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KISACA HAYATI:
Yaflayan âfl›klar›n ustalar›ndan biri

olan Mevlüt ‹hsani fiafak 1928 y›l›nda
Erzurum ili fienkaya ilçesi Bard›z buca-
¤›na ba¤l› Çermik köyünde do¤mufltur.1

Çiftçi bir baba ile ev han›m› bir an-
nenin ikinci çocuklar› olarak dünyaya
gelmifltir. Okul ça¤› geldi¤inde akranlar›
ile birlikte köyün okuluna bafllayan
Mevlüt, üçüncü s›n›fa kadar okumufltur.
On yafl›nda ve üçüncü s›n›fta okudu¤u
y›l arkadafllar› ile k›rda gezerken Kurtu-
lufl Savafl›ndan kalma bir bomba kapsü-
lü bulan Mevlüt bununla oynamaya bafl-
lar. Bu s›rada elinde patlayan bomba iki
gözünün de kör olmas›na yol açar. 

Bu nedenle ve on yafl›ndan sonra
okulu b›rakmak zorunda kalan âfl›k önce
bir demirci, daha sonra da marangoz ya-
n›nda ç›rak olarak çal›flmaya bafllar.
Görme özürlü birisi için marangozlu¤un
çok riskli bir meslek oldu¤unu bilen us-
tas› ona afl›kl›¤› önerir. K›sa sürede bel-
le¤inin kuvvetli oldu¤u anlafl›lan Mevlüt
bu tarihten sonra usta âfl›klar›n fliirleri-
ni çal›p okumaya bafllar. 

Yirmi yafl›nda iken amcas›n›n k›z›
S›rma han›mla evlenen Mevlüt ‹hsani
daha sonraki y›llarda saz çal›p türküler

söyleyerek hayat›n› kazanmaya, bu ara-
da da özellikle fliir yetene¤ini gelifltirme-
ye çal›fl›r. Dü¤ünlerde, âfl›k toplant›la-
r›nda kahvelerde söyledi¤i fliirler ve at›fl-
malarda gösterdi¤i söz ustal›¤› k›sa sü-
rede tan›nmas›n› sa¤lar. 

Zamanla âfl›kl›k sanat›n›n hikâye
icras› dal›nda da kendisini çevresine ka-
bul ettirir. Böylece, zaman›n›n usta afl›k-
lar› olan Posoflu Müdami, Ardanuçlu Ef-
kâri, Mustafa Ruhani ve Yaflar Reyhani
gibi isimlerin aras›nda sayg›n bir yer de
edinir. 

1970’li y›llarda Kars Çimento fabri-
kas›nda k›sa bir süre çal›flm›fl olan Mev-
lüt ‹hsani buradan emeklili¤ini takiben
1997 y›l›nda ‹zmit ili Körfez ilçesine göç
etmifltir. 

Yedi çocuk babas› olan Afl›k Mevlüt
‹hsani emekli iflçi olarak flu an ‹zmit
Körfez ilçesinde kendi ad›n›n verildi¤i
sokakta yaflamakta ve zaman zaman dü-
zenlenen âfl›k toplant›lar›na ve hemfleh-
rilerinin dü¤ünlerine kat›larak sanat›n›
icra etmeye devam etmektedir.

Afl›¤›n 17 A¤ustos 1999 tarihindeki
büyük depremde evindeki küçük çapl›
bir hasar›n d›fl›nda zarar görmemifl ol-
mas› sevindiricidir.
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SANATI:
A. Hikayecili¤i:
Bilindi¤i üzere edebiyat sanat›n›n

bafllang›çta dinle ba¤lant›l› olarak orta-
ya ç›kt›¤› genel bir kabüldür. Bu kabul
içerisinde Türk Edebiyat›n›n hemen bü-
tün tarihi eski toplumlarda oldu¤u gibi
tabiat dini ile ba¤lant›s› ve mitolojik un-
surlarla kar›flm›fl yap›s› günümüz halk
edebiyat› ürünlerinde de gözlemlenebil-
mektedir.

Mitolojik ça¤›n inan›fl k›r›nt›lar›n›
sistemli bir tarzda aktarma anlay›fl›n›
yans›tan destanlar›m›z içerisinde O¤uz
Ka¤an Destan›n›n ayr› bir yeri vard›r.
‹flte bizdeki halk hikâyecili¤i gelene¤i,
zamana ve toplumsal ihtiyaçlara dayal›
olarak Dede Korkut Hikâyeleri, Gaza-
vatnameler ve yar› kahramanl›k hikâye-
leri dönemlerini tamamlayarak günü-
müze yak›n zamanlarda oluflmufl Böyle
Ba¤lar benzeri gerçekçi halk hikâyeleri-
ne kadar ulaflm›flt›r. 

Böyle bir köklü gelenekten gelen hi-
kâyecili¤imizde Mevlüt ‹hsani’nin gele-
nek tafl›y›c›l›¤›, ve varsa gelenek içeri-
sinde yarat›c›l›¤› ve üslup özellikleri ne-
lerdir sorusu bu incelememizin konusu-
nu teflkil edecektir.

‹hsani’nin hikâyecili¤i ile ilgili,
özellikle lisans tezi düzeyinde çal›flmalar
yap›lm›flsa da bunlar belirli birkaç hikâ-
yenin s›n›rl› boyutta de¤erlendirilmesin-
den ileriye gidemememifl küçük incele-
melerdir.2

Hikâye repertuar›:
Afl›k Mevlüt ‹hsani’den anlatt›¤› hi-

kâyeleri derleme çal›flmalar› 1998 y›l›-
n›n Mart-A¤ustos aylar› içerisinde yak-
lafl›k befl ayl›k bir sürede tamamlanm›fl-
t›r. Bu süre içerisinde onun bize anlatt›-

¤› hikâyeleri anlat›fl s›ras›na göre flöyle
s›ralamak mümkündür:
1. Böyle Ba¤lar
2. Seyfet Çavufl
3. Ülker Sultan (Gitti Bülbül Soldu Gül)
4. Kumru ile Esmani
5. Kürflat Bey
6. Bedri Sinan ile Mahperi
7. Zafer ile Mah›firuz
8. Sümmani ile Gülperi
9. Leyla ile Mecnun
10. Afyonlu Ömer
11. Ferhat ile fiirin
12. Hac› Sayyad
13. Amasyal› Küçük Ali Bey
14. Alyar Bey
15. Necip ile Telli
16. Menekfle ‹le Lütfi Salih
17. Arzu ile Kamber
18. Afl›k ‹hsani ile Sakine
19. Meryem ile M›ç›la
20. Saraç ‹brahim

Yukar›daki liste gözden geçirildi¤i
zaman ‹hsani’nin fazla say›da hikâye
bildi¤ini söylemek mümkündür. Zaten
gelenek içerisinde bir âfl›¤›n hikaye an-
lat›c›l›¤›n› yetkin bir tarzda yerine geti-
rebilmesi için uzun k›fl gecelerinde ve
özellikle de ramazan aylar›nda hemen
her gece dinleyenlerine yeni bir fleyler
anlatacak kadar bir repertuar zenginli-
¤ine sahip olmas› gerekmektedir. 

Bu repertuar, ramazan ay›nda yir-
mi sekiz gece, teravih namaz› ile sahur
vakti aras›ndaki üç befl saatlik süreyi
her gün doldurabilecek bir zenginli¤i zo-
runlu k›lmaktad›r. Gelenek içerisinde,
her ne kadar âfl›¤›n her gece yeni bir hi-
kâye anlatma zorunlulu¤u yoksa da,
Afl›k Garip, Emrah ile Selvi ve Tahir ile
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Zühre gibi uzun soluklu hikâyelerin bir-
kaç gece sürdürülme flans› bulunmakta-
d›r. Bu durumu göz önünde bulundurun-
ca hikâyeci âfl›¤›n herhalde en az›ndan
on, on befl hikâyeyi temsili tarzda anla-
tabilmesi düflünülmektedir. Bu aç›dan
bak›nca da Mevlüt ‹hsani’nin hikâye re-
pertuar› zengindir demek mükündür.

Afl›k Mevlüt ‹hsani’nin anlatt›¤› hi-
kâyeleri, onlar›n yay›ld›¤› saha anlam›n-
da ve Türk co¤rafyas› aç›s›ndan düflün-
dü¤ümüz zaman flöyle bir tablo karfl›m›-
za ç›kmaktad›r: Sadece iki hikâye “Bedri
Sinan ile Mahperi” ve “Hac› Sayyad” da-
ha çok Azerbaycan co¤rafyas›nda yayg›n
olan hikâyeler aras›nda yer almaktad›r.
Geriye kalan hikâyeler için Anodolu co¤-
rafyas›nda yayg›n olan anlatmalar de-
mek pek yanl›fl say›lmaz. Bunlar› da,
“Ferhat ile fiirin” ve Arzu ile Kamber” gi-
bi teflekkülü eskiye dayal› iki hikâye d›-
fl›nda günümüze yak›n dönemlerin ger-
çekçi hikâyeleri olarak kubul edebiliriz.
Sözgelifli, Afl›k Sümmani’nin hayat› et-
raf›nda teflekkül etmifl olan “Sümmani
ile Gülperi” ve “Necip ile Telli” ile “Böyle
Ba¤lar” hikâyeleri geçen yüzy›l›n hemen
bafllar›nda teflekkül etmifl hikâyelerden-
dir.

Ancak, ‹hsani D. Düzgün’e yapt›¤›
aç›klamalarda3 Afl›k Garip, Bey Böyrek,
Emrah ile Selvi, Gül ile Sitemkar, Hurflit
ile Mahmihri, Kerem ile Asl›, fiah ‹sma-
il, Necip ile Telli ve Yaral› Mahmut gibi
hikâyeleri bildi¤ini ifade etmiflse de bun-
lardan sadece Necip ile Telli kendisinden
derlenebilmifltir. Bu durum, âfl›¤›n bu
hikâyelerden konular› itbariyle haberi
oldu¤unu, bunlar› dinledi¤ini yaln›z, an-
latabilecek kadar belle¤inde yer almad›-
¤›n› göstermektedir.

Hikâye tasnifçili¤i:
‹rticali fliir söyleme yetene¤i çok

güçlü olan Afl›k ‹hsani bu yönüyle âfl›k
karfl›laflmalar›nda oldukça fazla üne de
kavuflmufltur. Halbuki, baz› âfl›klar ya-
rat›c›l›klar›n›n azl›¤›ndan dolay› kendi
fliirlerini yaratmaktan daha çok usta
mal› fliirler söylemeye ve eski âfl›klar›n
eserlerini ve geleneklerini yaflatmaya
çal›flmaktad›rlar. Afl›k ‹hsani böyle de-
¤ildir. O, hikâyelerinin döflemelerinde
bile eski âfl›klar›n türkülerinden çok
kendi fliirlerini malzeme olarak kullan-
ma yolunu seçmektedir. Ayn› durumu hi-
kâyecili¤inde de görmekteyiz. O, gelenek
içerisinde anlat›lmakta olan belli bafll›
birkaç hikâyeyi afl›kl›k sanat› çerçeve-
sinde icra ederken yeni yeni hikâyeler
tasnif etmeye daha çok yatk›n görün-
mektedir.

Bir kaynak4 “Kürflat Bey, Böyle
Ba¤lar, Seyfet Çavufl, Ülker Sultan, Ma-
hide ile Nizam, Zafer ile Mah›firuz, Bed-
ri Sinan, Sail Bey ve Küçük Ali ile Züley-
ha” hikâyelerini Afl›k ‹hsani’nin kendi
tasnifi olarak vermektedir. 

Afl›¤›n kendisi de, hikâye derleme-
leri s›ras›nda Bedri Sinan Hikâyesini
Bard›z yak›nlar›ndaki Maksuto¤lu yay-
las›ndaki yer adlar›ndan yararlanarak
düzenledi¤ini, Böyle Ba¤lar hikâyesini,
plaktan duyarak etkilendi¤i, 

Böyle ba¤lar, böyle ba¤lar,
Bülbül ötmez gül bitmez,
Y›h›ls›n böyle ba¤lar.
ve,
“Baba nerden ald›n sen bu gelini”
nakaratl› türkülerden yararlanarak

tasnif etti¤ini belirtmifltir.
Yine afl›k, Sümmani, ve Leyla ile

Mecnun hikâyelerini de kendisinin dü-
zenledi¤ini belirtmektedir. 
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Bilindi¤i üzere hikâyeci âfl›klar›n
büyük ço¤unlu¤u anlatt›klar› hikâyele-
rin bir k›sm› hakk›nda böyle kendi tas-
nifleri oldu¤unu belirten ifadelere bafl
vurmaktad›rlar. Bunun temelinde benlik
ve sahiplenme kayg›s› aransa bile esasta
varyantlaflman›n ve gösteri sanat› özelli-
¤inden dolay› hikâyenin yeniden olufltu-
rulmas›n›n yatt›¤›n› kabul etmek gerek-
mektedir. Yani âfl›k hikâyeyi bir baflka
kaynaktan ö¤rense bile zaman içerisinde
onu kendisine göre de¤ifltirip zenginlefl-
tirince kendi tasnifi oldu¤u yarg›s›na
ulaflmaktad›r. 

Böyle Ba¤lar hikâyesi için, Afl›k ‹h-
sani gibi Afl›k Yaflar Reyhani de kendi
tasnifi oldu¤u düflüncesiyle araflt›rmac›-
lar›n karfl›s›na ç›kmaktad›r.5

Yine Do¤u Anadolu’da Afl›k Süm-
mani’nin hayat› etraf›nda anlat›lmakta
olan Sümmani Baba hikâyesinin bölgede
oldukça yayg›n oldu¤u bilinmektedir. Bu
nedenle yaflamakta olan bir âfl›¤›n, Yani
‹hsani’nin tasnif etti¤ini iddia etti¤i böy-
le bir hikâyenin yine k›sa sürede yayg›n
hale gelmesini beklemek mümkün de¤il-
dir. 

Bedri Sinan hikâyesi ise âfl›¤›n an-
latt›¤› di¤er hikâyelere oranla oldukça
uzun ve motifler yönünden de zengin gö-
rünmektedir. Onun ötesinde Kara Han
gibi kahramanlar, kölelik motifi, gezgin
tüccarlar, Buhara, Habeflistan gibi uzak
ülkelerin hikâyeye yerlefltirilmifl olmas›
da onun eski bir tasnif oldu¤u kuflkusu-
nu uyand›rmaktad›r.

Bu kuflkular›n ötesinde bir baflka
hikâye, Leyla ile Mecnun hikayesi daha
çok klasik edebiyat›m›z›n bir mesnevisi
iken halk hikâyesi olarak tasnifine sade-
ce Azerbaycan’da yay›mlanm›fl olan kril

harfli bir kaynakta rastlanmaktad›r.6

Afl›¤›n o kaynaktan yararlanmas›n› dü-
flünemeyece¤imize göre Leyla ile Mec-
nun’nun kendi tasnifi oldu¤u konusunda
karar k›lmakta yarar vard›r.

Yine ‹hsani’nin anlatt›¤› di¤er hika-
yelerin büyük bir bölümünün kendi tas-
nifi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Çünkü
onun tasnif etti¤i hikayelerin ço¤unda,
geleneksel hikayelerimizde pek al›fl›k ol-
mad›¤›m›z bir Türklük ve milliyetçilik
bilinci, tarihi kaynaklardan ö¤renilen
Türk tarihine iliflkin bilgi k›r›nt›lar› ve
günümüzün problemleri ifllenmektedir.
Ayr›ca bu hikâyeler di¤er klasik hikâye-
lerimize göre daha az motif içermekte,
sözgelifli çocuksuzluk ve do¤um gibi kla-
sik kompozisyonlar›n d›fl›nda yaflanm›fl
olaylar›n dramatize edilmesi biçiminde
görünmektedir. Ayr›ca, bunlar›n baflka
varyantlar›n›n oluflmam›fl bulunmas› da
bu görüflümüzü kuvvetlendirmektedir.

S›ralad›¤›m›z bu nedenlerden sonra
onun tasnifi olarak söyleyebilece¤imiz
hikâyeler flunlard›r: “Leyla ile Mecnun,
‹hsani ile Sakine, Meryem ile M›ç›la,
Seyfet Çavufl, Amasyal› Küçük Ali Bey,
Kumru ile Esmani, Kürflat Bey, Menekfle
ile Lütfi Salih, Zafer Bey ile Mah›firuz,
Saraç ‹brahim. 

Hikâyelerinin kaynaklar›:
‹hsani’nin kendi tasnifi olan hikâ-

yelerin kaynaklar›n› ortaya ç›karmak
âfl›k olarak onun kültür kaynaklar›n› be-
lirlemek bak›m›ndan oldukça önemlidir.
‹flte o terkibe ulaflma bak›m›ndan yapt›-
¤›m›z tespitler flöyledir:

“‹hsani ile Sakine” hikâyesi afl›¤›n
kendi hayat›n› ve aflk›n› konu olarak ifl-
lemektedir. 

“Meryem ile M›ç›la” Kerküklü ö¤-
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retmen ‹smet Bey’in anlatt›¤› olaydan
yola ç›k›larak düzenlenmifltir. 

“Seyfet Çavufl” hikâyesinin tasnifi
ise flöyle gerçekleflmifltir: Hasankaleli
Eskici ‹brahim Emi, Afl›k Murat Çoba-
no¤lu ile ‹hsani’ye hikâyelefltirmeleri is-
te¤i ile bir olay anlat›r. Anlat›lan olay
Bal›kesir’in köylerinden bir gencin Kur-
tulufl Savafl› s›ras›nda Filiz ad›nda bir
k›z› sevmesi ve daha sonra askere gitme-
si ile ilgilidir.

Afl›k ‹hsani, “Amasyal› Küçük Ali
Bey” hikâyesini su satan fakir bir çocu-
¤un suyunu bir baflka çocu¤un dökme-
sinden etkilenerek düzenlemifltir.

Kumru ile Esmani” hikâyesi yine
‹hsani taraf›nda düzenlenmifltir ve kay-
na¤›n›, âfl›¤›n yaflad›¤› yöredeki So¤anl›
Da¤› ile ilgili olarak anlat›lan bir efsane
ile “Beyin o¤lu Yörük k›z›” türkülü hikâ-
yesi teflkil etmektedir. 

Kürflat Bey hikâyesinin konusunu
da günümüzün bir olay› oluflturmakta-
d›r. Bunda da Kars’ta askerli¤ini yapar-
ken dedikodular üzerine hapse düflen ‹s-
tanbullu bir subay›n çekti¤i çileler hikâ-
yelefltirilmifltir.

“Menekfle ile Lütfi Salih” hikâyesi
zaman olarak Abdülhamit dönemi ile ‹s-
tanbul’un iflgalini seçmekte, K›br›s, Sa-
raybosna gibi yak›n zaman›n olaylar›n-
da yer alan önemli mekânlar kullan›l-
maktad›r.

“Zafer Bey ile Mah›firuz hikâyesi
olay örgüsü itibari ile klasik hikâyeleri-
mize benzemektedir. Hikâyede, Tebriz
Han› Alhan Bey’in o¤lu Zafer ile Van Va-
lisi’nin k›z› Mahifiruz’un aflk› anlat›l-
maktad›r. Bu hikayede kullan›lan me-
kânlar da yine klasik hikâye mekânlar›-
d›r.

Afl›k ‹hsani “Afyonlu Afl›k Ömer hi-
kâyesini” Kafkas göçmeni Recep A¤a ad-
l› birinden ö¤rendi¤ini söylemektedir.
Yaln›z yine kendi ifadesine göre bunu
çok de¤ifltirip yeniden düzenlemifltir.
Gerçekten bu hikâyede, Do¤u Anado-
lu’da çok yayg›n olarak okunan üç diva-
ni türkü malzeme olarak kullan›lm›flt›r.
Bunlar›n ilk dizeleri flöyledir:

Dün gece yar hanesinde yast›¤›m bir tafl
idi.

Ey hamamc›, o hamama güzellerden kim
gelir,

K›rm›z› gülün yan›nda hara minnet eyle-
mem
“Saraç ‹brahim” hikâyesi, hikâyele-

rimizde hiç rastlamad›¤›m›z bir kahra-
man› Timur’u kahraman olarak seçmek-
tedir. Timur’un o¤lu Ali Ekber’in k›z›
Gülflen ile fakir saraç ç›ra¤› ‹brahim hi-
kâyenin erkek ve kad›n kahramanlar›-
d›r. Hikâye mekânlar› Semerkant ve Bu-
hara olarak gösterilmektedir.

Hikâye anlat›c›l›¤› ve afl›¤›n üs-
lubu:

Y›llar önce P.Naili Boratav Kars ve
Erzurum çevresinde derleme yaparken
hikâye çevresi olarak adland›rabilece¤i-
miz bu bölgede kültürel yap› ile ba¤lant›-
l› bafll›ca dört anlat›m üslubunun olufl-
tu¤unu belirlemiflti.7 Afl›k ‹hsani bölge-
deki yerlilerden oldu¤u için onun anla-
t›m tarz›na yerli üslubu demek yerinde
olacakt›r. 

Ancak, bu üslup içerisinde ‹hsa-
ni’nin yeri nedir ve bir hikâye tasnifçisi
ve icrac›s› olarak bu üslup kompozisyo-
nu içerisindeki tercihleri nelerdir, soru-
sunun cevab›n›n da aranmas› gerekmek-
tedir. Çünkü, âfl›k, do¤up büyüdü¤ü Er-
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zurum ilinde âfl›kl›k yapt›¤› gibi, Sar›ka-
m›fl ve Kars’ta Terekemelerin ve Türk-
menlerin bulundu¤u çevrelerde de ayn›
sanat› icra etmifltir. Ayr›ca onun son za-
manlarda yar› profesyonelce yap›lan
âfl›k toplant›lar›nda televizyon gösterile-
rinde de s›k s›k görev alm›fl olmas› yetifl-
ti¤i kültürel havzan›n d›fl›nda ortak kül-
tür dili diyebilece¤imiz bir anlat›m tar-
z›ndan da etkilendi¤ini göstermektedir.
Çünkü, nisbeten Azerbaycan lehçesine
yak›n bir ses yap›s› bulunan Erzurum
a¤z›n›n ses özelliklerinin ço¤u Afl›k ‹hsa-
ni’nin dilinde kaybolmufltur. 

Bunun ötesinde, âfl›kl›k sanat› gü-
nümüz televizyon yay›nc›l›¤›n›n flov
programlar›nda oldu¤u gibi izleyicilerin
karfl›s›nda ve canl› olarak icra edildi¤i
için âfl›k, dinleyiciler üzerinde belirli et-
kiler oluflturmak ve onlar›n bilgi ve duy-
gu dünyas›n› flekillendirmek durumu ile
de yüz yüze bulunmaktad›r. Bunun yolu
da do¤rudan do¤ruya anlat›mdan geçti-
¤ine göre burada yap›lmas› gereken fley
Afl›k ‹hsani’nin anlat›m tercihlerini or-
taya koymak ve bu tercihlerle dinleyen-
leri hangi sonuca tafl›mak istedi¤ini be-
lirlemektir.

Canland›rmaya Dayal› Gösteri
Sanat› Özellikleri:

Halk hikâyecili¤i daha çok olay
kahraman›n canland›r›lmas›na dayal›-
d›r. Bu canland›rmada onun di¤er insan-
larla iliflkilerinin anlat›lmas› ve karfl›-
laflt›¤› olaylara gösterdi¤i tepkilerin ak-
tar›lmas› esast›r. Bu nedenle anlat›mda
bir canl›l›¤›n, bir canland›rma yaklafl›-
m›n›n bulunmas› gerekmektedir. Afl›klar
bu canland›rma iflini daha çok konuflma
dilinin imkânlar›n› kullanarak gerçek-
lefltirmektedirler. Afl›k ‹hsani üslubunda
bunlar› flöyle kullanmaktad›r:

1. Diyalogla anlat›m:
Hikâye kahraman› ve onun hayat›,

hikâyelerde hep ikinci derecedeki kahra-
manlarda yap›lan konuflmalar fleklinde
sürdürülmektedir. Buna birkaç örnek
verirsek:

Hamama geldi. ‹çeri girince, g›z›n
anas› görünce, flöyle dondu gald›:

-G›z›m, senin ad›n nedir?
-Benim ad›m Peridir.
Bafllad› a¤lamaya:
-Yavrum, Perim, benim üç ay önce

bir g›z›m öldü, Gülflen. Bütün sana ben-
ziyordu yavrum. Madem ki o öldü. Sen
de ona benziyorsun yavrum, ben varl›¤›-
m› bütün sana verece¤im. Kimsem yoh-
dur benim. Sade bir g›z›m var›d›. O da
öldü gitdi. fiimdi bütün varl›g›m› terke-
decegim, sene verece¤im. Sen al. 

-Olur ana. Olur ana, dedi. 
Efendim! Gülflen Sultan zeki bir

k›zd›. Eee, olduhça genç gafas›. Bunlar
bafllad›. Anas›n› sabunnad›. Y›had›, da-
rad›. Anas›n› geydirdi. Kendi de y›hand›. 

-Yavrum, gocan var m›?
-Var evet!
-Fakir misin?
-Çoh fakirim.
-Yavrum, ben sene saray›mda saray

vereyim. Daha ne luzum var. 
Geldi gocas›na dedi ki:
-Olm›ya ifli belli edesin. Art›h ifl ye-

rine gelmektedir, dedi. 
(Saraç ‹brahim Hik.)
2. Soru-cevap üslubu:
Afl›k ‹hsani’nin anlat›m tarz›nda

görülen önemli özelliklerden birisi de ge-
ne olaylar› canl› tutmaya yönelik bir
tarz olan soru-cevap fleklidir. Dinleyen-
lerin nabz›n› elinde bulundurmak iste-
yen politikac›lar›n topluma direk soru
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sormas› ve ard›ndan da yine kendileri-
nin soruyu cevaplamas› gibi ‹hsani de
olay anlat›rken sorular sormakta, sonra
da cevab› kendisi vermektedir. Bedri Si-
nan hikâyesinden al›nan afla¤›daki bö-
lümde bunun bir hayli örne¤ine rastla-
mak mümkündür:

Evet! Sinan Bey arhadafllar›yla yo-
la düflüp geceli gündüzlü eylenmeden yo-
la gitmeye bafllad›lar. Ya eflgiya Ganl›
Gas›m nerdeydi? Alagez da¤lar›n›n ma-
¤aralar›ndayd›. Alegez Da¤lar›na gitme-
di. Sinan Bey haber al›r almaz ordusuy-
le asgeriyle gidecekti. Asgeriyle eflgiyay›
bulup kasecekti. Gurnaz eflgiya gitmeye
bafllas›n. Nereye? Öyle bir tarafa gidiyor-
du ki, öyle bakal›m ki nereye gidecek?
Evet! Sinan Bey arhadafllar›yla yola dü-
flüp geceli gündüzlü eylenmeden yola git-
meye bafllad›lar. Ya eflgiya Ganl› Gas›m
nerdeydi? Alagez da¤lar›n›n ma¤arala-
r›ndayd›. Alegez Da¤lar›na gitmedi. Si-
nan Bey haber al›r almaz ordusuyle as-
geriyle gidecekti. Asgeriyle eflgiyay› bu-
lup kasecekti. Gurnaz eflgiya gitmeye
bafllas›n. Nereye? Öyle bir tarafa gidiyor-
du ki, öyle bakal›m ki nereye gidecek?
Günler geçdi, aylar geçdi, bu da gitdi.
Nereye gitdi? Günün birinde Pakisdan›n
Garaca flehrine geldi. Garaca flehrinde
günlerce al›flverifl yapmahda olsunlar.
Ne bahs›nlar. Bir gün tellal ba¤›r›yor

3. Devrik cümleler:
Devrik cümle yaz› dilinden çok ko-

nuflma dilinin bir yap›sal özelli¤idir. Ku-
rall› cümlenin insan düflüncesine, insan
mant›¤›na hitap etmesinin yan›nda dev-
rik cümlenin duyguland›rma amaçl› ol-
du¤u görülmektedir. Genel olarak hikâ-
yeyi, yaflanm›fl olan gerçeklerin anlat›m›
olarak alg›layan âfl›¤›n, üstlendi¤i rolle

ve yapt›¤› gösteri ile dinleyenlere olay›
yaflatmaya çal›flt›¤› bilinmektedir. Bu
yaflatma düflüncesi çerçevesinde yap›lan
iflin ço¤unlukla hüzün, ac›, elem ve ›st›-
rap duygular›n› hissettirmek oldu¤u da
görülmektedir. ‹flte bu duygusall›k anla-
t›m tarz›na belirli bir bölümü ile devrik
cümle biçiminde yans›maktad›r. Sözgeli-
fli Bedri Sinan Hikâyesinden al›nan afla-
¤›daki iki cümle bunu aç›kça gösterir ka-
n›s›nday›z:

Amma o arada birden bire uyand›
Bedri Bey. 

Bi daha gemiye bindi Mahperi. Gi-
diyor gemi. Dalgaland› denizlerde.

Arasözler:
Yukar›da sözü edilen duygusall›¤›n

dinleyenlere yaflat›lmas› âfl›kl›k sanat›-
n›n önemli amaçlar›ndan biridir. Afl›k
‹hsani hikayelerle ilgili bir de¤erlendir-
mesinde flöyle söylemektedir:

Benim meclislerimde a¤lamadan ç›-
han olmazd›. Hiç a¤lanmadan ç›han
meclisim olmad›. Hep a¤lad›rd›m. Zaten
âfl›¤›n rengi sar›d›r. Gözü yafll›d›r. Boynu
büküktür. Afl›h söyledirken a¤lat›r. Mese-
la bah›yorum ‹zzeti ‹kram (‹zzet Alt›n-
mefle) a¤lat›yor. Onun hakk› o. Amma
âfl›h a¤latacak. Çünkü âfl›k söyledigi sö-
zü halk›n ruhuna yerlefldirmelidir ki. 

Bu sözlerden anlafl›ld›¤› kadar›yla
âfl›k dinleyenleri duyguland›r›p onlara
olaylar› yaflatmaya çal›fl›rken, âfl›¤› din-
lemeye gelenler de zaten duygulan›p a¤-
lamay› arzu etmektedirler. Çünkü, elefl-
tirmenlere göre edebiyat bir estetik, bir
güzellik sorunu de¤ildir, flöyle ya da böy-
le her sanatç›, okuyucu ya da izleyici
üzerinde bir etki, bir sonuç görmek is-
ter.8 Bu nedenle de sanatç›lar ve tabii ki
gösteri sanatç›lar› dinleyicide uyand›r-
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mak istedikleri duygular› göz önünde
bulundurarak de¤iflik anlat›mlara bafl
vururlar. 

Bir yaklafl›ma göre edebiyat sanat-
ç›s› dinleyiciler üzerinde e¤lendirme,
duyguland›rma ve ö¤retme olmak üzere
üç de¤iflik etki göz önünde bulundurur.9

Bir edebiyat sanatç›s›, bir tiyatro sanat-
ç›s›, bir meddah, hatta yüzy›llar önce ya-
flam›fl olan atalar› gibi bir flaman din
adam› görüntüsü çizen âfl›k da bu ilkele-
ri göz önünde bulundurarak hikâyelerini
anlatmaktad›r. Ve tabii olarak da dinle-
yicide görmek istediklerini gerçeklefltir-
mek için eserle dinleyiciler aras›na gire-
rek arasözlere bafl vurmaktad›r. Bu ara-
sözler:

1. Ö¤retme amaçl› arasözler:
‹slamiyet öncesinin flamanlar›nda

oldu¤u gibi günümüzün âfl›klar›nda da
bir bilicilik gözlemlenmektedir. Bu, ge-
nel anlamda yaflad›¤› topluma göre daha
üst düzeyde bilgi sahibi olan âfl›¤›n hikâ-
yeleri anlat›rken dinleyenlerini baz› ko-
nularda bilgilendirme istedi¤i fleklinde
görülmektedir. Hikâyelerin de¤iflik bö-
lümlerine serpifltirilmifl olan ‹slâmiyetin
temel kavramlar›yla ve peygamberler
tarihi ile ba¤lant›l› bilgiler âfl›k taraf›n-
dan aç›klamal› bir tarzda dinleyicilere
aktar›lmaktad›r. Mesela afla¤›da Süm-
mani ile Gülperi hikâyesinden al›nan ör-
nek bunu ortaya koymaktad›r. Sümmani
Sevgilisi Gülperi’ye bir mektup yazar.
Afl›k bu türkü fleklindeki fliirsel mektu-
bu okuduktan sonra sanki fliiri yorumla-
yan bir edebiyat ö¤retmeni gibi onu aç›k-
lamaya çal›flmaktad›r:

Evet! Sümman›n›n sevgilisi bu mek-
tubu yazm›flt›. O kadar anlaml› mektup
ki. O kadar anlaml›. “Gönülden sevmi-

flem diyor yar. Degildir yalan. Elimde de-
gil bah. diyor. Yetifl ki ba¤›n› ederler ta-
lan, irade hürmet elimde degil. Bilmem
ne flekilde bu sizin eller, biz Narmana
gelsek bize ne derler. Yani ben bir kad›-
n›m, ben gelirsem bana ay›bolmaz m›?
Sen gelsene he! Biz Narmana gelsek bize
ne derler. alemin ba¤›nda öter bülbüller.
Gelsem bana ne deller. Alemin ba¤›nda
öter bülbüller. Bülbülüm, dal›mda degil.
Yani bu anda ben tekim, oturuyorum.
Bülbülüm dal›mda degil gülüm amma.
Çoh anlaml› türküler çok.

2. Duyguland›rma amaçl› arasözler:
Halk hikâyesi olay aktar›m› gibi gö-

ründü¤ü için ço¤unlukla ona narrasyon
gözüyle bak›lm›flt›r. Halbuki, olaylar›n
geliflmesi, kahraman›n çile çekmesi, ta-
hammül etmesi, ac›ya ve kedere katlan-
mas›, gurbete düflmesi, sevgiliden ayr›l-
mas› dinleyenleri hüzünlendiren durum-
lard›r. Bu hüzün do¤rudan do¤ruya insa-
n›n duygusall›¤›n› yaflamas› ve bu yolla
rahatlamas› anlam›n› da tafl›maktad›r.
Söz konusu olan bu rahatlama hem hi-
kâyeci âfl›k için, hem de dinleyicileri için
geçerlidir. Yukar›daki bölümlerde belir-
tildi¤i gibi, âfl›k kendisini dinlemeye ge-
lenlerin a¤lamadan edemediklerini bir
övünme vesilesi olarak da beyan etmek-
tedir. Onun ötesinde derlemeler s›ras›n-
da ve hikâyeler anlat›l›rken birkaç defa
kendisinin a¤lamakl› oldu¤u ve gözlerin-
den yafllar döktü¤ü gözlemlenmifltir. Bu
a¤laman›n temelinde anlat›lan olay› ger-
çekten yaflanm›fl macera gibi alg›lama
anlay›fl› yatmakla beraber sonuçta var›-
lan nokta ayn› duyguyu dinleyenlere ya-
flatmakt›r.

Afl›k, bu duyguland›rma amaçl› ara-
sözleri hüzünlendirici durumlara dinle-

Y›l: 13  Say›: 51

Millî Folklor 87



yenlerin dikkatleri çekmek amac›yla
kullanmaktad›r.

3. E¤itme amaçl› arasözler:
Örgün e¤itimin henüz oluflturula-

mad›¤› dönemlerde ve özellikle de k›rsal
kesimde genifl kitleler yayg›n e¤itim de-
di¤imiz bir yolla davran›fl ediniyordu.
Görerek, yaflayarak, gözlemleyerek ger-
çeklefltirilen bu e¤itimde toplumsal
normlar davran›fl kal›b› olarak insanla-
ra aksettiriliyor, özenme ya da tepki
oluflturma yoluyla iyiye, güzele, do¤ruya
ulafl›l›yordu. Yani birer edebiyat sanat›
ürünü olarak görülen bu eserlerin e¤itim
ifllevi de vard›. Geçmiflten günümüze
ulaflan uzun bir çizgide, destanlar›m›z›n,
efsanelerimizin, masal ve hikâyelerimi-
zin bu e¤itim ifllevi üzerinde pek durul-
mamaktad›r. Halbuki, Dede Korkut’ta
oldu¤u gibi o çizgiden günümüze ulafla-
rak teflekkül eden hikâyelerimizde de
kahramanlar›n tav›r ve hareketleri bir
anlamda model kiflilik oluflturmaya yö-
neliktir. Yani, âfl›k hikâyeyi anlat›rken,
onu canland›rman›n ötesinde iyi davra-
n›fl› ödüllendirme, kötü davran›fl› yerme
yolunu seçmektedir. Bunu yaparken
amac› hiç flüphesiz do¤rudan do¤ruya
e¤itimdir. Yaln›z, âfl›k ço¤u zaman dinle-
yenlerin anlat›lanlardan kendilerinin
bir hisse ç›karmas›n› beklemeden ve
do¤rudan olaya müdahale etmekte ve
kahraman› hemen ya cezaland›rmakta
ya da övmektedir. Mesela birkaç de¤iflik
hikâyeden ald›¤›m›z afla¤›daki bölümler
âfl›¤›n kahramanlar› nas›l yarg›lad›¤›n›
göstermektedir:

Ama bu kadar terbiyeli delikanl› ki,
gap›n›n önüne geldi ki, üstüne ter aht›.
“Ben bunun nas›l gap›s›n› çalar›m, bil-
medigim insan›n h›” Terbiyeli insanlar

böyledir. Baz› insanlar vard›r hemen
zorp diye girer. Bunun bir adab› var.
Adab› ile yap›n. (Alyar Bey Hik.)

Aziz dostlar! Öyle bir savafl edildi
Tiflisde ki, öyle bir savafl edildi. O mem-
leket inim inim inledi. Onun yüzünden
nice insanlar, nice canlar kesildi. ‹flte bu-
rada sebep nedir? Ahlâks›z gar› erkege,
memlekete, insanl›ga zarar verir. Ahlâk-
s›z insan kim olur olsun. (Alyar Bey
Hik.)

Amma day›s›n›n aylesi hiç Gamberi
sevmezimifl. Muhannet ya. Halbuysa in-
sanlar›n muhanneti muhannet olur. Ya
senin yan›na gelmifl. (Arzu ‹le Kamber)

Ferhat öldü. Ferhat› geldi adamlar›
götürdü. Ve herkesi yasa bo¤du. Aradan
üç gün geçmiflti. Keygavus öldü. Hem de
ba¤›ra ba¤›ra öldü. Keygavus öldü. Çün-
kü hillenin ah›beti periflann›ht›r. Lakin
burada en üzüldügüm bir fley var. fiirin
Ferhata ah demedi. Gözyafl› dökmeden,
Keygavusun mezar›n›n bafl›nda kendisi-
ni p›çahlay›p fiirin Keygavusun bafl›nda
öldü. Bu mahanetlik de¤il de nedir? (Fer-
hat ile fiirin)

Anlat›m Kal›plar›:
Dil bilimciler dili “bildiriflme” ola-

rak tan›mlarlar. Bu tan›mda sosyolojik
bir boyutun bulundu¤u gerçektir. Toplu
halde yaflayan insanlar›n “gizli anlaflma-
lar sistemi”nde ortak kullan›mlar›n›n,
ortak kabullerinin bulundu¤u kolayca
fark edilir. Bu ortakl›k müflterek sözcük
kullan›m›nda yayg›nken sözcük grubuna
ve cümleciklere, hele cümlelere do¤ru
büyütüldükçe azalmaktad›r. Bu azalma-
da kiflisel tercihlerin farkl›l›¤› önemli rol
oynamaktad›r. Ancak, yine de bu kiflisel
tercihler içerisinde ortak ifadelerin var-
l›¤› gözlemlenmektedir. Sözgelifli, deyim
ve atasözü dedi¤imiz kal›plaflm›fl sözler
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bu anlamda bir baflkas› veya baflkalar›
taraf›ndan aynen tekrar edilen söz klifle-
lerinin haz›r malzeme olarak kullan›l-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

‹flte bu haz›r malzemelerin veya ka-
l›plaflm›fl ifadelerin bir bölümü araflt›r-
mac›lar taraf›ndan formel olarak adlan-
d›r›lmaktad›r.10 O nedenle burada Afl›k
‹hsani’nin hikâyecilik sanat› de¤erlendi-
rilirken formeller de anlat›m kal›plar›
içerisinde bir bölüm olarak ele al›nm›fl-
t›r. 

1. Formeller:
Afl›k ‹hsani’nin hikâyelerde kullan-

d›¤› formüle edilmifl ifadeleri birkaç
grupta toplamak mümkündür:

a. Bafllama formelleri:
Halk hikâyecili¤inin yayg›n oldu¤u

bölgelerde zaman içerisinde oluflan sos-
yal gruplanmalar yine zaman içerisinde
belirli anlat›m tarzlar›n›n ortaya ç›kma-
s›na da yol açm›flt›r. Elbette ulafl›m›n ve
kitle iletiflimin en az düzeyde oldu¤u dö-
nemlerde bu anlat›m tarzlar› aras›ndaki
fark belirgin bir durumda idi. Ayr›ca söz
konusu bu farkl›l›k ortak kal›p ifadeler-
de ve özellikle de bafllang›ç formellerin-
de hissedilmekte idi. Bugün bile yafla-
makta olan hikâyeci afl›¤›n Türkmen,
Terekeme ya da yerli olmas›na göre bafl-
lang›ç formellerinin de¤iflti¤i fark edil-
mektedir. Yaln›z, ulafl›m›n ve kitle ileti-
flimin artmas› farkl› kültürel havzalarda
yetiflmifl âfl›klar aras›ndaki üslup fark›-
n›n zamanla azalmas›na ya da kar›flma-
s›na yol açm›flt›r. Bu nedenle Afl›k ‹hsa-
ni’nin bafllang›ç formellerinde de¤iflik
birkaç tarz› izlemek mümkündür. fiöyle
ki:

a.1. Hitap formeli: 
‹hsani hikâyelerine bafllarken ço-

¤unlukla dinleyenlere hitap ederek an-
latmaya bafllamakta, belirli bir kal›p ifa-

deyi sürekli kullanmamaktad›r. Bu hi-
tap sözü genel olarak “dostlar, dinleyici-
ler, muhteremler” gibi kelimeleri ihtiva
etmekte, bunu takiben âfl›k hemen hikâ-
yeye girmektedir. Örnekler:

Evet! Aziz dinleyiciler,
fiimdi burada söyleyece¤imiz hikâ-

yemiz; Bedri Sinan-Mahperi hikâyesi. 
Evet! Aziz dinleyicilerim,
Hikâyelerden önce bir döfleme, bir

fliir, iki fliir veyahut üç fliir ohunurdu.
(Kerküklü Meryem ile M›ç›la)

Evet! Aziz muhteremler:
Semergantde Topal Timurun, yani

fiah Timurun Ekber isminde bir o¤lu
vard›. (Saraç ‹brahim)

a.2. Klas›k Edebiyat formeli:
‹ran etkisiyle geliflmifl olan ve Fars-

ça tamlamalarla sürdürülen bu formele
ancak birkaç hikâyede rastlanm›flt›r.
Öyle san›l›r ki, Acem üslubu, ‹ranl› üslu-
bu, ya da Azeri üslubu diyebilece¤imiz
bu anlat›m tarz› ile hikâyeye bafllayan
hikâyecileri de dinlemifl olan ‹hsani on-
lar›n etkisini hissettirmekte, ancak bu-
nun çok s›n›rl› kald›¤› da görülmektedir.

S›rr› meflgulat, vesfi hikâyet. fiöyle
söylerler ki, zaman›n birisinde, Bitlisde
çoh büyük bir Hac› Sait Efendi var idi.
Hac› Sayyad. (Hac› Sayyad Hik.)

Aflk› rivayet, vesfi hikayet, pirimiz-
den himmet. Üstadlar›m›zdan, geçmifl
ozanlardan bizlere galan hikâyeler, yadi-
garlar. (Menekfle ‹le Lütfi Salih Hik.)

Aflg› rivayet, vesfi hikâyet, pirimiz-
den himmet. Üstadlardan bize galan he-
diyeler, yadigarlar.

Evet! Aziz muhteremler,
Semergantde Topal Timurun, yani

fiah Timurun Ekber isminde bir o¤lu
vard›. (Saraç ‹brahim Hik.)
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b. Geçifl formelleri:
‹hsani’nin hikâyelerde kulland›¤›

geçifl formellerinde, bafllang›ç formelleri-
ne göre nispeten daha istikrarl› bir çizgi
fark edilmektedir. Zaman zaman unutu-
lan ya da farkl›laflan bafllang›ç formelle-
rine karfl›l›k geçifl formellerinde biraz
daha kararl›l›k vard›r. Fakat, yine de ge-
lene¤e daha s›k› ba¤l› olan di¤er âfl›kla-
ra göre ‹hsani kendisini biraz özgür his-
setmekte, kal›p ifadeleri de¤ifltirme hak-
k›n› kendisinde bulmaktad›r. 

Afl›klar geçifl formellerini, bir za-
mandan di¤er bir zamana geçiflte, bir
mekândan uzaklafl›p gitme durumunda,
saya bölümünden fliire geçiflte kullan-
d›klar› halde ‹hsani bunu sadece epizot
de¤iflikli¤inde kullan›r görünmektedir.

Genel olarak “........makta olsun, gel
haberi ......dan verelim” kal›b›n›n küçük
de¤iflikliklerle uygulanm›fl türevlerin-
den baz›lar› flöyledir:

Ganl› Gas›m geçip getmekte olsun,
gel haberi biz Sinan Beyden vereceyiz.
(Bedri Sinan)

Evet aziz dostalar, gel gelelim ner-
den haber veriyoruz: (Necip ili Telli)

Çam Ç›ra köyünde bafllar iflletmeye
ve yapmaya. amma, biz kimden haber ve-
relim? Beyden, Beyin köyünden. (Kumru
ile Esmani)

Bunu bu flekil söylemekte olsun. Gel
haberi kimden verelim. Sinan Bey. (Bed-
ri Sinan)

Burada çal›flmakta olsun amma gel
haberi kimden verelim, Tiflisli Mahmut
Pafladan.

(Alyar Bey)
c. Bitirifl formelleri:
Afl›k ‹hsani de di¤er hikâyeciler gi-

bi hikâyelerini genel olarak bir dua ile

bitirmektedir. Bu dua, hikâyenin sonucu
ile ba¤lant›l›, dinleyenlere iyi dilekler
içeren bir sözdür. Ancak, âfl›¤›n böyle
tam klifleleflmifl bir formel ifadesinden
söz etmek de zor görünmektedir. Bu an-
lamda birkaç hikâyenin bitirifl sözleri
flöyledir:

Memleketinde aylesi, kendisi, o¤lu
Celal yaflad›. Günnerce ömür geçirdi.
Ömrü ne kadarsa yafl›y›p öbür dünyaya
nakletdi. Göçdü gitdi. Sizlere, dinniyen-
lerimize, arhadafllar›m›za da Cenab›
Hak f›rsatlar versin. (Saraç ‹brahim)

Günler ac›yla geçer. Anas› öbür dün-
yaya göçer. Cenab› Hak dinneyen arha-
dafllar›m›za uzun ömür versin. (Necip ili
Telli)

Bizim hikâyemiz de burada sona er-
di. (Menekfle ‹le Lütfi Salih)

Atasözleri:
Atasözleri de kal›plaflm›fl sözlerden

birisidir. Onlar›n da deyimler gibi anlat›-
m› güzellefltirme çabas› bulunmaktad›r.
Ayr›ca dinleyenleri etkilemeyi, duygu-
land›rmay› ve e¤itmeyi de düflünen âfl›-
¤›n atasözlerinden yararlanmas› kaç›n›l-
maz bir sonuçtur. Zaten hikâyecilik gele-
ne¤imizin beslendi¤i kaynak olan Dede
Korkut hem mukaddimesinde hem de
hikâyelerde bu tarza yön vermektedir.
Nitekim ‹hsani, belirleyebildi¤imiz ka-
dar›yla anlatt›¤› yirmi hikâyede afla¤›-
daki atasözlerini kullanm›flt›r:

Gad›n insan› hem vezir eder, hem
rezil eder. (Alyar Bey)

As›ls›z insan as›ls›z olur. (Amasyal›
Küçük Ali Bey)

Perflembenin gelifli çarflambadan
bellidir. (Bedri Sinan)

‹git igidi gözünden tan›r.(Bedri Si-
nan)

Y›l: 13  Say›: 51

90 Millî Folklor



M›zra¤a yumruk vurulmaz. (Ker-
küklü Meryem ile M›ç›la)

Muhabbet bir elma, onlar da gönül
alma. (Necip ile Telli)

Gencin gözü horoz gözüdür. (Necip
ile Telli)

At› gence be¤endireceksin, gad›n›
yafll›ya. (Necip ile Telli)

Büyük bal›k küçük bal›¤› yer. (Af-
yonlu Afl›k Ömer)

Hikâyelerde modernleflme:
Afl›kl›k sanat›ndaki hikâyecilik, tu-

luat tiyatrosu oyunculu¤u gibi, günümü-
zün televizyon kanallar›ndaki canl› flov
programlar› gibi bir defal›k gösteri gibi
alg›lanmakta, gösterinin her tekrar›nda
ona yeni bir flekil verilmektedir. Ayn› du-
rumu halk müzi¤imizin uzun havalar›n-
da da görmekteyiz. Uzun hava ya da
yüksek hava denilen örnekler bu yüzden
notaya da al›namamaktad›r. Çünkü,
uzun havay› seslendiren sanatç› onu her
defas›nda biraz farkl› bir tarzda icra et-
me yolunu seçmektedir. Bu anlay›fl halk
hikâyesinde de kendisini göstermekte,
her anlat›mda biraz de¤iflen hikâye
onun dinamik bir yap›ya sahip oldu¤unu
da göstermektedir. ‹flte bu dinamik yap›
zamanla ortaya ç›kan sosyal de¤ifliklik-
lerin, medeniyet de¤iflikliklerinin de hi-
kâye bünyesine aktar›lmas› sonucunu
do¤urmaktad›r. 

Bunun ötesinde Afl›k ‹hsani günü-
müzün bir âfl›¤› olarak hâlâ hikâye tas-
nif etmeye devam etti¤i için flu anda
içinde buldu¤umuz uygarl›k dairesinin
ürünleri ço¤u zaman fark›nda olmadan
hikâyelerin bünyesine yans›t›lmaktad›r.
Ayr›ca, ayd›nlarla s›k s›k bir araya ge-
len, Türk tarihi ve Türk edebiyat› konu-
sunda kulaktan dolma bilgi edinen âfl›k

bunlar› hikâyelerine malzeme olarak ba-
flar›l› bir flekilde yerlefltirmektedir. Söz-
gelifli bir hikâyesinde “Türk milleti mu-
safir sahibidir. Gona¤› sever. Hatta müs-
lüman olmadan önce bile flamanizm za-
man›nda da gayet musafiri severlerdi”
diyerek flamanizmden haberdar oldu¤u-
nu göstermektedir. Yine bir baflka hikâ-
yesinde, Bedri Sinan’da hikâye kahra-
man› Taklamakan çölüne, Tibet yaylas›-
na, Karanl›k da¤lar›na ve Himalaya’ya
gitmektedir. Ayn› hikâyede Birmanya da
klasik hikâye mekanlar›n›n d›fl›nda âfl›-
¤›n gurbet hayat›nda yerini almakta,
Hindistan’da müslüman olmayan Çeçen-
lerden söz edilmektedir. Sözü edilen bu
özel adlar bugüne kadar klasik hikâyele-
rimizde görmeye pek de al›fl›k olmad›¤›-
m›z isimlerdir. 

Yine klasik hikâyelerimizde kahra-
manlar muhakkak statülü bir baban›n
çocu¤u olarak dünyaya gelmektedirler.11

Bu statü bafllang›çta padiflah, flah, han
ve bey iken, zamanla ticaretin geliflmesi
sonucu tacire, daha sonra âfl›klar›n say-
g›nl›¤›n›n artmas› ile de âfl›kl›¤a kadar
uzanm›flt›r. Bu durumu ‹hsani’nin hikâ-
yelerinde de gözlemleriz. Ancak, onun
anlatt›¤› baz› hikâyelerde kahramanlar
art›k statülerini ailelerinden almak yeri-
ne gördükleri e¤itimle kendi sayg›nl›kla-
r›n› bizzat kendileri belirlemektedirler.
Nitekim, Menekfle ile Lütfi Salih hikâye-
sinde kahraman ekonomi yüksek tahsili
görmüfltür. Seyfet Çavufl hikâyesinin
kahramanlar›ndan birisi ziraat mühen-
disi, di¤eri ö¤retmendir.

Zamanla geleneksel kahramanlar-
da bile de¤ifliklik ortaya ç›kmaktad›r.
Sözgelifli, Böyle Ba¤lar hikâyesinde Hü-
seyin’in önüne ç›kan h›z›r erkeklik gücü
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kazanmas› için ona suyla içece¤i haplar
vermekte, Alyar Bey hikâyesinde kahra-
mana mahkemeden celp gelmektedir.
Üstelik de bu celp kar›s›n›n açt›¤› boflan-
ma davas› ile ilgilidir.

Bütün bu de¤erlendirmeler, yani hi-
kâyelerin konusu, formellerin yap›s›, hi-
kâyeye aktar›lan yenilikler ‹hsani’nin,
gelenek çezgisinden ayr›larak kendisine
has bir hikâye tasnif ve icra etme tarz›
oluflturma düflüncesinin bir sonucu ola-
rak dikkati çekmektedir.
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