekçi bir yap›ya oturtularak bilhassa ona Türkiye sa-
has›nda tarihî bir kimlik verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Hatta Azerbaycan ve Türkiye’nin
çeflitli flehirleri (Kars, Erzincan, Van, Bingöl) ona ev sahipli¤i yapmak istemifllerdir.
Do¤u anlatmalar›nda görülen mezarda do¤um motifi bu co¤rafyada kaybolmufltur.
Bununla beraber hemen hemen bütün do¤u anlatmalar›nda Köro¤lu’nun annesi
hakk›nda bir bilgiye rastlan›lmamas› da dikkatlerden kaçmamaktad›r.

Bütün bu hususlar da gösteriyor ki destan, Zeki Velidi Togan’›n da belirtti¤i gi-
bi, Göktürkler ça¤›nda ‹ran-Astrabad s›n›r›nda oluflmufl; buradan bat›ya ve do¤uya
yay›larak zamanla konuda, kahramanlarda, mekânda ciddi de¤iflikliklere u¤ram›flt›r.

4. Klasik manzum hikâyeler: Bu tür hikâyeler konusunu, Binbir Gece Masal-
lar›’yla, Heft Peyker, Hüsrev ü fiirin, Leylâ vü Mecnûn, Yusuf u Züleyha gibi man-
zum mesnevilerden almaktad›r (Boratav 1946: 32-34).

fiükrü Elçin’in, halk hikâyelerini s›n›flamas› da büyük ölçüde Fuad Köprülü’nün
görüfllerine benzemektedir:

1. Türk kayna¤›ndan gelenler: XVI. yüzy›lda yaz›ya geçirilen Dede Korkut
Hikâyeleri, Köro¤lu ve kollar› ile ilgili hikâyeler, âfl›klar›n hayatlar› etraf›nda oluflan
halk hikâyeleri ve bozlaklar bu gruba girmektedir.

2. Arap-‹slam kayna¤›ndan gelenler: Arap ve Fars edebiyat›nda görülen
mesnevi (Leyla ile Mecnun), masal (Binbir Gece Masallar›), ‹slami destan ve
menk›beler (Eba Müslim, Veysel Karani, Battal Gazi, Daniflmendname)den kay-
naklanmaktad›r.

3. ‹ran-Hind kayna¤›ndan gelenler: ‹lk örne¤ine Fars edebiyat›nda rastlad›-
¤›m›z Ferhat ile fiirin, kayna¤›n› Hint masallar›ndan alan Kelile ve Dimne, ‘befl ma-
sal kitab›’ anlam›na gelen Pançatantra bu grubun örnekleri aras›nda say›labilir
(Elçin 1986: 444-445).
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Kahramanl›k hikâyeleri:
Konusu kahramanl›k olan
halk hikâyelerine verilen ad:
Köro¤lu ve kollar›, fiah
‹smail, Yaral› Mahut, Celali
ve Mehmet Bey, Eflref Bey,
Salman Bey, Kirmanflah, vb.
gibi.



Ali Berat Alptekin de halk hikâyelerinin kökenini dört bafll›k alt›nda ele al›r:
1. Türk kayna¤›ndan gelen halk hikâyeleri: Köro¤lu, Âfl›k Garip, vb.
2. Arap, Fars ve Hint kaynaklar›ndan gelen halk hikâyeleri: Leyla ile Mec-

nun, Ferhat ile fiirin, Yusuf ile Züleyha, vb.
3. Masal-efsane kaynakl› halk hikâyeleri: Kirmanflah, Tapd›g, Latif fiah, fiah

‹smail, Yaral› Mahmut, vb.
4. Âfl›klar›n hayat›ndan kaynaklanan halk hikâyeleri: Kerem ile Asl›, Tu-

farganl› Âfl›k Abbas ve Gülgez Peri, Gurbanî ve Peri, Erciflli Emrah ile Selvi Han,
Sümmanî ile Gülperi, Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan, Karaca O¤lan ile Benli Efle,
Karaca O¤lan ile Elif, vb. (Alptekin 1997: 42). 

Halk hikâyesinin kaynaklar› kavram›ndan neler anlayabiliriz?

HALK H‹KÂYELER‹N‹N BÖLÜMLER‹
Halk hikâyelerinin yaz›l› kaynaklardan al›nan metinleri genellikle kal›p bir cümle
ile bafllar: Râviyân› ahbâr, nâkilân› âsâr, muhaddisân› rûzigâr flöyle rivâyet eder-
ler ki, vb. Daha sonra, kahramanlar›n aileleri, çocuksuzluk, derviflin verdi¤i elma
ile çocuk sahibi olma, derviflin çocuklara ad koymas›, gurbete ç›kma, engeller, en-
gellerin ortadan kald›r›lmas›, sevgililerin birbirleriyle kavuflmas›, araya yeni engel-
lerin girmesi üzerine tekrar ayr›lma ve sonuç k›sm›yla son bulmaktad›r. Bu k›s›m-
lar t›pk› sözlü kaynaklarda oldu¤u gibi naz›m-nesir bir aradad›r. 

Derleme metinlerde ise daha çok anlat›ld›¤› co¤rafyan›n gelene¤ine ba¤l› bö-
lümleme görülür. Meselâ, Boratav’›n Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyecili¤i adl› ese-
rinde anlat›lanlar o y›llar›n Kars’›ndaki hikâye anlatma gelene¤inin gözlem yönte-
miyle elde edilmifl fleklidir.

Halk hikâyeleri ister yaz›l›, ister sözlü kaynaktan al›ns›n, iki temel k›s›mdan
oluflur:

• Manzum k›s›mlar
• Mensur K›s›mlar
Afla¤›da anlatmalara ba¤l› olarak oluflan hikâyelerin bölümlenmesi ele al›nm›flt›r.

Manzum K›s›mlar
Bu bölüm hikâyenin de¤iflmeyen k›s›mlar›d›r. Fas›l k›sm›nda halk fliirinin de¤iflik
türlerinin örnekleriyle karfl›laflabiliriz:

1. Divan (Divanî): Halk fliirinin aruzlu türlerindendir. fâilâtün / fâilâtün / fâilâ-
tün / fâilün ölçüsüyle söylenir. En az üç dörtlükten oluflur. Kafiye yap›s› itibariyle
birinci dörtlü¤ün üçüncü m›sra› serbest, di¤erleri kendi aralar›nda kafiyeli (aaxa),
di¤er dörtlüklerin ise ilk üç m›sra› kendi aralar›nda, dördüncü m›sralar› ise birinci
dörtlü¤ün son m›sra› ile kafiyelidir (bbba, cccca, ççça). Hikâyeci âfl›klar, aruz vez-
nini bilmedikleri için divanî naz›m fleklini hece ölçüsüne uydurmaya çal›fl›rlar.
Böylece 4+4+4+3; 8+7=15 durakl› bir naz›m flekli ortaya ç›kar: 

2. Tecnis: Kafiyeleri cinasl› kelimelerden oluflan bir fliir olup genelde türkü ola-
rak okunur. Kafiye flekli koflmada oldu¤u gibidir. Türk halk fliirinin örne¤i en zor
verilen dallar›ndan birisidir.

3. Tekerleme: Gülünç bir konuyu dinleyicileri heyecanland›rabilmek için yine
türkü olarak okunan bir dald›r.

Kafiye flekli koflmada oldu¤u gibidir. Türk halk fliirinde fazla örne¤i yoktur.
4. Koflma: Halk fliirinin en sevilen türlerinden biridir. Hece ölçüsünün 8 ve 11’li

ölçüsüyle söylenir. En az üç dörtlükten oluflup, aflk, tabiat, sevgili gibi konular› ifl-

151.  Ünite  -  Halk  Hikâyesi

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

4

Fas›l: Âfl›klar›n halk
hikâyesine bafllamadan
önce saz eflli¤inde fliirler
söyledi¤i bafllang›ç k›sm›n›n
genel ad›d›r. Bu k›s›m flu
fliirlerden oluflur; (aruz ya da
hece vezinli) divanî, (cinasl›
türkü) tecnis, (bir türkü)
tekerleme, (cinass›z, 6+5
vezinli) koflma, (8 heceli)
semaî, (genellikle
güldürücü) destan ve
Köro¤lu türküsü. 



ler. ‹lk dörtlü¤ün birinci ve üçüncü m›sralar› serbest, ikinci ve dördüncü m›sralar›
kendi aralar›nda kafiyeli (xaxa) veya ilk dörtlü¤ün birinci ve üçüncü m›sralar› ile
ikinci ve dördüncü m›sralar› kendi aralar›nda kafiyelidir (abab); di¤er dörtlüklerin
ise ilk üç m›sras› kendi aralar›nda, dördüncü m›sra ise birinci dörtlü¤ü son m›sra›
ile kafiyelidir (cccb, çççb, dddb, vb.).

5. Destan: Kafiye flekli koflmada oldu¤u gibidir. En az befl dörtlükten ibaret
olup üst s›n›r hakk›nda herhangi bir k›s›tlama yoktur. Halk hikâyesi anlat›lmas› s›-
ras›nda tercih edilen destan genelde kahramanl›k konusunu içerir. Do¤u Anadolu
Bölgesi âfl›kl›k gelene¤inde geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de Köro¤lu’ndan bir
parça okuma gelene¤i sürmektedir. Yine gelene¤e göre Köro¤lu’dan destan okun-
mazsa onun gücenece¤i, K›rat’›n sabaha kadar anlat›c›n›n kay›nvalidesini rahats›z
edece¤i düflüncesi yayg›n bir görüfltür.

6. Muamma: Muamma bir ad› gizlemek anlam›na gelir; hem divan hem de halk
edebiyat›nda bolca örne¤i vard›r. Halk hikâyesi anlat›c›s› bir âfl›ksa mecliste bulu-
nanlara muamma sorar. Hikâye anlat›c›s› e¤er belirlenen süre içerisinde muamma-
ya cevap alamazsa o zaman kendisi cevap verir.

Hikâyenin as›l k›sm› dedi¤imiz bölümde de manzum k›s›mlar vard›r. Bilhassa
bu manzum k›s›mlar hikâyenin as›l kahramanlar›n›n a¤z›ndan söylenen dörtlükler-
le zenginlefltirilmifltir. At›flma diyebilece¤imiz tarzdaki bu fliirler 7, 8, 11 hecelidir-
ler. Özellikle Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre gibi halk hikâyelerinde manzum k›-
s›mlarda a¤›rl›¤› 7 heceli manzumeler almakta olup kafiye yap›s› da mâni fleklinin
özelliklerini göstermektedir. Di¤er halk hikâyelerinde ise manzum k›s›mlarda da-
ha çok 11’li hece ölçüsü benimsenmifltir. Ancak bu fliirlerin tamam› hikâyenin an-
lat›c›s› âfl›¤a aittir. Hikâyenin ak›fl›na uygun fliirlerin bütününde tapfl›rma (mahlas)
dörtlüklerinde anlat›c› kendi ad›n›n yerine halk hikâyesi kahramanlar›n›n adlar›n›
tapfl›rmaktad›r. Bu ve buna benzer sebeplerden dolay› halk hikâyesinin manzum
k›s›mlar› bir ölçüde anlat›c› âfl›¤›n fliir yetene¤ini ortaya ç›kar›r.

Hikâyenin as›l k›s›mlar›n›n d›fl›nda son bölümde de manzum parçalar vard›r.

Mensur K›s›mlar
Bu k›s›m halk hikâyesinin nesir k›s›mlar›n› içine almakta olup bölüm döfleme ad›
verilen bir tekerlemeyle bafllar. Burada tekerlemenin yap›s›na uygun hâle getirilen
bir olay anlat›c›n›n a¤z›ndan komik bir flekle sokularak anlat›l›r. Tekerlemeyi söy-
lemedeki as›l amaç dinleyici ve anlat›c› ikilisinin hikâyeye uyum göstermesi ve ile-
tiflim sa¤lanmas› içindir. Bu sebepten hikâyeci mensur tekerlemede dinleyiciye an-
latt›¤› olay› kendi bafl›ndan geçmifl gibi gösterir. Hikâyeye tekaddüm eden bu man-
zum ve mensur k›s›mlar›n hepsine birden döfleme denilmekte olup (Boratav 1946:
50; K›rz›o¤lu 1968: 470-482) bu k›s›mlar tan›mda da belirtildi¤i gibi, mensur olma-
s› yan›nda manzum özellikleri de bünyesinde tafl›maktad›r. Döflemeye Azerbaycan
sahas›nda ustadname, Kars ve civar›nda sersuhane gibi adlar verilirken Erzurum-
lu Behçet Mahir selçuk, peflrev, peflrov gibi adlar vermektedir. 

Onun:
Çevir gaz yanmas›n
Sözler hilâf olmas›n
Merd yakas› nâmerd eline
Giriftâr olmas›n inflallah (Sakao¤lu vd. 1999: 1) fleklindeki döflemesinin d›fl›n-

da mensur olanlar› da vard›r. Bunlardan birisi afla¤›dad›r:
Bunun içün flindi Kerem ile Asl›’n›n gapisin› açiram. Bu gapiy› açmag içün bir

anahtar lâz›md›r. Neden? Bu gapin›n gendine göre kitlisi var. Hekâyelerin de bü-
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okumadan önce yahut bir
hikâyeyi anlatmaya
bafllamadan önce fikrî,
mistik hatta didaktik tarzda
söyledi¤i manzum ürün.



tün gapilar›n› açmak içün “Selçuk” denilmifltir. Dinleyen cemaatler ve yazan us-
talar bunlar› denedir, dile getürür. (Sakao¤lu vd, 1999: 113).

Döfleme uzunca bir dua ile devam eder. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölün-
mez bütünlü¤üne ve Türk Silahl› Kuvvetlerine dua edildikten sonra Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, flehitlerimize, anlat›c› ve dinleyici kesi-
min ölenlerine Tanr›’dan rahmet, kalanlara sa¤l›k dileme, vb. konularda olabilir.

“Allah günahlar›m›z› affetsin! Allah, imandan, Kur’an’dan ay›rmas›n. Olsun
deminiz, olmas›n gam›n›z, hay›rl› olsun serancam›n›z. Allah gönlünüze göre ver-
sin diyerek hikâyemize bafllayal›m” (Türkmen 2008: 61; Yücel-Çetin 2009: 87).

Hikâyenin mensur k›s›mlar›nda meddah, âfl›k, halk hikâyecisi dedi¤imiz anlat›-
c›, anlat›m serbestli¤i içerisindedir. Burada olaylar› dinleyici durumunun yap›s›na
göre istedi¤i gibi k›salt›p uzatabilir. Dinleyicinin s›k›ld›¤› yerlerde onlar›n ilgisini
çekecek parçalar› anlatmay› tercih eder. Normal hikâyenin yap›s›n›n d›fl›na ç›k›la-
rak as›l hikâyenin aras›na yeni metinler eklenebilir. Biz bu küçük hikâyelere kara-
velli ad›n› veriyoruz. Bunlar›n d›fl›nda halk hikâyelerinin aras›nda çok farkl› ekle-
melerin örnekleriyle karfl›laflmaktay›z.

Zaman zaman mensur metinlerin aras›na günlük olaylar›n izlerini tafl›yan ekle-
meler yap›lm›flt›r. Bunlardan baz›lar› afla¤›ya al›nm›flt›r. 

1. Halk hikâyesi anlat›c›lar› teknolojik geliflmelere ayak uydurarak yeni kavram-
lara da yer verirler. Kamera, radyo, teyp, piriz vb.

Afla¤›daki cümleler Âfl›k fievki Hal›c›’n›n Latif fiah hikâyesinden al›nm›flt›r: 
Yaln›z, baz›lar›ni sorir, bu nedir? Kamerad›r. ‹flte ses alir felan. O nedir, radyodur.

Bu nedir, teyptir. O zaman yohdu ama misal olarah. (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 534).
2. Son seksen y›l›n çarp›k yap›laflmas›n›n örne¤i olan gecekondulaflma da hikâye-

lerimize girmifltir. Âfl›k Mustafa Köse bu durumu bir hikâyesinde flöyle dile getiriyor:
“Sabanan padiflah kakt› ki yaz›n›n yüzünde bir saray parl›yo, ayn› günefl do-

¤uk kimi, ‘p›r›l p›r›l’ ediyo. Hemen vezirleri ça¤ard›:
“Ulan vezirler, bizim ova gecegonduya u¤ram›fl. Neci acaba bu?” (Görkem

2000: 183).
3. Anlat›c›lar son y›llar›n savafllar›ndan da söz ederler. Âfl›k Mustafa Köse bir hi-

kâyesinde böyle bir savafltan söz etmektedir:
“Dünyada iki tane ölüm vard›r: Birisi hakiki ölüm, biri de ölmeden ölmek var.

Ölmeden ölmek, iflte Bosna-Hersek’te yaflan›yor!..” (Görkem 2000: 253).
4. Belediyelerin cenaze iflleriyle ilgilenmesi de anlat›c›lara konu olmufltur:
“Bu gece orda galim. Sabahlayen gelim belediyeye haber verim de gelsin bunun

cenazesini gald›rs›n götürsün, defin eylesin ded.- Baflga çare yoh.” (Türkmen-Ce-
milo¤lu 2009: 632).

5. Yeni t›bbî geliflmeler, hikâye kahramanlar›m›z›n tedavisinde de uygulan-
maktad›r:

“Hamamdan sonra bunnara bir hafda bah›m yapd› ki, olsa o gadar. Hekim ge-
tirdi. Dohtor getirdi. Bunar›n hepsini öyle sa¤altt› ki, on befl gün içerisinde buna-
r›n bütün guvvetleri yerine geldi, dünyan›n en vitamin yemeklerini, en vitamin
fleylerini yedirdi” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 836).

6. Vatandafl›m›z›n iflleri resmi dairelerde belirli zaman dilimlerinde yürütülmek-
tedir. ‘Mesai saatleri’ kavram› hikâyelerimize de girmifltir. Âfl›k fievki Hal›c›, Tahir
ile Zühre hikâyesinde flöyle demektedir: 

“Ordu gumandan›, ordunun bafl gumandan› bir Cuma günü, onnar›n dayre
tatilinde, mesayi saati deyil. Câriyeliynen oturup saray›nda muhabbet edir ki.”
(Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 305).
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7. Yeni okullardan söz etme, oralarda okutulan kitaplardan yararlanma da hi-
kâyelerimizde yer almaktad›r. Âfl›k fievki Hal›c›, Haydar Bey hikâyesindeki bir
genci flöyle anlatmaktad›r:

“Seni baban ohutmad› m›?”
“Lisenin birinde mi ikisinde mi terk oldum, dedi. Ohuma¤a gudretimiz olmad›.

Mecbur gald›m okuldan ayr›lma¤a.”
“Peki, lisenin ikisinden üçünden ç›hd›¤›na göre elinde bir diploman veya gar-

nen var m›?”
“Var.” dedi (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 470).
“Peki evlad›m. Allah sana ömür versin haydi çal›fl dedi.”
Bu çekdi getdi. Bu bahç›ya mahç›ya Sevdakar bahd›. Hakigatten de Sevdakar

tabiat dersinde ohumufl. Bir a¤ac›n bahçenin ne flekilde oldu¤unu ohumufldu.”
(Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 395).

8. Devlet dairelerinde yard›mc› hizmetler s›n›f›nda çal›flanlar›n ça¤r›lmalar›, üst-
lerinin zile basmas›yla yap›l›r. Böyle bir görevden emekli olan Behçet Mahir de bu
durumu Köro¤lu hikâyesine flöyle yans›tm›flt›r:

“Bin k›rat›ma git, kendi mal›ma sahip ol! Kar›flmam ben. Neme lâz›m? E, Kö-
ro¤lu biliyor, ki Köse bunu yarenlik söyler, k›zd›rmak için. Zile bast›. Han Ayvaz
geldi.” (Kaplan-Akal›n-Bali 1973: 116).

Bunlar›n d›fl›nda halk hikâyeleri aras›nda baz› dinî k›ssalar, tarihî olaylar, vb.
anlat›labilir. Bilhassa son meddah diyebilece¤imiz Meddah Behçet Mahir’in hikâ-
yelerinde bu türün pek çok örne¤ine rastlanmaktad›r. Hatta bazen as›l hikâyeden
daha fazla bu türden örneklere yer verilmifltir.

Halk hikâyelerinin metin k›s›mlar›nda efsane, hayvan masal› (fabl) ve f›kra me-
tinlerinin bolca örneklerine rastlan›r. Bunlar›n d›fl›nda hikâye anlat›c›s› bir âfl›ksa
gitti¤i yerlerle ilgili hat›ralar›n› da anlatabilir.

Halk hikâyeleri uzun anlatmalar oldu¤u için anlat›lmas› günler, hatta aylar ala-
bilir. Uzun k›fl gecelerinde geceleyin anlat›ld›¤› için meddah, dinleyicinin uykusu
geldi¤inde veya kendisi yoruldu¤unda hikâyeye ara vermek zorunda kal›r. Bu k›-
s›mlara hikâyenin yat›lacak yerleri ad› verilir.

Ertesi akflam oldu¤unda meddah (hikâyeci, âfl›k): 
“Dün gece nerede galm›flt›k?”
veya:
“Ya¤d›m, estim efendim, sözünüzü balla kestim efendim; hey ocakç› ocakç›,

tiryakilere çay dayand›ral›m; kahvemize yeni müflteri dayand›ral›m; hikâyemizi
dün yat›rd›¤›m›z yerden uyand›ral›m.” (Ça¤lar 1952: 642) diye bafllar.

Konuya hâkim olan dinleyici kesimi ustas› bilir diyerek hemen hikâyeye geçil-
mesini sa¤lar. Ancak dinleyiciler aras›nda kendisini methettirmek isteyen veya saf
bir dinleyici varsa o zaman “flurada kalm›flt›k” der. Bu söz karfl›s›nda meddah;

“Öyleyse al saz›, sen anlat,” der.
Gelene¤e göre anlat›c›, bu dinleyiciden bahfliflini almas› gerekmektedir. Bazen

de dinleyiciler aras›nda ünlü birisi varsa meddah ona nerede kald›¤›n› söyletir, ar-
d›ndan da bahfliflini al›r. 

Halk hikâyesi âfl›k ve maflukun kavuflturulmas›ndan sonra bir güzelleme ile son
bulur. Bu ak›c› fliire Do¤u Anadolu Bölgesi’nde toy ad› verilir. Yine hikâyenin so-
nu mensur bir tekerlemeyle son bulur: 

“Laf›n az› uzu, çobana verme k›z›, ya koyun güttürür ya kuzu, ustam›z›n ad›
H›d›r, elimizden gelen budur.”
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Halk hikâyelerinin mensur k›s›mlar›n›n anlat›lmas› esnas›nda daha çok soru ce-
vap ve tasvir yoluyla anlat›m›n güzel örnekleriyle karfl›lafl›r›z. Metnin dili, anlat›c›-
n›n yaflad›¤› co¤rafyan›n dil özelliklerini muhafaza eder. Ayr›ca, anlat›c›n›n yaflad›-
¤› co¤rafyan›n dil özelliklerine ba¤l› olarak Arapça ve Farsçan›n bozulmufl örnek-
leriyle de karfl›laflabiliriz. Cümleler genelde k›sad›r. 

Halk hikâyesi daha baflka flekillerde bölümlere de ayr›labilir mi?

HALK H‹KÂYELER‹N‹N SINIFLANDIRILMASI
Di¤er halk edebiyat› türlerinde oldu¤u gibi halk hikâyeleriyle ilgili ilk çal›flmalar-
da da bat›l› araflt›r›c›lar›n öne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Konu ile ilgili ilk çal›flma Macar
Türkolog Ignác Kúnos’a aittir. Kúnos, halk hikâyelerini üç ana bafll›k alt›nda de-
¤erlendirmektedir. Ancak, halk hikâyesinin Almanca karfl›l›¤› olmad›¤› için o, en
yak›n kavram› yak›flt›rm›flt›r.

a) Kahramanl›k roman›
b) Saz flairlerinin roman›
c) Saz flairlerinin kahramanl›k roman› (Boratav 1946: 25).
Görüldü¤ü gibi Kúnos halk hikâyesi yerine roman demektedir. Elbette roman

ile halk hikâyesi aras›nda büyük farklar vard›r. Bununla beraber bir dönem Türk
halk› halk hikâyesini roman gibi de¤erlendirmifltir.

Alman Türkolog Otto Spies, Kúnos’un tasnifini tenkit etmiflse de yeni bir s›n›f-
lama yapma gere¤i de duymam›flt›r (Spies / Gönül 1941: VIII-XV).

Frans›z araflt›r›c› Edmond Saussey de, halk hikâyesini destan gibi düflünmüfltür.
Saussey’in de¤erlendirmesinde tasniften daha çok köken konusu öne ç›kar›lm›flt›r.

a) Menfle destanlar›
b) ‹slâmî destanlar
c) Saz flairleri etraf›nda teflekkül eden destanlar (Saussey / Baflgöz 1952: 51).
Bu konu üzerinde ilk bilimsel araflt›rmaya imza atan ve yay›mland›¤› günden

bu yana kabul gören s›n›flama Pertev Naili Boratav’a aittir (1946: 28-30): 
I. Kahramanl›k hikâyeleri
A) Köro¤lu kollar›
‹lk Kol, Kasab-› Cömert veya Ayvaz Kolu, Kösenin Kolu, Koca Bey Kolu, Ma-

maç Bezirgân veya Tekelti Kolu, Demircio¤lu veya Telli Nigâr Erzurum Kolu, Ki-
ziro¤lu Mustafa Bey Kolu, Ba¤dat Turna Teli Kolu, Hasan Pafla Silistre Kolu, Bolu
Beyi Kolu, Halep Kolu, Da¤›stan Kolu, Gürcistan Kolu, Deli Kara Kolu, Hasan Bey
- Da¤›stan Kolu, Kaytaz Kolu, Kiziro¤lu Mustafa Bey K›r›m Kolu, Kenan Kolu, Kay-
seri Kolu, Köro¤lu’nun O¤lu Haydar Bey Kolu, Son Kol.

B) Di¤er kahramanl›k hikâyeleri
a) Köro¤lu dairesine ba¤l› olanlar
Celâlî Bey ve Mehmet Bey, Kirmanflah.
b) Di¤er hikâyeler
Eflref Bey, Salman Bey, Latif fiah, Cihan ve Abdullah, Arslan Bey, Mustafa Bey,

Ahmet Han, fiah ‹smail, Bey Böyrek, Haydar Bey, Hurflit Bey, Yaral› Mahmut.
II. Aflk hikâyeleri
A) Kahramanlar› hayalî olanlar
Mirza-y› Mahmut, Ülfetin, Derdiyok ile Zülfü Siyah, Elif ile Mahmut.
B) Âfl›k flairlerin romanlaflm›fl hayatlar›
a) Yaflad›klar› rivayet olunan âfl›klar
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Erciflli Emrah ile Selvi Han, Âfl›k Garip, Tufarganl› Abbas, Âfl›k Kerem, Kurbanî,
Tahir Mirza.

b) Yaflad›klar› muhakkak olanlar
Âfl›k Ali ‹zzet, Sümmanî, Gökçeli Ali Esker, Hasta Hasan, Dikmetafll› Dede Ka-

s›m, Kara Gelin (Posoflu Fakirî’nin Maceralar›), Karaca O¤lan, .Vüdat-› Hasta
III. Bu kategorilere bütünüyle girmeyen hikâyeler 
A) Aflk maceralar›
Ali fiir Hikâyesi, Gündefllio¤lu, Hasan ile Mihrican, Erzurumlu Hoca Fenayi’nin

O¤lu Mahzunî, Yahudi K›z›, Namuslu K›z, Kamber’in Beyflehir’deki Maceras›, Âfl›k
Ömer’in fiair Olmas›, Abdullah Çavufl, Furkanî.

B) Meflhur kaçaklara (eflk›yalara) ve kabaday›lara ait hikâyeler
Deli Yusuf Bey, Kerem Bey, Kazar, Mihrali Bey, Kaçak Nebi 
Saim Sakao¤lu da, “Naz›m ve Nesir Kar›fl›k Olarak Sunulan Halk Hikâyeleri”

bafll›¤›n› tafl›yan maddesinde, “hikâye” ve “halk hikâyesi” ayn› kavram›n karfl›l›¤›
olarak kullan›lmaktad›r; ancak konunun d›fl›nda olanlar “masal”, hatta “efsane” için
de “hikâye” terimini kullanmaktad›r, dedikten sonra halk hikâyelerini kendi aras›n-
da üç bölümde s›n›fland›rm›flt›r:

a) Kahramanl›k hikâyeleri: Köro¤lu ve kollar›
b) Sevda hikâyeleri: Kerem ile Asl›, Tahir ile Zühre, vb.
c) Gerçekçi hikâyeler: Cevri Çelebi, Hançerli Han›m, Tayyarzade, vb. (Sakao¤lu

1994: 515).
Türkiye de konu ile ilgili önemli tasniflerden birisi de Ali Duymaz’a aittir. Duy-

maz, Nevruz Bey Hikâyesi adl› çal›flmas›nda Türk dünyas›n›n genelini göz önüne
alarak bir tasnif yapm›flt›r:

A) Konular› Bak›m›ndan Halk Hikâyeleri:
a) Aflk hikâyeleri: Âfl›k Garip, Kerem ile Asl›, Arzu ile Kamber, vb.
b) Kahramanl›k hikâyeleri: Köro¤lu Kollar›
c) Aflk ve kahramanl›k hikâyeleri: fiah ‹smail, Elif ile Mahmut, vs.
B) Co¤rafî Yay›l›fllar› Bak›m›ndan Halk Hikâyeleri:
a) Anadolu’da bilinen halk hikâyeleri: Kozano¤lu, Sümmanî ile Gülperi, vb.
b) Türk dünyas›n›n bir bölümünde bilinen halk hikâyeleri: Çora Bat›r, Koz›

Körpefl ile Bayan Sulu, vb.
c) Türk dünyas›n›n genelinde bilinen halk hikâyeleri: Köro¤lu, Tahir ile Zühre,

vb. (Duymaz 1996: 47).
Bunlar›n d›fl›nda Eflatun Cem Güney (1971: 41-63), Faruk R›za Gülo¤lu (1937:

10-11), Necdet Sakao¤lu (1985: 38) ve Nerin Köse (1996: 12-16)’nin s›n›flamalar›
dikkat çekmektedir.

Bilim adamlar›n›n halk hikâyelerini farkl› flekillerde s›n›fland›rmalar›n› tart›fl›n›z.
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Halk Hikâyesi Kavram›n› Tan›mlamak

Halk hikâyesi, Anadolu’da XVI. yüzy›lda desta-
n›n yerine ortaya ç›km›fl bir türdür. Ancak Türk-
ler XVI. yüzy›ldan çok önce anlatmaya ba¤l› tür-
leri s›¤›r, flölen ve yu¤ gibi çeflitli törenlerinde
anlat›p dinliyorlard›. Özellikle s›¤›r ve flölen tö-
renlerinde hikâyenin anlat›ld›¤›n›, insanlar›n bu
hikâyeleri dinlemek suretiyle e¤lendiklerini bili-
yoruz. Bu törenlerde icrac› ve yönetici olarak ak-
tif bir flekilde görev alan ve çeflitli Türk lehçele-
rinde ozan, baks›, kam ve flaman gibi adlar alan
ve büyücü, flair, din adam›, hekim gibi pek çok
görevi üstlenen bu kifliler ayn› zamanda ilk hikâ-
ye anlat›c›lar›d›r. Daha sonra cemiyette ifl bölü-
münün geliflmesiyle hikâye/destan anlatma ifli
ozana kalm›flt›r. Halk hikâyeleri, konusu aflk,
kahramanl›k ve aflk- kahramanl›k olan naz›m ne-
sir kar›fl›m› bir türdür.

Türk Dünyas›ndaki Hikâye Terimlerini Tan›mak

Halk hikâyesi bazen ad› farkl› olmakla birlikte
bütün Türk dünyas›nda bilinen bir türdür. Yay-
g›n adland›r›l›fl› küçük fonetik farkl›l›klar olmak-
la birlikte destand›r. 

Halk Hikâyelerinin fiekil Özelliklerini Saptamak

Halk hikâyeleri, anlatmaya ba¤l› türlerden olan
destanlardan k›sa, masal, efsane ve f›kralardan
ise uzundur. Halk hikâyeleri sadece hacim bak›-
m›ndan de¤il, flekil olarak da di¤er anlatmalar-
dan farkl›d›r. Bütün halk hikâyeleri naz›m nesir
kar›fl›k olur. Duygu yo¤unlu¤unun art›¤› yerlerle
konuflmalar fliirle, di¤er k›s›mlar nesirle söylenir.
Halk hikâyelerindeki manzum k›s›mlar›n tamam›
hece vezniyle söylenir. Ancak vezinde belirli bir
yap› yoktur. Halk hikâyelerinin de¤iflmeyen k›-
s›mlar› manzum k›s›mlar›d›r. Anlat›c› (âfl›k veya
meddah) mensur k›s›mlar›nda hikâyenin as›l ya-
p›s›n› bozmamak flart›yla de¤ifliklik yapabilir.
Halk hikâyesi anlatma gelene¤i Kuzey Do¤u
Anadolu Bölgesinde daha yayg›nd›r. Bu bölge-
de hikâyeler duvaggapma, peflrov, selçuk, vb.
gibi adlar verilen bölümle bafllar. Bu bölüm, e¤er
fliirle bafllayacaksa, en az üç ayr› fliirin okunma-
s› gerekecektir.

Halk hikâyeleri, as›l konuyla alakas› olmayan ve
dinleyiciyi dinlemeye motive eden bir tekerle-
meyle bafllar ve hikâye bir dua ile bitirilir.
Halk hikâyeleri sözlü ve yaz›l› olmak üzere iki
koldan devam etmifltir. Yaz›l› hikâyelerin dili a¤›r,
sözlü olanlar›n dili sadedir. Sözlü hikâyelerde
mahalli söyleyifller de yer al›r.
Halk hikâyelerinin girifl k›sm›na as›l hikâyeyle il-
gisi olmayan parçalar eklenebilir.
Halk hikâyelerinde insan güzelli¤inin ve çirkinli-
¤inin tasvir edilmesinde Arapça ve Farsça tamla-
malarla süslenmifl a¤›r bir dil kullan›lmaktad›r.
Halk hikâyelerinde uzun zaman› k›saltmak için
k›sa kal›p sözler kullan›l›r.
Halk hikâyelerinde, dinleyicilere konuyu daha
iyi anlatabilmek ve k›ssadan hisse ç›karmak gibi
amaçlarla halk edebiyat›n›n masal, efsane ve ata-
sözü gibi türlerinden çok yararlan›l›r.

Halk Hikâyelerinin ‹çerik Özelliklerini Belirlemek

Halk hikâyelerinin konusu genellikle aflkt›r.
Olaylar iki sevgilinin yaflad›¤› maceralar üzerine
kurulur. Ancak aflk ile kahramanl›¤›n bir arada
oldu¤u hikâyeler de vard›r. Baz› hikâyelerde ise
kahramanl›k ön plandad›r.
Halk hikâyeleri bir edebî tür olmakla birlikte, ba-
z› hikâyelerin tarihî olaylarla yak›n iliflkisi vard›r.
Hikâyelerdeki olaylar yaflan›lan hayatta örnekle-
rine rastlayabilece¤imiz türden gerçekçi olaylar
oldu¤u hâlde fantastik ve ola¤anüstü unsurlarla
da karfl›lafl›lmaktad›r.
Halk hikâyelerinin kahramanlar› (erkek ve k›z)
genellikle ailelerinin tek çocuklar›d›r ve bunlar
ebeveynlerinin yafll›l›k ça¤lar›nda ola¤anüstü
flartlarda dünyaya gelirler.
Daha çok bir sevda hikâyesi olan halk hikâyele-
rinin kahramanlar› bir birlerine rüyalar›nda bade
içme, birbirlerinin foto¤raflar›n› görme, ilk gö-
rüflte âfl›k olma ve ayn› evde büyümelerine ra¤-
men kardefl olmad›klar›n› anlay›nca âfl›k olma
gibi farkl› flekillerde âfl›k olmaktad›rlar.
Halk hikâyelerinde kahramanlara H›z›r, pirler ve
kahramanlar›n atlar› yard›m eder. Her kahrama-
n›n at›n›n özel ad› vard›r. Kahramanlar kimi za-
man insan d›fl›ndaki varl›klarla da söyleflerek on-
lardan yard›m al›r.

Özet
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Halk hikâyelerinin ço¤u yaflam›fl veya yaflad›kla-
r›na inan›lan âfl›klar›n hayatlar›n› konu al›r. Hikâ-
yelerin mekân› ço¤u zaman gerçek hayattaki me-
kânlard›r. Hikâyelerin flah›s kadrosu fazla genifl
de¤ildir. Baz› hikâyelerde flah›s kadrosu dört befl
kifliyi geçmez.
Halk hikâyelerinin pek ço¤u mutlu sonla biter. An-
cak Kerem ile Asl›, Arzu ile Kamber ve Tahir ile
Zühre gibi birbirine kavuflamayan âfl›klar da vard›r.

Halk Hikâyelerinin Kaynaklar›n› Listelemek

Halk hikâyeleri konu çeflitlili¤i gibi kaynak çeflit-
lili¤i bak›m›ndan da zenginlik gösterir. Ali Berat
Alptekin halk hikâyelerinin kaynaklar›n›n dört
tane oldu¤unu belirlemifltir: Türk kayna¤›ndan

gelenler; Arap, Fars ve Hint kayna¤›ndan gelen-

ler; masal-efsane kaynakl›lar ve âfl›klar›n haya-

t›ndan kaynaklananlar.

Halk Hikâyelerinin Bölümlerini Belirlemek

Halk hikâyeleri yaz›l› ve sözlü olmak üzere iki
koldan devam etmektedir. Yaz›l› metinlerin pek
ço¤ununda sabitleflen ortak yap› gözükür. Bun-
lar, epizot olarak da adland›r›lan; kahramanlar›n
aileleri, çocuksuzluk, derviflin verdi¤i elma ile
çocuk sahibi olma, derviflin çocuklara ad koyma-
s›, gurbete ç›kma, engeller, engellerin ortadan
kald›r›lmas›, sevgililerin birbirleriyle kavuflmas›,
araya yeni engellerin girmesi üzerine tekrar ay-
r›lma ve sonuç gibi k›s›mlard›r. Sözlü metinler
ise anlat›c›, dinleyici ve anlatma zaman›na ba¤l›
olarak farkl›l›k gösterir ve hikâye anlat›ld›¤› böl-
genin gelene¤ine göre bölümlenir. Kars bölge-
sinde halk hikâyesi Fas›l ad› verilen ve divani,
tecnis, destan ve koflma gibi manzum bir parça-
n›n söylendi¤i bölümle bafllar. Peflinden döfleme

ad› verilen mensur bir tekerleme söylenir. Dinle-
yene, devlete, orduya dua edildikten sonra hikâ-
yeye bafllan›r. Bundan sonras› için özel bir bö-
lüm yoktur. Anlat›c› âfl›k hikâyesinin mensur k›-
s›mlar› ile istedi¤i gibi oynayabilir. Yani hikâyeyi
birkaç güne yayabilir veya tersini yapabilir. Mut-
lu sonla biten hikâyelerde kahraman› gerde¤e
gönderirken hikâyedeki di¤er kahramanlardan
birine oynak, nefleli bir güzelleme söyletir. Bu
türküye de toy ad› verilir.

Halk Hikâyelerinin S›n›flamas› Tan›mak

Türk halk hikâyeleri hakk›ndaki ilk çal›flmalar
yabanc› araflt›r›c›lara aittir. Onlar, hikâyelerimi-
zin konular›n› esas alarak çeflitli s›n›fland›rmalar
yapm›fllard›r. Macar türkolog Ignác Kúnos, halk
hikâyelerini; Kahramanl›k roman›, saz flairleri-

nin roman› ve saz flairlerinin kahramanl›k ro-

man› olarak üç ana bafll›k alt›nda s›n›fland›rm›fl-
t›r. Türk araflt›r›c›lardan Pertev Nail Boratav da
hikâyeleri Kúnos gibi üç grupta s›n›fland›rm›flt›r;
kahramanl›k hikâyeleri, aflk hikâyeleri ve bu ka-

tegorilere bütünüyle girmeyen hikâyeler. Ali Duy-
maz ise Türk dünyas›n› da dikkate alarak hem
konu, hem de co¤rafi s›n›fland›rma yapm›flt›r.
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1. Türklerde halk hikâyesi anlatma gelene¤i ilk tören-
lerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Afla¤›dakilerden hangisi
bu törenlerden de¤ildir?

a. S›¤›r
b. fiölen
c. Ya¤mur duas›
d. Seylan
e. Yu¤

2. Halk hikâyesi karfl›l›¤› olarak destan veya benzeri
bir kelimeyi kullanmayan ülke/topluluk, vb. hangisidir?

a. Azerbaycan
b. Irak Türkmenleri
c. Türkmenistan
d. K›r›m Tatarlar›
e. Gagavuz eli

3. Halk hikâyelerinin kaynaklar› aras›nda afla¤›dakiler-
den hangisi yer almamaktad›r?

a. Türk
b. ‹ran
c. Hint
d. Çin
e. Arap

4. Bir halk hikâyesinin içinde afla¤›dakilerden hangisi
yer almaz?

a. fiark›
b. Masal
c. Efsane
d. Atasözü
e. Dua

5. Anadolu sahas› araflt›r›c›lar›n›n bade içme motifini
de¤erlendirmeleri aflamas›nda hangisi yer almaz?

a. Haz›rl›k safhas›
b. Rüya
c. Uyan›fl
d. ‹lk deyifl
e. ‹kinci deyifl

6. Aram›zdan ayr›lan âfl›klardan hangisi bade içme-

mifltir?

a. Posoflu Müdami
b. Âfl›k Abdulvahap Kocaman
c. Âfl›k Bayburtlu Celali
d. Âfl›k Yaflar Reyhani
e. Âfl›k Murat Çobano¤lu

7. Halk hikâyesi kahramanlar›n›n birbirlerine âfl›k ol-
malar› çok çeflitli yollarla gerçekleflir. Afla¤›dakilerden
hangisi bu yollardan de¤ildir?

a. Resim görerek âfl›k olma
b. Ayn› evde büyüyüp kardefl olmad›klar›n› ö¤re-

nince âfl›k olma
c. Mektuplaflarak âfl›k olma
d. ‹lk görüflte âfl›k olma
e. Bade içme yoluyla âfl›k olma

8. Afla¤›daki atlardan hangisi hikâye kahraman› Köro¤-
lu’nun atlar›ndan biridir?

a. Karakakaytaz
b. K›r At
c. Siyah At
d. Aflkar
e. Bengiboz

9. Âfl›klar›n hayatlar› etraf›nda birer halk hikâyesi olufla-
bilir. Afla¤›dakilerin hangisi XVI. yüzy›l âfl›klar›ndand›r?

a. Âfl›k Garip
b. Kurbani
c. Afl›k Tahir
d. Kerem Dede
e. Erciflli Emrah

10.Afla¤›dakilerden hangisi halk hikâyelerinin manzum
k›s›mlar›ndan de¤ildir?

a. Tecnis
b. Muamma
c. Tekerleme
d. Koflma
e. Gazel

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyesi nedir?”
bölümünü tekrar okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyesi nedir?”
bölümünü tekrar okuyunuz.

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyesi nedir?”
bölümünü tekrar okuyunuz.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin
özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin
özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin
özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin
özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin
özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin kay-
naklar›” bölümünü tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin bö-
lümleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

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

Halk hikâyesi dinlemek herkes için bir ihtiyaç olmaya-
bilir. Ancak hikâye anlatman›n gelenek olarak yaflad›¤›
bölgelerimizde bir ihtiyaç olarak kabul edilir. Özellikle
k›fl gecelerinde, ramazan aylar›n›n gecelerinde, baz› dü-
¤ünlerde hikâye anlat›c›lar özellikle beklenilir. ‹nsanla-
r›n farkl› e¤lence biçimleri baz› bölgelerimizde hikâye
dinleme fleklinde belirir ve o insanlar, anlat›c›y› dinle-
yerek bir tür rahatlamay› yakalam›fl olurlar.

S›ra Sizde 2

Halk hikâyeleri uzun anlatmalard›r. Böyle olunca da
anlat›c›lar; zamana, kendi isteklerine, dinleyicilerin is-
teklerine vb. ba¤l› olarak flekil özelliklerinin say›s›n›
azalt›p art›rabilir. Her anlat›c›n›n mutlaka uymas› gere-
ken kurallar›n yan›nda onun yetene¤ine, anlatma za-
man›na ve ortam›na ba¤l› olarak yapabilece¤i uygula-
malar vard›r. Bu, bir yerden sonra anlat›c›n›n ortama
uymas›n› sa¤lamak için tan›nan bir hak gibidir.

S›ra Sizde 3

Bugün dinledi¤imiz/okudu¤umuz halk hikâyeleri yüz-
y›llar›n zevklerine göre süzülüp gelen anlatmalard›r.
Onlar› tarih çizgisinde inceleyince, zamanla de¤ifliklik-
lere u¤ramalar›n›n yan›nda yeni hikâyelerle de reper-
tuar›n zenginleflti¤i de görülmektedir. Hayatta olan bu
hikâye anlat›c›lar› yeni hikâyeler ortaya koymaktad›rlar.
Ancak tamam› gelene¤e ba¤l› olan bu anlatmalara gü-
nümüze uygun motifler de eklemektedirler. Yeni halk
hikâyelerinin ortaya konulabilmesi yeni bir dinleyici
kitlesinin oluflmas›na ba¤l›d›r.

S›ra Sizde 4

Her halk anlatmas›n›n bir geçmifli olabilir. Bunlar, yüz-
lerce y›l öncesinden süzülüp gelebilece¤i gibi, yak›n bir
geçmiflten de gelebilir. Halk hikâyelerinin kökenlerini
çok farkl› yerlerde aramam›z gerekecektir. Bunlar, gü-
nümüze kadar gelirken de¤iflikli¤e u¤rayanlar olabile-
ce¤i gibi küçük de¤iflikliklerle varl›¤›n› koruyarak gele-
bilenler de olabilir. Kökenleri araflt›r›l›nca halk hikâye-
lerinin farkl› dil, kültür ve co¤rafyalardan beslendi¤i
görülecektir.

S›ra Sizde 5

Halk hikâyelerinin bölümlere ayr›l›p incelenmesi, arafl-
t›r›c›lara ve onlar›n yaflad›¤› dönemlere göre de¤iflebil-
mektedir. Önemli olan ço¤unlu¤un üzerinde birleflebi-
lece¤i bir bölümleme yapabilmektir. Azalan ve artan
ana dallar›n yan›nda alt dallar›n da de¤iflik say›larla dil-
lendirilece¤i unutulmamal›d›r. Sosyal bilimlerde kesin
bölümlemeler her zaman kabul görmeyebilirse de baz›
bölümlerin de¤iflmemesi ve kabul gören son flekliyle
sürmesi uygun olur.

S›ra Sizde 6

Bilim adamlar› sosyal alanlarda daha rahat düflünebil-
mekte ve farkl› sonuçlara ulaflabilmektedir. Bunun ka-
ç›n›lmaz bir sonucu olarak da görüfl farkl›l›klar› ortaya
ç›kmaktad›r. Halk hikâyelerinin farkl› flekillerde s›n›f-
land›r›lmas›n›n baflka sebebi, her bilim dal›n›n elindeki
ürünlerin farkl› özelliklerini göz önünde bulundurarak
s›n›fland›rma yoluna gitmeleridir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk hikâyelerini inceleme yöntemlerini tan›mlayabilecek,
Halk hikâyeleri ile ilgili çal›flma yapanlar› tan›yabilecek bilgi ve becerilere sa-
hip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Yöntem
• Epizot

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

Halk Hikâyeleri

• HALK H‹KÂYELER‹N‹ ‹NCELEME
YÖNTEMLER‹

• HALK H‹KÂYELER‹ ÜZER‹NDE
YAPILAN ÇALIfiMALAR

2
HALK H‹KÂYELER‹

Halk Hikâyesi
‹nceleme Yöntemleri
ve Hikâye
Araflt›rmac›lar›

        



HALK H‹KÂYELER‹N‹ ‹NCELEME YÖNTEMLER‹ 
Türk halk hikâyeleriyle ilgili çal›flmalar›n bafllang›c›n› çok gerilere kadar götürebi-
lirsek de, konunun metodik olarak ele al›n›fl›n›n tarihi oldukça yenidir. Yaklafl›k el-
li y›ll›k bir geçmifli olan bu çal›flmalarda metotlardan söz edilmesine karfl›l›k bunun
uygulanmas› 2000’li y›llardan sonra görülmeye bafllan›r. 

Çal›flmam›z›n bu k›sm›nda halk hikâyelerinin inceleme yöntemleri çok k›sa ola-
rak tan›t›lacak, daha sonra da Türkiye’de bu konuda öne ç›km›fl olan araflt›rmalar-
dan söz edilecektir.

Di¤er halk edebiyat› ve folklor ürünlerinde oldu¤u gibi halk hikâyeleriyle ilgili
yöntemleri de dört bafll›k alt›nda toplayabiliriz: 

• Tarihi - Co¤rafi Fin Yöntemi 
• Yap›salc› Halk Bilimi Yöntemleri
• ‹deolojik Halk Bilimi Kuram›
• Ba¤lam Merkezli Halk Bilimi Kuramlar›

Tarihî-Co¤rafi Fin Yöntemi 
“Fin Folklor Kuram›” ve “Karfl›laflt›rmal› Folklor Kuram›” gibi adlarla da an›l›r. Me-
tinlerin varyantlar›n›n hem ayn› tarihsel dönemde ve tarihsel derinlikte hem de
co¤rafi da¤›l›mda arand›¤› bu yöntemde ulafl›lan her kay›t birbiriyle karfl›laflt›r›la-
rak ilk metne, yani ur-forma ulaflmaya çal›fl›r. Fin Julius Krohn ve o¤lu Kaarle
Krohn (1996) taraf›ndan gelifltirilen bu kuramda, metin incelemede ulusal ve ulus-
lararas› anlat› tipi ve motif kataloglar›ndan yararlan›l›r.

Türkiye’de 1966 y›l›ndan sonra yap›lan araflt›rmalarda en çok baflvurulan yön-
temdir. Bafllang›çta daha çok masal araflt›rmalar›nda baflvurulan bu yöntem daha
sonra halk hikâyelerine (Fikret Türkmen, Âfl›k Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayase-
li Bir Araflt›rma, Tahir ile Zühre Hikâyesi; Ensar Aslan, Yaral› Mahmut Hikâyesi;
Ali Berat Alptekin, Kirmanflah Hikâyesi, vb.) de uygulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Afla¤›-
da bu yöntemlerde takip edilen epizot ve motiflerine göre incelemede nelere dik-
kat edildi¤i ana hatlar›yla ele al›nm›flt›r: 

1. Epizotlar›na Göre: Halk hikâyelerini epizotlar›na göre incelerken, hikâye-
nin ana motiflerini ele al›r›z.

aa. Kahraman›n Ailesi: Burada daha çok erke¤in ailesinden söz edilir. (Baz›
hikâyelerde k›z›n ailesi de yer al›r.) Baba, genellikle padiflah veya beydir. Maddi
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imkânlara sahip olmas›na karfl›n, çocu¤u yoktur. Bu sebeple yan›na vezirini (arka-
dafl›n›) da alarak, derdine çare bulmak için gurbete ç›kar.

ab. Kahraman›n Do¤umu: Burada, hikâyenin as›l kahramanlar›n›n do¤umlar›
anlat›l›r. Bu husus halk hikâyelerinde afla¤›daki flekilde dile getirilir: 

Bir padiflah›n (bazen padiflah ve vezirin) çocu¤u olmaz. Duruma üzülen bu ki-
fliler birlikte gurbete ç›karlar. Bir çeflme bafl›nda (bazen akarsu kenar›, mezarl›k,
vb. de olabilir.) iki rekat namaz k›ld›ktan sonra yemek yemeye bafllarlar. Bu s›ra-
da Hazreti H›z›r (Hazreti Pir, k›rklar, üçler, yediler, ak sakall› ihtiyar) bunlar›n ya-
n›na gelir. Onlar›n niçin gurbete ç›kt›¤›n› anlatt›ktan sonra bir elma (bazen nar ve-
ya muska da olabilir) verir. Bunun ikiye bölünmesini, yar›s›n› han›m›n›n, yar›s›n›
da kendisinin yemesini tavsiye ederek kaybolur. E¤er hikâye kahramanl›k hikâye-
si ise (fiah ‹smail, Kirmanflah gibi) elman›n kabu¤unu da ah›rdaki k›srak yiyecek-
tir. Zaman› gelince, çocuk dünyaya gelir.

ac. Kahramanlara Ad Verilmesi: Elmay› veren dervifl, kendisi gelinceye kadar
çocuklara ad verilmemesini tembihler. Çocuk (veya çocuklar) uzun y›llar (genel-
likle yedi yafl›na kadard›r.) “ads›z” olarak dolafl›r. Mahallede herkes ona “ad› yok”,
“ads›z” diye tak›lmaya bafllar. Bu duruma daha fazla dayanamayan anne baba ço-
cuklara ad koyacaklar› s›rada dervifl ç›kagelir ve onlar›n adlar›n› verir.

aç. Kahraman›n E¤itimi: Aflk hikâyelerinde (Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber,
Kerem ile Asl›, vb.), genellikle birbirlerini kardefl zanneden iki çocuk birlikte oku-
la giderler.

ad. Kahramanlar›n Âfl›k Olmalar›: Hazreti H›z›r (pir, ak sakall› adam), bazen
de üçler, yediler, k›rklar, kahramanlara rüyalar›nda bade içirirler. Bu badelerden
birincisi Allah; ikincisi, üçler, yediler, k›rklar; üçüncüsü ise birbirlerine âfl›k olacak
sevgililer içindir. 

ae. Kahraman›n Sevgiliyle Karfl›laflmas›: Halk hikâyelerinde bade içen sevgili-
ler uzun süre bayg›n vaziyette yatarlar. Hekimler ça¤r›l›r, fakat derde derman bu-
lunamaz. Köyün veya mahallenin ihtiyar kad›n›, gençlerin derdini anlar. Bunun
üzerine bir saz getirilerek erkek kahraman›n yan›na b›rak›l›r. Bu zamana kadar saz
çalmas›n› bilmeyen kahraman saz sesini iflitince uyan›r ve türkü söylemeye bafllar.
Uzun süren gurbet yolculu¤undan sonra iki sevgili (genellikle gül bahçesinde)
karfl›lafl›rlar. Birbirlerine fliir söyleyen iki genç bir süre sonra birbirlerini tan›rlar.

af. Kahraman›n Gurbete Ç›kmas›: Sevgilisiyle karfl›laflan erkek kahraman, tek-
rar baba evine döner. Bafl›ndan geçenleri annesine anlatt›¤›nda, babas› da durum-
dan haberdar olur. K›z taraf›na dünür olundu¤u zaman büyük bir engel ç›kar (sev-
gilinin a¤›rl›¤›nda alt›n isteme, vb.). Engeli kald›rmak isteyen kahraman da gurbe-
te ç›kar. 

ag. Sevgilinin Bir Baflka Kahramanla Evlendirilmek ‹stenmesi: ‹ki âfl›k birbirle-
riyle söyleflirlerken k›z›n babas› k›z›n› bir baflka gence verir. Bu genç, maddi aç›-
dan de¤erlendirildi¤inde di¤erinden (âfl›ktan) daha üstündür. Dü¤ün haz›rl›klar›
bafllar. K›z, gerçek sevgilisini görebilmek için erkek taraf›ndan süre ister. Bu süre
Âfl›k Garip hikâyesinde yedi y›ld›r. Emrah ile Selvi Han hikâyesinde üzüm ba¤›n›n
meyve verme veya dokunacak hal›n›n tamamlanma süresidir. Tahir ile Zühre hikâ-
yesinde k›rk gündür. Kahraman, otuz dokuzuncu gün dü¤ün evine gelir, oradaki
âfl›klarla at›fl›r. Onlar› teker teker mat ettikten sonra gelin ve damat aday›yla karfl›-
lafl›r. Onlarla da söylefltikten sonra sevgilisi, gerçek sevdi¤i genci di¤erine anlat›r.
Böylece iki âfl›k ikinci defa kavuflmufl olur. 

a¤. Kahraman›n Memleketine Dönüflü: ‹ki âfl›k birbirlerine kavufltuktan sonra
(Kerem ile Asl› hikâyesinde kavuflma olmam›flt›r) damat kendi memleketine gitme
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arzusunu efline bildirir. Efli vas›tas›yla yeni akrabalar›ndan izin al›r ve kendi mem-
leketine döner. 

ah. Sonuç: Baba oca¤›na dönen kahraman, k›rk gün k›rk gece dü¤ün yapt›ktan
sonra murada erer ve ömrünün sonuna kadar o ülkede yaflar. 

Baz› hikâyelerin (Tahir ile Zühre, Kerem ile Asl›) sonunda ise; ya araya giren
kötü kalpli birisi, ya da âfl›klar›n duas› sonucunda iki sevgili tam birbirlerine ka-
vufltuklar› s›rada ölürler. Ayn› anda ölen sevgililerin mezar› yan yana yapt›r›l›r. Ri-
vayete göre, her y›l bu mezarlardan birer gül (k›rm›z› ve beyaz) ç›kar ve birbirine
do¤ru e¤ilir. Ancak ortadan ç›kan bir karaçal› (diken) bu kavuflmaya engel olur.

2. Motiflerine Göre ‹nceleme: Halk anlatmalar›n›n motiflerine göre incelen-
mesi Stith Thompson’un masallar için gelifltirdi¤i motif katalo¤una göre yap›lmak-
tad›r. Thompson, masal motiflerini A. Mitolojik Motifler, B. Hayvanlar, C. Yasak
(Tabu)... Z. Çeflitli Motifler gibi her birini harflendirerek 22 gruba ay›r›r ve her mo-
tif grubunu da kendi aras›nda numaraland›r›r.

Burada masallarda gördü¤ümüz motif incelemesinin halk hikâyelerine tatbik
edilmesi olay›yla karfl›lafl›yoruz. Bu yöntem, Türkiye’de ilk defa Erzurum ve Çevre-
sinden Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerinde Araflt›rmalar (Karada¤ 1984) adl› dokto-
ra tezine de uygulanm›flt›r. Daha çok sevgi konusunu iflleyen hikâyelerde gördü¤ü-
müz bu inceleme metodunda bulunan önemli motiflerden baz›lar› afla¤›dad›r: 

1. Padiflah›n çocu¤u yoktur, bu sebepten vezirini de yan›na alarak gurbete ç›-
kar (P10. Padiflah; L 111 . 1. Gurbete gidifl ve dönüfl).

2. Yolda veya bir su kenar›nda padiflah ve vezirinin karfl›s›na Hazreti H›z›r ç›-
kar (V221. Pirin mucizeleri; L111.1. Gurbete gidifl ve dönüfl; K2035. Evlat
sahibi olma; N825.1. Çocuk sahibi olmayan kahramanlar; V223.1. Pirin
nasihati; T511.1. Elma yiyerek hamile  kalma).

3. Zaman› gelince iki bebek dünyaya gelir. Adlar› konulduktan sonra birlikte
okula gitmeye bafllarlar (T11.3. Beraberce okula giden gençler birbirlerine
âfl›k olurlar). 

4. Çocuk büyür, savafla kat›l›r, ava gider. Tam o s›rada hikâyenin önemli kah-
raman› olan k›zla karfl›lafl›r (Hurflit Bey, fiah ‹smail, Kerem ile Asl›). Baz› hi-
kâyelerimizde kad›n kahraman çok kuvvetlidir (fiah ‹smail, Hurflit Bey).
(F565.2. Çok kuvvetli k›z; H1233.6.1. Macerada yard›mc› at; G535 Devin
esiri olan kad›n kahramana yard›m edilir; B401. Yard›mc› at). 

5. Padiflah, k›z›n babas›na dünür olur, baba da padiflahtan düflünebilmesi için
süre ister (T376. Dünür olma). Bazen çocuklar beflik kertmesi yap›l›r.
(T61.5.3. Beflik kertmesi). Bazen sevgililer rüyada karfl›lafl›rlar. (T11.3.1.
Sevgililerin rüyada karfl›laflmalar›).

6. Bir cad› kad›n, bazen k›z›n babas›na, bazen de k›z›n annesine, kendisine
veya kardefllerine padiflah›n rahat ettirmeyece¤ini söyler . Böylece iki sev-
gilinin aras› aç›l›r (Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre, Hurflit ile Mah›mihri,
Bey Böyrek, Asuman ile Zeycan). 

7. Bunun üzerine k›z, dü¤ünün yap›labilmesi için k›rk gün süre ister. Bu za-
manda ya dokunacak hal› tamamlanacakt›r. Ya da gurbetteki sevgili gele-
cektir. Otuz dokuzuncu gün sevgili gelir ve hasretler kavuflur. (T136.1. Dü-
¤ün merasimi; T268. Sevgililerin birbirine kavuflmas›).

8. Bu arada k›z›n› delikanl›ya vermek istemeyen padiflah belirlenen süreden
yararlanarak ailesiyle memleketinden ayr›l›r (Kerem ile Asl›, Hurflit ile Ma-
h›mihri, fiah ‹smail). Ancak k›z giderken ocakl›k tafl›n›n alt›na veya bir
baflka  yere mektup b›rak›r. 
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9. Delikanl›, ya k›yafet de¤ifltirerek, ya da tesadüfen sevgilisinin oldu¤u ülke-
ye do¤ru yola ç›kar. (R169.1. Sevgilisini kurtarmak için k›yafet de¤ifltirerek
gezen kimse). Baz› durumlarda k›yafet de¤ifltiren kahraman tesadüfen sev-
gilisinin odas›na girer. (K1343.3. K›yafet de¤ifltirerek sevgilisinin odas›na
giren adam).

10. Delikanl›ya sevgilisinin memleketinde yafll› bir kad›n yard›m eder (Hurflit
ile Mah›mihri, Bey Böyrek). (N825.3. Yard›mc› yafll› kad›n).

11. Kad›n veya evinden birisi delikanl›y› padiflah›n saray›na götürür. Padiflah,
kahraman› yakalad›¤› zaman öldürülmesi için cellatlara teslim eder. Fakat
cellatlar onu öldürmeye k›yamazlar, gömle¤ini bir kufl kan›na sürerek pa-
diflaha getirirler (Hurflit ile Mah›mihri, Bey Böyrek, fiah ‹smail). 
(Z101. Ölüm sembolü kanl› gömlek).

12. Tekrar geriye dönen kahraman sevgilisi ile karfl›lafl›r. Fakat k›z›n annesi du-
rumdan haberdar olur. Bunun üzerine delikanl› bir yere hapsedilir (Tahir
ile Zühre), (R49. Çeflitli yerlere hapsetme). 

13. Kahramanlar yolda ola¤anüstü güçlerle (dev, harami, vb.) savafl›rlar. K›z ve
o¤lan taraf› savafl› kazan›r. Böylece büyük bir miras elde edilir. (B171.2.2.1.
Devi öldüren kahraman; P475. Harami).

14. K›z ve o¤lan tekrar memleketlerine dönerler. Kahraman hasta babas›na
yard›m eder. Saltanat delikanl›ya kal›r, k›rk gün k›rk gece dü¤ünden sonra
iki âfl›k murada erer (Z71.12. K›rk gün k›rk gece dü¤ün). Bunlar›n d›fl›nd
halk hikâyelerinde afla¤›daki motifler yayg›nd›r: C375.2.5. Mezarl›kta uyu-
ma (Erciflli Emrah ile Selvi Han). T86.2. Âfl›klar›n ayn› anda ölmeleri (Ke-
rem ile Asl›, Tahir ile Zühre, Ferhat ile fiirin, Arzu ile Kamber, gibi.) E419.6.
Ayn› bölgede ölen sevgililer ayn› mezara konulur (Tahir ile Zühre, Ferhat
ile fiirin, vb.)

Yap›salc› Halk Bilimi Yöntemleri 

Lord Raglan’›n Geleneksel Kahraman Kal›b› 
Bat› kültür tarihine kaynakl›k eden uygarl›klar›n (Antik Yunan ve Yahudi mitolo-
jisi) destan ve mitlerdeki kahramanlar›n ortak nitelikleri oldu¤unu saptayan Rag-
lan, bu ortak noktalar›n da insan yaflam›n›n ayinle desteklenen bir dönemi oldu-
¤unu belirlemifltir. Bu ayinsel dönemler do¤um, tahta ç›kma, evlenme ve ölüm-
dür. Kuram bu nedenle destan ve mitlerin, ayinlerin sözlü anlat›m ve ö¤retim ara-
c› oldu¤unu ileri sürer. Kurama göre bir kahraman›n›n yaflam› en fazla 22 bafll›k-
ta anlat›l›r. 

1. Kahraman›n annesi soylu bir bakiredir.
2. Kahraman›n babas› bir krald›r.
3. Baba ço¤unlukla annenin yak›n akrabas›d›r.
4. Kahraman›n ana rahmine düflmesi uygunsuz bir iliflki sonucudur.
5. Kahraman ayn› zamanda bir Tanr›’n›n o¤lu olarak kabul edilir.
6. Kahraman, uygunsuz bir iliflkinin ürünü oldu¤u için, ço¤unlukla do¤unca,

babas› veya dedesi taraf›ndan öldürülmek istenir.
7. Kahraman gizlice bir yere gönderilir.
8. Kahraman do¤du¤u yerden uzak bir yerde kendini bulan bir aile taraf›n-

dan evlat edinilir ve büyütülür.
9. Kahraman›n çocuklu¤u hakk›nda bir fley anlat›lmaz.
10. Kahraman yetiflkin oldu¤unda, gelecekte kral olaca¤› yere gider.
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11. Kahraman; bir kral, dev veya y›rt›c› hayvana karfl› zafer kazan›r.
12. Kahraman, ço¤unlukla yerine geçti¤i kral›n k›z›yla evlenir.
13. Kahraman kral olur.
14. Kahraman, bir süre sükûnet içinde hüküm sürer.
15. Kahraman, yeni yasalar koyar.
16. Kahraman, yasalar› nedeniyle tanr›lar ve halk›n gözünden düfler.
17. Kahraman, tahttan indirilir ve krall›k yapt›¤› flehirden sürülür.
18. Kahraman esrarengiz bir zaman ve yerde ölümle karfl›lafl›r.
19. Kahraman, ço¤unlukla bir tepenin üzerinde ölür.
20. Kahraman›n, e¤er varsa, çocuklar› onun yerine tahta geçmez.
21. Kahraman›n vücudu gömülmez (çünkü bulunamam›flt›r.)
22. Kahraman›n gömülü oldu¤u kabul edilen bir veya daha çok kutsal yer var-

d›r. (Ekici 2007: 120-121).
Türkiye’de bu yöntem ilk defa Özkul Çobano¤lu taraf›ndan O¤uz Ka¤an ve Er

Töfltük destanlar›na uygulanm›flt›r. M. Öcal O¤uz da, Dede Korkut hikâyelerinden
Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han ve Basat’›n Tepegöz’ü Öldürdü¤ü Boya bu yöntemi
uygulam›flt›r. O¤uz, daha sonra da Türk hikâyeleri için bu yöntemin yeterli olma-
d›¤›n› ancak metodik araflt›rmalarda de¤erlendirilebilece¤ini belirtmifltir. ‹smet Çe-
tin de bu yöntemi Türk destanlar›na uygulad›ktan sonra destan kahramanlar›n›n
özelliklerini yedi bafll›k alt›nda de¤erlendirmifltir. Nerin Köse Kurmanbek ve Koco-
cafl destanlar›nda ayn› yöntemi uygulam›flt›r (Köse 2000: 22-39).

Vladimir Propp’un Yap›salc›l›k Yöntemi 
Rus masal araflt›r›c›s› Propp (1895-1970) masallar›n de¤iflen de¤erlerinin kifli adla-
r› ve kiflilerin nitelikleri oldu¤unu, de¤iflmeyen yönlerinin ise kiflilerin eylemleri ile
ifllevleri oldu¤unu saptam›flt›r. Rus peri masallar›n›n olay ak›fl›na uygun olarak in-
celeyen Propp, tüm masallar için geçerli olan bir kal›p oluflturur. Buna göre bir
masal da kifliler en fazla 31 iflleve sahiptir ve bu ifllevler 7 kifli (sald›rgan, ba¤›flç›,
yard›mc›, prenses, gönderen, kahraman, düzmece kahraman) taraf›ndan üstlenilir.
Bu yöntem Türkiye’de ilk defa Umay Günay taraf›ndan Elaz›¤’dan derledi¤i 70 ma-
sala uygulanm›flt›r. 

‹lhan Baflgöz (1998: 85-91) de âfl›k hikâyelerinin yap›s›n› bu yönteme göre ç›-
karm›flt›r. Ona göre, rüya görme ve bade içerek âfl›k olma motifinin, âfl›k hikâye-
lerinin ana hatlar›yla s›k› bir iliflkisi vard›r. Halk hikâyesindeki kifli say›s› Propp’un
belirledi¤i kifliler ve görev alanlar›yla ayn›d›r ama ifllevler de¤ifliktir. Buna göre bir
âfl›k hikâyesi üç ana bölüm ve alt› aksiyondan oluflur: 

1. Bölüm: Ailenin parçalanmas› (Aksiyonlar: Kriz ve De¤iflim [yetiflkin - âfl›k-
sanatç›ya dönüflme])

2. Bölüm: Yeni bir aile kurmak için mücadele (Aksiyonlar: Arama, Engeller,
Çözülüfl.)

3. Bölüm: Yeni ailenin kurulmas› (Aksiyon: Birleflme.)

Claude Levi-Strauss’un Yap›salc› Yöntemi 
Frans›z sosyal antropolog ve halk bilimci C. Levi-Strauss (1908-1996), “Akrabal›¤›n
Temel Yap›lar›” adl› araflt›rmas›nda “ensest iliflki” üzerinde durur. O, “Mitsel dü-
flüncenin, daima karfl›tl›klar›n fark›nda olarak onlar›n gelifltirici araflt›r›c›l›¤›yla ça-
l›flt›¤›n› ileri sürer. O, mitlerin yap›sal kompozisyonunu araflt›rmaktan çok mitlerde
tan›mlanan dünyan›n yap›sal çözümlemesini yapma¤a çal›flm›flt›r” (Çobano¤lu
1999: 207-211). Propp gibi toplumsal ö¤eleri anlamak için tek araç olan toplumsal
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yap› modellerini arar. ‹nsanl›¤›n düflüncesini yöneten bu ortak yap› kal›plar›n› bul-
mak için Strauss, kültürün yarat›lmas›nda etkili olan birbirine z›t anlam farkl›l›kla-
r›n›, yani ikili karfl›tl›klar› saptar. Ayr›ca bunlar›n birbirinden ba¤›ms›z gibi görü-
nen kültürel yap›lardaki paralel yans›malar›n› belirler.

Türkiye’de bu yöntem Ümral K›rman (Deveci) taraf›ndan Dede Korkut hikâye-
lerine uygulanm›flt›r. Çal›flmada Dede Korkut hikâyelerinde tespit edilen do¤a-kül-
tür karfl›tl›¤›, akrabal›k iliflkileri, sosyal hayatla ilgili karfl›tl›klar, cinsiyete dayal›
karfl›tl›klar ele al›nm›fl ve bu yönteme göre tahlili yap›lm›flt›r. (Akman 2008: 11).
Ayr›ca, Seyfi Karabafl (1996), bu yöntemi uygulayarak Dede Korkut’un iki hikâye-
si örne¤inde renklerin kullan›m› ile kiflilerin duygu, düflünce ve davran›fllar› aras›n-
daki paralellikleri saptam›flt›r. Karabafl ayr›ca, Dede Korkut metinlerinin karfl›t
yans›mal› bir yap›ya sahip oldu¤unu da ortaya koymufltur. Buna göre; Merkez an-
lat›m birimi denilen, hikâyenin orta bölümlerine denk gelen bölümünün öncesin-
de ve sonras›ndaki olay say›s› eflittir. Olaylar›n içeri¤i de benzerdir ama içeri¤in
metnin geliflime etkisi ters yöndedir. Yani, merkez anlat›m birimi öncesinde geçen
her olay karmaflan›n artmas›na yol açar. Merkez anlat›m biriminde karmafla en üst
düzeydedir. Bu birimin sonras›ndaki eflit say›daki olay ise karmaflan›n giderek çö-
zülmesini sa¤lar. Karabafl’›n, Dede Korkut hikâyelerinde renklerin kullan›m›yla il-
gili üçlü kal›b› flöyledir:

- Düz renkler: Bir insan›n düflünceleri ve duygular› nedeniyle ama ya da ide-
al olarak benimsedi¤i fleyleri dile getirir.

- Kar›fl›k renkler: ‹nsan›n do¤al ve toplumsal çevresiyle etkileflime girmesi yü-
zünden oluflan idealde eksikli¤i, törpülenmifl ö¤eleri, kusurlar›, y›pranmay›
ifade eder. 

- Renksiz: bir fleyin s›namas› s›ras›nda renk kullan›lmaz. 

Joseph Campel’in Kahraman›n Sonsuz Yolculu¤u 
Campel’in, Türkçeye, Kahraman›n Sonsuz Yolculu¤u olarak çevrilen çal›flmas›n-
da, halk anlat›lar›n›n yap›lar›n›n ayn› olmas› konusu tart›fl›lm›flt›r. 

1. Yola Ç›k›fl: a. Maceraya ça¤r›, b. Ça¤r›n›n reddedilmesi, c. Do¤aüstü yard›m,
c. ‹lk efli¤in afl›lmas›, d. Balinan›n karn›.

2. Erginleme: a. S›navlar yolu, b. Tanr›çayla karfl›laflma, c. Bafltan ç›kar›c› ola-
rak kad›n, d. Baban›n gönlünü alma, e. Tanr›laflt›rma, f. En son ödül.

3. Dönüfl: a. Dönüflü reddetme, b. Büyülü kaç›fl, c. D›flar›dan gelen kurtulufl,
d. Dönüfl efli¤inin afl›lmas›, e. Yaflama özgürlü¤ü,

Bu yöntemi Türkiye’de Tuba Salt›k Özkan (2006), Bey Böyrek hikâyesine
uygulam›flt›r. 

Greimas’›n Göstergebilim Yöntemi
Bu yöntem, Filiz K›rbaflo¤lu taraf›ndan “Köro¤lu Destan›’n›n Özbek Varyantlar›
Üzerine Bir Araflt›rma” adl› çal›flmas›na uygulanm›flt›r. K›rbaflo¤lu bu yöntemin
esaslar›n› flu flekilde anlat›r: “Greimas’a göre, evrenin bizde bir biçim, anlam ka-
zanabilmesi için onda bir tak›m farkl›l›klar alg›lamam›z laz›md›r. Bu metinde iki
nesne vard›r. Bunlar aradad›r ve çat›flmay› meydana getirirler. Bu nesneler ara-
s›ndaki ba¤lant›y› kavramak ve tespit etmek yap›y› ortaya ç›kar›r. Bir metni çö-
zümlemenin çeflitli yollar› vard›r. Bunlardan biri derin düzey çözümlemesidir.
Bunu da göstergebilimsel dörtgen sa¤lar.

Karfl›tl›k (yaflam-ölüm; erkek-difli), çeliflkinlik (yaflama-yaflamama; yitirme-yi-
tirmeme) içerme ya da bütünleyicilik (olas›l›k-belirsizlik; av-savafl). Bu çözümle-
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me yöntemi, yaln›zca içerik düzleminin derin düzeyini, göstergebirimcikler ara-
s›nda kurulan ba¤›nt›lar›, bu ba¤›nt›lar›n oluflturdu¤u dizgeleri kapsamaktad›r.”
( K›rbaflo¤lu 2000: 40; Akman 2008: 13). 

‹deolojik Halk Bilimi Kuram› 
Ulusal halk bilimi kuram› olarak da bilinir. Kuram, bir ulusun dilinin canlanmas›n-
da, kültür ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamas›nda, ulusal ruhun temsil edilmesinde, ulus ka-
rakterinin betimlenmesinde arac› olarak halk bilimi unsurlar›n› kullan›l›r. ‹lk halk-
bilim çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› Finlandiya ve ‹rlanda’da da bir süre etkili olan bu ku-
ram, Hitler Almanya’s›nda, Bolflevik devrimi sonras› Rusya’da, sosyalist Macaris-
tan’da, ikinci dünya savafl› öncesi Japonya’da, birinci dünya savafl› s›ras› ve hemen
sonras›ndaki Amerika’da baz› halkbilimciler taraf›ndan kullan›lm›fl, devletler de
böylesi çal›flmalar› desteklemifltir. 

Ba¤lam Merkezli Halk Bilimi Kuramlar› 

Performans Teori
Bu teoride, halkbilimsel unsurun yarat›m sürecine odaklan›l›r. Buna göre metnin
oluflmas›nda, anlat›c› kadar, dinleyici kitlesinin, anlat›m›n gerçeklefltirildi¤i fizik-
sel mekân›n, sosyo-kültürel çevre koflullar›n›n ve gösterinin yap›ld›¤› zaman›n da
etkisi vard›r. Bu nedenle kuram, metnin bu karfl›l›kl› etkileflimler içinde nas›l yara-
t›l›p biçimlendi¤inin gözlemlenmesini önerir. Bilindi¤i gibi halk anlat›lar›n›n olufl-
mas›nda anlat›c› kesimin yan› s›ra dinleyici kesimin de önemli bir yeri vard›r. Bu
konuyu ‹lhan Baflgöz çeflitli yaz›lar›nda ele alm›flt›r (Baflgöz 1988: 64; Baflgöz 2002:
1; Baflgöz 2008). O, Âfl›k Sabit Müdami’ye Öksüz Vezir hikâyesini iki farkl› toplu-
luk önünde (ö¤retmen evi ve bir çarfl› kahvesinin kullan›c›lar›) anlatt›rm›fl ve din-
leyicilerin afl›¤›n anlat›m›na olan etkilerini saptam›flt›r. Dinleyicilere ba¤l› olarak hi-
kâyenin anlat›m›nda de¤iflen baz› ö¤eler flunlard›r: Hikâyenin uzunluk ve k›sal›¤›,
sapmalar, döfleme, anlat›c›n›n söz hazinesi. 

Türkiye’de konu Dursun Y›ld›r›m (1998), ‹smail Görkem (1998), Mehmet Kork-
maz (2003), Ahmet Saçkesen (2003) ve Özkul Çobano¤lu (2000) taraf›ndan da ele
al›nm›flt›r.

Sözlü Kompozisyon Teorisi 
Milman Parry ve Albert Lord (1991, 2000) taraf›ndan biçimlendirilen bu kuram, es-
ki Yugoslavya’daki ço¤unlukla Boflnak âfl›klar›n müzik eflli¤inde anlatt›klar› Ho-
meros’un eserlerini incelenmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Kuram, âfl›klar›n yetiflme evre-
lerini belirlemifl ve usta âfl›k olmada epik fliirin veznine uygun do¤açlama yapma
becerisinin kazan›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Kuram›n iki temel terimi vard›r:
Bir düflünceyi ifade etmek için hep ayn› vezin koflullar›nda düzenli olarak kullan›-
lan kelime grubunu ifade eden formula/kal›p ve formula ile de birlefltirilerek, bir
konunun âfl›k taraf›ndan her zaman ayn› kelimelerle ifade edilmesi ya da betim-
lenmesi anlam›na gelen tema. 

Bunlar›n d›fl›nda Mehmet Kaplan “Halbuki bence edebiyat her fleyden önce
metindir” (Kaplan vd. 1973: VI) diyerek metnin dil ve üslup aç›s›ndan da de¤erlen-
dirilmesi gerekti¤ini belirtir. Benzer bir görüfl Mustafa Cemilo¤lu (2002: 142) ve Er-
man Artun (2002: 66) taraf›ndan da savunulur.
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Halk hikâyelerinin incelenmesi yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Metin Ekici’nin
Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve ‹nceleme Yöntemleri (Ankara: Geleneksel Yay›nc›l›k,
2007) ile Richard M. Dorson’un Günümüz Folklor Kuramlar› (Çev. Selcen Gürçay›r-Yeliz
Özay, Ankara: Geleneksel Yay›nc›l›k 2006) adl› çal›flmalara bak›labilir.

Tarihî-Co¤rafi Fin yöntemi bizde ne tür anlatmalara uygulanm›flt›r? Baz› anlatmalara uygu-
lanamamas›n›n sebepleri sizce neler olabilir?

HALK H‹KÂYELER‹ ÜZER‹NDE YAPILAN ÇALIfiMALAR 
Türklerin ‹slamiyeti kabul etmelerinden sonra; Siyer, K›sas-› Enbiya ve Tezkiretü’l-
Evliya, Geyik Destan›, Güvercin Destan›, Ejderha Destan›, Kesik Bafl Destan›, Ha-
tice Mevlidi, K›z Mevlidi, Cimcime Sultan, Veysel Karanî, Maktel-i Hüseyn, vb. gi-
bi eserler dikkatlerini çekmeye bafllam›flt›r. Dinî içerikli bu eserlerin yan›na man-
zum aflk hikâyelerinin ilk çevirileri diyebilece¤imiz Süheyl ü Nevbahar (‹zzeddin),
Hüsrev ü fiirin (Fahrî), Hurflidname (fieyho¤lu), Cemflid ü Hurflid (Ahmedî), Var-
ka ile Gülflah (Yusuf-› Meddah), Gül ü Husrev (Tutmac›), vb. gibi eserleri de ekle-
memiz gerekmektedir. Öyle zannediyoruz ki halk hikâyesi dedi¤imiz metinlerin
ilk flekilleri bu eserlerin köy odalar›nda ve flehir muhitlerindeki kültür merkezlerin-
de okunmas›yla bafllam›flt›r. 

Halk hikâyecili¤i gelene¤i ile âfl›kl›k gelene¤i günümüzde oldu¤u gibi geçmifl-
te de birbirinden hiç ayr›lmam›flt›r. Bir baflka ifadeyle âfl›k hem saz meclislerini,
hem de halk hikâyesi fas›llar›n› birlikte yürütmüfltür. Bugünkü bilgilerimize göre
on beflinci yüzy›l›n sonundan itibaren Anadolu sahas›nda ozanl›k gelene¤i yerini
âfl›kl›¤a; hikâye anlat›c›s› k›ssahan da yerini meddaha b›rakm›fllard›r. Bu hususu
Fuad Köprülü bir makalesinde ele alm›flt›r. Önemli gördü¤ümüz için ilgili makale-
nin bir bölümünü afla¤›ya al›yoruz:

“Anadolu ve Rumeli Türkleri’nin eski edebî hayat›nda meddahl›¤›n çok büyük
bir yeri vard›r; çünkü, bizde halk hikâyecili¤i’ni temsil edenler, as›rlardan beri
meddahlar olmufltur... On beflinci yüzy›ldan itibaren k›ssahanlar›n yerini med-
dahlar almaya bafllam›fl, k›ssahan; meddah tabirleri de bu s›rada ayn› mânâda
kullan›lm›flsa da on yedinci yüzy›ldan bafllayarak meddah tabiri daha yayg›n bir
hâl alm›flt›r.” (Köprülü 1999: 361).

Ayr›ca halk hikâyesi ve geleneksel Türk tiyatrosunun oluflmas›nda padiflahlar›n
saraylar›n›n da önemli bir yeri oldu¤u unutulmamal›d›r. Padiflah ve sarayda çal›-
flanlar›n hizmetlerinde olan k›ssahanlar, meddahlar, kuklabazlar, karagözcüler
e¤lendirmenin yan›nda ayn› zamanda bir psikolog görevini de üstlenmifllerdir. Bu
hususta Köprülü’nün tespitleri bizim için son derece önemlidir: 

“Esasen bafllang›çta Arap halifelerinin, sonra onlar› taklit eden baflka ‹slâm
hükümdarlar›n›n saraylar›nda e¤lenceli k›ssalar anlatarak hükümdâr› ve maiy-
yetini e¤lendirmekle vazifeli birtak›m adamlar, nedimler vard›; fakat bunlar›n va-
zifesi, yaln›z hikâyelerin naklinden ibaret kalmazd›; ekseriyetle yüksek bir edebî
terbiye de alm›fl malûmatl›, zeki kimselerden mürekkep olan bu saray hikâyecileri,
hükümdâr›n zevk ve mizâc›na göre, mukallidlik etme¤e de mecburdular.” (Köp-
rülü 1966: 365).

Halk hikâyelerinin ilk örnekleri XVI. yüzy›l›n sonlar›nda görülmeye bafllanm›fl-
t›r. Yaflam›fl ve yaflad›¤› san›lan âfl›klar›n hayat hikâyeleri bu türün ortaya ç›kma-
s›nda etkili olmufltur. Bugünkü bilgilerimize göre halk hikâyesi dedi¤imiz metinle-
rin ilk flekilleri Azerbaycan ve Türkiye’nin Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ortaya ç›k-
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m›flt›r. Daha sonra bat›ya ve do¤uya bu co¤rafyadan yay›lm›flt›r. Yine unutulmama-
l›d›r ki hikâyelerin mekân› da yine bugünkü Kafkasya ve Orta Do¤u’dan bafllamak-
ta daha sonra do¤uya ve bat›ya gidilmektedir. 

Birinci ünitemizde halk hikâyelerinin özellikleri bahsinde de belirtti¤imiz gibi
flamanl›ktan, destanc›l›¤a, halk hikâyecili¤ine kadar ortak olan unsurlar›n bafl›nda
bade (bota, buta) içme gelmektedir. Pir elinden üç badeyi içen âfl›k bir süre sonra
ay›lmakta, fliir söylemekte ve rüyas›nda gördü¤ü k›z› bulmak için ailesinin karfl›
ç›kmas›na ra¤men gurbet yollar›na düflmektedir. Günümüz âfl›k edebiyat› araflt›r›-
c›lar›n›n tespitleri aras›nda, bir âfl›kta bulunmas› gereken özellikler aras›nda, do-
¤açlama yapabilme, at›flma yapabilme, muamma çözebilmenin yan›na bir de halk
hikâyesi anlatma flart› getirilmifltir ki bu da bizim görüfllerimizi do¤rulamas› bak›-
m›ndan önemlidir. 

Bizce, halk hikâyelerinin ilk örnekleri de yaflam›fl ve yaflad›¤› rivayet edilen
âfl›klar›n hayatlar› etraf›nda oluflmufl olup bunlardan baz›lar› afla¤›dad›r.

Âfl›k Garip: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmaktad›r. Hayat› etraf›nda Âfl›k Garip
(Garip ‹le Senem) halk hikâyesi oluflmufltur.

Âfl›k Tahir: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmakta olup hayat› etraf›nda Tahir ile
Zühre halk hikâyesi oluflmufltur.

Cahan: XVI. yüzy›lda Azerbaycan’da yaflam›flt›r. Hayat› etraf›nda Cahan (Ci-
han) ve Abdullah adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Erciflli Emrah: XVII. yüzy›lda Van ilinin Ercifl ilçesinde yaflam›flt›r. Hayat› etra-
f›nda Erciflli Emrah ile Selvi Han adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Kerem Dede: XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lmakta olup, hayat› etraf›nda Kerem ile
Asl› adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Kurbanî: XVI. yüzy›lda Güney Azerbaycan’›n Diri köyünde do¤mufltur. Hayat›
etraf›nda Gurbanî ve Peri adl› bir halk hikâyesi oluflmufltur.

Tufarganl› Âfl›k Abbas: XVI. yüzy›l›n sonu ile XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Tufar-
gan’da yaflam›flt›r. Hayat› etraf›nda Tufargann› Afl›g Abbas ve Gülgez Peri adl› bir
halk hikâyesi oluflmufltur.

Âfl›k fliirinde oldu¤u gibi halk hikâyeci¤inde de XVIII. yüzy›l hakk›nda elimiz-
de fazla bir bilgi yoktur. Bu dönemde bilhassa k›rsal kesimde halk hikâyesinin an-
lat›lm›fl olma ihtimali yüksektir. 

XIX. yüzy›l, gerçekçi halk hikâyelerinin (Hançerli Han›m, Cevri Çelebi, Kanl›
Bektafl, Sansar Mustafa, Letâifnâme, vb.) olufltu¤u bir dönemdir. Batakhaneye dü-
flen bir gencin oradan ç›kar›lmas›n› konu alan bu hikâyeler bu yüzy›lda hem ay-
d›nlar hem de halk aras›nda büyük ilgi görmüfltür. 

Buraya kadar k›sa bir tarihçesini verdi¤imiz halk hikâyeleri iki kanaldan bize
kadar ulaflm›flt›r: 

1. Yaz›l› Kaynaklar: Bunlar cönkler, mecmualar ve basma eserler olup Türk
halk›n›n en çok itibar etti¤i metinlerdir. Bu tür eserler Millî Kütüphane’nin d›fl›nda
özel kütüphanelerde de bulunmaktad›r. Cönk, mecmua ve bas›l› kaynaklarda tes-
pit etti¤imiz halk hikâyesi metinlerini alfabetik s›rayla afla¤›da veriyoruz:

a. Yazma Metinler: Arzu ile Kamber, Asuman ile Zeycan, Âfl›k Garip, Derdiyok
ile Zülfüsiyah, Hurflit ile Mah›mihri, Kerem ile Asl›, fiah ‹smail, Tahir ile Zühre.

b. Bas›l› Metinler: Arzu ile Kamber, Asuman ile Zeycan, Âfl›k Garip, Bey Böy-
rek, Derdiyok ile Zülfüsiyah, Elif ile Mahmut, Ferhat ile fiirin, Han Mahmut, Hurflit
ile Mahmihri, Kerem ile Asl›, Köro¤lu, Kurbanî, Melikflah ile Güllühan, Raz›nihan
ile Mah›firûze, fiah ‹smail, Tahir ile Zühre.
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2. Sözlü Kaynaklar: Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetinin teme-
li kültürdür.” özdeyiflinden hareketle ilk derleme gezilerine Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r›nda ç›k›l›r. Yaklafl›k yüz y›l›k bir zaman dilimi içerisinde baflta âfl›klar›m›z olmak
üzere pek çok kaynak flah›stan halk hikâyesi metni derlenmifltir. Bu derlemelerin
büyük bir k›sm› özel kütüphanelerde bulunmaktad›r. Bu hususta bilhassa Pertev
Naili Boratav, ‹lhan Baflgöz, Ahmet Edip Uysal, Muhan Bali, Fikret Türkmen, Saim
Sakao¤lu’nun arflivleri son derece önemlidir. 

Bu çal›flmalar d›fl›nda ülkemizdeki ve yurt d›fl›ndaki arflivlerde de pek çok halk
hikâyesi metninin yer ald›¤›n› biliyoruz. ABD’deki, Türk Halk Anlatmalar› Arflivi;
Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araflt›rma Merkezi, Ege Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Prof. Dr. Fikret Türk-
men Folklor Arflivi, HAGEM (Halk Kültürlerini Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Mü-
dürlü¤ü) Arflivi bunlardan baz›lar›d›r.

Halk hikâyelerinin derlenmesi ve bunlara bilimsel aç›dan yaklafl›lmas›n›n yar›m
yüzy›ll›k bir geçmifli vard›r. Bu dönemde bir taraftan halk hikâyeleri derlenirken,
bir taraftan da bunlar bilimsel aç›dan incelenmifltir. Konunun daha kolay anlafl›la-
bilmesi için çal›flmalar› iki bafll›k alt›nda toplamay› uygun bulduk.

Halk Hikâyeleri Üzerinde Yap›lan Bilimsel Çal›flmalar 
Burada Halk hikâyeleri üzerinde yap›lan yüksek lisans, doktora, doçentlik ve pro-
fesörlük takdim tezleriyle baflka çal›flmalar ele al›nacakt›r. Bu konuda yap›lm›fl pek
çok çal›flma vard›r. Bu sebepten eserler kronolojik olarak verilme yerine ayn› aka-
demisyenin konu ile ilgili eserlerinin tamam› bir bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Bu se-
bepten zaman zaman akademik bir çal›flma olmamas›na karfl›l›k yazar›n bütün
eserlerinin bir arada de¤erlendirilmesinde yarar görüldü¤ünden derleme türünden
eserler de bu k›sma eklenmifltir. Sözünü etti¤imiz k›s›mda araflt›r›c›lar›n eserleri
çok k›sa olarak tan›t›lm›flt›r. Böylece okuyucu kitab› görmese bile az da olsa içeri-
¤i hakk›nda bir bilgi sahibi olmufl olacakt›r. 

1. Pertev Naili Boratav ve halk hikâyeleri: Türkiye’de halk hikâyelerini bi-
limsel yöntemlerle ele al›p de¤erlendiren araflt›r›c›lar›n bafl›nda Pertev Naili Bora-
tav gelir. Boratav, 1931 y›l›nda bir lisans tezi olarak haz›rlad›¤› Köro¤lu Destan› ad-
l› çal›flmas›nda, kahramanl›k hikâyesi olarak de¤erlendirdi¤i Köro¤lu’nun Paris,
Özbek, ‹stanbul, Tobol, Urfa, Azeri gibi çeflitli varyantlar›n› inceler. (1931, 1984).
Pertev Naili Boratav ile Halil Vedat F›ratl›’n›n birlikte haz›rlad›klar› ‹zahl› Halk fiii-
ri Antolojisi’nde Dede Korkut ve Köro¤lu kollar›n›n yan› s›ra Kirmanflah, Emrah
ile Selvi, Kerem ile Asl›, Tahir ile Zühre, Âfl›k Garip, fiah ‹smail ve Beyböyrek hikâ-
yeleri yer almaktad›r (1943).

Pertev Naili Boratav’›n, 1946 y›l›nda yay›mlad›¤› Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâ-
yecili¤i adl› eseri bu alanda yay›mlanan en önemli çal›flmalardan birisidir. Eserde,
halk hikâyelerinin destan, masal, âfl›k fliiri, roman, vb. türlerle olan iliflkisi detayl›
bir flekilde ele al›nm›flt›r. Bunlar›n d›fl›nda halk hikâyelerinin özellikleri, kaynakla-
r› gibi konular da yine bu eserde araflt›r›lm›flt›r. Eserde, Gül ile Ali fiîr, Köro¤lu, Ce-
lâlî Bey ve Mehmet Bey hikâyelerinin metinlerine de yer verilmifltir (1946, 1988).
Ayr›ca, Boratav’›n 100 Soruda Türk Halkedebiyat› ile çeflitli dergilerde yay›mlad›¤›
makalelerinin toplanmas›ndan oluflan Folklor ve Edebiyat I, II adl› kitaplar›n› da ek-
lememiz gerekmektedir.

3. ‹lhan Baflgöz ve halk hikâyeleri: Türkiye’de Boratav’dan sonra halk hikâ-
yeleri üzerinde eme¤i geçen bir baflka araflt›r›c› ‹lhan Baflgöz’dür. Ancak ‹lhan Bafl-
göz’ün kitap hacminde olan ve 1949 y›l›nda tamamlanan Biyografik Halk Hikâye-
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leri adl› doktora tezi henüz yay›mlanmam›flt›r. ‹lhan Baflgöz’ün de¤iflik dönemler-
de kaleme ald›¤› halk hikâyeleriyle ilgili pek çok yaz›s› bulunmaktad›r. Bu yaz›lar,
yazar›n makalelerini toplad›¤› Folklor Yaz›lar› adl› eserinde yer almaktad›r: Türk
Halk Hikâyelerinde Düfl Motifi Zinciri, Türk Halk Hikâyelerinde Söz Kal›plar›, Hi-
kâye Anlatan Âfl›k ve Dinleyicisi gibi makaleler konumuzla ilgilidir (1986, 2008).

4. Muhan Bali ve halk hikâyeleri: Atatürk Üniversitesi, halk edebiyat› çal›fl-
malar›n›n ikinci adresidir. Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinde at›lan temel, Atatürk
Üniversitesinde devam etmifltir. Özellikle Mehmet Kaplan’›n Erzurum’a gelmesiyle
birlikte yo¤un bir bilimsel çal›flma bafllam›flt›r. Bali (1973), Erciflli Emrah ile Selvi-
han Hikâyesi adl› doktora tezinde, ad› geçen hikâyenin kayna¤›, motifleri, üzerin-
de yap›lan çal›flmalar› ve Behçet Mahir’den derlenen bir sözlü bir metni de¤erlen-
dirmifltir. Mehmet Kaplan’›n Erzurum’da bulundu¤u y›llarda keflfetti¤i Behçet Ma-
hir’den derlenen ve Köro¤lu Destan›’n›n 14 kolunun metnini içine alan eser 1973
y›l›nda Mehmet Kaplan, Mehmet Akal›n ve Muhan Bali taraf›ndan yay›mlanm›flt›r. 

5. Fikret Türkmen ve halk hikâyeleri: Halk hikâyeleri üzerine yapt›¤› çal›fl-
malar›yla tan›d›¤›m›z araflt›r›c›lardan birisi de Fikret Türkmen’dir. Türkmen, Âfl›k
Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araflt›rma adl› doktora tezinde an›lan hikâ-
yenin kayna¤›n›, varyantlar›n›, epizotlar›n›, fliirlerini ve örnek metinleri çeflitli aç›lar-
dan de¤erlendirmifltir. Çal›flmada Türkiye içinden oldu¤u kadar Türkiye d›fl›ndan
da metinler üzerinde durulmas› araflt›rmay› daha da özgünlefltirmifltir (1974, 1995).
Fikret Türkmen’in haz›rlad›¤› bir di¤er monografi de Tahir ile Zühre Hikâyesi üze-
rinedir. 1983 y›l›nda yay›mlanan eserde; hikâyenin 24 varyant›, üzerinde yap›lan ça-
l›flmalar, hikâyenin fliirleri, motifleri ve epizotlar› mukayeseli bir flekilde ele al›nm›fl-
t›r. Çal›flmada biri yazma, di¤eri de Behçet Mahir’den derleme olmak üzere iki de
metin bulunmaktad›r (1983, 1998). Fikret Türkmen, Mete Tafll›ova ve Nail Tan’›n
birlikte haz›rlad›klar›, Âfl›k fieref Tafll›ova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri adl› kitapta
çok say›da halk hikâyesi metnine yer verilmifltir (2008). Fikret Türkmen’in ö¤renci-
si Mustafa Cemilo¤lu ile birlikte haz›rlad›klar›, Âfl›k fievki Hal›c›’dan Derlenen Halk
Hikâyeleri, adl› kitapta, 15 halk hikâyesi (Cihan ve Abdullah, Tufarganl› Abbas, Di-
ligam Yahya Bey, Tahir Mirza, Emrah ile Selvi, Sevdakâr, Haydar Bey, Kerem ile As-
l›, Latif fiah, Öksüz Vezir, Salman Bey, fieyh Senan, Zulum Hüseyin, Köro¤lu (Oltu
Kolu), Köro¤lu Silistreli Hasan Pafla) metnine yer verilmifltir (2009).

6. Ensar Aslan ve halk hikâyeleri: Ensar Aslan, Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik, Hayat›-
fiiirleri-Hikâyeleri bafll›kl› doktora tezinde Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in âfl›kl›¤› ve fliirleri-
nin yan› s›ra Lâtif fiah, Salman Bey ile Turnatel Han›m ve Sevdakâr fiah hikâyele-
rinin metinleri de verilmifltir (1975, 1992). Aslan’›n halk hikâyeleriyle ilgili ikinci ça-
l›flmas› Yaral› Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir ‹nceleme ad›n› tafl›maktad›r. Eserde,
halk hikâyeleri hakk›nda genel bilgi verildikten sonra Yaral› Mahmut hikâyesinin
epizotlar›, fliirleri çeflitli aç›lardan tahlil edilmifltir. Eserde ayr›ca sözlü anlatmalarda
tespit edilen metin örnekleri de bulunmaktad›r (1982, 1990).

7. Ali Duymaz ve halk hikâyeleri: Ali Duymaz taraf›ndan haz›rlanan Kerem
ile Asl› Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araflt›rma adl› doktora tezinde Kerem ile
Asl› hikâyesinin Anadolu ve Türk dünyas›ndan on dört varyant›; epizotlar›, fliirleri
ve motifleri bak›m›ndan mukayese edilmifl; ayr›ca hikâyenin halk ve ayd›nlar üze-
rindeki etkileri üzerinde durulmufltur (1992, 2001). Ali Duymaz taraf›ndan haz›rla-
nan Nevruz Bey Hikâyesi adl› kitab› da benzer metotlarla ortaya konulmufl bir ça-
l›flmad›r (1996). Yine 1996’da Saim Sakao¤lu ve Ali Duymaz’›n birlikte haz›rlad›k-
lar› Hurflit ile Mahmihrî Hikâyesi’nde, hikâyenin varyantlar›, motifleri, fliirleri tahlil
edildikten sonra Hurflit ile Mahmihrî hikâyesi’nin iki de metnine yer verilmifltir. 
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8. Ali Berat Alptekin ve halk hikâyeleri: Halk hikâyesi çal›flmalar›nda önem-
li isimlerden biri de Ali Berat Alptekin’dir. Alptekin’in doktora ön çal›flmas› olan
Kirmanflah Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araflt›rma’da Kirmanflah hikâyesinin
Binbir Gece Masallar›’ndan kaynakland›¤› anlat›ld›ktan sonra hikâyenin epizotla-
r›, fliirleri, formelleri, motifleri ele al›nm›flt›r. Ayr›ca çal›flmaya Behçet Mahir’den
derlenen sözlü bir anlatma ile Fahrettin K›rz›o¤lu’daki bir defterden elde edilen fli-
irler al›nm›flt›r (1982, 1999). ‹lk bask›s› 1997, dördüncü bask›s› 2009 y›l›nda yap›-
lan Halk Hikâyelerinin Motif yap›s› adl› çal›flmada, halk hikâyelerinin tan›mlar›,
özellikleri, üzerinde durulan 70 hikâyenin özetleri, hikâyelerin motif yap›lar› ile
genifl bir bibliyografyaya yer verilmifltir (1997, 2002, 2005, 2009).

Saim Sakao¤lu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakao¤lu ve Esma fiimflek dörtlü-
sünün Behçet Mahir’den derledikleri metinler daha sonraki y›llarda yaz›ya geçiril-
mifl ve seçilen metinler özetleriyle birlikte iki cilt hâlinde yay›mlanm›flt›r. Çal›flma-
n›n birinci cildinde, Behçet Mahir ve hikâyecili¤i de¤erlendirildikten sonra Kir-
manflah, Migumî Han, fiah ‹smail, Yaral› Mahmut, Davuto¤lu Süleyman, Hüthüt
Kuflu, Zalo¤lu Rüstem hikâyelerinin metinleri ile sözlü¤e yer verilmifltir (1977).
‹kinci ciltte yine Behçet Mahir’den derlenen on sekiz (Eflref Bey, Firdevs fiah, Lâtif
fiah, As›l ile Nesil, Kerem ile Asl›, Leylâ ile Mecnûn, Yusuf ile Züleyha, Mu¤dat Peh-
livan, Nebi Han, Nemrut Han, Âfl›k Verga, K›v›lc›mo¤lu Topal ‹brahim, fiahmeran
ile Lokman Hekim, Yunus Emre, Âfl›k fienlik-Sümmanî, Bayburtlu Hicranî Baba ile
Karfl›laflmas›, Ka¤›zmanl› Âfl›k H›fzî, Bahçet Mahir’in fiiirlerinden Örnekler) metin
bulunmaktad›r (1999). Ali Berat Alptekin ve M. Nizameddin Coflkun’un birlikte ha-
z›rlad›klar› Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik Divan› adl› kitaba, fienlik’in fliirlerinin yan› s›ra üç
de hikâyesi al›nm›flt›r (2006).

Buraya kadar kendileri ve çal›flmalar› hakk›nda k›sa bilgi verdi¤imiz araflt›r›c›-
lar›m›zdan baflka, halk hikâyeleri ile ilgili akademik anlamda çok önemli çal›flma-
lar yapan bilim adamlar›m›z da vard›r. Pakize Aytaç, ‹smet Çetin, Metin Ekici, fiük-
rü Elçin, ‹smail Görkem, Zekeriya Karadavut, Do¤an Kaya, Nerin Köse, Öcal O¤uz,
Halil ‹brahim fiahin, Ebru fienocak, Esma fiimflek, Naciye Y›ld›z, Ayfle Yücel Çetin,
vb. bunlardan baz›lar›d›r. 

Halk Hikâyeleri Üzerinde Yap›lan Di¤er Önemli
Çal›flmalar 
Bu k›s›mda halk hikâyeleriyle ilgili olarak yay›mlanan ve önemli gördü¤ümüz di-
¤er çal›flmalar çok k›sa ve kronolojik olarak tan›t›lacakt›r. 

Araflt›r›c›lar›n, “Tanzimat Sonras› Türk Edebiyat›”, “Yenileflme Devri Türk Ede-
biyat›”, “Fikrî ve Edebî Aray›fllar Devri Türk Edebiyat›” dedi¤i dönem içerisinde,
Ahmet Mithat Efendi’nin Hasan Mellah, Çengi, Henüz On Yedi Yafl›nda gibi eser-
lerinde halk hikâyelerinin etkisi gözden kaçmamaktad›r.

Radloff ve ö¤rencilerinin oluflturdu¤u Proben (Örnekler) adl› eserin sekizinci
cildi Osmanl› Türklerinin metinlerini içine almaktad›r. Macar Türkolog Ignác
Kúnos’un derlemeleri aras›nda Köro¤lu, fiah ‹smail, Âfl›k Kerem, Âfl›k Garip gibi
halk hikâyesi metinlerine yer verilmifltir (Sakao¤lu-Ergun 1998: 29-183).

Otto Spies’in Almanca olarak yay›mlad›¤› ve Behçet [Necatigil] Gönül’ün dilimi-
ze çevirdi¤i Türkische Volkbücher / Türk Halk Kitaplar› adl› eserde halk hikâyele-
rinin kaynaklar›, flekil ve muhteva özellikleri, motifleri de¤erlendirilmifl, ayr›ca iki
de halk hikâyesi (Melikflah ile Güllühan ve Asuman ile Zeycan) metni eklenmifltir
(1941).
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Yine Alman araflt›r›c› Hans August Fischer’in Schah Ismajil und Gülizar / fiah
‹smail Hikâyesi’ni konu alan monografisi, üzerinde durulmas› gereken önemli
eserlerden birisidir. Kitapta, hikâyenin tenkitli metni ve Almanca çevirisi yer al-
maktad›r (1929).

Faruk R›za Gülo¤ul, Selamî Münir Yurdatap, Muharrem Zeki Korgunal taraf›n-
dan haz›rlanan halk kitaplar›, dili, resimleri ve üslubuyla okuyucunun halk hikâye-
lerini sevmesinde etkili olmufltur.

Wolfram Eberhard’›n Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nden derledi¤i hikâyeleri
(‹lbeylio¤lu, Ali Pafla, Köro¤lu, Hurflit ile Mahmihrî, Kozano¤lu) Minstrel Tales
from Southeastern Turkey / Güneydo¤u Anadolu’dan Âfl›k Hikâyeleri ad›yla yay›m-
lam›flt›r. Çal›flmada bu hikâyelerin metni d›fl›nda incelemesine de yer verilmifltir.
(1955, 2002).

Otto Spies’in talebesi olan Edith Fischdick 1958 y›l›nda Elif ile Mahmut hikâye-
si üzerine bir monografi yay›mlam›flt›r. Daha sonra Türkçeye de çevrilen bu mo-
nografi, Türk halk kitaplar›n›n edebî yap›s› ile masal-halk hikâyesi münasebetleri
üzerinde duran bir çal›flma olarak dikkati çekmektedir. Fischdick, metot olarak
Spies’in yolunu tercih etmifltir (Fischdick / Türkmen-fienocak, 1984: 55-84).

Eflatun Cem Güney, Âfl›k Garip (1958) ve Tahir ile Zühre (1960) adl› eserleri-
nin d›fl›nda halk hikâyelerinin e¤itici yönü (Folklor ve E¤itim (1966) üzerinde de
durur.

Ümit Kaftanc›o¤lu’nun, Köro¤lu Kol Destanlar› (1979) adl› çal›flmas›nda Erzu-
rum’da tespit edilen sekiz kolun metni bulunmaktad›r. 

Ergun Sav, otuz halk hikâyesini yeniden yazarak, Halk Hikâyeleri (1974) adl›
eserinde yay›mlam›flt›r. Burada flu hususu da belirtmemizde yarara vard›r. Kitapta-
ki metinlerin bir k›sm› halk hikâyesi de¤ildir.

Ali Öztürk’ün l985 y›l›nda yay›mlad›¤› Türk Anonim Edebiyat› adl› eserinin ikin-
ci bölümü halk hikâyeleri ve bu hikâyelerin çeflitli problemlerini konu almaktad›r.

1989 y›l›nda Kadir Pürlü, Âfl›k ‹smetî ve Kap› Güzeli adl› bir halk hikâyesi kita-
b› yay›mlar. 

Ayn› y›l Gül Derman taraf›ndan yay›mlanan, Resimli Tafl Bask›s› Halk Hikâyele-
ri adl› eseri de Leyla ile Mecnun, Ferhat ‹le fiirin, Kerem ile Asl›, Seyfelmülük, Âfl›k
Garip, fiah ‹smail, Mahmut ile Elif, Hüsrev fiah ve Gül Banu hikâyeleri ile bu hikâ-
yelerin özetleri, resimleri yer almaktad›r.

Mehmet Gökalp’in Mahirî ile Mahitaban Hikâyesi 1985 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. 
Yukar›da adlar› an›lan tez ve kitaplar›n d›fl›nda halk hikâyelerini konu alan pek

çok makale ve bildiri yay›mlanm›flt›r Üniversitelerimizde yap›lan bitirme tezlerinde
de çok say›da halk hikâyesi metnine yer verilmifltir.

Halk hikâyesi üzerine yap›lan bilimsel çal›flmalar konusunda daha fazla bilgi edinmek için
Ali Duymaz’›n Kerem ile Asl› Hikâyesi Üzerinde Bir Araflt›rma (Ankara: Kültür Bakanl›¤›
Yay›nlar›, 2001) adl› çal›flmas›na bakabilirsiniz.

Yabanc› bilim insanlar›n›n halk hikâyelerimize bizim bilim adamlar›m›zdan daha önce
e¤ilmelerini nas›l aç›klayabilirsiniz?
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Halk hikâyelerini inceleme yöntemlerini
tan›mlamak
Her bilimsel çal›flma bir amaç için, belirli yön-
temler kullan›larak gerçeklefltirilir. Yöntemsiz bi-
limsel çal›flma olmaz. Halk hikâyelerini inceler-
ken de çeflitli bilimsel yöntemler kullan›lm›flt›r.
Türkiye’de folklor metinlerinin incelenmesinde,
yak›n zamana kadar, daha çok metin merkezli in-
celeme yöntemleri tercih edilmifltir. Bunlardan
folklor ürününün ilk fleklini bulmaya ve yay›lma
alanlar›n› tespit etmeye yönelik olan Tarihî-Co¤-
rafi Fin yöntemi en çok tercih edilenidir. Bu yön-
temde metinler ya epizotlar›na göre bölümlere
ayr›larak incelenmektedir. Di¤er bir yöntem ise
Stith Thompson’un masallar için gelifltirdi¤i mo-
tifleri tespit etme yöntemidir. Thompson, masal
motiflerini A. Mitolojik Motifler, B. Hayvanlar, C.
Yasak (Tabu)... Z. Çeflitli Motifler gibi her birini
harflendirerek 22 gruba ay›r›r ve her motif grubu-
nu da kendi aras›nda numaraland›r›r. Bu yöntem,
Türkiye’de ilk defa Erzurum ve Çevresinden Der-
lenen Halk  Hikâyeleri Üzerinde Araflt›rmalar
(Karada¤ 1984) adl› doktora tezine uygulanm›flt›r.
Metin merkezli araflt›rma yöntemlerinden biri de
Lord. Raglan’›n anlatman›n kahraman›n› ve onun
maceralar›n› temel alarak gelifltirdi¤i ‘Geleneksel
Kahraman Kal›b›’d›r. Bu yöntem daha çok bat›l›
anlatmalar esas al›narak oluflturulmufltur. Bu yüz-
den de Türk analtmalar›na pek uymamaktad›r.
Rus folklorcusu Vladimir Propp’un peri masalla-
r› için gelifltirdi¤i masal unsurlar›n› rol ve fonksi-
yonlar›na göre de¤erlendirme de metin merkezli
yöntemler içindedir. Propp, peri masallar›ndaki
her karakterin bir aksiyonunu ve buna ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kan sonuçlar› fonksiyon olarak de-
¤erlendirir ve bu fonksiyonlar›n say›s›n› otuz bir
olarak tespit eder. Propp’un yöntemini Türki-
ye’de sadece Umay Günay Elaz›¤ Masallar› adl›
çal›flmas›nda kullanm›flt›r. 
Bunlar›n d›fl›nda, Claude Levi-Strauss’un, Yap›sal
Çözümleme Yöntemi; Joseph Campel’in, Kahra-
m›n›n Sonsuz Yolculu¤u ve Greimas’›n, Göster-
gebilim Metodu gibi metin merkezli yöntemler
de Türk araflt›r›c›lar taraf›ndan kullan›lan yön-
temler aras›ndad›r.
Son zamanlarda Türk araflt›r›c›lar taraf›ndan ter-
cih edilen yöntem anlat›c›, metin, dinleyici, an-
latma zaman› ve anlatma mekân› gibi pek çok
unsurun bir arada de¤erlendirildi¤i ba¤lam mer-
kezli yöntemdir. Ba¤lam merkezli yöntemin Per-
formans Teori ve Sözlü Kompozisyon Teorisi ol-
mak üzere iki ayr› yöntemi vard›r.

Halk hikâyelerin ile ilgili çal›flma yapanlar›
tan›mak
Türkiye’de folklor çal›flmalar› Bat› ülkelerine k›-
yasla daha geç bir tarihte bafllam›flt›r. Üniversite-
lerdeki bilimsel çal›flmalar ise 1938 y›l›ndan iti-
baren Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde Pertev
Naili Boratav ile bafllar ve günümüzdeki sevindi-
rici seviyesine ulafl›r.
Halk hikâyelerinin ilk metinlerine XVI. yüzy›-
l›n sonlar›na do¤ru Do¤u Anadolu Bölgesi ile
Azerbaycan topraklar›nda rastlanmaktad›r. Ya-
flam›fl olanlar ve yaflad›¤›na inan›lan âfl›klar›n
hayat hikâyeleri bu türün ortaya ç›kmas›nda
etkili olmufltur.
Yüzy›llar itibariyle yaflayan veya yaflad›¤›na ina-
n›lan hikâye kahraman› âfl›klardan baz›lar› flun-
lard›r: Âfl›k Garip, Âfl›k Garip (Garip ‹le Senem);
Âfl›k Tahir, Tahir ile Zühre; Erciflli Emrah, Erciflli
Emrah ile Selvi Han; Kerem Dede, Kerem ile Asl›.
Halk hikâyeleri yaz›l› kaynaklarda yer ald›klar›
gibi, hikâyeci âfl›k meddahlar›n sözlü da¤arc›kla-
r›nda da bulunmaktad›r. Yazma (yaz›l›) kaynak-
lar mecmualar ve cönklerdir. Yazma metinler ara-
s›nda; Arzu ile Kamber, Asuman ile Zeycan, Âfl›k
Garip, Hurflit ile Mah›mihri, Kerem ile Asl›, Tahir
ile Zühre gibi; tafl basma halk hikâyeleri aras›n-
da ise Arzu ile Kamber, Asuman ile Zeycan, Âfl›k
Garip, Bey Böyrek, Derdiyok ile Zülfüsiyah, Elif
ile Mahmut, Hurflit ile Mahmihri’yi sayabiliriz.
Türkiye’de halk hikâyelerinin akademik olarak
ele al›nmas› Pertev Naili Boratav ile bafllar. Bora-
tav 1931 y›l›nda Köro¤lu destan›n› inceler. 1946
y›l›nda da halk hikâyeleriyle ilgili olarak bir mo-
nografi yay›mlar. fiükrü Elçin, Kerem ‹le Asl› Hi-
keyesi’ni yay›mlar. ‹lhan Baflgöz halk hikâyele-
riyle ilgili ilk doktora tezi haz›rlayand›r. Bunlar›n
d›fl›nda Muhan Bali, Fikret Türkmen, Ali Duy-
maz, Ali Berat Alptekin gibi pek çok araflt›r›c›
halk hikayeleriyle ilgili akademik manada bilim-
sel çal›flmalar yapar.
Yabanc› araflt›r›c›lar›n da Türk halk hikâyeleriy-
le ilgili çal›flmalar› vard›r. Wolfram Eberhard,
W. Radloff, Otto Spies, Hans August Fischer ve
Ignác Kúnos bunlardan baz›lar›d›r.
Halk hikâyelerini metin fleklinde yay›mlayanlar
da vard›r. Ümit Kaftanc›o¤lu, Ergun Sav, Mehmet
Gökalp bunlardan baz›lar›d›r. Faruk R›za Gülo-
¤ul, Selamî Münir Yurdatap, Muharrem Zeki Kor-
gunal da halk hikâyelerini dilini ve üslubunu hal-
k›n sevece¤i tarzda iflleyerek yay›mlam›fl ve hi-
kâyelerin halk aras›nda sevilerek yay›lmas›na yar-
d›mc› olmufllard›r. 
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1. Folklor ürünlerini “Fin Folklor Kuram›” ve “Karfl›lafl-
t›rmal› Folklor Kuram›” gibi adlarla da an›lan Tarihî-
Co¤rafi Fin Yöntemi ile inceleyen araflt›r›c›n›n ulaflmak
istedi¤i as›l sonuç afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Metnin varyantlar›n› tespit etmek
b. Anlat›c›n›n sanatç› kiflili¤ini ö¤renmek
c. ‹lk metne, yani ur-forma ulaflmaya çal›flmak
d. Metnin tarihle ilgisini kurmaya çal›flmak
e. Metnin dinleyici üzerindeki etkisini art›rmak

2. Bat› kültür tarihine kaynakl›k eden uygarl›klar›n,
destan ve mitlerindeki kahramanlar›n ortak nitelikleri
oldu¤unu söyleyen Raglan’›n oluflturdu¤u Geleneksel
Kahraman Kal›b›’nda kahraman›n yaflam›nda bulun-

mayan ortak unsur afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kahraman›n annesi soylu bir bakiredir.
b. Kahraman›n babas› bir köylüdür.
c. Kahraman ayn› zamanda bir Tanr›’n›n o¤lu ola-

rak kabul edilir.
d. Kahraman yetiflkin oldu¤unda, gelecekte kral

olaca¤› yere gider.
e. Kahraman, yeni yasalar koyar.

3. Folklor metinlerinin oluflmas›nda anlat›c› kadar, din-
leyici kitlesinin, anlatman›n gerçekleflti¤i fiziksel mekâ-
n›n, sosyo-kültürel çevre koflullar›n›n ve gösterinin ya-
p›ld›¤› zaman›n da etkisinin oldu¤unu ileri süren halk-
bilim kuram› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tarihî-Co¤rafi Fin Yöntemi
b. Yap›salc› Halk Bilimi Yöntemi
c. Göstergebilim Yöntemi
d. Ba¤lam Merkezli Halk Bilimi Yöntemi
e. ‹deolojik Halkbilimi Yöntemi

4. Afla¤›dakilerden hangisi yap›sal halk bilimi kuramla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Claude Levi-Strauss’›n yap›sal çözümleme yöntemi
b. Josep Campel’in kahraman›n sonsuz yolculu¤u
c. Lord Raglan’›n geleneksel kahraman kal›b›
d. Wolfram Eberhard’›n motif merkezli yöntemi
e. Vladimir Propp’un yap›salc›l›k yöntemi

5. Tarihî-Co¤rafi Fin Yöntemi’nde epizotlara göre ince-
leme yap›l›rken hangi dal yer almaz?

a. Kahraman›n ailesi
b. Kahraman›n kardeflleri
c. Kahraman›n do¤umu
d. Kahramana ad verilmesi
e. Kahraman›n e¤itimi

6. Vladimir Propp’un yap›salc›l›k yöntemini ülkemizde
ilk defa hangi bilim insan› uygulam›flt›r?

a. Fikret Türkmen
b. Do¤an Kaya
c. Nerin Köse
d. Bilge Seyido¤lu
e. Umay Günay

7. Afla¤›dakilerden hangisi padiflah› ve sarayda çal›-
flanlar› e¤lendiren meslek grubunun üyelerinden biri
de¤ildir?

a. Hilebaz
b. Meddah
c. Karagöz
d. K›ssahan
e. Kuklabaz

8. Pertev Naili Boratav’›n Halk Hikâyeleri ve Halk Hi-
kâyecili¤i adl› genel çal›flmas›ndan sonra, bir hikâyeye
ba¤l› kalmaks›z›n haz›rlanan ilk genel eser olan Halk
Hikâyelerinin Motif Yap›s› adl› çal›flma hangi araflt›rma-
c›m›z›n ad›n› tafl›maktad›r?

a. Ali Duymaz
b. Ensar Aslan
c. fiükrü Elçin
d. M. Öcal O¤uz
e. Ali Berat Alptekin

9. Afla¤›daki yabanc› bilim insanlar›ndan hangisi halk
hikâyelerimiz üzerinde çal›flmam›flt›r?

a. Ettore Rossi
b. Hans August Fischer
c. Wolfram Eberhard
d. Otto Spies
e. Ignác Kúnos

10. Afla¤›dakilerden hangisi Türk halk hikâyeleriyle il-
gili akademik çal›flma yapanlardan biri de¤ildir?

a. Pertev Naili Boratav
b. ‹lhan Baflgöz
c. Saim Sakao¤lu 
d. Muhan Bali
e. Nevzat Gözayd›n

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyeleri
Üzerinde Yap›lan Çal›flmalar” bölümünü tekrar
okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyeleri
Üzerinde Yap›lan Çal›flmalar” bölümünü tekrar
okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyeleri
Üzerinde Yap›lan Çal›flmalar” bölümünü tekrar
okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Halk Hikâyelerini
‹nceleme Yöntemleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

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

Tarihî-Co¤rafi Fin Yöntemi bizde daha çok masallarla
halk hikâyelerine uygulanm›flt›r. Gerçekten de bu yön-
temin f›kra ve efsane gibi k›sa anlatmalara uygulanma-
s› gereksizdir. Bir f›kra veya efsane kahraman›n›n t›pk›
bir halk hikâyesi gibi ele al›n›p de¤erlendirilmesi bek-
lenmemelidir. Asl›nda bir f›kra veya efsane, halk hikâ-
yesindeki bir alt bölüm kadar bile zengin de¤ildir.

S›ra Sizde 2

Özellikle; Rus, Alman ve Macar bilim insanlar› bizim
kültürümüzün çok çeflitli dallar›na e¤ilmifllerdir. Onla-
r›n konuya bizim araflt›r›c›lar›m›zdan önce e¤ilmeleri-
nin çok çeflitli sebepleri olabilir. ‹lk olarak ülkenin için-
de bulundu¤u siyasi ve ekonomik durumlar Türk arafl-
t›r›c›lar›n›n alan çal›flmas› yapmalar›n› engellemifltir.
Ayr›ca, baflta an›lan ülkelerin bilginleri olmak üzere
pek çok araflt›rmac› Türk dünyas›n› incelemeyi gerekli
görmüfllerdir. Bunlara bir de, o ülke insanlar›n›n baflka
niyetlerle de ülkemize gelmifl olduklar›n› eklememiz
gerekir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk hikâyelerinin anlat›ld›¤› bölgeleri tan›yabilecek,
Halk hikâyesi anlat›c›lar›n› anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Halk hikâyesi
• Meddah

• Âfl›k
• Bozlak

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

Halk Hikâyeleri
• HALK H‹KÂYELER‹N‹N

ANLATILDI⁄I BÖLGELER 
• HALK H‹KÂYES‹ ANLATICILARI

3
HALK H‹KÂYELER‹

Halk Hikâyelerinin
Anlat›ld›¤› Bölgeler ve
Halk Hikâyesi
Anlat›c›lar› 



HALK H‹KÂYELER‹N‹N ANLATILDI⁄I BÖLGELER VE
ANLATICILARI 
Elimizdeki bilgiler do¤rultusunda halk hikâyecili¤inin geçmiflini XVI. yüzy›la kadar
götürsek de, ilk hikâye metinleri çok daha sonra yaz›ya geçirilmifltir. Âfl›k Garip,
Tahir ile Zühre, Kerem ile Asl›, Ferhat ile fiirin, Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamber,
Hurflit ile Mah›mihri daha sonraki dönemlerde yaz›ya geçen halk hikâyelerinden
sadece birkaç tanesidir. 

Yaz›l› metinlerin belki de ilk flekli diyebilece¤imiz sözlü anlatmalar ise daha
çok Türkiye’nin do¤u bölgelerinde anlat›c› ve dinleyici bulabilmifltir. Uzun k›fl ge-
celerinde “masal analar›”, “masal nineleri” çocuklar için ev ortam›nda masal anla-
t›rlarken, erkekler de âfl›klar kahvesinde halk hikâyesine karfl› ilgi duymufllar ve
gecelerini büyük ölçüde bu anlatmalar› dinleyerek geçirmifllerdir. Ne yaz›k ki, bu
âfl›k kahvelerinde anlat›lan halk hikâyeleri zaman›nda derlenemedi¤i için, ne anla-
t›c›lar›, ne dinleyicileri, ne de anlat›lan metinler hakk›nda hiçbir bilgiye sahibiz. 

Cumhuriyet’ten sonra Türkiye’de sözlü kültürün derlenmesine bafllan›ld›ktan
sonra, yukar›da sözünü etti¤imiz Do¤u Anadolu Bölgesi’nden ilk hikâye metinleri
ve hikâye anlat›c›lar› hakk›nda da bilgi toplanarak, ilkel de olsa, koruma alt›na
al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Bugün Do¤u Anadolu Bölgesi’nden derlenen metinler bü-
yük ölçüde özel arflivlerdedir. Pertev Naili Boratav, ‹lhan Baflgöz, fiükrü Elçin, Mu-
han Bali, Bilge Seyido¤lu, Saim Sakao¤lu, Ahmet Edip Uysal, Ensar Aslan, Ali Be-
rat Alptekin, Fikret Türkmen, Mustafa Cemilo¤lu, Dilaver Düzgün, özel halk hikâ-
yesi arflivine sahip olan araflt›r›c›lardan baz›lar›d›r.

Halk hikâyesi gelene¤i, eski göz kamaflt›r›c› günlerindeki kadar olmasa bile,
günümüzde de Do¤u Anadolu Bölgesi’nin k›smen kültür merkezi konumunda
olan Erzurum, Ardahan, Kars, A¤r› ve Van gibi illerinde varl›¤›n› sürdürmektedir.
Afla¤›da, sözünü etti¤imiz illerde hikâye anlatanlar›n ve hikâye tasnif (düzenleme)
edenlerin k›sa hayat hikâyeleri ile anlatt›klar› hikâyelerin listesi verilmifltir. 

ERZURUMLU ÂfiIKLAR 
Do¤u Anadolu Bölgesi’nin önemli flehirlerinden olan Erzurum’da halk hikâyesi an-
lat›c›lar› meddahlar ve âfl›klard›r. Halk hikâyesi anlat›c›lar›n›n tespitinde bir süre
Atatürk Üniversitesinde görev yapan Mehmet Kaplan ve onun halk edebiyat› saha-
s›nda yetifltirdi¤i ö¤rencilerinin küçümsenmeyecek emekleri vard›r. Nalbant ‹shak
Kemalî ve Behçet Mahir gibi hikâye anlat›c›lar›n› bizzat Mehmet Kaplan tespit ede-
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rek kültür hayat›m›za kazand›rm›flt›r. Ayr›ca Erzurum’da çeflitli dönemlerde farkl›
adlarla aç›lan âfl›klar kahvesi de yine gelene¤in canl› yaflad›¤› mekânlardand›r. 

Günümüz Erzurum’unda usta âfl›klar›n ölmeleri veya gelene¤i b›rakmalar› ve
teknolojinin geliflmesiyle kahvelerdeki hikâye dinleyicilerinin azalmas› halk hikâ-
yesinin büyük bir damar›n›n yok olmas›na yol açm›flt›r. Afla¤›da, Erzurumlu hikâ-
ye anlat›c›lar› ile onlar›n tasnif ettikleri hikâyelerin listesi verilmifltir.

Âfl›k Sümmanî 
1861 y›l›nda Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samikale köyünde do¤mufltur. Böl-
genin konumu gere¤i hayat›n› hayvanc›l›k ve çiftçilik yaparak sa¤lam›flt›r. Badeli
âfl›klar›m›zdand›r. Rüyas›nda üçler, yediler ve k›rklar›n elinden bade içtikten son-
ra kendisine gösterilen Gülperi’yi bulabilmek için Kafkasya, ‹ran ve K›r›m gibi yer-
leri gezip dolaflm›flt›r. Sadece Do¤u Anadolu Bölgesi’nin de¤il bütün Türkiye’nin
önde gelen âfl›klar›ndand›r. 

Sa¤l›¤›nda hikâye tasnif etmifl ve anlatm›flt›r. Anlatt›¤› hikâyelerden baz›lar›
Sümmanî ile ilgili olarak haz›rlanan kitaplarda yay›mlanm›flt›r. Sümmanî, fiubat
1915 tarihinde vefat etmifl olup mezar› köyündedir. Bildi¤i rivayet edilen hikâyeler
flunlard›r: Kerem ile Asl›, Latif fiah, Sevdakâr fiah, Sümmanî ve Gülperi, Tufargan-
l› Âfl›k Abbas ve Gülgez Peri.

Âfl›k M›ktat 
Hayat› hakk›nda bilgimiz yok denecek kadar azd›r. ‹lhan Baflgöz bir makalesinde,
M›ktat’›n gençli¤inde muhitinin en iyi âfl›¤› oldu¤unu ve kendi arflivinde bulunan
Köro¤lu hikâyelerinin de ona ait oldu¤unu söyler. “M›ktat, halk edebiyat› arflivimi-
ze Murat Uraz taraf›ndan hediye edilen Köro¤lu Hikâyelerini yazd›ran âfl›kt›r.
Gençli¤inde muhitinin en iyi âfl›¤› olarak tan›nan M›ktat bugün yetmifllik bir pir-
dir” demektedir (Baflgöz 1986: 268). Âfl›k M›ktat, 1877 (?) y›l›nda Erzurum’da do¤-
mufltur. Yan›nda pek çok ç›rak yetifltirmifltir. Ölüm tarihi hakk›nda bilgimiz olma-
yan M›ktat, çok say›da halk hikâyesinin musannifi veya anlat›c›s›d›r: Köro¤lu hikâ-
yesinin Ayvaz Kolu, Ba¤dat Kolu, C›¤a Kolu, Gürcistan Lezgi Ahmet Kolu, Halep
Kolu, Hasan Bey-Da¤›stan Kolu, Hasan Pafla Silistre Kolu, Kayser Kolu, Kenan Ko-
lu, K›r›m Kolu, Köro¤lu’nun Amcas› Kolu, Köro¤lu’nun Bidayeti ve Ayvaz Kolu,
Kösenin Kolu, Telli Nigar Kolu M›ktat’›n anlatt›¤› hikâyelerdir.

‹shak Kemalî 
1914 y›l›nda Erzurum ilinin Çat ilçesinde do¤mufltur. Ailesinin Erzurum’a göçme-
sinden sonra bir nalbant yan›nda ç›rak olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Bölgenin ko-
numu gere¤i usta âfl›klardan ö¤rendi¤i hikâyeleri çok iyi anlatan birisi olmas›na
ra¤men bildi¤i hikâyeler zaman›nda kayda geçirilmedi¤inden yok olup gitmifltir.
Kemalî, 1 Nisan 1971 tarihinde vefat etmifltir. Mezar› Erzurum’dad›r. Kemalî’nin an-
latt›¤› hikâyelerden baz›lar› Fikret Türkmen taraf›ndan derlenmifltir.

Behçet Mahir 
Resmî kay›tlara göre 1919 y›l›nda Erzurum’da do¤mufltur, ancak do¤um tarihi da-
ha eskidir. Erzurum ve çevresinde yaflayan halk hikâyecileri aras›nda en flansl› ola-
n›d›r. Mehmet Kaplan taraf›ndan keflfedilerek yard›mc› hizmetli olarak üniversite-
ye al›nm›flt›r. Ahmet Edip Uysal’›n yard›mlar›yla hikâyeleri Amerika ve ‹ngiltere’ye
kadar ulaflm›flt›r. Behçet Mahir’in sa¤l›¤›nda anlatt›¤› hikâyelerin büyük ço¤unlu¤u;
Muhan Bali, Fikret Türkmen, Bilge Seyido¤lu, Ahmet Edip Uysal, Saim Sakao¤lu,
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Rüya: Destan, halk hikâyesi,
masal, efsane gibi anlat›m
türlerinde yer alan ve
gelecekte olacaklar›n
iflaretini veren motif. Âfl›klar
bade içme olay›n› rüyada
yaflamaktad›rlar.



Ali Berat Alptekin, Esma fiimflek, Rene Giraud ve Natelie K. Moyle gibi ö¤retim üye-
leri ve araflt›r›c›lar taraf›ndan tespit edilerek yay›mlanm›flt›r. Ayr›ca onun hikâyeci-
li¤i ile ilgili olarak makale ve bildiriler haz›rlanm›flt›r. Behçet Mahir, dokuz ay ka-
dar medreseye devam etti¤inden söz ediliyorsa da okur yazar de¤ildir.

Mahir, Türkiye’de pek çok yeri (Adana, Ankara, Malatya, Bursa, Bolu, Karakö-
se, Aflkale, Hasankale (Pasinler), Sar›kam›fl) çeflitli vesilelerle gezme ve görme f›r-
sat› bulmufl bunlar›n hemen hepsinde hikâye anlatm›flt›r. Behçet Mahir, 22 Haziran
1988 tarihinde vefat etmifl olup mezar› Erzurum’dad›r. Anlatt›¤› hikâyeler flunlard›r:
Âfl›k Garip, Davudo¤lu Süleyman, Derdi Yok ile Zülfi Siyah, Eba Müslim Horasanî,
Ebu Ali Sina, Emrah ile Selvi, Erzurumlu Mahirî Baba, Eflref Bey, Ferhat ile fiirin,
Firdevs fiah, Firuz fiah, Hamzaî Sahip-g›ran, Hâtem-i Tâi, ‹mam Ali’nin Gan Ga-
lesi Cengi, Kerem ile Asl›, Kirmanflah, Köro¤lu (Köro¤lu’nun on dört kolunu bil-
mektedir), Lâtif fiah, Leylâ ile Mecnûn, Nebî Han, Nemrut Han, Seyfülmüluk, Süm-
manî, Sürmeli Bey, fiah ‹smail, fiaho¤lu fiah Abbas ile Deli Murat, Tahir ile Zühre,
Temimdarî, Timurlenk, Yaral› Mahmut, Yusuf ile Züleyha, Zalo¤lu Rüstem (Saka-
o¤lu 1980: 49-57).

Mevlüt ‹hsanî fiafak (Âfl›k Mevlüt ‹hsanî) 
1928 y›l›nda, Erzurum ilinin fienkaya ilçesinin Bard›z buca¤›n›n Çermik köyünde
do¤mufltur. Ustalar› Aliflan ve Bard›zl› Nihanî’dir. Kendisi de çok say›da ç›rak ye-
tifltirmifltir. Halk hikâyesi tasnif etmenin yan›nda âfl›k makamlar›n› da iyi bilmekte-
dir. Anlatt›¤› hikâyelerden bir k›sm› Türk Dil Kurumu (Türkmen-Cemilo¤lu 2009)
ve Kocaeli Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Ifl›l Altun (Altun 2007) taraf›ndan ya-
y›mlanm›flt›r. Mevlüt ‹hsani fiafak hâlen Kocaeli’de yaflamaktad›r. Anlatt›¤› ve tas-
nif etti¤i hikâyeler flunlard›r: Arzu ile Kamber, Bedrî Sinan ile Mahperî, Bey Böy-
rek, Böyle Ba¤lar, Esmer Hanife, Ferhat ile fiirin, Firuz fiah, Garip Senem, Hüseyin
Baykara, Kerem ile Asl›, Kirmanflah, Köro¤lu’nun Ba¤dat Kolu, Köro¤lu’nun Da-
¤›stan Kolu, Köro¤lu’nun Oltu Kolu, Köro¤lu’nun Silistre Kolu, Küçük Ali ile Züley-
ha, Kürflat Bey ile Elmas Han›m, Mahide ile Nizam, Sail Bey, Tahir ile Zühre, Ül-
ker Sultan, Yaral› Mahmut, Zafer Bey ile Mahifiruz.

Nusret Yaz›c› (Âfl›k Torunî) 
1945 y›l›nda Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samikale köyünde do¤mufltur. Âfl›k
Sümmanî’nin torunu olan âfl›¤›m›z, âfl›kl›kla ilgili ilk dersleri babas› Âfl›k Fahri’den
alm›flt›r. Yan›nda pek çok âfl›k yetifltirmifltir. Anlatt›¤› hikâyelerin bir k›sm› Atatürk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤rencileri tara-
f›ndan lisans tezi olarak haz›rlanm›flt›r. Torunî, 22 Ocak 2003 tarihinde vefat etmifl-
tir. Mezar› Gebze’dedir. Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i hikâyeler flunlard›r: Kahraman Hi-
kâyesi, Kel Ali Bey O¤lu Mehmet Bey, Kerem ile Asl›, Köro¤lu’nun Erzurum Kolu,
Köro¤lu’nun Son Kolu, Mahiri Hikâyesi, Sümmani ile Gülperi.

Hüseyin Yaz›c› (Sümmano¤lu) 
1937 y›l›nda Erzurum ilinin Narman ilçesinin Samikale köyünde do¤mufltur. Âfl›k-
l›kla ilgili bilgileri, Âfl›k Sümmanî’nin o¤lu olan babas› Âfl›k fievki ile amcas› Âfl›k
Fahri Yaz›c›’dan ö¤renmifltir. Bildi¤i hikâyeler Atatürk ve Uluda¤ Üniversitelerinin
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümlerinin ö¤rencileri taraf›ndan lisans tezi olarak haz›r-
lanm›flt›r. Sümmano¤lu, hâlen Bursa’da yaflamaktad›r. Anlatt›¤› hikâyeler flunlard›r:
Âfl›k Garip, Erciflli Emrah, Kerem ile Asl› (Erzincan Ba¤lar›), Saraç ‹brahim, Süm-
mani ile Gülperi, Yaral› Mahmut.
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Yaflar Y›lmaz (Âfl›k Yaflar Reyhanî) 
1934 y›l›nda Erzurum ilinin Hasankale (Pasinler) ilçesinin Alvar köyünde do¤mufl-
tur. Yetiflmesinde bir âfl›¤a ba¤l› kalmam›flt›r. Yaflar Y›lmaz’›n yetiflmesinde, Do¤u
Anadolu Bölgesi’nde flöhret bulan Sar›kam›fll› Dursun Cevlanî, Ka¤›zmanl› Cemal
Hoca, Karsl› Gülistan Çobanlar, Posoflu Müdâmî ve Artvinli Âfl›k Hicranî, Yusufe-
lili Huzurî ve Ardanuçlu Efkârî gibi pek çok âfl›¤›n etkisi vard›r.

Yaflar Y›lmaz, Türkiye’nin d›fl›nda pek çok Avrupa ve Asya ülkesini gezip gör-
me f›rsat›n› bulmufltur. Gezip gördü¤ü yerdeki güzelliklerin yan› s›ra oralardaki
olumsuzluklar› da fliirlerinde anlatm›flt›r. Reyhanî, halk hikâyesi anlatman›n yan›n-
da ayn› zamanda hikâye musannifidir. Uzun hikâyelerin d›fl›nda türkülü hikâyeler-
den de onlarcas›n› anlatm›flt›r. O, ayn› zamanda k›fl ve ramazan aylar›nda baz› halk
hikâyelerini de¤iflik televizyon kanallar›nda günülük veya haftal›k programlar ola-
rak sunmufltur. Reyhanî, 2005 tarihinde vefat etmifltir. Mezar› Bursa’n›n Y›ld›r›m il-
çesindedir. Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i halk hikâyeleri flunlard›r: Ahmet ile Mehmet,
Asuman ile Zeycan, Âfl›k Garip, Böyle Ba¤lar Hikâyesi, Erciflli Emrah ile Selvi Han,
Ferhat ile fiirin, Gürun Hikâyesi, Hatem-i Tai, Hüseyin ile Senem, Kerem ile Asl›
(Erzincan Ba¤lar›), Köro¤lu (Üç kolunu bilmektedir.), Necib ile Telli, Sarac ‹bra-
him, Sefil Baykufl Hikâyesi, Yaral› Mahmut.

Erzurum’da yukar›da hayat hikâyelerini verdi¤imiz âfl›k ve meddahlar›n d›fl›nda
Mustafa Temel (Mustafa Ruhanî), Nuri Cihan Karatafl (Nuri Ç›ra¤î), Erol Ayd›n
(Âfl›k Erganî), Ümmanî Can, Fuat Çerkezo¤lu (Âfl›k Çerkezo¤lu) ve Temel fiahin
(Âfl›k Turabî) de halk hikâyesi anlatmaktad›r.

ARDAHANLI ÂfiIKLAR 
20.000 nüfuslu Ardahan, 1992 y›l›nda Kars’tan ayr›larak il olmufltur. Bu yörenin
âfl›k ve halk hikâyecileri daha çok eski vilayetleriyle üne kavuflmufllard›r. Ardahan
ilimizin ilçelerinden Ç›ld›r, baflta Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik olmak üzere pek çok âfl›k ve
halk hikâyecisi yetifltirmifltir. Halk hikâyecileri aras›nda fienlik’ten sonra Âfl›k ‹slam
Erdener ve Âfl›k fievki Hal›c› bunlardan birkaç›d›r. 

Yine Ardahan ilimizin ilçelerinden Posof da halk hikâyecili¤i ve âfl›kl›k bak›-
m›ndan dikkati çeken yerleflim merkezlerindendir. Posoflu Müdamî ile Posoflu Zü-
lalî âfl›kl›¤›n yan›nda halk hikâyelerinin de iyi anlat›c›lar›ndand›r. 

1940’l› y›llarda Posof’ta askerlik yapan Pertev Naili Boratav, o y›llarda tespit et-
ti¤i halk hikâyelerini daha sonraki y›llarda de¤erlendirerek Halk Hikâyeleri ve
Halk Hikâyeci¤i adl› bir kitap yazm›flt›r. Bu kitaptaki gelenekle ilgili bilgilerin bü-
yük ço¤unlu¤u bu bölgedeki derlemelerden yararlan›larak haz›rlam›flt›r.

Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik 
1850 y›l›nda, bugünkü co¤rafî bölünme içerisinde Ardahan ilimizin Ç›ld›r ilçesi-
nin Suhara (Yak›nsu/Âfl›k fienlik) beldesinde do¤mufltur. 14 yafl›nda pir elinden
bade içmifltir. Onunla ilgili kaynaklar okur-yazar olmad›¤›ndan söz ediliyorsa da,
onun iyi bir din e¤itimi alm›fl oldu¤u fliirleri ve hikâyeleri okundu¤unda kolayl›k-
la anlafl›labilir (K›rz›o¤lu 2000: 162). fienlik, 1913 y›l›nda vefat etmifltir. Mezar›
fienlikköy beldesindedir. fienlik, Türk edebiyat›na yüzlerce fliirin yan› s›ra üç de
güzel hikâye kazand›rm›flt›r. fiiirleri aras›nda koflma, destan ve sicillemeleri yeni-
liklerle doludur.

48 Halk Hikâyeler i

Sicilleme: Di¤er ad›yla fleki,
m›sras› say›s› 10’dan az
olmamak üzere tek ya da
daha fazla bentten oluflan,
hece ölçülü, övgü, yergi,
yaflam, ö¤üt gibi çeflitli
konulardaki, özellikle
at›flmalarda, Kars ve yöresi
âfl›klar›n›n fas›l k›sm›nda
söyledi¤i bir fliir biçimidir.
Sicilleme: Di¤er ad›yla fleki,
m›sras› say›s› 10’dan az
olmamak üzere tek ya da
daha fazla bentten oluflan,
hece ölçülü, övgü, yergi,
yaflam, ö¤üt gibi çeflitli
konulardaki, özellikle
at›flmalarda, Kars ve yöresi
âfl›klar›n›n fas›l k›sm›nda
söyledi¤i bir fliir biçimidir.



Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in hikâyeleri ve hikâyecili¤i üzerinde Ensar Aslan bir dokto-
ra tezi haz›rlam›flt›r. Buradaki üç hikâyeyi de bölgenin âfl›¤› ‹slâm Erdener anlat-
m›flt›r. Bunlar›n d›fl›nda onun hikâyecili¤i ile ilgili bildiriler sunulmufltur. Ali Berat
Alptekin ve Nizameddin Coflkun taraf›ndan haz›rlanan Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik Divan›
adl› eserde de üç hikâyesine yer verilmifltir. Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i halk hikâyele-
ri flunlard›r: Âfl›k Garip, Erciflli Emrah, Ferhat ile fiirin, Kerem ile Asl›, Köro¤lu Kol-
lar›, Latif fiah, Leyla ile Mecnun, Salman Bey ile Turnatel Han›m, Sevdakâr fiah,
Sümmanî ile Gülperi, Tahir ile Zühre, Vamuk ile Azra, Yaral› Mahmut, anlatt›¤› ve
tasnif etti¤i hikâyelerdir.

Sabit Ataman (Âfl›k Müdamî)
1918 y›l›nda, Ardahan ilinin Posof ilçesinin Varz›na (Demirdöven) köyünde do¤-
mufltur. Âfl›kl›kla ilgili bilgileri babas› ile fiavflatl› Tevfik Usta’dan alm›flt›r. Bir sü-
re Cilavuz Köy Enstitüsünde müzik ö¤retmenli¤i de yapm›flt›r. Pertev Naili Bora-
tav onun bütün hikâyelerini derleyerek Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyecili¤i kita-
b› ve çeflitli makalelerinde de¤erlendirmifltir. 8 Kas›m 1968 y›l›nda vefat etmifltir.
Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i halk hikâyeleri flunlard›r: Arslan Bey, Asuman ile Zeycan,
Âfl›k Garip, Böyle Ba¤lar, Celali ve Mehmet Bey, Dürrü G›lan, Erciflli Emrah, Gül
ile Ali fiir, Hasta Hasan, Kara Gelin, Kelo¤lan, Kerem-Erzincan Ba¤lar›, Kirman-
flah, Köro¤lu (Alt› kolunu bilmektedir), Leyla ile Mecnun (Arapça, Farsça ve Türk-
çe olarak üç dilde anlatmaktad›r.), Mahzunî, Namuslu K›z, Öksüz Vezir, fiah ‹s-
mail, Tahir Mirza, Tufarganl› Abbas, Yahudi K›z›, Yahya Bey Dilgem, Yaral›
Mahmut, Yaral› Top.

KARSLI ÂfiIKLAR 
Kars, Türk âfl›kl›k gelene¤i ile birlikte halk hikâyecili¤inin de en önemli merkezle-
rinden birisidir. Timur’un Kars’› iflgali üzerine söylenen sekiz dörtlükten oluflan
destan, bu co¤rafyada yetiflti¤ini sand›¤›m›z Baykan / B›kan’a aittir. Yine XIV. yüz-
y›ldan bu yana Kars’ta çok say›da âfl›k yetiflmifltir.

Kars’›n halk hikâyeci¤i gelene¤i bak›m›ndan önemi büyük ölçüde Kafkaslara
aç›lan kap› olmas› ile tabiat flartlar›d›r. Bir baflka husus da Dede Korkut Hikâyele-
ri’nde anlat›lan co¤rafyan›n bu bölge ile ilgisi olmas›d›r. E¤er destandan halk hikâ-
yesine geçiflin ilk basama¤›n› oluflturan eser bu co¤rafyada oluflmuflsa onun miras-
ç›lar› diyebilece¤imiz halk hikâyeleri de bu bölgede kök salm›fl olmal›d›r. 

Hikâyenin yan› s›ra masal anlatma gelene¤i de bu bölgede yayg›nd›r. Ziya Gö-
kalp’›n ifade etti¤i masalc›l›k anadan k›za, destanc›l›k babadan o¤la geçer düflün-
cesi bu co¤rafya için geçerlidir. Kad›nlar›n hayatlar›n› evde tand›r, soba bafl›nda
geçirdi¤ini düflünürsek, masal analar› ve masal ninelerinin say›s›ndaki çoklu¤un
sebebi de kolayl›kla anlafl›labilir. Ayn› husus halk hikâyecili¤i anlat›c›l›¤› için de
geçerlidir. Küçük bir gözlemle erkekler aras›nda halk hikâyecili¤inin yayg›n oldu-
¤u görülecektir ki bu da Gökalp’›n düflüncesini do¤rulamaktad›r.

Kars’ta âfl›kl›k ve halk hikâyecili¤i gelene¤inin geliflmesinde bu yöredeki dü-
¤ünlerin de etkili oldu¤unu hat›rlatmak isteriz. Bilindi¤i gibi Kars ve çevresindeki
dü¤ünlere âfl›klar kat›lmakta, fliirlerinin yan›nda hikâyeler de anlatmaktad›rlar. Ay-
r›ca flehir merkezinin yan› s›ra ilçe ve köylerdeki kahvelerde de misafir âfl›klar söz
ve saz›n yan›nda hikâye de anlatm›fllard›r. Bu ve buna benzer sebeplerden dolay›
XIV. yüzy›ldan günümüze âfl›kl›k ve halk hikâyecili¤i gelene¤inin en canl› oldu¤u
yer Kars olmufltur.
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Sabit Ataman



Günümüzde, di¤er yörelerimizde oldu¤u gibi, bu bölgenin âfl›klar› da büyük
ölçüde Kars’tan büyük flehirlere (‹stanbul, Kocaeli, ‹zmir, Ankara) göç etmifllerdir.
Kars’ta kalan âfl›klar ise hikâye anlatma gelene¤ini hemen hemen b›rakm›fllard›r.

Gülistan Çobanlar (Âfl›k Gülistan) 
1900 y›l›nda, Kars ilinin Arpaçay ilçesinin Koç köyünde do¤mufltur. Ustas› Ç›ld›rl›
Âfl›k fienlik’tir. 1972 y›l›nda vefat eden Gülistan Çobanlar, o¤lu Murat Çobano¤lu
ve ‹brahim Demir’in de ustas›d›r. Erciflli Emrah, Hüseyin fiehzade, Kerem ile Asl›,
Köro¤lu Kollar›, Salman Bey, Sevdakâr fiah, Tahir Mirza, Yaral› Mahmut anlatt›¤›
hikâyelerdir.

‹slam Erdener
1921 y›l›nda, Kars ilinin Ladikars (Kümbetli) köyünde do¤mufltur. Âfl›kl›kla ilgili
bilgileri bölgenin âfl›klar› (Kas›m, fienlik, ‹brahim, Hüseyin, Mansur)ndan alm›flt›r.
‹lkokul mezunu olan Âfl›k Erdener, âfl›kl›¤›n d›fl›nda hayvanc›l›k ve çiftçilikle geçi-
mini sa¤lam›flt›r. Anlatt›¤› hikâyeleri, Âfl›k fienlik’in o¤lu Âfl›k Kas›m’dan ö¤renmifl-
tir. Afla¤›da adlar› verilen ilk üç hikâye Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik taraf›ndan tasnif edilmifl-
tir. Âfl›k Erdener, Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in sözünü etti¤imiz hikâyelerini Ensar Aslan’a,
Yahya Bey Dilgem hikâyesini ise Saim Sakao¤lu ile ‹smet Çetin’e anlatm›flt›r. Latif
fiah, Salman Bey ve Turnetel Han›m, Sevdakar, Yahya Bey Dilgem.

Ardahan ilimizde halk hikâyesi anlatan âfl›klar aras›nda Arif Hikmet Ataman
(Âfl›k Arifî) ile Âfl›k fievki Hal›c›’y› sayabiliriz

fieref Tafll›ova (Âfl›k Tafll›ova)
10 Nisan 1938 tarihinde Ardahan ilinin Ç›ld›r ilçesinin Pekreflen (Gülyüzü) köyün-
de do¤mufltur. ‹lkokul mezunu olan Tafll›ova, Gülistan Çobanlar’›n ç›ra¤› olmakla
birlikte, âfl›kl›kla ilgili edep ve erkân› Âfl›k Kas›m, Âfl›k Gülistan Çobanlar ve Po-
soflu Müdamî’den ö¤renmifltir. Tafll›ova’n›n âfl›kl›¤a bafllamas›nda ilkokul ö¤retme-
ni olan Hasan Kartar›’n›n etkisi büyüktür. Saz ve söz hâkimiyetinin yan›nda bilim-
sel kongre ve toplant›larda sundu¤u bildirileri ilgi ile izlenmifltir. Halk edebiyat› ve
folklorla ilgili olarak çeflitli dergilerde (Ça¤r›, Türk Folklor Araflt›rmalar›, Türk Ede-
biyat›, Millî Kültür, P›nar, Kemalist At›l›m, Türk Dili, ‹nanç, Güneysu, Meflale, Ma-
ya, Tarla, Erciyes, Yeni Çizgi, Köz, Türk Folkloru, Kök, Ana, Karseli gibi) makale-
ler yay›mlam›flt›r. Repertuar›ndaki halk hikâyelerini Türk Dil Kurumu arflivine ve-
rerek sa¤l›¤›nda bildiklerinin kitaplaflmas›n› görmüfltür. Tafll›ova, Murat Çobano¤-
lu ile birlikte Sivas Türk Halk Müzi¤i Korosu’na girmifl ve ayn› yerden 2003 y›l›n-
da emekli olmufltur. Pek çok ç›rak yetifltiren Tafll›ova, âfl›k edebiyat›n›, 150 kadar
âfl›k makam› ve halk hikâyesini en iyi bilen âfl›klar›m›zdand›r. Asya, Avrupa ve
Amerika’da ülkemizi temsil eden fieref Tafll›ova hâlen Ankara’da yaflamaktad›r.
O¤lu Mete Tafll›ova, babas›n›n tasnif etti¤i hikâyelerle ilgili olarak yüksek lisans te-
zi haz›rlam›flt›r. Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i hikâyeler flunlard›r: Âfl›k Garip, Ba¤dat ile
Haf›z, Cihan ve Abdullah, Diligam Yahya Bey, Emir ile Sümbül, Emrah ile Selvi,
Eflref Bey, Gülistan ile Süleyman, Hüseyin ile Mahmiri, ‹brahim ile Hayrinisa
(Hayransa), ‹rfanî ile Türkmen K›z›, Kenan ile Hanzade, Kerem ile Asl› (Erzincan
Ba¤lar›), K›rk Çeflmeli fiehir, Kirmanflah, Köro¤lu’nun Ba¤dat Kolu, Köro¤lu’nun
Bolubey Kolu, Köro¤lu’nun Erzurum Kolu, Köro¤lu’nun Gaziantep Kolu, Köro¤-
lu’nun Hasanbey Kolu, Köro¤lu’nun Hasanpafla Kolu, Köro¤lu’nun Kelo¤lan Ko-
lu, Köro¤lu’nun Kocabey Kolu, Köro¤lu’nun Oltu Kolu, Köro¤lu’nun Tokat Kolu,
Lâtif fiah, Necip ile Telli, Salman Bey, Sevdakâr fiah, Sürmeli Bey, Tahir ile Zühre,
Yaral› Mahmut, Zaman Bey (Zaman ile Salat›n).
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‹smail Cengiz (‹smail Azeri) 
1928 y›l›nda ‹ran’›n Tebriz vilayetinde do¤mufltur. Küçük yafllar›nda ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye göçmüfltür. 15 yafl›nda saz çalmaya bafllayan ‹smail Cengiz, Azer-
baycan Türklerinden oldu¤u için Azeri mahlas›yla fliirler söylemektedir. Yetiflme-
sinde Âfl›k ‹slam Erdener’le birlikte, Sosgertli Âfl›k Mehmet ve Kas›m fienlik’in de
etkisi büyüktür. Büyük hikâyelerin yan› s›ra türkülü küçük hikâyeleri de vard›r.
Çok say›da ç›rak yetifltirmifltir. Azeri, hâlen ‹stanbul’da yaflamaktad›r. Anlatt›¤› ve
tasnif etti¤i hikâyeler aras›nda, Karak›z, Kerem ile Asl›, Köro¤lu’nun Son Kolu, Ya-
ral› Mahmut, vb. say›labilir.

Dursun Cevlanî 
1900 y›l›nda, Kars ilinin Sar›kam›fl ilçesinin Agyar köyünde do¤mufltur. Çocuk de-
nilecek yaflta Yusuf A¤a ve Âfl›k Avasî’den dersler alm›fl, Âfl›k ‹kramî’nin yan›nda
ç›rakl›k yapm›flt›r. Mahlas›n› Narmanl› Sümmanî vermifltir. Cevlanî, 1975 y›l›nda
Ankara’da vefat etmifltir. Anlatt›¤› hikâyeler flunlard›r: Âfl›k Garip, Böyle Ba¤lar, Er-
ciflli Emrah, Hasan Pafla Silistre Kolu, Haydar Bey, Kerem ile Asl›, Köro¤lu’nun ‹lk
Kolu, Mirzay› Mahmud, Salman Bey, Sümmanî ile Gülperi, Tahir ile Zühre, Yara-
l› Mahmut.

Muhittin Cuya (Âfl›k Mihmanî) 
1935 y›l›nda Kars’ta do¤mufltur. Çocukluk yafllar›nda fliire ilgi duymaya bafllayan
Mihmanî’nin do¤açlamas› oldukça kuvvetlidir. Bir süre yurt d›fl›na da ç›kan âfl›k,
halk hikâyesi anlatmada da baflar›l›d›r. Bekir Sami Özsoy onun için; “Ozan-Baks›
gelene¤inin ‹slâmî flekle girmifl tek temsilcisidir. Hem müzisyen, hem dansç›, hem
din adam›, hem flair, hem de aktördür. Onun program›n› izleyenler trans hâlini
görünce hayret içinde kal›rlar.” demektedir. Anlatt›¤› hikâyeler flunlard›r: Ahmet
Bey, Âfl›k Garip, Böyle Ba¤lar, Celâl ile Kenanî, Çoban Süleyman, Kerem ile Asl›,
Köro¤lu Kollar›, Perro (Para), Sürmeli Bey, fiehir K›z›-Köy K›z›, Tahir Mirza, Yara-
l› Mahmut, Yetim Ahmet.

Murat Çobano¤lu (Âfl›k Çobano¤lu)
01 Kas›m 1940 tarihinde Kars’›n Kaleiçi Mahallesi’nde do¤mufltur. 1947 y›l›nda bafl-
lad›¤› ilkokulu 1952 y›l›nda bitirmifltir. Çobano¤lu, 1987 y›l›nda ortaokuldan, 1992
y›l›nda da liseden mezun olmufltur. Okuma h›rs›n› devam ettiren Çobano¤lu Aç›-
kö¤retim Fakültesine girmifl ve buray› da baflar›yla bitirmifltir. 1993 y›l›nda yine
kendi gayreti sonucunda Kur’an okumay› da ö¤renmifltir. Murat Çobano¤lu bade-
li âfl›klar›m›zdand›r. O rüya görmesini ve bade içmesini Bayram Durbilmez’e afla-
¤›daki flekilde anlat›r.

“Yaylalara ç›kma zaman› gelmiflti. Arabalar Kars’›n yak›n›nda olan bir yayla-
ya gidiyordu. Ben de bunlar›n aras›ndayd›m. Yafl›m on üçtü. Yolda çok susam›fl-
t›m. Arabadan inip bir çeflme gözesine kofltum. Su içtikten sonra otlara, çiçeklere
dald›m. Orac›kta uyuya kalm›fl›m. Gözümü açt›¤›mda gece olmufltu. Uyan›nca
kendimi daha güçlü hissettim. Haf›zamda baz› fleylerin yer etti¤ini anlad›m. ‹flte o
zaman nasibim olan âfl›kl›k ilham› bana verildi. Sabah, yaylada beni bulamayan
babam beni aramak için yollara düfler. Bafl›mdan geçenleri dinledikten sonra âfl›k
olaca¤›m› söyleyerek saz ald›. Saz› tutmas›n›, âfl›k makamlar›n› ö¤retti. ‹flte âfl›kl›-
¤a böyle bafllad›m.” (Durbilmez 1993: 52-53). 
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Murat Çobano¤lu’nun âfl›kl›ktaki ustas› babas› Gülistan Çobanlar’d›r. O, yuka-
r›da da belirtti¤imiz gibi babas›ndan saz çalmas›n›, âfl›k makamlar›n› ve âfl›kl›k ge-
lene¤inin yolunu yordam›n› ö¤renmifltir. Babas›n›n d›fl›nda fiavflatl› Deryamî, Ka-
¤›zmanl› Cemal Hoca, Arpaçayl› Hamit ‹lhamî ve Ardanuçlu Efkârî onun yetifl-
mesinde etkili olan di¤er âfl›klard›r. Murat Çobano¤lu çok say›da ç›rak yetifltirmifl-
tir. Âfl›k Murat Çobano¤lu 1966 y›l›ndan itibaren Konya Âfl›klar Bayram›’n›n hemen
hemen tamam›na kat›lm›flt›r. O, bu bayramlar vas›tas›yla baflta Âfl›k Veysel olmak
üzere pek çok âfl›kla bir araya gelmifltir. Sadece Konya Âfl›klar Bayram›’na kat›lma-
m›fl, buran›n d›fl›nda Türkiye’nin hemen hemen her ilinde, hatta ilçesinde Kiziro¤-
lu’nu söylemifl, hikâyeler anlatm›fl, gelene¤in unutulmamas› için bütün ömrü bo-
yunca büyük çaba harcam›flt›r. Çobano¤lu, Türkiye s›n›rlar› içerisinde dolaflmakla
kalmam›fl, yurt d›fl›nda da Türkiye’yi temsil etmifltir. ‹ran fiah› R›za Pehlevi, Kaza-
kistan Cumhurbaflkan› Nur Sultan Nazarbayev, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetinin
Kurucu Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl gibi onlarca devlet büyü¤ünün huzurunda
çal›p ça¤›rm›flt›r.

Bayr›m Durbilmez; “O, halk hikâyesi anlat›c›l›¤›n›n en önde gelen temsilcisidir.
Hikâye anlat›fl›ndaki tavr›, anlatt›¤› ve tasnif etti¤i hikâyeler bak›m›ndan di¤er
halk flairlerinden kolayca ayr›l›r. Onun üç, yedi, on, yirmi bir, otuz günlük hikâ-
ye anlatt›¤›na flahit olduk.” (1993: 82) demektedir. 

Çobano¤lu, 26 Mart 2005 tarihinde Ankara’da vefat etmifltir. Mezar› Kars ilimiz-
dedir. Anlatt›¤› ve tasnif etti¤i halk hikâyeleri flunlard›r: Âdil fiah ile Lala Sultan,
Ahmet ile Mehmet, Alkanla Peri, Asuman ile Zeycan, Âfl›k Garip, Âfl›k Tüccarî,
Bayburtlu ‹rfladî, Cünûn Bey, Deli Kurt (Hüseyin Nihal Ats›z’›n ayn› addaki roma-
n›n›n hikâyelefltirilmifl flekli), Emrah ile Selvi, Hamithan, Hasta Hasan, Hüseyin
Bey, Kerem ile Asl›, Köro¤lu Bolu Beyi Kolu, Köro¤lu Hasan Pafla Kolu, Köro¤-
lu’nun ‹lk Kolu, Köro¤lu Kiziro¤lu Kolu, Köro¤lu’nun Son Kol, Köro¤lu’nun Hasan
Bey Kolu, Melihflah, Murat Han ile Peri, Necip ile Telli, Pervane, Salman Bey, Sa-
raç ‹brahim, Seyfi bin Zülyezen, fiah ‹smail, Tahir ile Zühre, Yaral› Mahmut, Yu-
suf ile Zeliha.

Sadi De¤er (Hasretî) 
1927 y›l›nda Kars ilinin Susuz ilçesinin ‹ncesu köyünde do¤mufltur. ‹lkokul mezu-
nu olup âfl›k makamlar› ve halk hikâyesi konusunda genifl bilgiye sahiptir. Badeli
âfl›klar›m›zdand›r. 1969 y›l›nda Kayseri’ye göçerek oraya yerleflir. Bu arada Konya
Âfl›klar Bayram›na kat›larak kendisini çeflitli kesimlere tan›tma f›rsat›n› elde eder.
Hasretî, âfl›kl›¤›n d›fl›nda senaryo yazarl›¤› yapm›fl ve baz› filmlerde (Köse Emmi)
rol alm›flt›r. Hasreti, 23 Kas›m 2000 tarihinde vefat etmifltir. Mezar› Kayseri’dedir.
Anlatt›¤› hikâyeler flunlard›r: Hayrans› Han›m, Köro¤lu’nun Ba¤dat Kolu, Köro¤-
lu’nun Kocabey Kolu, Köro¤lu’nun Oltu Kolu, Köro¤lu’nun Son Kolu, Köse Emmi,
Necip ile Telli, Yaral› Mahmut.

Üzeyir Aziz Göktekin (Âfl›k Pünhanî) 
1917 y›l›nda Kars ilinin Sar›kam›fl ilçesinin Afla¤› Kotanl› köyünde do¤mufltur. Ai-
lesi Ermeni mezaliminden kaçarak Erzincan’a yerleflmifltir. Bölgenin Ruslardan
kurtar›lmas› üzerine tekrar köyüne dönerek Âfl›k Dursun Cevlanî’ye ç›rak olur. Se-
kiz y›l kadar süren bu ç›rakl›k döneminin sonunda Pünhanî mahlas›na alarak us-
ta âfl›k olur. Halk fliirinin çeflitli dallar›ndaki baflar›s›n›n yan›nda, ayn› zamanda iyi
bir halk hikâyesi anlat›c›s›d›r. Anlatt›¤› halk hikâyeleri flunlard›r: Âfl›k Garip, Kerem
ile Asl›, Köro¤lu Kollar›, Tahir ile Zühre.
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Laçin Kurt (Âfl›k Laçin Alada¤l›) 
1918 y›l›nda, Kars ilinin Ka¤›zman ilçesinin Camufllu köyünde do¤mufltur. Ustas›
Karsl› Cemal Hoca’d›r. Bildi¤i hikâyeler Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünde lisans tezi olarak haz›rlanm›flt›r. 1980 y›l›nda
vefat etmifltir. Ahmet ile Mehmet, Âfl›k Garip, Böyle Ba¤lar, Erciflli Emrah, Kerem ile
Asl›, Kirmanflah, Köro¤lu Kollar›, Köro¤lu’nun Hasan Pafla (Silistre) Kolu, Lâtif
fiah, Necip ile Telli, Salman Bey, Sevdakâr fiah, Tahir Mirza, Ufarganl› Âfl›k Abbas
anlatt›¤› hikâyelerdir. Bunlar›n d›fl›nda Kars’ta Âfl›k ‹lhamî Demir (Âfl›k ‹lhamî),
Mustafa Ayd›n (Âfl›k Mustafa), Âfl›k Bektafl, Ali Dadaflo¤lu (Âfl›k Dadaflo¤lu), Vey-
sel Deniz (Âfl›k fiahbazo¤lu), Muhlis Denizer, Abbas Dilir, Dursun Do¤an, Dursun
Durda¤› (Âfl›k Burhanî), Muharrem Günay, Murat Y›ld›z, Erzade Kapan, Coflkun
K›rdurdu, Maksud Koca (Âfl›k Feryadî), Âfl›k Merdan, Y›lmaz fienlik , ‹smail Turan
(Âfl›k Cemal Hoca), Mustafa Turgut (Âfl›k Emsalî), Mürsel Sinan U¤ursu, Mehmet
Kas›m Ülker (Âfl›k Hicranî), Orhan Üstünda¤, Ali Y›ld›z (Âfl›k Elvanî), Günay Y›l-
d›z, gibi âfl›klar›m›z›n da hikâye anlatt›¤›n› biliyoruz.

VANLI ÂfiIKLAR 
Van ilinin halk hikâyecili¤i ile ilgisi Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâyesinden kay-
naklanmaktad›r. Bölgenin ‹ran’a yak›n olmas› geçmiflte ‹ran fiah› fiaho¤lu fiah Ab-
bas’›n Van Kalesi’ni kuflatmas›, yolu üzerindeki Ercifl’ten Selvi Han’› götürmesi böl-
ge insan›n› etkilemifltir. 

Yine Kerem ile Asl› hikâyesinde Erzurum, A¤r›, Ercifl ve Mufl’un ayr› bir yeri vard›r. 
Halk hikâyesi anlat›c›lar›n›n baz›lar›na göre Köro¤lu da Van ilinin Muradiye il-

çesindendir.
Bölgenin iklim yap›s›, tabiat flartlar›n›n zorlu¤u gibi hususlar da dikkate al›n›nca

halk hikâyelerinin bölgede kök salmas›n›n sebepleri daha iyi ortaya ç›kmaktad›r.
Günümüzde di¤er bölgelerde oldu¤u gibi bu yöremizde de halk hikâyeleri pro-

fesyonel anlamda anlat›lmamaktad›r. Halk aras›nda da Erciflli Emrah, Kerem ile As-
l› ve Köro¤lu hikâyelerinden parçalar anlat›lma flans›n› bulmaktad›r.

Ahmet Poyrazo¤lu 
1951 y›l›nda Van ilinin Ercifl ilçesinde do¤mufltur. ‹lk ve orta ö¤renimini Van’da yap-
m›flt›r. E¤itim enstitüsü mezunu olup ö¤retmenli¤e Van ilinin Gürp›nar ilçesinde bafl-
lam›flt›r. Erciflli Emrah onun manevi ustas›d›r. Âfl›¤›m›z 1983 y›l›nda ‹stanbul’a göç
eder. Hâlen orada yaflamaktad›r. Ahmet ile Mehmet, Böyle Ba¤lar, Celalî ve Mehmet
Bey, Cünun Bey, Dürrü G›lan, Kerem ile Asl›, Kerem ile Asl› (Erzincan Ba¤lar›), Kö-
ro¤lu’nun Hasan Pafla (Silistre) Kolu, Köro¤lu’nun Kocabey Kolu, Köro¤lu’nun Son
Kolu, Namuslu K›z, Öksüz Vezir, Salman Bey, Sevdakâr fiah, Seyfi bin Zülyezen, Sür-
meli Bey, Tufarganl› Abbas, Yaral› Mahmut anlatt›¤› hikâyelerdir. 

GAZ‹ANTEP VE BARAKLAR 
Daha çok Gaziantep ilimizin Nizip ilçesinde yaflayan Baraklar›n göçleri, yerlefltik-
leri bölgelerdeki komflular›yla olan kavgalar› zamanla k›sa hikâyeli türkülere konu
olmufltur. Bu türkülü hikâyeler bölgede yetiflen âfl›klar aras›nda yay›lm›fl daha son-
ra da Barak meclislerinde anlat›lm›flt›r. 

Barak hikâyelerini, De¤irmenci Recep, Sait Uzunarslan, Dertli ‹brahim, Ümit-
can ‹lhan, vb. anlatmaktad›r.
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Barakl› Âfl›k Mahgül (Mehmet K›l›ço¤lu) 
1919 y›l›nda Gaziantep ilinin Nizip ilçesinin Büyükflemik köyünde do¤mufltur. Ö¤-
renim görmemifltir. Okuyup yazmay› da askerde çavufllar›ndan ö¤renmifltir. Onun
belirli bir ifli olmad›¤› için, babas›nda kalan arazilerin kiras›yla hayat›n› devam et-
tirmifltir. Barakl› Mahgül, 70 y›l kadar hikâye anlatm›fl, dü¤ünlere kat›lm›fl, k›nac›
gitmifl, barak odalar›nda günlerce süren toplant›lara ifltirak etmifl, ancak bunlar›n
hiçbirisinden maddi bir kazanç elde etmemifltir. 

Âfl›k Mahgül’ün hikâye da¤arc›¤›n›, Baraklar›n Orta Asya’dan Horasan’a; Hora-
san’dan Anadolu’ya göçlerinin teflkil etti¤ini söyler ve onun hikâyelerinin konusu-
nu afla¤›daki bafll›klar alt›nda toplar: Baraklar›n Horasan’dan göçü, Yozgat ve ci-
var›na yerleflme ve Osmanl› ile ilk temas, Mehmet Bey’in sürgün meselesi ve R›flvan
Bey’in misafir edilme olay›, Abuseyf’in ölümü ve Aysel han›m›n söylemesi, Feriz
Bey’in Acem’e dönüflü, Abbas Pafla’n›n Culab’› da¤›tmas› (Ersoy 2009: 70). 

ÇUKUROVA VE BOZLAKLAR 
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde büyük uzun soluklu halk hikâyeleri anlat›l›rken, Çuku-
rova yöresinde de k›sa hikâyeli türküler anlat›lmaktad›r. Yörede, bu tür hikâyele-
re bozlak ad› verilmektedir. Bölgenin önde gelen âfl›¤› Feymanî’ye göre; “Bozlak,
tamam›yle Çukurova’ya has bir tarzd›r. Bununla birlikte baz› farkl›l›klar da görü-
lür. Meselâ, Kadirli’de, Kozan’a k›yasla, Karacao¤lan ve Dadalo¤lu bozlaklar› da-
ha fazla bilinir. Osmaniye’nin do¤usundan bafllamak üzere, Haruniye, Düziçi, ve
Bahçe’ye kadar olan bölgede ise; bozlaklar kendine özgü bir söyleyiflle icrâ edilir ve
bu söyleyifl tarz›na “Gâvurda¤› a¤z›” denir (Mirzao¤lu 2003: 47).

Çukurova yöresinde bozlak okumada öne ç›kan kal›p sözler bozla¤›n kime ait
oldu¤unu belirlemede bir ölçüdür: Bozlaklar; Ahey, Eyy’le bafllarsa Karaca O¤-
lan’a, Aydost’la bafllarsa Dadalo¤lu’na ve Heyhey’le bafllarsa Köro¤lu’na aittir.

Bölgede, Türkü ça¤›rmak yerine Karaca O¤lan ça¤›rmak deyimi kullan›l›r.
Bunun genellikle, uzun hava okumak / bozlak okumak anlam›na geldi¤i bilinir
(Mirzao¤lu 2003: 46). 

Halk hikâyeleri daha çok yurdumuzun Do¤u Anadolu Bölgesinde anlat›lmaktad›r. Di¤er
bölgelerimizde de anlat›l›yorsa da, Do¤u Anadolu gibi yayg›n de¤ildir. Ayr›ca, Do¤u Ana-
dolu Bölgemizin d›fl›nda halk hikâyesi anlatanlar da oralara Do¤u Anadolu Bölgemizden
göçen âfl›klard›r. Sizce halk hikâyesi gelene¤imizin Do¤u Anadolu Bölgemizde yayg›n ol-
mas›n›n sebebi neler olabilir?

Ahmetce (Ahmet Cihan) 
Do¤um ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber tahminen 1898-1977 y›l-
lar› aras›nda Adana ilinin Ceyhan ilçesinin Versiye köyünde yaflam›flt›r. Medrese
e¤itimi görmüfltür. As›l ifli çiftçilik olan Ahmetçe 1970’li y›llara kadar hikâyelerini
anlatma imkân› bulmufltur. Uzun k›fl gecelerinde davet edildi¤i köylerde, kendisi-
ni dinlemeye gelenlere hikâyeli türküler okumufltur. 

Hikâyelerini anlatt›¤› s›rada, sesinin tonunu artt›r›r, konuflmas›n› anlafl›l›r hâle
getirir, anlatt›¤› olaylara çok çabuk kendisini adapte eder. Bütün bu hususlar da
onun hikâye tekni¤ini oluflturur. Ahmetce, saz çalmas›n› bilmemektedir, bu sebep-
ten saz yerine bir de¤nek al›r ve onun saz çalar gibi yaparak türkülerini okur. Tür-
kü söyleyip hikâye anlatman›n d›fl›nda, ayn› zamanda yöredeki bozlakç›lar›n da
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Barak odas›: Barak türküleri
ve hikâyelerini anlat›ld›¤›
yere verilen ad.

Bozlak: Türk halk müzi¤inde
bir uzun hava çeflididir. Orta
Anadolu’da abdallar›n,
Çukurova’da daha çok
Avflarlar›n söyledikleri
ezgilerdir.

Ahey, eyy: E¤er bozlak ahey
ve eyyle bafllarsa buna
Karaca O¤lan bozla¤›
denilmektedir.

Aydost: E¤er bozlak aydostla
bafllarsa buna Dadao¤lu
bozla¤› denilmektedir.

Karaca O¤lan ça¤›rmak:
Çukurova yöresinde türkü
ça¤›rmak yerini kullan›lan
bir deyimdir.

Uzun hava okumak:
Çukurova yöresinde bozlak
okuma anlam›na
gelmektedir.
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ustas› olarak kabul edilmektedir. Karac O¤lan, Dadalo¤lu, Hürüo¤lu Abdurrah-
man bozlaklar› onun repertuar›nda önde gelen hikâyelerdir (Mirzao¤lu 2003: 48-
49). Bunun d›fl›nda bozlak tarz› hikâyeleri anlatanlar daha çok Çukurova yöresin-
de yetiflen âfl›klard›r. Onlar›n anlatt›klar› hikâyelerin bafll›calar› flunlard›r: Karaca
O¤lan, Dadalo¤lu, Sefil Abdurrahman (Hürüo¤lu Abdurrahman), Deli Boran,
Öksüz Ali, Bey May›l, ‹lbeylio¤lu, Gündefllio¤lu, Yaz›c›o¤lu, Ali Pafla, Palal› Os-
man, Âfl›k Ömer, Kul Mustafa, Âfl›k Cafer, Âfl›k Hac› Karak›lç›k, Âfl›k ‹brahim Ka-
ral›, Âfl›k Feymanî, Âfl›k Mahmut Taflkaya, Gül Ahmet Yi¤it, Âfl›k Haydar Aslan,
Âfl›k Nizamî, Âfl›k Fidanî, Âfl›k Ali Ambarc›, Âfl›k Yaral›, Âfl›k ‹mamî, vb.. Ayr›ca,
K›rflehir, K›r›kkale (Keskin), Yozgat ve çevresinde de bozlak okuma gelene¤i yay-
g›nd›r. Bu bölgenin bozlakç›lar› aras›nda Muharrem Ertafl, Neflet Ertafl, Hac› Taflan,
vb. sayabiliriz.

Halk hikâyelerinin anlat›ld›¤› bölgeler ve anlat›c›lar›yla ilgili bilgileri Ali Berat Alpte-
kin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yap›s› (Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2009) adl› eserinde
bulabilirsiniz.

Halk hikâyeleri gibi yurdumuzun önemli bir bölümünde sevilerek dinlenilen anlatmalar›n,
baz› bölgelerimizde yeterince ilgi görmemesinin sebepleri sizce neler olabilir?
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Halk hikâyelerinin anlat›ld›¤› bölgeleri tan›mak

Bugünkü bilgilerimizin yard›m›yla Anadolu’daki
halk hikâyesi gelene¤ini XVI. yüzy›la kadar gö-
türsek de, yaz›l› ilk hikâyelerimizle daha sonraki
yüzy›llarda karfl›lafl›yoruz. Halk hikâyeleri yurdu-
muzun daha çok do¤u ve kuzeydo¤u bölgelerin-
de anlat›lmaktad›r. K›smen di¤er bölgelerimizde
de halk hikâyesi anlatma gelene¤i görülse de,
bunlar yerel anlat›c›lar›n varl›¤›ndan de¤il, o böl-
gelere Do¤u Anadolu ile Kuzeydo¤u Anadolu
bölgelerinden göçüp gelen âfl›k/meddahlar saye-
sindedir. Halk hikâyesi anlatma gelene¤i eskisi
kadar yayg›n olmamakla birlikte, günümüzde de,
Do¤u Anadolu Bölgesi’nin k›smen kültür merke-
zi konumunda olan Erzurum, Ardahan, Kars, A¤-
r› ve Van gibi illerinde devam etmektedir.

Halk hikâyesi anlat›c›lar›n› anlatmak

Halk hikâyesi anlat›c›lar› olan âfl›klar ve meddah-
lar, do¤al olarak daha çok halk hikâyesi anlatma
gelene¤inin canl› oldu¤u bölgelerde dünyaya gel-
mekte, oralarda büyüyerek yetiflmektedirler. Ha-
yat hikâyeleri araflt›r›ld›¤›nda pek ço¤unun köy-
de do¤du¤u, yafll› olanlar›ndan bir k›sm›n›n okur-
yazar olmad›¤› görülecektir. Âfl›kl›¤›n ve med-
dahl›¤›n usta ç›rak iliflkiyse de ö¤renilmesi, bu hi-
kâyeci âfl›k ve meddahlardan baz›lar›n›n bir usta
yan›nda yetiflmesine olanak sa¤lam›flt›r. Bunlar
anlatt›klar› halk hikâyelerinin bir k›sm›n› ustala-
r›ndan ö¤renmifllerdir. Baz› âfl›klar bade içmek
suretiyle âfl›kl›k ve meddahl›k yetene¤i kazan-
m›flt›r. Baz›lar› hikâye tasnif ederken, baz›lar› sa-
dece anlat›c› olarak kalm›flt›r.
Ülkemizin meflhur âfl›k ve meddahlar› aras›nda
Âfl›k Sümmanî’yi, Âfl›k M›ktat’›, ‹shak Kemalî’yi,
Behçet Mahir’i, Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’i, Sabit Ataman
(Âfl›k Müdamî)’›, Gülistan Çobanlar (Âfl›k Gülis-
tan)’›, fieref Tafll›ova (Âfl›k Tafll›ova)’y› ve Murat
Çobano¤lu (Âfl›k Çobano¤lu)’nu sayabiliriz.
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1. Afla¤›daki bölgelerimizin hangisinde halk hikâyesi
anlatma gelene¤i canl› olarak yaflamaktad›r?

a. Marmara Bölgesi
b. Ege Bölgesi
c. Do¤u Anadolu Bölgesi
d. Akdeniz Bölgesi
e. ‹ç Anadolu Bölgesi

2. Da¤arc›¤› en zengin olan halk hikâyesi anlat›c›s›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Nusret Yaz›c› (Afl›k Toruni)
b. Ahmet Poyrazo¤lu (Âfl›k Poyrazo¤lu)
c. Ahmet Cihan (Ahmetçe)
d. Yaflar Y›lmaz (Âfl›k Yaflar Reyhanî)
e. fieref Tafll›ova

3. Zengin halk hikâyesi da¤arc›¤›yla Frans›z, ‹ngiliz ve
Amerikal› bilginlerin de derleme yapt›¤›; pek çok Türk
ve yabanc› bilim adam›n›n anlatt›¤› hikâyeler üzerinde
çal›flt›¤› anlat›c›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹slam Erdener
b. Behçet Mahir
c. Muhittin Cuya (Âfl›k Mihmanî)
d. Üzeyir Aziz Göktekin (Âfl›k Pünhanî)
e. Barakl› Âfl›k Mahgül (Mehmet K›l›ço¤lu)

4. Halk hikâyelerinin ilk örnekleri yaflam›fl veya yafla-
d›¤› rivayet edilen âfl›klar›n hayatlar› etraf›nda oluflmufl-
tur. Afla¤›daki âfl›klardan hangisinin hayat› etraf›nda
halk hikâyesi oluflmam›flt›r?

a. Erciflli Emrah
b.  Âfl›k Garip
c.  Kerem Dede
d.  Erzurumlu Emrah
e.  Âfl›k Tahir

5. Gülistan Çobanlar’› âfl›kl›ktaki ustas› kabul eden, saz
çalmas›n›, âfl›k makamlar›n› ve afl›kl›k gelene¤ini on-
dan ö¤renen afl›¤›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Murat Çobano¤lu
b. fieref Tafll›ova
c. Mevlüt ‹hsani
d. ‹slam Erdener
e. Dursun Cevlani

6. Afla¤›daki hikâye anlat›c›lar›ndan hangisi bade iç-

memifltir?

a. Sümmâni
b. Murat Çobano¤lu
c. Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik
d. Sadi De¤er (Hasretî)
e. ‹shak Kemâlî

7. Çukurova yöresinde anlat›lan k›sa hikâyeli türkülere
ne ad verilir?

a. Serküflte
b. Bozlak
c. Karavelli
d. Döfleme
e. Divan

8. Barak havalar› ülkemizin afla¤›daki bölgelerinden
hangisinde yayg›n olarak söylenmektedir?

a. Karadeniz Bölgesi
b. Do¤u Anadolu Bölgesi
c. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi
d. ‹çanadolu Bölgesi
e. Ege Bölgesi

9. Erciflli Emrah’› kendisinin manevi ustas› kabul eden
afl›¤›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ahmet Poyrazo¤lu
b. Yaflar Reyhani
c. Temel Turabi
d. Murat Çobano¤lu
e. Gülistan Çobanlar

10. Ünlü afl›¤›m›z Sümmani’nin torunlar› olan âfl›klar
afla¤›daki ikililerden hangisidir?

a. Temel Turabi- Erol Ergani
b. Erol fiahiner- ‹smail Cengiz
c. Laçin Kurt- Yaflar Reyhanî
d. Nusret Yaz›c›- Hüseyin Yaz›c›
e. Ahmet Poyrazo¤lu- ‹slam Erdener

Kendimizi S›nayal›m
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Erzurumlu Meddah Behçet Mahir’in Hikâye Anlat-

ma Tekni¤i

...
Günümüzde, say›lar› tahminen 200 civar›nda olan âfl›k-
lara göre meddahlar›m›z›n say›s› pek azd›r; onlar›n sa-
y›s› belki de 10-15 gibi çok düflük bir say›yla ifade edi-
lebilir. Ancak, iyi bir meddah, hikâyesini anlat›rken tür-
külerini de kendisi söyleyece¤i, belki de tek bafl›na bir-
kaç geceyi doldurabilece¤i için onu birkaç âfl›¤›n yeri-
ne koyabiliriz.
...Meddah›m›z Behçet Mahir saz çalmad›¤› gibi hareket-
li bir anlat›fla da sahip de¤ildir. Onun hikâye anlatma
tekni¤inde yer alan hususlar› birkaç madde hâlinde top-
laman›n ve ona göre de¤erlendirmenin daha faydal›
olaca¤›na inand›¤›m›z için afla¤›daki noktalar› ele al-
mak istedik:

1. Hikâye anlat›rken fiziksel yap›s›nda görülen de¤i-
fliklikler,
2. Hikâye anlat›rken ruhsal yap›s›nda görülen de¤iflik-

likler,
3. Hikâye anlat›rken ekledi¤i e¤itici görüflleri

Bu üç maddeyi gerek kendi tespitlerimize, gerekse di-
¤er araflt›r›c›lar›n tespitlerine ba¤l› kalarak ele al›p bir
neticeye ulaflmak istiyoruz.
1. Hikâye anlat›rken fiziksel yap›s›nda görülen de-

¤ifliklikler

Behçet Mahir’in hikâyelerini anlat›rken fiziksel yap›s›n-
da meydana gelen de¤iflikliklerin bafl›nda gözle görü-
lenleri sayabiliriz. O, anlatmaya bafllad›ktan sonra âde-
ta 20-30 yafl daha dinçleflir, hareketlerinde bir kat›l›k,
bir sertlik göze çarpar. O, daha çok kahvehane müflte-
risine hitap etti¤i için, zaman zaman karfl›s›na ç›kt›¤›
farkl› kültür seviyesindeki dinleyicilere karfl› tak›nd›¤›
tavr› birdenbire de¤ifltirir, yepyeni bir havaya bürünü-
verir. Fakültede ö¤rencilerimize, 1982’de Bolu’da Kö-
ro¤lu Semineri s›ras›nda ayd›n bir kitleye hitap ederken
tak›nd›¤› tav›rlarda bunun aç›k izlerini görürüz. Kahve-
hane dinleyicisi bir yerden sonra onu yak›ndan tan›d›-
¤› için, Mahir’in anlatma s›ras›nda fazla bir de¤iflikli¤e
u¤rad›¤›n› söyleyemeyiz. O, daha çok kendisini ilk de-
fa dinleyenlerin karfl›s›nda, belki biraz da heyecandan
olacak, bu tür hareketlere baflvurarak rahatlamaya çal›-
fl›r. Dolaflmas› için bofl b›rak›lan meydanda elinde de¤-
ne¤iyle gezinirken konunun ak›fl›na uyarak bazen ani
hareketler yap›verir. 
Onun de¤iflikliklerinin biri de ses tonuyla ilgilidir. Soh-
bet s›ras›nda sakin bir mizaca sahip olan Mahir, olayla-

r›n ak›fl› s›ras›nda ses tonuyla konunun anlafl›lmas›na
da yard›mc› olmaya çal›fl›r. Özellikle k›zg›nl›k ve öfke
gibi hâlleri dile getirirken onun sesinin birdenbire de¤i-
fliverdi¤ini, âdeta o konuflmalar için dublör kulland›¤›-
n› san›verirsiniz. Zavall› insanlar›n konuflmalar›n› ise
sese yard›mc› olacak hareketlerle besler, âdeta karfl›m›-
za birkaç rolü birden üstlenen bir Karagöz oynat›c›s› gi-
bi, bir hayâli gibi ç›k›verir.
2. Hikâye anlat›rken ruhsal yap›s›nda görülen de-

¤ifliklikler

Behçet Mahir, bir halk tabiriyle ifade etmemiz gerekir-
se, fele¤in sillesini yemifl bir insand›r. Hayat› boyunca
çekti¤i maddi s›k›nt›n›n yan›nda, uzun zamandan beri
de gözlerinin görme gücünün zay›flamas› onu âdeta iki
ayr› rakiple savafl›r hâle getirmifltir. Ancak o, büyük bir
sab›r ve tevekkül ile bunlar› kabul etmifl ve yaflamas›n›
sürdürmeyi baflarm›flt›r.
Mahir, bütün bu s›k›nt›lar›n› hikâye anlat›rken unut-
makta ve kendisini bambaflka bir âlemin efli¤inde bulu-
vermektedir. Hikâyelerin sab›rl› kahramanlar›n›n yan›n-
da her türlü zorlu¤a gö¤üs geren kahramanlar› da, onun
yaflamas›nda etkili olmufl, belki de bir dereceye kadar
yol gösterebilmifltir. Hikâyelerini s›k s›k ö¤üt veren cüm-
lelerle süsleyen Mahir’in kendisinin de bu ö¤ütlerden
nasibini alaca¤›n› kolayca tahmin edebiliriz.
Meddah›m›z, anlatt›klar›n› âdeta yaflamaktad›r. T›pk›
bir masal anas› gibi, haks›zl›¤a u¤rayan kahramanlarla
üzülür, saadete eren kahramanlarla sevinir. Ancak bu
üzülme ve sevinmeler aç›k bir flekilde ortaya konul-
maz. Mahir, usta bir anlat›c› olarak âdeta tarafs›z kalma-
ya çal›flmakta, bu tür hislerini aç›¤a vurmamaya gayret
etmektedir. 
3. Hikâyeleri anlat›rken ekledi¤i e¤itici görüflleri.

Behçet Mahir, anlat›lmas› saatler alabilen bir hikâyeyi
dile getirirken yer yer e¤itici konuflmalara da baflvurur.
O, karfl›s›ndakilerin durmadan hikâye dinleyerek s›k›l-
mas›n› böylece önlemifl olmaktad›r. Bu konuflmalar›n
bir bölümü do¤rudan konu ile ilgili aç›klamalar fleklin-
dedir. Yalan söyledi¤i, büyük sözü dinlemedi¤i, insan-
lara kötülük etti¤i için bafl›na felaketler gelen biri için
hikâyeyi kesip e¤itici konuflmas›na bafllamaktad›r. Bu
tür konuflmalara geçerken genellikle kal›plaflm›fl baz›
cümleleri söyleyerek âdeta bizleri uyarmakta, hikâye-
nin konusundan ayr›ld›¤›n› ihtar etmektedir. Bu husu-
su, Prof. Ahmet Uysal da, “Hikâyelerini anlat›rken s›k
s›k ahlak dersi vermek üzere hikâyeyi keser” demek
suretiyle dile getirmektedir (Uysal 1985: 534).

Okuma Parças›
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Onun en çok kulland›¤› geçifl cümlesi, “Hagetde de ele-
dir / Hakikatte de öyledir” cümlesidir. Onun s›kça kul-
land›¤› baz› geçifl cümleleri de flunlard›r: “Çünküm ne
demifller”, “Bir söz vard›r”, “‹flte bunlar› eyi bilelim”, vs.
Onun bu tür e¤itici konuflmalar› as›l metinde, yani mu-
sannifin düzenledi¤i metinde yoktur. Hatta Behçet Ma-
hir’in ayn› hikâyeyi ikinci defa anlat›fl›nda ayn› e¤itici
konuflmay› yapmad›¤›n› veya farkl› örneklerle ders ver-
di¤ini biliyoruz. Bütün bu ekler dinleyicinin o andaki
durumuyla yak›ndan ilgilidir. Bazen bu tür eklerin esas
metinle yar›flacak bir uzunlu¤a ulaflt›¤› bile görülür.
Onun ek cümleleri daha çok atasözleri kal›b›nda olan
sözlerdir. Atasözleri, deyimler, büyüklerin sözleri, az da
olsa âfl›klar›n m›sralar› bu sözler aras›nda yer al›r. O, bu
tür bir sözü sadece söylemekle kalmaz, bazen aç›klama
yoluna da gider. Baz› hâllerde birden fazla sözü arka
arkaya s›ralad›¤› da olur. Son y›llarda s›k s›k karfl›s›na
ç›kt›¤› üniversite gençli¤ine hitap ederken bu ek bö-
lümlerin dozunun artt›¤› da gözden kaçmamaktad›r; o
âdeta karfl›s›ndaki gençlere flekil vermeye, onlar› en iyi-
ye do¤ru yöneltmeye çal›flmaktad›r.
Üç madde hâlinde vermeye çal›flt›¤›m›z hususlar› flöyle
toparlayabiliriz: Behçet Mahir, hikâyelerini anlat›rken
fizik olarak bir de¤iflikli¤e u¤ramakta, âdeta dinçlefli-
vermektedir. Bu arada hareketleri umulmad›k rahatl›¤›
ulaflmakta ve dinleyicilerin üzerinde bir hâkimiyet kur-
mak istedi¤i izlemini uyand›rmaktad›r. Bu, gözle görü-
len de¤iflikli¤in yan›nda bir de ruh hâlinde meydana
gelen de¤ifliklikler vard›r. O, hikâyelerini anlat›rken
âdeta kendinden geçmekte, bazen olay›n kahramanla-
r›yla bütünleflivermektedir. Onun en dikkati çeken ya-
n› ise hikâyelerin uygun yerlerine, daha do¤rusu ak›fl›
içinde uygun gördü¤ü yerlere ö¤üt verici eklerde bu-
lunmas›d›r.
Son söz olarak Behçet Mahir’in tav›rlar›, ses tonu, ruh
hâlleri ve ekledi¤i ö¤üt verici sözleriyle kendine özgü
bir meddah oldu¤unu söyleyebiliriz.
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S›ra Sizde 1

Do¤u Anadolu Bölgemiz Dede Korkut hikâyelerinin
co¤rafyas›n›n da bir k›sm›n› içine almaktad›r. Ayr›ca
bugün bile hikâye gelene¤inin çok canl› oldu¤u Azer-
baycan sahas›na komfludur. O bölgede yaflayan insan-
lar›m›z›n pek ço¤unun da Azerbaycan Türkleriyle akra-
ba olmalar› gelene¤in o bölgede k›smen de olsa canl›
kalmas›n› sa¤lamaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Halk hikâyesi dinlemek de türkü dinlemek gibi, flark›
dinlemek gibi bir zevk iflidir. Ayr›ca yetiflme ça¤lar›n-
da böyle geleneklerle tan›flmayan insanlar›n da ilerle-
yen yafllar›nda halk hikâyesi dinlemeye al›flmalar› ko-
lay olmayacakt›r. Ancak, kültür araflt›r›c›lar› hangi böl-
geden, hangi ülkeden olursa olsun bu tür anlatmalara
ilgi duyarlar.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kahramanl›k konulu halk hikâyelerinden Köro¤lu’nu tan›yabilecek,
Di¤er kahramanl›k hikâyelerinden Kirmanflah hikâyesini tan›yabilecek,
fiah ‹smail hikâyesini tan›yabilecek,
Yaral› Mahmut hikâyesini tan›yabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹fi 
Bu ünitede, konusu kahramanl›k olan halk hikâyeleri ele al›nacakt›r. Birinci ünite-
mizde de belirtti¤imiz gibi, halk hikâyelerinin bu grubuna Köro¤lu ve kollar› ile di-
¤er kahramanl›k hikâyeleri girmektedir. Köro¤lu ve kollar› de¤erlendirilirken Tür-
kiye’de tespit edilen bütün kollar yerine, Köro¤lu hikâyelerinin ilk, son ve Bolu
Beyi kollar› üzerinde durulmufltur. Bu k›sma adlar›n› sayd›¤›m›z kollar›n özetleri
ile metin örnekleri, Ek: Metinler bölümüne (Metin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9) eklenmifltir.
Di¤er kahramanl›k hikâyelerinden de sadece üçü (Kirmanflah, fiah ‹smail, Yaral›
Mahmut), Köro¤lu hikâyelerinde oldu¤u gibi de¤erlendirilmifltir.

KÖRO⁄LU H‹KÂYES‹ 
Köro¤lu hikâyeleriyle ilgili pek çok sorun vard›r. Bunlar›n bafl›nda onun kimli¤i
gelmektedir. Afla¤›da onun flahsiyetiyle ilgili baz› önemli görüfller de¤erlendirile-
cektir. Bunun yan›nda Köro¤lu’nun destanlar içerisinde mi, yoksa halk hikâyeleri
içerisinde mi de¤erlendirilece¤i bir baflka tart›flma konusudur. Baflta Pertev Naili
Boratav olmak üzere pek çok araflt›r›c› halk hikâyelerinin kahramanl›k konusunu
iflleyen bölümüne Köro¤lu ve kollar›n› alm›fllard›r. Naz›m nesir kar›fl›m› olmas›n›,
uzun k›fl geceleri meddah ve âfl›klar›n hikâye anlat›rken Köro¤lu’nun hat›ralar›n›
canl› tutmalar›n›, hatta onunla ilgili pek çok efsaneler türetmelerini dikkate al›rsak,
konu ile ilgili parçalar› halk hikâyeleri içerisinde de¤erlendirmemiz gerekecektir.

Köro¤lu destan›n›n halk a¤z›ndan ilk derlenmeleri, on dokuzuncu yüzy›lda bafllar.
‹. fiopen XIX. yüzy›lda Azerbaycanl› bir âfl›¤›n a¤z›ndan dinledi¤i destan›n› konusunu,
Rusça’ya tercüme edip yay›mlar. 1840’l› y›llarda A. Chodzko adl› Polonya as›ll› bir Rus
Azerbaycan ve Türkmen vadilerini dolaflarak on üç hikâyelik ilk önemli Köro¤lu desta-
n› metnini tespit eder ve Rusça’ya tercüme ederek bast›r›r. Köro¤lu destan›n›n halk ara-
s›ndan derlenmifl ilk Türkçe yay›n› Mir Babao¤lu Hasan Molla taraf›ndan yap›lm›fl, Hi-
kâyat-› Köro¤lu Sultan ve Hikâyat-› Gayvazhan ad› ile Kazan’da yay›mlanm›flt›r.

Köro¤lu hikâyeleri Türkiye’nin d›fl›nda bütün Türk cumhuriyetlerinde ve top-
luklar›nda, Türklere komflu olan halklar (Ermeni, Gürcü, Tacikler, Fars, vb.) ara-
s›nda da anlat›lmaktad›r.

Köro¤lu hikâyelerinin, Hazar Denizi’ni bir çizgi olarak kabul edersek iki büyük
varyant›n›n oldu¤u görülecektir. Do¤u ve bat› varyantlar› diyebilece¤imiz bu anlat-
malarda, Köro¤lu’nun ilk kolundan son koluna kadar pek çok farkl›l›klar›n oldu-
¤u dikkatlerden kaçmamaktad›r.

Kahramanl›k Hikâyeleri



Köro¤lu’nun Soyu
A. Chodzko, Pertev Naili Boratav, vb. araflt›r›c›lara göre Köro¤lu Teke boyundan
bir Türkmen’dir. Türkmenistan Türkleri onun Daflo¤uz ilinin Göro¤lu köyünden
oldu¤unu ileri sürerler.

Mersin ilinin Bozyaz› ilçesinin Tekeli beldesinde yaflayanlar, bölgede yap›lan
etkinliklerde kendilerinin Türkmen kökenli olan Köro¤lu ile ayn› boydan oldukla-
r›n› iddia etmektedirler.

1. Köro¤lu’nun Babas›: Do¤u varyantlar›nda Köro¤lu’nun babas› Ravflan (Ka-
zakistan), Revflenbek (Türkmenistan), Ravflanbek (Özbekistan), Hazreti Ali
(Do¤u Türkistan), vb. adlarla bilinmektedir. Do¤u varyantlar›nda Köro¤-
lu’nun babas› daha etrafl› bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bat› varyantlar›nda ise Köro¤lu’nun babas› Uruflan (Rövflen, Ruflen) Baba; Yu-
suf, Deli Yusuf veya Ali’dir. Ürüflan Baba veya Deli Yusuf ise pek çok des-
tan / halk hikâyesinde ‘Köro¤lu’nun Ortaya Ç›k›fl› Kolu’nda görülmekte ve
k›sa bir süre sonra da ölmektedir. Bu sebepten bat› varyantlar›nda Köro¤-
lu’nun babas› hakk›nda fazla bilgiye sahip de¤iliz. 

2. Köro¤lu’nun Annesi: Do¤u varyantlar›nda anne Akanay (Kazakistan), Bibi
Hilal (Türkmenistan), Hilalay (Özbekistan), Zulper Ay›m (Do¤u Türkistan),
vb. adlarla bilinmektedir. Oysa bat› varyantlar›nda anne ile ilgili hiçbir fley bi-
linmemektedir. Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, vb. anlatmalarda ha-
mile iken ölen anne mezarda bebe¤ini do¤urmufl, emzirmifltir. Do¤u kaynak-
lar›nda mezarda do¤um, k›srak taraf›ndan emzirilme, ölüp dirilme, bebe¤in
a¤z›nda difliyle do¤mas›, hamileli¤in normalinden uzun sürmesi, bebe¤in do-
¤ar do¤maz konuflmas›, vb. özellikleri normal karfl›lan›rken, bat› varyantlar›n-
da bu hususlara yukar›da da belirtti¤imiz gibi pek itibar gösterilmemifltir. 

3. Köro¤lu’nun Ad›: Köro¤lu’nun esas ad› Ruflen Ali (Tobol rivayeti, Boratav
1984: 33); Ali veya Ir›flvan Ali (Marafl rivayeti, Boratav 1984: 45); Ali (Marafl
A¤z› Köro¤lu, Özturan 2009: 44-45); Ruflen (Güney Azerbaycan, Kafkasyal›
2002: 412); Rövflen (Kuzey Azerbaycan, Tehmasib 1975: 7); Ruflen Ali (Kork-
maz 2003: 270); Uruflen Ali (Hekimo¤lu-Öztürkmen 1996:4); Ali Ruflen/Ru-
flen Ali (Kaftanc›o¤lu 1979: VIII), Hürüflan (Türkmen-Cemilo¤lu 2009)’d›r.

Bu durumda elimizdeki bilgiler belgeden çok, kaynak flah›slar›m›z›n anlatt›kla-
r› metinlerdeki tespitlerden öteye gitmemektedir. Bu sebepten araflt›rmalarda des-
tan kahraman› Köro¤lu ile âfl›k ve Celalî ayaklanmalar›nda ad› geçen Köro¤lu hep
kar›flt›r›lm›flt›r.

4. Köro¤lu’nun Evlili¤i: Köro¤lu, do¤u varyantlar›nda birden fazla eflle evlen-
mifl gösterilirken, bat› anlatmalar›nda daha çok tek eflle evlili¤i tespit edil-
mifltir. Evlilikle ilgili bilgilerde de belgenin yerini anlat›c›lar›n görüflü almak-
tad›r. Bu sebepten evlilik meselesinde anlat›lanlar da hayal ürününden bafl-
ka bir fley de¤ildir.

5. Köro¤lu’nun Çocuklar›: Köro¤lu’nun çocu¤u meselesi de do¤u ve bat›
varyantlar›nda farkl›l›klar gösterir. Nitekim Özbek anlatmas›nda Ivaz Han
Köro¤lu’nun o¤lu olarak bilinmesine karfl›l›k gerçek hiç de öyle de¤ildir.
Günün birinde Hendek Gölü civar›nda bir Türkmen çad›r›na gelen ‹vaz’a
evin k›z› kim oldu¤unu sordu¤unda:

“Köro¤lu’nun o¤luyum” cevab›n› al›nca k›z:
“Köro¤lu’nun o¤lu yok, senin kim oldu¤un belli de¤il. Köle gibi bir fleysin, ben

sana varmam.” der (Boratav 1984: 29-30). 
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Köro¤lu 
Kaynak: (Aksel,
1960)



‹stanbul rivayetinde ise Köro¤lu’nun Nigar ile evlili¤inden bir çocu¤u olmufltur
ve ad› Hasan Bey’dir.

Anlatmalar›n büyük bir k›sm›nda bir yafll›n›n bedduas› sonucunda Köro¤lu’nun
“zürriyetsiz” oldu¤undan söz edilir (Boratav 1984: 33).

Kiziro¤lu Mustafa Bey, Köro¤lu’nu öldürmek istedi¤inde, “Evlad›m yok, delilerim
bafls›z kalacak.” (Boratav 1984: 39) demesi üzerine hayat›n› ba¤›fllamaktad›r.

Bat› anlatmalar›nda, Köro¤lu halk hikâyelerinin genelinde Köro¤lu’nun Hasan
ad›ndan bir çocu¤u vard›r.

Bununla beraber metin merkezli anlatmalarda kaynak flah›s dedi¤imiz anlat›c›-
lar zaman zaman onun çocuk say›s›n› art›rabilmektedirler. 

6. Köro¤lu’nun Memleketi: Köro¤lu’na gerek Türkiye içinde gerekse, Türkiye
d›fl›nda pek çok yer ev sahipli¤i yapmak istemektedir. Türkiye’de Bolu ilinin
Dörtdivan ilçesi, Erzincan ilinin Kemah ilçesi, Van ilinin Muradiye ilçesi, Kars
ilinin Sar›kam›fl ilçesi ile Tokat ve Bingöl illeri bunlardan birkaç›d›r.

Türkiye d›fl›nda ise yukar›da da belirtti¤imiz gibi; Türkmenistan’›n Daflo¤uz il-
çesinin Göro¤lu köyünü sayabiliriz.

7. Köro¤lu’nun ‹fli: Metin merkezli anlatmalarda Köro¤lu’nun seyahatlerinin
sebebi ve fiziki özellikleri de ele al›nmaktad›r. Bu özellikler dikkatle incele-
necek olursa Köro¤lu’nun ifli de ortaya ç›kacakt›r. Tespit etti¤imiz baz› ör-
nekler afla¤›dad›r:

Köro¤lu daima yeni maceralar peflinde koflan birisidir. O böylece yeni flehirle-
ri görecektir. Seyahate ç›kmas› sebepleri de böylece ortaya ç›kmaktad›r. Me-
sela bir elmac› vas›tas›yla Kars hâkimi Ahmet Pafla’n›n k›z› Perizat’la tan›fl›r
(Boratav 1984: 24). 

Köro¤lu zaman zaman da âfl›k k›yafetine bürünerek seyahat eder (Boratav
1984: 24).

“Köro¤lu evvela âfl›k taklidi yapar.” (Boratav 1984: 38).
Köro¤lu Huluflu rivayetinde, ticaret yapan birisidir (Boratav 1984: 36).
Köro¤lu Yalvaç rivayetinde “Bir parça kör bir s›¤›r çoban›d›r.” (Boratav 1984:

41).
Köro¤lu ile ilgili pek çok hikâyede, onu 99’luk tesbihi ile dervifl k›yafeti içinde

görürüz.
Burada belirtilen ifllerden hiç birisi de onun asli görevlerinden de¤ildir. Onun

k›yafet de¤ifltirmesi, âfl›k, çoban, tüccar görünümünde olmas› anlat›c›yla il-
gili sorunlar olup gerçekle ilgisi yoktur.

8. Köro¤lu’nun fiahsiyeti: Köro¤lu’nun flahsiyetiyle ilgili olarak gerek bat›,
gerekse do¤u dünyas›ndan pek çok araflt›r›c› görüfl bildirmifllerdir. Elbette
burada bu görüfllerin tamam›n› vermemiz mümkün de¤ildir. Önemli gör-
düklerimizden baz›lar› çok k›sa olarak afla¤›da verilecektir.

Gerek ilk derlemeyi yapmas›, gerekse bat› dillerine çevrilmesinde A. Chodz-
ko’nun önemli bir yeri vard›r. Chodzko, Köro¤lu’nun Türkmenlerin Teke boyun-
dan oldu¤unu, Erzurum-Hoy aras›nda eflk›yal›k yapt›¤›n› belirtir.

Türkiye’de Köro¤lu ile ilgili ilk bilimsel çal›flmay› yapan Pertev Naili Boratav bafllan-
g›çta onu millî bir kahraman olarak de¤erlendirirken, daha sonra ortaya ç›kan belgeleri
de göz önüne alarak onun bir eflk›ya oldu¤u görüflünü ortaya atar (Boratav 1931, 1946).

Evliya Çelebi,  XVII. yüzy›ldaki Celalî ayaklanmalar›ndan söz ederken Köro¤-
lu’nun da ad›n› sayar. Onun bir Celalî oldu¤u görüflüne, Jirmunskiy, Zarifov, Sau-
melyan, Petruflevskiy, Karr›ev, Kaplan gibi araflt›r›c›lar da kat›l›r (Türkmen 1982:
417).
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Ziya Gökalp, Köro¤lu’nun, Gazneli Mahmut; Ayvaz’›n da nedimi Ayaz oldu-
¤unu iddia eder.

Zeki Velidi Togan ve Faruk Kadri Timurtafl ise Köro¤lu’nu Göktürkler ça¤›na
kadar götürürler ve onun Sasaniler döneminde ‹ran Astrabad s›n›r›nda s›n›r muha-
f›zl›¤› yapan bir asker oldu¤u görüflünü ortaya atarlar.

Fahrettin K›rz›o¤lu ise destandaki askerî düzenden hareketle Köro¤lu’nu, V.
yüzy›lda yaflayan tarihî bir O¤uz kahraman› olarak kabul eder.

Fikret Türkmen, Köro¤lu ile ilgili de¤erlendirmesinde onun bir eflk›ya olabile-
ce¤ini kabul ederken, hikâyelerde karfl›m›za ç›kan destanî unsurlar›n da göz önü-
ne al›nmas› gerekti¤ini belirtir. Ona göre hikâyenin çekirdek olay› çok eski dö-
nemlere ait olup daha sonra yeni olaylarla desteklenmifl ve XVI. veya XVII. yüzy›l-
da bugünkü hikâyelerin ilk flekli ortaya ç›km›flt›r (Türkmen 1982: 417-418).

Ahmet Edip Uysal ise daha çok do¤u varyantlar›ndan hareketle onun yaflama-
d›¤›n›, mitolojik bir kahraman oldu¤unu belirtir (Uysal 1986: 26).

M. Öcal O¤uz, Köro¤lu’nun bafllang›c›n› oluflturan bir prototipinin olmas›na
karfl›l›k, yüzy›llar içinde yeni co¤rafyada yeni ortam ve flahsiyetlerle kendisini ye-
niledi¤inden söz eder (O¤uz 1998: 62).

9. Köro¤lu Saz fiairi midir?: Bafllang›çta Evliya Çelebi’nin, daha sonra da Fu-
ad Köprülü’nün ortaya att›¤›, Özdemiro¤lu Osman Pafla’n›n komutas›nda sefere
kat›lan ordu flairi Köro¤lu ile destan / halk hikâyesi kahraman› Köro¤lu ayn› kifli
de¤ildir. Ordu flairi Köro¤lu olsa olsa, gerçek Köro¤lu’nun ününden yararlanmak
isteyerek bu mahlas› alm›fl olabilir.

Köro¤lu ile ilgili bilgiler son derece s›n›rl›d›r. Sizce onun soyu ile ilgili olarak, ne gibi
baflka kaynaklara daha bakabiliriz?

Köro¤lu Hikâyesinin Özellikleri

Köro¤lu Hikâyesinin Oluflumu 
Köro¤lu destan›n›n oluflumuyla ile ilgili de¤iflik görüfller ortaya at›lm›flt›r. Bunlardan
birincisi hikâyelerdeki olaylar›n XVI. ve XVII. yüzy›llardaki Osmanl›-‹ran savafllar›-
n›n izlerini tafl›mas›d›r. Bu görüflü savunanlar›n bafl›nda Pertev Naili Boratav gel-
mektedir. Destan›n Türkmen kökenli olabilece¤ini söyleyen Boratav (1984: 139),
“Osmanl› tarihinde Köro¤lu hikâyelerine temel olabilecek mahiyette öyle safhalar
var ki...” diyerek (1991: 238) destan› Anadolu’daki Celalî ayaklanmalar›yla da iliflki-
lendirir. Bu görüflü Azerbaycanl› araflt›r›c› Pafla Efendiyev de desteklemektedir.

‹kinci görüfl, Fikret Türkmen’e ait olup ona göre Köro¤lu hikâyelerinin teme-
linde Dede Korkut hikâyelerinde oldu¤u gibi O¤uzlar›n büyük destanlar› yatmak-
tad›r. Ancak Köro¤lu hikâyeleri oluflurken metinlere yeni bir co¤rafya ile yeni tari-
hî olaylar da eklenmifltir. Hatta de¤iflim, sadece co¤rafya ve tarihle s›n›rl› kalma-
m›fl, hikâyelerin flah›s kadrosunda da olmufltur. Türkmen, destan›n varyantlaflma-
s›n›n sebebini ise bu halkan›n oluflum döneminin uzunlu¤uyla iliflkilendirir. Kö-
ro¤lu’nun flahs›n› ise bu destan›n Orta Ça¤’daki mahallilefltirilmesi olarak düflünü-
lebilece¤ini belirterek, bu konuda karar vermenin yine de güç oldu¤unu söyler
(Türkmen 1982: 419). Türkmen’in bu görüflünü fi. Cemflidov, N. Sami Banarl› gibi
araflt›r›c›lar daha önce ileri sürmüfllerdir.
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Nedim: Meclis arkadafl›,
sohbet arkadafl›.
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Köro¤lu Hikâyelerinin Konusu 
Köro¤lu hikâyelerinin konusunun ilk bak›flta kahramanl›k oldu¤unu söyleyebiliriz.
Oysa buradaki kahramanl›k biraz yan›lt›c›d›r. Hikâyelerin kuruluflunda bezirgânlar
taraf›ndan getirilen bir kahraman›n veya güzelin haberi Köro¤lu taraf›ndan araflt›-
r›l›r. Verilen haber do¤ruland›ktan sonra kahramanl›¤›n yan›nda, çeflitli hilelere de
baflvurarak ç›k›lan seferden galip gelinir.

Bu hususu iki kolda özetleyebiliriz: Köro¤lu, Ermeni Armenik’in yan›nda nal-
bant ç›ra¤› olan Demircio¤lu’nun haberini ald›ktan sonra onu kaç›rmak üzere Er-
zurum’a gider. Bezirgân›n verdi¤i bilginin do¤ru olup olmad›¤›n› araflt›r›r. Daha
sonra da verilen haberin do¤ru oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine Erzurum’dan Erzin-
can’a nas›l gidilece¤ini bilmedi¤ini söyler. Ermeni Armenik de Demircio¤lu’nu Kö-
ro¤lu’na rehberlik etmek üzere verir. Demircio¤lu’nu at›n›n terkisine alan Köro¤lu
da onu kaç›r›r.

Ayn› husus Ayvaz kolu için de geçerlidir. Ayvaz, Üsküdar’da bir kasab›n ç›ra¤›-
d›r. Kasaba, kendisinin büyük bafl hayvan sahibi oldu¤unu, hayvanlar›n›n ‹stan-
bul’un d›fl›nda bulundu¤unu, isterse Ayvaz’›n mallar› görebilece¤ini söylemesi
üzerine izin verilir, böylece Ayvaz da kaç›r›lm›fl olur.

Galiba Köro¤lu hikâyelerini en iyi tan›mlayan Erzurumlu Behçet Mahir’dir: 
“Köro¤lu harpleri ya bir dilber haberinden, ya bir yi¤it haberinden ç›kar. Kahra-

man gitti¤i yerde tam sonuca ulaflaca¤› s›rada yakalan›p idam edilmek üzeredir, ya
da yenemeyece¤i kadar güçlü bir ordu ile karfl›laflm›fl ve bitkin düflmüfltür. Tam o s›-
rada Çaml›bel’den yard›m gelir ve kahraman kurtar›l›r” (Türkmen 1982: 418). 

E¤er Köro¤lu kollar› dikkatle okunacak olursa Behçet Mahir’in konu tan›m›n›n
ne kadar hakl› ve gerçekçi oldu¤u görülecektir. 

Köro¤lu Hikâyesinin Kol Say›s› 
Köro¤lu hikâyesinin kol say›s› anlat›ld›¤› co¤rafyaya göre de¤ifliklik göstermektedir.
Hatta bu kollar›n say›s›nda s›n›rlama bile yoktur. Zaman zaman da Köro¤lu ile ilgi-
li yeni kollar bile tespit edilebilmektedir. Daha öncede belirtti¤imiz gibi kol say›s›n-
daki de¤iflikli¤in ana sebebi anlat›c›yla ilgilidir. Kol say›lar› afla¤›daki gibidir:

Türkiye-Azerbaycan: 14-24; Özbekistan: 47; Türkmenistan: 14; Kazakistan: 65;
Tacikistan: 50

Köro¤lu Anlatma Gelene¤i 
Türkiye’de Köro¤lu anlatma gelene¤i Do¤u Anadolu Bölgesi’nin d›fl›nda Kahra-
manmarafl ve Osmaniye’de de devam etmektedir.

Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Köro¤lu anlat›c›lar› aras›nda Erzurumlu Nalbant ‹s-
hak (‹shak Kemalî), Gez Mahalleli Haf›z Mugdat, Meddah Behçet Mahir, vb. ilk s›-
ray› al›rlar. Bunun yan›nda Do¤u Anadolu Bölgesi’nde âfl›kl›kla ilgilenen hemen
hemen herkes Köro¤lu hikâyesini az veya çok bilmektedir. Âfl›k Mevlüt ‹hsanî,
Âfl›k Murat Çobano¤lu, Âfl›k fieref Tafll›ova, Âfl›k fievki Hal›c›, vb. Köro¤lu hikâye-
sini anlatan âfl›klardan sadece birkaç›d›r. 

Do¤u Anadolu Bölgesi’nde; âfl›k meclisleri Köro¤lu ile bafllar ve yine Köro¤lu
ile biter. E¤er meclisin bafl›nda ve sonunda Köro¤lu’nun ad› an›lmazsa (ondan tür-
kü, fliir okunmazsa) K›rat’›n sabaha kadar âfl›¤›n kay›nvalidesinin çad›r›n dibinde
kiflneyece¤ine dair bir inan›fl vard›r. 

Kahramanmarafl bölgesinde ise Köro¤lu hikâyesini anlatanlar aras›nda Hamza
Küçükkürtül, Ökkefl Bilal (F›r›ldak Ökkefl), Hanc› Ökkefl, Nuh Osman (Suboflaltan),
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Hac› Demirci, vb. say›labilir. Bu konuda ülkemizde yeni yay›mlanan bir kitapta
hikâyenin anlat›ld›¤› çevre ve dinleyici kesimi hakk›nda aç›klay›c› bilgiler veril-
mektedir:

“Ökkefl Bilal içmelerde, ›l›calarda, ramazan akflamlar›nda kahvelerde Köro¤-
lu’nu anlat›r, en heyecanl› yerinde flapkas›n› dolaflt›rarak izleyicilerden 25 kurufl,
50 kurufl para toplarm›fl. O kadar sürükleyici anlat›rm›fl ki izleyicileri sanki büyü-
lermifl: Y›l›n birinde Elbistan içmesinde Köro¤lu’nu anlat›yormufl... Elbistan a¤a-
lar›ndan biri kendisini hikâyeye o kadar kapt›rm›fl ki, çocuklar› gidelim diyormufl.
Kendisi Köro¤lu’nun zindandan ç›kmas›n› bekliyormufl. Ökkefl Bilal Köro¤lu’nu
bir türlü zindandan ç›karm›yormufl, çünkü flapkay› dolaflt›rd›¤›nda iyi para top-
lan›yormufl. Bu nedenle de uzatt›kça uzat›yormufl. Sonunda a¤an›n sabr› taflm›fl.
Erkenden kahveye var›p en öne oturmufl. F›r›ldak Ökkefl gelip masan›n üzerine at›-
lan sandalyesine kurulunca a¤a Ökkefl’e 50 lira vermifl. Herkesin yirmi befl kurufl,
elli kurufl verdi¤i bir zamanda eli tüfekli elli lira o kadar büyük para ki... A¤a be-
linden silah›n› ç›kard›ktan sonra:

“Ökkefl! Ökkefl! fiu paray› al, amma bugün Köro¤lu’nu zindandan ç›karmaz-
san... deyip küfrü basm›fl.” (Özturan 2009: 17-18).

Zaman zaman da metinlerdeki fliirlerin k›smen veya tamamen unutulmas›yla kar-
fl›lafl›yoruz. O zaman derleyici bu k›s›mlar› ya kendisi tamamlamakta, ya da bir bafl-
ka âfl›¤a tamamlatmaktad›r. Bunun en güzel örne¤ini Hac› Ali Özturan yapm›flt›r:

“Hikâyede olmas› gereken baz› fliirler ne yaz›k ki derlenemedi. O fliirlerin yeri-
ne asl›n› asla tutmaz ama ben dörtlükler yazd›m. Benim yazd›¤›m dörtlüklerin sol
taraf›ndaki rakamlar›n› kal›n yazd›m ki bilinsin diye.” (Özturan 2009: 19).

Çukurova yöresinde de Köro¤lu anlatma gelene¤i devam etmektedir. Önceki-
leri bilemezsek de günümüzdeki en önemli anlat›c›lar› aras›nda Mehmet Demirci,
Yusuf S›ra, vb. say›labilir.

Çukuroval› anlat›c›lara göre destan›n co¤rafyas› da bölgeye (fianl›urfa, Adana,
Hatay, Arabistan, M›s›r) uyum sa¤layarak baz› de¤iflikliklere u¤ramaktad›r. 

Köro¤lu Hikâyesinin Di¤er Özellikleri

Köro¤lu Niçin K›yafet De¤ifltirir? 
Meddah ve âfl›klar›n anlatt›¤› metinlerde Köro¤lu’nun keleflleri (delileri, koçaklar›,
bat›rlar›, yi¤itleri) s›k›flt›klar›nda, yard›mlar›na Köro¤lu yetiflir. Ancak Köro¤lu kar-
fl›s›ndaki güç ile bafl edemeyece¤ini çok iyi bilmektedir, bu sebepten farkl› k›ya-
fetlere girme ihtiyac›n› duyar ve böylece de koçaklar›n› daha kolay kurtarma f›rsa-
t›n› elde eder.

Nedim Bak›rc› (2009) taraf›ndan haz›rlanan bir bildiride Köro¤lu’nun hangi k›-
yafetlere girdi¤i ve niçin k›yafet de¤ifltirmek zorunda kald›¤› on befl bafll›k alt›nda
de¤erlendirilmifltir.

Köro¤lu, bir fley ö¤renmek için k›yafet de¤ifltir.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek hakk›nda yaz›lan fermanlar› toplar.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek Afganistan hükümdar›n›n torunu Esebali’yi kaç›r›r.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek Döne Hatun ve Telli Nigâr’› aramaya gider.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek esir olan koçaklar› hakk›nda bilgi toplar.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek Cihanflah’a esir düflen o¤lu Hüseyin’i kurtar›r.
Köro¤lu, dervifl k›l›¤›na girerek Bolu Beyi’nden K›rat’› kaç›r›r.
Köro¤lu, deli-dervifl k›l›¤›na girerek Köse Kenan ve Hasan Bey’i esaretten kurtar›r. 
Köro¤lu, sa¤d›ç k›l›¤›na girerek fiemsinur ve k›rk k›z›n yan›na gider.
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Köro¤lu, âfl›k k›l›¤›na girerek keleflleri Kocabey ve Ayvaz’› kurtarmaya gider.
Köro¤lu, dilenci k›l›¤›na girerek K›rat’›n sakland›¤› yere kadar girer.
Köro¤lu, tabip k›l›¤›na girerek K›rat’› sakland›¤› yerden kurtar›r.
Köro¤lu, seyis k›l›¤›na girerek K›rat’› sakland›¤› yerden kurtar›r.
Köro¤lu,  dua ile k›yafet de¤ifltirir.

Köro¤lu’nun ‹deolojisi
Köro¤lu’nun ideolojisini vurgulamada halk hikâyesi anlat›c›lar› ve araflt›rmac›lar›n
flu noktalar üzerinde yo¤unlaflt›¤› görülmektedir:

-”Fakiri, fukaray› incitmeme.”
-”Zenginden al›p fakirlere da¤›tma.”
-”Köro¤lu arfl›n› ile bezirgânlar›n mallar›n› da¤›tma.”
-”Çiftçilerin hamisi olma.”
-”Gariplere yard›m etme.”
Asl›nda ne Osmanl› Devleti, ne de baflka bir devlet yol kesen, bezirgânlardan zor-

la baç alan bir insana ödün vermezdi. Çünkü ödünün verilmesi demek baflka Çaml›-
bellerin, baflka Köro¤lular›n ortaya ç›kar›lmas›na çanak tutmak demektir. Hikâye
meclislerinde anlat›c› ve dinleyici kesimi her zaman Köro¤lu’ndan yanad›r. Bunu da
normal karfl›l›yoruz. Çünkü hikâye / destan anlat›c›lar› Köro¤lu’na biçtikleri bu kim-
likte kendi isteklerini dile getirmektedirler. Çünkü meddahlar›n / hekâtç›lar›n / âfl›k-
lar›n kazanç noktalar› Köro¤lu’nun baflar›s›yla veya baflar›s›zl›¤›yla orant›l›d›r.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi bazen hikâyeciler, kendi hayatlar›n› Köro¤lu’na
ba¤layarak anlatmaktad›rlar. Oysa Köro¤lu ne bir tarikata ba¤lanm›flt›r, ne de onun
yirminci yüzy›lda ortaya ç›kan ...izm’lerle iliflkisi olmufltur. O ne Âfl›k fievki Hal›-
c›’n›n ne de Ali Özturan’›n anlatt›¤› bir tiptir. Metinlerde anlat›lanlar olsa olsa anla-
t›c›lar›n yaflam tarzlar›d›r.

Ayn› konuyu V. Jirmunskiy, Pertev Naili Boratav, ‹lhan Baflgöz, B. A. Karr›-
yev’in görüflleri için de söyleyebiliriz. 

Bu nedenle Köro¤lu, Eric Hobsbawm’›n toplumsal eflk›ya kal›b›na göre de de¤er-
lendirilebilmektedir. Hobsbawm taraf›ndan gelifltirilmifl dokuz maddelik kal›p flöyledir: 

1. Soylu soyguncu kanun kaçakl›¤›na adaletsizli¤in olarak ya da otorite taraf›n-
dan suç say›lan bir eylemde bulunmaktan dolay› zulüm görmekle bafllar.

2. Yanl›fllar› düzeltir.
3. Yoksula vermek için zenginden al›r. 
4. Yaln›zca kendini savunmak ve intikam almak için adam öldürür.
5. Ömrü yeterse halk›na flerefli bir adam olarak geri döner. Asl›nda toplulu¤u-

nu fiilen terk etmez. 
6. Halk› ona hayrand›r, yard›m eder, destekler.
7. ‹hanet yüzünden ölür.
8. Görünmez, efsunlu oldu¤una inan›l›r.
9. Adaletin kayna¤› kral ya da imparatorun de¤il, zalim yerel otorite sahipleri-

nin düflman›d›r. 
Maddeyle uyumluluk gösterse de bize göre o ne “ütopik Çaml›bel ülkesinin

ideal lideri ve zenginlerin düflman›” ne de “yönetilen s›n›f›n” temsilcisidir.
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Çaml›bel’den geçen
bezirgânlardan ald›¤› haraç,
vergi.



Köro¤lu Hikâyesinin Kollar›

Köro¤lu’nun Zuhuru Kolu 
Köro¤lu’nun ortaya ç›k›fl›n› konu alan ilk kol, Do¤u ve Bat› varyantlar›na göre
farkl›l›klar göstermektedir (Örnek için bkz. Ek: Metin 4). Hazar Denizi’nin do¤u-
sundaki anlatmalarda hamile kad›n›n öldükten mezara gömülmesi, bebe¤in me-
zarda dünyaya getirilmesi, daha sonra k›srak veya keçi taraf›ndan emzirilmesi gibi
mitolojik motifler bat› varyantlar›nda yoktur. Do¤u varyantlar›nda çocuk kor (gör,
kur, gor: mezar)da do¤du¤u için ‘mezar›n o¤lu’ anlam›na Gor (Gör, Gur, Kor)o¤-
lu denilmifltir. Oysa bat› anlatmalar›nda bu mitolojik motifler kaybolmufltur. Bura-
da at baytar› olan Köro¤lu’nun babas›n›n gözleri ba¤l› bulundu¤u bey taraf›ndan
kör edilince ‘körün o¤lu’ anlam›nda Köro¤lu denilmifltir.

Hazar Denizi’nin bat›s›ndaki anlatmalarda karfl›laflt›¤›m›z, sudan ç›kan atla k›s-
ra¤›n birleflmesiyle do¤an k›r ve doru atlar, do¤u varyantlar›nda görülmemektedir.
Yine atlar›n ›fl›k görmeyen bir ah›ra konulmas›, yemleri verildikten sonra yan›nda
durulmamas›, atlar›n ah›rdan ç›kar›ld›ktan sonra s›navdan geçirilmesi gibi hususlar
da Bat› varyantlar›nda karfl›m›za ç›kan mitolojik unsurlard›r.

Köro¤lu hikâyelerinin bat› anlatmalar›nda gördü¤ümüz ab›hayat›n (üç köpük) içil-
mesi motifi de Do¤u anlatmalar›nda görülmemektedir. Bugün sözü edilen ab›hayat›n
Bingöl ilimiz s›n›rlar› içerisinde oldu¤una inan›lmaktad›r. Hatta Bingöl ilimizin ad›na
ba¤l› olarak anlat›lan efsane Köro¤lu ile iliflkilendirilmektedir. Üç köpü¤ün Köro¤-
lu’na verdi¤i meziyetler, ölümsüzlük, kahramanl›k ve âfl›kl›kt›r. Son meziyet de üç kö-
pü¤ün bade ile iliflkilendirilmesine sebep olmufltur. Köro¤lu daha çok alp tipi içeri-
sinde de¤erlendirildi¤i için verilen bade (üç köpük) de onun ününe yak›flm›flt›r.

Türkiye’de Pertev Naili Boratav, Metin Ekici, Mustafa Arslan, Zekeriya Karada-
vut gibi araflt›r›c›lar bu kol üzerinde bilimsel çal›flma yapm›fllard›r. 

Hikâyenin Özeti: Ruflen Ali (Ürüflan Baba), Bolu Beyi’nin yan›nda at bak›c›s›-
d›r. Beyin iste¤i üzerine Ruflen Ali Anadolu co¤rafyas›nda at aramaya ç›kar. Gün-
ler süren yolculuktan sonra  Erzincan ilinin Tercan ilçesine gelir ve orada iki çe-
limsiz kulunu sat›n al›r. Çünkü bu kulunlar sudan ç›kan ayg›r ve k›sra¤›n birleflme-
si sonucunda do¤mufllard›r. Bu sebepten c›l›z olmalar›na ra¤men çok de¤erlidir. 

Ruflen Ali, bir süre sonra iki kulunla birlikte Bolu Beyi’nin huzuruna gelir. Çe-
limsiz, burunlar› sümüklü, kemikleri say›lan kulunlar› gören Bolu Beyi küplere bi-
ner ve Ruflen Ali’yi makam›ndan uzaklaflt›r›r ve gözlerine de mil çektirir.

Art›k Ruflen Ali kördür. O¤lu Ali de bu s›rada on yafllar›ndad›r. Ruflen Ali  o¤lun-
dan kulunlar›n bak›m›na yard›mc› olmas›n› ister ve onlar› tavlaya çektirir. Daha son-
ra da  bir ah›r yapmas›n› ve üzerinin ›fl›k girmeyecek flekilde örtülmesini ister. Ayr›-
ca kulunlara yemleri verildi¤inde  onlar›n yan›nda durulmamas›n› da tembih eder.

Bolu Beyi, eski seyisbafl›n›n›n gözlerine mil çektirmesine karfl›l›k günlük yiye-
ce¤inin mutfaktan verilmesini ister. Bu sebepten her gün Ali,  Bolu Beyi’nin mutfa-
¤›nda piflen yemeklerden al›r ve kendi evlerine götürür. Ali’nin kimsesizli¤inden ya-
rarlanan sokak eflk›yalar› da onun önünü keserler ve mutfaktan ç›kan yemeklere
zorla el korlar. Bu sebepten Ali evlerine çok az yemek götürür, ya da hiç götüremez. 

Yine böyle bir yolculuk s›ras›nda tek bir köpe¤e  mahalledeki pek çok köpek
sald›r›r. Ancak tek köpek üzerine sald›ran bütün köpeklere karfl› kor ve kendini
korur. Köpe¤in bu hareketinden ilham alan Ali de önlerini kesen sokak eflk›yas›-
na sald›r›r ve onlar›n tamam›n› döver. Böylece kör seyisin o¤lu Ali, Köro¤lu olur. 
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Gor (Gör, Gur, Kor)o¤lu:
Hazar Denizi’nin
do¤usundaki anlatmalarda
Köro¤lu’na verilen ad olup
mezarda do¤mufl anlam›na
gelmektedir.

Köro¤lu: Hazar Denizi’nin
bat›s›ndaki anlatmalarda
babas›n›n gözlerine mil
çekildi¤i için körün o¤lu
anlam›na gelmekte olup
Köro¤lu’na verilen add›r.



Art›k Ali on alt› yafl›na gelmifltir. Babas›n›n iste¤i üzerine tarla balç›k hâline geti-
rilir, daha sonra da  ah›rdaki iki kulun d›flar›ya ç›kar›l›r. Ruflen Ali’nin iste¤i üzerine
Ali bu atlardan Doru’ya biner ve çamura sürer. Dönüflte Doru’nun aya¤›nda çamur
izleri görülür. Çünkü üzerine i¤ne deli¤i kadar bir delikten ›fl›k girmifltir. ‹kinci ola-
rak K›rat’a binen Ali, onu da balç›¤a sürer ve dönüflte aya¤›nda çamura rastlanmaz.
Çünkü onun üzerine ›fl›k girmemifltir ve uçabilme özeli¤ini kaybetmemifltir.

Baba Ruflen Ali, K›rat’› iyice gözden geçirdikten sonra; “O¤lum, K›rat senin al-
t›nda iken seni hiç kimse tutamaz, art›k durma, e¤er benim helal evlad›m isen Bo-
lu Beyi’nden intikam›m› al.” der. 

Bütün bunlar olurken Ruflen Ali o¤lundan bir kova almas›n› ve Murat Nehri’nin
ç›kt›¤› yere gitmesini, ›rma¤›n ç›kt›¤› kayna¤› beklemesini, flafak akti gelecek üç
köpü¤ü kendisine getirmesini tembih eder. Bunun üzerine Köro¤lu, Murat Irma-
¤›’n›n kayna¤›na gider ve söylenilen zamanda üç köpü¤ü kovaya doldurur, sonra
da içer. Bir süre sonra babas›n›n yan›na geldi¤inde Ürüflan Baba, köpükleri o¤lu-
nun içti¤ini anlay›nca; kaderine raz› olman›n verdi¤i bir olgunlukla;”O¤lum, bu üç
köpü¤ü bana getirseydin, benim gözlerim aç›lacak, sonra da Bolu Beyi’nden inti-
kam›m› alacakt›m, der. Ancak olan olmufltur yap›lacak bir fley de yoktur. Bu üç
köpük sana kahramanl›k, ölümsüzlük ve flairlik gücünü kazand›rm›flt›r. Bundan
böyle benim intikamam›m› Bolu Beyi’nden almak senin görevindir.” der. K›sa bir
süre sonra da Ruflen Ali ölür ve  Köro¤lu onu ayn› yere defneder.

Ard›nda da Erzincan’›n Kemah ilçesinde kendi ad›na bir kale yapt›r›r ve gelen-
den geçenden haraç almaya bafllar . Çok geçmeden de Sultan Murat durumdan ha-
berdar edilir (Kaplan-Akal›n-Bali 1973).

Köro¤lu’nun Bolu Beyi Kolu 
Bu kol daha çok Köro¤lu hikâyesinin bat› varyantlar›nda görülür (Örnek için bkz.
Ek: Metin 5). Hikâyenin özellikle Anadolu varyantlar›nda Köro¤lu’nun babas›n›n
gözlerine iki kulun yüzünden mil çektirilmifl ve ünlü bir seyis olan Ruflen daha ha-
yat›n›n bahar›nda kör olmufltur. Hatta bu s›fat o¤lu Ali’nin ad›n›n ‘Köro¤lu’na çev-
rilmesine yol açm›flt›r. Bu kolda Sultan Murad tarihî bir kiflilik olarak görülür. O,
pek çok halk hikâyesi hatta masalda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hatta bir masal›m›z›n
sonu onun ad›yla bitmektedir: Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmut...

Yine afla¤›da özetini verdi¤imiz Kelo¤lan akl›, zekây›, kurnazl›¤› temsil eden bir
masal kahraman›d›r. Öyle san›yoruz ki hikâye anlat›c›s›, belki de fark›na varmadan
masal tipi Kelo¤lan’a bu hikâyede yer vererek Bolu Beyi’nin hizmetçisi yapm›flt›r.
Asl›nda Kelo¤lan gönüllü hizmetçi de¤il, yapaca¤› bir kurnazl›k için bu mesle¤i
seçmifl gibidir. Nitekim kurnazl›¤› ve zekâs›yla yüz bir y›l hapis cezas› alan Bolu
Beyi’ni kurtarmay› bilmifltir.

Yine hikâyenin son bölümünde Köro¤lu’nu kurtarmaya giden Esebali k›rk ha-
ramilere yakalan›r. Ancak onlar›n Köro¤lu’nun Esebali ad›nda bir çocu¤u oldu¤un-
dan haberleri yoktur. Çünkü haramibafl›yla Köro¤lu aras›nda bir dostluk vard›r.
Esebali bafl›ndan geçenleri anlat›r, ölümden kurtulur, at ve k›l›c›n d›fl›nda ona ye-
tecek kadar para da verilir. K›rk haramilerin masalla iliflkisinin eskili¤ini biliyoruz.
Ancak bizim burada dikkatimizi çeken as›l husus haramibafl›yla Köro¤lu’nun dost-
lu¤udur. Demek ki da¤lar›n yasalar›nda dostluklar belirli ölçütlere göre yap›lmak-
ta ve bozulmaktad›r.

Afla¤›da özetini verdi¤imiz hikâyede dikkatimizi çeken bir baflka husus Erzu-
rum’daki Umudum köyünün ad›yla ilgilidir. A¤›r k›fl flartlar› köyün boflalmas›na se-
bep olmufltur. Sadece iki kifli (keflifl, dervifl) köyde kalm›flt›r. Keflifl, zenginli¤i ile,
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dervifl ise maneviyat›yla ayakta kalm›flt›r. Köyü kontrole gelen padiflah ise dervifl-
ten dua istemektedir. Duan›n kabul edilmesiyle Karaz köyü, Umudum köyü olur. 

Türkiye’de Hatice ‹çel taraf›ndan Bolu Beyi Kolu ile ilgili olarak bir bilimsel ça-
l›flma yap›lm›flt›r.

Hikâyenin Özeti: Sultan Murat, Köro¤lu’na bir fermanla bezirganlardan “K›rk-
ta bir bac” alma hakk› verir. Y›llarca bac veren bezirganlar kendi aralar›nda anla-
flarak art›k Köro¤lu’na bac vermek istemezler. Bunun için de Köro¤lu’nun kendi-
lerinden k›rkta bir de¤il de yedide bir bac ald›¤› yalan›n› uydurur, ona iftira eder-
ler. Her bezirgan ayr› ayr› dilekçe yazarak iftira ettikleri Köro¤lu’nu padiflaha flika-
yet eder. Bunun üzerine ‹stanbul padiflah›, Köro¤lu’nu elleri kollar›  ba¤l› padifla-
h›n huzuruna getirene dünyal›¤›n› verece¤ini, söyleyerek tellal ça¤›rt›r.

Bu arada Köro¤lu Gürcistan üzerine yürürken Afganistanl› bir dervifl k›l›¤›na gi-
rerer. Bir sarraf dükkan› önünde oynayan ve Afganistan flah›n›n torunu olan yedi
yafl›ndaki Esebali’yi kaç›r›r. Esebali yedi yafl›nda olmas›na karfl›n, alt›nlar›n üzerin-
deki yaz› ve turay› parmaklar›yla silebilecek kadar kuvvetlidir Köro¤lu, o¤lan›n bu
durumunu kimseye duyurmaz.. Daha çok küçükken kaç›r›lan Esebali Nigâr Ha-
n›m’› anne, Köro¤lu’nu da baba bilerek büyür. 

Bolu Beyi’nin hizmetçisi olan Kelo¤lan Köro¤lu’nun yakalanmas›yla ilgili fer-
man› duyunca, lalan›n k›z› Dönek Sultan’› kaç›rd›¤› için hapis yatan Bolu Beyi’ne
durumu anlat›r. Zindandan ve yüz bir y›ll›k hapis cezas›ndan kurtulman›n tek yo-
lunun da Köro¤lu’nu yakalay›p getirmek oldu¤una Bolu Beyi’ni ikna eder. Ayr›ca,
bu ifli baflar›rsa Dönek Sultan’la da kolayl›kla evlenebilece¤ini söyler. Bolu Beyi
zindandan padiflaha bir dilekçe yazar. Padiflah onu huzuruna ça¤›r›r ve Köro¤lu’nu
getirirse cezas›n›n ba¤›fllanaca¤›n› ve Dönek Sultan’›n da kendisine verilece¤ini
söyler. Padiflah, Bolu Beyi’nin emrine seksen bin süvari ve seksen bin piyade ve-
rerek. Köro¤lu’nu bulmaya gönderir.

Sultan Murat devrinde Erzurum’da k›fllar so¤uk geçer. Bir seferinde k›fl yedi se-
ne sürer. Erzurumlular sahil flehirlerine göçerler. fiehire hayvanlar yuva yapar. Ulu
Camiye de geyikler yuva yapm›flt›r. Sultan Murat memleketin durumunu ö¤renmek
için lalas›yla birlikte Erzurum’a do¤ru yola ç›kar. “Karaz” köyüne gelirler. Bütün
köy a¤›r k›fl flartlar›ndan dolay› boflalm›fl, sadece bir kifli kalm›flt›r. Bir kifli de yak›n
bir köyde kalm›flt›r. Karaz’da kalan keflifl, di¤er köyde kalan ise dervifltir. Keflifl,
zengin oldu¤u için pek s›k›nt› çekmemektedir. Dervifl ise yiyecek ekme¤e muhtaç-
t›r, ancak o din kuvvetiyle ayaktad›r. Keflifl’ten sonra derviflin yan›na giden padi-
flah büyük bir iltifat görür. Dervifl, yedi y›l süren k›fla ra¤men evinde misafir etti¤i
padiflah ve lalaya on iki dakika içinde salatal›k ikram eder, atlar›na da taze yonca
verir. Padiflah, a¤›r k›fl flartlar›nda bunlar› nereden buldu¤unu sorunca, Ba¤dat’tan
getirdi¤i cevab›n› al›r. Durumu anlayan Padiflah dervifle yaz mevsiminin gelip gel-
meyece¤ini sorar. Dervifl de, “Umudum Allah’tan var ki bahara aç›l›r.” der.  Dervi-
flin duas› kabul olur ve baharla birlikte her taraf yeflillenir, bunun üzerine köyün
ad› “Umudum Köyü” ne dönüflür.

A¤›r k›fl flartlar› Çaml›bel’de de hayat› zorlaflt›r›r. Köro¤lu’nun keleflleri bofl yat-
maktan ve hep ayn› fleyleri yemekten s›k›l›r. Ayvaz’›n da yard›m›yla Köro¤lu’nu
bac almaya gönderirler. K›flta k›yamette gitmek istemeyen Köro¤lu yi¤itleri aras›n-
daki huzursuzluktan dolay› gitmek zorunda kal›r. Bir dervifl elbisesi giyerek ‹stan-
bul’a do¤ru yola ç›kar. 

Köro¤lu bir süre gittikten sonra bir grup askerle karfl›lafl›r. Onlara niçin burada
olduklar›n› sordu¤unda askerlerden birisi Köro¤lu’yu yakalamak için sefere ç›kt›kla-
r›n› anlat›r.  Dervifl k›yafetindeki Köro¤lu, Bolu Beyi’nin bulundu¤u çad›ra gelir ve
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kendisinin de Köro¤lu’na düflman oldu¤unu anlat›r. Köro¤lu bununla da kalmaz ve
bin alt›n karfl›l›¤›nda Bolu Beyi ve askerlerini Çaml›bel’e götürebilece¤ini söyler.
Dervifl k›yafetiyle Bolu Beyi’nin çad›r›nda saz çal›p türkü söyleyen Köro¤lu’nu asker-
lerden birisi tan›r ve çok geçmeden Bolu Beyi’ni durumdan haberdar eder.

Bu arada Köro¤lu bofl durmaz ve di¤er komutanlara kendisini padiflah›n, Bolu
Beyi’ni takip etmekle görevlendirdi¤ini söyler, onlar da inan›rlar. Daha sonra da bir yo-
lunu bularak askerlerden kurtulup Çaml›bel’e gelir ve olup bitenleri koçaklar›na anlat›r.

Koçaklar aras›nda fikir al›flverifli yap›ld›ktan sonra Bolu Beyi’ni yakalama göre-
vi Demircio¤lu’na verilir. Demircio¤lu da kimsenin ruhu bile duymadan Bolu Be-
yi’ni yakalayarak Çaml›bel’e getirir. Bolu Beyi ac›nacak durumdad›r, nitekim ko-
çaklardan Köse Kenan, Köro¤lu’ndan Bolu Beyi’ni affetmesini ister. Köro¤lu da
Köse Kenan’› k›rmaz ve  Bolu Beyi’ni affeder. Çaml›bel’de tutsakl›ktan kurtulan
Bolu Beyi  Köro¤lu olmadan ‹stanbul’a giderse öldürülece¤ini, Dönek Sultan’›n da
baflkalar›na yâr olaca¤›n› söyleyince, Köro¤lu elini kolunu ba¤latarak ‹stanbul’a gi-
debelice¤inin söyler. Bu habere Bolu Beyi çok sevinirken, baflta Köse Kenan ol-
mak üzere bütün koçaklar karfl› ç›karlar. Ancak Köro¤lu kimseyi dinlemez ve ken-
di ellerini kollar›n› ba¤latarak Bolu Beyi ve askerlerle birlikte ‹stanbul’a do¤ru yo-
la ç›kar. Bolu Beyi, yolculuk s›ras›nda Köro¤lu’na iflkence yapar, a¤›r hakaretlerde
de bulunur.  ‹stanbul yolculu¤u s›ras›nda taflk›n bir dereden geçmeye hiç kimse
cesaret edemez, bunun üzerine Köro¤lu taflk›n sular›n içerisine b›rak›l›r. Bolu Be-
yi’nin buradaki gayesi Köro¤lu’nun öldürülmesidir. Ancak azg›n sulardan kurtulan
Köro¤lu bir sigara yakar; duman› gören iki asker de Köro¤lu’nun ölmedi¤i haberi-
ni Bolu Beyi’ne bildirirler. Haberi alan Bolu Beyi, paflalardan yard›m ister. Fakat
paflalar ona yard›m etmezler.

Bunun üzerine Bolu Beyi, Köro¤lu’nu yakalar. Bo¤az›na deliktafl takar, el ve
ayaklar›n› da yedi kat iple ba¤layarak ‹stanbul Padiflah›’n›n huzuruna götürür. Kö-
ro¤lu’nun bu durumunu gören Padiflah; “Bolu Beyi’ni öldürüp gelseydin seni affe-
derdim, bu hâlde karfl›ma gelmeye utanmad›n m›?” der. Padiflah›n; “Ey Köro¤lu
flimdi ba¤l› m›s›n, aç›k m›s›n?” sözüne Köro¤lu cevap veremez. Köro¤lu’nun bu
durumuna içerleyen padiflah, Bolu Beyi’ne Köro¤lu’nu öldürmesini ve kafas›n› de-
nize atmas›n› emreder. 

Bolu Beyi’nin Köro¤lu’nu yakalay›p elleri ve kollar› ba¤l› bir flekilde ‹stanbul’a
getirdi¤ini ö¤renen Dönek Han›m, a¤›r misafirlerin kona¤›n›n önünden geçirilme-
sini ister. Köro¤lu’nu gören Dönek Han›m onun mertlikle de¤il hile ile yakaland›-
¤›n› anlar, Bolu Beyi’ne gönderdi¤i bir mektupta Köro¤lu’nu kendisinin öldürece-
¤ini söyler ve onu haremine al›r. Bolu Beyi ise buraya al›nmaz. Epey bir süre geç-
tikten sonra Dönek Han›m Köro¤lu’nu öldürdü¤ünü söyler ve Bolu Beyi’nden pa-
diflah› bilgilendirmesini ister. Oysa Köro¤lu sa¤d›r ve saray›n bodrumuna saklan-
m›flt›r. Bolu Beyi ise olanlara inan›r ve padiflaha giderek Köro¤lu’nu öldürdü¤ünü
söyler. Art›k Bolu Beyi özgürdür, Dönek Sultan’la dü¤ünleri de alt› ay sonra yap›-
cakt›r. Bolu Beyi mutludur, yapt›rd›¤› bir kahvehaneye de; “Benim kahramanl›¤›-
m› görmek isteyenler gelsin.” diye yazd›r›r.

Han Nigâr’›n iste¤i üzerine Esebali, Köro¤lu’nu aramaya gitmek ister. Baflta Kö-
se Kenan olmak üzere pek çok koçak önce karfl› ç›ksalar da daha sonra kabul
ederler.  Esebali, ‹stanbul yerine Halep’e gider ve yolculuk s›ras›nda uykuda iken
k›rk haramilere yakalan›r. Esebali  Köro¤lu’nun o¤lu oldu¤unu söylerse de hara-
mibafl› buna inanmaz, çünkü o Köro¤lu’nun eski dostudur ve Esebali ad›nda bir
çocu¤unun olmad›¤›n› bilmektedir. Bunun üzerine Esebali bafl›ndan geçenleri an-
lat›r ve k›rk haramileri ikna eder. 
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Haramibafl› daha önce pek çok iyili¤ini gördü¤ü Köro¤lu’na yard›m etmeye ka-
rar verir. Esebali’ye pullu k›rat›, k›l›c› ve biraz da para vererek ‹stanbul’a gönderir.
‹stanbul’a ulaflan Esebali tesadüfen “Köro¤lu’nu öldüren” Bolu Beyi’nin kahvesine
girer. Esebali’yi saz› ile görenler ondan türkü söylemesini isterler. O da, türkülerin-
de Bolu Beyi’ni tafllar. Bunun üzerine kahveden uzaklaflt›r›lmak istenirse de kah-
vedekilerin yo¤un bask›s› sonucu vaz geçerler. Türkülerini okumaya devam eden
Esebali’nin sesini Dönek’nin cariyelerinden birisi iflitir ve ö¤rendiklerini Dönek’e
anlat›r. Bunun üzerine Esebali, Dönek Sultan taraf›ndan kona¤›na davet edilir. Ese-
bali, Köro¤lu’nun eflyalar›n› konakta görünce a¤lar,  bunun üzerine Dönek Sultan
Köro¤lu’nun öldürülmedi¤ini, sa¤ oldu¤unu söyler, sonra da onu Köro¤lu’nun
sakland›¤› yere götürür. 

Bu arada Dönek Sultan ile Esebali birbirlerini sevmifllerdir. Bütün bunlardan
sonra Köro¤lu’nun yapaca¤› tek fley kalm›flt›r; Dönek Han›m ve Esebali’yi de ala-
rak kaçmak..

Dönek Sultan ile Esebali’yi yolcu eden Köro¤lu, Bolu Beyi’ni öldürmek için ge-
ri döner. Bu arada  padiflah da  Dönek’in, Köro¤lu taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› haber
al›r ve Bolu Beyi’ni huzuruna ça¤›rt›r. Bolu Beyi, Köro¤lu’yu öldürebilmesi için ha-
zinede bulunan tüfe¤i ister, o da verir. Bolu Beyi bir süre sonra Köro¤lu ile karfl›-
lafl›r, fakat mermilerin hiçbirisini isabet ettiremez. Bunun üzerine Köro¤lu, Bolu
Beyi’ni yakalar ve öldürür.

Dönek Sultan’›n babas› k›z›n›n kaç›r›lmas› üzerine Akçada¤ Yaylalar›’nda bulu-
nan kardefli Kiziro¤lu’ndan yard›m ister.  Kiziro¤lu, Köro¤lu’nu takip eder ve bir
süre sonra da yakalar. Kiziro¤lu, Köro¤lu’nun samimiyetini anlay›nca her ikisi dost
olur. Çardakç› Çaml›bel’de Esebali ile Dönek Sultan’›n dü¤ünleri yap›l›r. (Kaplan-
Akal›n-Bali 1973: 499-582).

Köro¤lu’nun Son Kolu 
Köro¤lu’nun dünya üzerine mezar› yoktur. Bugün onun tipindeki kahramanlara pek
çok yer ev sahipli¤i yapmak isterken Köro¤lu için bunu söylememiz mümkün de¤il-
dir. Ek: Metin 6’da görülece¤i gibi o k›rklara kar›flm›flt›r. Ölümsüzlük suyunu içen Kö-
ro¤lu aram›zda yaflamaya devam etmektedir. Bu sebepten Do¤u Anadolu âfl›klar› âfl›k
fas›llar›n›n bafl›nda ve sonunda Köro¤lu’ndan parça okumay› al›flkanl›k hâline getir-
mifllerdir.  Böylece yapt›¤› hatalar padiflah taraf›ndan bile hoflgörü ile karfl›lanan Kö-
ro¤lu’nun, yaflat›lmas› istenmektedir. Bu da Köro¤lu’nun ne kadar sevildi¤ini göster-
mesi bak›m›ndan önemlidir. Burada flu hususu da belirtelim ki bat› varyantlar›n›n bü-
yük ço¤unlu¤unda Köro¤lu’nun en son görüldü¤ü yer farkl› flehirlerdir. Afla¤›daki
özette Köro¤lu’nun fiam’a götürülmesi Gaziantep’e yak›nl›¤›ndand›r. Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde kaybolunan yerler ayn› bölgenin s›n›rlar› içerisindedir.

Frenk Bezirgân’›n intikam almas› da üzerinde durulmas› gereken konular aras›nda-
d›r. Galiba bilek gücüyle yenilmeyen Köro¤lu ancak bu flekilde hizaya getirilebilirdi.

Delikli demir, tüfeng (tüfek) gibi adlarla hikâyelere yans›yan silah göçer toplu-
mun sanayi toplumuna uyum sa¤layamay›p, havlu atmas›n›n güzel bir örne¤i olsa
gerektir. Köro¤lu, uzun y›llar k›l›ç, kalkan, ok devrinde baflar›dan baflar›ya koflmufl-
tur. Bütün bu baflar›lar onu yenilmez k›lmam›flt›r. Sanayiye ayak uyduran, teknolo-
jiyle bar›flan Frenk Bezirgân’›n, geleneksel yöntemlerini uygulayarak insanlar› birbi-
rine düflürmesi üzerinde düflünülmesi gereken önemli konulardan birisidir. Yukar›-
da da belirtti¤imiz gibi teknolojiyle bar›fl›k olamamam›z çok ac› bir gerçektir. Bu hu-
sus da hikâyenin ve özetinin okunmas› s›ras›nda gözden ›rak tutulmamal›d›r.

74 Halk Hikâyeler i



Köro¤lu’nun, koça¤› Hoylu’nun ölümü üzerine k›rk gün divana gelmemesi, t›-
rafl olmamas› yas âdetlerindendir.

Hikâyenin Özeti: Firenk Bezirgân, o¤lunun Köro¤lu taraf›ndan kaç›r›lmas›n›
bir türlü içine sindiremez. Bu sebepten Köro¤lu’ndan intikam almak ister. Ancak
onu elindeki imkânlarla yenmesi de mümkün de¤ildir. Bu sebepten yeni aray›fllar
içerisine girerek tabancay› icat eder ve bunu Ayvaz’a hediye etmek ister. Bezir-
gân’›n Ayvaz’› seçmesindeki en önemli etken Ayvaz’›n genç olmas› ve silaha düfl-
künlü¤üdür. Ayr›ca Ayvaz’›n silah› kullanmas› s›ras›nda yapaca¤› bir hata koçak-
lardan birinin ölümüne sebep olacakt›r, bu da Çaml›bel’deki yi¤itlerin aras›na so-
kulacak olan en büyük fitnedir.

Çaml›bel’e gelen Frenk Bezirgân tabancay› Ayvaz’a hediye ettikten sonra nas›l
kulanaca¤›n› anlat›r ve bir süre sonra da oradan ayr›l›r.

Demircio¤lu, Frenk Bezirgân’›n hediye etti¤i silah›n kendisini öldürüp öldürme-
yece¤i konusunda Ayvaz’la tart›fl›r. Bunun üzerine Ayvaz atefl eder ve Demircio¤-
lu’nu öldürür. Duruma k›zan Ahmet Bezirgân da Ayvaz’› öldürür. Köro¤lu’nun çok
sevdi¤i Ayvaz’›n öldü¤ünü gören  Da¤›stanl› Hasan da, Ahmet Bezirgân’›  öldürür.

Çok geçmeden, Demircio¤lu, Ayvaz ve Ahmet Bezirgân’›n öldürülmeleri Kö-
ro¤lu’na bildirilir.  Köro¤lu en sevdi¤i koçaklar›n› kaybetmifltir, üzüntü içerisinde-
dir, Frenk Bezirgân ise yapt›¤› oyunla koçaklar› birbirine düflürüp öldürtmekten
büyük mutluluk duymaktad›r.

Köro¤lu, Da¤›stanl› Hasan’a koçaklar›n defnedilmesi emrini verir. Köro¤lu art›k
vaktin geldi¤ini anlam›flt›r. Bu sebepten Da¤›stanl› Hasan’dan ikinci olarak hazine-
deki hesab›n da yap›lmas›n› ister.  Verilen emir üzerine, Demircio¤lu, Ayvaz ve
Ahmet Bezirgân Köro¤lu’nun babas›n›n yan›na gömülür. 

Art›k hazinedeki mal varl›¤› hesaplanm›flt›r. Köro¤lu, hazineyi yirmi ikiye böler.
Birini kendisi, kalan yirmi birini de yirmi bir tabur aras›nda pay eder ve bütün ko-
çaklar›n› da¤›t›r. Daha sonra ailesi (efli Hösne  Bala Hatun, o¤lu Hasan; Hasan’›n
niflanl›s› Gülizar  Hatun, ikinci han›m aday› Benli Döne) ve yard›mc›lar›n› da yan›-
na alarak fiam’a  göçer.

Bundan böyle Çaml›bel da¤›lm›flt›r, Frenk bezirgân intikam›n› alm›flt›r, Köro¤lu çok
ihtiyarlam›flt›r. Daha eline k›l›ç kalkan alamayaca¤›n› söyleyen Köro¤lu fiam yak›nla-
r›ndaki K›rklar Da¤›’n›  ziyaret eder. Sonra da inzivaya çekilir, hiç kimseye kar›flmaz. 

Köro¤lu, daha önceden Benli Döne’ye evlenme vaadinde bulunmufltur, ancak
Köro¤lu’nun yeni hayat tarz› buna uygun de¤ildir. Bütün bunlar› göz önüne alan
Benli Döne intihar eder, daha sonra K›rklar  Da¤›’ndaki mezarl›¤a defnedilir.

Köro¤lu ile o¤lu, Döne’nin  mezar›n› ziyarete gittiklerinde Hasan’dan önde yü-
rümesini ister. Bir süre sonra ard›ndan; “O¤lum Hasan, anan Hüsne  Bala Hatu-
nu, niflanl›n›, ölen beylerin niflanl›lar›n› yan›na al,  do¤ru Da¤›stan’›n yolunu tut.
Beni de at›m› da arama.” diye bir ses iflitir. Art›k Köro¤lu yoktur, saz›n›n sesi ise
K›rklar Da¤›’nda yank›lanmaktad›r.

Eve dönen Hasan bafl›ndan geçenleri annesi Hösne Bala Hatun’a anlat›r. An-
ne de o¤lundan babas›n›n vasiyetlerini yerine getirmesini ister. Hasan, Güllüzar,
Hösne Bala Hatun, Demircio¤lu, Ayvaz ve Ahmet Bezirgân’›n niflanl›lar› ve yar-
d›mc›lar›n› da yanlar›na alarak  Da¤›stan’a giderler. O günden bu yana  Köro¤-
lu’nu gören olmam›flt›r. Bir baflka ifadeyle Köro¤lu k›rklara kar›flm›flt›r. (Bayaz
1981: 338-345).
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D‹⁄ER KAHRAMANLIK H‹KÂYELER‹ 
Di¤er kahramanl›k hikâyeleri bafll›¤› alt›nda yirmiye yak›n hikâye bulunmakta-
d›r. Ancak bu k›s›mda sadece Kirmanflah, fiah ‹smail, Yaral› Mahmut hikâyeleri
incelenmektedir.

Kirmanflah Hikâyesi
Hikâye, Türkiye ve Azerbaycan’›n d›fl›ndaki Türk devlet ve topluluklar›nda bilin-
memektedir. Hikâye, sadece sözlü kaynaklarda anlat›lmakta olup, Türkiye’nin Do¤u
Anadolu Bölgesi’nde yap›lan baz› derlemelerde farkl› anlatmalar› tespit edilmifltir
(Hikâyenin bir örne¤i için bkz. Ek: Metin 7). Bu derlemelerden yararlan›larak Ali Be-
rat Alptekin taraf›ndan hikâye üzerinde bir yüksek lisans tezi yap›lm›flt›r (1999). Bu
çal›flmada hikâyenin sözlü anlatmalar› çeflitli yönleriyle (motif, fliir, epizot vb.) de¤er-
lendirilmifltir. Ayr›ca halk hikâyeleri üzerinde çal›flan araflt›r›c›lar (fiimflek, Çolak,
Duymaz, vb.) bu hikâyeyi çeflitli karfl›laflt›rmalarla de¤erlendirmifllerdir. 

Kirmanflah hikâyesinin kayna¤› Binbir Gece Masalar›’d›r. Afla¤›daki özette de gö-
rülece¤i gibi hikâyede geçen yer adlar› (Yemen, Kaf Da¤›) masal ülkesidir. Yine ma-
sal kahramanlar› aras›nda olan A¤ Dev Mahperi’yi Kaf Da¤›’na kaç›rm›fl ve ma¤aras›-
na Mahperi’yi hapsetmifltir. (Çünkü dev bilmektedir ki günün birinde onu arzulayan
arkas›ndan gelecek dev de onu öldürecektir.) Oysa burada tam tersi olmaktad›r. An-
cak burada Kirmanflah’a aitmifl gibi gösterilen baflar›da pirin yard›mlar›n› unutmama-
m›z gerekmektedir. Meddahl›k ve masalc›l›k gelene¤inde Kaf Da¤›’na ulaflabilen in-
sanlar›n say›s› (Davuto¤lu Süleyman, Hazreti Ali, Hamza Sahipg›ran, Zalo¤lu Rüstem,
Kahraman› Katil, Kirmanflah) bir elin parmaklar› kadard›r. Yukar›da adlar›n sayd›¤›-
m›z dört kahramandan sadece Kirmanflah farkl›d›r. Çünkü di¤er kahramanlar ya pey-
gamber, ya halife, ya da peygamberin sad›k dostlar›d›r.

Kirmanflah’›n Yemen yolculu¤u s›ras›nda Arapüzengi görünümündeki kahra-
man insan kafas›ndan kale yapm›flt›r. Kalenin burcunun tamamlanmas›na sadece
bir kafa kalm›flt›r. K›z›n, kendisiyle evlenecek gençte arad›¤› en büyük vas›f kah-
ramanl›kt›r. Bu sebepten hikâye masal kaynakl› bile olsa Arapüzengi tipinde alp ti-
pinin özelliklerini görüyoruz. Arapüzengi ile Dede Korkut hikâyelerindeki Banu
Çiçek ve Selcen Hatun aras›nda büyük benzerlikler vard›r. Yine yolculuk esnas›n-
da Kirmanflah’la Arapüzengi’nin da¤ bafl›nda konaklama s›ras›nda aralar›na k›l›ç
koyarak yatmalar› bir ant (yemin)t›r ve Türk destan, hikâye ve masallar›nda bol ör-
nekleriyle karfl›laflmaktay›z.

Kirmanflah hikâyesinde dikkatimizi çeken bir baflka kahraman Koca Arap’t›r. On
dört bin atl› askeri olan Koca Arap bölgeye hâkim olan bir güçtür. Onun kalelerinin
yak›n›ndan hiç kimse geçememektedir. Onun Köro¤lu’nun koçaklar›ndan olmas› ma-
sal kaynakl› bir hikâyenin destan motifleriyle süslenmesinden baflka bir fley de¤ildir.
Tüyü bitmemifl Kirmanflah’›n onu güreflte yenmesi ve ödül olarak at› Karakaytaz’› al-
mas› hikâyedeki at kültürünün önemini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Hikâye bu
yönüyle de destana yaklaflmaktad›r. Türk destanlar›nda karfl›laflt›¤›m›z atlar (Manas:
Akkula, Battalgazi: Aflkar, Hazreti Ali: Düldül) ile Karakaytaz aras›nda hiçbir fark yok-
tur. Kirmanflah’› alpl›¤a tafl›yan unsur da bu at›n s›rt›ndan geçmektedir.

Sevdi¤i genci kaybeden Mahperi’nin kendisini ›rma¤a atarak intihar etmesi ve
onun bir de¤irmenci taraf›ndan de¤irmene gelen su kanal›nda bulunmas› do¤u hi-
kâyelerindeki mutlu sondur. Hikâyede de görüldü¤ü gibi de¤irmenci ailesi fakir
olup çocuklar› da yoktur. Birden bire yokluktan zenginli¤e ulaflma masallar›n fel-
sefesiyle izah edebilece¤imiz bir özellik olsa gerektir.   

76 Halk Hikâyeler i

Koca Arap: Köro¤lu’nun
koçak
(kahraman)lar›ndand›r.



Hikâyenin Özeti: Tiflis hükümdar› Hurflut fiah’›n çocu¤u olmaz. Yak›nlar›n-
dan baz›lar› bir sünnet merasimi için izin istemeye geldi¤i zaman Hurflut fiah, ço-
cu¤u olmad›¤› için üzülür. Üzüntüsünü gidermek isteyen Hurflut fiah, veziri ile be-
raber bir su kenar›na gider. Burada onlar›n yan›na bir dervifl gelir. Dervifl, padifla-
ha tavsiyesine uyulursa çocuklar›n›n olaca¤›n› söyler, daha sonra da kaybolur. Pa-
diflah, derviflin tavsiyesine uyar ve zaman› gelince bir o¤lu dünyaya gelir. Bu güç-
lü, kuvvetli bir çocuktur. Dört yafl›na gelen çocu¤un kuvvetinden bütün Tiflis hal-
k› korkar. Çocu¤un daha fazla “Ats›z” olarak ça¤›r›lmas›na raz› olmayan vezirler,
Hurflut fiah’› s›k›flt›r›rlar. Hurflut fiah ve meclis toplant› hâlinde iken dervifl içeri gi-
rer ve çocu¤a Kirmanflah ad›n› verir. Kirmanflah yedi yafl›na geldi¤inde okula gön-
derilir. O, on dördüne girdi¤i zaman hocalar›n›n ö¤retece¤i hiçbir fley kalmam›flt›r.

Kirmanflah bir gün Yemen Sultan›’n›n k›z›n›n güzelli¤ini, pehlivanl›¤›n› ve gücü-
nü iflitir. Yemen Sultan›’n›n k›z› ile gürefl tutan Kirmanflah onu yendikten sonra ikisi
birlikte Tiflis’e gelirler. Rüyas›nda kendisine daha önce yard›m eden piri gören Kir-
manflah’a üç bade verilir. Bunlardan birincisi, Allah; ikincisi, üçler, yediler, k›rklar;
üçüncüsü, Herat hükümdar› Selim fiah’›n k›z› Mahperi Han aflk›nad›r. Ayn› dervifl, o
gece Kirmanflah’a verilen badeyi Mahperi’ye de verir. Bunun üzerine her iki kahra-
man da birbirinin aflk›na yan›p tutuflmaktad›rlar. Durumu anlayan Hurflut fiah, isteme-
mesine ra¤men o¤luna sonunda izin verir, o¤lu da böylece gurbete ç›km›fl olur.

Kirmanflah günün birinde ola¤anüstü özelliklere sahip olan hayvanlar›n oldu¤u
bir yere gelir. Bu hayvanlardan birincisi ejderhad›r. Ancak pirin verdi¤i kuvvetle
Kirmanflah ejderhay› öldürür. Yoluna devam eden Kirmanflah daha sonra yolun sa-
¤›n› ve solunu kesen aslan ve kaplanla karfl›lafl›r. Yine pirin verdi¤i güçle onlar› da
öldüren Kirmanflah, üç ayl›k bir yoldan sonra Koca Arap’la karfl›lafl›r. Koca Arap’› o
zamana kadar kimse yenememifltir. On dört bin atl›s› olan Koca Arap pek çok ül-
keden haraç almaktad›r. Koca Arap falc›lar› ça¤›rt›r ve kendisini yenebilecek kiflinin
olup olmad›¤›n› sorar. Falc› de kendisini yenebilecek birisinin yak›n zamanda yan›-
na gelece¤ini söyler. Bunun üzerine Koca Arap çeflitli yollara gözcüler koyar.

Yemen fiah›’n›n k›z› ile beraber yoluna devam eden Kirmanflah, günün birinde
Koca Arap’›n memleketine var›r. Kirmanflah ve yan›ndaki Yemen Sultan›’n›n k›z› bu-
rada Koca Arap’›n kahraman› Mecal Vermez’le karfl›lafl›r ve onu yener. Durumu ö¤re-
nen Koca Arap neye u¤rad›¤›n› flafl›r›r ve on dört bin atl›s›n› haz›rlad›ktan sonra, ka-
le kap›lar›n› kapatt›rarak Kirmanflah’› kale burcunda beklemeye bafllar. Kale önüne
gelen Kirmanflah’la Koca Arap aras›nda önce söz düellosu bafllar. Bunu kaybeden
Arap, kale kap›lar›n› açt›r›r. ‹çeriye giren Kirmanflah’la Koca Arap gürefl tutarlar. Gü-
refli kim kaybederse o, di¤erinin emrine girecektir. Gürefli Koca Arap kaybetmifltir.
Bundan sonra Koca Arap hiçbir ülkeden haraç almayacakt›r, hiçbir garibin önüne
geçmeyecektir. Fakat bu flartlara karfl›l›k Kirmanflah, Koca Arap’a o¤ul olacakt›r.

Üç gün, üç gece Koca Arap’a misafir olan Kirmanflah, dördüncü gün bafl›ndan
geçenleri anlat›r. Koca Arap, Herat Hükümdar› Adil Han’a mektup yazaca¤›n›, Me-
cal Vermez’in de k›z› getirece¤ini söylemesine karfl›l›k Kirmanflah bu teklifi kabul
etmez. Bunun üzerine Koca Arap bindi¤i Karakaytaz ad›ndaki at› Kirmanflah’a ve-
rir ve onu Herat’a yolcu eder.

Bu s›rada Herat hükümdar›n›n k›z› Mahperi, sevgilisinin yolunu gözlemektedir.
Ancak beklenmedik bir anda Kaf Da¤›’ndan yola ç›kan “A¤ Dev” Mahperi’yi kaç›rm›fl-
t›r. Bu olay üzerine baflta Selim fiah olmak üzere bütün Herat halk› yas tutmaktad›r.

Koca Arap’tan ayr›lan Kirmanflah k›rk gün sonra Herat’a gelir. Han k›z› Y›ld›z
iki cariyesi ile çeflme bafl›nda su doldururken, Kirmanflah’la yan›ndaki k›z bunlara
yaklafl›r. Gelenin Mahperi’nin sevgilisi oldu¤unu anlayan k›zlar Selim fiah’› haber-
dar ederler. Bunun üzerine zaman kaybetmeden Kirmanflah huzura al›n›r.
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Mahperi’nin babas› Selim fiah, olanlar› bir bir Kirmanflah’a hikâye eder. Adil
Han’dan izin alan Kirmanflah, Yemen Sultan›’n›n k›z› ve di¤er arkadafllar›yla bera-
ber üç dört gün yol giderler. Bir tepeye geldiklerinde bunlar› pir karfl›lar. Pirin ta-
limat› üzerine Yemen Sultan›’n›n k›z› ve di¤er atl›lar Herat’a dönerler.

Tepenin arkas›, insan aya¤›n›n de¤medi¤i yerdir. Üç gün, üç gece yol giden
Kirmanflah, Davudo¤lu Süleyman’›n bahçesine ulafl›r. Bahçedeki levhada;

“O¤lum Kirman senden evvel Kaf Da¤›’na dört kifli gelmifltir, bunlar Kahra-
man-› Katil; Zalo¤lu Rüstem; Hamza-i Sahip G›ran ve Hz. Ali’dir.” Dikili befl tafl
vard›r. Herkes hissesini atm›flt›r, sen de at! Kaf Da¤› adetlerinde hamle düflman›n-
d›r, senin de¤ildir. Elindeki k›l›ç devi kesmez, devin baflucundaki k›l›c› al, ancak
onunla A¤ Dev’i öldürebilirsin. Çünkü onun üzerinde “ism-i azam” duas› yaz›l›-
d›r. Gördü¤ün acaip ve garayiplerden korkma.”

Levhada yaz›lanlar› okuyan Kirmanflah yoluna devam eder. Tepe üzerine gel-
di¤inde tekrar pirle karfl›lafl›r ve onun dediklerini dikkatle dinler. Yoluna devam
eden Kirmanflah “billur-i ezeme” geldi¤inde buran›n yar›s›n›n atefl, yar›s›n›n da kar
oldu¤unu görür. So¤uk ve s›cak diyarlar› Allah’›n yard›m›yla geçen Kirmanflah, de-
vin kalesine ulafl›r. Ancak kaleye aç›lan hiçbir kap› yoktur. Bu s›rada kalenin için-
de esir olan Mahperi rüyas›nda Hz. H›z›r’› görür. H›z›r, sevgilisinin geldi¤ini Mah-
peri’ye haber verir ve kaybolur. K›z yapt›¤› kemendi kaleden afla¤›ya sark›t›r. Böy-
lece Kirmanflah kaleden içeri girer. ‹ki hasret birbirine kavufltuktan sonra Kirman-
flah sevgilisinden devin oldu¤u yeri ö¤renir ve baflucundaki k›l›çla onu öldürür.

Kirmanflah’›n kalede esir olan amcas›n›n o¤ullar› da k›za âfl›k olduklar›ndan
kurtulmalar›na pek sevinemezler. Sark›t›lan kementle kaleden, önce k›z, daha son-
ra amcao¤ullar› ç›karlar. S›ra Kirmanflah’a geldi¤inde amcao¤ullar› kemendi kese-
rek onun yaralanmas›na sebep olurlar. Devden baz› belirtileri alan amcao¤ullar›
daha sonra fiiraz’a do¤ru yola ç›karlar. Mahperi bunlarla gitmek istemedi¤i için
saklan›r. Babalar›n›n taht›na ç›kan iki o¤ul Kirmanflah’› devin yedi¤ini, kendileri-
nin de devi öldürdüklerini söylerler. Çok geçmeden Hurflut fiah da meseleyi ö¤re-
nir. Bunun üzerine her iki ülke de yasa bürünür.

Yaral› vaziyetteki Kirmanflah, Kara Kaytaz’›n, deve gibi yere çökmesiyle üzeri-
ne biner. ‹ki sevgili günler süren yolculuktan sonra bir çimenlikte istirahat ederler.
Bu bahçe, Kirmanflah’›n annesi Zöhre Banu’nundur. ‹ki sevgili oraya geldikleri s›-
rada Zöhre Banu rüyas›nda o¤lunun salimen geldi¤ini görür. Bunun üzerine Zöh-
re Banu bahç›vanlar›na bahçeyi gezmek istedi¤ini söyler. Bu s›rada k›z Kirman-
flah’a süt aramak için gitti¤inde, bahçivanlar yaln›z kalan o¤lan› bulurlar.

Sütü bulan Mahperi sevgilisinin oldu¤u yere geldi¤inde onu bulamaz. Mahpe-
ri’nin bu durumda yapaca¤› hiçbir fley kalmam›flt›r. Daha fazla ac›ya dayanamad›-
¤› için de kendisini ›rma¤a atar. Bir süre sonra kemeri k›y›daki bir a¤aca tak›l›r.
A¤ac›n dibinde de bir hazine vard›r. Kemerini kurtaran k›z suda sürüklenerek de-
¤irmenin bendine kadar gelir. De¤irmenci suyun gelmemesi üzerine kanala ç›kt›-
¤›nda k›z› bulur ve evlat edinir. Böylece de¤irmenci, k›z›n a¤aç dibinde gördü¤ü
hazineye de sahip olur.

Kirmanflah’›n babas›n›n askerleri Mahperi’yi aramalar›na karfl›l›k bulamazlar.
Sahipsiz kalan Karakaytaz Koca Arap’›n kulelerine gelir. At› gören Arap, Kirman-
flah’›n bafl›n›n dertte oldu¤unu anlar ve Adil Han’›n memleketi olan Herat’a do¤ru
yola ç›kar. Herat’a varan Arap’› Adil Han’›n elçileri karfl›lar. Haraç almaya gelmedi-
¤ini bildiren Koca Arap Kirmanflah’› sorar. Adil Han ve meclisi Yemen Sultan›’n›n
k›z› ile Kirmanflah’›n geriye gelmedi¤ini Koca Arap’a bildirirler. Bunun üzerine Ko-
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ca Arap, Yemen Sultan›’n›n k›z›n› da alarak ordusu ile beraber fiiraz’a do¤ru yola
ç›kar. Günün birinde Ahmet fiah’›n yan›na gelen Arap, ondan Kirmanflah hakk›n-
da bilgi al›r. Ahmet fiah o¤ullar›n›n sözüne kanarak, Koca Arap’a Kirmanflah’› de-
vin yedi¤ini söyler. Fakat kendileri ile beraber “A¤ Dev”e esir olan k›zla ilgili soru-
lara do¤ru cevap veremedikleri için yalan söyledikleri ortaya ç›kar. Durumun an-
lafl›lmas›ndan sonra Koca Arap onlar› öldürür.

Bu s›rada Kirmanflah’›n yaras› iyileflmifltir. Mahperi de¤irmenciyi zengin etti¤i
gibi, Kirmanflah ad›na da büyük bir hayrat yapt›rm›flt›r. Orada herkes bedava yiyip
içmektedir.

Öbür taraftan Mahperi’yi aramaya ç›kan Kirmanflah ile Koca Arap hayrat›n ka-
p›s›nda Kirmanflah’›n ad›n› görürler. K›z›n iste¤i üzerine hayrat› yapt›ran de¤irmen-
ci burada iki âfl›¤› birbirine kavuflturur. Daha sonra onlar için Tiflis’te büyük bir dü-
¤ün yap›l›r. Dü¤üne Herat hükümdar› Adil Han da ça¤›r›l›r. Böylece hasretler de
birbirine kavuflur.

Kirmanflah hikâyesinin konusu, Do¤u dünyas›n›n ünlü masal külliyat› Binbir Gece Masal-
lar›’ndan al›nm›flt›r. Buna karfl›l›k hikâye sadece Anadolu’da ve Azerbaycan’da bilinmekte-
dir. Sizce kayna¤› çok yayg›n bin eser olan bu hikâye niçin dar bir alanda yay›labilmifltir?

fiah ‹smail Hikâyesi 
Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Balkanlar ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde bilinen hikâyenin sözlü ve yaz›l› kaynaklarda çok say›da anlatma-
s› vard›r.  Gerek hikâyede görülen co¤rafî saha (Hint, Yemen vb.) gerekse baz›
motifler yönünden (devlerle savafl, göze kufl tüyünün sürülmesiyle görmeye bafl-
lan›lmas› vb.) fiah ‹smail hikâyesinin masal kaynakl› oldu¤unu söyleyebiliriz (Hi-
kâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 8).

fiah ‹smail hikâyesi, doktora tezlerinde (Tu¤rul 1969, Cemilo¤lu 1992); lisans
tezlerinde  (Özeren 1976, Seferbay 1990, Çoban 1994  )de bulunmaktad›r.  Hikâye
üzerinde Türkiye’de Faruk Çolak taraf›ndan haz›rlanan ve henüz yay›mlanmam›fl
olan bir doktora tezi vard›r (1994).

Hikâyede dikkatimizi çeken hususlar›n bafl›nda elma yenilerek çocuk sahibi olma
gelmektedir. Bu motif sevgi konulu halk hikâyelerinin tamam›nda karfl›m›za ç›kar.
Zaman zaman elman›n yerini nar (Asuman ile Zeycan) almaktad›r. Bilindi¤i gibi elma
Türk mitolojisinde oldu¤u gibi dünya mitolojilerinde de üremenin sembolüdür.

fiah ‹smail’in kap›s› bacas› olmayan kuleyi bir gürz darbesiyle y›kmas›, devlerle ya-
p›lan savafl› kazanmas› alp tipinin özelli¤idir. Bu hikâyede karfl›m›za ç›kan Arapüzen-
gi tipinde insan bafl›ndan kale yap›lm›flt›r. Yüzlerce insan bu k›zla yapt›¤› savafl› kay-
betmifller ve öldürülmüfllerdir. Asl›nda güzel bir k›z olan Arapüzengi’yi yenen de fiah
‹smail’dir. Bütün bunlar da gösteriyor ki hikâye masal kaynakl› bile olsa kahraman alp
tipinin özelikleriyle öne ç›kmaktad›r. Bu hususta metindeki destanî bir özelliktir.

Yolculuk s›ras›nda Arapüzengi ile bafl bafla kalan fiah ‹smail’in aralar›na k›l›ç
koyarak yatmalar› Kirmanflah hikâyesinde oldu¤u gibi bir ant fleklidir. Benzer mo-
tifler Dede Korkut hikâyeleri, Köro¤lu gibi anlatmalarda da görülmektedir.

Bu hikâyede dikkatimizi çeken bir baflka özellik fiah ‹smail’in birden fazla eflle
evlenmesidir. Halk hikâyelerinde çok eflle evlilik yok denecek kadar azd›r. Zaten
hikâyelerdeki kahramanlar›n büyük ço¤unlu¤u kavuflamam›flt›r. Bilindi¤i gibi ka-
vuflanlar›n bafl›nda Âfl›k Garip ile Senem, Erciflli Emrah ile Selvi Han ve fiah ‹sma-
il ile Gülizar vb. gelmektedir. Bunlardan, Garip, Senem ile; Emrah, Selvi Han ve
Selatin Peri ile; fiah ‹smail ise, Gülizar, Gülperi ve Arapüzengi ile evlenir.
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fiah ‹smail Kaynak:
(Aksel, 1960)



Metinde üzerinde durulmas› gereken bir baflka konu baban›n o¤lunun getirdi-
¤i k›zlara âfl›k olmas›d›r. Babay› yanl›fl yola sevk eden ise fiah ‹smail’in annesidir.
Türk örf ve âdetlerinde görülmeyen bu husus baflka kültürlerden hikâyeye geçmifl
olabilir. Zaten hikâyenin sonunda kötü baba cezaland›r›l›rken, fiah ‹smail ve üç k›z
mutlu sona ulafl›rlar.

Görmeyen gözün tedavi edilmesi genelde toprak ve kanlad›r. Ancak burada
babas› taraf›ndan gözleri ç›kar›lan fiah ‹smail’in gözlerinin yerine konulmas› ve
tekrar görmesinde bir kufl yard›mc› olmaktad›r. Gözlerin yerine konulmas› ve kufl-
lar›n b›rakt›¤› tüyün göze sürülmesiyle göz tekrar görmeye bafllar. 

Hikâyenin Özeti: Kandehar Padiflah›’n›n çocu¤u olmaz bu sebepten vezirini
de yan›na alarak gurbete ç›kar. Yollar› üzerinde rastlad›klar› bir çeflmede abdest
al›rlar ve iki rekât namaz k›larlar. Selam verdiklerinde yanlar›na bir dervifl gelir ve
bunlar›n padiflah ve vezir, dertlerinin de çocuksuzluk oldu¤unu söyler. Sonra da
koynundan ç›kard›¤› elmay› vererek bunu ikiye bölüp eflleriyle birlikte yemeleri-
ni, elman›n kabu¤unu da ah›rdaki k›sra¤a vermelerin tavsiye ederek gözden kay-
bolur. Bütün bu uygulamalardan sonra do¤acak çocu¤a ve kuluna kendisinin ad
verece¤ini belirtmekten de geri kalmaz.

Padiflah derviflin iste¤i üzerine elmay› kar›s›yla birlikte yer, kabu¤unu da ah›r-
daki k›sra¤a yedirir ve vakti gelince padiflah›n o¤lu k›sra¤›n da kulunu olur.

Çocuk, befl yafl›na gelince Hoca Danyal ad›nda birisinden ders almaya bafllar.
Bu e¤itim çocu¤un dikkatini derslere verebilmesi için bir mahzende yap›l›r. Bu
arada çocuk on befl yafl›na gelmesine ra¤men henüz ad› konulmam›fl olup halk
aras›nda Ats›z Bey diye ça¤›r›lmaktad›r. Padiflah çocu¤una ad vermek için meclisi-
ni toplar ve çeflitli adlar üzerinde tart›flma aç›l›r. Tam bu s›rada dervifl gelir ve ço-
cu¤a “fiah ‹smail” kuluna ise “Kamer Tay” ad›n› vererek kaybolur.

Bütün bunlar olurken e¤itimine devam eden fiah ‹smail, f›rsat buldukça ava ç›-
kar. Yine böyle bir av esnas›nda arkadafllar›ndan ayr›lan fiah ‹smail bir çeflme ba-
fl›nda uyuyakal›r ve k›rklar›n elinden bade içer. 

Uyanan fiah ‹smail, gezisi s›ras›nda Türkmen Beyi’nin k›z› Gülizar’la karfl›lafl›r
ve gençler birbirlerine âfl›k olurlar ve birbirlerine hediye verirler. Kandehar Padi-
flah›, o¤lunun âfl›k oldu¤unu ö¤renince Türkmen Beyi’ni huzuruna ça¤›r›r ve k›z›-
n› ister. Bey de k›z›n› fiah ‹smail’e verir.  

Kandehar Padiflah› dü¤ün haz›rl›klar›na bafllar. Bu arada Gülizar’›n annesi olan-
lardan rahats›zd›r; bu sebepten k›z›n› da alarak ans›z›n Hindistan’a göçer. Gülizar
da, yazd›¤› mektubu ocakl›k tafl›n›n alt›na b›rakarak göçtükleri yeri bildirir. Padi-
flah bu durumda yap›lacak bir fley kalmad›¤›n› belirterek o¤lunu baflka bir k›zla ev-
lendirmek ister, fiah ‹smail bunu kabul etmez ve ailesinden izin alarak Kamer
Tay’la birlikte sevdi¤inin pefline düfler. 

Yolculuk s›ras›nda kap›s› bacas› olmayan bir sarayla karfl›lafl›r ve bir gürz dar-
besiyle kaleyi y›k›p içeriye girdi¤inde Gülperi ad›ndaki k›zla karfl›lafl›r. Gülperi,
fiah ‹smail’e yedi kardeflinin devlerle savaflt›¤›n›, bunlardan üçünün flehit oldu¤u-
nu anlat›r. Bu haber üzerine fiah ‹smail, Gülperi’nin kardefllerinin yan›na gider,
devlerle savafl›r ve galip gelirler. Kardefller savafl› kazanman›n mutlulu¤u içinde
evlerine dönünce kalenin y›k›lm›fl oldu¤unu görürler ve k›z kardefllerinin kendile-
rine namus lekesi b›rakt›klar›n›, bu sebeple öldürülmesi gerekti¤ini belirtirler. An-
cak k›z olanlar› anlat›nca Gülperi ile fiah ‹smail’i evlendirmek isterler. 
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fiah ‹smail, Gülizar’› bulmadan Gülperi ile evlenemeyece¤ini söyleyince, dü¤ün
ertelenir. Yolculuk s›ras›nda fiah ‹smail’in karfl›s›na bu defa da Arab Üzengi’nin ka-
lesi ç›kar. Arapüzengi, insan bafl›ndan kale yapm›flt›r, kalenin burcunun tamamlan-
mas› için ise bir bafla ihtiyaç vard›r. K›z›n niyeti, fiah ‹smail’in bafl›n› keserek onun-
la kalenin burcunu tamamlamakt›r. 

Arapüzengi ve fiah ‹smail kavgaya tutuflurlar. Arapüzengi iyi dövüflmesine kar-
fl›l›k fiah ‹smail’e yenilmekten kurtulamaz. Arapüzengi’yi öldürece¤i s›rada o, yü-
zündeki nikab› aç›nca dünya güzeli bir k›z oldu¤u anlafl›l›r. Arapüzengi kendisini
yenen gençle evlenece¤ini söyleyince fiah ‹smail bunun olabilece¤ini ancak Güli-
zar’› bulmadan bunun gerçekleflemeyece¤ini söyler.

Arapüzengi’yle birlikte yola ç›kan fiah ‹smail bir süre sonra Hindistan’a gelir ve
orada yafll› bir kad›n›n misafiri olur. Yafll› kad›ndan, Gülizar’›n Hint Padiflah›’n›n
o¤lu ile evlendirildi¤ini fakat k›rk günlük yas›n› bahane ederek damad› gerde¤e al-
mad›¤›n› ö¤renirler. Yafll› kad›na bolca alt›n veren fiah ‹smail, Gülizar’›n kendisine
hediye etti¤i tarakla birlikte kad›n› onun yan›na gönderir. 

Tara¤› tan›yan Gülizar, fiah ‹smail’den kendisini kaç›rmas›n› ister. Ard›ndan da
fiah ‹smail ve Arapüzengi, Gülizar’› kaç›r›rlar. Yolda Gülizar ile fiah ‹smail uyur,
üzerlerine gelen Hint askerlerini Arapüzengi püskürtür, daha sonra da fiah ‹smail
ve Gülizar’› uyand›rarak Kahdehar’a do¤ru yola devam ederler. Yolculuk s›ras›nda
bunlara Gülperi de kat›l›r.

Dörtlü Kandehar’a geldi¤inde fiah ‹smail’in annesi, gelinlerini görünce k›skan›r
ve kocas›ndan fiah ‹smail’i öldürmesini ve gelinleri ile evlenmesini ister. Kandehar
Padiflah› da fiah ‹smail’i hile ile yakalat›r ve idam edilmesini ister. Ancak o¤lunun
yalvarmas› üzerine öldürmekten vaz geçerek gözüne mil çektirerek da¤a terk eder. 

fiah ‹smail’in eve dönmemesinden flüphelenen Arapüzengi, kay›nbabas›n›n
kendilerini saraya getirmesi için gönderdi¤i doksan dokuz kad›n›n bafl›n› keser.
Padiflah, gelininin bu hareketine karfl›l›k üzerlerine ordu gönderir. Arapüzengi bu
orduyla da savafl›r. 

Arapüzengi, padiflah›n ordusu ile savaflmaktayken fiah ‹smail’e güvercinler yar-
d›m eder. ‹smail, güvercinlerden düflen kanad› gözlerine sürünce tekrar görmeye
bafllar. Bir çiftçinin korumas›na giren fiah ‹smail bir süre sonra orduya kat›larak pa-
diflah›n huzuruna ç›kar ve Arapüzengi ile savaflma arzusunu belirtir. 

Padiflah›n izin vermesi üzerine savafl meydan›na ç›kan fiah ‹smail Arapüzengi
ile karfl›lafl›r fakat ikiliden hiç birisi öbürüne üstünlük sa¤layamaz. Padiflah Kamer-
tay’› bu gence verir, ancak karfl›l›¤›nda Arapüzengi’nin öldürülmesini ister. Arapü-
zengi fiah ‹smail’i tan›r ve güçlerini birlefltirerek padiflah›n ordusu ile savafl›rlar.
Arapüzengi, kay›nbabas›n› öldürür; fiah ‹smail tahta ç›kar. Üç k›za k›rk gün k›rk
gece dü¤ün yap›l›r ve sevgililer muratlar›na ererler (Çolak 1994).

fiah ‹smail hikâyesi genifl Türk co¤rafyas›n›n neredeyse tamam›na yak›n›nda anlat›lmakta-
d›r. Sebebi sizce ne olabilir?

Yaral› Mahmut Hikâyesi
Hikâye,  daha çok masallarda rastlad›¤›m›z geceleyin ortaya  ç›kar›ld›¤› zaman et-
raf› ayd›nlatan “çamç›rak” tafllar›n›n  Ba¤dat’tan al›narak ‹stanbul’a getirilmesi ko-
nusu etraf›nda oluflmufltur. 

Yaral› Mahmut hikâyesi sadece Türkiye’de bilinmektedir (Hikâyenin bir örne-
¤in için bkz. Ek: Metin 9). Hem yaz›l› kaynaklarda vard›r, hem de sözlü olarak ya-
flamaktad›r. Araflt›r›c›lar›n büyük ço¤unlu¤una göre hikâyenin do¤ufl yeri Do¤u
Anadolu Bölgesi’dir. 
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Hikâyenin pek çok  sözlü anlatmas›  ö¤renci tezlerinde (Akay 1973, Demirtafl
1973, Ayhan 1973, ‹der 1976, Ça¤lar 1980, Sönmez 1972, Kutlay 1972) de¤erlendiril-
mifltir. Hikâye üzerinde Türkiye’de Zeynelâbidin Makas taraf›ndan haz›rlanan ve he-
nüz yay›mlanmam›fl olan bir  yüksek lisans tezi vard›r (1980).  Ayr›ca  ayn› hikâye
üzerinde Ensar Aslan taraf›ndan haz›rlanan bir de doçentlik takdim tezi vard›r  (1990).

Ayr›ca halk hikâyeleri üzerinde çal›flan araflt›r›c›lar (Türkmen, Bali,  Aslan,  Alp-
tekin,  fiimflek, Çolak, Aytaç, Cemilo¤lu,  vb.) hikâyeyi çeflitli yönleriyle ele al›p de-
¤erlendirmifllerdir.

fiamfl›rak tafllar›yla verilen mesaj yine hayal dünyam›zla ilgilidir. Günün birin-
de enerji s›k›nt›s› çekilmeye baflland›¤›nda küçük bir tafl belki de dünyay› ayd›nla-
tacakt›r. Zaten gününüz dünyas›n›n bilim adamlar› bu teknolojiyi gelifltirebilmek
için geceli gündüzlü çal›flmalar›na devam etmektedirler. 

Demek ki ayd›nlar›n a¤z›nda fleb-çera¤ olan tafl, halk aras›nda Türkçelefltiril-
meye çal›fl›larak “flamfl›rak”, “çamç›rak”, “flimflirik” fleklinde bazen masal, bazen de
halk hikâyesi kal›b›nda yer alm›flt›r.

Hikâyenin Özeti: Ali Bezirgân adl› zengin bir tüccar›n Ahmet ve Mahmut ad-
lar›nda iki o¤lu vard›r. Mahmut ak›l sahibi, ailesine ba¤l› bir gençken Ahmet bu-
nun tam tersidir. Baba Ali Bezirgân’›n ölümünden sonra b›rak›lan miras çok k›sa
bir sürede Ahmet taraf›ndan bitirilir. Bu durumda Mahmut da annesi ve kendisinin
geçimini sa¤layabilmek için çobanl›¤a bafllar. 

Bu arada Osmanl› Padiflah› muhteflem bir saray yapt›r›r. Saray› gören herkes
mükemmel oldu¤unu ancak flamfl›rak tafllar›n›n getirilmesiyle daha da güzelleflece-
¤ini söylerler. Padiflah, sözü edilen tafllar›n Gence Padiflah›’nda oldu¤unu ö¤renin-
ce tellallar ça¤›rt›r: Her kim ki Gence Padiflah›’nda bulunan tafllar› getirirse padiflah
onun dünyal›¤›n› verecektir. Bu ifle Mahmut taliptir.

Padiflahla görüflen Mahmut emrine verilen ordu ve babas›n›n arkadafl›n›n reh-
berli¤inde Gence’ye do¤ru yola ç›kar. Ordu Gence’ye ulaflt›¤›nda, Mahmut emrin-
deki elçi vas›tas›yla, Gence Padiflah›’ndan sözü edilen flamç›rak tafllar›n› vermesi-
ni, yoksa tafl üstünde tafl koymayaca¤›n› bildirir. 

Gence Padiflah›, bu ifle raz› olmaz. Bunun üzerine iki ordu karfl› karfl›ya gelir.
Savafl s›ras›nda Mahmut ordunun yar›s›n› k›l›çtan geçirir. Ancak iki taraf daha faz-
la kan›n dökülmesini önlemek amac›yla Mahmut’un karfl›s›na arap görünümlü bir
pehlivan› ç›kart›r. ‹ki pehlivandan arap görünümlü olan› vuruflmay› kaybedince öl-
dürülece¤i s›rada yüzündeki peçeyi ç›kar›r. Karfl›s›ndakinin dünya güzeli bir k›z
oldu¤unu anlayan Mahmut, ona ilk görüflte âfl›k olur ve bay›l›r. Mahmut kendisine
geldi¤inde, arap ad›n›n Mehbub oldu¤unu, ahdine göre kendisini yenen gençle
evlenece¤ini, istedi¤i flamfl›rak tafllar›n›n da kendi koynunda oldu¤unu söyler. Bu
haber karfl›s›nda sevinen Mahmut, Mehbub’la birlikte tafllar› da alarak ‹stanbul’a
do¤ru yola ç›karlar. Ancak s›k›nt›l› bir durum vard›r, o da Mehbub’un Kara Vezir
ad›nda birisiyle niflanl› olmas›d›r. Kara Vezir’in tehditleri karfl›s›nda bir ç›k›fl yolu
arayan Gence Padiflah›, cad›n›n yard›m›yla k›z›n› geri getirmeye karar verir. Küpü-
ne binerek ‹stanbul’a gelen cad› yapt›¤› sihirle Mehbub’u Mahmut’tan ay›r›r. Bir sü-
re sonra da Mehbub Mahmut’u terk ederek Gence’ye döner. Eflini takip eden Mah-
mut, Mehbub’la Kahraman Da¤lar›’nda karfl›lafl›rlar. Büyünün etkisiyle Mehbub
Mahmut’u yaralar. Mehbub, Gence’ye geldi¤inde kendisine büyü yap›ld›¤›n› anlar
ve cad›y› öldürür, ancak Kara Vezir’le evlendirilmekten kurtulamaz.  
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Yaral› Mahmut
hikâyesinden
Kaynak: (Aksel,
1960)

fiamfl›rak / çamç›rak /
fiimflirik Tafl›: Geceleyin
etraf› gündüz gibi yapan
tafl.

fieb-çera¤: Geceleyin
parlayan yakut tafl›.



Kahraman Da¤lar›’nda ölüme terk edilen Mahmut’u bir bezirgân bulur ve halk
hekimi olan k›z› Gülflen’e tedavi ettirir. Gülflen bir taraftan yaral›y› tedavi ederken
di¤er taraftan da onun sevdi¤i arkadafl› Mehbub’un efli oldu¤unu ö¤renir.

Bütün bunlar olurken di¤er yandan da Mehbub’la Kara Vezir’in Kandehar’da
dü¤ün haz›rl›klar› bafllar. Gülflen’in yard›m›yla dü¤ün evine gelen Mahmut gerdek
odas›nda saklan›r. Mehbub ve Kara Vezir gerdek odas›na geldi¤inde sakland›¤›
yerden ç›kan Mahmut, Kara Vezir’i öldürür, daha sonra da iki sevgili ‹stanbul’a
do¤ru yola ç›karlar.

‹kili Erzincan’a gelince Mehbub çeyizsiz ‹stanbul’a gidemeyece¤ini, bu sebep-
ten para kazanmalar› gerekti¤ini söyleyince bunlar haramili¤e bafllarlar. Haramile-
rin yakalanmas› görevini ise güvenlik kuvvetleri komutan› olan Ahmet üzerine al›r.
Haramileri yakalayan Ahmet bunlar›n kardefli ve gelinleri oldu¤unu ö¤renince el-
leri ba¤l› flekilde padiflah›n huzuruna ç›kar›r. 

Padiflah, Mahmut’u affeder, çünkü o daha önce kahramanl›k göstererek flamfl›-
rak tafllar›n› Gence Padiflah›’ndan alm›flt›r. Ard›ndan da Mahmut ile Mehbub’a k›rk
gün k›rk gece dü¤ün yaparak onlar› muratlar›na erdirir (Aslan 1992: 97-136).

Hikâyenin oluflumunda önemli bir yeri olan çamç›rak tafllar› Ba¤dat’tan al›n›p ‹stanbul’a
getirilir. Ayr›ca hikâyenin oluflum yeri olarak da Do¤u Anadolu Bölgesi gösterilmektedir.
Bu üç farkl› co¤rafyan›n bir hikâyede yer almas›n› nas›l yorumlars›n›z?
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Köro¤lu Hikâyesini Tan›mak

Köro¤lu hikâyesi, hem hikâyenin biçimsel yap›-
s›, hem de baflta kahraman›n do¤umu kolu ol-
mak üzere, kahraman›n di¤er özellikleri bak›-
m›ndan iki büyük varyanta ayr›l›r. Hikâyenin Ha-
zar Denizi’nin do¤usunda kalan anlatmalar›na
do¤u varyantlar›, bat›s›nda kalan anlatmalar›na
ise bat› varyantlar› denilmektedir. Köro¤lu’nun
tarihî kimli¤i, destanî flahsiyeti, yaflad›¤› yer ve
zaman konusunda de¤iflik bilgiler ve görüfller
bulunmaktad›r. Baz› araflt›r›c›lar Köro¤lu’nu tari-
hî bir kifli olarak kabul ederken, baz›lar› ise onu
Türk milletinin zihninde ve gönlünde oluflmufl
efsanevî destan kahraman› olarak görür. 
Köro¤lu destan›n›n halk a¤z›ndan ilk derlenme-
leri, on dokuzuncu yüzy›lda bafllar. ‹. fiopen XIX.
yüzy›lda Azerbaycanl› bir âfl›¤›n a¤z›ndan dinle-
di¤i destan›n› konusunu, Rusça’ya tercüme edip
yay›mlar. 1840’l› y›llarda A. Chodzko adl› Polon-
ya as›ll› bir Rus Azerbaycan ve Türkmen vadile-
rini dolaflarak on üç hikâyelik ilk önemli Köro¤-
lu destan› metnini tespit eder.
Köro¤lu hem destanda, hem de baz› tarihi kay-
naklarda Teke boyuna mensup bir Türkmen ola-
rak tan›t›l›r. As›l ad› da Ali veya Ruflen Ali’dir.
Babas›n›n ad› varyantlara göre de¤ifliklik göste-
rir; Ravflan, Ruflen, Ali ve Deli Yusuf bunlardan
baz›lar›d›r. Annesinin ad› da babas›n›n ad› gibi-
dir, yani varyantlara göre farkl›d›r. Akanay, Bibi
Hilal, Hilalay ve Zülper Ay›m gibi.
Köro¤lu hikâyesinin çeflitli varyantlar›nda onun evli
oldu¤u, çocuklar›n›n bulundu¤u anlat›l›r. Türkiye’de
Bolu, Erzincan, Van, Tokat; Türkiye d›fl›nda ise Türk-
menistan Köro¤lu’na hemfleri diye sahip ç›kar.
Köro¤lu hikâyelerinin konusu kahramanl›kt›r.
Ancak bu kahramanl›k do¤u ve bat› varyantlar›n-
da farkl›l›k gösterir. Bat›da k›smen eflk›yal›kla
kar›fl›k bir kahramanl›k varken, do¤u varyantla-
r›nda boy beyinin destans› kahramanl›¤› söz ko-
nusudur. Kahramanl›k bafllang›çta haks›z yere
cezaland›r›lan baban›n intikam›n› almakla bafllar,
sonra çeflitli flekillerde devam eder gider. Köro¤-
lu hikâyesi kol fleklinde oluflur. Yani bir bütün
içinde çeflitli müstakil hikâyeler vard›r. Ve bunla-
ra kol ad› verilmektedir. 

Türkiye’de Köro¤lu anlatmak bir gelenektir. Âfl›k
meclisleri Köro¤lu ile bafllar ve Köro¤lu ile biter.
Âfl›klar, meclislerinde Köro¤lu’nu anmazlar ise, Kö-
ro¤lu taraf›ndan cezaland›r›lacaklar›na inan›rlar,
hatta K›rat’›n sabaha kadar âfl›¤›n kay›nvalidesinin
çad›r›n dibinde kiflneyece¤ine dair bir inan›fl vard›r.

Kirmanflah Hikâyesini Tan›mak 

Kayna¤›n› Binbir Gece Masallar›’ndan alan Kir-
manflah hikâyesi Tiflis hükümdar› Hurflut fiah’›n
velilerin yard›m›yla dünyaya gelen ve ad›n› da
Kirmanflah koydu¤u o¤lunun maceralar› etraf›n-
da oluflmufl bir hikâyedir. Hikâye, di¤er pek çok
hikâyemiz gibi çocuksuzluk motifi ile bafllamak-
tad›r. Hurflut fiah, derviflin tavsiyesine uyar ve
Kirmanflah ad›n› verdi¤i bir o¤lu olur. Kahraman-
l›¤› etrafa yay›lmaya bafllayan Kirmanflah, güzel-
likte ve yi¤itlikte flöhret kazanan Yemen Sulta-
n›’n›n k›z›n› güreflte yener. Pir ona yard›m eder
ve biri, Allah; biri, üçler, yediler, k›rklar ve di¤e-
ri de Herat hükümdar› Selim fiah’›n k›z› Mahperi
Han aflk›na olmak üzere üç defa bade verir. Ay-
n› dervifl, o gece Kirmanflah’a verilen badeyi Mah-
peri’ye de verir. Bunun üzerine her iki kahraman
da birbirinin aflk›yla yan›p tutuflmaya bafllar. Böy-
lece, o¤lan k›z› bulmak için gurbete ç›kar. Yol-
culuk s›ras›nda çeflitli çok güçlü hayvanlarla mü-
cadele eder ve onlar› yener. Kirmanflah, çeflitli
zorlu yolculuklardan sonra, ola¤anüstü kiflilerin
de yard›m›yla “A¤ Dev”i öldürerek Mahperi’yi
kurtar›r, ancak bu sefer de amcao¤ullar›n›n iha-
netine u¤rayarak yaralan›r ve kalede kendisi ka-
l›r. Amcas›n›n o¤ullar› memleketlerine gelirler.
Tahta ç›karlar. Kirmanflah’› devin yedi¤ini söyler-
ler. Yaral› olan Kirmanflah, at› Karatkaytaz’›n yar-
d›m› sayesinde kurtulur ve çeflitli maceralardan
sonra iki sevgili kavuflup muratlar›na ererler.
Kirmanflah hikâyesi Türkiye ve Azerbaycan’›n d›-
fl›ndaki Türk devlet ve topluluklar›nda bilinme-
mektedir. Hikâye, sadece sözlü kaynaklarda an-
lat›lmaktad›r. Do¤u Anadolu Bölgesi’nde yap›lan
derlemelerde farkl› anlatmalar› tespit edilmifltir.
Bu derlemelerden yararlan›larak Ali Berat Alpte-
kin taraf›ndan hikâye üzerinde bir yüksek lisans
tezi yap›lm›flt›r. 

Özet
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fiah ‹smail Hikâyesini Tan›mak

fiah ‹smail hikâyesi Türkiye, Azerbaycan, Türk-
menistan, Özbekistan, Balkanlar ve Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’nde bilinen hikâyelerimizden
biridir. Hikâye hem yaz›l›, hem de sözlü olarak
vard›r. Gerek hikâyede görülen co¤rafî saha
(Hint, Yemen vb.) gerekse baz› motifler yönün-
den (devlerle savafl, göze kufl tüyünün sürülme-
siyle görmeye bafllan›lmas› vb.) fiah ‹smail hikâ-
yesinin masal kaynakl› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Hikâye, di¤er hikâyelerde oldu¤u gibi, ilerleyen
yafl›na ra¤men çocuk sahibi olamayan baban›n
s›k›nt›s›yla bafllar. Kandehar Padiflah›, vezirini de
yan›na alarak gurbete ç›kar. Yolda bir dervifl ile
karfl›lafl›rlar. Dervifl, çocuk sahibi olmas› için pa-
diflaha elma verir. Padiflah›n bir o¤lu olur. At› da
bir tay kulunlar. Çocuk on befl yafl›na gelmesine
ra¤men ad konmaz. Çocu¤a ad vermek için mec-
lisin topland›¤› s›rada dervifl ç›kagelir ve ve ço-
cu¤a fiah ‹smail, kuluna ise Kamer Tay ad›n› ve-
rerek kaybolur.
fiah ‹smail bir gün av s›ras›nda bir çeflme bafl›n-
da uyuyakal›r. K›rklar gelerek ona bade içirir.
Uyan›nca Türkmen Beyi’nin k›z› Gülizar’la karfl›-
lafl›r ve bunlar birbirlerine âfl›k olurlar. Kandehar
Padiflah›, k›z› o¤luna al›r. Dü¤ün haz›rl›klar› bafl-
lar. K›z›n›n fiah ‹smail ile evlenmesini istemeyen
anne k›z›n› da alarak Hindistan’a göçer. Gülizar
da, yazd›¤› mektubu ocakl›k tafl›n›n alt›na b›ra-
karak göçtükleri yeri bildirir. Padiflah bu durum-
da yap›lacak bir fley kalmad›¤›n› belirterek o¤lu-
nu baflka bir k›zla evlendirmek ister, fiah ‹smail
bunu kabul etmez ve ailesinden izin alarak Ka-
mer Tay’la birlikte sevdi¤inin pefline düfler. 
fiah ‹smail yolculuk s›ras›nda çok çeflitli tehlike-
lerle karfl›lafl›r. Her birinden de bazen tek bafl›na
yapt›¤› kahramanl›klarla, bazen de baflkalar›n-
dan yard›m alarak kurtulur. Sonunda sevgilisini
bulma yolunda kendisine yard›m eden k›zlarla
da evlenerek sevgilisine kavuflur.

Yaral› Mahmut Hikâyesini Tan›mak

Kahramanl›k hikâyeleri aras›nda önemli bir yeri
olan Yaral› Mahmut hikâyesi,  daha çok masal-
larda rastlad›¤›m›z geceleyin ortaya  ç›kar›ld›¤›
zaman etraf› ayd›nlatan çamç›rak tafllar›n›n  Ba¤-
dat’tan al›narak ‹stanbul’a getirilmesi  konusu et-
raf›nda oluflmufltur.  Hikâye sadece Türkiye’de
bilinmektedir ve do¤ufl yeri olarak da Do¤u Ana-
dolu Bölgesi kabul edilmektidir. Hikâyede mi-
rasyedi bir evlad›n bafl›ndan geçenler anlat›l›r.
Ali Bezirgân adl› zengin bir tüccar›n Ahmet ve
Mahmut adlar›nda iki o¤lu vard›r. Kardefller ka-
rakter itibariyle birbirinin z›dd›d›r. Ahmet, baba-
s›ndan kalan miras› çok k›sa bir sürede yer biti-
rir. Mahmut da annesi ve kendisinin geçimini
sa¤layabilmek için çobanl›¤a bafllar. 
Bu arada Osmanl› Padiflah› muhteflem bir saray
yapt›r›r. Saray› gören herkes flamfl›rak tafllar›n›n
da bu saraya getirilmesi gerekti¤i fikrinde birle-
flir. Mahmut, Gence Padiflah›’nda olan tafl› getir-
meye talip olur. Mahmut, Gence Padiflah›’ndan
tafl› alabilmek için Arap k›l›¤›ndaki bir pehlivan-
la güreflir. Ancak onun güreflti¤i Arap Gence Pa-
diflah›’n›n k›z› Mahbub’dur ve flamfl›rak tafllar› da
o k›z›n bo¤az›ndad›r. K›z, kendisini yenen kifliy-
le evlenece¤i için Mahmut ile birlikte ‹stanbul’a
do¤ru yola ç›kar. K›z›n niflanl›s› olan Kara Vezir
Mahbub’un babas›n› tehdit eder. ‹stanbul’a gelen
cad› yapt›¤› sihirle Mahbub ile Mahmut’u ay›r›r.
Mahbup Gence’ye döner. Mahmut peflinden ge-
lir ve Kahraman Da¤lar›’nda büyünün de etkisiy-
le Mahmut’u yaralar. Mahbub, Gence’ye gelince
kendisine büyü yapan cad›y› öldür, ancak Kara
Vezir ile evlendirilmesine engel olamaz.
Mahmut’u yaral› bulan bezirgân evine getirir ve
k›z› Gülflen’e tedavi ettirir. Bu arada Kahra Vezir
ile Mahbub’un dü¤ün haz›rl›klar› bafllar. Mah-
mut, Gülflen’in yard›m›yla dü¤ün evine gelir ve
gerdek odas›na saklan›r. Orada Kara Vezir’i öl-
dürür. Sevgililer ‹stanbul’a do¤ru yola ç›karlar.
Çeflitli mücadelelerden sonra ‹stanbul’a gelir ve
muratlar›na ererler.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Köro¤lu’nun adlar›ndan
biridir?

a. Huruflan
b. Durflen
c. Hürüflan
d. Ravflan Ali
e. Halil

2. Afla¤›dakilerden hangisi Köro¤lu’na sahip ç›kan
illerimizden biri de¤ildir?

a.   Van
b.  Kars
c.  Tokat
d.  Bingöl
e.  Sivas

3. Köro¤lu hikâyelerinin Türkmen kökenli oldu¤unu
söyleyen araflt›rmac› afla¤›dakilerden  hangisidir?

a. Ali Berat Alptekin
b. Fikret Türkmen
c. Ali Duymaz
d. Pertev Naili Boratav
e. Muhan Bali

4. Afla¤›dakilerden han¤isi Köro¤lu hikâyelerini anla-
tanlardan biri de¤ildir?

a.   Nalbant ‹shak Kemali
b. Hanc› Ökkefl
c. Âfl›k fievki Hal›c›
d. Âfl›k fieref Tafll›ova
e. Hüseyin Sümmano¤lu

5.  Afla¤›dakilerden han¤isi  Köro¤lu’nun Zuhuru Kolu
üzerine çal›flanlardan biri de¤ildir?

a.  Pertev Naili Boratav
b. Bilge Seyido¤lu
c. Mustafa Arslan
d. Zekeriya Karadavut
e. Metin Ekici

6. Tüfek/Silah icat edilince mertli¤in bozuldu¤una ina-
nan Köro¤lu’nun yak›nlar›ndan baz›lar› bu aletle dene-
me s›ras›nda ölür. Bu ölümlere yol açan da o¤lu Köro¤-
lu taraf›ndan kaç›r›lan bir ifl adam›d›r. Bu ifl adam›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a.    Ahmet Bezirgân
b. Tüccar Agop
c. Mehmet Bezirgân
d. Firak Bezirgân
e. Bir gezici tüccar

7. Köro¤lu’nun tarihi flahsiyetini belirleyebilmek için
bak›lmas› gereken kaynaklar hangi bafll›k alt›nda
toplanm›flt›r?

a.   Murat Hanl›lar Kütü¤ü
b. Bolu fier’iye Sicilleri
c. Tarihi Celali
d. Mühime Defteri
e. Köro¤lu’nun Hikâye-i Hayat›

8. Afla¤›dakilerden hangisi  fiah ‹smail hikâyesinin
anlat›ld›¤› hikâyelerden biri de¤ildir?

a. Kazakistan
b. Türkiye
c. Türkmenistan
d. Azerbaycan
e. Özbekistan

9. Hoca Danyal, Kamer Tay, Gülperi, Kandehar Padifla-
h›, Ats›z Bey, Arabüzengi gibi adlar›n yer ald›¤› hikâye
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Yaral› Mahmut
b. Kirmanflah
c. fiah ‹smail
d. Köro¤lu’nun Zuhuru Kolu
e. Köro¤lu’nun Bolu Beyi Kolu

Kendimizi S›nayal›m
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10. (I) hikâye, daha çok masallarda rastlad›¤›m›z gece-
leyin ortaya ç›kar›ld›¤› zaman etraf› ayd›nlatan “çamç›-
rak”tafllar›n›n ba¤dat’tan al›narak ‹stanbul’a getirilme
konusu etraf›nda oluflmufltur. (II) Yaral› Mahmut hikâye-
si Türkiye’de ve Türkiye ‘ye komflu ülkelerde bilinmek-
tedir. (III) Hem yaz›l› kaynaklarda vard›r, hem de sözlü
olarak yaflanmaktad›r. (VI) Araflt›c›lar›n büyük ço¤unlu-
¤una göre hikâyenin do¤ufl yeri Do¤u Anadolu Bölge-
si’dir. (V) hikâye üzerinde Zeynelâbidin Makas Ensar
Aslan müstakil olarak çal›flm›fllard›r.
yaral› Mahmut hikâyesi ile ilgili olarak verilen
numaraland›r›lm›fl bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Kahramanl›k Hikâ

yeleri Bölümü”nü tekrar okuyunuz.
2. e  Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Kahramanl›k Hikâ

yeleri Bölümü”nü tekrar okuyunuz.
3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse,”Köro¤lu Hikâyesinin 

Özellikleri” bölümünü tekrar okuyunuz.
4. e  Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Köro¤lu Hikâyesinin

Özellikleri” bölümünü okuyunuz.
5. b  Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Köro¤lu Hikâyesinin

Kollar›” bölümünü tekrar okuyunuz.
6. d  Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Köro¤lu Hikâyesinin

Kollar›” bölümünü tekrar okuyunuz.
7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Di¤er Kahramanl›k 

Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.
8. a.   Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Di¤er Kahramanl›k 

Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Di¤er Kahramanl›k 

Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.
10. b  Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Di¤er Kahramanl›k 

Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Türk edebiyat›n›n yaz›l› kaynaklar› yeterince de¤erlendi-
rilmemifltir. Varl›¤› bilinip de henüz okunmayan yazma
ve belgeler de¤erlendirildikçe onlarda Köro¤lu ile ilgili
küçük de olsa bilgilere ulaflabilece¤iz. Ayr›ca, Anadolu’da
da kendilerini Köro¤lu’nun soyundan geldiklerini ileri sü-
ren kiflilerin verece¤i bilgiler de yard›mc› olacakt›r. 

S›ra Sizde 2

Her toplumun halk hikâyesine karfl› yaklafl›m› farkl›
olabilir. Bir kahramanl›k hikâyesi olan Kirmanflah da
baz› topluluklarca yeterince ilgi görmeye bilir. Ayr›ca
öbür topluluklar hikâye da¤arc›klar›nda Kirmanflah’a
yer açamayacak kadar zengin bir da¤arc›¤a sahip olabi-
lirler. Bir baflka sebep de anlat›c›lar›n Kirmanflah hikâ-
yesini yeterince sevememeleri olabilir. Dede Korkut hi-
kâyelerinden baz›lar› sadece Azerbaycan ve Anadolu’da
anlat›l›rken baz›lar›n›n ise  Anadolu’da hiç anlat›lmad›-
¤› hat›rlanmal›d›r. 

S›ra Sizde 3

fiah ‹smail hikâyesi çeflitli sebeplerden genifl bir co¤raf-
yada yay›lma flans›n› yakalayabilmifltir. Bunlar›n bafl›n-
da hikâye kahraman›n›n ad› gelmektedir. Ayr›ca tafl›d›-
¤› motifler aç›s›ndan masal özellikleri göstermesi, hikâ-
ye anlat›c›lar›n›n yan›nda masal anlat›c›lar›n›n da¤arc›-
¤›nda yer almas›n› sa¤lam›flt›r. Son olarak hikâye zen-
gin motif da¤arc›¤›n›n yan›nda kurgu olarak da baflar›l›
bir yap›ya sahiptir.

S›ra Sizde 4

Hikâyede ad› geçen iller ile bölge vaktiyle Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun topraklar›nda idi. Hikâyeyi oluflturan
kifli imparatorluk co¤rafyas›ndan yararlanarak insanla-
r›n kolayca hayal edebilece¤i yerleri hikâyesine mekân
olarak seçmifl olabilir. Ayr›ca tarih boyunca Do¤u Ana-
dolu Bölgesi hikâyelerin oluflumu ve zengin bir dinle-
yici kitlesine sahip olmas› da hikâyemizin oluflmas›nda
da bir zemin görevi üstlenmifl olmal›d›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sevda konulu halk hikâyelerinden, Erciflli Emrah ile Selvihan’› tan›yabilecek,
Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan’› tan›yabilecek,
Kerem ile Asl›’y› tan›yabilecek,
Âfl›k Garip’i tan›yabilecek,
Tahir ile Zühre’yi tan›yabilecek,
Arzu ile Kamber’i tan›yabilecek,
Hurflit ile Mah›mihri’yi tan›yabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Erciflli Emrah ile Selvihan
• Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan
• Kerem ile Asl›
• Âfl›k Garip

• Tahir ile Zühre
• Arzu ile Kamber
• Hurflit ile Mah›mihri

Anahtar Kavramlar
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Halk Hikâyeleri Sevda Konulu Halk
Hikâyeleri

• ERC‹fiL‹ EMRAH ‹LE SELV‹HAN
H‹KÂYES‹

• KARACA O⁄LAN ‹LE ‹SM‹KAN
SULTAN H‹KÂYES‹

• KEREM ‹LE ASLI H‹KÂYES‹
• ÂfiIK GAR‹P H‹KÂYES‹ 
• TAH‹R ‹LE ZÜHRE H‹KÂYES‹ 
• ARZU ‹LE KAMBER H‹KÂYES‹
• HURfi‹T ‹LE MAHIM‹HR‹ H‹KÂYES‹
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G‹R‹fi
Bu ünitede konusu sevgi olan halk hikâyerinden; Erciflli Emrah ile Selvi Han, Ka-
raca O¤lan ile ‹smikan Sultan, Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Tahir ile Zühre, Arzu ile
Kamber ve Hurflit ile Mah›mihri hikâyeleri üzerinde durulmufltur. Burada söz ko-
nusu hikâyeler de¤erlendirilirken önce her hikâye hakk›nda genel bilgi verilmifl,
daha sonra da hikâyelerin özetleri verilmifl ve Ek: Metinler bölümündeki örnek me-
tinlerle de (Bkz. Ek: Metin 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ) çal›flma tamamlanm›flt›r. 

ERC‹fiL‹ EMRAH ‹LE SELV‹ HAN H‹KÂYES‹
Hem sözlü kaynakta anlatmalar›, hem de yaz›l› kaynaklarda nüshalar› olan Erciflli
Emrah ile Selvi Han hikâyesi, Türkiye’nin d›fl›nda; Azerbaycan, Türkmenistan ve
Balkanlarda da bilinmektedir. Araflt›r›c›lar›n büyük ço¤unlu¤unun kanaatine göre
hikâyenin do¤ufl yeri Do¤u Anadolu Bölgesidir. Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâ-
yesi, XVII. yüzy›lda yaflam›fl olan Erciflli Emrah ile Selvi Han’›n hayat› etraf›nda
oluflmufltur (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 10, 11). 

Hikâye üzerinde Türkiye’de Muhan Bali (1973) taraf›ndan haz›rlanm›fl olan bir
doktora tezi vard›r. Erciflli Emrah’›n âfl›kl›k ve hikâyecilik yönlerini ise Saim Saka-
o¤lu (1987) ve Ali Saraco¤lu (1999) de¤erlendirmifllerdir. Erciflli Emrah ile Selvi
Han hikâyesinin bibliyografyas› ise Saim Sakao¤lu ve Ali Berat Alptekin taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r.

Halk hikâyeleri üzerinde çal›flanlar Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâyesini sevda
konulu hikâyeler (aflk hikâyeleri) içerisinde ele al›rlar. Bu hikâye, Erciflli Emrah’›n,
Selvi’ye kavuflmak için çekti¤i çileler yuma¤›d›r. Emrah, Selvi’sinin aflk›na yollara
düflmüfl, fiaho¤lu fiah Abbas’›n huzuruna ç›km›fl; kendisinin badeli bir âfl›k oldu¤u-
nu ispat etmifltir. 

Emrah’›n yorulmak bilmeyen enerjisinin yan›nda Selvi’nin de kendisine talip
olanlara karfl› Emrah’› bekleme takti¤i vard›r. Selvi’nin fiaho¤lu fiah Abbas gibi bir
flaha ba¤ ektirerek süre istemesi; yedi y›lda dokunacak olan hal›n›n bitmeden ev-
lenmeyece¤ini bildirmesi onun Emrah’a karfl› olan sevgisinin ispat›d›r. Hikâyede
fiaho¤lu fiah Abbas adaletiyle takdir toplarken, baflveziri Yakup Han iyi niyetinin
kurban› olmaktan son anda kurtulur. Gence Han› olarak görülen Kara Vezir ise
yalanc›l›¤›n, ikiyüzlülü¤ün cezas›n› can›yla ödeyen bir tiptir.

Hikâyede bade içme olay› iki defa görülmektedir. Emrah birincisinde Selvi
Han’›n aflk›na, ikincisinde Selatin Peri için pir elinde bu iksiri içmifltir. Yine Türk

Sevda Konulu Halk
Hikâyeleri

Kara Vezir: Türk halk
hikâyelerinde aldaletsizli¤i,
haks›zl›¤› temsil eden ve
genellikle Gence’de oturan
vezir.



halk hikâyeleri içerisinde mutlu son bu hikâyede görülmektedir. Çok uzun y›llar
süren bir macedaradan sonra biraz da fiaho¤lu fiah Abbas’›n zoruyla Emrah birer
hafta arayla murada ermektedir.

Hikâyenin Özeti: Isfahan fiah› fiaho¤lu fiah Abbas’›n k›rk âfl›¤› vard›r. Bunlar
hep ayn› yerde kalmaktan b›kt›klar› için fiah’tan ferman alarak zengin bir ülke olan
Gence’ye giderler. Gence’de Kara Vezir’e misafir olan âfl›klar, ondan at›flma yap-
mak için rakip dilerler. Bunun üzerine Kara Vezir, bütün âfl›klar› saray›na davet
ederse de, kimse yar›flmaya kat›lmay› kabul etmez.

Bu durumdan rahats›z olan Kara Vezir güçlü bir âfl›k olan Âfl›k Ahmet’i yar›flma
için saraya davet etmeyi düflünür. Bu s›rada Âfl›k Ahmet de bir rüya görmüfltür. Rü-
yas›n› han›m›na anlatt›¤›nda, kar›s› kendilerine padiflah taraf›ndan bir kap› aç›laca-
¤›n›, ancak sunulan k›smete ulaflamayacaklar›n› ve sürgün edileceklerini anlat›r.

Âfl›k Ahmet ile han›m› rüyan›n yorumu üzerinde tart›fl›rlarken kap›lar› çal›n›r ve
Kara Vezir’in, daveti bunlara bildirilir. Han›m›yla vedalaflan Âfl›k Ahmet Gence’ye
do¤ru yola ç›kar. Gence’de ça¤r›lma sebebini ö¤renir ve çok geçmeden fiaho¤lu
fiah Abbas’›n k›rk âfl›¤› ile buluflur. Onlar›n gücünü görünce kendisinin bu yar›fl-
may› kazanamayaca¤›n› anlar ve alt› yafl›ndaki çocuklar› Emrah’› da yanlar›na ala-
rak Ercifl’e zorunlu bir göç yapar.

350 nüfuslu Ercifl’e gelen Âfl›k Ahmet ve ailesi önce köyün kenar›na yerleflirler.
Zengin birisi olan Miro¤lu Ahmet Bey her hafta âfl›klar› evinde toplar ve fas›llar dü-
zenler. Bu haberi ifliten Âfl›k Ahmet de günün birinde saz meclisine kat›l›r ve k›rk
alt›n kazan›r.

Art›k Âfl›k Ahmet rahatlam›flt›r, Ercifl Beyi Miro¤lu Ahmet Bey taraf›ndan kendi-
sine bir ev verilir. Bütün bunlar›n karfl›s›nda Âfl›k Ahmet de Bey’in ifllerine yard›m
edecek, Cuma günleri halk› saz› ve sözü ile e¤lendirecektir. Bu arada Emrah on
dört yafl›na girmifltir. Cuma akflamlar› babas›n›n nereye gitti¤ini annesinden ö¤re-
nen Emrah günün birinde kahveye gelir. Bu arada babas› Miro¤lu Ahmet Bey’e fa-
s›l yapmaktad›r. Âfl›k Ahmet o¤lunun kahveye gelmesine k›zarsa da, Bey’in emri
üzerine Emrah’a da bir saz verilir ve baba o¤ulun birlikte çal›p ç›¤›rmas› istenir. Saz
çalmas›n› bilmeyen Emrah daha ilk dokunuflta saz›n bütün tellerini k›rar. Duruma
üzülen baba da halk›n aras›nda Emrah’› döver. 

Bu dövülmeyi içine sindiremeyen Emrah köyün dfl›ndaki çeflmeye gider, elinin
yüzünün kan›n› y›kar, abdest al›r iki rekât namaz k›lar ve kendisine de âfl›kl›k ver-
mesi için Allah’a dua eder. 

Emrah’›n duas› kabul olur ve Hazret-i Pir gelerek ona niçin a¤lad›¤›n› sorar.
Emrah da Pir’e bafl›ndan geçenleri anlat›r. Bunun ard›ndan Pir, Emrah’a biri Al-
lah’›n aflk›na; biri üçler, befller, yediler, k›rklar aflk›na; sonuncusu da Miro¤lu Ah-
met Bey’in k›z› Selvi Han’›n aflk›na olmak üzere yeflil fincanda üç bade sunar. Ar-
d›ndan da koltu¤unu kald›rarak Miro¤lu Ahmet Bey’in k›z› Selvi’yi gösterir. Emrah,
Selvi’ye kavuflmak isterse de baflaramaz ve a¤z›ndan köpükler saç›larak bay›l›r.

Hazret-i Pir ayn› anda Selvi Han’a da üçüncü badeyi verdikten sonra Emrah’›n
cemalini yine koltu¤unun alt›ndan gösterince o da bay›l›r.

Emrah’›n eve gelmemesi üzerine aramaya ç›kan yak›nlar› onu çeflme bafl›nda
bayg›n durumda bulurlar. Onu uyand›rmak için çeflitli yollara baflvurulursa da ba-
flaramazlar. Bunun üzerine baba Âfl›k Ahmet’e haber verilir. Âfl›k Ahmet de o¤lu-
nun derdinin hekimlik olmad›¤›n›, onun derdinin âfl›kl›k oldu¤unu söyler ve son-
ra da saz›n›n tellerine dokunur. Bunun üzerine ay›lan Emrah bafl›ndan geçenleri
manzum olarak okumaya bafllar. Ard›ndan da babas›na at›flma teklifinde bulunur.
O, babas›na çeflitli sorular sorar, baba ise bu sorular›n hiçirisine cevap veremez.
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Bunun üzerine baba, o¤lunun üstünlü¤ünü kabul etmek zorunda kal›r. Bütün bu
olaylardan sonra Miro¤lu Ahmet Bey Âfl›k Ahmet’in de olurunu alarak Emrah’›
kendisine evlat edinir.

Selvi Han’›n rahats›zland›¤› haberi çok geçmeden her tarafa yay›l›r. Köyün ima-
m› ça¤›r›l›r, o da k›z›n durumunun görünce Miro¤lu Ahmet Bey’i teselli eder ve
“A¤a korkma, k›z›nda bir fley yok. Y›ld›z› sevdaya akm›fl. Vakti gelince o birdenbi-
re ay›l›r.” der.

Gerçekten Selvi kendisine geldi¤inde, derdini kimselere söyleyemez. Onun bir
dert orta¤› vard›r o da s›r arkadafl› Nazl›’d›r.

Emrah ve Selvi aflk atefliyle yan›p tutuflurlarken, Nazl› bu iki genci gizlice bu-
luflturur.

Bu arada Isfahan fiah›’n›n âfl›klar› fas›l yapt›ktan sonra vezirlerden biri yârenlik
olsun diye fiah Abbas’a, flimdiye kadar Van Kalesi’ni kimsenin alamad›¤›n› söyler.
Bu söze k›zan fiaho¤lu fiah Abbas’›n kalenin al›nmas› emrini vererek ordunun ha-
z›rl›k görmesini ister. Ard›ndan da Van’a gelerek kaleyi kuflat›r. Ancak fiaho¤lu fiah
Abbas kaleyi alamaz ve askerin moralini yüksek tutabilmek için bulundu¤u yere
ba¤ diktirir ve ad›n› da “fiahlar Ba¤›” koyar. 

Bu arada kalede açl›k bafl göstermifltir. Bütün bunlar olurken Van Kalesi’nin
Vali taraf›ndan fiaho¤lu fiah Abbas’a teslimi düflünülmeye bafllan›r. Haberi alan
yafll› bir nine haz›rlad›¤› lavafl ekme¤i ve bir bakraç yo¤urdu da alarak fiaho¤lu fiah
Abbas’a gitmek istedi¤ini Vali’ye bildirir. Vali’nin olurunu da alan nine kendisinin
çad›rdan içeriye girdi¤inde kalenin burçlar›ndan kireç savurmalar›n› ister. 

fiaho¤lu fiah Abbas’›n huzuruna ç›kan yafll› kad›n›n hediyeleri ve Van Kale-
si’nden dökülen beyaz tozlar fiah’› flafl›rt›r ve çok geçmeden kuflatma kald›r›l›r. 

Yola ç›kan ordu Ercifl’e geldi¤inde iki asker Miro¤lu Ahmet Bey’in bahçesine
girerler, ard›ndan evlenme arzusuyla Selvi ve Nazl›’y› kaç›r›rlar. K›zlar›n kaç›r›lma-
s› Emrah’› çileden ç›karm›fl ve onu gurbetin yolar›na düflürmüfltür. Yap›lan talan-
lar, kaç›rmalar fiaho¤lu fiah Abbas’› rahats›z etmifl, talan ve bask›nlara kar›flanlar da
cezaland›r›lm›flt›r. Cezaland›r›lanlardan ikisi de Selvi Han ve Nazl›’y› kaç›ran asker-
lerdir. Saat Çukuru (I¤d›r)’nun yöneticisi Yakup Han’›n kusursuz hizmeti ve misa-
firperverli¤i fiaho¤lu fiah Abbas’›n çok hofluna gider ve onu birinci vezir yapma
düflüncesiyle Isfahan’a götürmeye karar verir.

Abbas, Isfahan’a gelince Sevi Han’la evlenme arzusunu Yakup Han’a açar. Ya-
kup Han da durumdan Selvi Han’›, Nazl› vas›tas›yla haberdar eder. Selvi bu evlili-
¤in olabilece¤ini ama kendisi için bir ba¤ dikilmesini ve ad›n›n “Selvi Han Ba¤lar›”
konmas›n›, ba¤›n üzümünü verdi¤i zamanda da dü¤ünlerinin yap›lmas›n› söyler. 

fiah Abbas kabul ederse de bu ba¤lar›n yedi y›ldan önce meyve vermeyece¤i-
ni de bilir. Bunun üzerine Yakup Han’›n tavsiyesi ile Selvi Han ile Nazl›’n›n tas-
virlerinin yap›lmas›na, fiah›n da bu tasvirlere bakarak günlerini geçirmesine karar
verilir.

Emrah, anas›ndan, babas›ndan helall›k al›p Selvi Han’› aramak için yola ç›kar
ve Sahat Çukuru’nda Yakup Han’›n annesiyle karfl›lafl›r. Yakup Han’›n annesi Em-
rah’a yard›m etmesi için o¤luna bir mektup yazar. 

Emrah Isfahan yolunda iken fiaho¤lu fiah Abbas ile Selvi Han’›n k›rk gün süre-
cek dü¤ünleri bafllam›flt›r.

Her gün yeme içme fas›llar›n›n yan› s›ra söz fas›llar› da yap›lmaktad›r. Böyle bir
günde Isfahan’a gelen Emrah, fiah Abbas’›n bir âfl›¤› taraf›ndan meclisten uzaklafl-
t›r›l›r. Durumdan haberdar olan Yakup Han Emrah’› kendi âfl›¤› yaparak onun da
meclise kat›lmas›n› sa¤lar.
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Ertesi gün âfl›klar aras›nda bir yar›flma bafllar. Emrah, Âfl›k Abbas’›n sözlerinin
anlam›n› çözer ancak kendi sordu¤u sorular›n cevab›n› alamaz, ard›ndan da bütün
ödülleri kazan›r ve bunlar› di¤er âfl›klara da¤›t›r. 

Yakup Han, yirmi bir yafl›ndaki Emrah’›, fiah Abbas’›n huzuruna götürür. Em-
rah yolda mektubu Yakup Han’a verir. O da, Emrah’a yard›m edece¤ine dair söz
verir. fiah Abbas, Emrah’› huzuruna getiren Yakup Han’dan, âfl›¤›n badeli olup ol-
mad›¤›n› sorar. Emrah da badeli âfl›k oldu¤unu söyler. Bunun üzerine fiaho¤lu fiah
Abbas methiye söylemesini isteyince o da gözüne iliflen Selvi’nin resmine fliir söy-
ler. Duruma k›zan fiah, bir taraftan cellatlar› ça¤›r›rken Emrah’a: “O¤lum, bak fiah
ne soruyor. Selvi senin neyin, sen Selvi’nin nesisin?” der. Emrah da yalan söyleye-
rek: “Selvi benim amcam›n k›z›d›r.” der.

Emrah’›n söylediklerinin do¤ru olup olmad›¤›n› araflt›rmak için Selvi’nin yan›na
gelen fiah, bilgileri ona da do¤rulat›r. Bütün bunlara karfl›l›k fiah, k›z› Emrah’a ver-
memek için engeller ç›kar›r:

a. Badeli âfl›k oldu¤una göre fiah’›n kalbinden geçenlerin bilinmesi; Emrah, as-
l›nda k›z oldu¤unu fiah Abbas’tan baflka kimsenin bilmedi¤i, erkek k›yafe-
tiyle dolaflan Mirza Kulu’nun, Cevahir adl› hizmetçi oldu¤unu bilir.

b. fiah’›n kafesindeki kuflun ad›n›n bilinmesi istenir; Emrah bunun alt› yüz elli
yafl›nda “talhan” kuflu oldu¤unu bilir.

Art›k Emrah Selvi Han’la evlenmeye hak kazanm›flt›r. Ancak vezirlerden baz›la-
r›n›n uyarmas› üzerine üçüncü bir s›navdan geçirilir. E¤er bu âfl›k gerçekten Hak
âfl›¤› ise verilecek zehri de içmelidir. Emrah, zehri Selvi Han’›n vermesi karfl›l›¤›n-
da içecektir. Bunun üzerine haz›rlanan zehir Selvi’nin elinden Emrah’a sunulur.
Tam bu s›rada kimseye görünmeden pencereden giren dervifl parma¤›n› zehrin
içerisine sokar. Zehri de içen Emrah’a bir fley olmay›nca onun Hak âfl›¤› oldu¤u
düflüncesine kat›lmayan kalmaz. Bütün bunlardan dolay› fiaho¤lu fiah Abbas ta-
raf›ndan haz›rlanan üç deve yükü çeyizi Selvi Han’a, ömür boyu yetecek alt›n› da
Emrah’a vererek bunlar› Yakup Han’la birlikte Ercifl’e yolcu eder.

Bir süre Yakup Han’›n memleketi Saat Çukuru’nda kalan misafirler daha son-
ra Ercifl’e do¤ru yola ç›karlar. Bu arada Miro¤lu Ahmet Bey ve han›m› ölmüfltür.
Selvi’nin kardeflleri ise “bir âfl›k parças›na k›z m› verilir” diyerek bu evlili¤e kar-
fl› ç›kmaktad›rlar.

Bu ifller olurken Emrah ile Selvi Han için çok güzel bir köflkün yap›m›na da
bafllanm›flt›r. Ancak Selvi’nin kardeflleri düflüncelerinden vazgeçmedikleri için kar-
defllerini de alarak Gence’ye kaçarlar.

K›z›n kaç›r›ld›¤› haberi duyulunca köflkün yap›m› durdurulur, Emrah ile baba-
s› da bunlar›n izini sürmek için yola ç›karlarlar. ‹lk u¤rak yerleri Erzurum’dur. Er-
zurum halk› Emrah’› dinlemek için kahveyi doldurur, baba ve o¤ul Selvi Han’› so-
rarlarsa da sa¤l›kl› bir haber alamazlar.

Nazl› ve Selvi’yi kaç›ran iki kardefl, kardefllerini Kara Vezir’in o¤luna vermek is-
terler. Ama Selvi Han’›n flart› vard›r: Çeyizinde yer alacak olan hal›y› kendisi doku-
yacakt›r. Bu hal› yedi y›lda bitecektir. E¤er itiraz edilirse Selvi Han intihar edecektir.

Bu arada Nazl› her ikisinin yar›s› keklik, yar›s› insan fleklinde suretlerinin yap-
t›r›lmas›n› teklif eder. Kara Vezir kalemdar gönderip k›zlar›n tasvirlerini yapt›r›r ve
bahçenin iki ayr› kap›s›na ast›r›r ve gece gündüz bekletir.

Emrah ile babas› Erzurum’dan sonra Halep’e var›rlar. Tahsin Bey ad›nda birinin
bahçesine giren Emrah ve babas› köflkte gördükleri k›z› Selvi Han’a benzetirler ve
baba ile o¤ul onun sadakatsizli¤inden bahsederler. Asl›nda ad› da Selvi olan ka-
d›n, Selvi Han’›n benzerinden baflka bir fley de¤ildir. Bu duruma üzülen Emrah saz
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çal›p fliir söyleyince ev sahibi ve efli uyan›r. Çok geçmeden de meselenin asl› an-
lafl›l›r. Bunun üzerine Tahsin Bey bütün Halep esnaf›na Selvi Han ad›nda bir k›z›
görüp görmediklerini sorar, daha sonra da böyle bir k›z›n Halep s›n›rlar› içerisine
girmedi¤i ortaya ç›kar.

Emrah ve babas› Ercifl, Erzurum, Halep yolculu¤unda, Selvi Han ise Gence’de
iken Selâtin Peri adl› genç bir k›za Pir Dede üç bade sunar. Bu badelerden üçün-
cüsü Emrah’›n aflk›na içilmifltir. Pir Dede bade vermekle kalmaz ertesi gün Selâtin
Peri’nin tekrar rüyas›na girer ve viran yerde bir bahçe kurmas›n›, ad›n› da “Veran
Ba¤lar›” koymas›n› söyler. Selâtin Peri, ba¤lar›n meyvesini yedi y›l bekleyecek; o
zaman da Emrah gelecek. Selâtin Peri ayn› rüyay› bir daha görünce ertesi gün bah-
çenin dikimine bafllar.

Âfl›k Ahmet ile Emrah’›n yolu Selâtin Peri’nin bahçesine düfler. Dinlenmek üze-
re durduklar› s›rada Âfl›k Ahmet bahçeye girerek meyve koparmak ister. Ancak Se-
lâtin Peri’nin nöbetçi k›zlar› onu yakalay›p huzura götürürler. Selâtin Peri’nin öfke-
li bir eda ile konuflmas› üzerine Âfl›k Ahmet yolcu olduklar›n›, o¤lu Emrah’›n da d›-
flar›da kendisini bekledi¤ini söyler. Emrah’›n getirilmesi üzerine Selâtin Peri bu de-
likanl›n›n Pir Dede’nin gösterdi¤i genç oldu¤unu anlar. Heyacanlanan Selâtin Peri
Emrah’a sar›lmak isterse de baflaramaz, çünkü Emrah Selvi’yi sevmektedir. 

Ancak, Selâtin Peri Emrah’a elini tutmas›n› söyleyince; Emrah denileni yapar ve
akl› bafl›ndan gider, ayakta duracak hâli kalmaz ve Selâtin Peri’nin kuca¤›na y›¤›-
l›verir. Selâtin Peri Emrah’› ay›ltt›ktan sonra bafl›ndan geçenleri ona hikâye eder,
ancak Emrah ve babas› Selvi Han’› arad›klar›n› söyleyerek izin isterler. 

Emrah ve babas› günün birinde Gence’ye gelirler ve duvar›nda yar›s› güvercin
yar›s› Selvi Han ve Nazl› suretin as›l› oldu¤u bahçeye girerler. Emrah bir a¤aç göl-
gesinde dinlenmek isterken, babas› a¤açtaki bir meyveyi koparmak isteyince ya-
kalan›r. ‹htiyar›n feryad›n› ifliten Selvi Han, Nazl›’y› göndererek yakalanan› Em-
rah’›n sadakas› için kurtarmas›n› söyler.

Nazl›, Âfl›k Ahmet’i tan›rsa da belli etmez, onu içeri götürmelerini söyler; güya
biraz da Selvi Han ile kendisi dövecektir! ‹çeride Âfl›k Ahmet bafl›ndan geçenleri
anlat›r. Nazl›’n›n gönderdi¤i k›zlar d›flar›da bekleyen Emrah’› al›p getirirler. Emrah’›
saç sakal içinde gören Selvi Han üzülür. 

Bu arada fiaho¤lu fiah Abbas, Emrah ile Selvi’den haber alamad›¤› için üzül-
mektedir.

Di¤er taraftan Kara Vezir’in o¤lu niflanl›s›n› görmek için köflke geldi¤inde Em-
rah ile Selvi’nin birlikte oldu¤unu görür ve babas›n› durumdan haberdar eder, ba-
ba da cellatlara Emrah’› öldürmeleri talimat›n› verir.

Kara Vezir’in yak›nlar› öldürmeden önce gence son arzusunun sorulmas›n› söy-
lerler. Teklif kabul görünce Emrah bafl›ndan geçenleri bir bir anlat›r, ancak fiah Ab-
bas’›n verdi¤i ferman, Ercifl’te Selvi Han’›n sand›¤›nda kald›¤› için anlatt›klar›n› de-
lillendiremez. Bunun üzerine Emrah, ya Ercifl’ten ferman›n getirilmesini yahut da
fiah Abbas’tan sorulmas›n› teklif eder. Onu zindana at›p daha yak›n oldu¤u için Is-
fahan’dan sormaya karar verirler.

Kara Vezir bir yandan Isfahan’a elçi gönderirken, di¤er yandan da anlat›lanla-
r›n do¤ru oldu¤una kanaat getirir. Bu durumda yap›lacak bir tek fley kalm›flt›r, el-
çiye sahte bir yaz› yazd›rt›larak getirtilecektir. 

Bütün bunlar olurken Nazl› da Kara Vezir’in bir hainlik yapaca¤›n› düflünerek
Emrah’›n babas›n› ferman› getirmek üzere Ercifl’e göndermek ister, ancak Âfl›k Ah-
met daha k›sa bir yol olan Isfahan’a fiaho¤lu fiah Abbas’›n huzuruna ç›kmay› ter-
cih eder.
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Elçi, on sekiz gün sonra, elindeki sahte yaz›yla Gence’ye döner. Kâ¤›tta fiah Ab-
bas’›n, Emrah’› ve Selvi Han’› tan›mad›¤›, böyle bir ferman› vermedi¤i, isterlerse
onu kendilerinin cezaland›rabilecekleri yaz›l›d›r. Kara Vezir’in hemen cezaland›r›l-
mas› teklifine çevresindekiler karfl› ç›kar ve Emrah’›n her gün bir saat Gence çarfl›-
s›nda suçlu olarak gezdirilece¤i; dokuzuncu günü de cellat edilece¤i haberi yay›-
l›r. Böylece Emrah sekiz gün birer saat çarfl›da dolaflt›r›l›r.

Isfahan’a ulaflan Âfl›k Ahmet, fiah Abbas’›n huzuruna ç›kmay› baflar›r ve olanla-
r› fiah’a anlat›r. Bu durumda “dü¤ünü yapt›m” diyen Yakup Han’›n yalan› ortaya ç›-
kar. Böylece Emrah mektubu fiah’a kendisinin yazd›¤›n› söylerse Yakup Han kur-
tulacakt›r, aksi takdirde Sahat Çukuru dümdüz edilip arpa ekilecektir.

Mektubun pefline düflen Yakup Han Emrah’›n as›lmas› için götürüldü¤ü Kanl›
Dere’ye ulafl›r. Bu arada Emrah son sözünü söylemek için cellatlardan izin ister.
Deli Cellat karfl› ç›karsa da Kara Cellat, Emrah’›n konuflmas›na izin verir. Emrah’›n
konuflmalar›na üzülen Deli Cellat onu affetmek ister. Oysa Kara Cellat acilen Em-
rah’›n kellesinin kesilmesinden yanad›r. Deli ve Kara Cellatlar aras›ndaki kavgada
Kara Cellat öldürülür. Emrah, Yakup taraf›ndan kurtar›l›r ve Kara Vezir’in saray›na
gidilir.

Yakup Han, Kara Vezir’den hesap sorunca önüne sahte ifadelerle dolu kâ¤›t
konulur. Ard›ndan elçinin ifadesi al›n›r, o da bu ifli Kara Vezir’in yapt›¤›n› söyler.
Bunun üzerine elçi ve Kara Vezir öldürülür. Kara Vezir’in maiyeti ise suçsuz olduk-
lar›n›, kâ¤›d›n fiah Abbas’a ait oldu¤una inand›klar›n› söylerler. 

Yakup Han, Selvi Han, Nazl› ve Emrah, Isfahan’a dönerler. fiah Abbas gelenle-
ri huzuruna kabul eder etmez elindeki kâ¤›d› Emrah’a göstererek yaz›n›n kendisi-
ne ait olup olmad›¤›n› sorar. Emrah da yaz›n›n kendisine ait oldu¤unu söyleyice
fiaho¤lu fiah Abbas dü¤ün haz›rl›¤›n›n bafllamas› emrini verir. Ancak Emrah ve ba-
bas› Selâtin Peri’den söz edince Yakup Han, Veran Ba¤lar›’ndan Selâtin Peri’yi, Er-
cifl’ten de Emrah’›n annesini getirmekle görevlendirilir.

fiaho¤lu fiah Abbas’›n iste¤i üzerine önce Selvi Han’›n, bir hafta sonra da, Selâ-
tin Peri’nin dü¤ünleri yap›l›r. 

Böylece Emrah hem Selvi Han’a, hem de Selâtin Peri’ye kavuflmufl olur...

Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâyesinin tamam› için Muhan Bali’nin Erciflli Emrah ‹le Selvi
Han Hikâyesi / Varyantlar›n Tesbiti Ve Halk Hikâyecili¤i Bak›m›ndan Önemi (Ankara: Ata-
türk Üniversitesi Yay›nlar›,1973) adl› kitab› okunabilir.

Erciflli Emrah ile Selvi Han hikâyesindeki olaylar› ve kahramanlar› de¤erlendirerek, hikâ-
ye ile tarih aras›nda bir ba¤ kurabilir misiniz?

KARACA O⁄LAN ‹LE ‹SM‹KAN SULTAN
Hikâyenin tek anlatmas› bulunmakta olup o da Radloff’un Proben adl› eserinin VI-
I. cildindedir (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 11). Bu hikâye zaman za-
man Türkiye Türkü araflt›r›c›lar taraf›ndan (Ali Berat Alptekin, Saim Sakao¤lu, Es-
ma fiimflek, vb.) de¤erlendirilmifltir.

Afla¤›da özetini verdi¤imiz metin bafllang›ç itibariyle Türk ve dünya masallar›
aras›nda çok yayg›n Üç Turunçlar’›n temel motifi olan “ihtiyar kad›n›n testisinin k›-
r›lmas›” üzerine onun “üç turunçlar›n h›flm›na u¤rayas›n” fleklindeki bedduas›yla
bafllamaktad›r. Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan hikâyesinde ise Smayil ihtiyar ka-
d›n›n barda¤›n› k›r›nca “Çok güç bela çekesin de keç murat alas›n” fleklinde bed-
dua edilmekte olup hikâye âdeta bu cümle üzerine kurulmufl gibidir. 
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Karaca O¤lan’›n fliir söylemeye bafllamas› ise rüya motifine dayanmakta olup
daha sonra rüyada görülen k›z›n aranmas›yla ve yeni maceralarla devam etmekte-
dir. Gurbet yolculu¤u esnas›nda karfl›lafl›lan peri k›zlar› ise bize daha çok halk an-
latmalar›nda gördü¤ümüz üçler, yediler ve k›rklar›n farkl›laflm›fl flekli gibidir.

Klasik halk hikâyesi kuruluflu bu hikâyemizde de kendisini göstermekte olup
‹smikan Sultan’›, babas›n›n gemisindeki Prikaflçik de sevmektedir. ‹smikan’›n aflk›-
na yollara düflüp da¤lar aflan Karaca O¤lan ise hikâyede ilim sahibi, mütevazi, cö-
mert bir tip olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. O, kavga edenleri bar›flt›rmakta âdeta
Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna ve Hac› Bektafl felsefesinin bir temsil-
cisi gibidir. Problemlerin çözümünde hakemlik görevini üstlenen kahve sahibi Mu-
rat Pafla ise Dedem Korkut gibidir. 

‹smikan’›n Tunal›, Karaca O¤lan’›n Belgratl› olmas›, iki ailenin farkl› yerlerde
yaflamas›, hikâyenin kurulmas›nda yeni engellerin ortaya ç›kmas›na sebep olmufl-
tur. K›sa süreli¤ine ailesinin yan›na giden Karaca O¤lan zaman›nda geriye döne-
meyince önce öldürülmesi istenirse de Karaca O¤lan’›n yalvarmas› sonucunda
ölümden kurtulur. Tam bu s›rada Karaca O¤lan ‹smikan Sultan’› Arap k›yafetli bi-
risiyle görür. Bu husus hikâyenin çukurova anlatmalar›yla ortak olup orada Kara-
ca O¤lan aldat›ld›¤›n› sanmaktad›r. Hikâyenin bundan sonraki k›sm›nda ‹smikan
Sultan’›n vücudunun fliflmesi, kulaklar›n›n sa¤›r olmas›, vücuduna kurtlar düflmesi
ve flehrin d›fl›na terk edilmesi Çukurova anlatmalar›ndan ‹spir Ombafl› ve Âfl›k Fey-
manî anlatmalar›yla ortakl›klar göstermektedir.

K›z›n masum olmas›n›n ispat› ise Türkiye ve Türkiye d›fl›nda anlat›lan kapl›ca-
larla ilgili efsaneye ba¤lanmaktad›r. Bilindi¤i gibi onulmaz hastal›¤a yakalanan k›z
(kad›n) sonunda yerine bir kapl›ca yap›lacak olan sulu bir yere gidince iyileflmek-
te, hastal›ktan kurtulmaktad›r.

Asl›nda bu hikâye de Kerem ile Asl› hikâyesinde oldu¤u gibi din farkl›l›¤› üze-
rine kurulmufltur. Prikaflçik; “seni iyi ettim” deyince ‹smikan Sultan “Beni Allah’›m
iyi etti” diyerek karfl›s›ndakine Allah’› ve amentüyü hat›rlat›r gibidir. 

Hikâyenin Özeti: Memleketin birinde iki k›z› bir o¤lu olan bir adam vard›r. Bu
adam›n o¤lunun ad› da “Smay›l”d›r. Smay›l, Allah yolunda gezen, “nefesi Hak
olan” birisidir. Günün birinde bu delikanl› çeflme bafl›nda yafll› bir kad›n›n “barda-
¤›n›” k›rar. Duruma üzülen kad›n: “Çok güç bela çekesin de, keç murad›na eresin.”
diye beddua eder. Bütün bunlar olurken bir gece rüyas›nda Smay›l’a “‹smikan Sul-
tan” gösterilir. K›z› gören o¤lan kendisinden geçer ve fliir söylemeye bafllar. Sma-
y›l’›n fliir söylemesi onun ad›n›n da Karaca O¤lan olmas›na sebep olmufltur. Kara-
ca O¤lan olanlar› babas›na anlat›r ve ondan izin isteyerek gurbete ç›kar. Yolda, pe-
ri k›zlar› ile karfl›laflan Karaca O¤lan, onlara türkü söyler. Duruma k›zan peri k›z-
lar› onu yakalarlar. Ancak Karaca O¤lan’›n bafl›ndan geçenleri anlatmas› üzerine,
peri k›zlar› onu serbest b›rak›rlar. Peri k›zlar›ndan ald›¤› mesajla yoluna devam
eden Karaca O¤lan, Murat Pafla’n›n kahvesinin oldu¤u flehre gelir. 

Bu arada ‹smikan Sultan’›, babas›n›n gemisinde bulunan “Prikaflçik” da sev-
mektedir. 

Murat Pafla’n›n kahvesine ç›rak olan Karaca O¤lan, bilmeden ‹smikan Sultan’›n
evine suya gider. Bu arada yolda kavga eden iki kiflinin kavgas›n› önleyen Karaca
O¤lan’›n “ilim sahibi” birisi oldu¤u ortaya ç›kar. Sadece Karaca O¤lan’›n bu yönü
de¤il, onun saz çald›¤›, fliir söyledi¤i de çok geçmeden ö¤renilir. Durumu ö¤renen
Murat Pafla bir akflam kahvede ç›ra¤›na meclis yapmas› söyler. O da “of ‹smikan
Sultan” redifli bir türkü söyler. Dinleyiciler aras›nda bulunan ‹smikan Sultan’›n ba-
bas› k›z›n›n ad›n›n an›lmas› üzerine çok bozulur, fakat Murat Pafla’n›n araya girme-
si ile öfkesi yat›fl›r, ard›ndan da k›z›n› Karaca O¤lan’a vermeye raz› olur.
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Karaca O¤lan Belgratl›, ‹smikan Sultan’›n babas› ise Tunal›d›r. Belgratl› ve Tu-
nal› gençlerin murat al›p vermesi için dü¤ün kurulur. Ard›ndan da k›rk gün k›rk
gece dü¤ün yap›l›r. Bu arada Murat Pafla’dan yedi gün izin alarak o diyardan ayr›-
lan Karaca O¤lan zaman›nda gelmedi¤i için, öldürülmesi talep edilir. Ancak, Kara-
ca O¤lan’›n yalvarmas›na dayanamayan Murat Pafla, onun cezas›n› kademeli ola-
rak indirir, sonunda da affeder. Ölümden kurtulan Karaca O¤lan ard›ndan ‹smikan
Sultan’›n yan›na gider. Ancak, Karaca O¤lan onu bir arapla görür, ard›ndan da sev-
gilisini terk eder.

Bu s›rada gurbetteki Prikaflçik büyük hediyelerle ‹smikan Sultan’›n yan›na ge-
lir. Arap, ard›ndan Karaca O¤lan’›n onu terk etmesi, daha sonra da Prikaflçik’in gel-
mesi ‹smikan Sultan’› çok üzer. Bütün bu üzüntülere fazla dayanamayan ‹smikan
Sultan hastalan›r ve yata¤a düfler. Olaylar› ö¤renen Murat Pafla, Prikaflçik’e ferman
vererek, Karaca O¤lan’› öldürmesini ister. Üzüntü ve hastal›ktan vücudu fliflen, ku-
laklar› sa¤›r olan, bünyesinin tamam› yaralarla kapl› olan ‹smikan Sultan’›n ›zd›rap
ve kokular›na daha fazla dayan›lamaz ve ‹smikan Sultan flehrin d›fl›na terk edilir.
Elindeki fermanla Karaca O¤lan’› aramaya ç›kan Prikaflçik günün birinde onu bu-
lur. Karaca O¤lan, Prikaflçik’i tan›d›¤› için ‹smikan Sultan yerine Gülizar ad›yla fliir
söylerse de onun elinden kurtulamaz. Prikaflçik ve Karaca O¤lan birlikte Murat Pa-
fla’n›n yan›na gelirken, yolda flehrin d›fl›na terk edilen ‹smikan Sultan’la karfl›lafl›r-
lar. ‹smikan Sultan’›n kötü yola düflmedi¤ini anlayan Karaca O¤lan bu duruma
üzülür ve ard›ndan da affeder. Daha sonra, ‹smikan Sultan’› bir kapl›caya götüren
Karaca O¤lan onun bütün dertlerinden kurtuldu¤unu görür. 

Dertlerinden kurtulan ‹smikan Sultan’a, Prikaflçik: “Seni iyi ettim” dedi¤inde, o
kendisini Allah’›n iyi etti¤ini ve zaman Karaca O¤lan’dan ayr›lmayaca¤›n› anlat›r.
Bunun üzerine Karaca O¤lan daha önce k›rd›¤› saz›n› tutkalla yap›flt›r›r ve bir tür-
kü söyler. Onun türküsüne ‹smikan Sultan da bir türkü ile karfl›l›k verir. Durumu
gören Prikaflçik, Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan’a hizmetçi olur. Bey ve Murat Pa-
fla’n›n huzuruna gelen üç kifli bafllar›ndan geçeni meclise hikâye ederler. Olanlar›
dinleyen meclis Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan’a k›rk gün k›rk gece dü¤ün yapa-
rak onlar› murada erdirirler. ( Radloff, Proben, VII. Cilt, 297-323).

Elimizdeki belgelerde Karaca O¤lan ile ilgili herhangi bir k›z/kad›n aras›nda yaflanm›fl bir
hikâye ile ilgili bilgi yoktur. O halde nas›l olur da büyük bir hikâye oluflturulmufltur?

KEREM ‹LE ASLI H‹KÂYES‹
Kerem ile Asl› hikâyesi Türkiye’nin d›fl›nda, bütün Türk Cumhuriyetleri ve toplu-
luklar›nda bilinmektedir. Halk aras›nda anlat›ld›¤› gibi belli bir süreden beri de ya-
z›l› kaynaklarda görülmektedir (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 12).
Araflt›r›c›lar›n büyük ço¤unlu¤u hikâyenin do¤ufl yeri olarak Do¤u Anadolu’yu ve
Azerbaycan’› göstermektedir. Anlatmam›z, XVII. yüzy›lda yaflad›¤› san›lan Âfl›k Ke-
rem’in hayat› etraf›nda teflekkül etmifl olan bir halk hikâyesidir. Bu hikâyenin di-
¤erlerinden ayr›lan en önemli özelliklerinden birisi de manzum k›s›mlar›n›n nesir
k›s›mlar›na göre daha fazla olmas›d›r. Hikâye üzerinde Türkiye’de özellikle fiükrü
Elçin (1949, 1999) ve Ali Duymaz (2001) çal›flm›flt›r.

Hikâyenin Azerbaycan anlatmalar›n›n genifl bir co¤rafyaya yay›ld›¤›n› görüyo-
ruz. Gence’den bafllayan yolculuk Gürcistan, Tiflis, Erzurum, Sultan Da¤›, Bal› Çay,
Kars, Do¤u Beyaz›t, Altu (Oltu), Van, Erdehan (Ardahan), Nelrud (Nemrut), Alv›z
ve Erzurum Da¤›’ndan sonra Kayseri’ye ulaflmaktad›r. Kayseri’den tekrar do¤uya
do¤ru bafllayan yolculuk Halep flehrinde Kerem’in yanmas›yla son bulmaktad›r.
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Kerem ile Asl› hikâyesi din farkl›¤› üzerine kurulmufltur. Bafllang›ç itibariyle As-
l›’n›n as›l ad› Meryem, Kerem’in ad› ise Mahammet’tir. Daha adlar›n konulmas›yla
bafllayan aileler aras› mücade, hikâyenin bafl›ndan sonuna kadar devam etmektedir.

Yine hikâyemizde Hazreti H›z›r’›n darda kalan Kerem ve Sofu’ya de¤iflik me-
kânlarda yard›m etmesi önemli bir yere sahiptir. Kerem, H›z›r’›n sayesinde pek çok
engeli aflmaktad›r.

Asl›’n›n halk âfl›¤› olmas› motifi de bu hikâyede dikkatlerden kaçmamaktad›r.
Sevdi¤inin dizinde k›sa bir süre yatma aflk›na a¤z›ndaki bütün diflleri çektiren Ke-
rem, istedi¤i karfl›l›¤› Asl›’dan alamay›nca Allah’a dua eder, sonucunda Asl› da Ke-
rem’i sevmeye bafllar. 

Keflifl’in Kayseri Paflas›’na flikâyeti üzerine ayn› giyimli k›rk k›z aras›nda Asl›’n›n
bulunmas› Kerem’in Hak âfl›¤› oldu¤unun ispat› aç›s›ndan son derece önemlidir.

Hikâyenin Özeti: Âdil fiah, Isfahan flehrinin fiah›, Keflifl ise hazinedar›d›r. Bu
ikilinin en büyük s›k›nt›lar› çocuklar›n›n olmamas›d›r. Üzüntülerini atabilmek için
k›yafet de¤ifltirerek seyahate ç›karlar. Yolda karfl›laflt›klar› yafll› bir zat bunlar›n
dertlerinin çocuksuzluk oldu¤unu bilir ve eflleriyle birlikte yemeleri için bir elma
verir. fiah, yafll› adama para vermek isterse de baflar›l› olamaz, çünkü o gözden
kaybolmufltur.

Bu olaydan sonra evlerine dönen ve elmay› eflleriyle birlikte yiyen fiah ve ha-
zinedar›n›n zaman› gelince çocuklar› dünyaya gelir ve fiah›n o¤luna Ahmet Mirza,
hazinedar›n k›z›na da Kara Sultan ad› verilir. Yafll› adam›n tavsiyesi do¤rultusunda
bu iki genç büyüdüklerinde birbirleriyle evlendirilecektir. Bu arada haznedar kara
kara düflünmektedir, çünkü kendisi hristiyan, fiah ise müslümand›r. Yap›lacak bir
tek fley vard›r, o da çocuklar›n evlenme ça¤› gelince kaçmakt›r. Bir bahane ile
fiah’›n huzuruna ç›kan Keflifl iflten ayr›laca¤›n› bildirir ve çok geçmeden ailesiyle
birlikte Zengi’ye göçer. 

Di¤er taraftan Ahmet Mirza arkadafl› Sofu ile birlikte okula gider. E¤itimini çok
k›sa bir süre içerisinde ve baflar›l› bir flekilde tamamlar. 

Bir hafta sonu arkadafl› Sofu ile birlikte ava giden Ahmet Mirza, dönüflte yolda
uyuyakal›r ve o s›rada üçler, yediler, k›rklar›n elinden bade içer, bu arada Keflifl’in
k›z› Kara Sultan da ona gösterilir. Bunun üzerine Kara Sultan’› aramaya ç›kan Ah-
met Mirza Zengi’ye gelir ve keflifle misafir olur. Durumu bilen Keflifl ise Kara Sul-
tan’›n öldü¤ü haberini yayarak bu iflten kolayca kurtulmak ister.

Bu arada Ahmet Mirza yas tututarken, yine bir av esnas›nda flahinini takip eder,
flahin de bir bahçeden içeri girer. fiahini almak için ayn› bahçeye giren Ahmet Mir-
za rüyas›nda gördü¤ü k›zla karfl›lafl›nca kendisinden geçer ve ikili karfl›l›kl› aflk fli-
irleri okumaya bafllarlar. Bu arada ikili sohbet esnas›nda geçen “Kerem” ve “Asl›”
kelimelerini birbirlerine mahlas verirler.

Görüflme Ahmet Mirza ve ailesi için s›k›nt›n›n bafllad›¤› and›r, çünkü bundan
sonra fiah’›n o¤lu yataklara düfler ve hiçbir hekim onun derdine derman olamaz.

Ancak yafll› bir kad›n maharetini kullanarak Ahmet Mirza’n›n derdini ö¤renir ve
zaman geçirmeden durumu fiah’a anlat›r. fiah da eski hazinedar› Keflifl’i makam›na
davet ettikten sonra dünür olur. Keflifl, k›z›n› verebilece¤ini ancak haz›rl›k yapma-
s› gerekti¤ini söyler. Haz›rl›k bahanesiyle evine gelen Keflifl durumu efline anlat›r
ve ayn› gece göçmeye karar verirler.

Bu arada fiah’›n hiçbir fleyden haberi yoktur. Bütün Isfahan halk› fiahlar›n›n
o¤ullar›n›n dü¤ünü için Zengi’ye geldiklerinde flaflk›nl›k içinde kal›rlar: Keflifl ve ai-
lesi kaçm›flt›r. Bu durum karfl›s›nda kendisini harap eden Kerem’e babas› ve anne-
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si nasihatler ederler, kendine baflka k›zlar bulabileceklerini filan belirtirlerse de
Kerem’i yat›flt›ramazlar.

Bu ayr›l›¤a daha fazla dayanamayaca¤›n› anlayan Kerem, anne ve babas›ndan
izin ald›ktan sonra arkadafl› Sofu ile birlikte gurbete ç›kar. Yolculuk s›ras›nda Ke-
flifl’in göçünü takip eden Kerem ve arkadafl› s›ras›yla Hoy, Gence üzerinden Do¤u
ve Güney Do¤u Anadolu Bölgeleri’ne gelir. Sonunda Erzurum’a gitmek maksad›y-
la Van’a do¤ru yola ç›kt›¤›nda k›rk haramiler taraf›ndan al›konulurlar, ancak ken-
disinin Hak âfl›¤› oldu¤unu ispat etmesi üzerine ölümden kurtulurlar. Yoluna de-
vam eden Kerem; Tiflis, Van, Ahlat, Mufl, Ganl› Kilise, vb. yerleri gezerken zor ta-
biat flartlar›yla karfl›lafl›r. Bu engeller aras›nda Nemrut Da¤›, Süphan Da¤›, Murat
Suyu ve Çoban Köprüsü de vard›r. Bütün bu engelleri aflt›ktan sonra avc›n›n tuza-
¤›na yakalanm›fl ceylanla söyleflir. Bu arada pek çok s›k›nt›yla karfl›lafl›r ama bun-
lar›n hepsinde Hak âfl›¤› oldu¤unu ispat ederek kurtulur.

Erzurum yolculu¤u s›ras›nda Laleli Da¤›’nda yakaland›¤› kar f›rt›nas›ndan Haz-
reti H›z›r’›n yard›m›yla kurutlur. Buradan Erzurum’un merkezine gelen Kerem, Al›k
Pafla’n›n kahvesinde çal›p ç›¤›rmaya bafllar. Ancak onun derdi para kazanmak de-
¤il Asl›’s›na kavuflmakt›r. Bu flartlarda yapaca¤› da Asl›’s›n› takip etmektir. Bu ara-
da Asl›’y› Erzurum’da, hamamdan ç›kan k›zlar aras›nda görürse de görüflemez. Er-
zurum’un ilçeleri Oltu ve Tercan’dan sonra Erzincan’a do¤ru yola ç›kar. Bu yolcu-
lukta da çeflitli engellerle karfl›laflan Kerem tamam›n› ortadan kald›r›r ve mezarl›k-
tan geçerken karfl›laflt›¤› kuru bir kafa ile söyleflir.

Erzincan’dan, Engürü’ye do¤ru yola ç›kan Kerem, Asl›’n›n Ayafl’a gitti¤ini haber
al›r. Bu yolculuk s›ras›nda Sivas, Tokat üzerinde Zile’ye gelir. Bu arada K›z›l›rmak
ve Y›ld›z Da¤›’yla söylefltikten sonra sonunda Ürgüp’e ulafl›r. Asl›’y› Ürgüp’te de
bulamayan Kerem ile Sofu, Kayseri’ye gitmeye karar verirler. Yolculuk esnas›nda
karfl›laflt›¤› cenazeye türkü söyleyince cenaze sahipleri ve imamla tart›fl›r.

Kayseri’ye ulaflan Kerem, difl çektirmek bahanesiyle Asl›’n›n evine gider. Bu
arada Asl›’n›n dizine yatar ve a¤z›ndaki bütün diflleri a¤r›yor diye çektirir. Sonun-
da Asl›’n›n daha önce verdi¤i mendille a¤z›ndaki kan› silmeye kalk›fl›nca, k›z onu
tan›r. Kerem aceleyle evden ç›kar›lmak istenirken aya¤› d›fl kap›ya s›k›fl›r ve yara-
lan›r. Can havliyle Allah’a yalvararak; “Ya Rabbim, benim aflk›m›n üçte birini bu
k›za ver de onun için çektiklerimi anlas›n” der. Kerem’in duas› kabul olur ve iki
sevgili gece kaçmaya karar verirler.

Anlaflt›klar› saatte Kerem, Asl›’y› uyand›rmak için türkü söyleyince Kayseri Pa-
flas›’n›n adamlar› Kerem ve Sofu’yu yakalarlar. Yarg›lama sonunda Kerem’in idam›-
na karar verilir. Ancak bu ifle kad› ve müftü karfl›d›rlar. Çünkü Kerem kendisinin
Hak âfl›¤› oldu¤unu söylemifltir. Bu durumda yap›lacak tek fley kalm›flt›r o da im-
tihandan geçirilmektir. E¤er Kerem görünümleri ayn› olan k›rk k›z›n içerisinden
Asl›’y› tan›yabilirse can› ba¤›fllanacakt›r. 

Kerem de k›rk k›z›n aras›ndan Asl›’y› tan›yarak imtihan› baflar›r›r. Bunun sonu-
cunda da Kayseri Paflas›, Asl› ile Kerem’in dü¤ünlerinin yap›lmas›n› Keflifl’ten ister.

Pafla’n›n tavr› karfl›s›nda Keflifl’in yapabilece¤i bir fley yoktur. Haz›rl›k için izin
isteyen Keflifl çok geçmeden göçünü yükleyerek Tekke’ye do¤ru yola ç›kar. Ke-
flifl’in ard›ndan atl›lar ç›kart›l›rsa da yakalanamaz. Bu durumda yap›lacak tek fley
kalm›flt›r Kerem ve Sofu’nun onlar› takip etmesi. ‹kili (Kerem ve Sofu) Tekke, Ka-
rap›nar, Belen, Antakya üzerinden Halep’e gelirler ve bir külhanbeyinin yard›m›y-
la Asl›’y› bulurlar. ‹kilinin gizli buluflmas› suç oldu¤undan güvenlik güçlerine ha-
ber verilir. Daha sonrada Kerem yakalanarak hapse at›l›r. Ancak tutsa¤›n Kerem ol-
du¤unun anlafl›lmas› üzerine Halep Paflas›’n›n emriyle serbest b›rak›l›r.
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Bu arada hemen Asl›’da baflka bir delikanl›ya verilmifltir. Nikâhlar› kilisede k›-
y›lan Asl›, Halep Paflas›’n›n emri üzerine ç›k›flta yakalan›r ve kona¤a getirilir. Ar-
d›ndan da Halep Paflas›’n›n emriyle Kerem ile Asl›’n›n evlendirilmeleri kararlafl-
t›r›l›r.

Keflifl bu ifle bir flartla raz›d›r; o da k›z›n›n gelinli¤ini kendisi dikecektir. Keflifl,
k›z›na sihirli bir gelinlik diker ve ona “Elbisenin dü¤melerini gerdekte sen açmaya-
caks›n. Kerem açacak. Yoksa babal›k hakk›m› helal etmem.” der. Asl›, bunu kabul
eder. Dü¤ün sonras› gerdek odas›nda Kerem gelinli¤i açabilmek için epey çaba
harcarsa da baflar›ya ulaflamaz; çünkü dü¤meler her aç›ld›¤›nda sonuncusunda
tekrar kapanmaktad›r. Bütün bu olanlar›n sonunda Kerem, “ah” çekince a¤z›ndan
mavi bir alev ç›kar ve yanmaya bafllar, Asl› bu atefli söndürmek için çaba harcarsa
da fley yapamaz. Sonunda onun küllerini saçlar›yla toplamak isterken Asl› da ya-
nar ve kül olur. Bütün bu olaylar›n sebebi Keflifl oldu¤unun anlafl›lmas› üzerin Ha-
lep Paflas›’n›n emriyle, Keflifl ve kar›s› öldürülür, Sofu da, Esma adl› bir k›zla evlen-
dirilir (Duymaz 2000).

Kerem ile Asl› hikâyesi, edebiyat›m›z›n en çok bilinen ve sevilen hikâyelerinden biridir. Bu
sevgi tiyatroya, fliire konu olmufltur. Sizce bu sevgi ve ilginin alt›nda, hikâyenin sonundaki
yan›p kül olma motifinin rolü var m›d›r?

ÂfiIK GAR‹P H‹KÂYES‹
Âfl›k Garip hikâyesi, Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan (Kuzey ve Güney), Türkme-
nistan, Özbekistan ve Do¤u Türkistan’da hem yaz›l›, hem de sözlü kaynaklarda
bilinmektedir. Hikâyenin yukar›da sözü edilen ülkelerde pek çok bask›s› yap›l-
m›flt›r. Baz› araflt›r›c›lara göre hikâyenin ç›k›fl yeri Azerbaycan’d›r. Daha sonra do-
¤uya (Türkmenistan, Özbekistan, Do¤u Türkistan) ve bat›ya (Türkiye, Balkanlar)
yay›lm›flt›r.

Hikâye, Türk ülkelerinin d›fl›nda baz› komflu ülkeler aras›nda da sevilip okun-
maktad›r (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 13). Bunun sonucu olarak
1875 y›l›nda hikâye Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yay›mlanm›flt›r. G. Ahmverdi-
yan 1852 y›l›nda Moskova’da yay›mlad›¤› Sayad Nova kitab›nda Âfl›k Garip Hikâ-
yesinden bahsetmifltir. Hikâyenin daha büyük bir anlatmas› G. Tera¤eksandrya’n›n,
Tiflizlerin Zehni Heyat› (Tiflis 1885) adl› kitab›nda yay›mlanm›flt›r.

Âfl›k Garip hikâyesi ile ilgili olarak Türkiye’de Fikret Türkmen taraf›ndan bir
doktora tezi haz›rlanm›flt›r. Âfl›k Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araflt›rma
( 1974) ad›n› tafl›yan çal›flmada hikâyenin kayna¤›, varyantlar›, epizotlar›, fliirleri ve
örnek metinleri çeflitli aç›lardan ele al›narak de¤erlendirilmifltir. Yine Türkiye’de
hikâyenin motifleri pek çok çal›flman›n mukayesesinde (Alptekin, fiimflek, Çolak,
Cemilo¤lu, Karada¤ vb.) ele al›nm›flt›r. 

Hikâye, lisans tezlerinin (Özeren 1976) d›fl›nda doktora tezlerinde de (Cemilo¤-
lu 1988) bulunmaktad›r.

Âfl›k Garip hikâyesi ile Dede Korkut hikâyelerinden Kampüre’nin O¤lu Bams›
Beyrek hikâyesi aras›nda büyük benzerlikler vard›r. Bunlar›n bafl›nda her iki anlat-
mada da görmeyen gözün tedavisi gelmektedir. Bams› Beyrek hikâyesinde Bey-
rek’in babas›n›n; Âfl›k Garip hikâyesinde ise Garip’in annesinin gözleri a¤lamaktan
dolay› kör olmufltur. Görmeyen gözün tedavi edilmesinde Bams› Beyrek’te kan›n
mendille göze sürülmesi, Âfl›k Garip’te ise Hazreti H›z›r’›n at›n›n aya¤›n›n alt›ndan
al›nan topra¤›n göze sürülmesi etkili olmufltur.

1015.  Ünite  -  Sevda Konulu Halk  Hikâyeler i

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

3



Ayr›ca her iki hikâyede de ölümün sembolü olarak kanl› gömlek motifi vard›r.
Beyrek’in öldü haberini Yalanc›o¤lu Yaltacuk, Garip’in öldü haberini ise Kelo¤lan
getirir.

Her iki hikâyede de Beyrek (Deli Ozan) ve Garip dü¤ünün otuz dokuzuncu
gününde dü¤ün evine gelip saz çal›p türkü söylerler.

Âfl›k Garip hikâyesinde tayyi zaman ve tayyi mekan motifleriyle Hazreti H›z›r’›n
çok önemli bir yeri vard›r. Afl›lmas› zor engeller (K›z›lda¤, Erzurum gedi¤i, Kars
da¤lar›) Hazreti H›z›r’›n yard›m›yla afl›l›r.

Âfl›k Garip hikâyesinde Garip gurbete, Senem için istenen k›rk kese alt›n› (bafl-
l›¤›) toplamak için ç›km›flt›r. Baflta yöneticiler olmak üzere her kesim k›rk kese al-
t›n› kendi aralar›nda toplamak isterlerse de Garip günün birinde bafl›na kak›nç ola-
ca¤› düflüncesiyle bütün teklifleri reddeder.

Hikâyenin Özeti: Tebrizli olan Hoca Maksud’un bir o¤lu (Resul) ve bir de k›-
z› (Güllü Han) vard›r. Çocuklar› büyüme ça¤›ndayken babalar› ölür. Hoca Mak-
sud’un mal varl›¤› ergenlik ça¤›ndaki Resul’un çevresindeki asalak insanlar›n art-
mas›na sebep olur. Çok geçmeden de Resul’un arkadafl çevresi de¤iflir. Resul, ye-
ni arkadafllar›yla birlikte içki meclislerine kat›lmaya bafllar. Bir süre sonra miras bi-
ter. Resul kendisine bir meslek aramaya bafllar. Annesi Resul’u de¤iflik meslek
gruplar›na ç›rak olarak verirse de o¤lu bunlar›n tamam›nda baflar›s›z olur. En so-
nunda âfl›kl›¤a bafllamaya karar veren Resul alt› ay kadar bu ifle devam ederse de
bunda da bir arpa boyu yol alamaz.

Berat Gecesi’nde yap›lan helva sohbetinin misafirleri aras›nda Resul’un d›fl›nda
Kelo¤lan da bulunmaktad›r. O, Resul’un durumunu bildi¤i için afla¤›lamak maksa-
d›yla Resul’den saz çal›p türkü söylemesini ister. Bu durumda Resul’ün duadan
baflka yapabilece¤i hiçbir fley kalmam›flt›r. Öyle de yapar. Yats› namaz›n› k›ld›ktan
sonra Allah’a kendisine âfl›kl›k vermesi için dua eder.

Duas› kabul olmufl olacak ki, o gece üçler, yediler, k›rklar Resul’ün rüyas›na gi-
rerler ve ona bade içirirler. Bunun sonucunda Resul sadece âfl›kl›¤› ö¤renmez, ay-
n› zamanda Tiflisli Hoca Sinan’›n k›z› fiah Senem’e de âfl›k olur. Resul, mevsimin
k›fl olmas›ndan dolay› yollar›n tenha ve zaman zaman da kapal› olaca¤›n› bilmesi-
ne ra¤men annesini ve k›z kardeflini de yan›na alarak Tiflis’e gitmeye karar verir.

Tiflis’e ulaflan aileye Can›m Hoca ad›ndaki birisi kucak açar. Gurbete ç›kt›klar›
ve Tiflis’in yabanc›s› olduklar› için de Resul’ün ad› çevrede Garip olarak söylenme-
ye bafllar. Bafllang›çta Tiflis’te Deli Mehmet’in kahvesinde fliir söylemeye bafllayan
Âfl›k Garip’in ünü çok k›sa bir sürede her tarafa yay›l›r. Bu arada Garip’in âfl›k fa-
s›llar›n› dinleyenler aras›nda Senem’in babas› Hoca Sinan da vard›r. Garip’in tav›r-
lar› ve sesini çok be¤enen Hoca Sinan, Garip’ten kendi yan›nda çal›flmas›n› isteyin-
ce o, teklifi tereddütsüz kabul eder. Böylece Garip ile Senem birbirlerini daha ya-
k›ndan görme f›rsat›na kavuflmufl olurlar. 

Çok geçmeden Senem’in arzusu üzerine Garip k›z› babas›ndan ister. Hoca Si-
nan k›z› vermeye raz›d›r, ancak karfl›l›¤›nda kal›n (bafll›k paras›) olarak k›rk kese
alt›n ister. Bu durumda Garip’in yapabilece¤i bir fley yoktur, onun elinden gurbe-
te ç›k›p saz çal›p fliir söylemek ve k›rk kese alt›n› toplamaktan baflka bir seçene¤i
yoktur. Asl›nda bu para çeflitli kesimler taraf›ndan Garip’e verilmek istenirse de o
bunu kabul etmez ve al›n terimin akmad›¤› para günün birinde bafl›ma kak›nç olur
der. Gurbete ç›kmaya karar veren Garip’i bu düflüncesinden annesi, k›z kardefli ve
sevgilisi vazgeçirmeye çal›fl›rlarsa da baflar›l› olamazlar. Sonunda Garip annesi ve
k›z kardefline duvara ast›¤› saz›na kimsenin dokunmamas›n› tembih ettikten son-
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ra; “Ey valide, e¤er bu saz oradan düflerse veyahut bir teli k›r›l›rsa, ben ya geldim
ya öldüm.” der ve bunlarla vedalaflarak yedi y›ll›¤›na gurbete ç›kar.

Bu arada Garip, Senem’den kendisini yedi y›l beklemesini, e¤er bu süre içeri-
sinde gelmezse baflka biriyle evlenmesini ister. Garip’in gidece¤i yerler ve oralar›n
güzelleri Senem’in kafas›nda baz› soru iflaretleri do¤ururursa da, k›z›n yapabilece-
¤i fazla bir fley yoktur.

Annesi, k›z kardefli ve Senem’le vedalaflan Garip önce Erzurum’a gelir ve Aslan
Dede O¤lu Baba Yusuf’un kahvesinde çal›p ça¤›rmaya bafllar. Burada yap›lan âfl›k-
lar yar›flmas›nda Halep Paflas›’n›n âfl›klar›n› yenince, Garip’in itibar› flehrin yöneti-
cileri ve halk aras›nda daha da artar. 

Senem gurbetteki sevgilisine yazd›¤› mektubu ulaflt›rmas› ricas›yla fiah Veled
ad›nda bir bezirgâna verir. Oysa fiah Veled de Senem’i sevmektedir. Mektubu me-
rak eden fiah Veled zarf› açar ve okur. Bu arada fiah Veled yak›n dostu olan Ke-
lo¤lan ile birlikte haz›rlad›klar› plan› da uygulamaya koyar. Buna göre Garip’in da-
ha önce Kelo¤lan’a hediye etti¤i gömle¤i kana bulaflt›r›lacak ve aileye öldü¤ü ha-
beri getirilecektir. Kelo¤lan ve fiah Veled ikilisinin haz›rlad›¤› bu senaryo uygula-
n›r ve kanl› gömlek anneye teslim edilir. Bu ac› kar›fl›sanda ç›lg›na dönen anne ge-
ce gündüz a¤lar ve bunun sonucunda iki gözü de görmez olur.

Bu arada fiah Veled de k›za dünür gönderir. Yap›lacak bir fleyin olmad›¤›n›n
anlafl›lmas› üzerine Senem de fiah Veled’e verilir. Ancak Senem, bu ölüm haberi-
ne inanmaz ve Kelo¤lan’dan do¤ruyu söylemesini ister, Kelo¤lan öldü¤ü haberin-
de diretince Senem ona beddua eder ve çok geçmeden Kelo¤lan ölür. 

Bofl durmayan Garip’in annesi, k›z kardefli ve Senem, ücretini ödedikleri bir be-
zirgândan konuyu araflt›rmas›n› isterler. Senem, Bezirgan’a Garip’in bade içti¤i tas
ile birlikte mührünü de verir, sonra da tasla bedava flerbet da¤›tmas›n› ister:

Bezirgân, Erzurum, Hint, Yemen ve fiam gibi yerleri gezer ve burada Senem’in
verdi¤i tasla flerbet da¤›t›r. Ancak hiç kimse tasa ve mühre sahip ç›kmaz. Günün
birinde Halep’e gelen bezirgân burada da tasla flerbet da¤›t›r. fierbeti tan›yan Ga-
rip tas›n kendisine ait oldu¤unu söyleyince o da bafl›ndan geçenleri bir bir anlat›r.
Ayr›ca Senem’le fiah Veled’in dü¤ünlerinin bafllad›¤› haberini de verir.

Bu haber üzerine Halep Paflas›’ndan izin alan Garip Tiflis’e do¤ru yola ç›kar.
Yolculuk esnas›nda çeflitli zorluklarla karfl›laflan Garip, Hazreti H›z›r’›n yard›m›yla
tüm engelleri aflar ve Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars üzerinden Tiflis’e ulafl›r. Ar-
d›ndan da Hazreti H›z›r, Garip’e, at›n›n aya¤›n›n alt›ndan toprak almas›n› ve anne-
sinin gözüne sürmesini tavsiye eder. Böylelikle annesinin gözleri yeniden görecek-
tir. Garip, Tiflis’e ulaflt›¤›nda karalar giymifl olan k›z kardefliyle karfl›lafl›r. Garip, k›z
kardeflini tan›rsa da, Güllü Han, a¤abeyini tan›yamaz. Ancak Garip’in ›srar›n› da k›-
ramaz ve onu Tanr› misafiri olarak evlerine götürür. Garip’in eve girmesiyle duvar-
da as›l› olan saz›n telleri kopar. Bunun üzerine anne ve k›z kardefl Garip’in evle-
rinde oldu¤unu anlarlar. Hasret giderdikten sonra Garip, Hazreti H›z›r’›n at›n›n
aya¤›n›n alt›ndan ald›¤› topra¤› annesinin gözlerine sürünce göz görmeye bafllar. 

Bu arada fiah Veled’le Senem’in dü¤ünü bafllam›fl ve otuz dokuzuncu gün dol-
mufltur. Garip, âfl›k k›yafetiyle dü¤ün evine gelir ve saz çal›p türkü söylemeye bafl-
lar. Ard›ndan da kendisini tan›t›r ve sevdi¤ini fiah Veled’den al›r. Ancak fiah Ve-
led’in harcamalar›n› göz önüne alarak k›z kardefli Güllü Han’› ona verir. Çiftlere
yeniden k›rk gün k›rk gece dü¤ün yap›l›r, mutlu sona ulafl›l›r (Türkmen 1974).

Âfl›k Garip hikâyesinin kahraman›n›n ad›, Anadolu’da pek çok âfl›¤›n Garip takma ad›yla fli-
ir yazmas›na yol açm›flt›r. Acaba bunda, bu hikâyedeki fliirlerin daha güçlü olmas›n›n rolü
var m›d›r?
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TAH‹R ‹LE ZÜHRE H‹KÂYES‹
Hemen hemen Türkçenin konufluldu¤u her yerde hikâyenin anlatmalar›yla karfl›-
laflmaktay›z. Hem yaz›l›, hem de sözlü kaynaklarda anlatmalar› vard›r. Tahir ile
Zühre hikâyesi Rusça, ‹ngilizce ve Almanca’ya da çevrilmifltir. Son y›llarda bir ope-
ran›n konusu olmufl ve filmi de çevrilmifltir. Hikâyedeki fliirler halk a¤z›nda, cönk-
lerde, yazmalarda ve mecmualarda da bulunabilir. Hikâye, “Meh-Mah”, “Hurflit ile
Mah›mihri” gibi hikâyelerde oldu¤u gibi “astral “ (gök cisimleriyle ilgili) eserlerin
sonradan folklorlaflm›fl varyantlar›d›r. 

Türkiye’de Tahir ile Zühre hikâyesi üzerinde Fikret Türkmen taraf›ndan bir do-
çentlik takdim tezi haz›rlanm›flt›r (1983). Çal›flmada Tahir ile Zühre hikâyesinin yir-
mi dört varyant›, motifleri, epizotlar› ve fliirleri çeflitli yönleriyle de¤erlendirilmifltir.
Kitab›n sonuna ayr›ca yaz›l› ve sözlü kaynaklardan tespit edilen metin örnekleri de
eklenmifltir. 

Tahir ile Zühre hikâyesinin Türkiye’de matbu ve ö¤renci tezlerinde pek çok an-
latmas› mevcuttur (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 14). Ayr›ca halk hi-
kâyeleri üzerinde çal›flan araflt›r›c›lar (Türkmen, Bali, Aslan, Alptekin, fiimflek, Ço-
lak, Cemilo¤lu, Aytaç, vb.) hikâyenin motiflerini çeflitli yönleriyle ele al›p de¤erlen-
dirmifllerdir.

Hikâyenin ö¤renci tezleri (Özeren, 1976) aras›nda da de¤erli anlatmalar› vard›r. 
Tahir ile Zühre hikâyesi çocuksuzluk motifi üzerine kurulmufl olup zamanla

padiflah›n han›m›n›n k›z›n› Tahir’e vermemesi üzerine çile yuma¤› hâline gelmifltir.
Tahir ile Zühre hikâyesini di¤er halk hikâyelerinden ay›ran en önemli taraf› Ta-
hir’in deryaya (›rma¤a) at›lmas›d›r. Sand›¤a konularak Nil Nehri’ne at›lan Tahir,
Göl Padiflah›’n›n k›zlar› taraf›ndan kurtar›l›r. Tahir’in sand›¤a konulmadan önce
sand›¤›n içresinin bal mumu ile iyice kapat›lmas›, yiyecek ve içeceklerin bolca ko-
nulmas›, bugün denizlerin alt›nda dolaflan denizalt›lar›n ilkel tipi olsa gerektir.

Bu hikâyede de Hazreti H›z›r ve tayyizaman-tayyimekân motifiyle karfl›lafl›yo-
ruz. Mardin Kalesi’nde y›llarca hapsolan Tahir dua edince Hazreti H›z›r, bir göz
aç›p kapama an›nda kahraman›m›z› Zühre’ye kavuflturur.

Tahir ile Zühre hikâyesinde dikkatimizi çeken bir baflka motif cad›d›r. Tahir
ve Zühre’yi birbirinden ay›ran, onlar› sadece dünyada de¤il öbür dünyada ka-
vuflmalar›na engel olan tip cad›d›r. Tahir ve Zühre’nin ölümü, sonra da cad›n›n
intihar etmesi ve karn›ndan karaçal› (diken) ç›kmas› sembolik mitler için de gü-
zel bir örnektir.

Hikâyedeki fliirlerin daha çok yedi heceli ve mâni fleklinde olmas› da dikkatler-
den kaçmamaktad›r. Bu da hikâyenin teflekkül etti¤i co¤rafyan›n tespiti bak›m›n-
dan önemlidir.

Hikâyenin Özeti: Zengin bir padiflah›n çocu¤u yoktur, bu sebepten üzüntüsü
hiç bitmemektedir. Padiflah, pek çok yöntemi denemesine ra¤men çocu¤u olmaz.
Padiflah›n lalas›n›n da derdi ayn›d›r. Bu ikili gamlar›n›, üzüntülerini da¤›tmak dü-
flüncesiyle s›k s›k flehir d›fl›na yapt›rd›klar› bahçeye giderler ve orada üzüntülerini
gidermeye çal›fl›rlar, ancak bütün çabalar boflunad›r. En son çare olarak yapacak-
lar› bir fley kalm›flt›r, o da k›yafet de¤ifltirerek gezintiye ç›kmakt›r. Padiflah ve lala-
s› bir süre yolculuk yapt›ktan sonra bir derviflle kar›fl›lafl›rlar. Dervifl, padiflah ve la-
las›n›n s›k›nt›lar›n› bildi¤inden onlara koynundan ç›kard›¤› bir elmay› verir ve bu-
nu eflleriyle birlikte yemelerini, zaman› gelince çocuklar›n›n olaca¤›n› söyler ve
gözden kaybolur. Gerçekten de dokuz ay sonra padiflah›n bir k›z› ve lalan›n da o¤-
lu olur olur.
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Tahir ve Zühre adlar› verilen bu çocuklar, ayn› çevrede büyürler, birlikte oku-
la giderler, hatta bu gençler kendilerinin kardefl olduklar›n› san›rlar. Zühre’nin ba-
bas›n›n bir akarsu kenar›nda (baz› varyantlarda su üzerinde) Hint ve Rum hüküm-
darlar› taraf›ndan yapt›r›lm›fl bahçesi ile saray› bulunmaktad›r. 

Tahir ve Zühre zaman zaman bu bahçeye giderler ve birbirlerine fliir söylerler.
Çok geçmeden de iki genç birbirlerine karfl› ilgi duymaya bafllar. Her f›rsatta baba-
lar›n›n bahçe ve köflküne giden ikilinin aflk dedikodular› her yerde konuflulmaya
bafllar. Bu arada iki genç bir saz ustas›ndan ders al›rlar ve sanatlar›n› icra ederler.
Tahir ve Zühre büyürler ve on befl yafl›na gelirler. Padiflah›n da bir Arap Köle’si
vard›r. Arap Köle günün birinde Tahir ve Zühre’nin birbirlerine âfl›k olduklar›n›
Zühre’nin annesinin yan› s›ra çevreye de anlatmaya bafllar. Baba, dedikodulara
inanmak istemezse de gençleri takip ettirmekten de geri kalmaz ve çok geçmeden
anlat›lanlar›n do¤rulu¤u ortaya ç›kar. Baba, k›z›n› Tahir’e vermek isterse de anne-
si buna raz› olmaz ve bir büyücüden yard›m al›r. 

Büyü tutunca Zühre, Tahir’den so¤ur. Olanlar karfl›s›nda ne yapaca¤›n› flafl›ran
Zühre, babas›n›n yard›m›yla ihtiflaml› bir köflk yapt›r›r ve dad›s›yla buraya yerleflir.
Dad›, Zühre’ye annesinin yapt›klar›n› anlat›nca k›z kendinden geçerek bay›l›r.
Ay›ld›¤›nda yoldan geçen birisinin Tahir’e ait bir türküyü söylemesi onun derdini
art›r›r. Bir süre sonra Tahir’le karfl›laflan Zühre, bafl›ndan geçenleri ona anlat›r. Ta-
hir ve Zühre’nin birlikte oldu¤u haberi çok geçmeden padiflaha iletilir. Böylece
gençler suçüstü yakalanm›fl olurlar. 

Padiflah, dedikodular›n az da olsa önünü kesebilmek için Tahir’i Mardin’e sür-
güne gönderir. Bu arada Mardin ve çevresinde Tahir’in bafl›ndan geçenler ve tür-
küleri dilden dile söylenmeye bafllar.

Zühre de yedi y›ll›k hasretin aflk›yla yan›p tutuflmaktad›r. Günün birinde bir
kervanc› (Kelo¤lan), Zühre’nin Tahir için söyledi¤i türküyü iflitir ve onunla ilgili
haberleri Mardin’deki Tahir’e ulaflt›r›r. 

Zühre’nin s›k›nt›da oldu¤unu anlayan Tahir dua edince Hazreti H›z›r’›n yard›-
m›yla bir göz aç›p kapama an›nda sevdi¤ine kavuflur. Ancak Zühre, Tahir’i tan›ya-
maz, çünkü o yedi y›lda çok de¤iflmifltir ve k›yafeti çok kötüdür. Onun durumuna
ac›yan Zühre ona sadaka bile verir. Sevdi¤inden ayr›lan Tahir, biraz da Zühre’nin
iste¤i üzerine, babas›na kavuflur. Bir süre sonra kendisine gelen Tahir, f›rsat bul-
dukça Zühre ile gizli gizli görüflür. Ancak bu buluflma çok geçmeden Arap Köle ta-
raf›ndan farkedilir ve padiflah durumdan haberdar edilir. Olanlara çok k›zan padi-
flah emrindeki askerlere Tahir’i yakalatmak ister ama ilkinde baflar›l› olamaz. Hat-
ta Tahir padiflah›n onlarca askerini öldürür. Durumu fark eden padiflah yeni asker
gönderince, yap›lacak bir fleyin olmad›¤›n› anlayan Tahir teslim olur. Ard›ndan da
bir sand›¤a kapat›larak deryaya (Nil Nehri) b›rak›l›r.

Sevdi¤inin bafl›na gelenlere üzülen Zühre, Göl Padiflah›’n›n k›z›na mektup ya-
zarak sevgilisinin kurtar›lmas›n› ister. Tahir’i kurtaran k›z onu görünce aflk atefliy-
le yanmaya bafllarsa da aflk›na cevap alamaz, çünkü Tahir Zühre’den baflka kimse-
yi sevmemektedir. Göl Padiflah›’n›n k›z›ndan kaçan Tahir Hazreti H›z›r’›n yard›m›y-
la çok k›sa sürede Zühre’nin yan›na ulafl›r.

Bütün bunlar olurken Zühre de baflka bir gence verilmifltir. Dü¤ün haz›rl›klar›
yap›lmaktad›r. Zühre’nin dad›s› olanlar› gizlice Tahir’e bildirir. K›yafet de¤ifltirerek
dü¤ün evine gelen Tahir, Zühre ile karfl›l›kl› aflk türküleri okurlar. 

Durumu gören Arap Köle, padiflah› haberdar eder. Padiflah da iki âfl›¤›n üzeri-
ne ordu göndertir ve Tahir yakalanarak huzura getirilir. Padiflah›n yak›n çevresinin
iste¤i üzerine Tahir ölümden kurtulur ama çekti¤i ac›lar da onun can›na tak eder
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ve daha fazla dayanamayarak Allah’tan can›n› almas›n› ister. Allah Tahir’in duas›n›
kabul eder ve orac›kta ölür. Bu durumu gören Zühre de dua edince o da ölür. Bu
iki gencin kavuflamamas›na üzülen Arap Köle de olanlara daha fazla dayanamaz
ve intihar eder.

Bütün halk bu iki gencin ölümüne üzülür, cenaze merasimini yaparlar ve iki
âfl›¤› defnederler. Bir süre sonra Tahir’in mezar›nda k›rm›z›, Zühre’nin mezar›nda
ise beyaz bir gül biter. Arap Köle’nin mezar›nda da bir karaçal› ç›kar. Güller tam
birbirlerine kavuflacaklar› s›rada karaçal› onlar›n aras›na girererek bu kavuflmaya
engel olur. (Türkmen 1983) 

Birkaç Bat› diline çevrilen Tahir ile Zühre hikâyesinin bu özelli¤ini ne ile aç›klayabiliriz?

ARZU ‹LE KAMBER H‹KÂYES‹
Arzu ile Kamber hikâyesi Türkiye’nin d›fl›nda, Musul, Kerkük ve Balkanlarda bilin-
mektedir. Hem sözlü, hem de yaz›l› kaynaklarda anlatmalar› vard›r. Araflt›r›c›lar›n
büyük ço¤unlu¤una göre hikâyenin do¤ufl yeri olarak Kerkük gösterilmektedir. Bu
hikâyenin di¤erlerinden ayr›lan en önemli özelliklerinden birisi manzum k›s›mla-
r›n mâni fleklinde olmas›d›r.

Arzu ile Kamber hikâyesi, doktora tezlerinde (Tu¤rul 1969) ve lisans tezlerinde
(Ayhan 1973) de bulunmaktad›r. Hikâye üzerinde Türkiye’de Esma fiimflek (1987)
taraf›ndan haz›rlanan ve henüz yay›mlanmam›fl olan bir yüksek lisans tezi vard›r.

Arzu ile Kamber hikâyesi göçebe hayat›n izlerini tafl›mas› bak›m›ndan son de-
rece önemli bir hikâyedir (Hikâyenin bir örne¤in için bkz. Ek: Metin 15). Kam-
ber’in koyun çoban› olmas›, koyunlar›n köy çeflmesinden sulanmas›, k›zlar›n su
doldurmak için çeflmeye gelmeleri, day›s›n›n atlar›, Arzu’nun gelin giderken ata
bindirilmesi, vb. unsurlar göçebe hayat›n izleridir.

Hikâyenin anlatmalar› aras›nda farkl›l›klar olmakla birlikte Kamber denizden
gelen bir sand›kta bulunur. Arzu ile Kamber hikâyesinde de erkek çocu¤a karfl› s›-
cak bir ilginin duyuldu¤unu görüyoruz. Çünkü A¤a’n›n k›z› olmas›na karfl›l›k o¤ul-
lar› yoktur. Bu sebepten sand›¤›n içerisinde bulunan erkek çocuk sevilmekte ve
evlat edinilmektedir. 

Bu hikâyede de iflleri kar›flt›ran cad› kar›s›d›r. Nitekim hikâyenin sonunda Ta-
hir ile Zühre, Ferhat ile fiirin hikâyelerinde oldu¤u gibi Arzu ve Kamber kavuflama-
maktad›rlar. Mezarlar›ndan ç›kan güllerin kavuflma an›nda onlar› ay›ran cad› çal›
(diken) olarak yine kavuflmaya engel olmaktad›rlar.

Her halk hikâyesinde dua etkilidir. Ancak Arzu ile Kamber hikâyesinde bu çok
daha belirgin olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim Kamber’in bedduas› sonucun-
da Arzu’nun gelin giderken bindi¤i bütün atlar›n beli k›r›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda
“Ya Rabbi Arzu’nun dizinde yatay›m da ondan sonra can›m› al!” diye dua etmesi
üzerine dua kabul edilmekte ve Kamber ölmektedir.

Hikâyenin Özeti: Ahmet ad›ndaki bir çoban›n erkek çocu¤u olmaz. Günün bi-
rinde koyun otlat›rken ›rma¤›n üzerinde bir sand›k görür. Sand›¤›n içinden bir er-
kek çocuk ç›kar. Çoban bebe¤i evine götürür ve ad›n› Kamber koyar. 

Kamber, Ahmet’in k›z› Arzu ile birlikte büyür, birlikte okula gönderilir. Ayr›ca
bunlar birbirlerini kardefl san›rlar. Yine bir gün okul yolunda yollar›n ayr›ld›¤› bir
yerde Arzu ve Kamber hangi yolun daha k›sa oldu¤u konusunda bahse girerler ve
ikisi de seçtikleri yola giderler. Kamber yolu üzerinde rastlad›¤› yafll› bir kad›ndan
Arzu ile kardefl olmad›¤›n› ö¤renir. 

106 Halk Hikâyeler i

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



Arzu dönüflte Kamber’in geldi¤i yoldan gelir ve o da yafll› kad›na rastlar ve
Kamber’in kardefli olmad›¤›n› ö¤renir. Bundan sonra Arzu ile Kamber birbirlerini
sevmeye bafllarlar. Bunun üzerine babalar› her ikisini de okuldan al›r. Arzu evin ifl-
lerini yapmaya bafllar, Kamber de koyun otlatmaya gider. 

Günün birinde çeflmeye su getirmeye giden Arzu, bileziklerini burada unutur.
Kamber kuzular› sulamak için çeflmeye geldi¤inde Arzu’nun bileziklerini bulur. 

Arzu bilezi¤inin Kamber’de oldu¤unu ö¤renince almak için elini Kamber’in koy-
nuna sokar. Bu arada Kamber de Arzu’yu kucaklay›p öper. Bu durumu gören ko-
cakar›, bunlar› ay›rmak için köyün ileri gelenlerini toplayarak onlara ziyafet verir. 

Bu ziyafet s›ras›nda gelenlerden biri Arzu’nun annesinin sütü ile yemek yap›l›p,
Kamber’e yedirilmesini söyler. Bu söylenenleri Arzu’nun küçük kardefli duyar ve
ablas›na durumu anlat›r. Arzu da Kamber’i uyararak yeme¤i yemesini engeller. 

Kamber, Arzu’nun yan›ndan ayr›l›p bir flehre gider. Orada bir a¤an›n yan›nda
çal›flmaya bafllar. Bu a¤an›n da bir o¤lu vard›r. Bir gün bu o¤lan k›rk arkadafl›yla
gezerken yollar› Arzu’nun günlük olarak su ald›¤› p›nara düfler. Kocakar›n›n yard›-
m›yla Arzu’yu gören o¤lan bay›l›r. Çünkü o Arzu’ya bir görüflte âfl›k olmufltur. 

Arkadafllar› taraf›ndan ay›lt›lan o¤lan, babas›n› Arzu’ya dünür gönderir. Ar-
zu’nun babas› o¤lana Arzu’yu verir. Daha sonra dü¤ün için k›rk gün geriye gün ke-
sip memleketlerine dönerler. 

Kamber, a¤an›n o¤lunun kendi sevgilisi ile niflanland›¤›n› duyunca day›s› Araz
Bey’in yan›na gider. Day›s›, Kamber’e k›rk atl› vererek Arzu’yu kurtarmas›n› söy-
ler. Kendi at› olan Düldül’ü de Kamber’e verir. 

Kamber atl›larla birlikte Arzu’nun köyüne var›r. Atl›lar›n geldi¤ini gören koca-
kar›, bir torba leblebi al›p çocuklarla mezarl›¤a gider. Kocakar› gözüne biber at›p,
yeni bir mezar›n bafl›nda a¤lamaya bafllar. Kamber, kad›na niçin a¤lad›¤›n› sordu-
¤unda, o, Arzu’nun öldü¤ünü, bu sebepten a¤lad›¤›n› söyler. 

Ac› haberi duyan Kamber bay›l›r. Kendine geldi¤inde at›na binip da¤a ç›kar. 
Uzun zaman da¤larda dolaflan Kamber, Arzu ile vedalaflmak için mezarl›¤a va-

r›r. Fakat bir türlü mezar› bulamaz. Orada bir çiftçi ile karfl›lafl›r. Çiftçiden Arzu’nun
ölmedi¤ini ve flu anda a¤an›n o¤lu ile dü¤ününün yap›ld›¤›n› ö¤renir. 

Kamber hemen dü¤ün evine var›r. Orada onu tan›mazl›ktan gelirler. Bunun
üzerine Kamber beddua eder. 

Dü¤ünden sonra gelini götürmeye gelenler Arzu için at ararlar. Ancak Kam-
ber’in bedduas› üzerine Arzu’nun bindi¤i bütün atlar›n beli k›r›l›r. Sadece Kam-
ber’in at› sa¤lam kal›r. O da Kamber’den baflkas›n› yan›na yaklaflt›rmaz. At›n bafl›-
n› çekece¤ine dair söz alan Kamber, at› alarak gelinin yan›na gelir. Arzu Kamber’in
at›na bindirilir. 

Yolda Arzu at› mahmuzlay›nca at Kamber’in ayaklar›na basar. Kamber’in çiz-
meleri kanla dolar. Arzu, Kamber’e kan›n› silmek için bir mendil verir. Kamber bir
f›rsat›n› bulup Arzu’yu öptükten sonra oradan uzaklafl›r. 

Arzu, a¤an›n evine gelin gider, ancak Kamber’in bedduas› sonucunda damat
ölür. fiehirde yas ilân edilir. 

Kamber diyar diyar gezdikten sonra günün birinde Arzu’nun bulundu¤u flehre
var›r ve dua eder: “Yarabbi Arzu’nun dizi üzerinde biraz yatay›m da can›m› son-
ra al.” der.

Kamber, Arzu’nun yan›na gelir. Çok yorgun oldu¤unu söyleyerek Arzu’nun di-
zine yatar. Gün a¤ar›rken de kald›rmas›n› Arzu’dan ister. Arzu, Kamber’i uyand›r-
maya k›yamaz. Sabaha kadar bekleyen Arzu geç de olsa onun öldü¤ünü anlar. 
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Kamber’in ac›s›na dayanamayan Arzu, Allah’a yalvararak kendisinin de can›n›
almas›n› ister ve orada ölür. 

Kocakar›, o¤lan›n babas›yla beraber Arzu’yu aramaya ç›kar. Kar›, bunlar› arar-
ken bir gül a¤ac›n›n dibinde Arzu ile Kamber’in birbirlerine sar›l› durumda ölüle-
rini bulur. Adam kar›ya bu hâli sorar. Kocakar› da bunlar›n birbirlerini sevdikleri-
ni ancak kendisinin bunlar› ay›rd›¤›n› söyler. Adam bu sözleri duyunca kocakar›y›
orada öldürür. K›l›c›n ucunda damlayan bir damla kan iki âfl›¤›n aras›na düfler.
Adam bir mezar yapt›r›p onlar› mezara gömdürür. 

Her y›l ikisinin mezar›nda birer gül biter. Güller aç›p da birbirine kavuflacakla-
r› s›rada kocakar›n›n bir damla kan› kara çal› olup onlar›n aras›nda ç›kar. Böylece
bunlar›n kavuflmalar›na engel olur (fiimflek 1987: 289-302).

Arzu ile Kamber hikâyesi, Türkiye’den daha çok Kerkük Türkleri aras›nda ilgi görmekte-
dir. Bu ilginin sebeplerini nas›l aç›klayabilirsiniz?

HURfi‹T ‹LE MAHIM‹HR‹ H‹KÂYES‹
Hikâye, Türkiye’nin ve Balkanlar’›n d›fl›ndaki Türk devletlerinde bilinmemektedir.
Hikâye hem yaz›l› kaynaklarda vard›r, hem de halk aras›nda sözlü olarak yaflamak-
tad›r. Türkiye’de hikâyenin de¤iflik bölgelerden derlenen çok say›da sözlü metni
ö¤renciler taraf›ndan tespit edilerek yaz›ya aktar›lm›flt›r (Çelik 1971; Yaz›c› 1971;
Balbay 1973). Ö¤renci tezlerinin d›fl›nda Hurflit ile Mah›mihri hikâyesi üzerinde Sa-
im Sakao¤lu ve Ali Duymaz taraf›ndan haz›rlanan ve Kültür Bakanl›¤› yay›nlar› ara-
s›nda yer alan bir kitap vard›r. Bu çal›flmada hikâyenin yaz›l› metinleri ve anlatma-
lar› çeflitli yönleriyle (motif, fliir, epizot vb.) de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca halk hikâye-
leri üzerinde çal›flanlar (Türkmen, Bali, fiimflek, Koçak, Duymaz, Cemilo¤lu, Alp-
tekin vb.) bu hikâyeyi çeflitli aç›lardan de¤erlendirmifllerdir.

Hurflit ile Mah›mihri hikâyesi de göçebe hayat›n izleri üzerine kurulmufl allego-
rik bir hikâyedir. Hikâyede, yaylaya göçülmesi, göç s›ras›nda Mah›mihri’nin ocak-
l›k tafl› alt›na mektup b›rakmas›, av s›rasanda b›rak›lan flahinin Mah›mihri’nin ça-
d›r›na girmesi, vb. bu hususlardan baz›lar›d›r.

Yedi erkek kardeflin tek k›z kardefli olan Mah›mihri’nin resmini Hurflit’e göste-
ren dervifller, onun bay›lmas›na sebep olurlar, ancak ay›ld›ktan sonra onu teselli
etme ifli de dervifllere düflmektedir. Bu hikâyede dikkati çeken hususlardan birisi
de Hurflit’in rüyada gördüklerini kimseye anlatmayacak olmas›d›r. 

Ava giden Hurflit flahini b›rakt›¤›nda onun bir çad›rdan içeriye girdi¤ini görür ki
bu çad›r Mah›mihri’nindir. fiahinini takip eden Hurflit k›z› görünce bay›l›r. Ay›ld›-
¤›nda ise iki sevgili karfl›l›kl› olarak fliir söylerler. Her ne kadar badenin verilifli s›-
ras›nda üç badeden söz edilmiyorsa da bu tek bade üç badenin de ifllevlerini ye-
rine getirmektedir. 

Hikâyenin Özeti: Padiflah›n bir o¤lu olur, ad›n› Hurflit koyar. Hurflit, dört ya-
fl›na gelince okula gönderilir ve on yafl›nda bütün ilimleri ö¤renip okulu tamamlar.
Ard›ndan savafl aletlerini kullanmay› ö¤renir. 

Hurflit evlilik ça¤›na gelince babas› onu evlendirmek ister. Fakat o¤lan kendi
yak›fl›kl›l›¤›na denk bir k›z›n olmad›¤›n› düflünerek, birazc›k da kibirlenerek, bu
teklife karfl› ç›kar. 

Uçma’an flehrinin beyinin Mah›mihri ad›nda çok güzel bir k›z› vard›r. Bey, k›z›-
na lay›k erkek olmad›¤›n› düflünerek k›z›n› kimseyle evlendirmek istemez.
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Ocakl›k tafl›: Halk hikâyeleri
(Cihan ve Abdullah, fiah
‹smail, Hurflit ile
Mah›mihri)nde sevdi¤i
delikanl›dan kaç›r›lan k›z,
gitti¤i yeri bildiren mektubu
çad›r›n k›blesinde olan ikisi
sabit birisi bozulabilen
ocakl›k tafl›n›n alt›na
b›rak›r.



Mutsuz bir flekilde dolaflan Hurflit rüyas›nda Murat Tepesi ad›nda bir yere var›r.
Orada k›rklarla karfl›lafl›r. K›rklar ona Mah›mihri’nin tasvirini gösterir. K›z›n tasviri-
ni gören Hurflit’in akl› bafl›ndan gider, bay›l›r. K›rklar k›z›n aflk›na ona bir kadeh
ab›hayat verirler ve: “A¤lama o¤ul biz bunu sana münasip gördük. Bu senin na-
sibindir, yedi ay tamam olunca ona kavuflacaks›n. Ancak bizi gördü¤ünü kimse-
ye söyleme.” diyerek ortadan kaybolurlar. Hurflit uyand›¤›nda yan›nda hiç kimseyi
göremez. O, günden güne Mah›mihri’nin aflk›yla yan›p tutuflur. K›rklar›n tenbihin-
den dolay› da aflk›n› kimseye söyleyemez.

Hurflit, aflk›ndan dolay› gece gündüz a¤lar, sarar›p solar. Bunun derdini kim-
se bilemez. Bir gün Hurflit, H›de kenar›ndaki saray›nda gökyüzünü seyrederken
turnalar›n geçti¤ini görünce hemen saz›n› eline al›p turnalara Mah›mihri’nin ye-
rini sorar.

Alt› ay dolar, Hurflit’in Mah›mihri’ye kavuflmas›na bir ay kal›r. Hurflit’in sarar›p
soldu¤u babas›na iletilir. Baba, hekimleri, ulemay› toplay›p o¤lunun derdine çare
arar. Ancak kimse Hurflit’in derdini anlamaz. 

fiehrin içinde yedi sarhofl vard›r. Bunlar padiflaha gelip Hurflit’in derdine çare
bulabileceklerini söylerler. Hurflit’i saraydan alarak bir has bahçeye giderler. Mec-
lis kurulunca Hurflit saz› eline al›p olanlar› bir bir anlat›r. Kâtibin yazd›klar›ndan
Hurflit’in aya âfl›k oldu¤unu san›rlar. Hurflit’ten tevbe isti¤far etmesini isterler. Hur-
flit söylenenleri duyunca babas›n›n huzurunda da ayn› fleyleri anlat›r. 

Bu arada k›rklar›n vaadetti¤i gün tamam olur. Hurflit, k›rklar›n k›z› gösterdi¤i
yere gider. Sabah namaz›n› k›ld›ktan sonra etraf› gezmeye bafllar. Geylâni Yayla-
s›’nda kurulu olan çad›rlar› görür. Hurflit av› yakalamak için elindeki flahini salar.
fiahin av›n peflinden bu çad›rlara do¤ru gider. 

Oban›n erkekleri Kara Han ile savaflmaya giderler. Obada sadece kad›nlar ka-
l›r. Bu durumdan haberi olmayan Hurflit flahini bulmak için obaya var›r. Mah›mih-
ri’yi orada görünce akl› bafl›ndan gider ve düflüp bay›l›r. Hemen bir hoca ça¤›r›l›r.
Hoca, bu delikanl›n›n ilac›n›n Mah›mihri oldu¤unu ve ancak o¤lana sar›l›rsa ken-
dine gelece¤ini söyler. 

Hemen bir çad›r kurulur. Mah›mihri Hurflit’e sar›l›nca Hurflit kendine gelir. Sa-
z›n› eline al›p derdini anlatmaya bafllar. Hurflit söyledikçe Mah›mihri de karfl›l›k ve-
rir. Hurflit ile Mah›mihri birbirlerine söz verdikten sonra ayr›l›rlar.

Hurflit babas›na gelip olanlar› anlat›r ve k›za dünür gitmesini ister. Padiflah k›-
z›n kardefllerine dünür gider. Kardefller de k›rk gün süre isterler. 

Otuz gün dolunca yedi kardefl Mah›mihri’yi alarak oradan uzaklafl›rlar. Hurflit,
Mah›mihri’ye bir haberci gönderir. Haberci Mah›mihri’nin gitti¤ini Hurflit’e bildirir.
Haberi duyan Hurflit’in akl› bafl›ndan gider, o da oradan uzaklafl›r. Bir çeflme bafl›-
na varan Hurflit; “Acaba benim Mah’›m buralarda gezdi mi, ocak tafl›na elini sür-
dü mü?” diyerek ocak tafl›n› kald›r›nca Mah›mihri’nin mektubunu bulur. Mektup-
tan sevgilisinin Yüzbafl› Han ile evlendirilece¤ini ö¤renir. Yola ç›kan Hurflit bir
yaylaya var›r. Yaylada bir çobana rastlar. Çobandan Mah›mihri’nin nereye gitti¤ini
ö¤renir ve günlerce süren yolculuktan sonra Uçma’an flehrine var›r. fiehirde su dol-
duran bir yafll› kad›na rastlar. Kad›n, Hurflit’i evine götürüp karn›n› doyurur. Son-
ra Hurflit’i Hasbahçe denilen yere gönderir. Oraya var›nca afliretin beyinin k›z› Boz
Kula’y› görür. Boz Kula’ya Mah›mihri’ye âfl›k oldu¤unu söyler. Burada bulunan
Hasret Hatun, Hurflit’e yard›m eder. Hatun, Kara Han’›n emrinde olan üç o¤luna
haber salar. Bunlara Hurflit’in Mah›mihri’ye kavuflmas›n› sa¤lamalar›n› ister. Üç
kardefl Hurflit’i alarak Kara Han’›n huzuruna ç›kar›rlar. Onun amcalar›n›n o¤lu ol-
du¤unu söylerler. Kara Han, Hurflit’i hazinedar›n yan›na yard›mc› olarak verir. 
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Hurflit oradan ayr›l›p kahveye gider. Orada kahvecinin verdi¤i sazla çal›p söy-
ler. Hurflit’in sesini duyan kahveci, hemen Kara Han’a haber verir. Kara Han Hur-
flit’i huzura ça¤›r›r. 

Hurflit, Han’›n huzurunda Mah›mihri’ye olan aflk›n› saz›yla dile getirir. Sonra
tekrar kahvehaneye gelip oturur. Kara Han meclisi kurar. Kadehçibafl› flerbetlere
rak› katt›¤› için herkes sarhofl olur. Bu arada Hasret Hatun, Mah›mihri’yi Hurflit’in
yan›na getirir. Hurflit Mah›mihri ile birlikte yola ç›kar. Yolda düflmanla karfl›lafl›rlar
ve düflman› helak ederler, daha sonra da bir hana gelirler. Burada haramiler tara-
f›ndan yakalan›rlar. Haramiler Hurflit’i öldürmesi için bir arab› görevlendirirler. Bu
arap Hurflit’in babas›n›n arab›d›r. Hurflit, araba kendini tan›t›r. Arap, Hurflit’i öldür-
mekten vazgeçer. Arapla Hurflit birlikte bütün haramileri tek tek öldürürler. Mah›-
mihri’yi ma¤aradan ç›kar›p memleketlerine do¤ru yola ç›karlar. 

Hurflit babas›n›n huzuruna gelir. Sonra Hurflit ile Mah›mihri’nin dü¤ünleri yap›-
l›r ve âfl›klar muratlar›na ererlar. (S. Sakao¤lu -A.Duymaz, Hurflit ile Mahimihri
Hikâyesi, Ankara 1996, 91-135)

Hurflit ile Mah›mihri hikâyesinin kahramanlar›n›n adlar› gök cisimleriyle ilgilidir. Tahir
ile Zühre hikâyesinin kahramanlar›ndan birinin ad›nda da böyle bir özellik vard›r. Siz, bu
gök cisimleriyle kahraman adlar›n›n aras›nda nas›l bir ba¤ kurabilirsiniz?
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Erciflli Emrah ile Selvihan hikâyesini tan›mak

Sevda konulu halk hikâyeleri aras›nda yayg›n bir
flöhrete sahip olan Erciflli Emrah ile Selvi Han hi-
kâyesi, XVII. yüzy›lda yaflam›fl olan Erciflli Emrah
ile Selvi Han’›n hayat› etraf›nda oluflmufltur. Hem
sözlü kaynakta anlatmalar›, hem de yaz›l› kaynak-
larda nüshalar› olan Erciflli Emrah ile Selvi Han hi-
kâyesi, Türkiye’nin d›fl›nda; Azerbaycan, Türkme-
nistan ve Balkanlarda da bilinmektedir. Araflt›r›c›-
lar›n büyük ço¤unlu¤unun kanaatine göre hikâ-
yenin do¤ufl yeri Do¤u Anadolu Bölgesidir. 
Erciflli Emrah ile Selvihan hikâyesi, hikâye kahra-
man› Erciflli Emrah’›n, Selvi’ye kavuflmak için çek-
ti¤i çilelerin anlat›ld›¤› bir hikâyedir. Emrah, Sel-
vi’sinin aflk›na yollara düflmüfl, fiaho¤lu fiah Ab-
bas’›n huzuruna ç›km›fl; kendisinin badeli bir âfl›k
oldu¤unu ispat etmifltir. 
Kad›n kahraman Selvi de Emrah kadar aflk›na sa-
d›k biridir. Emrah, Selvi’ye kavuflma yollar›nda
çile çekip mücadele ederken Selvi de Emrah’a
kavuflabilmek için kendisine talip olanlara karfl›
çeflitli taktikler uygulayarak zaman kazan›r. Em-
rah pek çok çile ve meflakkatten sonra Selvi Han’a
kavuflur. Önce Selvi Han ile bir hafta sonra da
Selâtin Peri ile dü¤ünleri yap›l›r.

Karaca O¤lan ile ‹smikan Sultan hikâyesini

tan›mak 

Hikâyenin Radloff’un Proben adl› eserinin VII.
cildinde yer alan tek metni vard›r. Metin bafllan-
g›ç itibariyle Türk ve dünya masallar› aras›nda
çok yayg›n olan Üç Turunçlar’›n temel motifi olan
ihtiyar kad›n›n testisinin k›r›lmas› üzerine onun
“üç turunçlar›n h›flm›na u¤rayas›n” fleklindeki
bedduas›yla bafllamaktad›r. Hikâye, kahramanal-
r›n birbirine kavufltu¤u, mutlu sonla biten hikâ-
yelerdendir. 

Kerem ile Asl› hikâyesini tan›mak

Do¤ufl yeri olarak do¤u Anadolu Bölgesi gösteri-
len Kerem ‹le Asl› hikâyesi halk aras›nda anlat›l-
makta ve yaz›l› kaynaklarda görülmektedir. Hi-
kâye Türk dünyas›n›n pek çok bölgesinde bilin-
mektedir. Kerem ile Asl› hikâyesi XVII. yüzy›lda
yaflad›¤› san›lan Âfl›k Kerem’in hayat› etraf›nda
teflekkül etmifltir. Kerem ile Asl› hikâyesi din fark-

l›l›¤› üzerine kurulmufltur. Bafllang›ç itibariyle As-
l›’n›n as›l ad› Meryem, Kerem’in ad› ise Maham-
met’tir. Daha adlar›n konulmas›yla bafllayan aile-
ler aras› mücadele, hikâyenin bafl›ndan sonuna
kadar devam etmektedir. Kahramanlar “Kerem”
ve “Asl›” kelimelerini birbirlerine mahlas verirler.
Hikâyenin bir çok özel motifi olmakla birlikte en
ay›rc› noktas›, sonundaki Asl›’n›n giydi¤i büyülü
elbise yüzünden Kerem’in “ah” çekerek alev al-
mas›, Asl›’n›n da Kerem’in küllerini saçlar›yla top-
lamak isterken yanmas›d›r.

Âfl›k Garip hikâyesini tan›mak

Âfl›k Garip hikâyesi Türk dünyas›n›n pek çok
bölgesinde bilinmektedir. Baz› araflt›r›c›lara göre
hikâyenin ç›k›fl yeri Azerbaycan’d›r. Daha sonra
do¤uya (Türkmenistan, Özbekistan, Do¤u Tür-
kistan) ve bat›ya (Türkiye, Balkanlar) yay›lm›flt›r.
Hikâye, yetimlik, nazmada dua ederek âfl›k ol-
ma, bafll›k paras› için gurbetye ç›kma, niflanl› k›-
z›n sevgilisinin dönüflünü yedi y›l beklemesi, H›-
z›r’›n yard›m›yle engelleri aflma ve afl›¤›n, niflan-
l›s› genç k›z›n baflka biriyle yeniden evlendirildi-
¤i dü¤ün töreni s›ras›nda geri gelemsi motifleri
ile özelleflmektedir. 

Tahir ile Zühre hikâyesini tan›mak

Tahir ile Zühre hikâyesi de t›pk› di¤er hikâyele-
rimiz gibi çocuksuzluk motif üzerine kurulmufl
olup Türkçenin konufluldu¤u her yerde bilinen
bir hikâyedir. Hikâye çeflitli yabanc› dillere de
çevrilmifltir. Hikâye, büyü ile bildiklerini unuttur-
ma ve ölen sevgililierin mezar› üzerinde gül bit-
mesi ama güllerin kara çal› ile birbirinden ayr›l-
mas› motifleri ile özelleflmektedir.
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Arzu ile Kamber hikâyesini tan›mak

Arzu ile Kamber hikâyesi, göçebe hayat›n izle-
rini tafl›mas› bak›m›ndan di¤er halk hikâyelerin-
den biraz farkl›l›k gösterir. Kamber’in koyun ço-
ban› olmas›, koyunlar›n köy çeflmesinden su-
lanmas›, k›zlar›n su doldurmak için çeflmeye
gelmeleri, day›s›n›n atlar›, Arzu’nun gelin gider-
ken ata bindirilmesi, vb. unsurlar göçebe haya-
t›n izleridir. Arzu ile Kamber hikâyesi Türki-
ye’nin d›fl›nda, Musul’da, Kerkük’te ve Balkan-
larda bilinmektedir. Araflt›r›c›lar›n büyük ço¤un-
lu¤una göre hikâyenin do¤ufl yeri Kerkük’tür.
Bu hikâyenin di¤erlerinden ayr›lan en önemli
özelliklerinden birisi manzum k›s›mlar›n mâni
fleklinde olmas›d›r. Ayr›ca hikâye, sonundaki
ölen sevgililierin mezar› üzerinde gül bitmesi ve
onlar›n kara çal› ile birbirinden ayr›lmas› motifi
ile de özelleflmektedir.

Hurflit ile Mah›mihri hikâyesini tan›mak

Hurflit ile Mah›mihri hikâyesi de Arzu ile Kam-
ber gibi göçebe hayat›n izleri üzerine kurulmufl
allegorik bir hikâyedir. Hikâyede, yaylaya gö-
çülmesi, göç s›ras›nda Mah›mihri’nin ocakl›k ta-
fl› alt›na mektup b›rakmas›, av s›ras›nda b›rak›-
lan flahinin Mah›mihri’nin çad›r›na girmesi, vb.
bu hususlardan baz›lar›d›r. Sonunda iki kahra-
man›n birbirine kavufltu¤u, mutlu sonla biten hi-
kayelerdendir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi sevgi konulu halk hikayele-
rinden biri de¤ildir?

a. Âfl›k Garip
b. Tahir ile Zühre
c. Arzu ile Kamber
d. fiah ‹smail
e. Hurflit ile Mah›mihri

2. Erciflli Emrah ile Selvihan hikâyesini bilimsel yön-
temlerle ele alan bilgin afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Umay Günay
b. Saim Sakao¤lu
c. Nerin Köse
d. Ali Berat Alptekin
e. Muhan Bali

3. Afla¤›daki derleyici ve araflt›r›c›lardan hangisi Kö-
ro¤lu ile ilgilenmemifltir?

a. Wilhelm Radloff
b. Esma fiimflek
c. Bilge Seyido¤lu
d. Saim Sakao¤lu
e. Ali Berat Alptekin

4. Afla¤›dakilerden hangisi Kerem ile Asl› hikâyesinin
kahramanlar›ndan biri de¤ildir?

a. Arapüzengi
b. Halep Paflas›
c. Sofu
d. Keflifl
e. Esma

5. Dede Korkut hikâyelerinden olan Bams› Beyrek ile
aralar›nda konu benzerli¤i olan halk hikâyemiz afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Leyla ile Mecnun
b. Ferhat ile fiirin
c. Köro¤lu
d. Âfl›k Garip
e. Kerem ile Asl›

6. Tahir ile Zühre hikâyesi afla¤›daki dillerden hangisi-
ne çevrilmifltir?

a. Frans›zca
b. Almanca
c. Bulgarca
d. Yunanca
e. Makedonca

7. Araflt›r›c›lar›n büyük ço¤unlu¤una göre do¤ufl yeri
Kerkük olan hikâyemiz afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Arzu ile Kamber
b. Ferhat ile fiirin
c. Âfl›k Garip
d. Hurflit ile Mah›mihri
e. Tahir ile Zühre

8. Türkiye ile Balkanlar d›fl›ndaki co¤rafyalarda bilin-
meyen, göçebe hayat›n›n izlerini tafl›yan, kad›n kahra-
man›n yedi erkek kardeflin tek k›z kardefli oldu¤u hikâ-
yemiz afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bams› Beyrek
b. Ferhat ile fiirin
c. Arzu ile Kamber
d. Âfl›k Garip
e. Hurflit ile Mah›mihri

9. Âfl›k Garip ve Tahir ile Zühre’yi bilimsel yöntemler-
le inceleyen araflt›r›c›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Muhan Bali
b. Saim Sakao¤lu
c. Fikret Türkmen
d. Ali Berat Alptekin
e. Nerin Köse

10. Hurflit ile Mah›mihri hikâyesini inceleyen iki
araflt›rmac›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Mehmet Kaplan- Muhan Bali
b. Saim Sakao¤lu-Ali Duymaz
c. Pakize Pervin Aytaç-Esma fiimflek
d. Saim Sakao¤lu-Ali Berat Alptekin
e. Ali Berat Alptekin-Zekeriya Karadavut

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Sevgi konulu Halk Hi-
kâyeleri” bölümüne bak›n›z.

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Erciflli Emrah ile Selvi-
han Hikâyesi” bölümüne bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Karac O¤lan ile ‹smi-
kan Sultan Hikâyesi” bölümüne bak›n›z.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Kerem ile Asl› Hikâye-
si” bölümüne bak›n›z.

5. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Âfl›k Garip Hikâyesi”
bölümüne bak›n›z.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Tahir ile Zühre Hikâ-
yesi” bölümüne bak›n›z.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Arzu ile Kamber Hikâ-
yesi” bölümüne bak›n›z.

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Hurflit ile Mah›mihri
Hikâyesi” bölümüne bak›n›z.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Tahir ile Zühre Hikâ-
yesi ve Âfl›k Garip Hikayesi” bölümlerine tekrar
bak›n›z.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Hurflit ile Mah›mihri
Hikâyesi” bölümüne bak›n›z.

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

Hikâyedeki adlar›n bir bölümü s›radan adlar olmay›p
tarih sayfalar›nda bulabilece¤imiz adlara benzemekte-
dir. Do¤u Anadolu tarihini, özellikle Van ve yöresinin
tarihini araflt›ran bilginler, hikâyedeki olaylar›n baz›lar›-
n›, tarih kitaplar›yla birlikte gezi kitaplar›nda bulabil-
mektedirler.

S›ra Sizde 2

Halk hikâyelerimizin kahramanlar›ndan baz›lar› gerçek,
baz›lar›ysa hayali kahramanlard›r. Karaca O¤lan gibi
gerçek bir âfl›¤›n hayat› etraf›nda bir halk hikâyesinin
oluflturulmas› kaç›n›lmazd›. Ayr›ca, onun gibi çok sevi-
len birinin hayat› etraf›nda halk hikâyesi oluflturulmas›
da yad›rganmamal›d›r. Ayr›ca, bu hikâyelerin daha çok
son 60-70 y›lda yazarlar›m›z taraf›ndan kaleme al›nma-
s› da ilgi çekicidir. W. Radloff vb. derleyicilerde hayat
bulan az say›daki anlatmalar› da, âfl›¤›m›z›n flöhretine
ba¤layabiliriz.

S›ra Sizde 3

Hikâyenin sonunda, kahramanlar›n yan›p kül olmalar›
do¤rudan anlatmay› etkilemifl olmayabilir. Ancak hikâ-
yedeki farkl› motiflerle birlikte düflünüldü¤ü zaman ya-
n›p kül olma motifi de hikâyenin sevilmesini tetiklemifl
olabilir. fiunu da söyleyebiliriz; bu hikâyenin kahra-
manlar›n›n yap›s›nda görülen farkl›l›k da sevilme veya
ilgiyle dinleme sebeplerinden olabilir.

S›ra Sizde 4

Âfl›k edebiyat›m›zda çokça al›nan ve kullan›lan takma
adlar vard›r. Bunun sonucu olarak âfl›klar, kendi sosyal
durumlar›n› dile getirmek için Garip vb. (Öksüz, Kul,
vb.) takma adlar› daha s›k seçerler. Ayr›ca Âfl›k Garip’in
Anadolu’da hikâye kahraman› olarak çok sevilmesi de
bu takma adlar›n al›nmas›nda rol oynam›fl olabilir.

S›ra Sizde 5

Tahir ile Zühre hikâyesinin birkaç Bat› diline çevrilme-
sinde çeflitli sebepler olabilir. Bunlar›n bafl›nda, hikâye-
nin konusunun Bat›l›lar›n da yad›rgamayaca¤› bir konu
olmas› gelebilir. Ayr›ca, soruda da belirtildi¤i üzere bu
hikâyelerde yer alan fliirlerin daha güçlü oldu¤u da dü-
flünülebilir. Son bir madde ise, hikâyeyi yabanc› dillere
çevirenlerin özel sevgileri olabilir.

S›ra Sizde 6

Türkiye’de anlat›lan halk hikâyelerinin say›s›n›n çoklu-
¤una karfl›l›k Kerkük’te bu say› çok azd›r. Bunun sonu-
cu olarak da orada yaflayan Türkler de s›k s›k dinleme
f›rsat›n› yakalam›fl olmal›d›r. Ayr›ca, bu hikâyenin ç›k›fl
yerinin Kerkük olarak belirtilmesi de ilgiyi art›rm›fl ola-
bilir.

S›ra Sizde 7

Do¤u edebiyatlar›nda, kahraman adlar›n›n gök cisimle-
riyle ba¤lant›l› olmas› çok eskilere dayan›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dede Korkut hikâyelerini tan›yabilecek,
Dede Korkut hikâyeleriyle halk hikâyeleri aras›ndaki benzerli¤i ifade edebi-
lecek,
Halk hikâyeleri ile Meddah hikâyeleri aras›ndaki iliflkiyi aç›klayabilecek,
Halk hikâyeleri ile Kitabi, Mensur, Realist ‹stanbul Hikâyeleri aras›ndaki ben-
zerli¤i aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Dede Korkut hikâyeleri 
• Meddah hikâyeleri
• Kitabi Mensur realist ‹stanbul

hikâyeleri 
• Tayyarzade hikâyesi 

• Sansar Mustafa hikâyesi
• Cevri Çelebi hikâyesi
• T›flî ile ‹ki Biraderler hikâyesi
• Hançerli Han›m hikâyesi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹
Ünitenin bu bölümünde, Türk edebiyat› içerisinde çok önemli bir yeri olan Dede
Korkut hikâyeleri hakk›nda çok k›sa bilgi verilecek, daha sonra da, halk hikâyele-
riyle olan iliflkisi çeflitli aç›lardan de¤erlendirilecektir.

Dede Korkut Hikâyeleri ve Baz› Özellikleri
Türk edebiyat›n›n en önemli eserlerinden birisi 12 hikâyeyi içine alan Dede Kor-
kut Kitab›’d›r. Bu eser üzerinde yerli ve yabanc› araflt›r›c›lar taraf›ndan yüzlerce ça-
l›flma yap›lm›flt›r. 

Eserin iki önemli yazmas› bulunmakta olup bunlar Almanya’n›n Dresden fleh-
rinde ve Vatikan’dad›r.

Dresden nüshas› 1815 y›l›nda H. O. Fleischer taraf›ndan bulunmufltur. Her ne
kadar nüshay› Fleischer bulmuflsa da onu bilim dünyas›na H. F. von Diez tan›tm›fl-
t›r. Vatikan nüshas›n› ise 1950 y›l›nda Ettore Rossi bilim dünyas›na tan›tm›flt›r.

Baz› araflt›r›c›lar Dede Korkut hikâyelerinin Berlin nüshas›ndan da söz ederler.
Ancak bu nüsha Dresden nüshas›n›n kötü bir kopyas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

On y›l kadar önce Türk kamuoyunda Dede Korkut hikâyelerinin M›s›r nüshas›-
n›n bulundu¤undan söz edilmiflse de, bu daha önce Pertev Naili Boratav’›n Türk
Dil Kurumunda bulundu¤unu söyledi¤i Bams› Beyrek hikâyesinin bafl taraf›d›r. 

Bir girifl ve on iki hikâyeden oluflan Dede Korkut hikâyelerinin konusu da çe-
flitlilik göstermektedir. Bunlardan birinci (Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han) ve on ikin-
ci (‹ç O¤uzun D›fl O¤uza Asi Olup Beyrek’in Öldürülmesi) hikâyelerde O¤uzlar›n
kendi aralar›ndaki mücadeleler anlat›lmaktad›r. Basat’›n Tepegöz’ü Öldürdü¤ü Hi-
kâye ile Duha Koca O¤lu Deli Dumrul Hikâyesi’nde ise O¤uzlar›n ola¤anüstü güç-
lerle olan mücadelesi ele al›nm›flt›r. Kalan sekiz hikâyede (Salur Kazan’›n Evinin
Ya¤malanmas›, Kam Püre O¤lu Bams› Beyrek, Kazan Bey’in O¤lu Uruz Bey’in
Esir Düflmesi, Kanl› Koca O¤lu Kan Tural›, Kaz›l›k Koca O¤lu Yigenek, Begil O¤lu
Emren, Uflun Koca O¤lu Segrek, Salur Kazan’›n Tutsak Olup O¤lu Uruz’un Kurtar-
mas›) ise O¤uzlar›n komflular› ile olan mücadelelerini görmekteyiz.

Bekir Çobanzade, 1936 y›l›nda yazd›¤› bir makalesinde 13. hikâyenin Lenin-
grad fiark›yat Enstitüsündeki yazmalar aras›nda bulundu¤undan söz etmektedir.
Ancak sözü edilen yazman›n son durumu hakk›nda bilgimiz yoktur. O y›llarda De-
de Korkut hikâyeleri yasakl›d›r. Belki bu yasaktan dolay›, belki de baflka bir sebep-
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ten kaybolmufl olabilir. Bütün bunlara karfl›l›k Bekir Çobanzade taraf›ndan verilen
bilginin yanl›fl olabilece¤i de hat›rdan ç›kar›lmamal›d›r. 

Dede Korkut hikâyelerinin birinci derecede kahraman› Dede Korkut, Kazakis-
tan kaynaklar›na göre K›z›lordal›d›r ve mezar› S›rderya Irma¤›’n›n kenar›ndad›r.
Hikâye kahraman› Dede Korkut’un do¤umu, mitoloji ve efsane ile süslenerek 36
ayda dünyaya gerçekleflmifltir. O, do¤du¤unda ola¤anüstülükler olmufl, mevsim
de¤iflmifltir. T›pk› do¤umu gibi Dede Korkut’un ölümü de ola¤anüstülüklerle do-
ludur. Bir rivayete göre 295 y›l yaflam›flt›r. Ölece¤ini hissedince dört bir yana git-
mifl, ama her gitti¤i yerde kendi mezar›n› kazanlarla karfl›laflm›flt›r. Bunun üzerine
ölümden kaçamayaca¤›n› anlam›fl ve S›rderya Irma¤›’n›n üzerine seccadesini ser-
mifl ve ibadet etmeye bafllam›flt›r. Bu s›rada bir y›lan onu sokmufl ve ›rma¤›n dal-
galar› Dede Korkut’u bugünkü mezar›n›n oldu¤u yere b›rakm›flt›r.

Dede Korkut’a Demirkap› Derbendliler de sahip ç›kmaktad›rlar. Adam Olerai-
rus, 1638 y›l›nda Demirkap› Derbenti’nen geçerken o civarda rastlad›¤› mezarlar›
ve bunlarla ilgili efsaneleri araflt›rm›fl ve bu mezarlardan birisinin Dede Korkut’a ait
oldu¤unu ileri sürmüfltür. Barthold, bu mezar› araflt›rm›flsa da bulamam›flt›r.

Türkiye’de Bayburt ili de Dede Korkut’a ev sahipli¤i yapmak istemektedir.
Bayburt sadece Dede Korkut’a de¤il ayn› zamanda Bams› Beyrek ve Tepegöz’e de
sahip ç›kmaktad›r. Bu ilin s›n›rlar› içerisinde Bams› Beyrek’in mezar›n›n d›fl›nda
Salhana Kayalar› da bulunmaktad›r. Dede Korkut’a ait oldu¤u ileri sürülen mezar
da yine bu ilimizin s›n›rlar› içerisindedir. 

Dede Korkut hikâyeleri IX ve XI. yüzy›llarda oluflmufl, XV. yüzy›l›n sonunda,
ad›n› bilmedi¤imiz biri taraf›ndan yaz›ya geçirilmifltir. Konuyu tamamlayaca¤› dü-
flüncesiyle Muharrem Ergin’in de¤erlendirmesini de al›yoruz: “Hikâyelerin tespiti-
ne gelince, XV. yüzy›l›n ortalar›nda veya ikinci yar›s›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Hikâyelerin bafl›nda bulunan ve Osmanl›lara iflaret eden kay›t bunlar›n Osmanl›-
lar›n Anadolu’da kuvvetlenme¤e bafllad›klar› bir zamanda yaz›ld›¤›n› göstermek-
tedir.” (Ergin 1994: 56).

Hikâyeler, Hanlar Han› Bay›nd›r Han veya Salur Kazan’›n verdi¤i ziyafetle bafl-
lar. O¤uz beyleri Bay›nd›r Han veya Salur Kazan’dan izin ald›ktan sonra ava gider-
ler. Bu arada yurtlar› düflman sald›r›s›na u¤rar. Bunun sonucunda mallar›n› kaybe-
derler, bu s›rada O¤uz beyleri bir bir gelirler ve düflman› yenerek ülkelerini ve tut-
saklar› kurtar›rlar.

Hikâyelerin geçti¤i co¤rafi alan Hazar Denizi’nin do¤usu ve bat›s›d›r. Do¤usun-
da geçen yerler aras›nda Kaz›l›k Da¤›, Ala Da¤, vb. yerler ilk akl›m›za gelenlerdir.
Hazar Denizi’nin bat›s›nda ise bu bölge Azerbaycan ve Türkiye’nin Kuzey Do¤u
Anadolu Bölgesi’dir. Bu genifl co¤rafya ad› konulmasa da bir O¤uz ülkesidir.

Dede Korkut, O¤uzlar›n ak›l hocas›d›r. O, O¤uz kavminin sorunlar›n› çözer, ye-
ni do¤an çocuklara ad verir, evlenmek isteyenleri evlendirir. O ayn› zamanda ko-
puzun bulucusu ve ozanlar›n piridir. Her hikâyenin sonunda yap›lan flenliklerde
kopuz çalar, destanlar söyler.

Dede Korkut hikâyelerinde Hanlar Han› Bay›nd›r Han en üst mevkidedir. On-
dan sonra Salur Kazan gelir. Her beyin bir divan› bulunmaktad›r. Beylerin çocuk-
lar›na av avlay›p, kufl kufllad›ktan ve bafl kestikten sonra beylik verilir. Yine av av-
lamayan, kufl kufllamayan ve bafl kesmeyen çocu¤a ad verilmez. Hikâyelerde bey-
lerin yan›nda 300, çocuklar›n›n yan›nda ise 40 yi¤it vard›r. Hatunlar›n yan›nda da
40 ince belli k›z bulunmaktad›r.

Hikâyelerde O¤uzlar Müslümand›rlar, ancak din kuvvetli bir unsur olarak gö-
rülmez. O¤uz beyleri sefere ç›kmadan önce ar› sudan abdest al›rlar, iki rekât na-
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maz k›larlar. Düflmanlara sald›r›lar› s›ras›nda “ad› görklü Muhammed”e salavat ge-
tirirler. Savafllar›n sonunda daima düflmanlar›ndan ald›klar› kalelerdeki kiliseyi
mescide çevirirler, kefliflleri öldürüp ezan okuturlar. Ayr›ca hikâye boyunca dört
büyük melek (Cebrail, Azrail, ‹srafil, Mikail)ten, peygamberler (Hazreti Musa, Haz-
reti Muhammed)den, üç halife (Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali)den
ve Kur’an-› Kerim (Amme, Tabereke, Yasin, ‹hlas Sureleri, vb)’den söz edilir. 

Bütün bunlara ra¤men ‹slamiyetin yasaklad›¤› içkiyi içerler, kâfir k›zlar›na sa¤-
rak [kadeh] sundururlar. At eti yerler, k›m›z içerler. Hatta Deli Dumrul, Allah’› tan›-
maz ve onunla savaflmak ister. 

Hikâyelerde aile çok sa¤lamd›r. Bams› Beyrek hikâyesinin d›fl›nda bütün O¤uz
beylerinin tek eflle evlilikleri söz konusudur. Bams› Beyrek’in ikinci evlili¤i de Pa-
rasar’›n Bayburt Hisar›’ndan kurtulmas› s›ras›nda k›z›n yard›m etmesi ve Beyrek’in
verdi¤i sözden dolay›d›r. O¤uz beyleri kad›nlara karfl› sayg›l›d›rlar.

Hikâyelerde, alp tipi evlilik vard›r. Bunun en güzel örne¤i Bams› Beyrek ve
Kan Tural› hikâyelerinde görülmektedir. Bu arada beflik kertmesi evlili¤in varl›¤›n-
dan da söz edebiliriz. Yine Deli Karçar’›n Banu Çiçek için istedi¤i, 1000 diflisini
görmemifl erkek deve; 1000 diflisini görmemifl koç; 1000 diflisini görmemifl ayg›r;
1000 kuyruksuz, kulaks›z köpek; 1000 pire bu dönemin kal›n› (bafll›k paras›)d›r.

Dede Korkut hikâyelerinde iki yüzlülük yoktur. Bütün beyler ve kad›nlar mert-
tirler. Yalan söylemezler, hikâyelerin tek yalanc›s› Yalanc›o¤lu Yaltacuk ise konu
gere¤i Bams› Beyrek hikâyesinde karfl›m›za ç›kar. 

Anneye çok de¤er verilir, O¤uzlara göre “ana hakk› Tanr› hakk›d›r”. Tercih edi-
len çocuk erkektir.

Hikâyelerdeki hayat tarz› göçebeliktir. Tek varl›klar› sürüleridir. Onlar›n deve-
leri, atlar›, koyunlar› çok k›ymetlidir. Say›lar› binlerle ifade edilen bu hayvanlar›n
çobanlar› vard›r.

Hikâyelerde kopuzun yan›nda davuldan da söz edilir. Savafla gitmeden önce
davul çal›n›rken kopuz hemen hemen her O¤uz beyinin yan›ndan hiç eksik etme-
di¤i müzik aletidir. Hatta kopuz O¤uzlarda tan›nma iflaretidir.

Hikâyelerde tabiat çok canl›d›r, heybetlidir, h›rç›nd›r, da¤lar geçit vermez. Hi-
kâyelerde da¤lar, sular canl› gibi düflünülmüfl ve onlarla konuflulmufltur. Hikâyele-
rin de¤iflmezlerinden birisi de avd›r. Hemen hemen her hikâyede ava ç›k›lmakta-
d›r. Av alan›nda önemli kararlar›nda al›nd›¤›n› hat›rlatmakta yarar vard›r.

Eser, Türk dili ve kültürü aç›s›ndan oldu¤u kadar halk bilimi aç›s›ndan da son
derece önemli bir kaynakt›r.

Türklerin do¤um, evlenme ve ölüm âdetleri, antlar›, çocuk oyunlar›, halk he-
kimli¤i ve halk baytarl›¤›, vb. konularda baflvuraca¤›m›z ilk kaynaklar›n bafl›nda
Dede Korkut hikâyeleri gelir. 

Türk âfl›kl›k gelene¤inin kökeni hakk›nda bilgi sahibi oldu¤umuz en önemli
eser yine Dede Korkut hikâyeleridir. Hikâyenin girifl k›sm›nda; “Kolça kopuz götü-
rüp ilden ile bigden bige ozan gezer. Er cömerdin er nakesin ozan bilür. ‹leyünüz-
de çalup aydan ozan olsun. Azup gelen kazay› Tanr› savs›n hanum hey.” (Ergin
1994: 75) denilerek âfl›klar›n en önemli özelli¤i bu eserde ortaya konulmufltur.

Halk mutfa¤›yla ilgili bilgileri yine bu eserde bulmaktay›z: Kara koyun yahni-
si, bazlama, bir külek yo¤urt, vb.

Dede Korkut hikâyeleriyle ilgili olarak Kilisli Muallim R›fat, Orhan fiaik Gök-
yay, Muharrem Ergin, Saim Sakao¤lu, Osman Fikri Sertkaya, Semih Tezcan, Dur-
sun Y›ld›r›m, Keriman Üstünova, Güllü Yolo¤lu, Ali Duymaz, vb. bilimsel çal›flma
yapanlardan baz›lar›d›r.
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Dede Korkut Kitab›’n›n her iki yazmas›n›n da yurt d›fl›ndaki kitapl›klarda bulunmas› ko-
nusunda ne düflünüyorsunuz?

Tarihî Kaynaklarda Dede Korkut Hikâyeleri
Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili olarak çok say›da çal›flma yap›lm›flt›r. Bu çal›flma-
lar›n büyük ço¤unlu¤u metin merkezlidir. Baz› araflt›rmalarda ise tarih araflt›rmas›
yöntemi uygulanarak hikâyelerin tarihle olan iliflkisi de¤erlendirilmifltir. Ünitenin
bu k›sm›nda ilgili eserler k›saca tan›t›ld›ktan sonra Dede Korkut hikâyeleri ile ilifl-
kileri üzerinde durulacakt›r.

Câmiü’t-tevârih: ‹lhanl› veziri Reflidüddin’in bir heyetle birlikte yazd›¤› dünya
tarihi kitab›n›n Târih-i O¤uz u Türkân u hikâyet-i cihangir-i u ad›n› tafl›yan bölü-
münde dört O¤uz hükümdar›n›n ça¤dafl› olarak Korkut Ata’dan söz edilir.

Dürerü’t-ticân: M›s›rl› tarihçi Ebû Bekr b. Abdullah b. Aybek ed-Devâdârî,
Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili bir O¤uznâme ve Tepegöz hikâyesinden söz et-
mektedir.

Selçuknâme: Yaz›c›o¤lu taraf›ndan yaz›lan Selçuknâme adl› eserde 65 sat›rl›k
bir O¤uznâme bulunmaktad›r. XV. yüzy›lda Y›ld›r›m Bayezid’in o¤lu Emir Süley-
man döneminde yaz›ld›¤› anlafl›lan eserde O¤uz beyleri ve hikâyelerdeki baz›
olaylardan söz edilmektedir.

Hâzihi er-risâleti min kelimâti O¤uznâme el-meflhur bi-Atalar sözi: Berlin Dev-
let Kütüphanesi’nde bulunan yazmada Dede Korkut hikâyeleri (Dede Korkut, Sa-
lur Kazan, Okçu Kazan, O¤uz Ata)ndeki baz› kahramanlar›n adlar› geçmektedir.
Eser, XV. yüzy›lda Emir Süleyman döneminde yaz›lm›flt›r.

Târih-i âl-i Selçuk: Yaz›c›o¤lu Ali taraf›ndan XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda II. Murad
ad›na yaz›lan eserde Dede Korkut hikâyelerinin giriflinde rastlad›¤›m›z “...ve hem
peygamber aleyhi’s-selâm zaman›na yak›n Bayat boyundan Kork›t Ata kopt›” cüm-
lesinin benzerleriyle karfl›lafl›yoruz.

Câm-i Cemâyin: Tebrizli Hasan b. Mahmud Bayatî’nin hac yolculu¤u s›ras›n-
da tan›flt›¤› Cem Sultan’›n iste¤i üzerine yazd›¤› eserde Dede Korkut’un ad› geç-
mektedir.

Nesâimü’l-mahabbe: “Ali fiir Nevâî’nin Câmî’nin Nefahatü’l-üns’den çevirme ve
tamamlama yolu ile yazd›¤›” eserinde Dede Korkut’un O¤uzlar aras›ndaki ünün-
den, kehanetlerinden ve veciz sözlerinden söz edilir. 

Tevârih-i cedîd-i mir’at-i cihan: Bayburtlu Osman taraf›ndan III. Murad döne-
minde yaz›lm›flt›r. Eserin “Bayundur Han” bölümünde hikâyelerdeki baz› flah›sla-
r›n adlar› geçmektedir.

fierefnâme: fieref Han’›n 1597 y›l›nda tamamlad›¤› eserinin Farsça giriflinde De-
de Korkut hikâyelerinde ad› geçen Bügdüz Emen’in Hazreti Peygamber’e elçi gön-
derilmesi anlat›lmaktad›r.

Edirneli Ruhi: Dede Korkut hikâyelerinin giriflinde rastlad›¤›m›z Kay› boyu ile
ilgili cümlelerin benzerlerini Ruhi’nin eserinde de görmekteyiz: “Korkut Atadan
nakl iderler ki dimifl imifl ki hanl›k O¤uz han vasiyeti mucibince âh›r Kay› Han ev-
lad›na düflse gerekdür. Ta k›yâmete denlü ol nesilden olmasa gerekdür.”

Müneccimbafl›’da Arapça tarihinde yukar›daki bilgileri tekrarlam›flt›r. 
fiecere-i Terâkime: Ebulgazi Bahad›r Han taraf›ndan 1659-1660 y›llar›nda yaz›-

lan eserde Dede Korkut, Salur Kazan, Eyrek ve Seyrek’den söz edilmektedir.
Târih-i Dost Sultan: Bu eserde Dede Korkut, “Mecusiler hakîmi ve rahipleri

olan bakfl›lar›n peygamberi” olarak gösterilmifltir.
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Seyahatnâme: Evliya Çelebi taraf›ndan yaz›lan eserde Dede Korkut’un De-
mirkap› Derbendi’nde ve Ahlat’ta oldu¤u söylenen mezarlar› hakk›nda bilgi ve-
rilmektedir.

Tuhfetü’s-sürûr: Haf›z Dervifl Ali Çengî taraf›ndan XVII. yüzy›lda yaz›lan Farsça
kitapta kopuzun d›fl›nda Dede Korkut kitab›ndan baz› kahramanlardan da söz
edilmektedir.

Leylâ-Mecnun: Kul Ata adl› bir Azerbaycanl› flair taraf›ndan yaz›lan mesnevide
Dede Korkut’un özellikleri anlat›lm›flt›r: Hofl imifl Korhut tahammül hofl durur; De-
de Korhut dir ki ol âkil durur; Dede Korhut söyledi ki düflmenin...

Adam Olearius: Frans›z do¤ubilimcisi olan bu zat, 1638 y›l›nda Demirkap› Der-
bendi’nden geçerken o çevredeki mezarlar› incelemifl ve onlarla ilgili hikâyeleri
dinlemifltir. Bu mezarlardan birisinin de Dede Korkut’a ait oldu¤undan söz etmifl-
tir. (Ergin 1994: 34-47). 

Yaflayan Dede Korkut Hikâyeleri
Günümüzde, Hazar Denizi’nin do¤usunda ve bat›s›nda Bams› Beyrek, Tepegöz ve
Deli Dumrul hikâyeleri sözlü kaynaklarda anlat›lmaya devam etmektedir. Ancak
sözü edilen hikâyeler anlat›ld›¤› co¤rafyaya göre farkl› türlerde (destan, masal,
halk hikâyesi) karfl›m›za ç›kmaktad›rlar.

Bunlardan birincisi, Anadolu insan›n›n çok sevdi¤i “Kampürenin O¤lu Bams›
Beyrek” hikâyesi, co¤rafyam›zda “Bey Bar›”, “Ak Kavak K›z›”, “Bey Böyrek”, “Ba-
börek”, “Bolbörek”, “Bayram Bey”gibi onlarca ad alt›nda masal veya halk hikâye-
si fleklinde anlat›lmaya devam etmektedir (Sakao¤lu 1998: 247-444).

Ayn› hikâye Hazar Denizi’nin do¤usunda da “Alpam›fl”, “Al›pmanafl”, “Alpam›fl-
ka” gibi adlarla destani özellikler göstererek manzum veya naz›m-nesir kar›fl›m›
olarak anlat›lmaktad›r.

Bams› Beyrek hikâyesiyle benzerlik gösteren halk hikâyesi ise Âfl›k Garip hikâ-
yesidir. 

Bilindi¤i gibi Bams› Beyrek, Parasar’›n Bayburt Hisar›nda on alt› y›l tutsak kal-
m›flt›r, Ban› Çiçek’in erkek kardefli Deli Karçar, Beyrek’in ölü veya diri haberini ge-
tireni ödüllendirece¤ini söyleyince, Yalanc›o¤lu Yaltacuk, Beyrek’in kanl› kaftan›-
n› getirerek onun öldü¤ünü söyler, ard›ndan da Banu Çiçek’le evlilik haz›rlar›na
bafllar. Dü¤ünün otuz dokuzuncu günü Beyrek, Deli Ozan k›yafetiyle törene kat›-
l›r, kopuz çalar ve fliir söyler. Durumun ortaya ç›kmas›yla Yalanc›o¤lu Yaltacuk,
Beyrek’in k›l›c›n›n alt›ndan geçirilerek affedilir. Beyrek’le Banu Çiçek de evlenerek
mutlu sona ulafl›rlar. Bu arada Beyrek’in babas›n›n a¤lamaktan gözleri kör olmufl-
tur. O¤lunun parma¤›ndan mendile sürülen kan, görmeyen göze sürülünce gör-
meye bafllar.

Âfl›k Garip hikâyesinde Senem için biçilen k›rk kese alt›n› haz›rlamak için yedi
y›ll›¤›na gurbete ç›kan Garip’ten uzun süre haber al›namay›nca fiah Veled’den ölü
veya diri haberi sorulur. fiah Veled de Garip’in öldü¤ünü gösteren kanl› gömle¤i
getirir. Bunun üzerine Senem, fiah Veled’e verilir ve dü¤ün bafllar. Dü¤ünün otuz
dokuzuncu günü Garip s›radan bir âfl›k gibi dü¤üne kat›l›r. Bu arada Garip’in an-
nesinin a¤lamaktan gözleri görmez olmufltur. Hazreti H›z›r’›n at›n›n sa¤ arka aya-
¤›n›n alt›ndan al›nan topra¤›n göze sürülmesiyle görmeyen göz görmeye bafllar.
Ard›ndan Âfl›k Garip dü¤ün masraflar› olarak fiah Veled’e k›z kardeflini verir, Se-
nem ile kendisine de yeniden k›rk gün k›rk gece dü¤ün yaparak murada ererler. 

Görüldü¤ü gibi her iki hikâyede de görmeyen göz ve bunlar›n tedavisiyle kar-
fl›laflmaktay›z. Ancak Âfl›k Garip hikâyesinde ‹slami unsurlar daha çok öne ç›kt›¤›
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için görmeyen gözün tedavisinde Hazreti H›z›r ve at›n›n aya¤›ndan al›nan toprak
tercih edilmifltir. Bams› Beyrek hikâyesinde ise Beyrek’in kan›n›n mendile sürül-
mesiyle göz aç›lmaktad›r. Burada hikâye yaz›c›s›n›n Hazreti Yakup k›ssas›ndan et-
kilendi¤i aç›kt›r. Oysa Âfl›k Garip hikâyesinde Hazreti H›z›r öne ç›kar›lm›flt›r. 

Dü¤ünlerin k›rk gün k›rk gece sürmesi, otuz dokuzuncu gün Beyrek ve Ga-
rip’in gelmesi yine ortakt›r. Buradaki deli ozanl›k ve âfl›kl›k da üzerinde durulma-
s› gereken konulardan birisidir. Bugün Do¤u Anadolu Bölgesi’nde dü¤üne âfl›k
davet etme önemli geleneklerden birisidir. 

Dede Korkut hikâyeleriyle halk hikâyeleri aras›ndaki bir baflka benzerlik Kan
Tural› hikâyesinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hikâyede, vahfli hayvanlar› güreflte ye-
nen kahraman Selcen Hatun’la evlenmeye hak kazanm›flt›r. Kan Tural›, Selcen Ha-
tunla birlikte yola ç›kar. Yolculuk s›ras›nda Kan Tural›’n›n uykusu gelir ve Selcen
Hatun’un dizlerine yatar ve yedi günlük O¤uz uykusunu uyumaya bafllar. Bu ara-
da Trabzon tekürünün askerleri arkadan yetiflir, Selcen Hatun onlarla tek bafl›na
savafl›r. 

Benzer durumu fiah ‹smail hikâyesinde de görmekteyiz. fiah ‹smail Hindistan
dönüflü yorgun düfler ve uyur. Bu s›rada Hint askerleri arkadan gelir, Arapüzengi,
askerlerin büyük bir k›sm›n› k›l›çtan geçirir.

Yine Anadolu ve Balkanlardaki sözlü kaynaklarda “Tepegöz” olarak bilinen hi-
kâye, Azerbaycan’da “Kellegöz”, Hazar Denizi’nin do¤usunda ise “Yekeköz” ad›y-
la sözlü kaynaklarda anlat›lmakta olup, hikâyenin Türkiye ve Türk dünyas›nda
yüzlerce varyant› tespit edilmifltir.

Deli Dumrul hikâyesi, yukar›daki hikâyeler kadar olmasa bile hem Anadolu’da,
hem de Türkiye d›fl›ndaki Türkler aras›nda sözlü kaynaklarda bilinmektedir. Hele
hele köprüden geçenden otuz üç, geçmeyenden döve döve k›rk akçe al›nmas› ola-
y›, küçük de¤iflikliklerle halk aras›nda; “Bafl›ma Deli Dumrul mu kesildin?” sözle-
riyle deyimleflmifltir.

Konuyla ilgi olarak Metin Ekici taraf›ndan haz›rlanan Dede Korkut Hikâyeleri
Tesiri ile Teflekkül Eden Halk Hikâyeleri (Ekici 1995) adl› eserde de Bey Böyrek, fiah
Yusuf, Âfl›k Garip, Hüyrlükga ve Hemra, ‹zzet Bey, Gül ile Sitemkâr ve Hilalî ile Se-
herhan hikâyelerinin Dede Korkut Hikâyeleri ile benzerlikleri tespit edilmifltir.

Dede Korkut Hikâyeleri ve Halk Hikâyeleri
Bu k›s›mda destan devrinin sona ermesi ve yeni bir tür olan halk hikâyesine geçifl-
le ilgili olarak ortaya at›lan baz› görüfller ele al›nacakt›r.

Bu görüfllerden ilki Muharrem Ergin’e aittir:
“Dede Korkut Hikâyeleri asl›nda O¤uzlar›n Yak›n Do¤u’ya gelmeden önceki

hayatlar›na ait hat›ralara dayanmaktad›r. Çok eski devirlerden beri mevcut olan
bu hat›ralar›n, baz› olaylar etraf›nda toplanmas› ise IX ve XI. yüzy›llarda O¤uzla-
r›n S›rderya kuzeyindeki yurtlar›nda geçen hayatlar›yla ilgili görünmektedir. Bu
devirde bilhassa kuzey komflular› olan Peçenek ve K›pçaklarla sürekli mücadele-
lerde bulunduklar› bilinmektedir.” (Ergin 1994: 55).

Pertev Naili Boratav da; “zira bizim halk hikâyelerimiz nas›l destandan roma-
na geçen bir edebî nev’in ilk merhalesini teflkil ediyorsa, Dede Korkut Kitab› da bu
merhalenin ilk basama¤›n› teflkil eden eser olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.” (Bora-
tav 1946: 62) diyerek konuyu de¤erlendirmektedir. 

Halk hikâyelerinin XV. yüzy›ldan sonra ortaya ç›kt›¤› görüflüne bizde kat›l›yo-
ruz. Bu tür hikâyeler toplumdaki sosyal de¤iflmelere paralel olarak ortaya ç›km›fl-
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t›r. Daha önce “ozan” ad›n› verdi¤imiz gezgin flairlerin yerine geçen “âfl›k” bu tü-
rün ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmufltur.

XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda veya XVI. yüzy›l›n bafl›nda yaz›ya geçti¤ini zannet-
ti¤imiz Dede Korkut Hikâyeleri’yle, halk hikâyeleri aras›nda çeflitli benzerlikler var-
d›r. Bunlardan baz›lar› afla¤›dad›r:

1. Dede Korkut hikâyeleri ile halk hikâyeleri naz›m-nesir kar›fl›m›d›r:
Dede Korkut hikâyelerinde nesirden nazma geçilirken bu boy... olsun kal›p ifade-
leri kullan›lm›flt›r. Burada boy kelimesiyle anlat›lmak istenen hikâyedir. Halk hikâ-
yelerinde, Ald› Tahir, Ald› Zühre; Ald› Kamber, Ald› Arzu gibi kal›p cümleleri; De-
de Korkut hikâyelerinde Dedem Korkut ay›tt›, Dedem Korkut soylad› fleklindedir ki
bu da iki türün nesirden nazma geçiflteki benzerli¤ini göstermesi bak›m›ndan
önemlidir.

Dede Korkut hikâyelerinde gördü¤ümüz naz›m bölümleri ile halk hikâyelerin-
deki manzum parçalar flekil itibariyle daha farkl›d›r. Halk hikâyelerinde hece vez-
ninin 8, 11, 14, 15’li ölçüleri kullan›l›rken Dede Korkut hikâyelerinde belki de ser-
best veznin ilk örnekleriyle karfl›laflmaktay›z.

2. Dede Korkut hikâyeleri ve halk hikâyeleri konu ve motif itibar›yla
benzemektedir: Girifl ve on iki hikâyeden oluflan Dede Korkut hikâyeleri ile halk
hikâyeleri aras›ndaki motif benzerlikleri gözden kaçmamaktad›r. Hatta bu motifler
pek çok halk hikâyesi araflt›rmas›nda karfl›laflt›rma için kullan›lm›flt›r.

Sözünü etti¤imiz kavramlar› flöyle sistemlefltirebiliriz: 

a. K›rk ince belli k›z: Dede Korkut hikâyelerinde, beylerin yan›nda k›rk yi¤it,
hatunlar›n yan›nda da k›rk ince belli k›z vard›r. K›rk yi¤it ve k›rk ince belli k›z,
beylerin ve hatunlar›n s›r orta¤›d›r, kader arkadafl›d›r, silah arkadafl›d›r.

“Dirse Hanun hatun› kay›td› girü döndi. Katlan›mad›, k›rk ince k›z› boy›na
ald›, bidevi ata binüp o¤lançu¤›n isteyü gitdi.” (Ergin 1994: 88).

Dede Korkut hikâyelerinde tespit etti¤imiz k›rk ince belli k›z motifi Âfl›k fievki
Hal›c›’n›n anlatt›¤› Cihan ve Abdullah adl› halk hikâyesinde de kar›fl›m›za ç›kmak-
tad›r:

“Ay lala
Yatm›fl idim hublar elinde
Uyand›m ki bahar yaz gelip gider
Bir elinde süsen sümbül ergavan
G›rh ince belinen g›z gelip gider” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 53).
Laçin Alada¤l›’n›n anlatt›¤› Kirmanflah hikâyesinde de Mahperi’nin yan›nda

k›rk k›z bulunmaktad›r:
“Mahperi g›rh tene cariyesi her birisi bir vazifede. Gendisi ve ve bafl cariyesi

olan Gülfikar han›m da gül bahçesinde...” (Alptekin 1999: 281). 
Halil Sar›çay›r taraf›ndan anlat›lan Sevdakâr fiah ile Gülenaz Sultan hikâyesin-

de de, Sevdakâr’›n yan›nda k›rk k›z bulunmaktad›r:
“Gözelce geyinif gufland›, yan›na da g›rh cariyesinin, g›rh›n› da al›f, has

bahçeye gezmeye ç›hd›. Onlar bahç›ya ç›hmahda olsunlar, biz heberi Sevda-
kâr’dan vereyh.” (Alptekin-Coflkun 2006: 591).

Âfl›k ‹mdat Kapa¤an taraf›ndan anlat›lan Salman Bey ile Turnatel Han›m hikâ-
yesinde, Turnatel’in yan›nda k›rk ince belli k›z›n varl›¤› gözden kaçmamaktad›r:

“Salman Bey’in has bahçaya girdi¤i saat ve daggada o da yan›nda g›rh ince
belli g›z›nan barabar has bahçada gezif can›n›n s›h›nt›s›n› gidermeye çal›flerdi.”
(Alptekin-Coflkun 2006: 581).
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b. Kül tepeçük olmaz, güyegü o¤ul olmaz: Dede Korkut hikâyelerinin giriflinde
karfl›m›za ç›kan “Kül tepeçük olmaz, güyegü o¤ul olmaz” (Ergin 1994: 74) sözü-
nün benzerlerini Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Âfl›k fievki Hal›c›’n›n anlatt›¤› iki hi-
kâyede tespit etmifl bulunuyoruz.

Gö¤ yerde bosdan olmaz ba¤ olmaz
Ba¤ olsa da gabah gibi tag olmaz
Çöpten tepe olmaz külden da¤ olmaz
Yel esende alçahlara indirer” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 102)

c. At aya¤› külüg ozan dili çevük olur: Her ne kadar Orhan fiaik Gökyay, “Halk
hikmetlerine ve halk geleneklerine sahip olan ozanlar için kitapta s›k s›k ‘at aya¤›
külük, ozan dili çevük olur’ Bundan ozanlar›n destanlar› ve hikâyeleri kolayl›kla,
duraksamadan anlatt›klar› anlafl›l›r.” (Gökyay 1993: CCCX-CVIII) diyorsa da bi-
ze göre burada hikâyecinin duraksamadan anlatmas› de¤il, uzun zaman› k›saltabil-
me düflüncesi öne ç›kmaktad›r. Nitekim Dede Korkut hikâyelerinde ilgili k›s›mlar
dikkatli bir flekilde okunursa ayn› hususu kolayl›kla tespit edebiliyoruz. Ayr›ca bu
tür cümlelerin hikâyeye ak›c›l›k katt›¤›n› da hat›rlatmam›zda yarar vard›r (Ergin
1994: 81, 90, 186, 239). 

Âfl›k fievki Hal›c›, Âfl›k Laçin Alada¤l›, Âfl›k Halil Sar›çay›r, Âfl›k ‹lyas Kaya, Âfl›k
‹slam Erdener, Âfl›k fieref Tafll›ova, vb. hikâyelerinde bu tür kal›p ifadeler kullan›l-
makta olup bunlar›n tamam›na yak›n› Ardahan, Kars ve I¤d›r illerimizde yetiflen
âfl›klard›r. Dede Korkut hikâyelerinin teflekkül etti¤i co¤rafya ile sözünü etti¤imiz
âfl›klar›n ayn› muhitte yaflamas› üzerinde durulmas› gereken bir baflka konudur.

“Hikmeti ilahi. Hagigaten ikisi de çocu¤a gebe oldular. fiöyle diyiller ki, at aya-
¤› yörük olar, usta dili külünk olar. Art›h çocuh yetifler. O çocu¤un bafl›na ol-
maz ifller geler.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 494).

Âfl›k Laçin Alada¤l›’n›n anlatt›¤› hikâyelerde ayn› kal›p ifadeyi bulmaktay›z. Ör-
nek olmas› aç›s›ndan Kirmanflah Hikâyesi’nde tespit etti¤imiz k›sm› afla¤›ya al›yoruz:

“At aya¤› külünk, afl›h dili yürük, tez vurur, tez ulaflt›r›r. ‹flte Kirman az za-
man sonra Horasan’a gelir.” (Alptekin 1999: 284).

Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik taraf›ndan tasnif edilen ve Halil Sar›çay›r taraf›ndan anlat›lan
metinde de benzer kal›p ifadeleri bulmaktay›z:

“Afl›h dili yüyrü¤, at aya¤› külünk olar deyifler. Bunlar da birgaç gün at
sürüf, günlerden bir gün Kandahar fleherine gelif çatd›lar. O zaman Sevdakâr fiah
bunlara...” (Alptekin-Coflkun 2006: 622).

Yine Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in tasnifi olan Latif fiah Hikâyesi’nde de benzer kal›p
ifade vard›r: 

“Afl›h dili yürüg olar
At aya¤› külüng olar
Tez vurar tez yetirer
Menziline götürer” ( Alptekin-Coflkun 2006: 614)
Âfl›k ‹lyas Kaya taraf›ndan anlat›lan, daha çok hikâyelerin bafl›nda yer alan, böl-

gede sersuhana olarak bilinen, Erzurumlu Behçet Mahir’in selçuk dedi¤i tekerle-
mede de Âfl›h dili yüyrüh olar; at aya¤› külüng olar fleklindeki kal›p ifadeye
rastlanmaktad›r.

“Derelerden sel kimi
Tepelerden yel kimi
Hamza Pehlivan kimi
Bade-yi serser kimi
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Âfl›h dili yüyrüh olar
At aya¤› külüng olar
Tez vurar, tez yitirer
Menziline götürer.” (Alptekin-Coflkun 2006: 682)
Âfl›k ‹slam Erdener’in anlatt›¤› hikâyelerde de yukar›daki kal›p ifade ile karfl›-

laflmaktay›z:
“Derelerden sel kimi
Tepelerden yel kimi
Hamza Pehlivan kimi
Bade-i serser kimi
Âfl›h dili yüyrü¤ olu
At aya¤› külüng olu
Tez vurur, tez yetirir
Menziline götürür” (Aslan 1975: 232)
Ensar Aslan’›n Yaral› Mahmut adl› çal›flmas›nda yukar›daki ifadeler daha farkl›

olarak söylenmifltir:
“At aya¤› külüng, afl›h dili zirink olur.” (Aslan 1990: 137). 
Günümüz âfl›klar›ndan Âfl›k Mevlüt ‹hsani de ayn› kal›p ifadeyi hikâyelerinde

kullanmaktad›r:
“At aya¤› külünk, ozan›n dili çevik olur.” (Altun 2007: 239).
‹smail Görkem taraf›ndan Osmaniyeli Âfl›k Mustafa Köse’den yap›lan derleme-

de de benzer kal›p ifadeler geçmektedir. Mustafa Köse’nin Ardahan’da askerlik
yapmas›, hikâyelerden baz›lar›n› o co¤rafyada ö¤renmifl olabilme ihtimalini göster-
mekle beraber kal›p ifadelerin Do¤u Anadolu Bölgesi’nden çok uzaklarda Çuku-
rova’da da bilinmesi oldukça anlaml› olup belirlediklerimiz afla¤›da verilmifltir:

“Bunnar ç›kt›lar yola. At ayâ külük olur, âfl›k dili yörük olur. Ne gadar da
menzil uzak olsa âfl›klar tez eletirler.” (Görkem 2000: 163).

“Demin de söyledim: At ayâ külük olur âfl›k dili yörük olur; ne gadar men-
zil uzak olsa menzile tez eletir. Günnerde geç vak›tta tez, bir gün Y›ld›zeli’nin ova-
n›n düzüne gondurdu saray›.” (Görkem 2000: 183).

“Günner geçtikçe, at ayâ külük olur, âfl›k dili yörük olur; menzil ne gadar
da uzak ossa âfl›klar menzile tez eletirler.” (Görkem 2000: 196).

“At ayâ külük olur, âfl›k dili yörük olur; menzil ne gadar uzak ossa âfl›klar
tez eletiller” (Görkem 2000: 222).

“Bunnar günnerde geç vak›tta tez, hikâyeler aras›nda derik iflte, at ayâ külük
olur, âfl›k dili yörük olur; ne gadar da uzak olsa afl›klar menzile tez eletiller.”
(Görkem 2000: 259).

ç. Av avlad›lar kufl kufllad›lar: Dede Korkut hikâyelerinde karfl›m›za ç›kan kav-
ramlardan birisi de av avlay›p kufl kufllamakt›r (Ergin 1994: 85, 95, 157). T›pk› “at
aya¤› çabuk ozan dili çevik olur” kal›p ifadesinde oldu¤u gibi av avlay›p kufl kufl-
lamak kavram› da Ardahan, Kars, I¤d›r yörelerinde anlat›lan hikâyelerde karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 

“Garfl›ki da¤› görür misen? ‹flte o Elvan da¤›d›. O da¤a gidek. Birez av gufl ya-
pah gezek gelek.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 472).

“‹flte Kirman’›n vaziyeti, vazifesi efendim sabahdan gahard›, at›na binerdi,
da¤lar›n bafl›nda av-gufl ederdi.” (Alptekin 1999: 279).

“Deyerli dinliyiciler, iflte ava-gufla giderken Ahmet gardefli Kirmanflah’a flöy-
le demifl.” (Alptekin 1999: 295).
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“Evet deyerli dinliyiciler, Kirman gardafllar›na teselli ettikten sonra, üflü bera-
ber yine ava-gufla ç›ht›lar.” (Alptekin 1999: 296).

“Afl›hlar da bir yere getti¤i zaman bir gün galaca¤› yerde on gün gal›r. Kirman
gardafllar›ynan -efendim- baz› günler ava-gufla ç›har.” (Alptekin 1999: 295).

Âfl›k ‹lyas Kaya taraf›ndan anlat›lan Latif fiah hikâyesinde de avdan söz edil-
mektedir.

“Av gufl yeme iflme derken bir gün gine ifl tahsimi yapm›fl, herkefl de kendi av
yerine gelmifldi.” (Alptekin-Coflkun 2006: 610).

d. Açlar›n doyurulmas› ç›plaklar›n giydirilmesi: Baflta ilk yaz›l› metnimiz Or-
hun An›tlar› olmak üzere pek çok eserimizde sosyal devletin tan›m› olarak açlar›n
doyurulmas›, ç›plaklar›n giydirilmesinden söz edilmektedir. Bugünkü sosyal dev-
letin tan›m›nda da ayn› hususlar› bulabiliriz. Dede Korkut hikâyelerinde y›lda bir
kere düzenlenen toyda da açlar doyurulmakta, ç›plaklar giydirilmektedir.

Âfl›k fievki Hal›c› taraf›ndan anlat›lan Kerem ile Asl› Hikâyesi’nde do¤um üzeri-
ne ziyafet verilmekte olup, günümüzde de ayn› gelenek devam etmektedir:

“fiah’›n gar›s›n›n bir o¤lu oldu. Dokguz ay, dokguz saat, dokguz dakika ta-
mam oldu. fiah’›n gar›s›n›n bir o¤lu oldu. Kefliflin gar›s›n›n bir g›z› oldu. fiaha ha-
ber getdi. Müjdesi getdi. fiah muazzam bir ihsanda bulundu. Memleketi gani etdi.
Açlar› doyurdu, ç›plahlari geydirdi. Mahkûmlar› affetdi. Memleket türlü türlü
ziyafetlere gani oldu.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 494).

Ç›ld›rl› Âfl›k fienlik’in tasnif etti¤i ve Âfl›k ‹lyas Kaya taraf›ndan anlat›lan Latif
fiah hikâyesinde de ayn› motifi bulmaktay›z:

“Açlar›, ç›plahlar› gedirin, hasretleri gavuflturun, zindanlar›n gap›lar›n› aç›f
ne geder hapis varsa hams›n› b›rak›n, köleleri azad eyleyin.” (Alptekin-Coflkun
2006: 587).

Celali ve Mehmet Bey hikâyesinde toy dü¤ün kurulduktan sonra “açlar yedi,
ç›plaklar giydi, fukaraya ihsan dokundu.” (Boratav 1946: 294) denilmektedir. 

e. Deliler: Dede Korkut hikâyelerinde üç deliden söz edilmekte olup bunlar,
Deli Dündar, Deli Karçar, Deli Dumrul (Ergin 1994: 112, 124, 177)’dur. Kahraman-
lara verilen deli s›fat›n›n yi¤it, bahad›r, kahraman anlam›na geldi¤ini de burada ha-
t›rlatmakta yarar vard›r. 

Do¤u Anadolu Bölgesi’nde anlat›lan pek çok hikâyenin bu tip kahraman› ise
Deli Becan’d›r. Deli Dumrul ve Deli Karçar’dan hiç fark› olmayan kahraman›n
özelliklerini Halil Sar›çay›r’›n anlatmas›ndan afla¤›ya al›yoruz:

“Allahverdi ad›nda ahl› her ifle yeten ifl bilen eyi bilen eyi bir veziri ile Deli Be-
can nam›nda hele o güne geder dal› yere gelmiyen, gava¤›nda ordular dayanam›-
yan, bir vuruflta bir camuflu y›han, bir ö¤ün yemeyh s›ras›nda, bir bütün goyun ile
bir tehne eppeyh gene olsayd› da yesem” diyen bir nam›dar bir ordu gumandan›y-
d›.” (Alptekin-Coflkun 2006: 580).

Köro¤lu’nun kelefllerinden Koca Arap ile Deli Karçar, Deli Dündar, Kantural›
ve Bo¤aç Han tipleri aras›nda da benzerlikler görülmektedir.

“Efendim elçilere garfl› Goca Arap -Goca Arapi›n oca¤› y›h›ls›n- o gedar zalim
bir adamm›fl ki, yani bir pire içün, bir so¤an içün bin kelle keser hiç of demezmifl.
Gelen elçiyi -efendim- birisinin gula¤›n› çehdi gopartt›. Birisinin burnunu çehdi
gopartt›.” (Alptekin 1999: 305).
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f. Yas âdetleri: Dede Korkut hikâyelerinde karfl›laflt›¤›m›z yas âdetleri içerisinde
ak ç›kar›p karalar giyme, kavu¤u yere çalarak bö¤üre bö¤üre a¤lama flekillerini
halk hikâyelerinde de bulmaktay›z. Örnek olmas› aç›s›ndan Pertev Naili Boratav’da
tespit etti¤imiz kavu¤u yere vurmak ve ak ç›kar›p kara giyme örneklerinden sade-
ce ikisini afla¤›ya al›yoruz.

“Ayvaz ferman› bafltan nihayetine kadar okuduktan sonra Köse bafl›ndan
kalpa¤›n› ç›kar›p yere vurdu:

“Al gidi anas›n›n o¤lu! Yine söndü memleketler! Art›k talan ise bir ise befl yapa-
l›m!” (Boratav 1946: 259).

“Biçare Gül’ü götürüp kara topra¤›n ba¤r›na teslim ettiler. Sultan Hüseyin ay-
larca siyahlar giyip yas tuttu.” (Boratav 1946: 246).

g. Antlar: Dede Korkut hikâyeleriyle, halk hikâyeleri aras›ndaki bir baflka ben-
zerlik de antlarda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Dede Korkut hikâyelerinde çeflitli ant ör-
nekleri vard›r. Bunlardan birisi de k›z ve erkek kahraman›n uyuma saatinde arala-
r›na k›l›ç koyup yatmalar›d›r. Dede Korkut hikâyelerinin Uflun Koca O¤lu Segrek
hikâyesinde Al›nca Kalesi’nde tutsak olan Egrek’ten kardeflinin haberi yoktur. An-
cak günün birinde çocuklar aras›nda ç›kan sokak kavgas›nda Segrek’in bir çocu¤u
dövmesi üzerine söylenen söz Segrek’i sefere ç›kmaya zorlar. Segrek’i bu yolcu-
luktan vazgeçirmenin tek yolu vard›r o da evlendirilmesidir. Öyle de yap›l›r, ancak
gerdek akflam› Segrek k›zla aras›na k›l›ç kor ve; “Kardeflimi kurtarmadan bir araya
gelmemiz mümkün de¤il.” der. 

Araya k›l›ç koyarak yatma fleklindeki ant, destanlar›n yan› s›ra masal ve halk hi-
kâyelerinde de görülmektedir. Türk halk› aras›nda çok sevilen fiah ‹smail, Kir-
manflah, Yaral› Mahut gibi hikâyelerde de yolculuk s›ras›nda uykular› geldi¤inde
aralar›na k›l›ç koyarak yatarlar.

¤. ‹nsan bafl›ndan kale yapma: Dede Korkut hikâyelerinin onuncusu olan Kan
Tural› hikâyesinde, Kan Tural›’n›n babas› ‹ç O¤uz ve D›fl O¤uz’da o¤luna k›z arar.
Ancak Kan Tural›’ya uygun k›z yoktur. Günün birinde Kan Tural›’n›n tan›m›na
uyan k›z›n Trabzon’da oldu¤u anlafl›l›r. Ancak Selcen Hatun kendisiyle evlenecek
gençte arad›¤›, üç vahfli hayvanla güreflmeyi kaybeden her genci öldürmekte ve
onlar›n bafl›ndan bir kale yapmaktad›r. Selcen Hatun’un kalesi de epeyce yüksel-
mifltir.

Benzer husus halk hikâyelerinin de de¤iflmez motiflerindendir. Kirmanflah in-
san bafl›ndan kale yapan Yemen Padiflah›n›n k›z›n›; fiah ‹smail, Arapüzengi’yi;
Yaral› Mahmut, Arap görünümlü Mehbup’u yenerek kalenin burçlar›n›n tamam-
lanmas›na f›rsat vermemifllerdir. 

h. Çocuksuzluk: Dede Korkut Kitab›’ndaki ilk hikâye Dirse Han O¤lu Bo¤aç hi-
kâyesidir. Hanlar Han› Bay›nd›r Han’›n düzenledi¤i toy s›ras›nda o¤lu k›z› olan ak
çad›ra, k›z› olan k›rm›z› çad›ra, o¤lu k›z› olamayan kara çad›ra oturtulur. Toya da-
vet edilen beylerden birisi de Dirse Han’d›r. Dirse Han’› karfl›layanlar onu kara ça-
d›ra oturturlar, alt›na kara keçe sererler, önüne kara koyun yahnisi korlar. Bu du-
ruma Dirse Han çok içerler, ancak yap›lacak bir fley yoktur, emir Hanlar Han› Ba-
y›nd›r Han’dan gelmifltir. Üzülen Dirse Han han›m›na k›zd›¤›nda, hatunu; “sen aç-
lar› doyurdun mu, ç›plaklar› giydirdin mi, kara donlu dervifllere adaklar sundun
mu, belki bir a¤z› dual›n›n duas›yla bizim de topaç gibi bir o¤lumuz olur.” der. Dir-
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se Han, hatununun sözlerini yerine getirdikten sonra efli hamile kal›r ve Tanr› on-
lara topaç gibi bir o¤ul verir.

Kam Püre’nin O¤lu Bams› Beyrek hikâyesinde de (hikâyenin metni için bkz.
Ek: Metin 17) çocuksuzluk motifiyle karfl›laflmaktay›z. Burada da O¤uz beylerinin
duas›yla çocuk sahibi olunmaktad›r.

Halk hikâyelerinden sevgi konusunu iflleyenlerin büyük ço¤unlu¤u da çocuk-
suzluk motifi üzerine kurulmufltur. Çocuklar› olmayan padiflah ve veziri üzüntüle-
rini da¤›tabilmek için gurbete ç›karlar, bir su bafl›nda dinlenirlerken yanlar›na ge-
len bir derviflin verdi¤i elma onlar›n derdinin derman›d›r. Elman›n yenilmesi sonu-
cunda padiflah ve vezirinin çocuklar› olur. 

Baflta Dirse Han O¤lu Bo¤aç hikâyesinde ve Manas destan›n›n bafllang›c›nda
elma yenilmesinden söz edilmiyorsa da elmal› yerlerde dolaflma ve elma üzerinde
yuvarlanmadan söz edilmektedir. Kanaatimizce destan devrinin ilk y›llar›nda elma
yenilmesi yerine elma a¤açlar›n›n aras›nda dolaflma olan motif daha sonra elman›n
yenilmesi flekline dönüflmüfltür. Bilindi¤i gibi elma bizim kültürümüzde oldu¤u gi-
bi di¤er kültürlerde de üremenin sembolüdür. 

Görüldü¤ü gibi Dede Korkut hikâyelerinin halk hikâyeleriyle konu benzerli¤i ol-
du¤u gibi motif ve kavramlar aç›s›ndan da benzerlikler vard›r. Yeni derleme ve arafl-
t›rmalarla bu hususlar daha da zenginleflecek ve Anadolu’da anlat›lan pek çok hikâ-
yenin kayna¤› olarak asl› bir O¤uznâme olan Dede Korkut hikâyeleri ç›kacakt›r.

Dede Korkut hikâyelerinde hatunlar›n yan›nda daima k›rk ince belli k›z bulunmaktad›r.
Halk hikâyelerinin önemli kad›n kahramanlar›n›n yan›nda da say›lar› k›rk olan k›zlar bu-
lunur mu?

MEDDAH H‹KÂYELER‹
Halk hikâyesi anlatma ve dinleme gelene¤inin tarihçesi oldukça eskidir. Önceleri
Asya’da görülmeye bafllayan hikâye anlatma ve dinleme gelene¤i daha sonra bü-
tün dünyada görülmeye bafllanm›flt›r (Nutku 1997: 10).

Türklerin tarih sahnesine yay›ld›klar› co¤rafyan›n Asya oldu¤unu düflünürsek
hikâye anlatma ve dinleme Türklerin üç önemli töreninde anlat›lm›fl olabilir. fiölen
/ fleylan, s›¤›r ve yug merasimleri sadece hikâye anlatma bak›m›ndan de¤il, Türk
fliirinin, Türk örf ve âdetlerinin, Türk folklorunun kökenini araflt›rmak isteyenlerin
üzerinde durmalar› gereken kavramlard›r. Elbette flölen / fleylan törenlerinde insan-
lar yiyecek, içecek, e¤lenecek ve vakti gelince hoflça vakit geçirmek için hikâye
anlatacak, fliir söyleyecek, türkü ça¤›racakt›r. Sürek avlar›n›n düzenledi¤i s›¤›r tö-
renlerinden sonra bir akflam üzeri ateflin etraf›nda toplanacaklar, bir taraftan avla-
r›n› piflirecekler, bir taraftan da ünlü av hikâyelerini anlat›l›p bunlar nesilden nesi-
le aktar›lmaya bafllanacakt›. Ayn› hususlar ölüm merasimlerinden sonra düzenle-
nen yu¤ törenleri için de geçerliydi.

Özdemir Nutku, “Hikâye anlatman›n kayna¤›na gidersek, eski Türk boylar›n›n
av törenlerinde fliirin ve ozan›n ne kadar önemli bir yeri oldu¤unu saptar›z. Eski
dönemlerde, bu avlar›n mutluluk ve bolluk getirmesi için büyücülükle ilgili fliirler
söyleyen din adam›-ozan görünümünde fliirler söyleyen kifliler vard›. Köprülü, ye-
ni dinler geldikten sonra avlar› izleyen fleylanlarda hükümdarlar›n büyüklük ve
kahramanl›klar›n› bildiren övgüler düzüldü¤ünü ya da eski kahramanlar›n men-
k›belerini anlatan kahramanl›k destanlar›n›n okundu¤unu belirtir” (Nutku 1997:
11-43) diyerek yine Türk edebiyat›nda çok önemli bir yeri olan ozan, baks›, kam,
flaman, oyun kavramlar›na dikkati çekmektedir. Nutku’nun düflüncesine kat›lma-

128 Halk Hikâyeler i

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



mak mümkün de¤ildir. Çünkü yukar›da belirtti¤imiz törenlerin yöneticileri büyük
ölçüde ozanlar, baks›lar, kamlar ve flamanlard›. Bir dönem flairli¤i, halk hekimli-
¤ini, büyü ifllerini birlikte yürüten bu dörtlü (ozan, baks›, kam, flaman) daha son-
ra kendi aralar›nda ifl bölümü yaparak fliir söyleme ve kopuz çalmay› ozanlara; bü-
yü ve halk hekimli¤i yapmay› da kam, baks› ve flamanlara b›rakm›flt›r.

Ozanlar›n sadece kopuz çal›p fliir söylemediklerini, bunlar›n ayn› zamanda hi-
kâye, destan anlatt›klar›n› yukar›da belirtmifltik. Bu hususta Fuad Köprülü; “O¤uz
Türklerinin kurduklar› büyük küçük muhtelif devletlerde, flâir ‹slâm saltanatlar›n-
da oldu¤u gibi, hükümdar› e¤lendirmekle vazifeli nedim ve komiklerin bulundu-
¤una kolayl›kla hükmedebiliriz. Nitekim, Anadolu’da Selçuklu saraylar›nda, Bi-
zans ‹mparatorlar›n›n taklitlerini yaparak sultanlar› e¤lendirme¤e çal›flan bir ta-
k›m komik ve taklitçilerin bulundu¤unu Bizans kaynaklar› bize bildiriyor. Bun-
lardan ayr› olarak da, Selçuklu ordular›nda ve saraylar›nda, Farsça kasideler ve
gazeller yazan flairlerden tamamen farkl›, bir tak›m ozanlar›n bulundu¤unu fiark
kaynaklar›ndan ö¤reniyoruz.” (Köprülü 1966: 375).

Türk kültüründe XV. yüzy›ldan itibaren görülmeye bafllayan meddah hikâyele-
riyle, halk hikâyeleri çeflitli aç›lardan benzerlikler göstermektedir. Zaten halk hikâ-
yesi gelene¤i içerisinde meddah ve meddah hikâyelerinin önemli bir yeri vard›r
(Örnek hikâye için bkz. Ek: Metin 18). Hatta bugün Do¤u Anadolu Bölgesi’nde
halk hikâyesi anlatanlara “meddah” denilmektedir. Elbette bu iki tür aras›nda ben-
zerlikler oldu¤u gibi farkl›l›klar da vard›r.

Meddah ve meddah hikâyeleri büyük flehirlerde daha çok cami yak›nlar›ndaki
kahvelerde oluflmufltur. Evliya Çelebi’den ö¤rendi¤imize göre XVII. yüzy›lda ‹stan-
bul, Bursa, Erzurum, Malatya gibi flehir merkezlerinde meddah ve meddah hikâ-
yeleri anlat›lmakta ve genifl bir dinleyici kesimi bulabilmektedir. 

Köprülü, meddah hikâyesi hakk›nda; “bizim sonralar› meddah dedi¤imiz halk
hikâyelerine Araplar “k›ssas” ve Acemler yine ayn› mânâya olarak kullan›lan “k›s-
sahan” derler ki bu tabir meddah kelimesinin umumileflmesinden önce Türkler

Meddah hikâyesi Halk hikâyesi

1. Bu tür hikâyelerin konusu gerçekçidir. 1. Bu tür hikâyelerin konusu hayalî ve fantas-

tiktir.

2. Anlat›c›lar› profesyonel birer sanatç› gibidir. 2. Ozanlar ve kopuzcular›n d›fl›nda, halk hikâ-

yecisi, meddah, hekâtç› dedi¤imiz kifliler ta-

raf›ndan anlat›l›r.

3. Anlatmalarda süs unsuru yok denecek ka-

dar azd›r.

3. Anlat›lanlarda süsleyici tasvirler vard›r.

4. Hikâyelerin genifl bir kahraman kadrosu

vard›r.

4. Hikâyeler genelde iki kahraman etraf›nda

geliflir.

5. Hikâyelerde flehir kültürünün a¤›rl›¤› vard›r. 5. Anlatmalarda daha çok halk kültürünün

a¤›rl›¤› vard›r.

6. Mitolojinin izleri yok denecek kadar azd›r. 6. Mitolojik yönden zengindirler.

7. Meddah›n aksesuar› mendili ve sopas›d›r. 7. Halk hikâyecisinin aksesuar› saz›d›r.

8. Meddah hikâyeleri genelde fliirsizdir. 8. Halk Hikâyeleri büyük ölçüde naz›m-nesir

kar›fl›m›d›r.
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Tablo 6.1
Meddah ve Halk
Hikayelerinin
karfl›laflt›r›lmas›



aras›nda da -bilhassa Anadolu’da- epeyi zaman yaflam›flt›r.” demektedir (Köprü-
lü 1966: 362-363).

Meddahlar halk› e¤lendirmekle kalmamakta, ayn› zamanda e¤itmektedirler.
Çünkü meddahlar ayn› zamanda birer psikologdurlar. Padiflah›n s›k›nt›l› anlar›nda
saraya davet edilmekte, onlar›n e¤lendirmekte ve psikolojilerini düzeltmektedirler.
‹lk meddah I. Bayezid’in saray›nda bulunan Kör Hasan’d›r. Son meddah ise 1973
y›l›nda vefat eden ‹smail Dümbüllü’dür. Bu ikilinin aras›nda onlarca meddah yafla-
m›fl ve meddah hikâyeleri iyi bir okuyucu ve dinleyici kesimine sahip olmufltur.
Önemli meddahlar›n listesi afla¤›da verilmifltir.

Arap Nedim, Ahmedî, Aflkî Efendi, Ayvazo¤lu, Balaban Lâl, Borazan Tevfik,
Camc› ‹smail, Çok Yedi Reis, Dervifl, Dervifl Hasan Efendi, Dervifl Kâmilî-i Mevlevî,
Dervifl Mehmet, E¤lence, Emin, Firuz, Hac› K›ssahan, Hac› Müezzin, Hac› Sadi,
Hakk› ve Tahsin, Halil, Hamdi, Hamza-i Bâ-Safâ, Harman Danas›, Hayalî, Hekim
Ali, Kandilli-O¤lu, Kasap Kürt, K›z Ahmet, Kör Haf›z, Kör Hasan, Küçük Ali Çele-
bi, Küpeli Çavufl, La’lin Kaba, Meddah E¤lence, Muhsin Bey, Mustafa Çelebi, Mu-
sahip Hatif Efendi, Nakkafl Hasan, Oruç (Bat›l Oruç), Ömer, Pertevî, Ramazan,
Saçakl› Zade, Sait ve Abdi Beyler, Sururi, fiair Hamdi, fiekerci Salih, fierif Çelebi,
fiirvanl› Nutki, Tesbihçi O¤lu Nuri, T›flî Ahmet, Veysi Çelebi, Ya¤c› ‹zzet, Yusufî,
Zülüflü ‹brahim. (Köprülü 1966: 36-412; Nutku 1997: 11-43; Uraz 1979: 8535-
8538).

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte meddahl›k kendisine yeni alan-
lar bulmakta ve televizyonlar arac›l›¤›yla çok genifl kitlelere ulaflabilmektedir. Gü-
nümüzde bu ifli yapanlar aras›nda; Cem Y›lmaz, fiahan Gökbakar, Beyaz›t Öztürk,
Ata Demirer, Y›lmaz Erdo¤an, Ferhan fiensoy, vb. say›labilir. 

Fütüvvet-nâme’de meddahlar dörde ayr›ld›ktan sonra özellikleri flu flekilde
s›ralan›r:

1. Üstün yetenek ve söz ustal›klar›yla, Hazret-i Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini
öven, onlarla ilgili söylentileri, hikâyeleri ve menk›beleri manzum olarak
söyleyenler (Hasan Sabit, Mevlâna Hasan Kâflî gibi).

2. Büyüklerin fliirlerini ve baflkalar›n›n manzum olarak yazd›klar› sözlerini
okuyanlar ve halka yararl› olanlar. Bunlar olmazlarsa, de¤erli sözlerin yara-
r› halka ulaflmaz. Bunlara râvî denilir ve meddah say›l›rlar.

3. Bu s›n›fa giren meddahlar meddahl›¤›n yan› s›ra halka yararl› olan baflka ifl-
ler de yaparlar (Sakal›k gibi).

4. Da¤›n›k birtak›m fliirler ö¤renmifl olanlard›r. Bunlar fliirleri kap› önlerinde
okurlar ve her kasideyi dilenerek satarlar. Peygamber soyunun övgüsünü
dilencilik arac› olarak kullan›rlar. Bu gruptakiler, meddah görünümünde de
olsalar, meddah toplulu¤u içinde say›lmazlar.” (Nutku 1997: 47).

Önemli meddahlar›n listesine bakt›¤›m›zda çok farkl› ve ilgi çekici meslek gruplar›ndan
insanlar› görebiliyoruz. Dervifl, hoca, flair, flekerci, ya¤c›, müezzin, hekim, tespihçi, vb.
böylesine farkl› mesleklerden ve e¤itim seviyesinden insanlar› birlefltiren özellik neler
olabilir?

K‹TABÎ MENSUR REAL‹ST ‹STANBUL HALK 
H‹KÂYELER‹
Tayyarzade, Cevri Çelebi, Sansar Mustafa, Hançerli Han›m, T›flî ile ‹ki Biraderle-
rin Hikâyesi adlar›yla bilinen hikâyelerin tamam› IV. Murat döneminde ‹stanbul’da
oluflmufltur.
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Fütüvvetnâme: Fütüvvet
teflkilat›n›, yap›s›n›, usul,
adap, erkân ve ilkelerini
kapsayan, bir bak›ma
fütüvvet teflkilat›
mensuplar› için düstur ve
nizamname niteli¤inde olan
manzum eser.

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

3



Masal ve halk hikâyesi gibi anlatmalarda karfl›laflt›¤›m›z ola¤anüstülüklerin ye-
rini bu metinlerde tesadüfler alm›flt›r. Hikâyeler, bu yönüyle masal ve halk hikâye-
sinden ayr›l›yorsa da, sonuç olarak masala benzemektedir. Çünkü bütün hikâyele-
rin sonunda kötüler cezaland›r›lmakta, iyiler ise ödüllendirilmektedir. Realist ‹s-
tanbul hikâyelerindeki kahramanlar gerçek hayattan seçilmifltir. Hatta bu kahra-
manlardan birisi de Sultan IV. Murat’t›r.

Hikâyelerin dikkat çeken bir baflka yönü de anlat›m ve hikâye edifl tarz›yla bir-
birine benzemesidir. Bu hikâyeler XIX. yüzy›lda oluflmufltur. Muhtemelen halk hi-
kâyesi dedi¤imiz naz›m-nesir kar›fl›m› anlatmalar›n anlat›c› ve dinleyici kesimi ha-
yalden gerçe¤e geçmek istemifltir. Böylece daha gerçekçi konular anlat›c›lar tara-
f›ndan anlat›lm›fl, daha sonra da okunmas› için kitaplaflt›r›lm›flt›r.

Her ne kadar hikâyelerin tamam› nesir fleklinde gibi görünüyorsa da, arada
manzum parçalar›n varl›¤› da gözden kaçmamaktad›r. Aruz vezninin kullan›ld›¤›
bu fliirler sanat de¤eri de tafl›maktad›r. 

Kitabî Mensur Realist hikâyeler üzerinde Fuad Köprülü (1986), Özdemir Nutku
(1996), Pertev Naili Boratav (1946 /1988), fiükrü Elçin (1988), Saim Sakao¤lu
(1994), Pakize Aytaç (2003) gibi araflt›r›c›lar durmufllard›r.

Tayyarzade Hikâyesi
IV. Murat döneminde deftarl›k görevinde bulunan Hüseyin Efendi, zengin birisi ol-
mas›na karfl›l›k yaln›zl›k çekmektedir. Bu sebepten dostu Dervifl Muhmut’un bul-
du¤u Tayyarzade ad›nda, Arapça ve Farsça bilen, musikiden anlay›p tambur çalan
bir delikanl›y› evlatl›k edinir. Bayram iznine giden Tayyarzade’ye, yanl›fll›kla uflak
için haz›rlanan bohça verilince buna al›nan delikanl› geri dönmeyece¤ine dair ye-
min eder. Tayyarzade’yi aramak için k›yafet de¤ifltirerek evinden ayr›lan Hüseyin
Efendi’den bir süre haber al›namaz. Bir hafta sonra, onun mühürlü kâ¤›d›n› geti-
ren biri, bin alt›n al›p gider. Olay tekrarlan›nca Tayyarzade’den flüphelenilir; onu
dövmek için giden kar›s› ve cariyeleri, Hüseyin Efendi’nin orada olmad›¤›n› anlar-
lar. Ancak Tayyarzade’nin de içine kurt düflmüfltür. Tekrar para istemeye gelen
adam takip edilince Hüseyin Efendi’nin batakhaneye düfltü¤ü anlafl›l›r. Yer, Sultan
Ahmet’te Fazl› Pafla Saray›’d›r. Pafla’n›n k›z› Gevherli Han›m üç tu¤lu birkaç pafla-
dan dul kald›ktan sonra saray› batakhaneye çevirmifltir. Yeterince soyulan zengin-
ler daha sonra öldürülüp ortadan kald›r›lmaktad›r. 

Saray›n önünde ne yapaca¤›n› düflünürken içeriden, arkas›nda birkaç cariye ol-
du¤u hâlde güzel bir k›z›n ç›kt›¤›n› gören Tayyarzade, onunla konuflur ve birlikte
saraya girerler. ‹çeride pek çok kimseye bahflifl verilerek Gevherli Han›m’›n yan›-
na ç›kar›l›r. Asl›nda bu güzel k›zlar çarfl›ya ç›k›p pefllerine tak›lan zenginleri k›rk
odal› batakhaneye düflürmektedir. Ancak Tayyarzade’ye âfl›k olan cariye Sahba
Kalfa, sarayda dönenleri anlat›r ve delikanl›ya bir zarar›n gelmeyece¤ini söyler.
Tayyarzade, Hüseyin Efendi’den al›nan yüzükleri yapan dervifli bulmak üzere dört
saatlik bir izin al›r. D›flar› ç›k›nca yan›nda Tiflî oldu¤u hâlde dervifl k›yafetinde gez-
mekte olan IV. Murat’a rastlar ve durumu anlat›r. Padiflah da kurbanlardan biri sa-
n›larak özel odaya al›nmak istenilirse de duruma k›zan IV. Murat, Gevherli Han›m’›
hançerleyerek öldürür. Hüseyin Efendi de di¤erleri gibi kurtar›l›r, yeniden defter-
dar yap›l›r. Tayyarzade ise Sahba Kalfa ile nikâhlan›r ve kendisine Gevherli Ha-
n›m’›n bütün mallar›yla yirmi cariye ba¤›fllan›r. Ayr›ca Sultan’a musahip olur. (Sa-
kao¤lu 1994: 229-230). 

1316.  Ünite  -  Dede Korkut ,  Meddah ve ‹stanbul  Hikâyeler i

‹stanbul hikâyeleri:
Tayyarzade, Cevri Çelebi,
Sansar Mustafa, Hançerli
Han›m, T›flî ile ‹ki
Biraderlerin Hikâyesi
adlar›yla bilinen hikâyelerin
genel ad›.



Sansar Mustafa
IV. Murat musahibi T›flî Efendi’den o gün Tophane’nin seyir günü oldu¤unu ö¤re-
nir. Dervifl Hasan ve Dervifl Hüseyin adlar›yla ve Mevlevî k›yafetiyle seyre ç›karlar.
‹ki Kap›l›’da bir berber dükkân›ndan ç›karken gördükleri bir delikanl›n›n kim ol-
du¤unu merak ederler. Ad› Ahmet olan delikanl› dükkan sahibinin o¤ludur. Ancak
ertesi gün Ahmet ifle gelmez; babas›ndan ö¤rendiklerine göre “Sansar” lakapl›
Mustafa onu kaç›r›p Panayot’un meyhanesinin üstündeki bir odaya kapatm›flt›r. IV.
Murat, T›flî’ye Ahmet’i bulmas› için kesin emir verir; aksi takdirde sonu ölümdür.
Pek çok insan Ahmet’le Sansar’› aramaya koyulur. Bu arada Ahmet, Mustafa’n›n
buldu¤u bir kad›nla Dolmabahçe’deki bir evde murat almaktad›r. Ancak kad›n›n
kendilerini bulmakla görevli oldu¤unu, Ahmet’ten hoflland›¤› için ihbardan vaz-
geçti¤ini ö¤renen Mustafa onu Cezayir palas›yla öldürüp denize atar. IV. Murat
dürbünle deniz seyrinde iken olay› tesadüfen görür. Bu olayda da Mustafa’n›n par-
ma¤› oldu¤unu anlayan Sultan, nihayet onlar› yakalat›r. Ancak Mustafa cellata tuz
ekmek hakk› için Ahmet’i asmamas›n› söyler ve onu kurtar›r. Mustafa için kurtulufl
kaçmaktad›r. Bir gece Cumapazar›’nda uyumakta iken öldürdü¤ü iki Arnavut’un
elbiselerini giyip M›s›r’a gitmek üzere Ahmet’le bir kalyona binerler. Çeflitli mace-
ralardan sonra ‹skenderiye’ye ulafl›rlar. Orada kahvecili¤e bafllarlar ve Ahmet’in
güzelli¤ine koflup gelenler sayesinde zengin olurlar. 

Aradan befl-alt› y›l geçtikten sonra Ahmet memleketini özler; ‹stanbul’a döner-
ler. Ancak Sansar bir gün Üsküdar dönüflü Taflç›lar’da dolafl›rken yakalan›r, huzu-
ra ç›kar›l›r. Olanlar› birer birer anlat›r. Sonuçtan memnun kalan Sultan, Ahmet’in
k›z kardeflini Sansar’a al›r; Ahmet’e de haremden bir k›z vererek herkesi murad›na
erdirir (Sakao¤lu 1994: 454).

Cevri Çelebi
Zaman›n›n ço¤unu berber Mehmet Çelebi’nin dükkân›nda geçiren Cevrî Çelebi,
Yusuf Çavufl’un karfl›daki kona¤›n›n penceresinde gördü¤ü Abdî’ye âfl›k olur. Yu-
suf’un ölmesi üzerine alieye yaklaflan Cevrî Çelebi, Abdî ile iflrete bafllar; ona olan
düflkünlü¤ünü dile getirir. Bin alt›na yapt›rd›¤› Abdî’nin tasvirinin arkas›nda da gü-
zel bir k›z resmi vard›r. Bu tasvire vurulan Abdî, ancak o k›z›n bulunmas› flart›yla
Cevrî ile olan dostlu¤unu devam ettirecektir. Abdî’nin tasvirin sahibi olan k›za Cev-
rî Çelebi’nin Abdî’ye olan ilgisi her ikisini de hasta eder. Üzülen anneler k›z›n bu-
lunmas› için sokak sokak dolafl›rlar.

K›z, Hoca Mahmut’un k›z› Rukiye’dir. Anneler bir yolunu bulup bir gece onun
evinde misafir kal›rlar ve uygun bir zamanda Abdî’nin tasvirini Rukiye’ye gösterir-
ler. K›z da ona vurulur ve Abdî’yi görmek ister. Hastalar›n iyileflmesinden sonra
çengi k›l›¤›na bürünen Abdî, Rukiye’yi de al›p onunla birlikte birkaç günlü¤üne
Hoca Mahmut’un yal›s›na gider. Orada Rukiye bu buluflman›n sebebini ö¤renince
Cevrî Çelebi’yi ça¤›rtmaya karar verirler. Çelebi baz› fleylerden flüphelenerek kor-
ka korka yal›ya gelir. Abdî ile Cevrî Çelebi aras›ndaki baz› konuflmalar kol gezen
bostanc›bafl›n›n dikkatini çeker ve yal›ya yanafl›r. Rukiye ile Abdî gizlenirler.

Cevrî bütün bu olup bitenleri IV. Murat’a anlat›r. Abdî ile Rukiye evlendirilir;
Cevrî Çelebi’ye de saraydaki k›zlardan birini verirler. Dü¤ünleri yap›l›r. Bu arada
Rukiye’nin babas› Hoca Mahmut da sarayda bezirgânbafl› olur (Sakao¤lu 1994:
422-423).
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T›flî ‹le ‹ki Biraderler Hikâyesi
Hasan ve Hüseyin adl› iki arkadafl, babalar›ndan kalan serveti meyhanelerde yiyip
bitirince evlenmeye karar verirler. Geçim s›k›nt›s›na düfltükleri için Daniflment Ba-
ba adl› bir ihtiyar›n tavsiyesi üzerine kay›kç›l›¤a bafllarlar. Hasan, bir gece kay›¤›
ile Rumeli Hisar›’na müflteri götürürken Bebek’teki bir yal›dan gürültüler gelir. Dö-
nüflte yal›ya yaklaflan Hasan’›n kay›¤›na bir k›z atlay›verir. Bu, niflanl›s› Kazazo¤-
lu’nun hâlâ baflka kad›nlarla ilgisini kesmedi¤i için niflan› bozan Narl›kap›’dan Mu-
sa Çelebi’nin k›z›d›r. Niflanl›s›, k›z›n halas›na elli alt›n vererek yal›ya getirmifltir; Ka-
zazo¤lu’yla kavga eden k›z kurtuluflu kaçmakta bulmufltur. 

Kay›kç› Hasan k›z› ertesi gün babas›na teslim etmek üzere odas›na getirirse de
arkadafl› Hüseyin onu hafifmeflrep kad›nlardan san›p sark›nt›l›k eder. Hüseyin’in
bu hareketine k›zan Hasan arkadafl›n› palas›yla öldürüp cesedini denize atar. 

K›z› babas›na teslim eden Hasan dönüflte müflteri beklerken kay›¤›nda uyuya
kal›r. Bu s›rada karfl›ya geçmek için k›y›ya gelen IV. Murat ile T›flî onun kay›¤›na
binerler. Hasan bafl›ndan geçenleri anlat›r. Sultan, Sarayburnu’na ç›kar ç›kmaz k›z
ile babas›n› getirtir, olaylar› k›zdan dinler. Hasan’a, Bahçekap›’da bir ev al›p k›z›n
çeyizini düzer ve gençleri evlendirir. Eski niflanl› Kazazo¤lu ile hala da sürülürler
(Sakao¤lu 1994: 265).

Hançerli Han›m
Bedestanî Halil Efendi, IV. Murat döneminin say›l› zenginlerinden olup art›k tica-
reti b›rakm›fl, ‹brahim Bey adl› arkadafl›yla dostluk etmektedir (Hikâyenin bir ör-
ne¤in için bkz. Ek: Metin 19). Ölümünden sonra, güzellikte efli bulunmayan o¤lu
Süleyman’›n etraf›n› çeviren birtak›m serseriler onun bütün servetini k›sa zamanda
meyhane ve e¤lence yerlerinde bitirirler. Baba dostu ‹brahim Bey onu bedesten-
deki bir dükkâna yerlefltirir. Ancak güzelli¤i ile dikkati çeken delikanl›y› bir gün
zengin bir kad›n görür ve ona âfl›k olur; Süleyman ise onun cariyesi Kamer’e âfl›k-
t›r. Delikanl›y› iflinden ç›kartan Hançerli Hürmüz, annesine de bir konak sat›n al›r.

Kamer’le Süleyman aras›ndaki yak›nl›¤› sezen han›m, cariyeyi kabahatli san›p
onu nice iflkenceden sonra Beykoz’daki bir ormana att›r›r. Durumu anlay›p k›z›
kurtaran Süleyman’›n bu hâlini gören Hançerli, onun da cezaland›r›lmas›na karar
verir; meddah› Emin Çelebi’ye düzdürdü¤ü bir hikâye de olaylar benzer flekilde
cereyan ettirilir. Süleyman kuflkulan›rsa da daha önceden plânlanan ada gezisine
ç›kmak zorundad›r. 

Bu s›rada Sultan Murat ile musahibi T›flî de Bekri Mustafa’n›n kay›¤› ile Çatla-
d›kap›’ya giderken kendilerini adaya yaklaflm›fl olarak bulurlar. Bu s›rada ete¤inin
alt›ndan ç›kard›¤› hançerini meddah›n›n anlatt›¤› hikâyedeki gibi, Süleyman’a sap-
layan Hançerli’nin onu denize att›¤›n› görürler. T›flî hemen delikanl›y› Ah›rkap›’ya
ç›kararak tedavisiyle ilgilenir; sonra da Hançerli’nin intikam›ndan korumak ama-
c›yla onu ticaret için önce M›s›r’a sonra da Trabzon ve ‹ran’a gönderir.

T›flî, bir gün Hançerli’nin ifllerini hikâye hâline getirip Sultan’a anlat›r. Bunun
üzerine Hançerli’nin kona¤› bas›l›p kendisinin M›s›r’a sürülmesi kararlaflt›r›l›r; an-
cak Süleyman’›n ricas›yla affedilen Hançerli, Kamer’i azat etti¤i gibi bütün mal›n›
da onunla Süleyman’a ba¤›fllar. Gençler evlendirilir ve delikanl› saraya nedim olur
(Sakao¤lu 1994: 547).

K›saca ‘‹stanbul Hikâyeleri’ diyebilece¤imiz yaz›l› kaynaklarda pek az ‹stanbul d›fl› mekân-
lar görülür. Hikâyelerin adland›r›lmas›nda bunu bir sebep olarak kabul edebilir miyiz?
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Dede Korkut Hikâyelerini Tan›mak

Dede Korkut hikâyeleri ayn› kahramanlar›n ma-
ceralar›n›n anlat›ld›¤› fakat birbirinden ba¤›ms›z
on iki hikâyeden oluflmaktad›r. Hikâyelerin IX.
ve XI. Yüzy›llar aral›¤›nda olufltu¤u ve XV. yüzy›-
l›n sonunda, yaz›ya geçirildi¤i görüflü yayg›nd›r.
Ancak, daha önceki zamanlar›n tarihî kaynakla-
r›nda hem Dede Korkut’tan, hem de di¤er hikâ-
yelerdeki di¤er kahramanlardan bahis vard›r. Câ-

miü’t-tevârih, Dürerü’t-ticân, Selçuknâme ve Tâ-

rih-i âl-i Selçuk bu eserlerden baz›lar›d›r. Biri
Dresten’de, di¤eri de Vatikan’da olmak üzere iki
yazmas› bulunan Dede Korkut hikâyelerinin ko-
nusu O¤uzlar›n kendi iç mücadeleleri, kuzeyle-
rinde yaflayan düflmanlar›yla yapt›klar› mücade-
leler, çeflitli ola¤anüstü varl›klarla yap›lan müca-
deleler ve sevda konular› olmak üzere çeflitlilik
göstermektedir. Hikâyelerin geçti¤i co¤rafi alan
Hazar Denizi’nin do¤usu ve bat›s›d›r. Do¤usunda
geçen yerler aras›nda Kaz›l›k Da¤›, Ala Da¤, vb.
yerler ilk akl›m›za gelenlerdir. Hazar Denizi’nin
bat›s›nda ise bu bölge Azerbaycan ve Türkiye’nin
Kuzey Do¤u Anadolu Bölgesi’dir. 
Bugün Anadolu’da Dede Korkut hikâyelerinin
baz›lar› Bey Bar›, Ak Kavak K›z›, Bey Böyrek, Ba-

börek gibi adlarla masal olarak yaflamaktad›r.

Dede Korkut Hikâyeleriyle Halk Hikâyeleri Ara-

s›ndaki Benzerli¤i ‹fade Etmek

Dede Korkut hikâyeleri Anadolu’da destandan
halk hikâyesine geçiflin basama¤›nda duran an-
latmalard›r. Onlarda hem destan unsurlar›n›, hem
de halk hikâyesinin özelliklerini görmek müm-
kündür. Dede Korkut hikâyeleri ile halk hikâye-
lerinin benzerliklerini biçim ve konu olarak iki
grupta de¤erlendirebiliriz.
Biçim olarak her iki anlatman›n da naz›m nesir
kar›fl›k olmas› ün büyük benzerliktir. Kül tepeçük

olmaz, güyegü o¤ul olmaz, At aya¤› külüg ozan

dili çevük olur gibi formel unsurlar her ikisinde
de ortakt›r.
Dede Korkut hikâyeleriyle halk hikâyeleri konu
bak›m›ndan birbirlerine çok benzerler. Her iki
anlatmada konular kahramanl›k veya sevdad›r.
Her iki hikâyenin kurulufl sistemi, epizot yap›s›
ve motifleri afla¤› yukar› birbirinin ayn›d›r. Ço-

cuksuzluk, kahraman›n büyümesi, kahramanl›k
yapmas›, âfl›k olmas› ve mücadele etmesi bunlar-
dan baz›lar›d›r. Kahramanlar›n açlar› doyurmas›,
yanlar›nda k›rk yi¤idinin veya k›rk ince belli k›-
z›n bulunmas›; toplumsal yas âdetleri, antlar, in-
san bafl›ndan kale yapmak gibi motifler de her
iki hikâyede ortak olan unsurlard›r.

Halk Hikâyeleri ‹le Meddah Hikâyeleri Aras›n-

daki ‹liflkiyi Aç›klamak

Halk hikâyesi gelene¤i içinde önemli bir yeri olan
Meddah hikâyeleri Türk kültüründe XV. yüzy›l-
dan itibaren görülmeye bafllar. Bir k›s›m halk hi-
kâyesi anlat›c›lar›na da meddah denmesi, (Beh-
çet Mahir gibi) iki tür aras›ndaki benzerli¤in bo-
yutlar›n› önceden dikkatlerimize sunar. Bugün
bile Do¤u Anadolu Bölgesi’nde halk hikâyesi an-
latanlara “meddah” denilmektedir. Her iki türün
benzer yanlar›n›n yan›nda farkl› yanlar›n›n da
olaca¤› gözden uzak tutulmamal›d›r.

Halk Hikâyeleri ve Kitabi Mensur Realist ‹stan-

bul Hikâyeleri Aras›ndaki Benzerli¤i Aç›klamak

Edebiyat terminolojisinde Kitabi, Mensur, Realist

‹stanbul Hikâyeleri olarak adland›r›lan hikâye
flekli XIX. yüzy›lda meydana gelmifltir. Bu türün
oluflmas›nda hem hikâye anlat›c›s›n›n, hem de
dinleyicisinin hayalden gerçe¤e geçme iste¤i et-
kili olmufltur. Realist ‹stanbul hikâyelerinin tama-
m› IV. Murat döneminde ‹stanbul’da geçer. Hikâ-
yelerin konusu sevgidir. Âfl›k kahraman, sevgili-
sine kavuflma yolunda yaflad›¤› küçük macera-
lardan sonra murad›na erer. Zaman zaman entri-
kalar›n da yer ald›¤› hikâyelerin kahramanlar›
gerçek hayattan al›nm›fl kiflilerdir. Masal ve halk
hikâyesi gibi anlatmalarda karfl›laflt›¤›m›z ola¤a-
nüstülüklerin yerini bu metinlerde tesadüfler al-
m›flt›r. Hikâyeler, bu yönüyle masal ve halk hikâ-
yesinden ayr›l›yorsa da, sonuç olarak masala ben-
zemektedir. Çünkü bütün hikâyelerin sonunda
kötüler cezaland›r›lmakta, iyiler ise ödüllendiril-
mektedir. Hikâyelerdeki kahramanlar gerçek ha-
yattan seçilmifltir. Hatta bu kahramanlardan biri-
si de Sultan IV. Murat’t›r. Hikâyelerin dikkat çe-
ken bir baflka yönü de anlat›m ve hikâye edifl
tarz›yla birbirine benzemesidir. 
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1. Dede Korkut Kitab›’n› bulan Bat›l› bilim adam›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. E. Rossi
b. H. F. Von Diez
c. H. O. Fleischer
d. W. Radloff
e. W. Thompsen

2. Afla¤›dakilerden hangisi Dede Korkut üzerinde çal›fl-
an araflt›rmac›lardan biri de¤ildir?

a. Güllü Yolo¤lu
b. Muharrem Ergin
c. Orhan fiaik Gökyay
d. Saim Sakao¤lu
e. Muhan Bali

3. Dede Korkut hakk›nda herhangi bir bilgiye rastlaya-

mad›¤›m›z eser afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Selçuknâme
b. fiecere-i Terâkime
c. Kutadgu Bilig
d. Dürerü’t- Ticân
e. Câm-› Cemâyin

4. Dede Korkut hikâyelerinden hangisi bugün Anado-
lu’da canl› olarak yaflamaktad›r?

a. Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han
b. Begil O¤lu Ermen
c. Kam püre O¤lu Bams› Beyrek
d. Uflun Koca O¤lu Se¤rek
e. Salur Kazan›n Evinin Ya¤malanmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi Dede Korkut kitab› ile halk
hikâyelerinin ortak özelliklerinden biri de¤ildir?

a. K›rk ince belli k›z
b. Av avlamak kufl kufllamak
c. Açlar›n doyurulmas›
d. K›rm›z› renkli elbiseler giyinme
e. ‹nsan bafl›ndan kale yapma

6. I. Bayezid döneminde yaflayan meddahl›k gelene¤i-
nin bilinen ilk temsilcisi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kör Hasan
b. Kör Haf›z
c. Nakkafl Hasan
d. Dervifl Mehmet
e. Hasan Efendi

7. Fütüvvetnâme’de meddahlar kaça ayr›l›r?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

8. Afla¤›dakilerden hangisi kitabi, mensur, realist ‹stan-
bul hikâyelerinden biri de¤ildir?

a. Sansar Mustafa
b. Tilki Selim
c. Tayyarzâde
d. Hançerli Han›m
e. Cevri Çelebi

9. Kitabî mensur realist ‹stanbul hikâyelerinde olaylar
hangi Osmanl› Padiflah›n›n döneminde geçer?

a. I. Mahmud
b. IV. Murad
c. III. Mehmed
d. II. Mahmud
e. III. Murad

10. Afla¤›dakilerden hangisi kitabî mensur realist ‹stan-
bul hikâyeleri üzerinde çal›flma yapan araflt›rmac›lardan
biri de¤ildir?

a. Özdemir Nutku
b. Mustafa Cemilo¤lu
c. Saim Sakao¤lu
d. fiükrü Elçin
e. Pakize Aytaç

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Halk Hikâyeleri-Dede
Korkut Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Halk Hikâyeleri-Dede
Korkut Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Tarihi Kaynaklarda
Dede Korkut Hikâyeleri bölümünü tekrar
okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Yaflayan Dede Korkut
Hikâyeleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Dede Korkut
Hikâyeleri ve Halk Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

6. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Halk Hikâyeleri
Meddah Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Halk Hikâyeleri
Meddah Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Kitabi Mensur Realist
‹stanbul Halk Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Kitabi Mensur Realist
‹stanbul Halk Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Kitabi Mensur Realist
‹stanbul Halk Hikâyeleri” bölümünü tekrar
okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Avrupal› do¤ubilimciler yüzy›llarca Anadolu’yu oldu¤u
kadar Orta Do¤u’yu ve daha uzaklar› ad›m ad›m dolafl-
m›fllard›r. At s›rt›nda da¤lar› aflm›fllar, ilkel tafl›tlarla yol-
culuk etmifllerdir. Amaç, kendilerince kapal› bir dünya
olan farkl› yerleri gezip görmek, onlar hakk›nda bilgi
toplamakt›r. Bu arada yazmalar gibi Bat›l›lar için önem-
li eserler de sat›n al›p ülkelerine götürülmüfltür. Bu eser-
lerin sat›c›lar› gerçek de¤erini bilmedikleri için satmak-
ta bir sak›nca görmemifllerdir. Dede Korkut yazmalar›
da bu yolla yurt d›fl›na ç›kar›lm›flt›r.

S›ra Sizde 2

Kültürlerin de¤er verdi¤i say›lar vard›r. Türkler; 3, 7, 40
ve 70 say›lar›n› öne ç›kar›rlar. Ayr›ca; 9, 16, 41 ve 101
say›lar› da kullan›l›r. Ancak bu say›lar›n kullan›lma yer-
leri de farkl› farkl›d›r. ‹nce belli k›zlar›n say›s›, bir güç-
lülük, bir gösterifl iflaretidir. Böylece yan›nda o k›zlar›
bulunduran hatun, çevresinde daha etkili olacakt›r. An-
cak halk hikâyelerindeki kad›nlar›n yanlar›nda genç k›z
bulundurmalar› ara s›ra görülse bile bunlar›n say›s› hiç
bir zaman k›rk olmam›flt›r.

S›ra Sizde 3

Meddahl›k asl›nda baz›lar›n›n mesle¤i ise de, baz›lar›-
n›n da severek yapt›klar›, herhangi bir karfl›l›k bekle-
medikleri bir ifltir. Bunun sonucu olarak da farkl› mes-
leklerden ve e¤itim seviyelerinden insanlar bu iflle ilgi-
lenmifllerdir. Günümüzün amatör müzecileri, amatör
koleksiyoncular› da farkl› farkl› dünyalar›n insanlar›d›r.
‹llerimizdeki musiki korolar›, halk oyunu ekipleri de
benzer fleyleri yapmaktad›rlar.

S›ra Sizde 4

Bu hikâyelerin tamam›na yak›n›n mekân› ‹stanbul’dur.
Ayr›ca bu hikâyeler bas›l› metinler hâlindedir. 1850’li
y›llarda Anadolu’nun neresinde bu kitaplar bas›lacak
veya bu ‹stanbul’da bas›lacak olan kitaplar› nerede kim-
ler bulup okuyacakt›r? Bize göre bu hikâyeler bütünüy-
le ‹stanbul’a özgü bir koleksiyondur.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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EK: MET‹NLER 

MET‹N 1: BEHÇET MAH‹R’DEN MASAL
Bilgi: Erzurumlu Meddah Behçet Mahir, Eflref Bey hikâyesinde çok bilinen bir hay-
van masal›n› anlat›r. Metni, yaz› dilimize aktararak afla¤›ya al›yoruz. 

Bir arslan, bir kurt, bir tilki üçü birbiriyle kardefl olmufllar. Günün birinde kurt
ile tilki, aslana diyorlar ki:

“Aslan kardefl, biz ac›kt›k. ‹çimizde kral sensin, büyük sensin, karn›m›z› do-
yur.”

Aslan:
“Öyleyse gelin. “
Aslan önde, kurt ile tilki peflinde, dalarlar öküz sürüsüne. Bir öküzü y›k›p par-

çalarlar. Sonra da ma¤aralar›na korlar.
Sonra bir koyun sürüsüne dalarlar, oradan elde ettikleri koyunu da ma¤araya

getirirler.
Üçüncü olarak bir kaz avlarlar, onu da ma¤araya getirirler.
Ard›ndan aslan kurda der ki:
“Kalk bakal›m! Haydi, bunlar› taksim et.”
Kurt der ki:
“Aslan kardefl, öküz senin, koyun benim, kaz da tilkinin.”
Aslan:
“Ne diyorsun ulan?”
Nas›l aslan kurda bir pençe vurmas›yla, kurt döner döner ve yere y›¤›l›r. Daha

sonra tilkiye der ki:
“Haydi, sen taksim et.”
Tilki der ki:
“Aslan kardefl! Sabah kahvalt›n, öküz olsun; öyle yeme¤in, koyun olsun; akflam

yeme¤in de kaz olsun.” der. 
Bu defa aslan tilkiye der ki:
“Yahu, sana hiçbir fley kalmad›.”
Bunun üzerine tilki der ki:
“Can›n sa¤ olsun, senden kemik artarsa bana yeter. Artmazsa ne yapay›m, ca-

n›m sa¤ olsun.”

EK: MET‹NLER



Aslan:
“Aferin!” dedikten sonra sorar:
“Sen bu taksimi kimden ö¤rendin?”
Tilki kurdu gösterir ve;
“‹flte flu yatan kardeflten...” (Sakao¤lu vd. 1999: 10).

MET‹N 2: ÂfiIK GAR‹P’TEN EFSANE
Bilgi: Âfl›k Garip’in annesine kavuflturulmas›nda ve görmeyen gözünün tedavi
edilmesinde Hazreti H›z›r’›n tavsiyelerini içine alan bölümü flöyledir:

“Bin ata!” dedi.
Bindi. Giderken;
“Yum gözün!” dedi.
Yumdu.
“Aç!” dedi.
Açt›. Bakt› ki ö¤le vaktinde Karz(s) dedikleri flehre gelmifller. Namaz k›l›p, yine

bindiler.
“Yum gözün!” dedi.
Yumdu.
“Aç!” dedi.
Açt›. Gördü ki, ikindi vaktinde Erzigan (Erzincan) flehrine gelmifller. Namaz

k›l›p, yine bindiler.
“Yum gözün!” dedi.
Yumdu.
“Aç!” dedi.
Açt›. Gördü ki, k›z›n flehrine gelmifller. O¤lan› anas›n›n sâkin oldu¤u kona¤›n

kap›s› önüne iletip, attan indirip metâ›n› eline verip kendinin H›z›r Aleyhisselâm
oldu¤unu bildirip eline bir flifle verip eyitti:

“Vâlidenin gözleri, senin için a¤lay› a¤lay› görmez oldu. fiunu hediye ilet; gö-
züne koysun, yine evvelki gibi ola.” dedi.

O¤lan ta’zim ile ellerin aya¤›n› öpüp ald›. Suâl eyledi ki; 
“Bezirgân k›z› flimdi ne hâlde ve bize nasip ola m›?” dedi.
H›z›r Aleyhisselâm eyitti:
“Bir padiflah o¤luna gidiyor. Bu gece, k›nas›d›r velâkin gam yeme senindir.”

deyip gâip oldu. O¤lan kap›y› çald›.” (Kaya- Koz 2000: 86-87).

MET‹N 3: H‹KÂYET-‹ ÂSUMÂN ‹LE ZEYCÂN BEYAN
Zaman-› evvelde bir padiflah var idi. Padiflah›n bir kethüdas› var idi. ‹kisinin dahi
zürriyeti dünyaya gelmedi deyü düflünürken günlerden bir gün bir dervifl geldi.
Keflkülü önüne kodu.

“Behey dervifl! Derdime dert merdime mert olmaz›n.” dedi. .
“Beyim ne derdin var?”
Bey eyitti:
“Bak giden kar›ya, üç dört tane çocu¤u var. Bunlar›n birini Tanr› bana yere idi

ne olur?”
“Ya beyim derdin o mu?” dedi. 
“Ya ondan büyük dert olur mu?”
“O, kolayl› bir fleydir.”
“Sen benim derdime dert olduktan sonra dahi ben dünyada bir fley istemem.
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“Ya beyim! Murad Suyu’nun kenar›na gidersin. Bir kurban kesersin. Andan bir
nar zuhur eder. ‹kinizin inflaallah zürriyeti dünyaya gelir.”

Ol zaman kurban› al›p Murad Suyu’na vard›lar. Sabah namaz›n› onda k›ld›lar.
Ba’de kurban› kesip suya b›rakt›lar. Andan iki dalga koptu. Aras›nda bir nar zuhur
etti. Andan Dervifl ‹smail ol nar› al›p beyin yan›na geldi. O nar›n yüz tanesi var idi.
Ellifler tane ald›lar. 

Bey eyitti:
“Bundan ne hâs›l olur?” dedi. 
Konuk eyitti:
“Dokuz ay on gün deyince ikinizin zürriyeti dünyaya gelir.” Dedi. E¤er o¤lan

olur ise ad›n› Âsumân koyas›z, k›z olur ise ad›n› Zeycân koyas›z; birbirinden ay›r-
mayas›z.”

El kald›r›p dua ettiler. Bunlar, âmin derken Konuk ol yerden s›r oldu, nereye
gitti¤ini kimse görmedi. fiimdi bunlar birbirlerine bakt›lar, yürekleri aflk oduna
yakt›lar. 

Bey eyitti:
“Konuk nice oldu?”
Dervifl ‹smail eyitti:
“Gâib oldu.”
Bir gün, befl gün der iken dokuz ay on gün oldu. Beyin bir k›z› oldu. Beye müj-

de ettiler, müjdelerini verdi.
Biz gelelim Dervifl ‹smail’e. An›n dahi bir o¤lu oldu, ad›n Âsumân kodular ve

k›z›n ad›n› Zeycân kodular. Bunlara bir büyük donanma ettiler. Bu çocuklar dört
yafl›na girdiler. Zeycân ile Âsumân’› bir hocaya verdiler. Yedi sene okudular. Ta ki
on dört yafl›na girdiler, birbirlerini ol kadar severlerdi ki ayr›lman›n imkân› yoktur.
Bunlar›n aras›na bir Caz› Kar› girdi. Ziyade ihtiyar, beli bükülmüfl, difli dökülmüfl,
elinde de¤nek ol beyin yan›na geldi, beye eyitti:

“Bunlar iki kardafl m›d›r?”
Bey eyitti:
“O¤lan, k›z›n lalas›d›r.”
Ol kar› eyitti:
“Efendim, atefl [ile] penbenin flakas› olur mu?”deyince bey anlad›, ol kar› dahi

kalkt› gitti.
Sabah oldu, k›z› baflka hocaya verdiler. ‹ki hasreti birbirinden ay›rd›lar. Befl se-

ne birbirlerini görmediler. Amma günlerde bir gün, cuma gün, Âsumân camiye gi-
derken ol kocakar› Âsumân’›n önüne düfltü. Amma Âsumân ol kar›y› bilmez di.
Kocakar› eyitti:

“O¤lum, nereye gidersin?”
Âsumân eyitti:
“Cuma k›lmaya giderim.” dedi.
Ol kar› eyitti:
“Sana haber vereyim. Bir yer vard›r, var anda abdest al gör ki dünyan›n ne ol-

du¤unu bilesin.”
Âsumân eyitti:
“Göster varay›m, abdest alay›m.” dedi.
Hemen kocakar› eyitti: 
“Gel gidelim.”
Beraber saray bahçesine geldiler. Ol kar›, bahçe kap›s›n aç›k oldu¤un bilirdi.

Âsumân’› bahçe kap›s›ndan içeri koydu, andan kocakar› b›rakt› gitti. Andan Âsu-
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mân gördü ki bahçe içinde k›rk kurnadan su akar. Zeycân seyre bakar. Hemen
Âsumân kavu¤unu ç›kar›p abdest al›rken Zeycân gördü Âsumân’›n perçemini, ah
edip dedi ki:

“Ya Rab, helalinden flu yi¤idi bana nasip eyle” dedi.
Âsumân abdest al›p tamam etti. Zeycân’› ...[metinde eksiklik var]. Bunlar bir-

birlerine acaib muhabbet ettiler. O¤lan aflk›ndan kendini flafl›r›p nereye gidece¤ini
bilmedi. K›z bu o¤lan›n hâlini görüp ça¤›rd›. O¤lana bir a¤›r ya¤l›k ile cevâhir kü-
pesin verdi. O¤lan;

“Elveda sultan›m.” deyip yola revân oldu, amma aflk›ndan gözleri kanla doldu.
Gün ve gün saat saat sarard› sold›. Anas› bu hâli görüp;

“O¤lan sana ne old›?” dedi.
Aras› bir zaman geçti, okuyup yazmaktan el çekti. Anan›n baban›n beli bükül-

dü. Amma anas› bir gün eyitti:
“O¤lum, sana ne old›?” dedi.
O¤lan ah edip gözleri yaflla doldu.
“Babamdan bir zarar gelmez ise, sana söyleyeyim.” dedi.
“Geçen cuma gün camiye giderken önüme bir kocakar› düfltü, eyitti. ‘O¤lum

nereye gidersin?’ dedi. Ben eyittim. ‘Abdest almaya giderim.’ Ol kar› eyitti ‘Sana bir
yer haber vereyim, var anda abdest al’ deyip beni saray bahçesine götürdü. Gayet
büyük bahçe idi. K›rk kurnadan su akard›. Anda abdest alm›fl›m, sarar›p solmu-
flum, anda bir k›z görmüflüm. Ne okurum ne yazar›m, mecnun gibi gezerim.” de-
yicek, anas› eyitti:

“Eyvah o¤lum! Bafl›n› sevdâya u¤ratm›fls›n. Ol k›z› bilmez misin? Ol senin ya-
vuklund›r. An›nla beraber bir hocada okudunuz.” dedi.

Âsumân eyitti:
“Yavuklu olmak nedir.” dedi.
Anas› eyitti:
“Bir vakitte bir misafir geldi. Ol k›z› yavuklu eyledi.”
Hemen Âsumân aya¤›na sar›ld›. Sevincinden bir saat düfltü, bay›ld› yatt›. Baba-

s› bu hâli görüp ol saat beyin huzuruna vard›. Beyin elin ve aya¤›n öptü.
“Nedir murad›n Dervifl ‹smail?” dedi. 
Eyitti:
“Sultân›m emriniz olur ise çocuklar› birbirine kavuflturun.”
Bey dahi ifli duydu, Dervifl ‹smail’den yüz çevirdi. Dervifl ‹smail gitti. Bey, ehli

ile bir araya geldiler. Bu sohbeti münasip görmeyip ehli raz› olmad›.
“Hizmetkâr›n o¤luna münasip mi gördün, vereceksin.” dedi 
K›z dahi bu kelâmlar› iflitti, a¤lamaktan gözleri kanla doldu. Befl on gün derken

Dervifl ‹smail yine Bey’in yan›na geldi. Bey:
“Ne murad›n Dervifl ‹smail?” dedi. 
Eyitti:
“Hofl malûmdur sözlerim, a¤lamaktan kanla doldu gözlerim.”
Andan Bey eyitti:
“Ben senin o¤luna k›z›m› vermem.” dedi. Dervifl ‹smail eyitti:
“Konu¤un sözü Mevlâ’ya do¤ru gele.” Deyince Bey dar›l›p hançer çekip üzeri-

ne haml edip katledecek oldu. ‹ç a¤alar› yetiflip Dervifl ‹smail’i, Bey’in elinden al›p
kaç›rd›lar. A¤lay›p evine geldi. Ehliyle vâfir müflavere ettiler. Âsumân bu sözleri
bilmezdi ve fleriklerinin yan›na gelmezdi. Saray meydan› civar›nda uflaklar Bey’in
Dervifl ‹smail’e etti¤i iflleri söyleflirlerdi. Âsumân çocuklardan bu sözü duyup ana-
s›n›n yan›na geldi. Anas› eyitti:
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“O¤lum bu gün pek melül olmuflsun.” dedi. 
O¤lan dahi;
“Bîvefâs›z, yârden beni bunca zamandan beri aldars›n›z.” deyip yats› namaz›n›

k›l›p yatt›.
“‹lahî sen bilirsin benim hâlimi, ‘âfl›kl›k isterim.” deyip k›bleye teveccüh etti. Zi-

yâde gaflet uykusuna dald›. Gördü ki bir hâristanda k›rk tane pir ellerinde yeflil
kapl› mushaflar› var okuyup dururlar. Âsumân dahi el ba¤lay›p durdu. Ollar an›n
hâlinden sual ettiler.

“Sultâm›n âfl›kl›k isterim.” dedi.
Ol pirler hemen bir kadeh aflk flarab› doldurup verdiler.
Âsumân dahi içti. Âsumân gitti. Pirler cümlesi ol yerde kald›lar. Âsumân erdi,

uyand› ki olmufl, aflk ile dolmufl. Hemen kalkt›, bozukçu dükkân›na vard›. Bir ala
bozuk yapt›rd›. Eline al›p odas›na geldi. K›z›n firak›ndan ah edip bozu¤u eline al-
d›. Aflk deryâs›na dal›p çalmaya bafllad›. Baka ne diyecek:

Âsumân eyitti:
Nazar eylen a¤alar benim hâlime
Kendi yaralar›m defltim ne dersin 
Böyle imifl bize Hakk’ ›n ferman› 
K›rklar ile devrân sürdüm ne dersin
Âfl›klar pirini sever gayetten
‹çirirler dolu ab-› hayattan 
Pirim bana söyler “Ikra” âyetten 
Aflk›n kitab›n› açt›m ne dersin
Aç›ld› kitab›m okudum a¤dan,
Aflk›n sözleri ezeli candan,
Dinleyin a¤alar sözümü sa¤dan,
Bahar seli gibi cofltum ne dersin

Biçare Âsumân ider medhini 
Ci¤erci¤im yanar ç›kmaz tütünü
Hesap ettim gö¤ün yedi kat›n› 
Hakk’ ›n hikmetinden flaflt›m ne dersin
Böyle deyicek aflka kendini bast›rd›. Bir zaman yatt›. Sonra kalkt›, çarfl›ya gitti,

rüyâs›n› tabir ettirdi. Amma biz gelelim Zeycân’a. Zeycân dahi kendini Âsumân’a
vermeyeceklerini bildi. Gece gündüz a¤lamaktan gözleri kanla doldu. Zeycân bu-
gün yats› namaz›n› k›l›p;

“Ya Rab! Bana âfl›kl›k ver.” 
deyip bafl›n› yast›¤a koyu yatd›. Vâk›as›nda K›rklar’› gördü. El ba¤lay›p durdu.

Pirler buna;
“Ne murad›n?” deyü sordular.
Zeycân eyitti:
“Sultân›m âfl›kl›k isterim,” dedi.
K›rklar dahi yar›m kadeh âb-› hayat verdiler, içti. fiimdi k›z uyand›. Aflk derya-

s›na dalm›fl. Sabah oldu, kalkt›. Gülbuy derler bir cariye var idi. Ana bir bozuk ›s-
marlad›. Gülbuy dahi bozu¤u al›p geldi. Zeycân Han›m’a verdi. Han›m bozu¤u eli-
ne ald›. Bakal›m ne diyecektir:

Zeycân eyitti:
Bu gece seyrimde pervân olmuflum
Arad›¤›m K›rklar yoludur yolu 

143Ek:  Met in ler



Elimi ba¤lad›m selâm durmuflum
‹çmiflim bir kadeh doludur dolu
Açt›m s›rr›m› ben kime diyeyim 
Âsumân’›n yoluna can›m vereyim, 
Dökeyim libâs›m h›rka giyeyim.
Ko desinler bana delidir deli.
Coflkun sular gibi ak›p giderim 
Dalm›fl›m deryaya derin giderim
Yaradan Mevlâ’ya niyaz ederim
Boylad›¤›m aflk›n gölüdür gölü
Âfl›k olan gölde dönderir yüzer
Yetmifl iki millet Hak deyüp gezer 
Bugün pirim bana eylersin nazar 
Cümlesi Mevlâ’n›n kuludur kulu
Âfl›k olan a¤lar benim yârime
Gençli¤imde hizmet ettim (ben) pirime
An›n sevdâs› da kondu serime 
Zeycân âfl›klar›n gülüdür gülü 
Böyle deyip aflka kendini bast›rd›. Bir zaman yatt›. Câriyeleri bu hâli görüp hay-

ran kald›lar. Amma Gülbuy Câriye, karfl›s›nda divan durdu. Zeycân Han›m uyku-
dan uyand›. Gülbuy Câriye’ye eyitti:

“Var bana Harem Kethüdas›n› ça¤›r.”dedi.
Gülbuy Câriye var›p Harem Kethüdas›n› ça¤›rd›. Zeycân Han›m’›n huzuruna

geldi. Zeycân Han›m eyitti:
“Babama benden selâm et. ‹ki ellerini bûs ederim. Bey babam uflaklara emre-

dip Murad Suyu’na sahraya gidece¤im, dedi.
Harem Kethüdas›;
“Bafl üzre!”
deyip Bey’in huzuruna var›p selâmdan sonra bu cevaplar› söyledi. Bey dahi

emretti. Kolcular haz›rland›. Cümlesi birden Murad Suyu’na vard›lar. Otaklar› her-
kes yerli yerine koydular. Safalar›nda oldular. Gülbuy Câriye, Zeycân Han›m’›n eli-
ne bozu¤u verdi. Babas› k›z›n elinde bozu¤u gördü. fiimdi Zeycân Han›m eyitti:

“Babama göstereyim, bozu¤un manâs›n› bildireyim.” deyip bozu¤u eline ald›;
bakal›m ne diyecektir:

Zeycân babas›na söyledi:
Bilir misin baba benim hâlimi
Böyle imifl bize Hakk’›n fermân›
Arad›m da buldum pirim geçen gün 
K›rklar ile devrân sürdüm geçen gün
Devletinde baba süresin demi
Sevdi¤imden cüdâ düflürme beni
Mevlâ’ ma emanet vermiflim seni
Kafesimde yârim gördüm geçen gün
Yârimin cemâli benzer günefle 
Söyletme Zeycân’› yaksm atefle 
Mevlâ’ n›n yaz›s› hep gelir bafla 
Pervâneyim nâra döndüm geçen gün
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Böyle deyüp aflka kendini bast›rd›. Bir zaman yatt›. Neyleyelim çok sözü... Bey,
çünkü bu hâli görüp kalkt›. Bir flair bulmaya gitti. Acem içinden çok flairler gelmifl
idi. Bey eyitti:

“fial k›z›m› basarsa ona vereyim.” dedi.
Biz gelelim Âsumân’ a...
Bey’in Harem ile Murad Suyu’na gitti¤ini duydu. fiimdi Âsumân yola revân ol-

du, Murad Suyu’na vard›. Anda gördü ki çok Acem flairleri gelmifl. Âsumân, bafl›-
na bir Acem flah sar›p vard›. Ama Âsumân’›n kafllar› ziyâde kara idi. Gördü ki Bey
karfl›da oturur. Vard› Bey’in yan›na selâm verdi. Bey dahi selâm›n ald›. Hâlini hâ-
t›r›n› sordu.

“O¤lum nereden gelirsin?”
Âsumân eyitti:
“Ben Acem içinden gelirim, flairim sultân›m.” dedi.
Çünkü Bey flair aramaya gidecek oldu idi, haz›r aya¤›na geldi. Bey eyitti:
“Ey flair! Haremde bir câriyem var. An›nla karfl› karfl›ya söyleflesin.” dedi.
Âsumân eyitti:
“Ben misafirim sultân›m Ol evvel söylesin, biz de karfl›l›k verelim.” dedi. K›z an›

gördü ki bir dervifl âdem.
“Ne olacak ben an› iki deyifl ile ba¤lar›m.” dedi. fiimdi Zeycân bozu¤u eline al-

d›, bakal›m ne diyecektir?
Zeycân eyitti:
Âfl›k isen ver suval
Senden bir haber isterim 
Seni âfl›k kim eyledi 
Pirinden bir haber isterim
Âsumân eyitti:
Dalm›fl›m deryaya derin
Sana kurban olsun serim
Bana sual mi sorars›n 
K›rklar’d›r benim pirim
Zeycân eyitti: 
Saz›m söyler bende bende 
‹mtihan olal›m bu yerde
K›rklar vatan› nerede 
Senden bir cevap isterim
Âsumân eyitti:
Seni gördüm nazar›mda 
Yusuf Ken’an pazar›nda 
E¤er K›rklar’dan sorarsan
Gördüm flehid mezar›nda
Zeycân eyitti:
Âfl›klar kendi hâlinde
Söylenir Hakk ›n dilinde
Ne gördün K›rklar elinde
Senden bir cevap isterim
Âsumân eyitti:
fiöyle divan›m› kurdum
El ba¤lay›p divan durdum 
E¤er K›rklar’dan sorarsan
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Ellerinde kitap gördüm
Zeycân:
H›z›r at›na bindirdi
Kula yard›mc› gönderdi
Dört kitab› kim ona verdi
Senden bir cevap isterem
Âsumân:
Budur âlemin sahibi
Cümlemiz Hakk’ a tâbi
Bana sual mi sorars›n
Cebrail indirdi kitab›
Zeycân:
Âfl›klar böyledir dertlidir 
Söyleyip giden atl›d›r 
Cebrail kaç kanatl›d›r 
Senden bir cevap isterem
Âsumân:
Ben çekerim ah ile zar
Bu gün dünya bafl›mda dar
Bana Cebrail’ i mi sorars›n
Üç yüz altm›fl kanad› var
Zeycân:
Melekler nuru gözdedir
Cenneti gülden bezedir 
O kanatlar kaç endazedir 
Senden bir cevap isterem
Âsumân:
Çektice¤im ah ile zard›r 
Kadir Mevlâ’m kuluna yârd›r
Bunca fley bilmedim mi 
Kanatlar beraberdir
Zeycân:
Pirlerin himmeti bende 
Âfl›klar›n yüzü sende
fiehitlerin can› ne yerde
Senden bir cevap isterem
Âsumân eyitti: 
Atefllere yakt›n beni 
Bu cihana vermem seni
Cennette bir kufl yaratm›fl
Kursa¤›nda flehid can›
Zeycân:
Âfl›klar sözü mülâyimdir 
fiimdi izzette pay›md›r
Baykufl ne yer ta’ yîndir
Senden bir cevap isterem
Âsumân:
Ana üç koç ta’yîndir
Biri bafl çekmifl gider
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Birin yer ikisin azat eder
Al haberi Zeycân Han›m
Zeycân:
Ol nedir ki üç ayakl› can› yok
Ol nedir ki k›rk kolu var can› yok
Ol nedir ki beli bükük can› yok 
Gelen geçen suval eder an› bil
Âsumân:
Ol gemidir üç ayakl› can› yok
Üstat imifl k›rk kolu var can› yok
Kambur beli bükük can› yok
Gelen geçen seyran eder al haberi
Zeycân:
Ol nedir ki da¤› tafl› dinlemez
Ol nedir ki vatan›n› beklemez
Harbi çoktur padiflahlar dinlemez
Bu cihan› gezip yürür onu bil
Âsumân:
Ol Murad Çay›’d›r da¤› tafl› dinlemez 
Ak›p gider mekân›n› beklemez 
Harbi çoktur padiflahlar dinlemez 
Bu cihan› gezüp yürür al haberi
Zeycân:
Ol nedir ki dost ile dostluk olmaz
Ol nedir ki ta temeli bulunmaz
Ol nedir ki k›l›nç ile al›nmaz
Günde bin can helak ider onu bil
Âsumân:
Ol deryâd›r dost ile dostluk olmaz
Yedi katt›r da temeli bulunmaz
Kabil de¤il k›l›nç ile al›nmaz
Günde bin can helak ider al haberi (Zeycân can›m)
fiimdi k›z ba¤land›. Âsumân eyitti ki: 
“Sultân›m ben kulunu ç›ra¤ eyle.” dedi.
Bey eyitti:
“Kulazehofl’a varal›m. Anda âlimler vard›r. E¤er söyledi¤iniz sözler gerçek ise,

sana k›z›m vereyim.” dedi.
Kalk›p at›na binip Kulazehofl’a giderken gördüler ki karfl›dan bir kara atl› gelir.

Bakt› bir efendi. Hemen at›ndan inip efendinin üzengisine sar›ld›. Ahvâli anlatt›.
Efendiye sandaliyye kurdular. Etbâlar karfl› divan durdular. Efendi sual etti:

“Nedir kavgan›z?”
Bey eyitti:
“Sultân›m bu perde ard›nda duran benim k›z›md›r. Bunlar›n ikisi de âfl›kt›r. Am-

ma flaka ile dedim ki ‘K›z›m› kim basarsa ana vereyim.’ dedim. fiimdi k›z›m bas›l-
d›.” dedi.

Âsumân dahi efendiye iki hane türkü söyledi. Efendi Bey’ e anlatt›:
“Söz de bunun k›z da bunundur.” dedi. “Birbirinden ay›rman. Yoksa vebâlin

çekersin.” dedi.
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Andan efendi, at›na bindi gitti. fiimdi bu o¤lan›n ellerini arkas›na ba¤lad›lar.
Bey eyitti:

‘’Murad Suyu’na at›n.” dedi evine gitti.
fiimdi Âsumân, Bölükbafl› Hasan A¤a’ya eyitti ki:
“Aman a¤alar›m! Koyuverin, abdest alay›m. ‹ki rekât namaz k›lay›m. Andan

sonra has›m olan k›z ile iki hane türkü söyleflelim. Andan suya at›n.” dedi.
fiimdi o¤lan›n ellerini çözdüler. Abdest al›p iki rekât namaz k›ld›. Mevlâs›’na ni-

yâz etti. Niyâz› kabul oldu. Kalkt› k›z›n yan›na vard›. Bakal›m Âsumân ne diyecektir:
Âsumân eyitti:
Aman ey sevdi¤im geldim yan›na
Kerem eyle bana imdad›n olsun
Bey baban kast etti benim can›ma
Kerem eyle bana imdad›n olsun
Zeycân eyitti:
Da¤dan m› indin hey cinli
Beni almak m› zâlim niyetin 
Sevdi¤ine kul olas›n
Beni sarmak m› zâlim niyetin
Âsumân eyitti:
Ecel eriflti ok ile yaya
Ölüm bakmaz yohsula baya 
Götürürler beni atarlar çaya 
Kald›r perdeyi nazar›n olsun
Zeycân eyitti:
O¤lan senin suçun çoktur 
Kaçmas›na kabil yoktur 
Sana ölüm müstehakt›r 
Beni almak m› zâlim niyetin
Âsumân:
Beni öldürüp girme kan›ma
Sen meleksin düflmez flan›na
Ben kendi... yan›na
Kald›r perdeyi zâlim nazar›n olsun
Zeycân:
O¤lan Âsumân’› arar›m
Dertli sinemi sarar›m
O¤lan vatan›n sorar›m
‹krar etmek mi niyetin
Âsumân eyitti:
Vatan›m sorarsan Kulazehofl’tur 
Sen bunda gelmiflsin kafesin bofltur 
Âsumân’›n niflân›n cevâhir taflt›r 
‹stemem efendim al senin olsun
Âsumân böyle deyince Zeycân Han›m’›n akl› bafl›ndan gitti. Kendine mâlik ola-

may›p hemen bölükbafl› a¤alara birkaç beyit söyledi.
Zeycân eyitti:
Bölükbafl› belki sevdi¤im ola
Mevlâ’y› seversen k›yman Âsumân’a
Götürmen sevdi¤im ben de giderim 
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Babam›n ekme¤ini haram ederim
Zeycân:
Hasan A¤a sana gerdanl›¤›m vereyim
Yusuf A¤a sana küpemi vereyim
Mahmut A¤a sana bilezi¤im vereyim
Mevlâ’y› seversen k›yman Âsumân’a
Zeycân Han›m böyle deyince, Âsumân oldu¤unu bildiler ve k›z›n ikrar etti¤i

fleyleri ald›lar. O¤lan› k›z›n yan›na sald›lar. Âsumân ile Zeycân bir saat konakta
kald›lar. ‹mdi ayr›l›k zaman› geldi. fiimdi Âsumân ile Zeycân karfl› karfl›ya gelip
sazlar› ellerine ald›lar. Bakal›m birbirlerine ne söyleyecekler, beyân:

Âsumân söyledi:
Ayr›l›k günleri ey melek sîmâ 
Adulara verme sak›n gülümü 
Varam biraz gurbet ellerde kalam 
Hak nasip ederse ben gine gelem
Zeycân eyitti:
Me¤er civan bana gönül vermedin 
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin
Girip bahçdeki gülüm dermedin
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin
Âsumân eyitti:
Nazar eyle gözümden akan yafl›ma 
Cellatlar›n divan durdu karfl›ma 
Bak neler geldi garip bafl›ma
Ya ben nice bahçendeki gülü dereyim
Zeycân eyitti:
Kara baht›m flu cihanda gülmedim
Gözlerimden kanl› yafl› silmedim
Can›m ç›ks›n sen oldu¤un bilmedim
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin 
Âsumân eyitti:
Güzel olan âfl›k›n› güldürür
Gizli s›rlar›n› yâre bildirir
Beyân etsen zâlim baban öldürür 
Ya ben hâlimi kime söyleyeyim 
Zeycân eyitti:
Civan bana hat›rc›¤›n kalmas›n
Benim babam bir murada ermesin
Benden gayr› evlât yüzü görmesin
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin
Âsumân:
Ey efendim severim seni candan
Didelerim doldu yafl ile kandan
Ölme¤ince geçmem güzelim senden
Ahd›m olsun flu ikrarda dur
Zeycân:
fiimden sonra zevk-i sefa etmeyem
Zülüflerimi tel tel edip burmayam
Senden gayr›s›na meyil vermeyem
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Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin
Âsumân:
Cüdâ düfltüm flahinimden yâr 
Ahd›na dur güzelim dokunma sar 
Unutma âfl›k›n gözden gör
Gidem de e¤lenem belki bir zaman
Zeycân:
Can›m fedâ k›ld›m sen de bilirsin
Korkar›m ki gurbet elde kal›rs›n
Va’d ver güzelim ne dem gelirsin
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin 
Âsumân:
Zâlim lâl eyledin benim dilimi
Terk eyledim vatan›m› elimi
Yedi y›l kadar gözle yolumu
Mevlâ’m ömür versin gine gelirim
Zeycân:
Kâr eyledi cana flirin sözlerin
Adûlardan kendi kendim gözlerim 
Yedi y›l ömrüm yolun gözlerin
Var sevdi¤im Mevlâ’m selâmet versin
Andan sonra Âsumân yola revân oldu. Murad Suyu’nu geçti. Amma Bey de evi-

ne geldi. Bölükbafl›lara biraz alt›n bahfleyledi. 
fiimdi biz gelelim Âsumân’a... dedi, “Varay›m, anam babam ile elvedâ edeyim.”

deyip köprüyü geçti. Zeycân’›n önüne geldi. Saz›n› ald›. Bakal›m flimdi Âsumân ne
dedi?

Âsumân söyledi:
Can›m fedâ olsun bafl ile
Do¤ru söyle yârim hoflnut oldun m› 
Ac› tatl› muhabbetler söyledim 
Acep yârim benden hoflnut oldun m›?
Bunca sene seyran ider uflaklar 
Benim sineme urd› hançer b›çaklar
Al yeflil dürlü dürlü çiçekler
Acep yârim benden hoflnut oldun m›
Yüre¤imde yanar aflk ile nâr›m
Arfla direk oldu âh ile zâr›m 
Âsumân a¤lar kald› gül yüzlü yârim
Acep yârim benden hoflnut oldun m›?
Andan sonra evine geldi, içeri girdi. Sofra meydan›nda vâlidesi bir köflede ba-

bas› bir köflede a¤lafl›r. Saz›n› saklad›lar. Vâlidesi gördü, molla kavu¤un ç›karm›fl,
tebdil olmufl. Ah edip “O¤lum” deyü a¤lad›. Âsumân bakal›m babas›na ne dedi?

Âsumân eyitti:
Bilir misin baba benim hâlimi
Mevlâ’ma emanet ettim can›m›
Arzulad›m geldim anam› babam› 
Bugün sizden izin almaya geldim
Kaleli bin asker ile derildi
K›smetimiz gurbet elde verildi
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Kaleli Bey h›fl›m eyleyip dar›ld›
Baba sizden izin almaya geldim
fiahin uçurdular havadan
Bülbül gibi kald›rd›lar yuvadan
Unutmay›n beni hay›r duadan
Can›m baba izin almaya geldim
Gece gündüz gözüm yafl›n dökerim
Ko bir zaman hasret ile gezerim
Can›m baba elinizi öperim
Baba sizden izin almaya geldim
Gece gündüz çekti¤im ah ile zâr
Kadir Mevlâ’m kullar›na ola yâr
Anam babam etmen bana inkisar
Bugün sizden izin almaya geldim
Can›m nene melûl melûl a¤lama
Ci¤erci¤im aflk oduna da¤lama
Ben giderim yollar›m› ba¤lama
Can›m nene izin alma¤a geldim
Andan “Sizi Mevlâ’ya emanet ettim” deyüp yola revân oldu, ç›kt›, gitti. Bir k›fla

tutuldu. Üzerinde urbas› kalmad›. Mevlâ’ya niyâz edip arkas›n› bir kayaya dayad›,
kald›. Mevlâ’n›n emri ile ol kaya yar›ld›. Ol gice ol kayan›n içinde kald›. Çün sabah
oldu, Âsumân bozu¤u eline ald›, bakal›m ne dedi?

Âsumân eyitti:
Kadir Mevlâ’m sen bilirsin hâl›m›
‹mdat eyleyecek zamand›r bugün
Takat›m kalmad› kardan tufandan
Yüce da¤lar bana borand›r bugün
Yine boran old› [yine] k›fl oldu
Bilmem bunda bana nas›l ifl oldu
Bu gece de vatan›m›z tafl oldu
Gitti ömrüm vâdem tamamd›r bugün
Kadir Mevlâ’m senden ola bir imdat
Anamdan babamdan kald›m hasret
Kurda kufla nasip oldum âkibet
Bilirsin âhvalim yamand›r bugün
Anam babam benim öldü¤üm duysun
Bari yârim... karalar giysün 
Mevlâ’m tenim sana emanet olsun 
‹stedi¤im senden imand›r bu gün
Böyle derken uykuya vard›. H›z›r Aleyhisselâm gelip kaplan postunu arkas›na

örttü ve önüne atefl yakt›. Âsumân, flimdi uykudan uyand›, bakt› ki karfl›s›nda bir
dervifl oturur. Bozu¤u eline ald›, bakal›m dervifle ne dedi?

Âsumân eyitti:
Dervifl Baba hofl geldin safâ geldin 
Seni bana Bâri Huda gönderdi 
Mevlâ’m zulum etmez asla kuluna 
Seni bana Bâri Huda gönderdi
Dervifl Baba sensin azizim dostum
Arkana giymiflsin kaplan postun
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Sa¤ kalam demezdim ümidim kestim
Seni bana Bâri Huda gönderdi
Bilemedim da¤lar bafl› kar imifl
Sevgili kuluna Mevlâ’m yâr imifl
Yaflamaya dahi ömrüm var imifl 
Seni bana Bâri Huda gönderdi
Erenler s›rr›n› kimseye açmaz
Hâflâ ki Mevlâ’m kulundan geçmez
Kul s›k›lmay›nca H›z›r yetiflmez
Seni bana Bâri Huda gönderdi
Andan sonra Dede Sultân kaplan postunu verdi. Ald› arkas›na da¤› afl›rd›. Be-

heylan Suyu’nun kenar›na vard›lar, kana kana su içtiler. Pir dedi ki:
“O¤lum Âsumân! Yum gözünü.” dedi.
Gözünü yumdu, suyu geçtiler. Gözün açt›, gördü ki iki at durur. Ol atlara bin-

diler. Dede Sultan eyitti:
“Yine yum gözünü.” dedi.
Âsumân gözünü yumdu. Bir zaman sonra; “Gözünü aç!” dedi.
Âsumân, gözünü açt›. Gördü ki bir azim flehristan. Âsumân eyitti:
“Pirim! Bu ne flehridir?” dedi.
Pir eyitti:
“O¤lum buna Kâbub flehri derler.” dedi.
Andan atlardan afla¤› indiler. Atlar› yedeklerine ald›lar.
Giderken atlar gâib oldu. Andan flehre girip bakt›lar ki bir s›rada on sekiz kah-

ve vard›r. Amma karfl›s›nda Üryan Dede de derler birinin kahvesine girdiler. Kah-
veci bakt› ki bunlar›n saz› var imifl. Ziyâde ta’zîm eyledi. Çün sabah oldu, sual etti.

“Bu saz› kank›n›z çalar›n›z?” dedi.
Pir eyitti:
“O¤lum çalar.” dedi. Kahveci eyitti:
“Söyle o¤luna bize bir fas›l etsin. Ana bir a¤›r piflireyim.” dedi.
Andan Âsumân;
“Bafl üstüne!” deyüp saz›n› eline ald›. Bakal›m kahveciye ne diyecek?
Âsumân eyitti
Ayr› düfldüm diyâr›mdan elimden
Pervâneyim flu diyâre kahveci 
Tutuflup yand›m aflk›n oduna
Ci¤erci¤im oldu pâre kahveci
Yâr elinden doldurup safi filcana 
Dudaklar› benzer lâl-i mercâna 
Rakibin sözleri kâr etti cana
Çek b›ça¤› sinem yara kahveci
Bilmedim bana nas›l ifl oldu
Dostumun cemâli gece düfl oldu
Sinemde yâre dört iken befl oldu
Gece gündüz s›z› yara kahveci
Âfl›k olan dinler sözü kâmilden
Abdal oldum postum düflmez e¤nimden
Zâlim rakip çabuk tuttu yakamdan 
Kald›r›p beni att› dara kahveci
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Amma kahvecinin bafl› özürlü idi, daim sallan›rd›. fiimdi Âsumân’› bunu böyle
görünce flüphede kald›.

fiimdi bakal›m Âsumân kahveciye ne dedi?
Âsumân söyledi:
Nas›l medh ideyim seni kahveci
Hemen olmuflsun bir âvere kahveci
fiaflk›n gibi her dem döner dolaflur 
A¤z›n açm›fl rüzigâra kahveci
Kervan katar›n›n destin yederken 
O Çin yollar›nda sefâ iderken
Da¤lar›n içinde kat›r güderken
Neden mâlik oldun bu kâre kahveci
Lâz›m kahveciye bir kaba döflek
Eli ifle varmaz kat› pek gevflek
Bir keskin balta ile bir iyce eflek
Var bazara odun tafl› kahveci
Gözü uykuda flerbet kaynat›r 
Ayaklar›n sallar bafl›n oynat›r
Bu dünya fânîdir âdem aldad›r
Deli isen t›marhaneye kahveci
...
fiimdi pir dar›lm›fl gibi hemen sar›ld›, kolundan öpdi. Hem yine bafl›n› sallan-

d›rd›. Pir gördü ki, âdeti böyledir. Bakal›m Âsumân ne dedi?
Âsumân söyledi:
Ben abdal›m çok sözümü saklar›m
Ahbab haz etsün deyü söylerim 
Sana derim kahveci flaka eylerim 
Kavuflas›n ol Settar’ a kahveci
Öyle deyince kahveci hazzetti. Andan sonra Dede Sultan gâib oldu. Ma¤rib be-

zirgânlar› bir yere cem oldular. Âsumân’a on sekiz bin akçeye bir kahve yapt›lar.
Yedi sene Âsumân anda çald› ça¤›rd›. Amma günlerden bir gün vak›âs›nda gördü
kim Kulazehofl’ta dü¤ün var. Sabah oldu. Dede Sultan geldi. Âsumân’›n yüzüne
bakt›. Hemen Âsumân s›çray›p elini ve aya¤›n› öptü. Dede Sultan eyitti:

“Öldü¤ünü mü duydun, yohsa ölece¤ini mi duydun vak›ânda?” dedi.
Sultan böyle deyince, Âsumân a¤lamaya bafllad›. Pir eyitti:
“Varay›m Kulazehofl’a, sevdi¤inden bir haber getireyim?” dedi.
Âsumân dahi raz› oldu. Hemen ol demde de Deden diyâr-› gurbet edip yola re-

vân old›. Kulazehofl’a geldi.
Gördü ki, Zeycân’›n dü¤ünü var, Kad›o¤lu’na verecekler. fiimdi Dede Sultan,

Zeycân Han›m’›n gül bahçesine girdi. Güllerin kar›flt›rmaya bafllad›. O bahçe ha-
rem bahçesi idi. fiimdi k›z gördü.

“Bahçeye âdem girmifl, benim bahçeme yedi y›ld›r kimse girmedi idi.” deyip;
“Bu nas›l âdemdir. Varay›m fluna bir söz söyleyeyim.” deyip saz›n› eline ald›. Ba-
kal›m Zeycân ne diyecek?

Zeycân eyitti:
Girme Dervifl Baba girme 
Yârim yoktur bu bahçede 
Besletirim güllerini
Evvel bahar ça¤›ndan

153Ek:  Met in ler



Dede Sultan:
Gazaba gelme Sultân›m 
Dokunmazam gülünüze
Mâil oldum goncelere 
Bülbül konmufl dal›n›za
Zeycân:
Seherde yollara bakt›m 
Dertli sinem oda yakt›m
Sal›n›p seyrâna ç›kt›m 
Yârim yoktur vatan›mda
Dede Sultan:
Yaralar›m azd› bugün
Ben sineme urdum dö¤ün
Unutmayayd›n o sevdi¤in
Garibim geldim elinize
Zeycân:
Dervifl Baba sen gel beri
Gir bahçemden kopar gülü
Tez ara bul gönder yâri
Sözüm kals›n kula¤›nda
Dede Sultan:
Sevdi¤in candan arars›n 
Abdaldan haber sorars›n
Bir gün murada erersin 
Seri koydum yolunuza
Zeycân:
Yâr beni yabana att›
Vard› gurbet ele gitti 
Zeycân’› bir pula satt› 
Kald›m aflk›n tuza¤›nda
Dede Sultan:
Ben Abdal›m erkân›na 
fiükür Hakk’ ›n ihsân›na 
Varam sevdi¤in yan›na 
Bergüzar ver kulunuza
Böyle deyince Zeycân câriyelere eyitti:
“Var›n ol Dervifl Baba’y› yukar› al›n.” dedi.
Câriyeler hemen var›p Dervifl Baba’y› yukar› ald›lar, ziyâde tazîm ettiler. Zey-

cân Han›m eline divit kalem al›p Âsumân’a bir nâme yazd›. Ol dervifle verdi. 
“Can›m Dervifl Baba sevdi¤ime u¤ra, kendi elin ile bu nâmeyi ver.” deyip izzet

ikram eyledi. Andan Dervifl Baba yola revan oldu. Gide dursun amma, biz gelelim
Asuman’a...

On sekiz kahveci bir araya geldiler. Bir Caz› Kar› buldular.
“Bu o¤lan bunda iken bizim kahvelerimiz ifllemez oldu. Sen bu o¤lan› bir cezî-

reye at.” dediler.
fiimdi kocakar› bunun üzerine tayin oldu. Ber-takrîb o¤lan› götürdü. Bir sahra

içinde Altun Lâle Gümüfl Sünbül derler cezîreye götürdü. fiimdi Âsumân gördü ki
altun lale, gümüfl sünbül bitmifl. Kocakar›ya sual etti.

“fiundan iki koparay›m m›?” dedi.
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O Caz› Kar› eyitti:
“Kopar o¤lum, ol bir ars›z aç›c›d›r, yine biter.” dedi.
Âsumân dahi, alay›m derken ol cezirenin içindeki kuyuya düfltü. Caz› Kar› b›-

rak›p Âsumân gördü ki befl yüz Müselman ba¤l› durur. Âsumân ah edip Mevlâ’n›n
birli¤ine bel ba¤layup saz›n› eline ald›. Bakal›m ne diyecek?

Âsumân eyitti: 
Yusuf gibi zindân içine düfltüm 
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
A¤lar›m ki murad›ma ermedim 
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Ayr› düfltüm vatan›mdan elimden 
Beni ay›rd›lar gonce gülümden
Nice kurtulay›m devin elinden
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Acaba yâri bana verir mi izda (?)
Yalvaray›m vere murad›m Huda
Gördüm ki ol dev yatur uykuda 
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Çok âfl›klar mâflûkunu bulmad› 
Hem bu dünya Süleyman’a kalmad›
Bize olan hiç kimseye olmad›
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Kadir Mevlâ’m sen bilirsin hâlimi
Her nereye varsam ba¤larlar yolumu
Bu gençli¤imde nasip etme ölümü
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Biçâre Âsumân âfl›kl›¤›n bildirdi
fiimden sonra nazl› yârin ald›rd›
Fâide yoktur bu dert beni öldürdü
Bize eyle bu imdâd› Ya Rabbi
Amma Dede Sultan dahi Ma¤rib flehrine geldi. Âsumân’› bulamad›. Haber ald›,

sonra Caz› Kar›’y› buldu.
“Ey nâbekâr! benim o¤lum neyledin?” dedi.
Amma Caz› Kar›, ol Sultan’a çok sihir eyledi. Hiç tutmad›. Ol kar›ya üç kamç›

urd›.
“Çabuk söyle o¤lumu ne yapt›n?” dedi.
Caz› Kar› eyitti:
“‹flte bunda gâib oldu.” dedi.
Dervifl eyitti:
“fiu altun lâle, gümüfl sümbülden iki dal kopar, seni azâd edeyim.” dedi.
Caz› Kar›, “Koparay›m” derken, kuyuya düfltü. Hemen Âsumân’› kuyu içinde

saç›ndan tuttu, kald›r›p yere çald›. Âsumân, kendisini kuyunun a¤z›nda buldu.
Âsumân ile Dervifl kahveye geldiler. Bakal›m Âsumân, Dede Sultan’a ne dedi.

Âsumân eyitti:
Söyle Dervifl Baba söyle
Nazl› yârim gördü[n] mü
Bafl›n için do¤ru söyle
Bana bergüzâr verdi mi
Kurban olam yâr diline
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As›lam zülfün teline 
Siyah zülfün mah yüzüne 
Bana bergüzâr verdi mi
Böyle deyince Dede Sultan, flimdi Âsumân’› Kulazehofl’a götürecek oldu. Orta-

¤›yla yedi y›ll›k hesâb›n› gördü. Amma Ma¤rib bezirgânlar› Âsumân’› severlerdi.
Buna çok mal cem oldu. ‹lettiler, hediye verdiler. Yi¤irmi kat›r yükü mal cem ol-
du. Âsumân’a verdiler. Elveda edip Ma¤rib flehrinden ç›kard›lar. Dervifl, nâmeyi
Âsumân a verdi. Kulazehofl’a geldi. Dervifl gâib oldu. Âsumân’›n bir baba dostu var
idi. Mal› ana teslim eyledi. Sonra bakt› ki Kulazehofl’ta dü¤ün var. K›rk tane flair
oturmufllar, karfl› karfl›ya söyleflirler. Amma Üryan Dede derler, bir ihtiyar flair var
idi. Bu k›rk tane flairi bast›rm›fl idi. fiimdi Âsumân’› gördüler. “fiair geliyor.” dedi-
ler. Âsumân’a sordular.

“Nerden gelirsin o¤lum?” dediler.
Âsumân eyitti:
“Acem içinden gelirim. fiairim sultan›m.” dedi.
Ol Üryan eyitti:
“Gel imdi seninle bir fas›l edelim.” dedi.
Âsumân dahi “Bafl üzre” deyip saz›n› eline ald›. Bakal›m birbirlerine ne söyle-

diler.
Üryan eyitti:
Meydân›m›z pirler ile aç›ls›n
Söyle o¤lum bu kâmiller yeridir 
Marifetin var ise göster âleme 
Söyle o¤lum bu kâmiller yeridir
Âsumân eyitti:
Selâm verdim kadem bast›m buraya 
Ben de bildim bu kâmiller yeridir
Hakikatte dertli güher isterim
Ben de bildim bu kâmiller yeridir
Üryan:
Öndülümüz al yeflilli derilsün 
Kâbil de¤il Hak yaz›s› bozulsun
Sözlerimiz kalem ile yaz›ls›n
Söyle o¤lum bu kâmiller yeridir
Âsumân:
Öndülümüz al yeflilli al›n›r
Âfl›klar da her dersen al›n›r
Nasip olan elden ele al›n›r
Ben de bildim bu kâmiller yeridir
Üryan:
Cevahirin k›ymet edip sata gör
Cehd eyleyip kâmiller ile yata gör 
Üryan’›n nasihat›n tuta gör
Söyle o¤lum bu kâmiller yeridir

Âsumân:
Er kiflim yan›mda flahin kolumda 
Kâmil olan zahmet çeker bu yolda
Turnalar havada örde¤i gölde 
Ben de bildim bu kâmiller yeridir
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Âsumân:
Âsumân eydür aflk dolusun içelim 
Söyleyelim dürlü güher saçal›m
Okuyal›m dört kitab› açal›m
Ben de bildim bu kâmiller yeridir
fiimdi Âsumân ol Üryan’› bast›rd›. Öndülün yar›s›n› o ihtiyara verdi, yar›s›n ol

k›rk flairlere taksim eyledi. Kendi bir fley almad›. Kaleli Bey emretti:
‘’Yar›n ol âfl›k› getirin.” dedi.
Çukadarlar ald›lar, kona¤a getirdiler. Befl gün konakta çald›, ça¤›rd›. Amma ha-

remden dört câriye iflitip kafesin ard›na gelip dinlediler. Ayaklar›na keçe ba¤lad›-
lar. fiimdi câriyeler Zeycân Han›m’a lâz›m oldu. Bunlar› ça¤›rd›. Câriyeler yan›na
geldi. Bakt› ki ayaklar›nda keçe ba¤l›.

Zeycân Han›m sordu:
“Bu nedir?” dedi.
Câriyeler eyittiler:
“Öndülü alan yi¤idi, baban kona¤a getirdi. Ana bakmaya vard›k.” dediler.

“Efendinin korkusundan, tak›rdamas›n deyü ayaklar›m›za keçe ba¤lad›k.” dediler. 
“Ol yi¤it hemen Âsumân’a benzer.” dediler.
“Bana niçin haber vermediniz?” dedi.
Anlar dahi;
“Efendim e¤er isterseniz sizi de götürelim, buyurun” dediler.
Zeycân Han›m’› dahi, câriyeler k›yafetine koyup aya¤›na keçe ba¤lad›lar, orta-

lar›na ald›lar. K›z yana¤›na iki gül tak›nd›. Kafesin ard›na vard›lar. Bakal›m Âsumân
ne söyledi?

Âsumân eyitti:
Nice âh etmesin divâne gönül
Siyah zülfü mah yüzüne dökülmifl
Dili bülbül olmufl ruhleri ahmer
Billûr gerdân›nda hâller dizilmifl
Yana¤›na gonce gülün tak›n›r
Bendesine kinli kinli bak›n›r 
Âfl›k›ndan kendisini sak›n›r
Ol siyah kafllara kara çekilmifl
Ben de durdum ikrar›ma sözüme
H›fl›m edip bakma kinli yüzüme
Dört mü desem befl mi desem gözüme 
Katar›nda dilber-i mah görünmüfl
Bu benim ba¤r›m› dilber tafl eyler
Bendesin a¤lat›p çeflmim yafl eyler
Deli gönül durmaz dâim cûfl eyler
Mecnûn gibi gözüme Leyla görünmüfl dilber
fiimdi k›z Âsumân oldu¤unu bildi. Kendini aflka bast›rd›, yatt›. Sonra câriyeler

k›z› al›p gittiler. fiimdi k›z emretti. Âsumân, bugün konakta durmaz. Var›n, gidecek
yolunu beklen.”dedi.

Câriyeler kocakar› k›yafetine girdiler. Âsumân’›n yoluna geldiler. Âsumân ko-
naktan ç›k›p gördü kim yolda iki kocakar› bekler. Bildi kim k›z›n câriyeleridir. Ol
câriyelere selâm verdi. Câriyeler eyittiler.

“Buyurun. Zeycân Han›m size, gelsin, dedi.”
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Öyle deyip Âsumân’› harem bahçesine götürdüler. Amma k›z bir kat urba haz›r
etmifl idi. Bahçe kap›s›nda bir bohça ile Âsumân’›n eline verdi. Âsumân âh edip
bahçe kap›s›ndan içeri at›p dar›l›p giderken hemen Zeycân Han›m elinden tutup
bohçay› d›flar›ya at›p eyitti:

“Babam›n karfl›s›nda bin y›l tursan, beni sana vermez.” dedi.
Böyle deyince;
“Sultan›m ne yapal›m?” dedi.
Zeycân Han›m eyitti:
“Var Erzurum Paflas›’na.”
Bir arzuhâl yaz›p verdi. Andan sonra bunun bohças›n› ald›. Ma¤rib’den getirdi-

¤i mallar›n›n yan›na kodu. Andan yola revân oldu. Vard›, Erzurum Paflas›’na bir ar-
zuhâl yaz›p verdi. Pafla arzuhâli al›p bakt›. Taaccüb eyledi. Çukadarlara emretti.

“fiu yi¤idi yukar› al›n.” dedi.
Yukar› ald›lar. Pafla bakt› bir acayip âfl›kt›r. Âsumân bozu¤u eline ald›. Pafla’ya

diyecek:
Âsumân eyitti:
Efendim Mevlâ’m yard›mc›n olsun
Merhamet bâb›nda erkân senindir
Gözümden ak›tt›m kan ile yafl›
Oku arzuhâlim merhamet senindir
Duâc›n›m tu¤ u sancak sâhibi
Arzulad›m geldim bu can senindir 
Vezirler içinde âli vezirsin
Kullar›n emrinde devrân senindir
Ben Âsumân’›m aflk›n oduna yand›m 
Gurbet elden sana arz edip geldim 
Aziz bafl›n için benim efendim 
Hakk›m› hak eyle devrân senindir
Andan Pafla emretti;
“Hazineden alt› kese akçe verin.”dedi.
Hülasa Pafla Âsumân’› ç›ra¤ eyledi. Tekrar ferman yaz›p Baflbölükbafl› ‹brahim

A¤a, Âsumân ile on bir günde Kulazehofl’a geldiler. Sabah oldu. ‹brahim A¤a, Ka-
leli Bey’in yolunu beklediler. Y›lda bir, büyük kahveye gelir idi. Selâm›na durdu.
‹brahim A¤a eyitti:

“Sultan›m bir müflkilim var; sual edeyim.” dedi. 
Bey de;
“Buyurun!” dedi.
Bölükbafl› ‹brahim A¤a eyitti:
“Bir kimsenin bir k›z› olsa, bir yi¤ide verecek olsa, ba’de baflkas›na verecek ol-

sa, hak kank›n›nd›r?” deyince Bey eyitti:
“Hak evvelkinindir.” deyince Baflbölükbafl› ‹brahim A¤a yakas›ndan kapt›. Mah-

kemeye vard›lar. fiimdi anda olanlar gördüler. Andan ‹brahim A¤a, kad› efendiye
söyledi.

“Efendim bir âdem sâb›ka k›z›n› flu yi¤ide verecek olmufl. fiimdi gayr›s›na vere-
cek olmufl, ne dersiniz,” dedi.

Kad› efendi eyitti:
“O¤lum! K›z buraya gelsin. Bakal›m kank› isterse hak onundur.” dedi.
fiimdi k›z› getirdiler. Üç defa söylettiler. “Âsumân’› isterim.” dedi. Kad› efendi

ilâm etti ve ilâm akçesini almad›. Amma Baflbölükbafl› ‹brahim A¤a eyitti:
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“Buyurun, efendiye bir beyit söyle.” dedi. Bakal›m Âsumân kad› efendiye ne di-
yecektir?

Âsumân eyitti:
Hayli demdir sayyatte gezerim
fiu divâne gönül hiç rûflen olmaz
Diyâr-› gurbette gezen âfl›klar
Bahçesinde bülbülleri flen olmaz
Yine gönül umman olup ça¤lad›m
Kank› dertlerimi size söyledim
E¤er ›krar›ndan döne bir insan 
Irak olur andan din ile îman
Asi dilber sende ar olmaz
Bu flirin sözlerin can›ma kâr olmaz
Beni koyup gayr›s›na yâr olmaz
fiimdi dilberlerde ahd amân olmaz

Beter bu cefâlar ölümden beter
Bu garibe bunca zulümün yeter
Kem söz sitem hançerin yeter
Kanl› dilber kan üstünde kan olmaz 

Ey yârenler, n’eyleyelim çok sözü, köselere vermeliyim k›z›, Âsumân ald› k›z›.
K›rk gün k›rk gece dü¤ün ettiler. Güvey girdi¤i gece k›z›n yüzünü görmeden

âh edip söyledi¤i beyitler bunlard›r, beyan olunur. Bakal›m ne dedi?

Asuman eyitti:
Aç bakay›n mah yüzünden sevdi¤im
Can ü dilden görüflelim flimdi biz
Gül can›m› feda ettim yoluna
Can ü dilden görüflelim flimdi biz

Al k›nalar yak›nm›fls›n nazik eline
Alt›n kemer kuflanm›fls›n beline
Gel beri bahflisin verem eline
Küstün ise bar›flal›m flimdi biz

Seni bana kavuflturan yaradan 
Düflman›m›z gitsin flimdi aradan
Kem sözleri kald›ral›m aradan 
Kömür gözlüm bar›flal›m flimdi biz
Anlar böyle deyip muratlar›na erdiler. Hofl indi Mevlâ-y› müteâl Hazretleri,

Fahr-i Âlem Hazretleri hürmetine bizi de muratlar›m›za nâil-i merâm eyleye!..
Âmin! (Kaya-Koz 2000: 21-62).

Sözlük
Adu: Düflman; Alda-: Aldatmak; Andan: O zaman; Aflk odu: Aflk atefli; Ba’de:
Sonra, bundan sonra; Bas-: Yenmek; Bay: Zengin; Bende: Kul, köle; Ber terkib:
Bir yolunu bularak; Bergüzâr: Arma¤an, yadigar; Bezet-: Süslemek; Bîvefâ: Vefa-
s›z; Bozuk: Ba¤lamadan biraz büyük, meydan saz›ndan küçük dokuz telli bir çal-
g›; Bus et-: Öpmek; Cem ol-: Toplanmak; Cemal: Güzellik; Cezire: Ada; Cüda
düfl-: Ayr›lmak; Çukadar: Çuhadar (Hizmetçi, kap›c›, memur); Deyicek: Deyince;
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Dide: Göz; Dö¤ün ur-: Yara açmak; Ehli: Han›m›, kar›s›; Etbalar: Birine ba¤l›
olanlar, birinin hizmetinde bulunanlar, uflaklar; Eyit-: Söylemek; Firak: Ayr›l›k ac›-
s›; Gaib ol-: Kaybolmak; Hâristan: Dikenlik, çal›l›k; ‹kra: Kur’an-› Kerim, XCVI
(el-Ahlâk, 1): Meali: “Oku!” ‹krar et: Söz vermek; ‹nkisar et-: Beddua etmek;
Kank›: Hangisi; Ko-: B›rakmak; Lâl: Dilsiz; Malik ol-: Sahip olmak; Mevlây› mü-
teâl: Yüce Mevlâ; Murad Suyu: F›rat’›n Do¤u Anadolu’daki iki büyük kolundan
biri; Mushaf: Kur’an-› Kerim; Nabekâr: ‹flsiz, ifle yaramaz, haylaz; Nail-i meram
eyle-: ‹ste¤ine, arzusuna kavuflmak; Name: Mektup; Nar: Atefl; Niyaz et-: Dua et-
mek; Ol: O; Öndül: Yar›flmay› kazanana verilen arma¤an, ödül; Pâre: Parça; Pen-
be: Pamuk; Perçem: Kâkül, tepede b›rak›lan saç; Pervâne: Geceleri ›fl›¤›n etraf›n-
da dönen küçük kelebek; Sahraya git-: Dinlenmek, hava almak ve e¤lenmek
amac›yla k›ra, su kenar›na gitmek; Sandaliyye: Sandalye; Sayyat: Seyahat; S›r ol-
: Kaybolmak; fierik: Arkadafl; Taaccüp eyle-: fiafl›rmak; Tayin: Ayr›lm›fl erzak; Te-
veccüh et-: Yönelmek, dönmek; Urba: Elbise; Vâfir: Çok, bol; Vak›a: Rüya; Ya-
vuklu: Ziyade: Fazlaca, fazlas›yla; Zuhur et-: Ortaya ç›kmak; Zürriyet: Çocuk,
evlat.

MET‹N 4: KÖROGLU’NUN KAHRAMANLIK 
GÖSTERMESI
Bilgi: Afla¤›daki metin 1941 y›l›nda Pertev Naili Boratav taraf›ndan Ardahan ilinin
Posof ilçesinde Âfl›k Müdamî’den derlenmifltir. E¤er dikkat edilirse metinle özet sa-
ras›ndaki farkl›l›klar dikkatlerden kaçmayacakt›r. Ancak yukar›da verdi¤imiz Kö-
ro¤lu ve ailesiyle ilgi bilgileri daha sa¤lam bir temele oturtabilmek için özet metin
Behçet Mahir’den, örnek metin ise Posoflu Müdami’den al›nm›flt›r. 

Metinde Köro¤lu’nun babas› Ahmet Baytar’d›r, atlar ise K›rat ve Alapaça’d›r. Üç
köpü¤ün içildi¤i yer ise fiat Nehri’dir. Özet metinde ise baba Ruflen Ali, atlar K›rat
ve Doruat, üç köpük ise Aras Nehri’nin ç›kt›¤› yerde içilmifltir.

...
Ahmet Baytar dedi ki: 
“Yavrum, flu atlar› bir sene fevkalade besleyeceksin. Besledi¤in yerde gün ›fl›¤›

olmayacak.” Her gün için gelir, eliyle atlar›n üstünü yoklard›. Derdi ki:
“Bak yavrum, iflte flurada, ayn› bu hizada, yukar›dan bir ›fl›k düflmüfl.”
Kördür, çukurluk mu hissediyor. Nerden ise anlay›p oraya derhal keçe çakt›-

r›rm›fl.
Tekrar tekrar arpa verirken durup beklememesini söylerdi. Bir sene böyle bes-

ledikten sonra bir haftal›k bir tarla herk koflturdu, bu defa bir hafta da o koflulu ye-
re su ba¤latt›, bir hafta sonra suyunu kestirdi. Dedi ki: 

“O¤lum flu atlara s›ras›yla üçer saat binip çamur olan koflulu tarlada afla¤› yu-
kar› koflturacaks›n.” 

Hürüflan Ali o gün babas›n›n vermifl oldu¤u emri ayn› yerine getirdi. Atlar ka-
p›ya gelince her ikisinin aya¤›nda birer elma kadar çamur buldu.

“Daha var bunlar›n beslenmesi...” diye bir sene daha beslenmesini emretti. Her
gün için tembih verir: 

“Aman, atlar arpa yerken içeri bakma, kap›y› ört ç›k, yanlar›nda durma...” 
Bir gün Hürüflan Ali kendi kendine dedi ki: 
“Babam beni bu iflten niçin menediyor? Hâl bu ise atlar arpa yerken benim ne

kadar sevincim, art›k mümkün de¤i!.. Onlar›n yan›nda oldu¤um hâlde böyle sevi-
nirken beni bu sevinçten niçin al›koyuyor? Elbet bunda bir ifl var.” 
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O gün arpa verdikten sonra geri ç›kt›, ama kap›y› az aral›k b›rakt›. Kap›n›n ara-
s›ndan bakt› ki atlar›n her ikisi kanat aç›p birbirine sevine sevine arpa yiyorlar.
Kendi kendine sevincinden: 

“Vah, benim atlar›n kanad› da varm›fl!” diye birden içeri at›ld›. Böyle içeri at›l-
mas›nda atlar kanad›n› toplad› K›rat çapk›nl›kla kanad›n› toplad›, Alapaça’n›n bir
kanad› s›nd›. Bir sene sonra yine ayn› tarlay› koflturup bir hafta su ba¤latt› yine
üçer saat atlar› koflturmas›n› o çamur içinde emretti.

Hürüflan Ali atlar› s›ra ile binip üç saat koflturdu. Geriye geliflinde Ahmet Bay-
tar atlar›n aya¤›n› yoklad›. K›rat’›n aya¤›nda bir nohut kadar çamur. Alapaça’n›n
aya¤›nda ise iki elma kadar çamur buldu.

Dedi ki: 
“Bak yavrum, bunun kanl›s› sensin. Ben sana kerrat ile tembih vermiflken sen

atlar arpa yerken içeri bakt›n, zavall› hayvan acele kanad›n› toplayamay›p kanad›
k›r›lm›fl.”

Bu adam keramet ehliymifl ki onlar›n kanad›n› hissetti. 
“Her neyse... Art›k o¤lum, bugünden itibaren K›rat’a binersin. fiat nehrine gi-

dersin. Üç gün beklersin, geceli gündüzlü uyumamak flart›yla. Nehir ile üç köpük
gelir, birer tas gibi: Biri yeflil, di¤eri koyu, di¤eri sar› köpük. Bunlar›n her üçünü
bir kaba al›rs›n. Bir k›sm›n› sen içersin, bir k›sm›n› bana getirirsin.” 

Hüruflan Ali K›rat’a binerek fiat nehrine vard›; üç gün bekledi. Üçüncü gece sa-
baha iki saat kalarak ay ›fl›¤› gündüz gibi olmakla köpüklerin geçti¤ini gördü. Su-
dan köpükleri tutup bir kap içine ald›. Yar›s›n› kendi içti, yar›s› kal›nca dedi ki: 

“Babas› zati iki gözden âma, ayn› zamanda ihtiyard›r; babam bunu ne yapacak
içip.” Yar›s›n› da K›rat’a içirdi o köpüklerin. Döndü geldi. Babas› sordu¤unda de-
di ki:

“Sevgili pederim, köpükler geçmiflti, tutamad›m.” 
Ahmet Baytar dedi ki: 
“Anlafl›ld› yavrum... O suyun yar›s›n› da bana getireydin elbette benim de sana

bir menfaatim dokunurdu Ve lakin kabahat sende de¤il. O sudan bizim nasibimiz
yok imifl. Her ne ise... fiimdi sen de adam oldun. Babayi¤it bir delikanl› oldun. Bi-
nersin K›rat’›, gidersin, benim gözlerimi ç›karm›fl olan ‹sfahan fiah›’ndan intikam›-
m› al›rs›n.”

Köro¤lu at›n› binip Çaml›bel tepesi denen yere gelip çad›r›n› kurup yavafl ya-
vafl, günden güne orada bina dökme¤e bafllad›. Hatta ambar gibi kayalar getirip bi-
na yapt›... (Boratav 1946: 248-251).

Sözlük
Bina dök-; Bina yapmak; Herk: Koflturmak, tarlay› sürmek; Kanl›s›: Sebebi; Ker-
rat: Defalarca; S›n-: K›r›lmak; Teaccüp et-: fiafl›rmak, hayret etmek; Zati: Zaten.

MET‹N 5: BOLU BEY‹’N‹N KELO⁄LAN TARAFINDAN
KURTARILMASI 
Bilgi: Metin, Meddah Behçet Mahir’in anlatmas›na hiçbir müdahale yap›lmadan ol-
du¤u gibi al›nm›flt›r. Dil, üslup ve anlat›mdaki bir tak›m farkl›l›klar anlat›c›dan kay-
naklanmaktad›r.

...
Üç gün ‹stanbul içersine hükümet tellal› ilan etti ifadesi ile, elindeki pusula ya-

z› ile bak›p okuyarak hayk›rd›. 
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“Her kim Köro¤lu’nu, kollar› ba¤l› padiflah huzuruna getirir, istesin dünyal›¤›-
n›!” diye üç gün ba¤›rd›ktan sonra, kimse talip ç›kan olmad›. Dördüncü gün kufl-
luk vakti tellal edip, me¤er Lala’n›n k›z› Dönek Han›m gayet dilber, güzel bir k›z
idi. Bu Dönek ‹stanbul’a flan vermiflti güzelli¤i. Neçe yi¤itler Dönek’in cemalini gö-
relim diye gö¤üslerini dö¤erlerdi. Bolu Beyi, Dönek’i almak için f›rsat bulamad›,
k›z› kaç›ray›m diye, kaç›rma için her ne kadar cesaret etti ise, yakaland›. Yakalan-
d›¤› gibi, e lala k›z› Dönek, yüz bir sene mahkûm cezas› verildi. Bolu Beyi’nin kol-
lar› kelepçeli, zindanhaneyi boylam›flt›. Bolu Beyi zindanda yüz bir sene mahkûm
yatarken, Bolu Beyi zengin, pulu çok, lâkin bir Kelo¤lan hizmetçisi, sabahtan sa-
baha Bolu Beyi’ne kahve, tütün, her sabah götürür, zindanc› bafl›n› sesler, verirdi.
Yani Bolu Beyi kendi paras› ile Kelo¤lan’a ald›rtt›r›r. Kelo¤lan dördüncü sabah yi-
ne Bolu Beyi’nin kahvesini, tütününü, alm›fl, zindanhaneye giderken yolda tellal›n
ilân›na kulak verdi. Nihayet dinliyen millete Kelo¤lan sordu ki:

“fiu adam ne ba¤›r›yor?” 
Dediler ki:
“Ey Kelo¤lan sana o, ki lâz›m olmaz, Köro¤lu’nun her kim kolunu ba¤lar, pa-

diflah kat›na getirir, istesin dünyal›¤›n› - diyor- Lâkin seninle benim tipbi¤imiz tut-
maz, ki Köro¤lu’na gidelim de fent edelim, yahut da kollar›n› ba¤layarak getirelim.
Bu herif sade yaln›z de¤il. Bin dokuz yüz doksan dokuz koçak var. Lâkin bu ifli
h›rs›zl›k ile, buna gayet Köro¤lu gibi hilekar adam olacak ki Köro¤lu’nu belki, tek
çala da kolunu ba¤laya, ‹stanbul’a padiflah kat›na getire. Seninle benim iflimiz de-
¤il.” diye birkaç kifli Kelo¤lan’a bu cevab› söyledi. 

Lâkin ‹stanbul’un neçe yi¤itleri bu ilan› tellal›n a¤z›ndan duyuyorlard›, amma
çok adam›n akl› kesiyordu, amma fleytanla holla kerlik oynan›lmaz diye vaz geçi-
yorlard›. Çünkü dünyal›k var, ama e insan›n hayat› gider, sa¤l›¤›d›r, öldükten son-
ra istersen dünyan›n var› senin olsa, ne k›ymeti var? Bu sebepten kimse talip ç›ka-
mazd›.

Kelo¤lan ifli anlad›¤› gibi güle güle zindanhaneye vard›, Bolu Beyi’ni sesletti.
Bolu Beyi geldi t›rh›fllar önüne. Bolu Beyi’nin kahvesini, tütününü teslim ettikten
sonra Bolu Beyi’ne dedi ki:

“Bolu Beyi!” 
“Buyur -dedi- Kelo¤lan!” 
“Köro¤lu asi olmufl, padiflah›n verdi¤i ferman› kabul etmemifl. Evvelden k›rkta

bir pac al›yormufl, flimdi yedide bir pac al›yormufl. Bezirgânlar, k›rk elli kifli, Kö-
ro¤lu’nu padiflah babam›za flikâyet k›lm›fl. fiimdi devlet taraf›ndan tellal ilan ediyor,
bizzat tellal›n ilan›n› duydum: Her kim Köro¤lu’nun kollar›n› ba¤lar, huzur-› diva-
n›ma getirir, istesin dünyal›¤›n›. fiimdi ancak senin iflindir bu. Köro¤lu senin süla-
lene neçe neçe darbe indirdi. Sen de e¤er o sülaledense sülalenin hakk›n› al Kö-
ro¤lu’ndan!” diye Kelo¤lan Bolu Beyi’ne bu ifadeyi verdi¤i gibi Bolu Beyi güldü,
dedi: 

“Kelo¤lan iyi diyorsun, amma benim gücüm acaba Köro¤lu’na yeter mi ve Kö-
ro¤lu’nu nas›l getireyim padiflah huzuruna?” Kelo¤lan’a söyledi.

Kelo¤lan gülerek Bolu Beyi’ne dedi ki:
“Hele dur sana bir fley diyeyim!”
Zindanc› bafl› da durmufl dinliyor. 
“Söyle- dedi- Kelo¤lan!”
“Bolu Beyi kaç senelik bir mahkûmsun burda?”
“Niye?”
“Soruyorum.” dedi.
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“Yüz bir senelik.”
“E, senin acaba yüz bir senelik ömrün var m› ki bu t›rh›fllardan ç›kmaya?”.
Dedi: 
“Yok.”
“Ha, sen burda Azrail’i gözleyeceksin ki ne zaman gele can›n› ala. Ölün ç›ka-

cak burdan, daha dirin ç›kmayacak. E, burda ölmeden ise, d›flarda dolansan, yatan
aslandan ise gezen tilki iyi de¤il mi? Burda ölece¤ine Köro¤lu’nun elinde ölsen da-
ha iyi de¤il mi? O ki sülalen geldi, gitti. Sen de git sülalen efli¤ine.”

Bolu Beyi Kelo¤lan’›n bu sözüne bir durdu, bakt›, ki Kelo¤lan’›n bir kelam de-
di¤i do¤ru.

“Öyle ya, bugün devlet bana yüz bir sene idam cezas› vermifl. Benim burdan
ölüm ç›kacak, daha dirim ç›km›yacak. Lâkin böyle günde ölene kadar, bir gün öl-
dü¤üm daha hay›rl›d›r.” diye.

“Ulan Kelo¤lan, hakikat iyi dedin. Ya ben de sülalemin ay›b›n› Köro¤lu’ndan
al›r›m, ya bu kelleyi Köro¤lu’na, yoluna veririm. Dur, bir arz-› hal yazay›m, gö-
tür padiflah babam›z›n kat›na, huzur divana ver. Tez, elbette padiflah baba beni
hükm-i divan›na sesler.” 

Kelo¤lan: “Aha, duruyorum, yaz bakal›m.” dedi. Kahvesini, tütününü al›p içeri
girdi.

Nihayet Bolu Beyi geldi yerine, ç›kard› kalem kâ¤›d›, bir padiflah huzuruna, Bo-
lu Beyi, eli ile bir arz-› hal yazd›. Ne yazd›?

“fievketlim sa¤ ol! ‹flittim, Köro¤lu sana asi olmufl. Verdi¤in ferman› kabul et-
meyerek, emrin k›rkta bir pac imifl, flimdi yedide bir al›yormufl. Neçe bezirgânlar
bu Köro¤lu hakk›nda flikâyette bulunmufl. Bunlar›n flikâyetine karfl›l›k sen de Kö-
ro¤lu’nun elini ba¤lay›p her kim getirirse, istesin dünyal›¤›n›, diye, kimse talip olan
yok. Ben Bolu Beyi, yüz bir senelik mahkûm zindanhanede, tellal›n ilan›n› duy-
dum, verdi¤in emir üzerine arz-› hali yazd›m. Huzur-› divan›nda yazd›¤›m arz-› hal
adaletinde okunursa, ben Bolu Beyi, zindanhaneden ç›kar. ‹flte Köro¤lu’nun kol-
lar› ba¤l› benden iste padiflah›m.” diye arz-› hale son verdi.

Hemen bir zarf içersine koyup, üzerini zarf›n yaz›p, getirdi, t›rh›fllar önünde
bekleyen Kelo¤lan’›n t›rh›fl arkas›ndan uzatt›. 

“Al bakal›m Kelo¤lan, tez kavufltur padiflah kat›na!”
Kelo¤lan Bolu Beyi’nin zarf›n› elinden alarak do¤ru, kofla kofla gelip hükm-i

saray kap›s›na mektubu huzur-› divana verdirtti. Kelo¤lan’›n elindeki mektup hu-
zura ç›karak, nihayet elden ele padiflah kat›na verildi. Zarf› y›rtt›lar, kâ¤›t ç›kt›,
okundu.

“Evet, ben Bolu Beyi zindanhanede yüz bir senelik idam cezas›, cezam› çeke-
rek, iflte Köro¤lu’nu benden iste!” diye arz-› hal okundu¤u gibi emir verdi padiflah
babam›z.

“Hele zindan defterlerini huzura getirin bakal›m!” diye. Bunun verdi¤i emir
üzerine zindan defterleri, mahkeme defterleri, listeleri huzura gelip okundu¤u gi-
bi, herkesin rüsmüne, cezas›na göre okunup nihayet Bolu Beyi’ne geldi s›ra. Def-
terde Dönek Han›m’› kaç›r›rken, lâkin kaç›rmaya f›rsat bulamad›¤›ndan yüz bir se-
ne idam cezas› Bolu’nun cinayete meydan vermesine karfl›l›k yüz bir sene ceza,
yani sebebi Lala’n›n k›z› Dönek’i kaç›rmak yüzünden diye.

“Daha baflka bir suçu Bolu’nun var m›?”
Dediler: 
“Yok.”
Emir verildi:
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“Hele flu Bolu Beyi’ni huzur-› divana ç›kart›n zindanhaneden, bir ifadesini
alay›m!”

O zaman zindanc›bafl› emir gitti¤i gibi, zindanc›bafl› zindanda yüz bir senelik
mahkûm Bolu Beyi’nin kollar› arkadan ba¤l› ç›kart›p padiflah huzuruna getirdiler.

Dört etraf› k›l›çl› nöbetçi ile Bolu Beyi huzura ç›kar ç›kmaz, Bolu Beyi’nin
verdi¤i arz-› hal bir daha Bolu Beyi’nin yan›nda kâtip elinde okundu. Padiflah
babam›z:

“Bolu Beyi, iflte, bu arz-› hal senin midir o¤lum?”
“Beli.” dedi.
“Köro¤lu’nun kollar› ba¤l› benim karfl›ma getirebilir misin?”
“Hay hay, emret padiflah›m, benden iste! Lâkin ben Bolu Beyi yüz bir senelik

mahkûm idim beni affet!” diye halini arzetti. Bolu Beyi’nin son:
“Benden iste” demesine karfl›l›k, Sultan Murat mekan:
“Bolu Beyi, ben seni e¤er Köro¤lu’nun kollar› ba¤l› karfl›ma getirirsen yüz bir

sene cezan› affederim ve iflte Dönek’i ve muhakkak ki sana veririm. Ama e¤er Kö-
ro¤lu’nu getirmezsen, kaçar bir yana gidersen, Bolu elimden kurtulamazs›n.” 

“Hay›r padiflah›m, Köro¤lu’nun kollar› ba¤l› huzuruna getirdim ise, getirdim;
getirmedim ise bu can›m k›z›n u¤runa kurband›r.” diye cevap verdi. 

“Haydi bakal›m! -dedi- ulan Bolu, flimdi sen teke tek gidemezsin, iste benden
flimdi, asker iste! Nanca itiyorsun?”.

Bolu Beyi durdu, düflünürken:
“Acaba bin desem az olur. ‹ki bin yine az olur. On bin desem verir mi, vermez

mi? -diye- adam hele, on bin asker isteyeyim.” ald› bakal›m Bolu Beyi:
“Padiflah›m müsaade et, ne kadar diyece¤imi huzur-› divan›nda bildireyim.” di-

ye bakal›m, saz ile on bin asker Bolu Beyi huzur-› divanda padiflah babam›zdan
on bin kuvvet ne istemifl:

Dinle flah›m dinle arz-› hâlimi
Divanda efkâr›m ah u zar olsun
fiüphesiz efendim gider gelirim
‹ster ise da¤lar bafl› kar olsun

Kaç y›ld›r sinemiz hasretle da¤l›
Efendim kollar›m zindanda ba¤l›
Divan›na ba¤l› gelsin Köro¤lu
Dünyada etti¤im aflikâr olsun

Ben Bolu’yum flimdi erlik yolunda
Neçe yi¤itleri koydum yolunda
On bin asker lâz›m sa¤ u solumda
Dilerim efendim beraber olsun.
Bolu Beyi’nin on bin asker istedi¤i, saz ile hâlini bildirdi¤inden padiflah baba-

m›z sinirlendi:
“Ulan Bolu, bende Türk askeri yok de¤il o¤lum. ‹ste benden asker iste.”
Bolu anlad› ki: 
“Az dedim. Aman flevketlim, on bin de piyade ver!” Yirmi bine ç›kt› Bolu.
“Ulan Bolu, iste benden asker iste dedim.” Üçüncü teklifat›na iki misline ç›kt›,

yani yirmi bin süvari, yirmi bin de piyade istedi.
“Bolu, iste benden asker!” diye, Bolu Beyi daha bir fley diyece¤ine yol bu-

lamad›:
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“Sen bilirsin padiflah›m.” dedi. 
“Ben bilirsem Bolu Beyi, seksen bin süvari seksen bin de piyade emrine ver-

dim. Amma Köro¤lu’nun kollar ba¤l› karfl›mda isterim. Yüz altm›fl bin kiflilik kuv-
vetin üzerinde söz senindir.” diye cevap verdi. 

“Bafl üstüne!”. Bolu Beyi sevindi. Lâkin seksen bin süvarinin, seksen bin piya-
denin üzerine ordu kumandanlar›, üç tane pafla beraber, asker ile haz›rl›k gördü-
ler ki Köro¤lu K›rat’› binip de bir yana kaçmas›n. Kollar›n› ba¤l› padiflah huzuruna
getirsinler, diri iken huzurda, bezirgânlar›n yan›nda ifade almak fikri idi padiflah
babam›z›n (Kaplan- Akal›n- Bali 1973: 501-505).

Sözlük
Ah u zar: ‹nleyip s›zlama; Arz-› hal: Arzuhal, dilekçe; Aflikâr ol: Bilinmek; Bac:
Haraç, vergi; Beli: Evet; Bezirgân: Tüccar ;Cemal: Yüz; Çala (Bir çala): Biraz; Ef-
kâr: Üzüntü, keder; Fent et-: Hile yapmak; Gö¤üslerini dö¤-: Ah vah etmek, a¤-
lay›p s›zlamak; Nanca: Ne kadar; Neçe: Nice; Pul: Para; Rüsum: Suç, yap›lan ifl,
vb.; T›rh›fl: Parmakl›k.

METIN 6: DEMIRCIO⁄LU, AYVAZ VE AHMET 
BEZIRGÂN’IN ÖLDÜRÜLMESI 
...
Ald› Köro¤lu:

Köro¤lu da harab oldu 
Ci¤erleri kebab oldu 
Durna teli sebeb oldu 
Ba¤dat’ta koyduk Hoylu’yu
deyip kestiler. Köro¤lu atdan enip, beylere emir verdi:
“Da¤›stanl› Hasan benim postuma otursun, ben yasa girece¤im. Herkes gedik-

lerini beklesin, vazifesine dikkat etsin” deyip Köro¤lu, Hoylu’nun yas›n› çekmeye
bafllad›. Aradan k›rk gün geçti, bir gün Zor Ahmet Bezirgân, Ayvaz’a dedi ki:

“Ayvaz a¤a, Köro¤lu’na söyle, kalanla kal›n›r amma ölenle ölünmez. Yas› terk
etsin, meclise gelsin. Dü¤ünümüzün derne¤imizin çaresine baks›n, yoksa bizi ba-
fl›ndan da¤›ts›n.”

Ayvaz, Zor Ahmet Bezirgân’›n söylediklerini Köro¤lu’na anlatt›. Köro¤lu k›rk
gün yas çekti¤i için t›rafl olmam›flt›. Ayvaz, Köro¤lu’nun sakal›n›n yar›s›n›n a¤arm›fl
oldu¤unu gördü, “Beyim ihtiyar olmuflsun, bu hal nedir?” deyince, Köro¤lu bir ah
çekti:

“Benden beylere selam söyle, üç gün sonra gelip postuma oturaca¤›m. Divan-
hanay› Da¤›stanl› Hasan idare etsin.

Biz alal›m haberi Firenko¤lu’nun babas›ndan. Firenk Bezirgan, o¤lunun gendi-
sinden ayr›lmas›na bir türlü dayanam›yordu. Bunun intikam›n› alman›n çarelerini
düflünüyordu. Köro¤lu’na gücü yetmiyor, o¤lunu yan›na alam›yordu. Düflüne dü-
flüne çakmakl› dabancay› icat etti. Bunu bütün levaz›mat› ile birlikte Ayvaz’a hedi-
ye etmek istedi. Ayvaz’› seçmekten maksad›, Ayvaz beylerin hepsinden gençti.
Böyle bir silaha havas edece¤ini tahmin ediyordu. Onun elinden ç›kacak bir kaza-
n›n üstüne, Ayvaz’a yap›lacak karfl›l›k da Çaml›bel’i da¤›tmaya yetecekti. Böylece
intikam›n›n al›nabilece¤ini hesaplam›flt›. ‹flte bu niyetle icat etti¤i çakmakl› daban-
cay› al›p Çaml›bel’e geldi. Vak›t gece yar›s› idi. Gelip Ayvaz’›n kap›s›n› çald›. Ay-
vaz’›n seyisi Civan Seyyis kap›y› açt›. Bakt› ki Usta Firenk.

“Ne istiyorsun Usta Firenk?”
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“Ayvaz A¤ay› görmek istiyorum.”
Civan Seyyis gelip Ayvaz’a haber verdi. Ayvaz d›flar› ç›kt›: 
“Buyur Usta Firenk.”
“Yolum Çaml›bel’e u¤rad›, geçerken o¤lumu görece¤im. Hem de sana bir he-

diye getirdim.”
“Ne hediyesi?”
Usta Firenk dabancay› ç›kar›p gösterdi.
“Aha flu Ayvaz A¤a.”
“Bununla ne ifl görülür ve neye yarar?”
“Ayvaz A¤a, bunun ad›na çakmakl› dabanca derler ki bu silah bir k›l›çtan eyi ifl

görür.”
“Nas›l ifl görür?”
“Bak tarif edeyim. Yan›ndaki barut torbas›n› ç›kar›p, flu baruttan flu yuvarlak

demirin içine korsun. fiu flifl ile üstüne biraz çap›t kor, içine depersin. fiifl ile birkaç
defa vura vura çap›t› barutun üstüne eyice oturdursun. Ondan sonra flu kurflunu
içine atars›n, gene üstüne biraz çaput oturdursun, ondan sonra flu horozu kald›r›r-
s›n, afla¤›daki korkulu¤un içindeki teti¤e bir barma¤›nla çekersin. O zaman daban-
can›n horozu çakmakl› dafla çarpar, çakmak dafltan ç›kan k›v›lc›m barutu atafllar,
barut atafl alarak patlar, kurflun içinden atafl hal›nda ç›kar. Her kime deyerse deler
geçer, adam öldürür. Anlad›n m› Ayvaz A¤a?”

“Anlad›m ulan Usta Firenk, deyip dabancay› ald›” kabul etti.
Usta Firenk de o gece o¤lunun yan›nda yat›p sabahleyin erkenden berhana-

s›n› çekip getti. Dur ulan Ayvaz, yüre¤inin bafl›na s›kma, oras› yumuflak. Olur ki
geçer. Aln›n›n çat›ndan s›k. Heç olmazsa oras› gemik, oraya geçmesine imkân
yoktur.”

Dellek Deli Hasan’›n sözünü duttular. Demircio¤lu’nun aln›n›n çat›na Ayvaz
dabancay› atafllad›. Bir gürültü! Kurflun Demircio¤lu’nun aln›n›n çat›na deyince,
beyninin kapa¤›n› att›rd›. Demircio¤lu oraya y›¤›ld›. Bunu gören Ahmet Bezirgan
birdenbire elini k›l›c›na at›p Ayvaz’a dedi ki:

“Herkes sabahleyin kalkt›lar. Tam o gün Köro¤lu’nun gelece¤i gündü. Beyler
Süt P›nar› bafl›nda topland›lar. Ayvaz, beylere dedi ki:

“Arkadafllar, Usta Firenk bana gece bir hediye getirdi. Bunun bir k›l›çtan eyi ifl
gördü¤ünü söyledi” deyip, çakmakl› dabancay› ç›kard›. Bar›d› kurflunu meydana
koydu. Dedi ki: 

“‹flte flu gördü¤ünüz kurflun her kime deyerse deler geçer, o adam› öldürürmüfl.
O zaman Demircio¤lu dedi ki:
“ Bana ver hele, flu kurflun dedi¤in adam öldüren fleyi, bir göreyim.”
Ayvaz kurflunu Demircio¤lu’na verdi. Demircio¤lu kurflunu al›p iki barma¤›n›n

aras›nda s›kt›, kurflunu yamyass› etdi. Keçi kih› kimi üfeledi ve gülerek: 
“Bu mu adam› deler geçer Ayvaz A¤a? Sen dabancan› doldur, aha flu arkadafl-

lar›n içinde kan›m sana helal olsun. E¤er bu adama geçerse yüre¤imin bafl›na s›k.”
dedi. .

Ayvaz biraz mahcup oldu. Demircio¤lu ›srar etti. O zaman Ayvaz çakmakl› da-
bancay› doldurdu, Demircio¤lu’nun gö¤süne duttu, s›kacakt›. Bu s›rada Dellek De-
li Hasan dedi ki:

“Ulan sen o misilli yi¤ide nas›l k›yd›n? Mademki biliyordun ilkin neden bir hay-
vana s›namad›n? Bu ifli Demircio¤lu kimi bir yi¤ide yapt›n” deyip k›l›çla Ayvaz’›n
kafas›na çarpt›. Ayvaz’›n kellesi yere düfltü, o da böyle can verdi. O zaman Da¤›s-
tanl› Hasan yerinden f›rlad›:
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“Ulan Zor Ahmet Bezirgan, sen nas›l olur da babam›n benden çok sevdi¤i ve
hepimizin göz bebe¤i olan Ayvaz’› öldürürsün? Dayan vard›m” deyip k›l›c›n› çek-
ti. Zor Ahmet Bezirgan’›n boynuna bir k›l›ç çald›. Zor Ahmet Bezirgan’›n kellesi f›r-
lad›. O da böyle can verdi. O zaman Köro¤lu’na haber verdiler. Dediler ki:

“Gel beyim, Hoylu’nun yas›n› çekmek de¤il, üç seçme yi¤it al kanlar içinde can
verdiler. Gel de gör felaketin böyü¤ünü” dediler.

Köro¤lu bakt› ki Demircio¤lu’nun, Ayvaz’›n, Zor Ahmet Bezirgan’›n ölüleri yer-
de serili serpili yat›yor. O anda Köro¤lu’nun beli büküldü, saç› sakal› bütün a¤ar-
d›, gözlerinden bahar tolusu kimi yafllar döküp:

“Durman saz›m› bana ulaflt›r›n” dedi.
Saz› getirdiler, el at›p sinesine çekti. Bakal›m bu ahvala ne deyip neler söyleyecek?

Ald› Köro¤lu:
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Ergi k›l›ç k›nda paslanmal›d›r
Beyler getti Çaml›bel’i neyleyim 
Var›p fiam eline yaslanmal›d›r (Bayaz 1981: 338-340).

Sözlük
Ahval: Durumlar; Aln›n›n çat›: Aln›n ortas›; Bar›d: Barut; Berhana: Yük; Horoz:
Tüfe¤in çama¤›; Kih: Keçi kakas›; Misilli: Benzer; Sine: Gö¤üs, ba¤›r; Üfele-: Ez-
mek; En-: ‹nmek; Havas et-: Heves etmek.

MET‹N 7: K‹RMANfiAH’IN HERAT YOLCULU⁄U 
SIRASINDA P‹RLE KARfiILAfiMASI 
...
“O¤lum yedi sene gidiflin, yedi geliflin, on dört, bir igidin ömrü de¤il mi?”

“Evet baba, ne yapal›m, sevgüllüm orda.”
“O¤lum Kirman, yedi y›ll›k yolu b›rak da, yedi ayda seni Herat’a gavuflduraca-

¤›m. Ancak, yedi ayl›k yolda, üç gorkunç vard›r. Biri ejderha. ‹flde bak, bu gördü-
¤ün sehralar›n nebatati yanmifl. Toprak simsiyah olmufl. ‹ki da¤ aras›n› doldurmufl
bir ejderha vard›r. Bu ejderhan›n yüzünden, bu ellerde ne gufl uçar, ne karvan ge-
çer, ne adem aya¤› basar. Bu ejderhay›, sen öldüreceksin o¤lum. Ehval-i ezeldeki,
tekdir-i ilahi beyle yazm›fl. Gel bakal›m,” diye Kirmani’yi ald›, duva g›ldi, dal›n› s›-
gayip;

“O¤lum, heç darda galmasan, gald›g›n zaman beni çag›r. Bil ki, ben senen pe-
flindeyem. Ejderhay› öldürmemifl, ‘bene ne’ deme, ‘neme laz›m’ deme. Bundan so-
na, gelen giden serbest gitsin, ejderhan›n flerrinden gurtars›n.”

“Baflüsdüne baba!”
“Onun eceli senin elinde, bir. Ejderhay› öldürdükden sona, bir ayl›k yol gider-

sen, yolun sag›n› aslan, solunu gaplan kesmifl, üzeren gelir, hücum eder bu hay-
vanlar. Aslanla gaplan›, öldürmemifl getmi. Aslani, gaplani da öldür ki, ordan da
gelen giden yelçi serbest geçsin, iki. Üçüncüsü, bir ayl›k daha yol gidersen yolun
Koca Arap’a u¤rar. Goca Arab’›n on dört bin g›l›ç vuran atl›si var. Goca Arab, flim-
diye gader, dali yere gelmemifldir. Has›m ar›yor. Goca Arab’›, her kim alt ederse,
Arab ona âmâde olacak, bende olacak. Yaln›z o¤lum, Goca Arab’›n hal› da senin
elindedir. Heç gorkma, çekinme. Goca Arab’› alt edersen yenirsin, gülefle teklif et.
O¤lum, Goca Arab’›n da alt oldukdan sona, o gedik de aç›l›r. Goca Arab’›n gorku-
sundan bile gufl uçmaz, kervan geçmez, adem geçmez. On dört bin g›l›ç vuran›
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var. O¤lum, Goca Arab, yedi iklimden haraç al›r. Seneden seneye, senin baban
Hurflut fiah bile Goca Arab’a haraç verir. Sene dememifldi baban, sene bildirme-
mifldi. Gizlin, seneden seneye, baban bile, fiiraz bile haraç verir. Goca Arap, yedi
iklimden haraç al›r. Haraç veren bir millete iliflmez, vermeyeni tarumar eder, var›-
n› al›r. Goca Arap, yenilen bir millet de¤ildir, Goca Arab’›n zaferi de senin elinde-
dir o¤lum. Goca Arab’› alt edeceksin, ondan sona Herat’a az yolun gal›r. Gavuflur-
sun o¤lum.”

“Peki” dedi.
Kirmanflah, Pir”den bu ögüdü alarak, Pir gay›p olup.
“Ya Rabbi, çok flükür.” diyen Kirmanflah, Yemen Sultan›’n›n g›zi ile yola revan

oldu. G›z dedi:
“Hele ciz bakal›m,” (Sakao¤lu vd. 1997: 87-88).

Sözlük
Alt et-: Yenmek; Âmâde ol-: Emrinde olmak; Bene: Bana; Bende: Köle; Dal›n›
s›¤a-: Arkas›n› s›vazlamak; Duva g›l-: Dua etmek; Gülefl: Gürefl; ‹gid: Yi¤it; Kar-
van: Kervan; Nebatet: Bitkiler; Sehra: Sahra; Senen: Senin; Revan ol-: Yola ko-
yulmak; Takdir-i ‹lahi: Alah’›n emri; Tarumar et-: Yak›p y›kmak; Üzeren: Üze-
rine; Yelçi: Yolçu, elçi.

MET‹N 8: fiAH ‹SMA‹L’‹N GÜL‹ZARLA KARfiILAfiMASI
VE KIZIN ‹STENMES‹ 
...
“Bak›n kardefller, ben flimden sonra buradan bir yere gitmem. Ve hem benim ifli-
mi Mevlam’dan gayri kimse bilmez.” diyüp cevab virdi. fiimdi bu günden güne sa-
rarup solmaga bafllad›. Sora anas›, babas› haber alup bu o¤lan bir derde u¤ram›fl. 

“Gelin bir hekim tayin idelim.” didikde; bütün arkadafllar›n›n birisi gelüp itdi:
“fia(h) ‹smail’in hekimlik derdi yokdur. Zira onun derdi âfl›kl›kd›r.” diyü cevab

virdiler. fiimdi babas› bu cevab› iflidince itdi:
“Var›n söylen, her kimin k›z›na âfl›k old› ise söylen al› vireyim.” didikde; vard›-

lar fiah ‹smail’e haber virdiler kim: 
“Baban, her kimin k›z›na âfl›k oldu ise al› vireyim, diyor.” diyü cevab virince

fiah ‹smail itdi: 
“Bak›n kardefller benim hiç bu vilayette kimsenin k›z›ndan âfl›kl›g›m yokdur.”

diyü, cevab eyledi. fiimdi bu günden güne yemekden içmekden kesildi. fiimdi ba-
bas› bunu haber alup:

“Ne demek olsun, ben bir Kandehar padiflah› olay›m, benim o¤lum böyle âfl›k-
l›k çeksin” diyü hem söyledi ve hem a¤lad›. fiimdi bir de fiah ‹smail’in arkadafllar›-
n›n birisi gelüp yer öpüp cevab itdi: 

“Padiflah›m, flehzade efendimiz ile ava, kufla getdi¤imiz vakit bir kara tag› yol
dutub getdi. Bizim birimizi yan›nda götürmedi. Sonra bizim yan›m›za geldi. Benzi
bozarm›fl geldi. Sonra biz cevap itdik ki:

“Efendim, bizim bugün nereye gidece¤iz?” diyü, cevab itdik. Ol bize cevab itdi
ki:

“Ben flimdiden sorra buradan bir yere gitmem ve hem benim iflim Allah’dan
gayr› kimse bilmez.” diye cevab itdi.

“Biz bundan gayr› bir fley bilmeyiz, padiflah›m!” diyü cevab virdikte; bir de Pa-
diflah cevab iddi ki:
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“Tez bir tatar ç›kar›n, vars›n baks›n ol kara da¤da ne vard›r.” didi. fiimdi tatar
ç›kup getdi. Gördü ki; ol kara da¤›n önünde bir yayla var. Yörük çar›yle tuganm›fl
kalm›fl. Bir de tatar iki günden sonra ç›kup geldi. Cevab virdi ki:

“Padiflah›m kara da¤›n ard›nda bir büyük yayla var, yörük çar›yle tuganm›fl kal-
m›fl. Var ise yörük beginin k›z›na âfl›k olmufldur.” dir iken, bir de yörük beginin
konakc›s› gelüp saray içine girdi. Bir padiflaha söylediler. Padiflah “Konand›r›n.” di-
yü emr eyledi. Bir de padiflahdur gelen konakc›y› karflusuna ça¤urup:

“Türkmen Begi’nin k›z› var mudur?” diyü cevab eyledi. 
Gelen konakc›: 
“Evet efendim. Güllüzar dirler bir ala k›z› vard›r.” dedikde; bir de haber virdi-

ler kim;
“Türkmen Begi geldi.” didiler. fiahdur: 
“Konak virün.” diyü emr eyledi. Üç günden sonra padiflah karflusuna ça¤›rup,

ta’am geldi, yediler, içdiler kahve tütün old›. Keyifler büsbütün, sonra bafllad›lar bu
k›z yarenli¤in itme¤e. Bir de padiflah cevab etdi ki:

“Senin bir k›z›n var imifl. Allah’›n emri ile Peygamber’in kavli ile o¤lu(m) fleh-
zade hazretlerine isterim.” didikte, Türkmen Begi itdi:

“Bafl üstüne, ben Padiflah’dan k›z m› saklar›m. Allah mübarek eylesin.” dedik-
te, flekerli flerbetleri; içdiler.

“Mübarek olsun.” didiler. Bir de der-’akib fiah ‹smail’e mücdeci getdi. Sevindi,
ald› saz› eline: 

Ald› o¤lan:
Herkez flad olup güldiler
Benim sevdi¤im Güllüzar han›m
Herkez sevdi¤in ismin virdiler
Benim sevdi¤im Güllüzar han›m

Ald› o¤lan:
Ne ola ben de flad olup güleydim
Murad›ma maksuduma ereydim
Bir dahi ölmeden yüzün göreydim
Benim sevdi¤im Güllüzar han›m

Ald› o¤lan:
Kafllar›n benzetdim kurulu yaya
Mah cemali benzer gökteki aya
Gece gündüz yalvar›r›m Hüda’ya
Benim sevdi¤im Güllüzar han›m

Ald› O¤lan
Benim sevdicegim güzeller has›
Rakibler çeksin daima yas›
fiah ‹smail saçd› aflk›n ziyas›n
Benim sevdi¤im Güllüzar han›m
flimdi sen k›ssay› baflka yüzden dinle.
Me¤er fiah ‹smail’i Güllüzar ile o koca nene oraya gelmifl idi. Bir haber ald› ki,

beg k›z›n› fiah ‹smail’e virdi. “Varay›m anas›na mücde ideyim. Belki bize bir parça
dünyal›k virir.” diyüp, getdi, vard›. Mücde eyledi. Bir de k›z›n anas›:
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“Bire bu ne olsun” diyüp, afliretlerdir çad›rlar› y›kup katarlara yükledüp Hind
taraf›na revan oldular. Onlar gitmede olsunlar, sen k›ssay› baflka yüzden dinle. 

Türkmen Beyi dahi itdi: 
“Padiflah›m k›z›m›n urbas› yokdur.” diyüp, k›rk güne izin ald› ki;
“Ancak k›rk güne kadar haz›r iderim.” diyüp ol dahi getdip bir de ol k›ra ç›kd›,

bakd› gördü ki; bir kimse kalmam›fldur. Ol dahi yola revan olup getdi. Biz de ge-
lelim fiah ‹smail’e:

fiah ‹smail itdi:
“Ey arkadafllar, ben k›rk gün uyurum. Beni evvel kaldurman.” didi. Ol dahi uy-

huya yatd›. Biz gelelim Padiflah’a.
fiimdi Padiflah dü¤ün etme¤e bafllad›. Bir de gördü bakd› ki; bir haber zuhur et-

medi. Bir de padiflah emr eyle ki: 
“Bir tatar göndürün, bir haber getürsün.” didikte, bir de tatar göndürdiler. Bir

de tatar getdi bakd› ki; bir kimse kalmam›fl. Geldi padiflah(a) haber virdi:
“Efendim ol tarafda kimse kalmam›fl.” didikte, padiflah da bu cevabdan, bir

mikdar keyfi kafld›. Padiflahdur emr eyledi:
“Bana veziri ça¤›run, gelsin.” didikde, veziri ça¤›rup geldikde, yedi temenna,

sekizincide el pence divana durdukda, padiflahdur tatar›n cevaplar›n› vezire bir bir
nakl eyledikde, vezirdir bafl›n› kald›rup cevab eyledi.

“Padiflah›m bir sözüm var. E¤er münasib görürseniz.” didikte, fiah eyitdi:
“Padiflah’›m gel bir tellal nida itdürelim. Kandehar Padiflah›’n›n o¤lu fiah ‹smail

evlenecek, ne kadar k›zlar var hepsi giyünsin, kuflans›n gülflen bagçesine gelsün.”
didikde, tellal nida eyledi:

“Padiflah›m›z›n o¤lu evlenecek, ne kadar k›zlar var hepsi temizce giyünsün ku-
flansun gülflen ba¤çe(ye) gelsünler. Her kank›s›n› be¤enür ise ol k›z› flah›zade ala-
cak.” diyüp, böylece tellal padiflah›n emri üzere nida eyledikde; ne kadar k›zlar var
ise giyinüp, kuflanup geldiler. Bir de o¤lak doldurur gibi gülflen ba¤çesine doldur-
d›lar. Bir de fiah ‹smail’e haber virdiler ki; 

“Güllüzar gülflen ba¤çesine geldi.” dedikde; bir de fiah ‹smail kalkup gülflen
ba¤çesine gelüp köflküne ç›kup oturd›. Bir de gördi ki; ne bakars›n, ne kadar k›z-
lar var ise gelmifller. Bir de o¤lan itdi: (Çolak 1994: 164-167).

Sözlük
Cevab eyle-. Sormak; Cevab vir-: Cevap vermek; Çar: Çad›r; Derakab: Hemen ar-
kas›ndan; Didikte: Dedikleri zaman; Gülflen: Gül bahçesi; Hüda: Allah; ‹tdi: dedi;
Kank›: Hangisi; Keyfi kafl-; Keyfi kaçmak, morali bozulmak; Mah cemal: Ay yüz-
lü, güzel; Maksud: Maksat; Nakl eyle-: Aktarmak, söylemek; Revan ol-: Gitmek;
fiah›zade: fiehzade; Ta’am: Yemek; Ta¤: Da¤; Tatar ç›kar-: Keflifçi göndermek,
gözetleyici göndermek; Temenna: Bafl› öne e¤erek verilen selam, sayg›l› davran›fl;
Tugan-: Dolmak, bezenmek; Zuhur et-: Ortaya ç›kmak, meydana gelmek.

MET‹N 9: YARALI MAHMUT’UN GÜLfiEN 
TARAFINDAN TEDAV‹ ED‹LMES‹ 
...
Mahmut, yaral› bir veziyette yerde yatirdi. Da¤›n afla¤› ete¤innen bir kervan keçir-
di. Kervan›n gozcüsü da¤›n bafl›nda otduyan bir at gördü, dönüp bezirganbafl› Ho-
ca Eziz’e dedi:

“Da¤›n bafl›nda bir at otduyur olmuya. Buralar da haram›lar ola?” 
Hoca Eziz dedi: 
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“Kim gedip o ati tutup getirerse, aha bu kat›r›n yükünü ona verecem.”
NökerIerden biri ireli at›l›p dedi:
“Men getirerem.” 
Nöker ata yah›nnaflanda gördü ki, at›n yan›nda bir yaral› cevan yat›r. Yan›na

gelip yaral›n›n a¤z›na ayna tutdu. Gördü ki, bele ölmüyüp. Kalk›p arhadafl1ar›m
ça¤›rd›. Ham› tökülüp geldi. Hoca Eziz de geldi. Bir o¤lan bahd›, bir de o¤lan›n ya-
n›ndaki heybede duran altuna. 

Öz özüne dedi: 
“Bunu e¤er düflman vurduysa, bu atnan heybenin altununu niye aparmad›?

Yoh e¤er dost vurdusa, bunu bu hala niye sald›? Bunda bir ifl var. Men gerek bu
sirden hali olam.” 

Bezirganbafl›, Mahmud’u bir kat›r›n dal›na ba¤l›y›p, kervan› Gence’ye gönder-
di. Bezirganbafl›’n›n Gülflen ad›nda bir k›z› var›d›. Dedi: 

“K›z›m bu yaral›y› men dönene kimi gerek eylefldiresen. Hele görek bu ne ifl-
di.” Bezirganbafl› Mahmud’u k›z›na taffl›r›p, tekrar seferine ç›hd›. K›z yaral› hesde-
sini bir ota¤a ald›. Bildi¤i ilaçlardan bunun yaralar›na koyup deva eylemeye baflla-
d›. Günner keçtikçe Mahmud’un yaralan sa¤al›rd›. Hemide irengine kan gelirdi.
Mahmut özünü toparlad›hça, Gülflen Han›m’›n da ona olan mehribanl›¤› art›rd›.
Mahmut, kamilen eyleflmifldi. Hoca Eziz seferinnen gay›danda Mahmud’un heç bir-
fleyi galmam›fld›. K›z›n ça¤›r›p dedi: 

“K›z›m gona¤›m›z necedi, dan›flabilir mi?”
Gülflen Han›m dedi:
“Yahfl›d›r, dan›flir.” 
Hoca Eziz, Mahmud’un yatd›¤› ota¤a gelip sorufldu:
“O¤ul, senin bafl›na gelen iflden menim bafl›m ç›hmad›. Meni iflden hal› ele.”
Bunun üzerine Mahmut yasd›¤a söykenip bahal›m Hoca Eziz’e neçe cevap ver-

di, Hoca Eziz ne sordu?
Hoca Eziz:
O¤ul ne iflidi geldi bafl›na
Söyle o¤ul seni kim yaralad› 
At›n bulanm›fld› kanl› lefline
Söyle o¤ul seni kim yaralad›

Mahmut:
Bafl›na döndü¤üm bezirgânbafl› 
Yaral›yam yar elinden yaral›
Sana kurban olsun ziyaret baba 
Yaral›yam yar elinden yaral›

Hoca Eziz 
Dostun olsay›d› bele etmezdi
Düflman olsa seni bele koymazd›
Yarin olsa sana bele k›ymazd› 
Söyle o¤ul seni kim yaralad›

Mahmut:
Bir ba¤da gül idim ba¤ban› vurdu 
Geyret meni vurdu ar meni vurdu
Bilmem ne belad›r yar beni vurdu 
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Yaral›yam yar elinden yaral›
Hoca Eziz dedi: 
“O¤ul, senin iki sözün bir birini tutmur. Gah deyirsen yar meni vurdu, gah de-

yirsen geyret meni vurdu, gah deyirsen ba¤ban meni vurdu, gah deyirsen ar meni
vurdu. ‹ndi men bunnar›n hans›na inan›m? Ede köpo¤lu, mennen bafl›n› düzeltme,
adam› ar, geyret nece vurabiler? Sonra Kahraman da¤›nda ba¤ ne gezer ki, ba¤ban
seni vura. Adam o¤lusan, düzünü de görüm sen kimsen, seni bu hala kim sald›?” 

Mahmut dedi: 
“Baba can özüm kim oldu¤umu da deyecem, meni bu hala salan› da”
Hoca Eziz:
Bezirgân’am üreyimde da¤ oldu 
Dört taraf› bahça oldu, ba¤ oldu 
Hay›f oldu, yaralar›n sa¤ oldu
Söyle o¤ul seni kim yaralad›?

Mahmut:
Mahmut bir gül idi dostun ba¤›nda 
Derdim min olupdur dert aya¤›nda 
Çöl olacah Kahraman’›n da¤›nda
Yaral›yam yar elinden yaral›

Mahmut sözünü tamamlay›nca, Hoca Eziz dedi: 
“‹to¤lu it, desene yardan tüflmüflem bafl›m, gözüm da¤›l›p. Daha meni niye u¤-

rafld›r›rsan.” 
Hoca Eziz bunu deyip, hers ile ç›h›p getdi. K›z› Gülflen, kap›da gula¤ as›rdi.

Mahmut’un her kelmesinin sonunda “yar” demeyinnen, k›z bunda bir fley oldu¤u-
nu annad›. Oydu ki, babas› ç›h›p getdikten sonra, Gülflen, Mahmud’un yan›na ge-
lip dedi: 

“Mahmut, babam›n tehsirin ba¤›flla. O bele ifllerden annamaz. Sen bafl›na ge-
lenneri mene annat.” Gülflen Han›m bele deyende Mahmud’un gözü Gülflen’in
saçlar›na ilifldi.

Dedi:
Bugün nazl› yardan flikayetim var 
Gösterir zulmünen penah› zülfün
Deyer taht›, tac›, mülk ü Süleyman 
Metheder Yusuf u Kenan› zülfün

Gör ne eday›nan yavru beslenir 
Siyah zülfün dal gerdana yaslan›r 
‹sfahan’da, Horasan’da seslenir
Urum’da okunur ferman› zülfün

Difllerin dürdendir yana¤›n lala
Emen ölmez leblerinnen doyunca 
Bahar fesli, yaz aylar› gelince 
Mahmud’u fleyda-y› Gülflen’i zülfün
Gülflen Han›m dedi: 
“Men sennen saçlar›m›n methini eylemeyini senen sual etmedim. Kendi bafl›n›n

belas›n› mene söyle görüm seni bu belaya kim getirif, giriftar eyliyip.” 
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Bunun üzerine ald› Mahmut:
fiehrinizde bir k›z sevdim 
Bafl›nda al valas› var
Gest etdi can›m alma¤a 
Bilmedim ne belas› var

“Aferin o¤lan, söyle görüm bu kimin k›z›d›, ad› nedi?”
Cofltu kanl› derya cofltu 
Cofluban haddinnen afld› 
Gözüm bir gözele düfltü 
Yeddi hisar kalas› var
“O¤lan kalay›nan k›z tan›nmaz. ‹smini, cismini söyle.”
Mahmud’am sel tek aharam 
Al yana¤a gül taharam 
Ad›n demeye gorharam 
Onun bir bey babas› var
Gülflen Han›m dedi: 
“O¤lan mademki ad›n› söylemedin. Mene müsade.” 
Mahmut dedi: 
“Yararam›n üstüne bir yara da sen vurma. Eylefl, sen sor, men de deyim.” 
Bunun üzerine ald› Gülflen Han›m:

Gel beri gel beri gel mene söyle
Söyle o¤lan seni kim yaralad›? 
Heç dilinden anlamad› pederim 
Söyle o¤lan seni kim yaralad›?
Mahmut:
Çöl olacak Kahraman’›n da¤›nda
Bir k›z yaralad› yaram var menim
Ö¤leyinen ikindinin ça¤›nda
Bir k›z yaralad› yaram var menim
Gülflen:
Gül olan gülünü soldurur m› heç?
Dost olan dostlu¤u söndürer mi heç?
Yar olan yar›n› öldürer mi heç?
Söyle gardafl seni kim yaralad›?
Mahmut:
Ö¤leyinen ikindinin aras›
Meni yahd› kafllar›n›n karas›
Han› nize han› k›l›ç yaras›
Bir k›z yaralad› yaram var menim
Gülflen:
Gülflen deyer kimdi senin nigar›n
Seni yaral›y›p biinsaf zal›m 
Söyle do¤rusunu eziz gardafl›m 
Söyle gardafl seni kim yaralad›
Mahmut:
Sefil Mahmut bir k›fl burda k›fllad› 
Yaralar›m göz göz oldu iflledi
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Kan kurudu, can ç›kma¤a bafllad›
Mahbub yaralad› yaram var menim
“O¤lan seni Mahbub mu vurdu?” 
“Evet han›m, Mahbub vurdu.”

Ald› bu sefer Gülflen Han›m:
Bafl›na döndü¤üm nevcivan o¤lan 
Ver müjdemi yar›n mennen bac›d›
Sedagetde gördüm can sene kurban 
Ver müjdemi, yar›n mennen bac›d›

Ne giripsen flirin can›n gesdine 
Kurban olum gametine flestine
Umutvaram destin verrem destine 
Ver müjdemi yar›n mennen bac›d›

Bugün cuma günü ç›hallar ba¤a 
Seyragub olana verrem gada¤a
Gülflen can›m dost yolunda sada¤a 
Ver müjdemi yar›n mennen bac›d›
Gülflen Han›m sözünü kurtar›nca Mahmut dedi: 
“Mahbub’un mende bir niflana üzüyü var, menim de onda. E¤er sen bu üzü¤ü

apar›p, ondaki üzü¤ü getirdinse men de senin sedagat›na inanacam.” 
Gülflen üzü¤ü al›p hemen Mahbub’un kullu¤una getdi. ‹ki dafl›n aras›nda, yani

befl deyge içinde üzüyü de¤ifldirip Mahmud’a getirdi. Bu yanda Mahmut sevinirdi.
K›zlar› ça¤›r›p dedi: 

“K›zlar birezden bahçam›za bir Hak âfl›¤› gelecek. Bir yere ayr›lmay›n. Âfl›h ki-
min ad›n› dese bu gece annan yatacah.”

K›zlar cem oldular. Gülflen Han›m da Mahmud’u al›p, güllü bahçaya geldi. K›z-
lar, çiyninde saz›nan Mahmud’u görünce dediler:

“Âfl›h, gerek bizim han›m›m›z›n ad›n› biz demeden deyesen. Birimizin ad›n›
yann›fl desen, senin Hak âfl›¤› oldu¤una inanmiyac›h.” Bunun üzerine ald› Mah-
mut, bahahal›m ne dedi:

Gelin k›zlar gelin tarif edeyim
Herbiriniz bir ölkenin maral› 
Elvan elvan kumafllara gar¤ olmufl
Kimisi al geymifl burnu h›zmal›

K›zlar Gülflen Han›ma üzlerini tutup dediler:
“Be siz deyirdiniz bu Hak âfl›¤›d›. Bu heç birimizin ad›n› bilmedi.” Gülflen Ha-

n›m Mahmud’a bir göz eyleyince, ald› tekrar Mahmut:
Sona han›m ne hofl yerir sal›n›r 
Münevver de nikab›na bürünür
Gülenber, koynunda neler görünür
Senem’in de a¤ elleri, henal›

Mahmut bele deyende, Gülenber yahas›nnan bir düyme daha açd›. Ald› yine
Mahmut:

Hava Selvi ucalardan kar çeker
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Telli Gülflen teline s›¤al çeker 
Esme gözel kafl›na kara çeker 
Fatma’n›n da iki gözü belal›
Mahmut sözünü tamamlay›nca, k›zlar gülüflüp, heresi bahçan›n bir teref›ne da-

¤›ld›. Mahbub ile Mahmut yaln›z kal›nca, Mahbub hecaletinden Mahmud’un yüzü-
ne bahabilmirdi. Mahmut, sevgilisinin bu hecalet olmas›na ve da¤›n›k saçlar›na ba-
hal›m ne dedi:

Haber almak ay›p de¤il
Nedendir nese tellerin 
De¤er ölüpdü âfl›¤›n 
Bat›pd› yasa tellerin (Aslan 1990: 153-157).

Sözlük
Aha: ‹flte, flu; Aharam: Akar›m, ak›yorum; Annan: Onun ile; Apar-: Götürmek;
Bac›d›: K›zkardefl Ba¤ban: Bahçivan, ba¤c›; Bahabilmirdi: Bakam›yordu; Bele:
Böyle; Biinsaf: ‹nsafs›z; Cem ol-: Toplanmak; Cevan: Civan, genç; Cofluban: Co-
flarak; Çiyin: Omuz; Da¤: Çekilmez dert, gam, keder; Dan›fl-. Konuflmak; De-:
Söylemek; Dest: El; Deva: ‹laç, çare; Deyecem: Diyece¤im; Deyende: Dedi¤i za-
man; Deyirsen: Diyorsun; Düz: Do¤ru, düzgün; Ede: Eylefl: Bekle; Eylefltir-: ‹yi-
lefltirmek, sa¤altmak; Fesil: Mevsim; Gada¤a: sadaka; Gamet: Boy; Gar¤ ol-: Gö-
mülmek; Gay›t-: Dönmek; Gest et-: Kast etmek, niyetlenmek; Gestet-: kastetmek;
Getirif: Getirmifl; Geyret: Ar, namus; sab›r, tahammül; Giriftar eyle-: Maruz k›l-
mak, müptela etmek; Gono¤: Misafir; Gorharam: Korkar›m, korkuyorum; Gula¤
as-: Dinlemek, gizlice dinlemek, kula¤›n› dayayarak dinlemek; Hal› ele: Hali ol-;
Ham›: Hepsi, tamam›; Hans›: Hangisi; Hecalet: Utan›lacak durum, utanma; He-
na: K›na; Hers: H›rs, öfke; ‹ndi: fiimdi; ‹reli: ‹leri; Kamilen: Tamamen, büsbü-
tün; K›z›d›: K›z›d›r. Kimi: Kadar; Köpo¤lu: Hakaret ifadesi, köpeko¤lu; Kurtar-:
Bitirmek; Leblerinnen: Dudaklar›ndan; Men: Ben; Menim: Benim; Mennen: Be-
nimle; Min ol-: Bin olmak; Nece: Nas›l; Nedi: Nedir; Nese: Ne ise; Nikab: Örtü;
Nöker: Asker; Otduyan: Otlayan; Ölmüyüp: Ölmemifl; Penah: Himayeci; s›¤›n-
ma, yard›m eden; Sada¤a: Sadaka; Sa¤al-: ‹yileflmek; Sedagat: Sadakat, vefa, dost-
luk; S›¤al çek-: Eliyle okflamak, sevmek; Sir: S›r; Söyken-: Yaslanmak; fiest: Liya-
kat, fleref, haysiyet; fiirin: Tatl›; Taffl›r-: Emanet etmek; Taharam: Takar›m, tak›-
yorum; Tehsir: Suç, kusur; Tek: Gibi; Teref: Taraf; Tutmur: Tutmuyor, uymuyor;
Uca: Yüce, yüksek; Üreyimde: Yüre¤imde; Üzüyü: Yüzü¤ü; Vala: Gözenekleri
çok küçük olan elek, a¤; Veziyette: vaziyette, durumda; Yahfl›: ‹yi; Yaralan: Ya-
ralar›; Yerir: Yürür.

MET‹N 10: fiAHO⁄LU fiAH ABBAS’IN VAN KALES‹
ÜZER‹NDEK‹ MUHASARAYI KALDIRMASI VE ERC‹fi’E
G‹RMES‹ 
Aradan günner geçip Van galasi esalet içinde yaflardi. Van valisi ne yapdi, evet heç
bir vilayeti böyüksüz etmesin Allah, Van valisi emir verdi, tellal Van’›n içerisine
elan etdi: 

“Bir mahallede gaç dane zengin, gaç evde epmek yemek biflir, biflen evler de
biflmiyenler de biflenlerle yiyecek, vari olan, olmiyanla yiyecek. Her kim bu emri
dinnemez, gap›s›ni arkaradan kitleyip gizli yiyer duyulur dutulur, olan evin varl›-
g›n devlet taraf›ndan al›p fukaraya verilecek” demifldi.
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Bunun da bu emrini Van galesinin içinde olan halg hegigat sevmifldi. Çünki ha-
gigat merdi merdane olan bir söz. Ele ya medama vatan benim, devlet benim, mil-
let benim, helbetde sen garn›n› doyur, ben de a¤lim e¤mege, olur mi ? Bir mahel-
lede üç yüz haneli bir mehle eli evde biflen, hepsi cem olur o gader ki ölmiyecek
bir vaziyetle bunnar ganetle yerdiler. Hekigat hal insanlar›n en böyük varl›g› ne-
den gelir ganaetden gelir. Aradan günler geçer, aylar geçer Van galesinin gap›lar›
aç›lmazdi. fieyho¤li fiah Abbas’›n Garapapa¤›n cani s›k›lmas›n diye Van galas›n›n
etiraf›na ba¤ tikip ba¤lar›n ismini fiahlar Ba¤› goydular. ‹flde o zamandan bu zama-
na gadar fiahlar Ba¤› denilir ki dokuz yüz sene evel tikilen bir ba¤lard›r. Melmeket
bu esaletde iken zenginlerin de idaresi, yiyilerek gulturdi. Kimsenin daha yiyilecek
asla bifleyi galmadi. G›rk elli tene ireli gelen ehl- i kâmiller dediler ki: 

“Yahu, bu nabalda galacay›h, gidelim vali paflaya hal›mizi arzedelim. Sabi sub-
yan epmek üçün a¤lir”

O zaman, ehl-i kâmil ah sakgal gara sakgal olan bir tak›m ehdiyar dedeler Van
valisinin saray›na guflluh vahdiyidi ç›hdi: 

“Paflam heberin yoh miydi evlerde bir fley asla galmadi, çocuhlar hakli söyle-
diz, dorgidur, lakin ne yapal›m ben de razi miyem de sen galirsan, evet bögün bu
memleketin her fleyi senin emrindedir, ancak bu flehrin bütün nüfusi senin emrin-
deyiken bu çoluh çocuh aç ölürse yar›n ind-i Allah’da mahsul en evvel sensen.” 

Bunu efliden Vali Pafla, ehdiyarlar›n üzine baharah:
“Evet, babalar hakli söylediz, dorgidur, lakin ne yapal›m ben de razi miyem?

Golay çaresini buluruz söyleyin bahal›m” diye dediler 
“Çare emir senindir, gapilar› aç düflman girsin, ölen ölürse heç olmasa galan ey-

meg içün a¤lamaz” 
Van Valisi bu cevabi eflidirken: 
“Ey babalar, üç gün daha müsade edin bene, eger bir yandan bir imdat yetifldi

ne ala, yetiflmedi ise dördüncü gün gale gap›larini açal›m” dedi. 
Bunnar da razi olup ç›hd›lar. Bu üç gün müsada verin Vali Paflan›n demesi ma-

hallelere, gelinlere, g›zlara, gad›lar›n a¤z›na yay›ld›. Evet,
“Üç gün sona gale gapilari aç›laca¤m›fl, düflmana fleher teslim olacahm›fl.” 
Buni kad›nlar gafle gafle birbirleriyle konuflurkan meger mahallenin birsinde

seksen befl yafl›nda olan bir ehtiyar nene bu cevabi eflidip gendi gendisine bele bir
durdi: 

“Vay ben öldüm ki benim vatan›ma yad adam gire? Benim can›m sa¤ iken düfl-
man›n asla at›n›n d›rna¤›ni vetan topra¤›na b›rakan degilem” diyen nene cabuhca
gapisini kitliyerek vali paflan›n serayini düzeltdi. Ç›h›p el ba¤lay›p dururken hök-
münde oturan vali pafla:

“Ey nine beni günahkar etme yaflda benden böyük bir kad›na benzirsen, ne’çün
el ba¤lad›n neydür arzun söyle bahal›m.”

“Ey pafla evlad›m, ey benim yavrum, mahalle mahalle gad›nlar a¤z›nda bir
cevap söylenir. Bu cevab›n asli var mi yoh mi bunun içün senden örgenmiye
geldim.” 

O zaman vali pafla:
“Pekey nene ne merfetin varsa göster biz de görelim”
“Yavrum; ben öldügüm yok ki benim vetan›ma düflman›n ayagi girsin. Ben

düflmana ele bir fent gösterim ki dünyan›n sonuna gader lisanlarda dillerde söy-
lensin. Yaln›z senden istedigim cevap fludur: Van galasinin içerisinde alç› ile kireç
tüyna taraf›na olan burç üstüne y›¤d›rtd›r” 

“Nene ne yapacahsan alç›yla kireçi?” Vali pafla dedi. 
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“Yavrum ne yapaca¤›mi görürsün gözünen” 
“Pekey, daa baflka?”
“Yar›n guflluh zemani bu hazir vaziyetde geldi¤im zeman gine yanan gelirem

burç gap›s›ni açar, ben d›flari ç›hd›hdan sona gap›yi gapad›rsan.”
“Pekey nene seni görim, ne merfetin var›sa göster, bu sabi sübyan epmek içün

a¤l›yor”
O zaman nene neye güvenirdi, evvel Cenab-i Hakg’a, ondan sona da Van ga-

lesi bir sene düflman elinde esaletde gald›¤i zeman nenenin iki tene g›digi vardi,
ecaba bu fleher bu düflman›n sarg›s›nda az m› gal›r çog mu gal›r, Mevla bilür diyen
nene g›d›glar› mesgenda yani yer alti bodrumunda sahlam›fldi. Eger nenenin gon-
flulari, mehelle halgi bilürlerdi ki nene g›d›hlari bir sene evel yedi, satdi, halbusu
ki nene g›d›hlari alt yer alti bodrumunda besledi¤ini heç bir gomflunun asla hebe-
ri yohidi. Bir hokga gadar de nene bir torba içerisine un sahlam›fldi, olur ki daha
bir dar zamana düflersem, bu uni bir gaç dene epmek biflirip heç olmasa üç gün
fazla yaflaram. Bu töreden olan heberdar nene, melmeketi gultar›p ancah sahlad›-
¤›m unun s›ras› gelmifldir, dedi. 

Nene iflde o bir hokga un ile bir de iki tene sahlad›¤›, besledi¤i g›dihlara güve-
nir. G›dihlari sa¤›p gizlinneyin bir gudul yo¤urt mayaladi, lakin gapi baca kitli, na-
s›l olabilir ki nene de aç, gecenin yar›s›ydi, o bir hokga uni bir çanah içinde hamur
etmifldi. Gece yar›s›nda üç dört tene lavafl biflirerek mendile düyledi, bir güzel
bohca ederek, o gece gefldi sabah o1mufldi, guflluk vahdi nene, gudul›n yo¤urdu
ile o tand›r lavafllar›ni olarah çar›ni örtüp bafl›na, vali paflan›n seray yoluni dutdi.
Nene gap›s›ndan ç›harkan nenenin gonfli küçük, küçük yavr›lar:

“Nene nere gidirsen?
“Yavrum, vali pafla dünden bir gaç dene somun ikrar vermifldir, a¤lamay›n, gü-

lün, inflallah size bir gaç epmek yetifldiririm” diye çocuhlara bir umut tesilli verdi
nene.

Nene çocuhlari sevündürerek do¤ri vali pafla seray›n›n gapis›na vardi. Heber
verdiler nenenin geldigini, nene ç›hdi:

“Buyurun nene geldiz mi ?”
“Evet ey pafla yavrum, geldim” dedi.
Vali pafla barabar›nda neneyi al›p yan›nda bir gaç galabal›hla burç üstünden

düflnan›n mevgeine seyrederdiler. Bu söyledigim söz dokuz yüz sene evel ki olan
bir ehvalat, o zeman›n devrinde g›l›fl galhan, yay, oh zemaniydi. Van galesi, bu
söyledi¤im flehrimiz ebaya ejdad›m›zdan galma Türkiye’nin anayasa ölkesidir. Bu
gale flehri, esgi galenin yeri flindi harap, yani yeni. Van, yeni flenelmifldir. Söyledi-
gim o zaman›n devründe esgi Van galesi yeri flindi harapd›r. Sade bir Van galesi
de¤il, Erzürum bütün ölkeler, bütüni dört etirafi hesar üstüne idi. Çünkü o zama-
n›n devründe gelen düflman golay golay bir galeyi fet edemezdi. Nasil ki delikli
demir ç›hdi fen irelledikçe irellir, onun içündür iflde daha galenin dört etirafinin
hesari bile lev¤e çihdi.

Garapapab, Neneyi görüp atlas çad›r içinde oturan fieyho¤li fiah Abbas’a heber
verdiler. 

“Van galesinden bir elçi gelir amma kad›n gelir, bir ehdiyar nene gelir” bildü-
ren bu vezir, fieyholu fiah Abbas:

“Al›n hörmetle garfl›lay›n çad›r›m›za incitmeden güle güle hörmetli ey getirin,
bahal›m gelen elçi isder erkeg isder gad›n olsun helbetde bir bunda bir söz var.” 

Neneyi garfl›layarah Garapapah.
“Buyur nene, buyur” diyenler hörmetle neneyi fiah çad›r›na götürdüler.
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Nene ise:
“Ey benim yavrular›m saten ben de flah›z›n ziyaretine gelirdim.” 
Nene Vali Pafla’ya buni de örgetmifldi, galeden ç›hmadan:
“Ben flah çad›r›na gavufldu¤um zaman biz burçdan gözlersiniz, o zaman eme-

leye emir, ver, ufahdan alçi ile kireci tüna taraf›na töksünner” 
“Pekey nene”
Yer gösterildi nene oturup emir verdi fiah Abbas:
“Neneye bir flerbet verin.” 
Nene flerbeti nufl eyledikden sona:
“Nene heyir beber!” 
Nene bir gurnazl›¤le:
“Eye benim fiah evlad›m -dedi- bir seneden beri bu flehirin etraf›ni sarm›san, se-

ni kimin bir hökümdar ziyaret etmek hakg›m idi amma gusuruma galma yavrum,
dügünlerde, toylarda, davetlerdeyidim asla flindiye gader bofl galamad›m. fiindi ise
üç gün izin ald›m, senin kimi böyük bir hökümdari ziyaretine geldim. Yavrum, se-
ne bir çoban arma¤ani getirerek baflga bifley düflündüm, asla sene laz›m degil, am-
ma düflündü¤üm, getirdigim tand›r epmegi, lavafl› bir de bir gudul yo¤urt getirdim.
Buna da çoban arma¤ani deller yavrum.” 

fiah›n masas›na gudulun yo¤urdu ila o tand›r lavafllar›ni goyup fieyho¤li fiah
Abbas, yo¤urt ile epmege bak›p nenenin üzüne bak›p Van galesine dogri bahdi: 

“Ey, nene, ben bir senedir bu flehrin etirafini sarm›fl duriram ecaba bu flehirde
daa epmeg ben bilirdim galmadi, demekgi var miyimifl” diyence, nene gurnazl›¤
ile bir gülümsiye döndi:

“Ey yavrum, dedi, evet, hökümdarlar akilli olur lakin burda sen düflgünsen, fe-
rasetin yan›fl, ne oldi Van galesine yavrum ne’çün epmeg bulunmiya, sebebi ne-
dir?”

“Nene, bir seneden bir melmekete ki bir fley girmese, ecaba o melmeket un ha-
li ne olur?”

“Ha, hahl›san, dedi, o¤lum benim flah evlad›m, lakin Van galesini benden sor,
Van flehrinin erazisi flehrin içinde, mali davari içinde her fleyi yerinde, bir sene de-
gil o¤lum isterse on sene bu galenin etirafini bekle, galenin içindeki olan halg ne
aj gal›r ne de susuz, yaln›z galenin bir fleye ehdiyaci vard›r ki uzahdan tevlukat bir-
birini görmir. Bu ehdiyac› var. Eger bu husüsde bu galeyi sarm›fl›san ajl›g üçün bu
fleheri almak isdirsense o fikrin yan›fl o¤lum. Ama diger husüsde ne fikrin var isa
oni da bilmem.” dedi.

Buni bele toh söyliyen nene, fieyho¤li fiah Abbas durdi:
“Nenenin sözüne yalan desem lakin helbet de bu fleherde bol epmeg bulunir

ki nene bene taze lavafl getirmifl, helbet de bu fleherin içinde mal davar var ki ne-
ne bene yo¤urt getirmifl.” 

Nenenin sözüni isbat eden masa üzerinde gudulun yo¤urdu ile taze lavafllar
dururdi. Bu söz üzre fieyho¤li fiah Abbas, Van galesine ala ala bir bahdi:

“Ey nene!” 
“Buyur, dedi, fiah evlad›m buyurun.” 
“Nene flu burç üstünden ne tökiller?” diye neneden sordi. 
Nene gurnazl›hla:
“O¤lum, ehdiyarlar›n gözünün biraz feri malüma yafl geçmifl, azal›bd›r yah›ni

ira¤a getirdik, hangi terafdan benim fiah evlad›m?” 
“Nene tüna terafdan.” 
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“Temamd›r o¤lum, dedi, temamd›r, iki gün evel hökümet tellali elana etmifldi,
devlet ambarlar›na teze unnar seneden seneye dolar yavrum, ambar›n dibini sü-
pürün o kerti unnari günahd›r bir terafa tabi tökülmez tünaya tökülür senin ben-
den sordu¤un kerti unnar ambar dibidir yavrum, onnari tünaya tökerler seneden
seneye.”

fieyho¤li fiah Abbas, nenenin bu söylemesine bir daa sordi:
“Nene unnar da m› kerti?” 
“Elhemdülillah yavrum. Bu seksen befl yafl›nda saç›m a¤arm›fl flimdiye gader as-

la yalan bir cevap dilimden ç›hmadi yavrum.”
“Nene hafla sene yalan demirem yani unnar da kerti var›n› sordu¤um.” 
“Elhemdülillah yavrum ne olmifl, ne nohsan?” 
fieyho¤li fiah Abbas, vezirlerin üzüne baharah:
“Hagigat hal, dedi, demekgi ben on sene bile bu flehrin etraf›ni beklesem asla

gine bu fleher dengini bozmiyacah” 
Çünki nenenin vaziyeti, gülerek toh söyliyerek, meger nene neyi düflünürdi, ey

sab›rdan baflga ecap dünyada en selamete götüren bir gapi var m›d›r? Hakigat bü-
tün elmin do¤ani, bütün elmin bafli sab›rdan gelir, sabirli bir gul getdihce meske-
ne eli var›r, lakin sab›rs›z bir insansa mehakgag ki yolini de gendini de flafl›r›r. Çün-
ki neden, sabrolmayan bir insan heç bir kemala varamaz. 

Nenenin bu kemali bu sab›rl› gonuflmas›na fieyho¤li fiah Abbas, sade degil ve-
zirler bile nenenin durup gahd›¤›ni, a¤z›ndan ç›han kelama heyran olmufl bahar-
d›lar. 

Bir sahat gader fiah çad›r›nda oturan nene, aya¤i galharah:
“Ey benim flah evlad›m, gusura bahma birez sizleri rahass›z etdim ama, bene

rüsgat ver yavrum çoh görülecah iflim var yavrum eger gidersense Allah yolun aç›¤
etsin, durursan yavrum ‹nflallah belki bir gaç ay sona belki sizin kimi bir höküm-
dar ziyaretine gelirem.” dedi.

“Nene çoh memnun gald›m, sen Van galesine girer girmez ben orduma gah
emri senin yan›nda verirem, dedi, ben bu flehri celbi suretle içerisine girim ç›h›m
demifldim, lakin asla bu flehri celbi olarah giremiyecegimi ben de annad›m.”

O zaman tokalafl›p nenenin elinden:
“Neneyi hörmetle gapiya teslim edin” flah dedi. Nenenin önüne düflüp vezirler

gülerah gonuflarah hörmetle Van galesinin gap›s›na neneyi getirdiler. Gale gap›si
aç›l›p neneyi ald›lar, gap› gapand›. O zaman fieyho¤li fiah Abbas yediden yetmifle
gerisin geri dönmesinin emrini verdi. Bunnar bu halda gals›n, beyle flah ordulari
çekilmede olsun, gel heberi kime verelim Emrah’a.

Emrah›sa, fiah ordulari ki gerisin geri dönmiye galharah bir tak›m Garapapah
talan ederek giderdi. Lakin ordular›n talana düfldügünden asla flah›n melümati
yohdi. Erdifl kövüni bir gaç yüz süvari basg›n yaparah zenginlerin giymetli mallar›
talan old›hdan sona, iki atli bahçaya içeri girmifldi. Meger bunnar bahçaya girmez-
den Selvi Han ile s›r cariyesi Nazli, has bahçe içesinde gül a¤ac›n›n dibinde ker-
gah Selvi ifllerdi, Nazli da ondan örnek üçün bahardi. Bu iki güzel nazeni kergah
bafl›ndayken Garapapah girdi, nas›l bu g›zlari gördülerse biri dedi:

“Ay ede neydah dünya malini, birisin sene birisi bene eyi avrat olur.”
O zaman biri Selvi’yi, biri Nazli’yi ce1bi olarah a¤ladarah bu g›zlar› dutup gol-

lar›n› ba¤l›y›p terkilerine ba¤lad›lar. E o zaman Erdifl köyüne üç befl yüz atli gir-
mifldi, köyün her terafi gorhusundan flennik olan gizlenmifl, talana giderdi köv. Bu
iki g›z›n neye u¤rad›¤›ni asla köv halgi, nefsini nefse nefs düflmüfl gollir, kimsenin
kimsenin gap›s›ndan heberi yoh. Terkileri çekdiler atlari binip govdular kövden di-
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flari. Aradan bir sahat geçer geçmez düflman çekildikden sona herkefl selamete ç›h-
di (Bali 1973: 114-118).

Sözlük
Aj: Aç; Ala ala: Dikkatlice; Bele: Böyle; Celbi: Cebri, zoraki; Cevab, cevap: Ko-
nuflma, söz; Çar: Baflörtüsü; Daa: Daha; Dorgidir: Do¤rudur; Düflgün: Zor du-
rumda olan; Düyle-: Sar-, koy-; Düzelt-: Yola koyulmak; Ebeya ejdat: Soy sop,
atalar; E¤meg: Ekmek; Ehvalat: Haller; Elan et-,elana et-: ‹lan etmek; Ele: Öyle;
Emele: Birinin yan›nda çal›flanlar; Epmek: Ekmet; Erdifl: Ercifl; Esalet: Esaret;
Fent: Hile; Fer: Ifl›k, par›lt›; Feraset: Anlay›fl; Gafle gafla: Kafile kafile; Galaca-
y›h: Kalaca¤›z; Galasi: Kalesi; Garapapah: Saray görevlilerinden biri; G›d›k: Ke-
çi yavrusu; Golli-: Kollamak; Görim: Göreyim; Gudul: Bakraç; Gutlar-: Kurtar-;
Gultur-: Kurtulmak; Hagigat, hegigat: Hakikat; Halbusu: Hâlbuki; Herkefl: Her-
kes; Heyir: Hay›r, iyi; Hogga: Okka, a¤›rl›k ölçüsü; ‹relle-: ‹lerlemek; Kergâh:
Gergef, kasnakla yap›lan nak›fl; Kerti: Eski; Kimin: Gibi; Lavafl: Yufka, inceuzun
ekmek; Lev¤e ç›h-: Mahsul: Mesül; Mal: Büyük bafl hayvan; Mehakgag; Muhak-
kak; Medama: Mademki; Mehle: Mahalle; Mefret: Marifet; Mevgei: Mevki, yer;
Nabalda: Vebalde; Ne’çün: Ne için; Neydah; Ne yapal›m; Nufl eyle-: ‹çmek; Rüs-
gat: Ruhsat, izin; Sabi sübyan: Bebek; Sarg›: Kuflatma; Saten: Zaten; Seyred-:
Yola koyulmak; fiah›z›n: fiah›n›z›n; fienel-: Güzellefl-; fiennik: kalabal›k, ahali;
Tevlukat: Taallukat, insanlar; Toh: Sertçe; Tüyna, tüne: Kuzey; Ufah: Küçük;
Yanan: Yan›na; Yan›fl: Yanl›fl.

MET‹N 11: KARACAOGLAN ‹LEN ‹SM‹KAN SULTAN
Zaman ile bir memlekette bir kimse var idi, ve o kimsenin eki k›z› bir o¤lu var idi,
bu o¤lu okuga karars›z heves idi, ve ismi Smay›l idi bu oglan karars›z okuga kâmil
olur, ve gendi de s›tk› gönül ilen Allah’›n yoluna gezir idi, ve nefesi hak idi. Bir
gün mektepten gelir iken bir ehtiyar kar› çeflmeden bardak ilen su götürür idi, bu
kar›n›n bardag›n niflanga al›p bir dafl atar, dafl gelir bardag› k›rar. Ehtiyar kar› ba-
kar bu Smay›lnan yüzüne der ki:

“Ne deyim sana, oglum? Bir eyi yafl görünesin, sökmem seni, kargamam, çok
küç belâ çekesin de keç murad›na eresin,” der.

Ç›kar, gider. Bu yigit bir gece yukusunda bir ehtiyar töre yapulu adam gelir
der-ki: 

“Smay›l ne çok yuklay›rs›n ne evlenmeyirsin endi kemal mertebeye geldin, se-
nin k›smetin felen memlekette felen begnin ‹smikan Sultan degen bir k›z› vard›r,
ve sureti budur,” deyi s›fat›n yazar, b[›]rak›r gider (metinde giger). O ehtiyar nasl›
ki bunun düflüne geldi ise, evle de ‹smikân Sultan›n düflüne gelir. Senin k›smetin
bu yi¤ittir felen yerli; deyi ona da s›fat›n yazar; b›rak›r, gider. Ekisi de o geçesi oya-
n›r, bakarlar düfl. Bunlar biri birine zevde olurlar. Bu Smay›l olduramaz, der-ki: Ya
var›r flu k›zn› arar bular›m ya gider kay›p olurum deyi meram›n babas›na anas›na
saz çalup türkü ilen bildirir.

A k›z seni bana güzel dediler,
Eger asl› var-sa görmeye geldim,
fieftalisi derde derman dediler
Dal›ndan bir dane almaya geldim.

Sen güzelsin güzellerin flah›s›n,
Çok bir zeman arar idim handas›n?
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Pad›flah misal› möhret verirsin,
Kul olup kap›nda durmaya geldim

Kara gözlüm senden bir m›rad› var
Suçum nedir senden sormaya geldim,
Hergezin gönlünde bir m›rad› var
Men de m›rad›ma ermeye geldim.

Karaca Oglan aglar, gülmez dediler,
Asla gözyafl›n› silmez, dediler, 
Güzel koinuna girse ölmez; dediler,
Arar asl› var-ise girmeye geldim.
Beylelik ilen babas›na, anas›na meram›n bildirir. Babas› anas› der-ki: vaz geç

oglum o zevdadan! deyi olduramazlar. K›sas› gideceyim der, çare bulamazlar der-
ler ki: Var oglum Allah için kolay› getirsin, orada öpüflürler, kuçuflurlar, helallafl›r-
lar. Bu Smay›l al›r saz›n omuzuna, zira saz çalmaga kâmil idi. Yola r›van oldukta
ad›n tebdil ider der ki: Enden son ad›m Karaca Oglan olsun deyi. Yola r›van olur
gele gele gelir. Da¤›n birine orada peru k›zlar›n›n mekân› idi, bu perü k›zlar› üç
dane idi. O k›zlar der-ki: Üflte Karaca Oglan keleyir, Ismikân Sultan›n afl›¤›, flunu
kapay›k bizim haneye, ondan sual ideyik üçümüzün hang›s›n seversin deyin. Eger
üçümüzün birin birimizden fark ittirse de ekimizi b›rak›p birimizi sevse flunu flura-
da öldüreyik! deriler, eger bir birbirimizden fark ittirmeyip üçümüzü de bir görse
dokunmay›k. Vars›n, Allah iflin kolay getirsin, derler. Bu Karaca Oglan gelir bun-
lar›n vitan›na. Bu peru k›zlar› ç›kar karfl›s›na selam verirler, götürürler gendi vitan-
lar›na girer; içeri bakar, üç k›z var. Hoca s›rça sarailar yalan dünya cenneti, ogur-
lar! nereye dedikte k›zlar: Karaca Oglan tamam›n sövlemez. Bu k›zlar derler-ki: Biz
bilemiz senin nereye vard›g›n o hisap degil, sen, flu üçümüzün hang›s›n sevesin bi-
ze bildireceksin, yoksa seni buradan b›rakmam›z, dediler. Orada Karaca Oglan
meram›n türkü sevlep saz ilen bildirir.

fiunda üç güzeli gönül düflürdüm,
Aflk›n deryasini boidan afl›rd›m,
Gül cemalin gördüm akl›m flafl›rd›m,
Ben de bilmem hang›s›n› yar alayim gendime.

Birisi uzun boilu ince beli var,
Birisi orta boilu datl› dili var,
Birisinin yanag›nda Sak›z gülü var
Ben de bilmem hang›s›n› yar alayim gendime.

Birisinin elinde alt›n bilezik
Birisinin parmaklar› dom dolu yüzük 
Birisini sarsam ekisine yaz›k
Ben de bilmem hang›s›n› yar alayim gendime.

Birisi a¤am deyi gelir yan›ma 
Birisi ak ellerin sarar boinuma,
Birisi gelmek olur girer koinuma,
Ben de bilmem hang›s›n› yar alayim gendime.
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Birisinin parmaklar› kamufla benzer,
Birisinin t›rnaklar› gümüfle benzer,
Üçüsü üç dürlü yemifle benzer,
Ben de bilmem hang›s›n› yar alayim gendime.
Bevlece bu befl beyit türkünü sevledi, o peru k›zlar› gördüler ki: O befl beyit

türküde asla birin birinden fark ittirmedi, hepisin bir karar getirip ben. de bilmem
hang›s›n› yar aileyim gendime deyi ba¤lay›r. Derler-ki: Var dostum Allah iflin ko-
lay getirsin, biz biliriz-ki sen Ismikân Sultanga afl›ks›n, ve Allah da sana yard›m d›r,
biz seni tenedik ve s›nad›k, burada failin az›p arada üçümüzün birin sevsen seni
öldürecek idik. Asla birimizi sevip de, birimize gönül vermedin ondan bildik-ki ta-
mam afl›ks›n ölüm yas› de¤ilsin. Ne flekil sen o k›za zevdesin k›z da sana alai zev-
dedir. Sen nasl›-ki: onu harzular isen o da seni alai harzulay›r. M›ndan gidesin bil-
mem. kaç konak yoldur o memleket var›rs›n onda bir pafla var d›r. M›rat Pafla de-
gen ve onun kahvesi var d›r, o kahvege müsefir olursun senin m›rad›n› o has›l
ider, derler ve flindi gidersen bize bir kaç beyit türkü daha hak›n ›flk›na sevlep gi-
dersin, derler. Bu Karaca Oglan pek eyi deyir al›r saz›n eline, bafllar saz ilen çal›p
bu türküyü sevlemeye peru k›zlar›na:

Evel bahar yaz aileri gelende
Bilbil gül harzulay›p uçar sebahtan,
Çok flükür olsun vard› gene (metinde gele) kavufltu
Koncalarda boinun egdi sebahtan

Çok flükür Hüdaya yerifltik yaza
Dudular hümrüler may›ld›r saza, 
Kim ki s›tki könül ilen durur namaza, 
Cennet libaz›n› geyer sebahtan.

Yürü hei adam oglu bilesin,
Bu dünyan›n sefas› sen de süresin, 
Ah›r üryan geldin üryan gidesin, 
Biri konar biri uçar sebahtan.

Ai perü ai perü idme bu naz›;
Sen de kimden ö¤rendin ›flk› avaz›,
Nice ömür olur aya yulduza,
Ölür bat›dan günefl dogar sebahtan.

Hak nazar eilemifl karip bilbile,
Cennet çarfl›lar› benzeyir güle, 
Dilegin var ise, var Haktan dile! 
Hay›r kapular›n açar sebahtan.
Cennet bahças›nda nice gül biter (metinde bitir),
Ener dallar›nda bilbiller öter,
Kad›r Mevlâm aleme yeter,
Hergezin ks›metin verir sebahtan.
Bu alt› beyit türküyü sevler Allaha s›marlad›k deyi r›van olur. Perü k›zlar› ora-

da kal›rlar. Bu Karaca Oglan uzatmayal›m gele gele gelir bir fleheri dah›l olur, va-
r›r, Murat Paflan›n kahvesin arar, bulur. Oradan müsefir olur. Murat Pafla sorar: Hofl
geldin, o¤ul, nerelisin ve ne hizmet geldin? dedikte. Derki: Fükareyim çal›flmaya
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geldim, eger kabul idersen kahvede hizmet ider idim der. Murat Pafla der-ki: ne is-
tersin, ne ismin nedir? Der-ki: Bir para istemem ›rz›n›zday›m ve ismim Karaca Og-
lan d›r, der. Öper paflan›n elin, oturur tabinin eli alt›na hizmet ideyir. Atefl verir su
getirir. Alai a¤alar, paflalar, töreler bu kahveye ç›kar idiler, ve k›z›n babas› beg de
bu kahveye ç›kar idi, ve o begnin de gemileri var idi, deryada gezer idi. Ve ala-
i pirkaflçiklerinin aras›nda bir sevgili pirkaflçik var idi. Her nereye varsa doya doya
kar getirir idi, ve her geldikçe ‹smikân Sultanga dünyan›n bahfl›fl›n getirir idi. Ve
murad› ‹smikân Sultan almak idi ve beg de üflküzarl›g› üçün ziyade sever idi. O se-
bepli gendine güyüy idmege ister idi amma ‹smikân Sultan heç kabul idmez idi,
ad›n› sevlediklerin istemez idi. Ismikan Sultan Karaca Oglan›n derdinden zevda ol-
m›fl uzun gün gözü pencerede idi: Bir gün beg de kahvede idi, su isterler su bit-
mifl idi, çeflmeden var›p getirince geç olacak begnin evi kahveye yak›n idi, derler-
ki Karaca Oglanga: var begnin evinden bir meflribe su al da gel! Al›r Karaca Oglan
meflribeyi eline segirtir, begnin evini su getirmeye deyi. ‹smikân Sultan görür bu
Karaca Oglan›, pencereden tamam küçüne gelen delikanl›. Karaca Oglan da görür
(metinde görer). Bu ‹smikan Sultanm tamam düflüne gelen k›z: Karaca Oglan içe-
ri girince ‹smikan Sultan karfl›s›na ç›kar der-ki: Sen misin Karaca Oglan dedikleri
ve ne hizmet geldin? deyi. Karaca Oglan da der ki: Ya senmisin ‹smikan Sultan de-
dikleri? deyince orada tan›fl›rlar. Der-ki Karaca Oglan: su al›maga geldim geçikme-
yin beg de kahvede dir; kairi vak›t görüflürüz deyi, al›r meflribe ilen sunu, ç›kar ge-
lir kahveye. Murat Pafla der-ki: Bu bak›tta kad›r nerede kald›n? dedikte der-ki: Ace-
milik ilen nereye varaca¤›m bilmeyip egledim biraz. Orada derler-ki: Hacet degil.
Haçan ekisi biri birin görgen idiler daha ziyade afl›k oldular Amma bunlar›n s›r›n
kimse bilmeyir. Bir gün kahvede ilim sahabu kimseler bir cogap üstüne ittiha idi-
ler. Asl› tamam›n bilen bir kimse yok. Biri deyir söz benim, ötekisi deyir söz be-
nim, bu (Sakao¤lu 2004: 821-824). 

Sözlük
Ai: Ay; Bahfl›fl: Hediye; Bak›t: Vakit, zaman: Boilu: Boylu; Ç›k-: Gelmek; Eflle¤:
Geç kalmak, gecikmek: Evle: Öylece; Handa: Nerede; Harzula-: Arzulamak; Ho-
ca: Kocaman; Hümrü: Kumru; Kar: Kâr, kazanç; Karga-: Beddua etmek; K›zn›:
K›z›; Koin: Kucak, koyun; Kucufl-: Kucaklaflmak; Libaz: Elbise; Meflribe: Testi, su
kab›; Möhret: Süre, zaman; Okuga: Okumaya; Oldur-: Vaz geçirmek, raz› etmek;
Peru: Peri; Segirt-: Koflturmak; S›fat›n yaz-: Resmini göstermek; Sövle-: Söyle-
mek; Vitan: Vatan, ülke; Yafl: Genç; Yuku: Uyku; Zevde: Sevgili.

MET‹N 12: KEREM’‹N KARS ÜZER‹NDEN ERZURUM’A
GELMES‹
Böyle didükde ondan Kars’a gidip ondan So¤anl› Da¤›’na varup ondan Handere-
si’ne geldiler. Bakd›lar gördiler ki gene bir bölük turna geçerler idi. Ald› saz› Ke-
rem eline, bakal›m ne dimifldir:

Silkinüp boynun uzatm›fl
Turna ben avc› degilim
Irak yollar› gözetmifl
Turna ben avc› degilim
Yolc›y›m kendi yol›mda 
Abdal›m kendi hâlimde 
fiahin yokdur kol›mda
Turna ben avc› degilim

183Ek:  Met in ler



Gene katarlanm›fl erler
Ah›mdan bay›lur yârler
Bana Dertli Kerem dirler
Turna ben avc› degilim
Andan kalkup Micinger Kalas›na dâhil olup sucal-i beg, Çoban Köprüsi’ne dâ-

hil old›lar. Bakd›lar ki bir flairler ellerinde sazlar› var. 
Kerem didi ki: 
“Anlara atlar›m›z› ve silahlar›m›z› virelim, bize virin bu saz›”. 
Bunlar didi ki: 
“Bu saz kendi ötmez, çalabilür misin?” didiler. 
Kerem didi ki:
“Getirin bir kerre çalay›m, çalamaz isem virmeyin” diyüp Kerem ald› saz› eline,

bakal›m ne dimifl:
Âfl›k ne sorars›n benim derdimi 
Yârdan ayr›lal› hiç olur gönül 
Leyla’s›n ald›rm›fl Mecnun’a döndüm 
Gene dalgalanur yüc’olur gönül

Bir dem yayan olur bir dem atlanur 
Bir dem âfl›k cefas›na katlanur 
Bir dem fleker olur bir dem tatlanur 
Bir dem zehir içer ac’olur gönül

Bir dem sazda biter karg› kam›fld›r
Bir dem ba¤da biter dürlü yemifldir
Bir dem altun bir dem gümüfldür
Bir dem bak›rd›r tunc olur gönül
Bir dem abdal olur giyer flallar› 
Bir dem deli olur düflmüfl yollara 
Bir dem rahi olur düflmüfl dillere
Bir dem geçenlerden bac olur gönül

Kerem eydür bir dem gönül kar›maz 
At yor›lur bir dem gönül yor›lmaz 
Bir dem gönül fliflesine sar›lmaz 
Zevk ile sarmak güc olur gönül

Böyle söyledikde
“Aferin, saz müstehak imifl sana, var Allah selamet virsin” didiler.
Kerem, Sofu ile yola revan... Pasin Ovas›’ndan mürür-› beg... Erzurum’a bir bu-

çuk saaat kala flehre yetiflemeyüp, k›fl duman kaplayup kendilerüni flafl›rup bir ka-
yaya arkalar›n› virüp feryad ve efgan itme¤e bafllad›lar. Hak Sübhan Hazretleri an-
lar›n gözlerinin yafllar›n merhameten bir ma¤ara gösterüp so¤uk k›flda ol ma¤ara-
da s›¤›nup biçare Kerem ald› saz›, bakal›m ne dimifldir:

Ay karanl›k sökemedim yolum›
Souk alm›fl aya¤›m› elimi
Ben kendime lay›k gördüm ölümi 
Ah›retde karflu gelsün iman hey!..
Erzurum’dan ç›kd›m benzim bozuld›
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Ak aln›ma kara yaz› yaz›ld› 
Mezar›nuz gurbet elde kaz›ld› 
Ça¤›r›ram Kadir Allah aman hey!..
‹nler sar› ard›c›n dal› inler
Artar derdim yarelerim yeniler 
Gözüm görmez kulaklar›m ç›n›lar 
Yalvar›ram aman Mevlam aman hey!...
Bülbül konar ›rgalad›r dal›n›
Ördek konar dalgalad›r gölüni 
Görece¤im geldi gönül alan›
fiimden sonra gidece¤im güman hey!..
Kerem eydür aflk›n kazan›n kaynadan
‹nüp ovalarda at›n oynadan
Feryad ile çok analar a¤ladan
Efgan ile a¤layay›m aman hey!..
Böyle söyledikde atlu, ma¤ara kapus›na gelüp:
“Ey âdemler, nedir sizin feryad›n›z?” sual itdükde Kerem didi ki: 
“K›fla tutulduk, bir ma¤araya kapand›k, hâlimiz gayet periflandur”. 
Atlu didi ki:
“Kande dilerseniz götüreyim”. 
Kerem didi: 
“Biz iki kifliyüz”,
“‹kinizi dah› götüreyim” didi. 
Ol vakit Kerem didi: 
“Bu H›z›r Aleyhi’sselamd›r belki...” diyüp saz› eline ald›, bakal›m ne dimifl:

Kadir Mevlam budur senden dile¤im 
Beni yolda koma sen de k›fl güni 
Eger H›z›r isen gel tut elimden 
Murad›ma irgür flu ben düflküni
Al yeflil boyaday›m tonum› 
Hakk’a do¤r› çevireyim yönümi 
Vadem tamam olsun gel al can›m› 
Felek sana minnet itmem bafl güni
Nigah›n yol›ndan sapayun derdim 
S›dk ile Mevla’ya tapay›m derdim
Ben kendime bir ev yapay›m derdim 
Felek y›kd› seyran›m› köflkümi
Kerem eydür hata geldi dilime
Çok savafldun çare yokdur ölüme 
Kime ne itdim bir dem girmez elime 
Gençli¤imde ben de geçirdim gümüfl güni
Böyle didükde meger o atIu H›z›r Aleyhi’sselam idi, Kerem’i ve Sofu’yu alup o

saat Erzurum’ a götürüp konak sahibi Kerem ile Sofu’yu alup ol gice misafir idüp
izzet ve ikram k›ld›. Sabah olurken Kerem ile Sofu yan›nda gelüp:

“Bize bir kaç türki söyle” didiler, Kerem dah› saz› eline ald›, bakal›m ne dimifldir:
Hay›f ömrüm gurbet ilde geçirdim
Hasbihalim bildiren yok bilen yok 
Gitdi f›rsat elde idi kaç›rd›m
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Garip kald›m güldüren yok gülen yok
Elimden ald›rd›m nazl› yarimi 
Terk eyledim ben anam› atam›
Döge döge gömgök itdim sinemi 
Hançer alup deldiren yok delen yok
Bir haber almad›m nazl› yârimden 
Çünkü kuruldum ben bu beladan 
Çok zamand›r haber gelmez s›lamdan 
Bir haberim getiren yok gelen yok
Söküldi mi karl› da¤›n karlar›n 
Aç›ld› m› mor sünbülli ba¤lar›n
Ben Kerem’im ah çekerim a¤lar›m 
Çeflmim yafl›n sildiren yok silen yok
Böyle söyledükde kahveci Çal›k Befle bundan haza idüp kahvesine ortak eyle-

di. Kerem öyleye kadar kahvecilik idüp bade taflra ç›kup bakd› kim kahvenin kar-
flus›nda bir dügün var kim zannetdi ki Asl›han’› kocaya virmifller, dügün anund›r
diyerek a¤layu a¤layu içerü girüp ald› saz› eline, bakal›m ne dimifldir:

Felek beni ba¤a ba¤ban eyledi 
Dost ba¤›na girmedim ki a¤lar›m 
Elim ile dikdim ba¤›m bostan›m 
Güllerini dermedim ki a¤lar›m
Çok olur yücesi ceylan düzi
Dilkidir avc›lar ararlar bizi
Ben de bivefal› seveli sizi
Kolum boynuna sarmad›m ki a¤lar›m
Kan› benim tudu dilli meleyim 
Yârim yitürdüm yana yana a¤lar›m 
Kesildi haberim yokdur karar›m 
Dost halinden bilmedim ki a¤lar›m
Kerem eydür dostlar bu ne derd imifl
Önü toy dügün son› gam imifl
Hercayinin itdigi bize bu imifl 
‹krar›nda durmad› ki a¤lar›m
Böyle söyledükde Kerem kahveden ç›kup Asl›han’›n olmad›¤› haber alup çar-

fl›ya gidüp Cafer Efendi Hammam kapus›n›n önünde bir bölük kar›lara rast gelüp
içlerinde Asl›han’› gördükde akl› bafl›ndan gidüp biçare ald› saz› eline, bakal›m ne
dimifldir:

Sal›nuban rast ç›kd› hamamdan
Hey a¤alar sorun yavru kimindir
Ögüt alm›fl hem atadan anadan 
Var›n sorun yavru kimindir
Benim olsan seni virmem felege
Bafl›n içün salma beni dilege
Asl› huri midir benzer melege 
Hey a¤alar sorun yavru kimindir
Halep flehri idi asl› ilimiz
Ördek uçd› viran kald› gölimiz
Yar gidiyor nice olur halimiz
Var›n sorun yavru kimindir (Duymaz 2001: 266-269)
...
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Sözlük
Bade: Sonra; Çeflm: Göz; Dem: An; Efgan: ‹nilti, a¤lama; Eydür: Söyler; Hay›f:
Yaz›k, ac›ma belirtisi; Hercayi: Karars›z, sebats›z; ‹krar: Kabul, tasdik; ‹t-: Etmek,
yapmak; Kande: Nerede; Kan›: Hani; Kar›-: Ça¤› geçmek, yafllanma, ihtiyarla-
mak; Nigah: Gizli; Seyran: Gezinti; Sine: Ba¤›r, gö¤üs; Tody: Dü¤ün; Tudu: Tu-
ti, papa¤an; Yola revan ol-: Yola ç›kmak.

MET‹N 13: HAZRET‹ HIZIR ÂfiIK GAR‹P YOLCULU⁄U
Böyle söyleyüb gezerken, flimdi bir nefer peyda oldu. Bir de Âfl›k Garip arkas›na
bakt›. Ne bakars›n bir k›t atl›, elinde m›zrak sallayup gelür. Âfl›k Garip, gönlünden
dedi:

“fiu gelen adam, bir bulafl›k adama benzer. Halep’de paflan›n korkusundan be-
ni soyamad›yd›. fiimdi beni burada soyacak”, dirken, bir de geldi:

“O¤lan, bunun buras›nda niye ba¤urup ça¤urup durursun. Bu kadar da¤lar›,
tafllar› taciz ediyorsun. Murad›n nedir?” deyinci Âfl›k Garip dedi: 

“B›rak beni behey baba, akadafllar›m› kay›p ettim. Anlara ça¤›r›yorum”, deyin-
ce, atl› dedi:

“Senin arkadafl›n yoktur. Do¤ru söyle, yalan söyleme. fiimdi seni karg›ya sapla-
r›m.” deyince:

“Aman baba s›laya gidece¤im, yolda gelirken at›m çatlad› meydanda kald›m.
Üç gündür, yoruldum. Bugün u¤ruma bir ›rmak geldi. Bir kolay›n› bulamad›m ki
karfluya geçeyim de iflime gideyim. fiimdi sen de gelmiflsin, benden bilmem ne is-
tersin”, deyince, ihtiyar dedi:

“O¤lum, sen nerelisin?” dedi. 
Âfl›k Garip dedi: 
“Baba ben Ezrum’luyum”
‹htiyar dedi:
“Gel sa¤ elini bana vir.” dedi. 
Âfl›k Garib de ne yaps›n, korkusundan zavall›, ihtiyar›n yan›na geldi. Amma bir

kerre aflkla kayan›n alt›na bakt› ihtiyar dedi: 
“O kayan›n alt›na niçün bakars›n?”
Âfl›k Garip:
“Hay›r baba” dedi. 
‹htiyar dedi:
“Ben anlad›m, senin anda he¤ben var. Hadi he¤beni al da gel” dedi. 
Âfl›k Garib, flimdi vard› he¤beyi getürüb ihtiyara virdü. fiimdi ihtiyar Âfl›k

Garib’e: 
“Sa¤ elini vir.” dedi. 
fiimdi elini verecek vakit, Âfl›k Garib dedi:
“Aman baba iflte he¤bemi ald›n. Hadi var git, beni incitme”, deyince, heman ih-

tiyar gazab ile:
“Vir sa¤ elini”, deyince, ne yaps›n zavall› korkusundan, sa¤ elini verdi. Ald› at›n

terkisine:
“Belimden kucakla, gözlerini yum” dedi.
Âfl›k Garib de, atl›n›n belinden kucaklad›. Gözünü yumdu. Bir de atl›, ata bir

kamç› urub, berha oldu. Aras› bir sa’at geçer geçmez: 
“Aç gözünü o¤lum” dedi. 
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Bir de Âfl›k Garib gözünü açt› bakt› ki Ezrum’un kenar›na gelmifller. ‹htiyar at-
tan indirüb:

“Var git o¤lum” dedi.
fiimdi Âfl›k Garib he¤besini omuzuna alub, Ezrum’un içine girdi. Bir de ö¤le

ezan› okunur. fiimdi bir abdest olub, cemaatla namaz› k›lub, gene he¤besini arka-
s›na alub, Ezrum’dan ç›kub, yola revan olub gitti. Bir saat gider gitmez, bir de ar-
kas›ndan bir nefere peydah oldu. Arkas›na bakt› ki, gene ol ihtiyar geliyor. fiimdi
Âfl›k Garib kendi kendine dedi: 

“Bu ihtiyar bizim arkam›za çok düfltü amma hay›r gele” dirken, ihtiyar gelüb
çatt›. ‹htiyar dedi:

“O¤lan nereye gidiyorsun?” dedi. 
Âfl›k Garib dedi:
“Ya baba, ben Kars’l›y›m, Kars’a gidece¤im, sana zahmet olmas›n diyu Ez-

rum’luyum dedim.” deyince:
“Getür elini”, diyub gene at›n terkisine ald›. 
“Gözünü yum” dedi. Âfl›k Garib dahi gözünü yumdu. Bir vakitten sonra:
“O¤lum aç gözünü” dedi. 
Bir de Âfl›k Garib gözünü açub bakt› ki Kars’›n kalas›n›n önüne gelmifller. fiim-

di ihtiyar attan indurub:
“Var o¤lum selametle git” dedi. 
Andan Âfl›k Garib Kars’›n içine girdi. Bir de ikindi ezan› okunur. fiimdi bir ab-

dest alub, cemaatle namaz› k›lub, gene he¤besini arkas›na alub, Tifliz Kapusu’ndan
bu ç›kub, Tifliz yoluna düflüb, bir miktar gider gitmez, bunun arkas›ndan, bir ne-
fere peydah old›. Gene döndü arkas›na bakt› ki, gene o ibtiyar gelür. fiimdi Âfl›k
Garip gönlünden dedi:

“Bu ihtiyar da amma bulafl›k herif imifl. Bize bugün bir tebellefl oldu ki, galiba
yolu gay›b ettirecektir” derken, kendi kendine dedi:

“Aceb H›z›r’a benzer mi, benzemez mi?” deyinceye kadar, gene gelüb yetiflti.
Dedi:

“O¤lan nereye gidiyorsun ?” dedi.
Âfl›k Garib:
“S›laya gidiyorum” dedi. 
‹htiyar dedi: 
“O¤lan, bugün bana çok eziyet verdin” diyub, gazab ile:
“O¤lan sen nerelisin?” deyince, Âfl›k Garib, ne yaps›n zavall›, titrer. 
‹htiyar dedi:
“Ezrum’luyum dedin getürdüm, Kars’l›y›m dedin getürdüm, flimdi seni karguya

saplar›m. Do¤ru söyle sen nerelisin?”, deyince, Âfl›k Garib dedi:
“Baba, ben Tifliz’liyim”, deyince, ihtiyar dedi:
“Gel o¤lan, Bismillah de de elini bana vir” diyub, elini virdi. Gene at›n terkisi-

ne ald›. Âfl›k Garib, belinden kucaklad›.
‹htiyar:
“Gözünü yum” dedi. Âfl›k Garib gözünü yumdu. Atlu flimdi ata bir üzengi, bir

kamç› urub, berhava oldu gitti. Bir saat gider gitmez;
“Aç o¤lum gözünü” dedi. Âfl›k Garib gözünü aç›p bakt›. Ne bakars›n, Tifliz’in

Ba¤larbafl›’n› geçmifller, Tokmaktepe’ ye gelmifller. 
“‹flte baba, buras› art›k benim vilayetimdir” deyince, heman Âfl›k Garib attan

afla¤› inub ve he¤besini dahi alub, ol ihtiyar›n elinden aya¤›ndan öptü:
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“‹lahi babal›k, Rabbim senin her iflini iki cihanda asan eylesün”, diyu, dua edin-
ce, ihtiyar dedi:

“O¤lum, gel flu at›n sa¤ aya¤›n› kald›r. Nal›ndan üç kere öp de aya¤›n› bast›¤›
yerden, bir avuç toprak al da, üç ‹hlâs bir Fatiha oku da, bir çevreye ba¤layas›n.
U¤runa anan›n iki gözleri alil oldu. Var›nca gözlerine sürüver, gene evvelki gibi iyi
olur” deyince, Âfl›k Garib, at›n sa¤ aya¤›n› kaldurub, üç kere öptü.” Bast›¤› yerden
bir avuç toprak alub, üç ‹hlas, bir Fatiha okuyub bir ya¤l›k ucuna ba¤lad›. He¤be-
sini arkas›na alub, ihtiyara:

“Allah›smarlad›k”, diyerek, bir de bakt› ki yan›nda ne ihtiyar var, ne bir kimse
var. 

“Eyvah, hele bir kadar zamand›r arkadafl olduk H›z›r ile. H›z›r oldu¤un bilme-
dim”, diyub, her ne ise oradan yola revan oldu. Gitti, vara vara, Tokmaktepe’sinin
üstüne ç›kt› ki, Tifliz flehri bir tabak imifl gibi, önünde durur. Ol zaman kendini bir
efkâr alub, ald› saz›n› eline bakal›m Tifliz flehrine ne söylemifl?’ Âfl›k Garib’in k›rk
üçüncü beyt budur:

‹flte geldim Gürcüstan’a 
fiükür gördüm seni Tifliz
Erenlerin imdad› bana 
fiükür gördüm seni Tifliz
Siyah flaçlar›n öründü 
Dal gerdan›na bölündü 
Senem’in köflkü göründü 
fiükür gördüm seni Tifliz
Senem’in zülfü karad›r 
Kokusu gam›n da¤›d›r
Bu Tifliz’in topra¤›d›r
fiükür gördüm seni Tifliz
Âfl›k Garib geldi böyle 
Mayil oldu flirin dile
fiad›man gonca güle 
fiükür gördüm seni Tifliz
Böyle söyleyüb.
“Yedi y›l hasretlik çekti¤im, Senem’in saray›n› görebilir miyim”, diyub bakar-

ken, ol tarafta olan orman›n içinden bir bülbül ötüb durur. Öyle bir öter kim dil ile
tarif olunmaz. Bu bülbülün sadas› Âfl›k Garib’in kula¤›na gidince, dinle kim, flol
bülbül gayetle yan›k yan›k ötüyor. 

“Galiba flol bülbül eflinden ayr›lm›fl kim böyle ötüyor”, diyub, dinlerken, ken-
dinden geçüb derununa sald›¤› mihnet efkâr› cufl eyleyince, hemen saz›n› ald› eli-
ne, bakal›m ol arada kendi hâlinde ne söyledi, bülbüle Âfl›k Garib, k›rk dördüncü
beyt budur:

Garib bülbül sen böyle figan idersin 
Eflimden ayr› düfltüm diyu diyu 
Ci¤erci¤in kebab idüb yakars›n
Eflimden ayr› düfltüm diyu diyu
Ya ben nice feryat itmeyim
Fakir anam fakir bac›m diyu diyu 
Yedi y›ld›r hasretli¤ini çekerim
Fakir anam fakir bac›m diyu diyu
Sevdi¤in gurbette öldü demifller
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Yedi y›ld›r olan ahdu aman› bozmufllar 
Senem’i yad ellere vermifller 
Ya ben a¤lamay›m m› Senem diyu diyu
Garib’in hâli periflan oldu
Üstümüze gülenler Mevla’dan buldu 
Yolun flafl›rub deryaya indi
A¤layub s›zlad›m Mevla diyu diyu
Böyle söyleyüb, oradan kalkub, he¤besini arkas›na alub, kendi bir de Tif1iz ke-

nar›na geldi. Orada bir çukurun içinde biraz bülbüller yan›k yan›k öterler idi. fiim-
di Âfl›k Garib bu bülbüllerin sadas›na bir türlü dayanamayub, bunu bir efkâr alub
aldi flaz›n› eline, bakal›m bülbüllere ne demifl? K›rk beflinci beyt budur:

Bülbül ne yatars›n Çukurova’da
Ötme garib bülbül gönül flen de¤il 
Belki eflin seni arar yuvada
Ötme garib bülbül gönül flen de¤il 
Bülbül ne yatars›n bahar yaz geldi 
Bizim göle ördek ile kaz geldi
S›lada sevdi¤im benden vaz geldi
Ötme garib bülbül gönül flen de¤il
Bülbül ne yatars›n bahar erifldi
K›rm›z› gül al yapra¤a kar›flt›
S›lada sevdi¤im fikrime düfltü
Ötme garib bülbül gönül flen de¤il
Ana Haleb dirler buna Gürcüstan 
Âfl›k Garib oldu dillere destan
Haleb bana zindan s›lam gülüstan
Ötme garib bülbül gönül flen de¤il
Böyle söyleyüb, oradan kalkub he¤besini arkas›na alub, Tifliz’in içine girdi.

Kendi evlerinin yan›nda, bir çeflme var idi. O çeflmenin önünde he¤besini yere ko-
yub, çeflmeden bir su içmede olsun, sen k›ssay› fiah Senem’den dinle. Meger o gi-
ce fiah Senem’in k›na gecesi imifl. fiah Senem’in saray›nda çalg› var. Herkez zevk
u safada, ama fiah Senem’in bir türlü, arkas›ndan esbablar›n› ç›karub, gelinin es-
bablar›n› giymemifl idi. Dü¤ün evinin bir zevki yok idi. Güler gibi a¤lar. Bunlar bu
hâl üzere iken, bu Âfl›k Garib, çeflmeden suyu içüb, bir de döndü ki, evinden be-
ri, bac›s› elinde iki su destisi alm›fl çeflmeden su doldurmaya gelür. Bac›s› kar›nda-
fl›n› görünce ne kadar olsa kan kaynar:

“Vay kardafl›m safa geldin” diyecek oldu, beri yolda dedi: 
“‹nsan insana benzer dirler. E¤er kardafl›m ölmeseydi, kardafl›md›r der idim” di-

yub, bir kere destilerini çeflme bafl›na koydu. Âfl›k Garib’in yüzüne bakakald›. Bak-
t› da destisini doldurmaya bafllad›. Velâkin gene dutub geri bakt›. Âfl›k Garib buna
bakarkene, dönüb destinin birini doldurdu. Gene geri bakt› ki Âfl›k Garib buna ba-
kar. Ol zaman k›z dedi kim:

“Ey adam yüzüme ne bak›p duruyorsun?” (Türkmen 1995: 179-184)

Sözlük
Ahdu aman: Anlaflma, sözleflme; Alil ol-: Hasta olmak, illetli olmak; Asan eyle-:
Kolaylaflt›rmak, yoluna koymak; Berhava ol-: Uçmak, havaya uçmak; Çevre: Men-
dil; Cufl eyle-: Coflmak, kaynamak; Derun: ‹ç, içeri, öz; Efkâr: S›k›nt›; Ez’rum: Er-
zurum; Kargu: Karg›, m›zrak; Kucala-: Kucaklamak; Mayil ol-: Meyletmek, yönel-
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mek; Mihnet: S›k›nt›; Nefer (Nefere): Asker; Peydah ol-: Ortaya ç›kmak, belir-
mek; Rrevan ol-: Gitmek, yürümek; fiad›man: Sevinçli; Tebelefl ol-: musallat ol-
mak, pefline tak›lmak; Ur-: Vurmak; Yâd el: Yabanc› yer, gurbet; Ya¤l›k: Mendil.

MET‹N 14: TAH‹R ‹LE ZÜHRE H‹KÂYES‹N‹N SONU
...
Birlikte hamama girdiler. Zühre:

“Benim can›m, efendim gel sözümü tut, flu devenin birine bin, bir tarafa git” di-
ye ne kadar yalvard›ysa da Tahir dinlemedi.

Olacak olur çar u naçar
Gerek gönlün genifl tut, gerek dar
Sonunda birlikte hamama girip soyundular. Tahir, kendi kendine:
“Acaba Zühre’yi hangi yoldan al›p kaçar›m” diye düflünüyordu.
Bu tarafta ise, o mel’un Arap, do¤ru padiflah›n huzuruna ç›k›p k›ssay› nakley-

ledi. Padiflah hiddetlendi, befl bin asker, süratle hamama gelip etraf› kuflatt›lar. Ta-
hir, her fleyden habersiz, Zühre’nin elinden tutup koflufluyorlard›. Cariyelerden bi-
ri d›flar›da askerleri görüp Zühre’ye haber verdi. Tahir’le Zühre bakakald›lar. Son-
ra Tahir:

“Ey benim efendim. Senin sözünü tutmad›m” deyip piflman oldu. Ama ne fay-
daki yap›lacak fazla bir fley yoktu. Kad›n k›yafetinde oldu¤u için, Tahir’in yan›nda
palas› yoktu.

“Ey benim efendim, flimdiden sonra duadan unutma beni” diyerek, arslan mi-
sali at›ld› askerin aras›na. Sille tokat dövüflmeye bafllad›, y›k›lan bir askerin k›l›c›n›
kap›p sa¤a sola savurmaya bafllad›. Bir iki saat yan›na kimseyi yaklaflt›rmad›. As-
kerler durumu padiflaha söylediler, o da befl bin asker daha gönderilmesini emrey-
ledi. Sonunda kement atarak Tahir’i yakalad›lar. Bo¤az›ndan, belinden, ayaklar›n-
dan ba¤lay›p padiflah›n huzuruna getirdiler.

Padiflah, Tahir’i o hâlde görünce, cellada emreyledi:
“Vurun flu tuz ekmek bilmez haini, cihanda nam› niflan› kalmas›n, âleme ibret

olsun.” dedi. Hemen ulema ve vüzera ile müftü aya¤a kalk›p:
“Padiflah›m, Tahir’i bize ba¤›flla, devlete lay›k olan hapsetmektir, belki bir gün

gelir laz›m olur.” dediler. O zaman padiflah:
“E¤er Tahir, mecliste beni ve Zühre’yi anmadan üç hane türkü söylerse azad

ederim. E¤er anarsa yemin ediyorum bafl›n› keserim.” dedi. 
Durumu dinleyen Tahir ald› bakal›m ilk haneyi:
Gül için bülbül a¤lar 
Dertli sinemi da¤lar
Mecnun gibi Tahir’in 
Mekân› olsun da¤lar
‹kinci hane
Bülbülü har a¤lat›r
Âfl›k› a¤yar a¤lat›r
Ben fele¤e ne ettim 
Beni her har a¤lat›r
Tam bu s›rada Zühre, hamamdan gelmiflti, ona Tahir’in durumunu haber verdi-

ler. Zühre hemen sabra mecali kalmay›p, kafesi aç›p Tahir’e göründü. Tahir, Züh-
re’yi görünce akl› bafl›ndan gitti, ne söyledi¤ini bilmeden üçüncü haneye bafllad›:

Âfl›k oldum bu rûye 
Can verdim bu rûye
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Karfl›mda bir ay do¤du 
Benzer Zührem Huri’ye

deyince, padiflah küplere bindi ve:
“Tez vurun boynunu” dedi. 
Amans›z cellatlar, padiflah emridir deyip, Tahir’i meydana oturttular. Tahir bak-

t› ki art›k kurtulufl yok. Bir ah çekip flu türküyü söyledi: Ald› Tahir:
Emri ki b›çak biler 
Kuzucuk aman diler
fiol kömür gözlü Zührem 
Ç›km›fl karfl›mda a¤lar
Cellatlar boynumu vursun 
K›z›l kan›m yere aks›n 
Güzeller yas›m› çeksin 
Zührem umudu kessin 
deyip kesti. Kalbine ölüm korkusu doldu. Melûl mahzun Zühre’den tarafa bak-

t›. Gözlerin kanl› yafllar dökerek ulema ve vüzera taraf›na bakt›. Kimseden çare ol-
mad›¤›n› gördü. Bu s›rada padiflah:

“Bre vurun” diye ba¤›rd›. Tahir’in hâline cellatlar bile a¤l›yorlard›. Ama ne yap-
s›nlar, emreden padiflaht›, çaresiz, Tahir’in gözlerini ba¤lad›lar, b›ça¤› ellerine al›p
üç kere çevirdiler, son bir ümitle padiflaha dönüp:

“Padiflah›m bu civana k›ymayal›m, kesilen bafl yerine gelmez” diye ricada bu-
lundular. 

Padiflah:
“Vur” dedi. 
Tahir, tekrar feryat edip:
“Aman padiflah›m, bana k›yma, merhamet eyle” dediyse de, padiflah merhamet

eylemedi. O zaman, Tahir, cellada dönüp:
“Bana befl dakika müsaade et” dedi. Cellat, Tahir’e müsaade etti, Tahir abdest

ald› iki rekât namaz k›l›p, Allah’a:
“Ya Rabbi, bu saat bu dakika ruhumu kabzeyle.” deyip can u gönülden dua et-

ti. Allah’›n hikmetiyle elini yüzüne sürerken ruhunu teslim etti.
Zühre Sultan, bu hâli görünce akl› bafl›ndan gitti. Bir müddet öylece yatt›. Gül-

suyu serpip, ay›ltt›lar, ama Zühre bafl›n› tafllara vurup dövünüyordu. Akl› da bazen
geliyor, bazen gidiyordu. Hemen padiflaha haber verdiler. Padiflah gördü ki k›z›
akl›n› kaybetmifl, hemen hekimler, hocalar toplad›, ama hiçbiri çare bulamad›. So-
nunda münaf›k›n biri:

“Padiflah›m, Tahir’in etinden bir parça kesip Zühre’ye yedirirseniz, akl› yerine
gelir. Tek çaresi budur.” dedi. Ama Zühre’nin dad›s› bunu duymufltu. Zühre’ye du-
rumu anlatt›. O s›rada Tahir’in etinden köfte yap›p Zühre’nin önüne getirdiler.
Zühre köfteye el sürmedi ve babas›n›n da bulundu¤u meclise flu türküyü söyledi:

Hey tatarlar tatarlar
Birbirine katarlar
Çarfluda et tükenmifl
Tahir etin satarlar

deyip aya¤a kalkt› ve babas›n›n yan›na gelip flu haneyi söyledi:
Baba naflad›n hak
Nafla bakt›n difle bak
Baba iflte ben gittim
Saray›n atefle yak
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deyince, orada bulunan vezir ve âlimler a¤laflt›lar. Zühre hemen oradan ç›k›p Ta-
hir’in mezar›n›n bulundu¤u yere geldi. Bakt› ki, Tahir toz toprak içinde yat›yor. O
hâli görünce bir kere ah etti ve ahu gözlerinden gül yüzü üzerine kanl› yafllar ak›tt›.

Ak gülün k›rm›z› gülün
fiak›rd› bülbül dilin

dedi ve:
“Ey benim aflk›mla, kendini bu hâle koyan Tahir’im, her kim münaf›kl›k etti ise

benim Tahir’im gibi helak olsun.” deyip topra¤› öptü.
“Yarabbi benim dahi, bu dakika ruhumu kabzeyle.” diye dua etti. Derin bir ah

çekti ve Tahir’in topra¤›n› üç kere koklay›p ruhunu teslim eyledi.
‹flte bunun sebebi padiflah›n ahdine sad›k olmamas›d›r. Ak›ll› olanlar bundan

ibret almal›d›rlar. Neyse, o yüzü kara mel’un Arap, Tahir’in öldü¤ünü iflitip, “gidip
bakay›m” diyerek Tahir’in yatt›¤› yere geldi. Bakt› ki Zühre de Tahir’in üzerinde
can vermifl, hemen hançerini ç›kar›p kendi gö¤süne saplad›. Çünkü o mel’un Arap
gizlice Zühre’ye âfl›kt›. Her kim baflkas›n›n pay›na tamah ederse cezas›n› bulur.

Koflup durumu padiflaha söylediler. Padiflah deliye döndü ve kar›s›na haber
verdi. Kar›s› ile beraber Zühre’nin öldü¤ü yere geldiler. Zühre’yi Tahir’in üzerinde
gördüler ve feryat ile a¤lamaya bafllad›lar. Bütün flehir halk› yas tuttu. Padiflah,
Zühre’yi Tahir’e vermedi¤ine çok piflman oldu, ama “ne faide ba’de harabi’l Bas-
ra” ölen ölmüfl bir daha dirilmez. Padiflah hemen:

“Tez flu hain Arap’› getirin, katledeyim” diye ba¤›rd›. 
O zaman dediler ki:
“O hain Arap kendisini hançer ile öldürdü.” dediler.
Nihayet, ulema ve vüzera: 
“Efendim siz sa¤ olun. A¤laman›n faydas› yok. Hemen iki münasip mezar kaz-

d›ral›m bu iki namurad âfl›k› yan yana defnedelim.” dediler. 
‹ki mezar yan yana kaz›l›p defnedildiler. Mel’un Arap da bafluçlar›na gömüldü.
Aradan bir süre geçti. Oradan geçenler Zühre’nin mezar›nda bir beyaz gülfida-

n›, Tahir’in üzerinde k›rm›z› bir gülfidan› gördüler. O mel’un Arap’›n mezar›nda bir
karaçal› bitmiflti. Her sene âfl›klar baltalarla o çal›y› keserler fakat çal› yine bitermifl.
Tahir ile Zühre’nin mezar› ziyaretgâh olmufl. Âfl›klar, sad›klar ve ba¤r› yan›klar ora-
s›n› ziyaret ederler.

Gerçekte Tahir ile Zühre, Ferhat ile fiirin, Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamber,
Varka ile Gülflah birbirlerini seven âfl›k ve sad›klar sonunda birbirlerine hasret ve
namurat gitmifllerdir. Bunlar›n hepsi dünyada ve ahirette hasret ve dünya meflak-
kati ile her birisi birer gün baflka bir elemle bu öbür dünyaya göç etmifllerdir. Bu
tuhaf k›ssa sonradan geleceklere hisse kaps›nlar diye anlat›ld›.

“Ervah-› tayyibelerine Fatiha” (Türkmen 1998: 244-248).
...

Sözlük 
Namurad: Ahd: Anlaflma; Melûl: Üzgün, boynu bükük, zavall›; K›ssa: Kendisin-
den ders al›nmas› gereken k›sa hikâye Naklet-: Anlatmak, aktarmak A¤yar: ya-
banc›, rakip; Ba’de harabi’l Basra: Basra harap olduktan sonra; Çar u naçar: Ça-
resiz; Ervah: Ruhlar; Har: diken, s›cak, k›zg›n, yak›c›; Helâk ol-: Yok olmak; Kab-
zeyle-: Can›n› almak; Mel’un: Lanetlenmifl, k›nanm›fl; Meflakkat: Zahmet, s›k›nt›;
Münaf›k: Kötü niyetli; Rû: Yüz; Tayyibe: ‹yi, güzel; Tamah et-: Açgözlü davran-
mak, çok be¤enip istemek; Ulema: Âlimler; Vüzera: Vezirler.
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MET‹N 15: ARZU ‹LE KAMBER H‹KÂYES‹N‹N G‹R‹fi 
KISMI
Raviyan-› ahbar ve nakilan-› asar ve muhaddisan-› ruzigar hikâyesin flöyle rivayet
ider ki; Mahal diyar›nda bir kifli var idi. Ad›na Burgaib Sipahi derler idi. Bir gün, ol
kifli sefere gidüp gelürken, nagah Ayasofiya’da namaz k›lup, badehu münacat
idüp, cümleden mukaddem taflra ç›kup kapu önünde bir kundak bulup ‹slam-
bol’dan enva› dürlü nimet alup, çocu¤u konag›na sa¤ getürüp halk› davet eyledi:

“Ey kardafllar, bu kan yan›na geldiler. Bu masuma bir ad› komal›” dediler.
Bur¤aib Sipahi, kendüsi “Kamber” deyü ad virdi. Badehu, dua ve sena eyledi,

masul gördiler.
Bir gün, Nehenk vilayetine giderken, yolda meflveret eylediler. Bu (ço)cugun

babas›na Halil Çelebi derler id(i), atar idi, gayet müflteri çok idi. Bir gün, bir köy
kethüdas›, ihtiyar adam flehre gelüp, bu Halil Çelebi’nin sadas›na hayran kalup üç
günde bunun karflusunda durup bakd›:

“Halil Çelebi flükr(i) derler, flu ihtiyar› ahflam benim evime getürün.” dedükde
ahflam olup getürdiler. ‹zzet ve ikram iddiler. Halil Çelebi dahi ol zaman, bu ada-
ma nasihat idüb, dedi kim:

“Ey o¤ul, dünya fanidir, ölürsen dünyada bir o¤ul evlat gör. Kalur eser olur” dedi.
“Dünya baki de¤ildür, kemalinizi bulmuflsunuz” dedikte makul görüp düflündi:
“Peki, olur” dedi ve bu saat bir k›z bul” dedi. Nagah bu adam evine gelüp dü-

flünürken, ehli:
“Bire adam, ne düflünürsün?” dedi. fiöhre(t) olan maceray› hikâyet eyledi. 
Avrat:
“Benim k›z›m küçüktür, bari filan adam›n k›z›n› alal›m.” dedi.
Halil Çelebi:
“An› ben görmeyince almam.” dedi.
Bu köy(e) misafir gelüp, usül ile bu k›z› gösterdiler. Görünce sabra mecali kal-

mad›. Tez dü¤üne mübafleret idüp ald›n›z. K›z›, bir vakitden sonra, ehli hamile
olup flehre gitmek murad eyledi. Bir ta¤a geldiler. Atefl yakup ›s›n›rken, harami ge-
lenleri öldürdi. Bu masum kan içinde kald›. Oduncular tagda gezerken çocugun
sesin duyd›lar; bakd›lar kan içinde aglayup yatar. Götürürken, Burgaib Sipahi’ye
kavuflup ana ahvali derler. Ol dahi:

“Bana virürseniz besleyeyim” deyü, ana virdiler. Ol dahi taye tutup emzirtdi.
Nehenk vilayetine götürdiler. Bir rivayet de böyledir.

Ve bu adam, sefere gitmezden mukaddem, ehl-i cem olub, ehli hamile kalm›fl-
d›. Nehenk vilayetine var›nca, bir k›z evlad› dünyaya geldi. Ad›n› Arzu kod›lar.
Kurbanlar kesüp, Arzu kad›n›, Kamber’e birbirine bildürdiler ve ikisini bir mekte-
be virdiler. Sonra, bunlar flibbe olmasun deyü musallaya halk› davet etdiler. Badet-
taam yiyüp, dua ve sena idüp tenbih itdiler ki:

“Her kim, bunu seferden getürdi derse, bana andan büyük düflman›m yokdur.”
dedi.

Asla çocu¤a, bir zaman kimse söylemedi. Ta on dört yafl›na girince, birbirlerini
kardafl sanurlar idi. Her gün, bunlar hocaya varup gelürken, bir gün akrep cazu
bunlar›n önüne geçüp:

“Siz kardefl de¤ilsiniz, birbirinize nikâh geçer.” dedi murad›, birbirine âfl›k ve
mafluk itmek içün idi. Daima melunluk iderdi. Arzu’nun Kamber’e muhabbetü
olup, Kamber, Burgaip Sipahi’nin indinde makbul olmayup, Kamber’i red eyle(di).
Bir gün me1’un cazu, bir takrib ile Burgaib Sipahi’ nin huzuruna varup oturd›:
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“Bunlar, birbirine âfl›kd›r.” Dedi.
Arzu ile Kamber, bir hanede yaturken, Arzu, Kamber’in gö¤sün elin kod›. Ko-

yunca, Kamber, “kaç” deyü bir sille urd›. Arzu muhabbetinden vurdug›n bildi. Sa-
bah old›, Arzu cazu kar›n›n evine vard›. Cazu, Arzu’ya izzet ve ikram eyledi

“Ey kar›, ikram vakti de¤il, bana bir ilaç bul” deyü Arzu kad›n rica ve niyaz ey-
ledi:

“‹mdi k›z›m var, bana biraz altun getür, dedi, sana bir bilezik yapduray›m. Cu-
ma irtesi gün gelüp, koluna dakup mektebe gidersin. Ol dahi, sana âfl›k olur.” de-
di. Sonra cazu melun Arzu kad›n› alup kuyumcu bafl›na vard›:

“Alelacele” deyüp, bilezi¤i yapd›rd› ve t›ls›mlar› yazup, Arzu kad›n›n koluna
takd›. Birbirine muhabbetleri artd› bile. Hocaya varup gelürken, bunlar birbirlerini
öpmeye bafllad›lar. Cazu melun, bunlar› böyle görüp gayet safaland›. Burgaib Si-
pahi vard›. Var›nca:

“Nedir ey kad›n?” dedi.
“fiimdi, Arzu ile Kamber gelüp geçerken nazar eyle.” dedi.
Arzu ile Kamber, birbirini öperken gördi. Burgaib Sipahi ay›td›:
“Söz senindir, bu (n) lar› ne ilaç idelüm?” dedi.
“Çoban hasta old› deyü bahane idelüm, bir zaman çobanl›k etsün” dedi. Çoba-

n›n esbab›n› alup, gidüp koyuna gönderdiler. Kamber k›z›n hanesine karflu, bir de-
pe¤e ç›kup, elinde çomaga da yanup durd›. Burgaib Sipahi

“Var k›z›m, bana çeflmeden bir su getir.” dedi. Arzu kad›n suya geldi. Kab›n›
toldurup ellerini, yüzüni yud›. Ol mahalde çeflmenin lülesine bilezi¤i dakup, ko-
yup gitdi. Kamber dahi karfludan gözedürdi. Heman varup, bilezi¤i alup gitdi. Ar-
zu kad›n›n akl›na gelüp, bilezi¤i bulmad›. Bunu görünce Kamber beyt bafllad›:

Kamber:
Gül bunar eflme bunar
Derdimi deflme bunar
Arzum suya gelirse
An› koku...... bunar
Arzu:
Sen p›nara vard›n m›
Konca gülün derdin mi
Ah dinim iyman›m Kamber
Bilezi¤im gördün mü
Kamber:
Ben bunara varmad›m
Konca gülün dermedim
Ah dinim iyman›m Arzu
Bilezi¤in görmedim
Arzu:
Maflifemi toldurdum
Told› deyü kald›rd›m
Ah dinim iman›m Kamber
Ben bilezi¤im ald›rd›m
Arzu:
Ey Kamber’im n’olayd›
Gözüme kan dolayd›
Bilezi¤im yitmeden
Tanr› can›m alayd›
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Kamber:
Ay do¤ar Arisan’dan
Gün do¤ar Berisan’dan
Ah dinim iyman›m Arzu
Bilezi¤in ne niflandan
Arzu:
Arap atlar kaz›l›
Ak koyunlar kara kuzulu
Bilezi¤im üstünde
Arzu Kamber yaz›l›
Kamber:
Evlerinin önü oluk
Sular akar donuk donuk
Bilezi¤in bulana
Arzum neyin var mufltuluk
Arzu:
Evlerinin önü oluk
Sular akar donuk donuk
Bilezi¤imi bulana
Arzu kendi mufltuluk
Kamber:
Nitekim can tendedir
Muhabbetin candad›r
Elem çekme can Arzum
Bilezi¤in bendedir (fiimflek 1987: 187-191).
...

Sözlük
Ahbar: Haberler; Ahval: Haller, durumlar; Atar: Aktar, güzel kolular ve i¤re iplik
satan kiiflye verilen ad; Badehu: Ondan sonra; Badettaam: Yemekten sonra; Ba-
ki: Daima, kal›c›; Baret: Sonra; Beyt baflla-: fiiir söylemeye bafllamak; Bi(e)tak-
rip: Yaklaflarak; Bunar: P›nar, çeflme; Ehlicem ol-: Han›m›yla birlikte olmak; Ehl:
Efl, kar›; Ehli hamile ol-: Kar›s› hamile olmak; Enva: Çeflit; ‹nd: Yan›nda, naza-
r›nda; Kaç: Çek; Kethüda: Kâhya, çavufl; Mahal: Yer; Makul gör-: Uygun gör-
mek, yerinde bulmak; Maflife: Su kab›, bardak, maflraba; Mafluk: Sevilen (kad›n);
Mecal: Takat, güç; Melun: Lanetlenmifl, kovulmufl; Meflveret: Dan›flma; Muhad-
disan: Olaylar› aktaranlar; Mukaddem: Önce; Musalla: Bir köy veya kasaban›n
toplant› yeri; Mufltu: Müjde; Mübafleret it-: Bir ifle bafllamak, giriflmek Münacat:
Yalvarma, yakarma; Nagâh: Ans›z›n, birdenbire; Nakilan: Nakleden, aktaran;
Asar: Eserler; Nazar eyle-: Bakmak, göz atmak; Niflan: ‹z, iflaret; Niyaz eyle-:
Yalvarmak, yakarmak; Raviyan: Rivayet edenler, söyleyenler, hikâye edenler; Ru-
zigar: Zaman, devir; Safalan-: Keyiflenmek; Sena et-: Övmek; fiibbe: fiüphe;
fiöhret olan: Yay›lan, duyulan; Taam: Yemek, afl; Taye: Daye, dad›, sütnine T›l-
s›m: Büyü, sihir.

MET‹N 16: HURfi‹T ‹LE MAHIM‹HR‹’N‹N KARfiILAfiMASI
K›rklar›n va’ad itdigi gün temam old›. Hurflid ol gice at›n› süvar olub gitdi. Baka-
lum neyleyüb netdi? K›rklar›n k›z› gösterdügi yere ç›kd›. Sabah namaz›n› eda itdi,
etrafa ceylan idicek heman bakd›, Geylani Yaylas›’nda bin kadar çad›r kurmufllar,
otururlar: 
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“Bakalum, bu kimdür?” diyüb gitdi. Bir keklik kald›rd›, elinde flahini sal›virdi. 
“Kab, tut!” dir iken vard›. Çad›rlara meyl itdi. Hurflid dah› at›n› süvar olub gitdi,

çad›r aras›na yetdi. Gelelim o çad›rlar kimin imifl? Raviler flöyle rivayet itmifller ki,
ol göçebe Uçma’an flehrinden idi. Mahmihri’nin babas› vefat itmifl, yedi kar›ndafl›y-
la kendi afliret idi. Yüzbafl› Kara Han nam›yla bir adam darb-› desti ile Uçma’an’›
zabtetmifl idi. Mahmihri’ye müflteri olub almak sevdas›nda idi. Anlar dah›:

“Virmeyüz”, kendi afliretlerini cem idüb o mahalden kaçd›lar. Gele gele Uçma-
an’dan Gene Karabag› civar›nda Yegan Sultan’›n Geylan Yaylas›’nda gelüb karar it-
diler. Bilmezler idi kim, ne mahal ve kimin mülki old›g›n, çöküb oturd›lar.

Eyitdiler: 
“Burada karar iderüz.” didiler. 
Bunlara bir haber ki: 
“Kara Han üstünüze gelür imifl” didiler. Bunlar heman acele tedarik görüb bin

yedi yüz evde bir haber, anlar adam komayub Kara Han yüzbafl›n›n üstüne gitdiler.
“Kar›ya k›zanlara bafl ol, memleketin sahibi gelür ise yaylag›n vir, kimseye ren-

cide itdirme.” diyüb gitdiler. ‹kinci gün Hurflid ol mahalde yatd›. Bilmez idi kim ol-
d›g›n, bakd› ki haber anlar kimse yok, bütün kar› k›z bir haber alamad›, bafllad› ça-
d›rlar aras›nda flahini aramaga. Bakd› çeflme divar›nda oturub gelüb hayyesin ara-
maga bafllad›. Ararken kar›lar ile çekiflüb dögmege bafllad›, çeküb topuz› bafl göz
dimeyüb dögerken yayla sahibi sanub Mahmihri’ye gelüb:

“Yaylag›n sahibi geldi, bizi öldürür.” diyince heman Mahmihri’nin can bafl›ndan
s›çrayub acele gelüb bakd›. Hakikat döger, gelüb at›n dizginin tutub:

“‹tme begim, erkeklerimüz yaylag›n› virelim, incitme kar›lar›.” diyince heman
bir dikkat ile bakd›kda heman Mah›mihri kendisi “ah vah” idüb akl› bafl›ndan gi-
düb y›k›ld›. Kar›lar flaflakald›lar:

“Tez acele var›n, hace imam› getürün, sara tutmufl.” diyüb getürdiler. Gelüb
gamz›na bakub ol saat bakup bildi:

“K›z›m Mah›mihri, bu oglan senin mekrine ugram›fl, ilac› sensin.” didi. 
“Ne, nas›l ilac olurum ben?” diyince hatun eyitdi: 
“Senin rayihan kokmay›nca akl› gelmez” diyince k›z:
“Olmaz” didi. 
Kar› eyitdi: 
“Olmay›nca bafl›muz› belaya u¤radurs›n”. 
K›z eyitdi: 
“Nene, sen bilürsin” didi. 
Heman hatun oglan›n bafl›na bir çad›r kurub k›z› yan›na alub girdi. K›z oglana

sar›lub kucaklad›, oglan uyand›, sanas›n anberlere boyand›, kalkd›, oturd›. K›z tafl-
ra ç›kd›. Göreler hatun eyitdi:

“Oglum derdin nedir?”
Eyitdi: 
“Ana benim at›mda saz›m vardur, getür” didi. 
Hatun saz› getürdi, bakalum Hurflid ne dimifl. K›z taflrada dinler, oglan söyler.

Hurflid ne dimifl:
Beyt:
Elâ gözlüm seni gördüm göreli
Nâgâh yerden ›rak bab›na
Ebrular›n benzer tir ü kemane
Bafl›n içün söyle bir cevab bana
Ol vakt k›z bakd›, oglan kendine söyler. Ald› k›z, bakalum ne dimifl:
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Yaramazd› bu insana iyilik (ler)
Var çocuk bizden ›rak gez yürü 
Kemlik eylemezsen eyle iyilik
Yigit var git benden ›rak gez yürü
Ald› Hurflid:
Ben yârim tan›ram flirin sözünden
Ah› bülbül teki hub avaz›ndan
Hilal kafllar›ndan hasna gözünden
Misk-i anber kokar sineden bana (ey)
Benim yârim vardur sen git yabana
Mevla’y› sever isen fler itme bana
Cinni isen nüsha yazd›r ya bana
Çocuk var git benden ›rak gez yürü
Ald› Hurflid:
Yâr odur ki yâre tatl› söyleyen
‹nüb aflk›n deryas›n› boyl›yan
Ben cinni degilem cindar neyleyin
‹ster monla getür dört kitab bana (ey).
Ald› k›z:
Bir kerre sar›ld›m inkâr olunmaz
Akar bu çeflmim yafl› silinmez
Benim yârim gibi güzel bulunmaz
Var git yigit, benden ›rak gez yürü
Ald› Hurflid:
Eger benim yârim beni bileydi
Yâr ile sine - saf olmak kolayd›
At›mdan y›k›lub keflke öleydim
Kanl› zalim niçün göründün bana (ey)
Ald› K›z:
Mah›mihri’m dir ki sever ise can›n
Servi bülendim fani dünyan›n
Haber vir görelim ad›yla san›n
Yigit var git, benden ›rak gez yürü (ey)
Ald› Hurflid:
Hurflid’em geçürmenem tav›m›
Sald›m flahinimi ald›m av›m›
Ölünceye senden kesmem davam›
Ya bir dogru cevab, ya cellad bana (ey).
Ald› k›z:
Kerem k›l bir söyle gûflum iflitsin
K›zarm›fl ruhlar›n küldanda flitsin
Mekan›nuz nerde nas›l Hurflîd’sin,
Bu sinemde kara ba¤r›m ez yürü (ey).
Ald› Hurflid Beg:
Asl›m› sorarsan Genc Karabagl›
Senin hasretinle cigerim dagl›
Ad›m Hurflid Yegan Sultan’›n oglu
Bir gece seyrimde göründün bana (ey)
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Meger yedi buçuk ay mukaddem k›z› oglana, oglan›, k›za veliler tasvirini gös-
termifller idi. Birbirini bilmezlerdi (Sakao¤lu-Duymaz 1996: 101-105).

Sözlük
Cem it-: Toplamak; Cindar: Cin ça¤›ran, onlarla konuflan kifli Çeflm: Göz; Darb-
dest: Zor kullanmak; Ebru: Kafl; Gamze: Kafl göz iflareti, göz k›rpma; Gûfl: Kulak,
iflitme, dinleme; Hace: Hoca; Hasna: Güzel; Hayye: Çad›r; Helak et-: Yok etmek;
Hub: Güzel, hofl, iyi; Karar it-: Yerleflmek; Keman: Yay; Kemlik: Kötülük, fena-
l›k; Küldan: Küllük; Mahal: Yer, zaman; Mekr: Hile, düzen; Monla: Molla; Mu-
kaddem: Önce; Nagah: Vakitsiz, ans›z›n, birdenbire; Nüsha yazd›r-: Muska yap-
t›rmak; Ravi: Anlatan, rivayet eden; Rayiha: Koku; Rencide it-: ‹ncitmek, kalbini
k›rmak; Servi bülen: Uzun boylu; Sina saf ol-: Sar›l›p kucaklaflmak; Süvar ol-: Ata
binmek, atlanmak; fier it-: Kötülük etmek; fiit-: Is›nmak; Tasvir: Suret, resim; Tafl-
ra: D›flar›; Tav: Zaman; Teki: Gibi; Tir: Ok; Yaylag: Yayla.

MET‹N 17: O⁄UZ DESTANI’NDAN BEY BÖYREK
Vakti zaman›n birinde, kalbur saman içinde, ben annemin befli¤ini t›ng›r m›ng›r
sallerken dünyalara hükmeden ulu bir padiflah varm›fl. Hüda’n›n emrine bak›n ki
bu padiflah›n hiç erkek zürriyeti dünyaya gelmezmifl. Bu sebepten padiflah tasala-
na tasalana, gün günden afl›r› erim erim erimifl. Gün olmufl ki padiflah tasas›ndan
saman çöpüne dönmüfl; sokaklara ç›kamaz, kimselerle konuflamaz bir hâl alm›fl.
Efli dostu, bu hâlin sebebini padiflaha sormufllar. 

Demifller ki:
“A padiflah›m yetmifl iki düvel ferman›na el pençe divan dururken sen neye

böyle köflelerde zar u figan içinde boyun büküp duruyorsun?”
‹flte padiflah sorgucular›na bir fley dememifl, amma gün günden afl›r› kötüleme-

sine devam etmifl. Gel zaman git zaman, padiflah›n bu s›rr›na kimseler agâh olama-
m›fl. Edilen bunca nasihatlar kâr etmemifl.

Günün birinde padiflah lalas›na:
“Haydi seninle tebdili k›yafet edip gezme¤e gidelim, da¤lara ç›kal›m, avlana-

l›m.” demifl.
Padiflah›n bu sözlerini sultan›n han›m›na müjdelemifller. Padiflah dile geldi diye

k›rk gün k›rk gece sarayda flenlikler yap›lm›fl. 
Nihayet padiflahla lalas› atlar›na binerek yola koyulmufllar.
Az gitmifller uz gitmifller, dere tepe düz gitmifller. Derken efendim ›ss›z bir da¤

bafl›nda yollar›n›n önüne bir dervifl ç›k›vermifl ve hemen atlar›n›n önüne geçip
do¤ruca padiflah›n eteklerinden öperek:

“Hofl geldin padiflah›m.” demifl.
Bunun üzerine padiflah dervifle:
“Sen benim padiflah oldu¤umu nerden bildin?” diye sormufl.
Dervifl de:
“Ancak bu azamet ve debdebe padiflahlara mahsustur. ‹flte ondan bildim efen-

dim.” demifl. 
Bunun üzerine padiflah:
“Mademki benim padiflah oldu¤umu bildin, benim içimdekileri, karn›mdakini

de bil.” demifl. 
Dervifl de:
“Ferman senindir.” demifl ve üç nafer padiflah›n ete¤ini öptükten sonra:
“Efendimizin hiç erkek zürriyeti dünyaya gelmiyor da içleniyorsunuz.” demifl. 
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Bunun üzerine padiflah dervifle:
“Bunun çaresi nedir?” diye sormufl. Dervifl de tekrar padiflah›n ete¤ini üç defa

öpmüfl ve cebinden bir elma ç›kararak iki flak etmifl ve padiflaha:
“Padiflah›m, bunun çaresi iflte budur. Bir parças›n› sen ye, birini sultan han›ma

yedir. Kabuklar›n› da k›sra¤›n›za verin. Allah’›n izniyle dilekleriniz yerine konacak-
t›r. Ve lakin Hakk’›n emri yerine gelince flehzadenin ad›n› koymay›n; ben ne vakit
gelirsem o vakit koyar›m.” demifl ve orac›ktan hemen s›r olmufl.

Derken efendim, padiflahla lalas› saraya dönmüfller. Padiflah, derviflin dedi¤i gi-
bi etmifl. Elman›n bir flak›n› sultana yedirmifl, bir parças›n› kendisi yemifl; kabukla-
r›n› da k›sra¤›na yedirmifl.

Derken efendim, Allah’›n emri yerine gelmifl. Sultan han›m afl yirme¤e bafllay›n-
ca sarayda flenlikler bafllam›fl. Bu da k›rk gün k›rk gece devam etmifl. Ay gün ta-
mam olmufl. Sultan han›m bir erkek çocuk dünyaya getirmifl. K›sraktan da bir tay
dünyaya gelmifl. 

Çocuk büyümüfl, büyümüfl ak›llanm›fl. Birkaç yafl›na girince mektebe vermifller.
Çocuk yavafl yavafl büyüyormufl. Amma mektepte mollalar çocu¤u “Ads›z Bey” di-
ye ça¤›r›yorlarm›fl.

Çocuk bir gün saraya gelmifl, annesine:
“Anne, bana mollalar ‘Ads›z Bey’ diyorlar. Ben niçin ads›z›m?” diye sormufl. 
Bunun üzerine sultan han›m:
“Senin bir dervifl baban vard›r. ‘Ben varmay›nca ad›n› koymay›n’ -dedi- onun için

ad›n› vermiyoruz.” demifl. 
Derken bir de ne baks›nlar, dervifl baba yanlar›nda duruvermez mi? Dervifl baba

çocu¤un ad›n› “Bey Böyrek”, at›n ad›n› “Bengiboz” koyarak oradan hemen s›r olmufl.
Gele gele Bey Böyre¤e gelelim. Mektebini bitirmifl. Bir gün anas›ndan babas›n-

dan izin al›p “Bengiboz” ile seyir yerine gitmifl. Bir de ne baks›n ki, bir meydan›n
köflesinde ahali birikintisi var. Sormufl. Dünya güzeli Ak Kavak K›z›’n›n ok yay›n›
geçirme¤e çal›fl›yorlarm›fl. Dünya güzelinin ok yay›n› geçirirse dünya güzeli ona
varacakm›fl. Ok yay oyununa derhal Bey Böyrek de kar›flm›fl; daha iflte flöyle böy-
le yay› tutar tutmaz bir at›flta dünya güzelinin ok yay›n› geçirmifl. Derken efendim,
hemen padiflaha müjde etmifller.

Demifller ki:
“Bey Böyrek, dünya güzeli Ak Kavak K›z›’n›n ok yay›n› geçirdi.”
Bunun üzerine dünya güzeli ile Bey Böyre¤in k›rk gün k›rk gece niflan merasi-

mi olmufl. Niflandan sonra, günlerden bir gün Bey Böyre¤in içi s›k›lm›fl “Bengibo-
za” binip seyir yerine bir daha bafl›n› al›p gitmifl. Giderken bir de ne görsün ki, bir
çeflme bafl›nda biraz kifli yatm›fl uyuyorlar m› imifl? Bey Böyrek de Bengiboz’u k›-
ra sal›vermifl, o da adamlar›n yan›na varm›fl uyuyuvermifl. Me¤er ne baks›n ki ora-
dan gâvur kral›n›n saray› var m› imifl. Kral saray›ndan dürbünle bakarm›fl ki biraz
kifli hududu geçmifl yat›yor. Kral ferman etmifl:

“Gidin getirin, flu adamlar›, at›n zindana”
Gitmifller getirmifller, atm›fllar zindana...
Bunlar yedi y›l zindanda kalm›fllar; Bey Böyrek de beraber.
Zindanda Bey Böyre¤in küçük bir çak› b›ça¤› varm›fl. Onunla bir göz deli¤i gö-

recek kadar yedi sene zindan duvar›n› efle efle bir delik açm›fl. Bir de ne baks›n ki
yoldan bu esnada bir kervan geçiyor mu imifl!

Alm›fl kervana, Bey Böyrek ne söyledi; kervan da Bey Böyre¤e ne dedi: 
Geliflin ner’ili bezirgânbafl›
T›rafl›m büyüdü gözümle gafl›
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Yedi y›l oldu ben zindanda galm›fl›m
Dutulmufl küffara yesir olmuflum
Ald› Bezirgân:
Geliflim sorarsan O¤uz ilinden
Alurum satar›m dünya mal›ndan
Beyim ne bileyim senin hâlinden
Deyver beyim deyver kimin o¤lusun
Ald› Bey Böyrek:
Deyverme¤e döymez bu dertli yürek
Ah inen vah inen ölsem mi gerek
Babam padiflahtu ben de Bey Böyrek
Bunu da böylece bilün efendim hey
Ald› Bezirgan:
Anan› sorarsan ah idüp a¤lar
Baban› sorarsan kareler ba¤lar
Büyük k›z kardeflin dünyay› neyler
Bunu da böyle bilün efendim hey
Bezirgân bunu böyle deyince Bey Böyrek kendi kendine, “Bari -demifl- Bengi-

boz ile Ak Kavak K›z›’n› da soray›m; onlar› da bilir, ne âlemdedir.”
Ald› Bezirgan: 
Ak Kavak K›z›’n› ald› dedile
Bilmem kimden kime vard› dedile
Baltac› Kel Vezir’in o¤lunu ald› dedile
Bunu da iflittim illerinizden
Bunu da iflittim kullar›n›zdan hey
deyip kesti ve yoluna revan oldu.
Derken efendim gâvur kral›n›n k›z› bunu gizlice dinliyormufl. Kral›n k›z›, sak-

land›¤› yerden ç›k›p zindan›n tepesindeki k›rk kiflinin kald›ramayaca¤› tekerlek ta-
fl› “ya Allah” deyip bir tutuflta kald›rm›fl ve bir urgan al›p z›ndana sal›nd›rm›fl. ‹pe
herkes ar› kovan› gibi birikivermifller. Bunun üzerine kral›n k›z›:

“Türkü söyleyen yi¤it ç›ks›n ve sizi sonra ç›kar›r›m.” demifl. Bey Böyre¤i ana-
s›ndan babas›ndan sakl›ca ç›karm›fl ve yetmifl befl güne mühlet vermifl, z›ndan›n ta-
fl›n› da yine yerine “ya Allah” diye koyup z›ndan› kapatm›fl. Art›k Bey Böyrek ge-
lirken, tam o tutuldu¤un çeflmenin bafl›na kadar gelmifl. Kendi kendine:

“Dur bakay›m flurada Bengiboz’u kaybettimdi.” demifl ve ah edip alm›fl türkü-
yü Bey Böyrek, bakal›m ne söylemifl:

Ald› Bey Böyrek:
Aray› aray› bulsam izini
‹zinin tozuna sürsem yüzümü
Yetmifl befl güne mühlet ald›m g›ral g›z›n›
Yetifl Bengiboz’um yetifl imdade
Derken efendim, Bengiboz bir tafl›n dibinde yedi sene kalm›fl, üstünü yedi se-

nedir yosunlar bürümüfl, amma ve lakin ona yedi senedir dervifl baba bakarm›fl.
Bey Böyre¤in sesini al›nca kiflneye kiflneye önüne gelmifl. Bey Böyrek, Bengi-
boz’un yosununu s›y›r›p ve “Bismillah” deyip üstüne binmifl. Gele gele gelmifl kö-
yünün bafl›na.

Bir koca kar› bu esnada Bengiboz’un anas›n› suluyormufl. Derken Bengiboz’un
anas› kiflir kiflir kiflnemifl. Koca kar› da:
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“Ne oldu¤u bilinmeyesi musibet... Bey Böyrek a¤abeyini mi gördün? Bengiboz
tay›n› m› gördün? Yedi senedir kiflnemiyordun?” demifl.

Derken Bey Böyrek, oraya su doldurmaya gelen baflka bir ihtiyar nineye:
“Nine, demifl, bu gece beni misafir al›r m›s›n?”
‹htiyar nine de:
“A o¤lum -demifl- tencereye iki mercimek tanesi koydum; biri alt›nda kayn›yor,

biri üstünde kayn›yor. Ben seni nas›l misafir al›r›m.” demifl.
Derken, efendime söyleyeyim, Bey Böyrek koca kar›ya bir avuç dolusu alt›n

vermifl. Koca kar› da:
“A.. al›r›m o¤lum, at›n› da al›r›m, seni de al›r›m.” demifl ve o gece evine alm›fl. 
Bey Böyrek geceleyin köyde bir flenlik duymufl ve nineye:
“Nine, demifl, köyde bir def t›ng›rt›s›, kar› fingirtisi var, o nedir?” diye sormufl.
Nine de:
“Ah o¤lum, padiflah›n bir o¤lu vard›, ad›na Bey Böyrek derlerdi; yedi senedir

kayboldu; dünya güzeli Ak Kavak K›z›’na niflanlam›fllard›. fiimdi onu iflte Baltac›
Kel Vezir’in o¤luna al›veriyorlar; flenlik onun içindir.” demifl.

Sabah olunca Bey Böyrek do¤ruca dü¤ün yerine gitmifl. Ahali dü¤ün yerinde
kum çak›l› gibi bir a¤ac›n dibine birikmifller.

A¤aca bir maflrapa alt›n asm›fllar. 
“E¤er bu maflrapay› kim vurursa ona padiflah ikram olarak bahfledecekmifl.”
Bey Böyrek’te yavafl yavafl bu birikintiye sokulmufl. Amma orac›ktaki adamlar

kak›flt›rm›fllar.
“Surats›z herif, defol” demifller. Onlar ne kadar demifllerse de o yine girememifl.

Bir kovmufllar yine girmifl. ‹ki kovmufllar yine girmifl, her defa kovufllar›nda yine
girmifl. Bunun üzerine padiflah;

“‹liflmeyin fluna” deyince Bey Böyrek padiflaha:
“Efendim, elime uyar ok yay olsa ben onu vururum.” demifl.
Padiflah da:
“Haydi haydi, surats›z musibet... mutba¤a keflkek yeme¤e git!” demifl.
Bey Böyrek:
“Efendim, yavrum, elime uyar ok yay› olsa...” demifl.
Bunun üzerine padiflah:
“Yüre¤im raz› olmuyor amma gidin fluna Bey Böyrek’in ok yay›n› getirin” de-

mifl. Bu k›l›ks›z adama Bey Böyrek’in ok ve yay›n› getirmifller.
Orac›ktaki adamlar bir gün akflama kadar u¤raflm›fllar. Kimseler maflrapay› vu-

ramam›fl; adamlar birbirlerine, “Bu k›l›ks›z adam vuracak ha!” diye e¤lenme¤e bafl-
lam›fllar. Amma bu k›l›ks›z adam daha iflte flöyle böyle tutar tutmaz maflrapay› ten-
ker menker alt›nlar›yle beraber yuvarlam›fl ve ahaliye üç defa:

“Kap›fl›n ibadullah, kap›fl›n..” diye ba¤›rm›fl.
Ahali kap›flm›fllar. Bunun üzerine padiflah bu k›l›ks›za:
“Dile o¤lum benden ne dilersin.” demifl. 
O da:
“Sa¤l›¤›n› dilerim.” demifl.
Padiflah:
“Sa¤l›¤›mdan sana ne? Dile benden ne dilersin...” demifl. 
O yine:
“Sa¤l›¤›n› dilerim” demifl.
Üçüncü defas›nda ise:
“Dü¤ün evindeki kad›nlar› teker teker oynatmak dilerim.” demifl.
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Derken efendime söyleyeyim, padiflah da ferman etmifl.
“Bu k›l›ks›z adam› getirin dü¤ün evine.” 
Amma kimseler Bey Böyre¤i tan›yamaz olmufl. Saç› sakal› kar›flm›fl, esbaplar›

eskimifl, kendi de mundarlam›fl...
Dü¤ün evinde alm›fl defi eline Bey Böyrek bakal›m ne demifl. (O esnada oyu-

na ç›kan da büyük k›z kardefli imifl. Amma Bey Böyre¤i tan›yamam›fl.)
Ald› Bey Böyrek:
Ne baka¤s›n monca monca
Boyun uzun, belin ince
Vezire ilay›ks›n anca
Her cahilsin her cahil
Bey Böyre¤in k›z kardefli oyunu bitirmifl, oturmufl yerine. Derken s›ra, biti-

flik komflular›n›n k›z›na gelmifl. O da ç›km›fl oyuna. fiimdi Bey Böyrek onu da
oynatm›fl.

Ald› Bey Böyrek:
Evlerinin önü derecik
Köpeklerinin a¤z› karacuk
‹smail o¤luna varacuk
Her cahilsin her cahil

deyip kesmifl. Derken efendim o da oyunu bitirmifl. Ondan sonra da s›ra dünya
güzeli Ak Kavak K›z›’na gelmifl. O da ç›km›fl oyuna; alm›fl eline defi Bey Böyrek
bafllam›fl flu türküyü ça¤›rma¤a:

Ald› Bey Böyrek:
Ne baka¤s›n kinli kinli
Sana deyin iki dinli
Oynayan Ak Kavak K›z›
Yaktu yandurd› bizi,

diye söyleyiverince Ak Kavak K›z›, Bey Böyre¤in sesinden alm›fl. Hemen dü¤ün
evinde Bey Böyrek ile sarmafl dolafl olmufllar. Padiflaha müjdeciler gitmifl:

“Müjde padiflah›m, Bey Böyrek geldi. Müjde padiflah›m Bey Böyrek geldi.”
Köyde avazc›lar ba¤›rm›fl:
“Bey Böyrek geldi!” diye k›rk köyde avazc›lar ba¤›rm›fl. Bey Böyrek geldi diye

k›rk gün k›rk gece flenlikler edilmifl. Toplar at›lm›fl, davullar çal›nm›fl. Bey Böyrek
geldi diye.

Dü¤ün evinde Baltac› Kel Vezir’in o¤lu ‹smailci¤i t›rafl etme¤e gelen berberler
kaçm›fl. Bey Böyre¤i yumufllar t›rafl etmifller, gerde¤e koymufllar.

Bunu duyan Baltac› Kel Vezir’in o¤lu ‹smailcik de korkusundan bir kümese
saklanm›fl, amma bafl› kümesin tavan›na k›s›lm›fl. Can› “imü¤ünden” h›kkadan
ç›k›vermifl.

Onlar ermifl murad›na hofluna; biz anlatt›k nafile yere.
Ç›kal›m tahta; kerevetine bofluna....

Kaynak: Baha Ahmet. (1931). “O¤uz Destan›ndan Bey Böyrek’e Dair IV”, Bart›n
Gazetesi, (312), 21 Eylül, 3; (313), 28 Eylül, 3; (314), 5 Teflrinevvel [Ekim], 3.

Hikaye Anlat›c›s›: Emine Gadun hakk›nda bilgi: “Tahminen 90-95 yafllar›nda,
uzun yüzlü, t›knaz vücutlu, orta boylu, paytak yürüyüfllü, bafl›n› sinir zafiyetinden
-arda s›ra gayriihtiyari sallayan Emine gadun; hac›lar obas›nda mühim bir nüfuz ve
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flöhret sahibidir. Emine gadunun hac› ve bilhassa a¤a k›z› olmas› yürük köylerin-
den bu muhterem kad›n›n lay›k oldu¤u hürmeti kazanmas›na temin etmifltir. 

Emine gadunun halk taraf›ndan sevilmesi âmillerinden biri de hofl sohbet, nük-
teperdaz olmas›d›r. Bu flahsi meziyetlerinden baflka, bir asra yaklaflan hayat›n›n
hat›ralar›n› dünkü gibi hat›rlayacak bir zeka ve kabiliyete sahip olmas› ve en basit
hadiseleri oldu¤u gibi nakil kabiliyeti, insanlar içinde ender görülen bir yarad›l›fl›n
misalidir.”

Sözlük
Agâh ol-: Ulaflamamak; Âmil: Etkin; Afl yir-: Afl ermek; Avazc›: Tellal; Azamet:
Gösteriflli, heybetli; Bahflet-: Ba¤›fllamak; Baka¤s›n: Bakars›n; Bezirgân: Tüccar;
Debdebe: Heybetli, ihtiflaml›; Deyver-: Deyivermek, söyleyivermek; Düvel: Dev-
letler; Esbab: Elbiseler; Gayriihtiyari: Elinde olmadan; H›kkadan ç›k-: Ölmek;
Hüda: Allah; ‹badullah: Allah’›n kullar›; ‹mü¤: Ömük, g›rtlak, bo¤az; Kak›flt›r-:
‹telemek; Kâr etme-: yarar› olmamak; K›l›ks›z: Çelimsiz, gösteriflsiz; Küffar: Kâ-
firler, düflmanlar; Monca monca bak-: Aptal aptal bakmak; Mundar: Pis, kirli;
Musibet: Bela, dert; Mühlet: Süre, zaman; Nafile: Bofluna; Ner’ili: Nereden;
Nükteperdaz: Nükteli söz söyleyen kifli; Sesinden al-: Sesinden tan›mak; fiak:
Parça; Tenker menker: T›ng›r m›ng›r; Urgan: ‹p, halat; Yesir: Esir, tutsak; Zar u
figan: ‹nleme; Zürriyet: Soy.

MET‹N 18: ‹STANBUL’UN TAfiI TOPRA⁄I ALTIN
Bilgi: Anlat›c›, ‘laf kalabal›¤›’ diyebilece¤imiz, bir bölümü anlams›z sözlerden olu-
flan k›sa bir giriflten sonra as›l konuya girer.

Kastamonu civar›nda Mehmet A¤a ad›nda bir zat. ‹sim isime, cisim cisime,
semt semte benzer, geçmifl zaman söylerim, yalan gerçek vakit geçer demifller. Meh-
met A¤a’n›n memleketinde hâli vakti iyi, yerinde oldukça.

Tarlas› var, ekiyor, biçiyor. Efrad-› ailesinnen hofl geçiniyor. Bir iki davar hay-
vanc›klar› da var.

Duymufl ki ‹stanbul’un tafl› topra¤› alt›nd›r diye ve hiç de ‹stanbul’a gitti¤i
geldi¤i yer de¤il. Demifl bir varay›m, flu ‹stanbul’dan biraz tafl toprak getireyim
memleketime.

Bu bizim Mehmet A¤a heybesine biraz ekmek biraz peynir iflte... Yolda yiyecek
incir filan koyuyor. O zamanlar malum ya, tren yok, bir fley yok.

Kâh ka¤n› arabas› ile, kâh hafla huzurdan merkeple, kâh yürüyerek, fluras› se-
nin buras› benim, kendisi de oldukça boyluca bir adamm›fl, mesela flöyle üç metro
boyunda ve bir buçuk metro geniflli¤inde. Mehmet A¤a oldukça b›rrr ha ve epey
yol geliyor yürüye yürüye on befl günde Kastamonu’dan.

Heybesindeki yiyecek bitiyor. Karn› da ac›k›yor. Sa¤a sola bak›yor Allah’›n da-
¤›nda, nerde bulsun yiyecek içecek ha babam de babam aç bî-ilaç yavafl-yavafl,
yavafl-yavafl...

Bir gün sabah flafa¤› sökerken, Üsküdar’a geliyor, Çaml›ca tepelerinde bir ahç›
dükkân›n› açm›fl, yemeklerini piflirmifl, tezgâhlam›fl, müflteri bekliyor. Yani bu de-
vir, eski devirlerde böyle ahç›lar, kahveciler, hamamc›lar gayetle sabah ezan›na
hatta sabah ezan›na bir saat kalaraktan açarlar, yemeklerini piflirirler, dükkânla-
r›n› haz›rlarlar, temizlerler, sabah namaz›na giden müflteriler ahç›ya yahut böy-
le d›flar›dan gelen adamlar böyle ahç›ya u¤rar yeme¤ini yer sabahleyin erkenden
kahveye gider, kahvesini içer, veyahut ki camiye gider, camiden döner, yemek yer,
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kahve içer, yani erkenden hamama gider. Hep bu erkenden olan ifller ve o zaman-
da malum ya erken kalkman›n da çok iyili¤i var. Haa efendim evet! Sabahleyin te-
miz havas›nda kalkmak, efendim söyliyeyim yavafl yavafl yoluna düzülmek efen-
dime söyliyeyim, çok iyi fleyler, vücuda nâfi fleyler bunlar. Uzatm›yal›m efendim
bizim Mehmet A¤a da, bu sabah›n ezan vaktinde Çaml›ca tepelerinden Üsküdar’a
geliyor. Bir ahç› dükkân›n› açm›fl, yemeklerini piflirmifl, tezgâh etmifl, müflteri bek-
liyor, oturmufl. fiindi bizim Mehmet A¤a ahç› dükkân›n›n önüne gelmifl bakm›fl ye-
me¤in kokusu geliyor, bir kere çekmifl:

“Mmmm! Emme kohuyyo! Tellek mi kohuyyo be?”
Ahç› da bunu müflteri zannetmifl.
“Efendim, buyurun.”
“H›?”
“Buyurun.”
“N’olacak?”
“Efendim buyurun.”
“I¤hh . . .”
“Buyurun efendim, buyurun, buyurun.”
“H›?”
“Buyrun yani içeriye gir içeriye.”
“Ula t›k›l de be!”
“Efendim?”
“T›k›l de.”
“T›k›l efendim t›k›l.”
“H›h, öyle desene eflek.”
Girmifl içeriye.
“Efendim oturunuz.”
“ H›?”
“Oturunuz.”
“N’ olacak?”
“Efendim iflte flöyle yap›n, oturun.”
“Ulan çök desene be...”
“Efendim çökünüz.” (Güler) “Allah Allah” demifl ahç›, zavall›!
“T›k›l›n›z giriniz, oturunuz, çökünüz. Aya¤a kalk›n›z!” 
“Dinel de!”
“H›?”
“Dinel.”
“H›h Allah Allah -demifl- dinel kalkmak. Bakal›m daha neler iflitecez.” demifl

zavall› ahç›. “Efendim ne vereyim efendim.”. Yemekleri saymaya bafllam›fl. Çorba
var, tas kebab›, k›zartma, fasulye, patates, nane, p›rasa, ›spanak, dolma, kebap flu
bu hepsini saym›fl. Vesaire ...

“Getür bakal›m.”
“Efendim hangisinden istersiniz?”
“O vesaire dedü¤ünden getür.”
“Efendim?”
“Vesaire dedün ya, ondan getür.”
“Efendim yemek de¤il.”
“Ne o ya?”
“Efendim mesela, flu bu demek.”
“O flu bu’dan getür.”
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“Efendim yani nas›l anlatay›m. Çorba vereyim mi?”
“Çorba getür.”
“Peki efendim.”
Tutuyor efendim, bir ufak kâse çorba, malum ya ahç›lar›n..., bir ufak kâse çor-

ba ve bir ekme¤in dörtte bir k›sm›, bir kafl›k bir parça da limon kesiyor ve adam›n
önüne getiriyor.

Mehmet A¤a bir bak›yor ona. Mehmet A¤a böyle yemek yemez ki, memleketin-
de. Karavana ile flöyle. Kafl›¤› çald›m›yd›, karn› doymal›. Anlatt›k ya, Memet
A¤a’n›n boyunu. Üç metro boyunda, bir buçuk metro geniflli¤inde maaflallah.
Bakm›fl, “Herif bennen alay ediyor” diyerek ahç›ya sesleniyor:

“Bana bak hemfleri!”
“Efendim. “
“Nedir bu? “
“Çorba. “
“N’olacak? “
“Efendim iflte çorba”
“Ula gufl sulu¤u be! Bunu yalaklan getür.”
“Ama burda yalak yok.”
“Ne var? “
“Tencere var.”
“Tencereynen getür” 
“Ama hemflerim sen tencereynen yiyemezsin.”
“Ha? “
“Tencereynen yiyemezsin.”
“Yiyemezsem surat›ma çal. Tencereynen getür.”
“Peki efendim” diyor. Ahç› tutuyor bir tencere çorbay› koyuyor önüne. 
“Bi te kepçe getür. “
“ Efendim? “
“Kepçe getür. “
“Peki” diyor. Çorban›n kepçesini de koyuyor önüne.
“Befl tekerlek de ekmek getür” diyor.
Befl tekerlek yani befl tane de ekmek getiriyor, koyuyor önüne.
Bizim Mehmet A¤a ekmekleri do¤ruyor tenceren›n içine, kepçe ile verifltiriyor,

ha babam de babam. Ohh gidiyor. Çorba morba bir fley kalm›yor.
“Bana bak hemfleri!”
“Efendim.”
“Yemek getür.”
Zavall› ahç› öyle hayran hayran bakarm›fl. Bir tencere çorba gitti. Hem ekmek-

ler de.
“Hemfleri yemek getür!”
“Peki efendim taskebab› . . .”
“Taskebab› getür.”
“Peki efendim.”
Gene bir taba¤a tas kebab› koyuyor . Yan›na çatal ... Ekmek, istemez; ekmek

var art›k.
“Bana bak hemfleri. Bennen zevklenme.”
“Efendim?”
“Bunu yalaklan getür.”
“Efendim yalak . . .”
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“Tencereynen getür.”
Gitmifl adamca¤›z, gene ahç› tencereynen.. . Velhas›l uzatm›yal›m efendim,

tencere tencere, on iki tencere yemek yemifl adam. Sesleniyor gene:
“Bana bak ahç›bafl›!”
“Efendim.”
“Yemek getür.”
“Efendim yemek filan kalmad›.”
“O ne o?”
“Ne efendim?”
“Orda kaynoyan ne?”
“Bir fley de¤il efendim.”
Kalkm›fl, bir fley de¤il deyince kalkm›fl, rafta midye dolmas› varm›fl. Midye dol-

mas› malum ya kapal›d›r midyeler, zeytin ya¤l›. Onlar› görmüfl.
“Bana bak hemfleri!”
“Efendim!”
“Bu ne bu?”
“Efendim midye dolmas›.”
“Yenir mi o?”
“Yenir ama sen yiyemezsin.”
“Ulan yeniyo da ben niçin yemeyeyim, kald›r afla¤›!”
“Peki efendim” demifl midye dolmas›n› getirmifl koymufl tepsiynen önüne. Bi-

zim Mehmet A¤a alm›fl bir tanesini difline vurmufl, kat›. Yutulacak bu, demifl. Al-
m›fl bir tane midye dolmas›n›, bo¤az›na ha babam ha buv! Zorlan yutmufl bir ta-
nesini, bir tekme tepsiye.

“Hart, domuz, ille insan›n h›rda¤›n› s›k›yo be!”
“Efendim ben söyledim sana yiyemezsin diye.”
“H›h ulan bir tanesini zodan endürdük afla¤›ya.”
“Evet efendim yiyemezsiniz dedim.”
“Bana bak hemfleri o ne orda kayn›yan?
“Efendim o fley bulafl›k suyu.”
“Getür.”
“Aman hemflerim o bulafl›k suyu, pis pis!”
“Yeniyo mu?”
“Hay›r efendim yenmiyo.”
“Neyse kals›n, eee hemfleri yedik içtik Allah bereket versin. Sana da Allah çok

versin. ‹nflallah sen de bizim köye gel, ben de senin h›rtla¤›n› doyururum, s›mar-
laduk hemfleri” demifl. (Nutku 1997: 259-263).

Sözlük
Bennen: Benimle; Bî-ilâç: Hiçbir fley yemeden; Davar: Koyun ve keçiye verilen
ortak ad; koyun veya keçi sürüsü; Dinel-: Ayakta durmak; aya¤a kalkmak, dik
durmak; Efrad: Bireyler, fertler; Emme: Ama; Endür-: ‹ndirmek; Hart: Sersem,
budala, ahmak (kimse); H›rdak: G›rtlak; Kafl›¤› çal-: Çorbaya kafl›¤› dald›rmak;
Kohuyyo: Kokuyor; Metro: Metre; Mezat: Aç›k art›rma ile sat›fl; Nâfi: Faydal›; S›-
marla-: Allah›smarlad›k demek; Tevellüd: Do¤um y›l›, tarihi; T›k›l-: ‹çeriye gir-
mek; Zevklen-: Alay etmek.
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MET‹N 19: HANÇERL‹ HANIM H‹KÂYE-‹ GAR‹BES‹’N‹N
SON BÖLÜMÜ
Falan mahallede, falan hânenin kap›s› önünde bir delikanl› ile bir kâtip efen-
di, pencerelere bakarlarken pencerenin birinden cesîm bir tafl düflüp zavall›-
lar› sakatlam›fl.

Ödleri kopup ikisi de vefat etmifl...
Onun biri T›flî Efendi, biri de Hançerli’nin dostu idi; bunlar kap›n›n önünden

geçerlerken Hançerli, dostundan intikam almak için tafl att›rm›fl...
Sözleri kahvelerde, çarfl› ve pazarda çalkalanmaya bafllad›. fiehirde azîm k›yl u

kali mucib oldu...
Az vakit içinde, padiflah vakay› duydu ve s›hhatini tahkik ettirerek Hançerli

kahpesinin kendi hançeriyle katl edilmesini irade buyurdu.
Derakab, kar›y› yakalad›lar; celladlar, bunun ellerini arkas›na ba¤lad›lar, deni-

ze atmak için kay›¤a bindirip Üsküdar aç›klar›na götürürlerken Süleyman Bey de
bir kay›¤a binerek Sarayburnu aç›¤›ndan hem a¤l›yor ve hem hayret ve taaccübün-
den gülüyordu.

Han›m, hayat›n›n son demlerinde, bir taraftan can havli ve bir taraftan ayr›l›k
derdi ile nâle ve feryat ederek Süleyman Bey’den istimdâd ediyordu.

Bir dem cûfl edip ummâna karfl›
Ummâna gark oldum yârâna karfl›
Günefl gibi deryalara yay›lm›fl
Seyrangâh olmuflum sultâna karfl›
Süleyman Bey:
Sen bir hümâ idin gökte uçard›n
Bafllarda devr edip devrâna karfl›
Tuttular seni de encâm› kâr›n
Yoldular kanad›n nîrâna karfl›
Sülyeman Bey, üftân ü hîzân saray-› hümâyûna gitti ve kendisi, flah-› cihan›n

nedimâs› meyân›na dahil olmufl oldu¤undan huzura ç›karak padiflah›n ayaklar›na
kapand›.

Hünkâr:
“O¤lum, ne oldun? Derdini anlat!..”
Diye ferman buyurunca, Süleyman Bey:
“Velinimetim, zalim kar›n›n elinden bu kadar ezâ ve cefâ çekmiflken Huzur-›

hümâyûnunuzda sahabete cüretim büyük küstahl›k ise de flevket-meab, beni ister
öldürünüz, ister azâd ediniz. Can›m u¤runuzda fedâ olsun... Yaln›z Hançerli Ha-
n›m’›n bu defaki suçunu da afv etmenizi niyâz ederim; olmad›¤› takdirde kendimi
helâk edece¤im...”

Diye a¤lamakla padiflah›n merhameti galip gelerek hemen adam› gönderip Ha-
n›m’› kurtard›... Ve Süleyman Bey’in istirham›na binaen, kendi hânesine gönderil-
di, ilbâs edildi.

Süleyman Bey hânesine avdet edince, han›m:
“Acaba flimdi do¤ru Kamer’in yan›na m› gidecek, yoksa benim odama m› gele-

cek?” diye azap içinde inlerken Bey, Han›m’›n odas›na girdi.
Süleyman Bey, dört kafll›, zarifü’t-tab, mahlas› gibi her fleye ârif ve âfl›k aldatma

esrâr›na vak›f bir gençti... Sal›na sal›na Han›m’›n yan›na giderek:
“Zalim, sen bana hem iyilik, hem kötülük ettin; bunlar› da sevda saikas›yla yap-

t›n. Ben ise, üç defa seni, kendi can›m› tehlikeye koyarak varta-i helâkten tahlîs et-
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tim. Ne ise, art›k olan oldu, biten bitti... Feyâ-bad müsterih ol. ‹ki flahit huzurunda,
Kamer’i azad ve Süleyman Bey’e tezvîç eyledim diye takrîr ver. Sen de k›z anas› gi-
bi hareket et. Sonra, seninle de birçok tatl› dakikalar geçiririz.” dedi. 

Han›m, ortakl›k hayat›na muvafakat ederek memnun oldu ve birkaç kiflinin
muvâcehesinde, Kamer’i azad ve Süleyman’a tezvîci arzu eyledi¤ini, cümle mâ-
melekini mütesâviyen her ikisine ba¤›fllad›¤›n› ve her fleye tövbe etti¤ini söyle-
mekle ertesi gün Süleyman’la Kamer’in akidlerini icra ve bir hafta sonra da dü¤ü-
ne mübafleret eyledi.

Süleyman Bey, nedimâ-y› padiflahîden idi. Sultan Murad kendisine köle ve ca-
riyeler, bir çok mücevherât ihsân ve on iki gün, gayet müdebdeb bir dü¤ün yap›l-
mas›n› irade buyurdu.

Sultanahmed meydan›nda çad›rlar kuruldu... Enva-i nefis taamlar, esbab-› ›yfl u
tarab ihzar olundu...

On gün on gece, kâffe-i erkân ve ekâbir-i devlet, tak›m tak›m davet edildiler.
Müzeyyen kâflânelerde, o dil-rübâ mahbûblar sâkilik ederlerdi. Gayet müzey-

yen bir surette tertip edilmifl sofralarda alt›n yald›zl› sahanlar içinde et’ime-i nadi-
de haz›rlanm›fl oldu¤undan binlerce zevât-› mutîre ve fukaraya ikrâm olundu.

On birinci gece, haremde gayet muhteflem bir k›na gecesi yap›ld›. Ve on ikici
gece, nîreyn-i âlem-i cemâl, nâil-i visâl oldular.

Art›k iki âfl›k mesudâne bir hayat geçiriyorlard›. Han›m dahi, alâyifl ü ezvâk-›
maddiyeden keff-i yed ederek dahil-i zümre-i ehl-i felâh oldu.

‹flte bu k›ssa da buldu pâyân
K›ssadan hisse al›r ârif olan (Çelik 1999: 65-68).

Sözlük
Akid: Anlaflma; Alâyifl ü evzâk-› maddiye: Maddi zevkler ve gösterifller; Azâd et:
Ba¤›fllamak; Azîm: Büyük; Binaen: Den dolay›, den ötürü; Cesim: Büyük, iri;
Cûfl et-: Coflmak; Cüret: Cesaret; Dahil-i zümre-i ehl-i felâh ol-: Kurtulufla eren-
lerin aras›na kat›lmak; Dem: An, zaman, vakit; Derakab: Hemen, derhal; Derya:
Deniz; Devrân: Dünya, felek, kader, talih, zaman, ça¤; Dil-rübâ: Gönül alan, gö-
nül kapan, güzel; Ekâbir-i devlet: Devletin ileri gelenleri; Encâm: Nihayet, son;
Enva-i nefis taam: Türlü türlü güzel yicekeler; Esbab-› ›yfl u tarab: Yemenin ve
e¤lenmenin sebepleri; Esrar: S›rlar; Et’ime-i nadide: Seçkin yemekler; Ezâ ü ce-
fa: ‹ncitme, can yakma; Ezvâk-› maddiye: Maddi zevkler; Feyâ-bad: Bundan son-
ra; Gark ol-: Batmak (suda); Helâk et-: Yok etmek, parçalamak; Huzur-› hümâ-
yûn: Padiflah›n huzuru; Hümâ: Devlet kuflu; Hümayun: Padiflaha ait; ‹hsân: Ba-
¤›fl; ‹hzar olun-: Haz›r edilmek; ‹lbâs et-: Giydirilmek (elbise, vb.); ‹stidat et-:
Yard›m istemek; ‹stirham: Merhamet, yalvarma, rica; Kâffe-i erkân: ‹leri gelen-
lerin hepsi; Kâr: ‹fl; Kâflâne: Mükemmel ev, köflk; Keff-i yed et-: El çekmek, ka-
r›flmamak, vazgeçmek; Kiyl ü kal: Dedikodu; Küstah: Kendini be¤enen; Mah-
bûb: Sevgili; Mâ-melek: Nesi varsa, var› yo¤u, olan› biteni; Mesudâne: Mutlu bir
flekilde; Meyân: Ara; Mucib ol-: Sebep olmak; Muvâcehe: Yüzleflme, yüzyüze
gelme; Muvafakat et-: ‹zin vermek; Mübafleret eyle-: bir ifle bafllama, bir ifle gi-
riflmek; Mücevherât: Elmas, zümrüt ve yakut gibi süs tafllar›yla bezenmifl olan ta-
k›mlar; Müdebdeb: Debdebeli, flatafatl›, gösteriflli; Müsterih ol-: Gönlü rahat ol-
mak, kayg›s›z olmak; Mütesâviyen: Eflit olarak; Müzeyyen: Süslenmifl, süslü; Nâ-
il-i visâl ol-: Kavuflmak; Nâle: ‹nleme, s›zlama ‹nleme; ‹stimdâd et-: Yard›m di-
lek, yard›m istemek; Nedim: Sohbet, meclis arkadafl›; Nedimâ-yi Padiflahi: Padi-
flah›n sohbet arkadafl›; Nîrân: Atefller; Nîreyn-i âlem-i cemal: Güzellik âleminin
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iki ›fl›¤›; iki sevgili; Pâyân: Son, nihayet; Sahabet: Yak›nl›k, dostluk; Saika: Sebep;
Sâki: ‹çki da¤›tan; Saray-› hümâyun: Padiflah›n saray›; Seyrangâh: Gezinti yeri;
S›hhat: Do¤ru olup olmama (bir haberin); fiah-› cihân: Dünyan›n flah›; fievket-
meab: Padiflah; Taaccüb: fiaflakalma, flaflk›nl›k; Taam: Yiyecek (Yemek, vb.);
Tahkik et-: Do¤ru olup olmad›¤›n› araflt›rmak; Tahlis et-: Kurtarmak, kurtar›lmak;
Takrir ver-: Bildirmek; Tarab: Sevinmekten gelen coflkunluk, sevinç, flenlik; Tez-
vic eyle-: evlendirmek; Ummân: Ulu, büyük, engin deniz; Üftân ü hîzân: Düfle
kalka; Varta-i helâk: yok olma tehlikesi; Yârân: Dostlar; Zarifü’t-tab: Huyu, ya-
rad›l›fl› hofl, güzel; Zevat-› mu’tire vü fukara: Zengin ve fakir kifliler.
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