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Haik hikiyelerimizin_asılkahramanı olan-"işık"ın etrafınd.. bulunan ve olayların akışında aktif rol
. oynayan "ak", "kira" ,ve "arap" lakaplı olanlardır. Söz konusu tiplereskidevlet teşkilatUnızla ilgili olup,
"potıaÇ" (YaJma )'eyaıaJan) adetinin ortaya çıtınasından sonra görülmeye başlanmıştır.

SUMMARY

some of thechanıcters that arearomıd the minstrel, themainc~ter ofoôr folkta1es, and wliichplay
,active roles in thecurrency of the events, havesuchnicknames as white, black or Digger. These
characters dealing with·oor governmen.tal organizations, were metafter the appearance ot "potlach" (pillage or

- -

Plundeı') ttadition.

~:ha1k hikiyelerimizin'bu adla wiınmasına yol açan ve vakanın asıl merkezini teşkil eden
·~"m etrafında, olayların akışında aktif roloynayan kahramaiıla da vardır ki, yazımızda·söz. konusu
ede<:elimiz "Alt",."Kafa" ve "Arap" vasıfı tipler bugruba girerIer.

-Bahsi geçen tiplerin halk hikiyelerindeki yerini veönemini test ıl edebilmek içinTürkler'in eski devlet
leJkilat1anna, dolayısıylaeski diıılenne bakm~ gerekecektir. Zira bu kahramanların vakanin seyrini
de~ti kabiliyetini, an1aUdaki fonksiyonunu, hikiyenin asıl kahıamaııt ile olanmi1nasebetini ortaya
koyabilmek, ancak bu yoDam~d(lr.

TOrk folkloniiıda "ak", "kara" kelimelerinin anlamları ve k..llanıldıklar'ı yerler hakkında epeyce
-..,.- yapı1Qı1Ştlr.zira Oöblp'in "Tork Medeniyeti Tarihi" (l) adlı iki ciltlik eseriile Abdülkadir İ_'m
"Şamaiıizııı" (2) adbkicabı bukonuda detaylı bilgiverecek mahiyeur4irler.~ içinde en geniş bilgiyi,
ZiYa G&alVinyukand8 zikretiJimiz eserinde buluyoruz. '

Sözkonusu byı1aklardan edindilimiz bilgilere göre Olu, ların dini ve ona ballı olan devlet
". . . - , . . .

tqkiJııuldıild, ÇC3it~ tasnif vardı: Müsavi ve gayri müsavi te§ki~. Bunlardangayri müsavi olanı,
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Çiniller'in Yang (ak:) ve yen (kata) tasnifinin karşılılıydı. Çinlilere göre bu ıasnifte yong "utursuz"du.
Kadının yang (uğurlıı) sayıldılı bu grubun "$lll" ~e "sol" kavramları da dahil ediİmişti. İşte, bu_tasnif ve
~.aynı şekilde Türkler'dedemevcut olupak "ulurlu",kara "uğursuz" 01aQik nitelendirilirdi (I,

s:68-70).

Ancak'henüz farklı zümrelerin teşekkül etmedi~, farklı düşüneelerin belirmedi~ bu dönemlerde bug(in
yalmave ralan olarak adlandırdılım~, "potlaç" adetioldukça yaygındı. DirseHan'in çocuğa kavuşmak için
koyundan koç, anan aY8ır, devedenbuğra kırdırması; aç görüp doy~,ç~plak:gÖl'ÜP donatması (3) yani
"toy" ~nde gOrdölÜDlüz ve resmimahiyet alınca "şölen" adını alan bu adet gerelince potlaç sahibinin
şölene çalırdılı gruplar üstüncıelci 1ıakimiyetini ifadeetmesi açısından dikkate deler. Nitekim Kayan Han
potlaç için davetettip Dış Oluz flzeıinde prestij've söz sahibiolmuş; iç Op'u davet etmemekle de (3,
s:21S)onun UStt1ndekibak:ıaiını kaybeımiş sayılmıştı (I, 8:65-68).

tş~bupotIaç mUessesesi ortaya çıktıktan sonradır kt.hakinl ve ınaJı]qmı sınıf1arteşekkUl etmiş;

hakim olanlanı"ak kemik (süyek)-, mahkumo~ da "kara kemik (süyek)" denibnişlir. i>aba sonra bu

sUla1eye "alun sUYek"adı verilen üçüncü bir:tabıka eklenmiş; her grubun adına uygun re~ çadırIiUda

~araştınnaeıIarca belirlenmiştir (1~ s:70). Bu, tasnifiHanlar Ham Bayındır Han'm yerdili toydaollu
olanı akorap, mıo~ kırmızı oıap, ollu mıolmayanı da kara orapoturtması(3, s:21) şeklinde Dede

K.oitut'ta gOr(lyoruz.

Eski~deyeııileııhflkf1mdaıa Kara Han (MDPJeaGuı Han) denir; esarellen kurtuluncaya kadar da
bu adla çağıIu'dı. Nitekim Bolakkavmi KıpçaJdar'a yenilince "KaraBolak" dile anılmaya başlanmıştır (I,

s:148). Daha sonra potlaç olayı ilahların (daha fazla bilgi içinbkz: 1,8:71.147,155; 2, 8:31·35; 4,
s:433434,436) ve ruhların arasında da bir tabakıaşmaya y~laçmış hatta~milci rengini yanibir işin ~
zamanyapılıp yapılmayacalını bile tayinederolmuştu (1, 8:148):

Göktürkler'in devlet te§ldlatında da bu tasnjfı görüyoruz. Büyük divandi sal"akve'delerli" sol "kara'
vedCAersiz" sayılırdı. O sebeple "Sad"larla "pad"larsalkolu ıeşkil e®der; solkolda da"Tarhan"(Targatlar)
ve BuyrukBeyleri bulunurdu (I, s:214, 4,8:5).

Ol~lar'da da aynı şekildegörd(l~~ bu teşkilat gerelincesavaş yada toyanında divan OYelerinden
birinin o&uracalı yer (orun) ve kurbandan alaca$! pay(ülOş) belliydi.Alun çadırın en petli yerinde oOr Han

otunır,koyunun başı ve sağrısı ona;gölsu de kapı 'yanında oturan vezire verilirdi. Sal taraf~'çadırlarda
oturan1arada hayvanınsol tarafındaki parçalar paylaştınlırdı (S, S:24ı.242). '

Anlaşılacalı üzere Türklerde "ak" sal tarafı vedelediliti, ulurlululu; "kara" sol tarafı vedCiCrsizlili,
oIursuı1ulu temsil euniş; "ak","kara" dan herzaman dahaüstün, ve uıurıu sayılmıştır. tş~ Tıidder'in dini

" -
ve devletteşkilatlahnda,g~rdülUmüz bu tasnirm halk hikayelerindeki göı11nUlsO "ak~, "kara" ve "arap" v.b.
lakaplı ,tipler' üzerinde olmuştur. Yazımızda da bu adlantaşıdılını tesbit etlilimiz tiplerin çeşitli yöntem
(cinsiyeti, Wyedeki adı, vasıfları,vakadaortaya çıkış zamanı vesebepleri v.b.) üzerinde dutuJacaktır.

İnceledilimiz SO hiUyenin (bunların lS'ibasılmış, 32'sideEgeüniversitesi EdebiyatFak~ Tflrlt
Dili ve Edebiyat arşivinde y8Zıya geçirilmiş derleme metinlerdir) 17 tanesinde 6'8ı "ak", 19'u "ıwa",4'1l

"arap", ı "esmer" lakaplı 20 tanetip teSbit edilmiş~r. '

"Ak" ya da "kara" lakaplı olsun, tesbit ettiğimiz bu tipler, deiişijc isimlerle ortayaçıkmaktadırlar.
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.. Meselaak lakaplı gurubu teşkil eden Akça Kız veya Akça Güzel (Aşık Garip),Ağce bı (Şeyh-i Senanile.

Ibare Sultan), Ağee Hanım (Benli Hacer ile Umman Bey) da görüldüğügibibir kısmı aynı veyabirbirine

yakın adlarla; bir kısmı da Topal AkçaKız (Latif Şah), Aklcavak Kizı (Beyboyrek) gibi farklı adlarla
hikayelerde yer almaktadır.

İkinci gruptaki tiplere gelince.••bu grubu meydanagetiren 14 tipin 9 tanesi "kara" lakaplıdır; "Kara
Nazlı, (Hilali ile Seher Han), ,Kara (Necip ile' Kara), Kara Ağa. (Necip ile Telli), Kara Han (Bünvan ile

Güldane, Hilali ile Seher Han, MelikŞah ile Güllü Han), KaraÇöl (CelaliBey ile MehmetBey),KaraVezir

(Köroğlu), Karaeaoğlan(Karaeaoğlan) da olduğu gibi, 4 tanesi de "arap" ),a da ona benzer şekillerde

adlandınlmıştır, Arapoğlu(Şeyh-iSenanIle .İbare Sultan), Arap Pehlivan (Celali Bey ile Mehmet Bey'
HilcAyesi), Arap Üzengi (Şah İsmail), Arap. (Tahir ile Zühre), Sadece bir tek hikAyede gördüğümüz Esmer

Hanım (TuferganlıAbbasve Gülgez Peri) da. bu gruba dahil etmeyi uygun bulduk.
'. . ... ~

Söz konusu tiplerin cinsiyetlerine gelince... bilindıgi 'gibi Çinliler'de ·görülen gayri müsavi ikili
.. .? . . .

tasnifte bütüneşya Yang ve Yen sınıflarının olarakdüşünUlınUştür. Erkeklekadın da bu tasnife dahiledilince

kadm"yang", .erkek "yen" sayıl~ıştı.iamanla "sağ" ve "! 'ıl" tasnifi bununla birıikte düşünüldü ve sağ
"Yang'tın yani kadının; sol "Yen"iIı yani erkeğin olarakkabul edildi. Eski Türkler'de de rastladığımız bu .

tasnife görekadın "ak", erke~ "kara" sayılırdı (I, s:69).

Budurum Türk Halk Hikayelerindeki "ak"lakaplı tiplereolduğu gibi aksetmlştir. NitekimAkçaKız,

Ağce Hanım, Akkavak Kızı, TopalAkçaKız, AAceK.ız ka<fuıdırlar;"Ak" lakaplı olmadılı halde"Keniz Kız"
i

daayıu cinsiyeti haizdir. -

"Kara" ve "arap" lakaplı tiplere-baktığımızda iseolducça değişik bir durumla karşılaştık; Bu lakabı

taşıyan KaraNazlı (Hilali ile SeaerHan), hikliyelerinin birbölümüne kadar erkek kılığında karşımıza çıkan

ArapÜzengi (Şah ısmail) ve-yakın birisimlendirmeyle karşılaştığımız EsmerHanım(Tufarganlı Abbas ve

Gülgez Peri) kadın; Kafa (Neeıp ile Kara),KaraAğa (Necipile Telli),KaraHari. (Büryan ile Güldane. Hilali
. ile Seher Han, Melih Şah ile Güllü Han), Kara Çöl (Celali Bey ile Mehmet Bey), Kara Vezir (Köroğlu)

Şeyh-i Sanan ile İbare Sultan),Arap Pehlivan (CelaliBey ile MehmetBey),Arap (Tahir ile Zühre)'ın dahil
olduğu II kişi ise erkektir. .

"Ak" ve "kara" diye iki grupta topladığımız ve oldukçadeğişik: isimlerle karşımıza çıkan bu tiplerin
, . . .

vasıflarını incelemeye geçmedenönceÇinlller'de ve eskiTürkler'degörülen gayr-imüsavi ikili teşkilata tekrar

geridönmemiz gerekir.Bu tasnifte kadın "sağ!' kola mensup olması (Yang)sebebiyle "uğurlu"; erkek ise sol

_kola mensupolması (Yen) sebebiyİe "uğursuz" olarakkabuledilmişti (I, s:69), Halk hikayele~~ki söz

konusu tipleri bu bakımdan incelediğimiz zaman bazan isimleriyleaynı, bazan daisimlcrinden çok farklı

vasıfta karşımızaçıktıklan görülmektedir,

Ak vasıflı tiplerin ekseriyeti, bu ikili tasnİfe uygun v .sıflarda 'olup, kahramana yardımcı ve iyi

özellikte kişiler olarak görülmektedinŞahsenem AkçaKız'dan"Aşık Garib'içok sevdiğini, kendisini onunla .

buluşturmasmı ister, Alcça-Kız önce "nasıl olutı derse de,Şah Sanem'in ısran karşısında razı QIUrve Garib'i,

-Ş~em'in odasına getirir (6, s:29-31)~ Babası Celal Han'ın kendisini Nunın Haiı'a verdiAini d~yan Benli

Hacer, çok üzülür ve ·yardımcısı Ağca Hanım'dan "sevgilisi Umman Bey'i bahçeye getirmesini" ister. İki

sevgilinin bu hale gelmesineçok üzülen Ağca Hanım, Umman üey'i Han ~ağı'nagetirir (1, s:12-13). İbare

Sultan'ın earlyesi Ağca Kız Namidar'a "kardeşi Şeyh-i Senarı'ın Hakan Olkesi'nde olduğunu" söyler (8,

i
i
ı.ı..
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s;172).AlceKız da, hikayeboyuncabaş cariyesiolduğu DilaraHanım'ın oğlu: Şeyh-i Senan'ın mektubunun,

İbare S~tan'm eline geçmesini ~ğlar (8~ 8:167-168).

Sadece bir tek: .hikayede.ortaya çıkan, söz konusuhi.kAye üzerindeki mukayeseli araştırmada da

belirtildiği üzereGUıgez'i~ yardımcısı olarak gördüğümüz Keniz Kız, Abbas'ı dinleyebilmek için kendisine

"Ay güz, eli! üstüneçıhım, bellce o aşŞiğı görem"diyen Gülgez'inçıkması için eğilir ancak,-onun ağırlığına

. dayanamayan KenizKız, aşa~ düşer (9,8:186-187).

Kayna~ Dede Korkut'taki Bamsı Beyrek hilclyesıne dayanan "Seyböyrek"te karşımıza çıkan Akkavak
Kızı da iyi vasıflı bir tiptir: Bayböyrek'eaşık olan, o esareae iken sadakaıle sevgilisini bekleyen Akkavak,

ancak onun öldü haberiyle Kara Vezk'in oğluyla dülünü kurulur (lO, 8:29-31). AncakAkkavak Kızı bu iyi

vasünı kaimunana yardımcı olduğunden dolayı değil; sevgilisine ve onun ailesine (anasına ve babasına) olıpı

baAlılığı ilekazanmış olmalıdır. Zira hikarenin asıl kahramanlarından birisi,kendisidir.
. '. ".' ~

Yin~bir tek hikayedeka.'lılaşUğımıı Topal Ağca Kız ise LatifŞah'la baş cariyesi olduğu Mehriban
Sultan'm kutl8k kucağa oıurduklannıgôrünce kendisiyle beraber diğer earlyeler için "istediklerini vermedikleri

takdirde, onlarmsırrını berkeseduyuracağını" söylerve istediği parayı alır" 11,5 l5t7).

.t\şık ·liikayelerimizdeki.ak vasıflı tipl~r için söylenmesi gereken bir başka şey de, eski Türldeide

görülen gayri müsaviikili tasnifteki kadının "uğurlu" olması düşüncesinin biri hanç diğer tiplereolduğu gibi

aksettiğidir. Bu arada Ülgen'in Ak Kızlar'ının hepsinin de iyi varlıklar olduğunu da hatırlatmadan

geçmeyelim (2, s:31-34). Topa! Ağca Kız'ın "Ağca" lakabına rağmen "kOıü
ll
vasıfta karşımızaçıkmasının

.istisnai bir dumm olduğu kadar, hikayeierin meydanageldi~i dönemin "ferdi tezahürlerin" ortaya çıktığını,

çatışmalarındış güçlerledeğil de, cemiyet içi ilişkilei.-le ilgili olması" (l2, s:35)ndan ilerigeldiğiı'ıi, ya da

musannifin onu·hikAyeteknigine uygun bir şekilde ~ntrik unsurolarak yerleştirdiğini düşünüyoruz.

Kara lakaplı tipleregelindiğinde, bunların kendi aralarında üç grubaaynlabileceğini gÖrdük: Esmer,
ArapveKaraolarak.adlandınlanlar, .-

Sadece Tufarganh Abbas ve GülgezPeri Hikayesi'nde karşımıza çıkan Esmer Hanım iki sevgilinin .

arasını açmak içinbir fesatlık düşününebir cadı kadına gider. Ancak kafasındaki düşünceyi gerçeldeştiremez

(9,s;191~ı96). Anlaşılacağı üzereesmerlakabı hembu tipinrenginihemde "kötü" ,·asfmı ifadeeımebedir.

hap vasıflı tiplerebaktığımızda oldukça farklı durumlarla karşılaşıyoruz, zira bu adı taşıyan 4 tiplen .

sadece bir tanesi adına uygun, köW vasıfta birisidir. NitekimTahir ile Zühre'nin seviştiklerini gören,aynı .

zamandaZühre'yede aşık olan Arap, onları padişaha Ihbareder (13, s:10·12). Diğer üç tip ise, taşıdığı adla

farklı vasıüa, iyi nitelikli kişilerd,ir. Bunlardan biri "ancakkendisini yenecek bir erkekleevlenıneye abd eden; .
,Arapkılıgına girmiş bir bey mı (14,s:3'3) dır ve hikaye boyunca babasının veziriyle kızının, tahtı ele

geçirmek için.yaptıkları planlarını -kendisini yenmeyibaşaran Şah İsmail'e duyduğu sevgiden dolayı

bozmaya çalışır. "Arapoğlu" veya "Arap Pehlivan" adıyla karşılaşıığımız tiplere gelince..; Köroğlu

hikayelerininbir kolu olan CelaliBey ve MehmetBey'degördüğümüz ArapPehlivarr,beyinhaksızlara karşı

yaptığı bütün çarpışmalarında yanındadır (12" s:291). Nitekim hile ile Mehmet Bey'in sevgilisi GÜı-Esei'

Hanım'la evlenmek üzereolan Kara çöl'ü Celali Bey'lebirlikte öldürürler (17, s:294). Arapoğluda aynı

vasıfta olup.Şe)'b.-i Senan'ın ordusunda leketekçarpışarak savaşan bircengavefdir (S,8:159).

Kişilerin lak8planndaki renldel"in, vasıflanna değişik karakterlerde akseımesı olayını, "kara" labplı
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tiplerdegörüyoruz.Nitekimbu grubadahil ettilimiz dokuz tiptenbir tanesi"kara" lakaplı olmasına rağmen

bu, onun vasfım .belirtmekten çok uzaktır. Mesela Karacaoğlan, kendi hayatını ·anlatari hikAyenin asıl

kahramanı olup duygulu•. vefalı, karayağız biraşıktır. Ailesinin Karakız'a cefa etmelerinden çekinerek. ..

günleıcepenceresine bileyaklaşmaz (LS. s:49)

Diğer tiplerin b~kısmı "başkalarının sevgililerine veya hannalarına bir hile ile sahip olan kötü

kişiler" olarak karşımızaçıkarlar: Kara, Necib'in çok eski bir arkadaşı olmasına rağmen, çok istediği Telli'yi

elde etmek için kocasınınaskerde olmasından yararlanır ve "onun k.ötü olduğunu, kendisini unuttuğtinu"

bildiren mektubu Necip'e yollarnalcta tereddütetmea. Sonundaboşanmayamecbur kalan Telli'yi kendine
. '.

nikaJılayarakzengin01ut(16,s:6-8). Aynı hikayenin başka varyantında ise Kara Ağa, evlendiği halde çocuğu

olmayan Hüseyin'in babasının arkadaşıdır. Kısır ılduğununbabası tarafından duyulmasıyla Hüseyin'in

memleketini terkedip.lstanbul'a çalışmaya gitmesinifırsat bilerek "oğlunun öldüğU"nü bildiren mektubu,
annes~ verir ve Telli'yle evlenir(17. s:1:-3). Kara çöÜse Meh~etBey'e birini öldürdüğü için idam cezası
verir ve sevgilisi Gül-Eser İlanım"la evlenir (ıı, s:287). Benli Hanım'ın babası Kara Vezir de sevgililerin

t. . "
(kızı Ile Köroğlu'nun oğlu Hasan'ın) kavuşmaması için elindengeleni yapanbiri olarakgörülmesine rağınen

onunkara (kötü)bir tip olması yaradılışından ya damenfaatinden dolayı değil. "kızının kendisine damşmadan

sevgilisine kaçması"dır (18. s:43).

Geri kalanlardan üç tanesiKara Hanlakabıyla ortaya çıkmaktadırlar. Hepside ayrı ülkelerin padişahı

olan bu tipler ya gerçek kimliklerini anlamaları sonucundakara (kötü) vasıflannı yitirip·"iyi" özelliklere

1$ünürler (19. dsı; 175-179; 20, s:2O) ya dahileaye sonunakadariyivasıflı olarakgörülürler (21. s:5).

Kara Nazlı ise Seher Han'ın cariyesi olup. onunla Hilali'ninbuluşmalarına yardım eden biridir (L9•
. 5;176).

"Ak". "kara". "arap" lakaplıtipleri vasıflarına göre sınıflandıracak olursak. ilginÇ bii tabloeldeedilmiş

olur (rablo:1). Görüldüğügibl kahramanların bir kısriunın lakapları ile vasıfları uygundur. Ancak ekseriyeti

. lakabı ile vasfının uygunluk teşkil etmeyen. hattabazı hallerde tamamen tersbir özelll~i taşıyantipler temsil

eder. Bütün bunlara hikayelerin teşekkül ettiği dönem kadar- hikaye.geleneğinin giderek zayıflaması ve

an1atlcmın hikaye üzerinde yapu~ değişikliklerin de sebepolduğukanaatindeyiz.

Tablo:l

AK KARA H1KAYENİNASIL
, KAHRA.\ofANI-

OLANLAR
AK DlöER KARA ARAP ESMER AK KARA

1yt KOTO 1yt KöTO M KOTO M ~OTO M tK011J M KöTü M KöTü

AkçaKıı Topal KaıizKıı KanlJan KarA Alap f\ıaP Emıer .
Aic:ellaıwı Ajc:eKız KanlJan KaıaAga . Ozeııgi LHaımı
Aic:eKıı KaraHan Kara,Çöl Aıııp

KanN17,h Kan Vczir Pehlivan
ArapOğlu
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Söz konusu tiplerin toplumun hangi kesimine mensUpolduğuna baktıPnızdao'dııkça ilginç bir
tabloyla karşıkarşıya geldilimizi görürüz: "Ak" lakaplı tiplerin -biri hariç- hepsi de hikAyenin kadın

bhıamaıılannm hizmetinde olan kişilerdir: Topa! Akç!l Kız. MehribaD Sultan'ın (ll); Agce Kız. İbare

Sultan'm (8); Alce Hanım.Be~i Hacer'in (7); Akçe'Kız (veya AkçaGazel).Şahseoem'jn \6). adının anlamı

"yardımcı" demek olanKeniz Kız, iseGUIgezPeri'nin (9) cariyeleıidirler. Anlaşılaca#l üzere bu beşhikayooe

gOrdOaamUz itik" lakabı -Ülgen'in "Ak Kızlar"mda görllldü~ üzerehan kızına veyahamnur l yardımcılılı.

'yanibil rUtbe)'i if~ etmektedir. '

Bugruba dahil ettiğimiz ve sadece "Beybeyrek"ac, karşı~tığımlZ Ak Kavak Kızı'na gelince..• Ak'

vasıflı diler tiplerden "hikAyeninasıl kahramanlanndan bmolması" dolayısıyla aynianAk Kavak'm anlatıda

açıkça bahsedilmemekle birlikte orta. hana fakir bir aileyemensup oldıipu 'görllyoruz. Beyböyrek'in daha
()~ ıeşekkunerinde lıikAye kabramamnın Çin-maçin ü~siİıeahpgetirmek Üzere gitti~i "bey kızı"

Blkavak'm (22,s:148·lS2), incelediiimiz varyantında gündelik hayatımızda rahatlıkla görebileceğimiz bir,tip
olarak.karşımıza çıkmasına'anlatının günümüze yakııı ıc!$ekkinıerimıegördü~maz "realist özellikler
kazaııma" ola)'1na bağlayabiliriz (19,s:79).

K3ra lakaplıgruptaki tiplerin, hikAy~nin asıl kahramanı olan "Aşık" şeklinde ortaya çıktilı da

olmaktadır: Nitekim Karacaollan, kendi hayatını anlatan hikayenin kahramanıdır (15).

Yubndaki örneklerden deanIaşılacağı üzereak ve ~ara lakaplı tipler. toplumun çe§itli ta1>~
mensup olup, haUc hik1yelerininbit başkadeyi§letöplumumuzdaki çeşitli zümrelerinteşekkUlUnU ifade

,etnıektedir ('I)ıblo:2). '

Aşık hikAyelerimizde sözkonusu tiplerin etseriyellelakaplannauygun. bazan da farldıolarak "iyi" ya

da "kötü" v8sıfIarla karşımızaçıkmaları. bu sebeple mükafat ya da cezagörmeleriiıd~n daha tabübirşey"

olamaz. Ancak. konumuzun bu yönünü incelemeden önce yine oldukça gerileregiunek gerektiline
inanıyoruz.

,,
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Tablo: ı

MENSUP OLDUGU AK KARA H1KAYEN1N ASn. KAHRAMAN·
SOSyALSINIF 'LARINOAN BİR1OLANl:.AR

AK DİGER KARA 'ARAP ESMER AK 'KARA

cAR1YE A~ceKız I{enjz' Kaıa

OLANLAR AğceHamm Kız Nazlı /

AkçaKız

Topa! Akça Kız

ORTA HALLİBİR KaıaAğa Akkavak
A1LEN1N ÇQÇUÖU , Esra Kızı

,

HÜKÜMDAR
.

KaraHan ,.
KaraHan
~Han

EsraÇöı

BEYVEYA Arap Esmer
VEZ1RKIZı Üzengi Hanım

"

SAVAŞÇı Alap
ASKER Pehlivan

" Aranomu
KOl.E - Arap , ,

[AŞıK ~

Türkkezmogönisindeki "Karahan"ile, uçsuz buçaksız "su'yunbirleşmesi sonucunda ortaya çıkan

"maşeri.vicdan" sevinçli ise fertlerdenmutlu hareketler beder; bir felaketyada matem dolayısıylaüzüntüla

ise insanları yüzlerini ve saçlannıyolmaya,yastutmaya sevkedenBay Ülgen'in sevinçli (cemal),ErlikHan
iseUzüntiUü halin(celal) timsaliolduğu bu felsefeye göretoplumdaki cezave mükafatlan veren, genemaşeri
v~.Başlql bir ifadeyIC BayÜlgen sevinçli (ak)durumların ~salioldugtindan "mükafat";ErlikHanda
yaslı (kara) anların timsali oldu~ndan "ceza" ilahı olarak kabuledilieler (I, s:155). '

İşte incelCdiğimiz tiplerden "ak'; lakaplı olanların bir kısmında "müfakat"sözkonusuedilmekte olup

bazan hikAYe kahramanının babası tarafından verilir.Nitekim Benli Hacer'in cariyesi A~ce Hanım'ın sadakati

ve yardıDiı, Ahriı~işah tanırından babasına Eber'de lOköyün bağışlamasını sallar (7, s:29).Bazenhikaye

,kahriuıuuıının sabn vesevgilisine olansadakatiiste~ne kavuşmasına yolaçar; BaybOyrek'i yediyıl bekleyen

nişanlısı "ölda~sanıldıtındanzorladüğünü kurulan; ancak hala onu sevenAkkaVak Kızı'nlri "sevgilisinin

çıkıpgeleceline sonanakadarinanınası"mn, onu mutlu SODaulaştırması uo, s:31·32)nda oldulugibi.

iiAk"~lı tipierin bazıları içincezaveyamükafat söz konusu değild.ir: AkçaKız (6),A~ca Kız (8)

ve "ak"~lı olmadılı halde, bu gruptakilede aynı (iyi)vasfı muhafaza ettiAi içinsöz konusu grubadahil

, euilimizKeniz KJZ' (9) gibi...Hem "ak",hemde "topal" lakabı taşıyan Topa} AkçaKız (ll)ın durumu Ise,
,hepsinden farklıdır. Zira Mehriban SuJtan'lalatif'Şah'ın çok samimi bir halde oturduklarımgören cariye

·istediliniverm~z1erse, konuyu herkese duyuracağını" söyleyerekonlardan çok miktarda para alır (ll,
S:1S-17).YaniTopal AkçaKız'a susmasının mUkafau, bir başkasıtarafından ancaktehditsuretiyle yanizorla

, verilniiş qımaktadır. ' .
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1kincigıubu teşkileden tiplerin "arap" h!kaplıolanlarından.sadece birtanesi için"ceza" sözkonusudur: .
Zühıe'yi seven ~e onun Tahir'1e sevişiiıesiilihaZmedemeyen ArapKöle, onları padişah8 şibyet edeı:. Ancak; .

_Tahir'ıebir1iktesevgilisinin de ölmesi üzerine tendiili öldürür (1~, s:37-38). y~ ceza. söz konusu kişiye,
keıicüsi aaıatindaıı uygulanır. .

Beykizıolup, istedili vasıftabir eş bulabilmek isteyen ve bunımiçin la1ıkdeliştireii Ar3pOzengi

Şah Ismail'ikurtararak Gnlizatı bu~asına yardımcı olması vesadakatinden dolayısevgilisine·kavuşur.

Kısacası SÖı koııpsu kişi mükataunı kendi temin eımiş olmaktadır (14, s:54).

Arap Ollu (8) ve ArapPehlivaniçin cezayadanii1kafat sözkonıisu delildir~ Ancak'Mehmet Bey'm
_ nipnhsı G01-EserHanım'la evlenmeye kalkan Kara ÇÖı'ü öldünnesi (12,s:294)Arap Pehüvanı', cezaveren

,'. ," . '. .. :

biri olarak tarşınuzaçıkannaktadır.

. Eser HaıUm'agelince.~.Şimdiye kadal rasıtanmayubir şekildebem kendini, hem de başkalWını

, ceıalandıran)~ vasıfta karşımıza çıkmaktadıto Nitekim Abbas'm kendlni delil deOülgezPerl'yi tercih
etmesi, onunbir.bOyacilyle anlaşmasına sebep olur (9, s:191). Ancakson~ıa bir§ey delişmey~'Abbas
G11lgez'Jc evle.necektir (9,s:229). Bununüzerine -birşeyyapamadığı için- biiyücüf.Ü çağmr veonudöver <9,
s:194).

Arap OIlu'ouiı ölümünde bir ceza söz konusu değildir. Nitekim ordusunun kaU1dıp.ve·teketek

yapıiansavaştabu yijıt cengaver, dfişman safından NamidarHan'm kılıcı ileöldürülUt (8,s:159).

"Kara" l.akap~ kabraman1afdan "KaraHan" (19, 20.21) diye karşımıza çıkan uç ldşiile HUlafi'oin
cariy~ Kara Naılı (19),hiklyeilinasıtkahramantanna:y8rdımcı oldUtıanndan'OO18yı -tabi obnk- birceza
1&konusudeiildir.~'bit mOkafaı da görillmemektedir.

. .

.Kendi Iulyathikly=nin verildili mılaunın asıl kahramanı Karacaoğlan'ın ölümü de ceza sonuCu
kaqılaplan bir·dl;ll1Jlll degildir. Zi~söz konusu kahraman, sevgilisi Fatma'ya ka\'uşaınamanın acısına

day~yıp budünyadan goyınOştür os; s:68). -

. Bukonudıldikkatiınizi çekeıı'şey,"~" ı8kaph kişilerdel) ekserlyeıuun ~dınldık:lan, kötülOkleri
bayadarıYla OdedikIeri oldu.Nitekim Kara Çöl,Mehmet Bey'in nişaqlısıyla evlenmekÜZere olduAuiçin N'aP.
Pehlivan veCel8li Bey(12.s:294); başkalaniun ~lanyla bileyoluyla evlendikletinden dolayı Kara AP.' .

.eski kar1sı (17. s:5>;Kara da -aynı sebeple- Necib'in arkadaşı Mustafa Onbaşı (16; s:ll) Wafmdan
.,.' ' . ..

öldOrOUlrler.

Anlaşılacalı Ozerehalk hiklyelerimizdeki "ak" ve nkara~ 'lakaplı tipleri~ yada mükafaı gOrilp
gOnnemeleıinegOre şöyle grUp1andıı'abiliıiz:

.*Ce:mIandınLanL..~
·KendiJedniCeZaLaDdıranIıL

·KendiJedni nıükafadandiıanıar

.·Kcnclüeıi için ceza v~ya mOlcafat sözkonusu olmayanlar (Tablo 3). . . .



... _._. ...
HİKAYEN1N ASILKAHRAMAN·AK KARA ,
LARINDAN sIRt OLANLAR

AK DIGER KARA ARAP ESMER '--AK .KARA
CEZA1J .' ,KaraÇöı -
OLANLAR KaraVem / -

KaraAğa .,

Kara
iM~ıV.t"J\1LANDI- AğceHanım

.
Aklravak

RILANLAR TOOaı Akca Kız -- Kızı

.
_.

KBNDtNlCEZA- ,Arap Esmer
!TANnTRANTAR'

p

i J.J~nım
<- -

KENDİN1'MüKA-
~, -

, Arap
FATLANDIRAN-

..'

Üzmgi ,t -
LAR - .

AkÇaluz 'Keniz KaraHan Arap
,

CFZA VEYA MO- AğcaKız Kız KaraHan ,- Pehlivan
KAPATIN OLMA- 'KaraHan AlapOğlu ~
DIOı KAHRAMAN- KaraNazlı ..-
LAR

GÖı11ldUğü gibi Türkler'in en eski-dini teşkilatı. olan Şıunanizm'e göre Bay Ülgen'in "iyilikleriôVe

mfikafatm". ~rlik'in "acıların ve feİaketterin ve cezanın" simgesi olma özelliği, söz konus,u tiplerin
_e,kseriyetinde onayaçıkmasına rağmeıl.lcahramanlarm lakaplanIle uygun olmayan sonuçlarla karşılaştıklarını

•<la. tesbit etmiş bulunuyoruz. Buduruma sebepolan faktöıiı~, "değişen ve geçen (zamanın halk'
bikiyelerimizdeki etkisi" olduğUıla sanıyoruz. - '

.....
, "Alc"~e "kara"lakaplı tiplerin hilcay'elerdeortaya çıkış zamanı, söz.konusu kahramanların vakadaki

fonk:s!yonJanyla ilgilidir. Birbaşka ifadeyle "iyi" vasıf1ıtiplerkahıamaııların zordurumda kaldıklarındaortaya

ç~lat: Sevgililerin buluşmatacına veevlenmelerine-yardımcıolan AkçaKız, KenizKız, Kara Nazlı, Ağce 

., Kız, .Ağc~Hanım ve biryerde de Topal Akça Kız gibi.. "KlW" lakaplı tipler tse ya kahramanlarının
, mutlululıınukıskandikJan (EsmuHanım, Kara), veya evİadıkendisinden habersiz kaçbii (Kara Vezir).

veyahut da,Aşık ol~(Arap, Kata Çöl,Kara Ağa)nda vıWmın aksiyonuna iştirak ederler, '

Hangi..-scbeple',harıgi fo~iyonıave han-gİ,iam~da ortayaçıkarsa çıkSınlar bu tiplervakanın atışım
,başka yöııe veyayereçekebitmekte; halk hikayelerimizi zamanımıza yaldaştıraıı,unsurlardan bitk:açı olarak

göıe çarpmaktadırlar. -

Eski TOrklçr'de görülen gayrimUsaviteşkilattaki adlandırma, "ak" ve "kara" olarakiki grupta
'I ).. -- .. • >~
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tqPladıAmuz tip~ere değişik şe~lerdeaksetmiştir: Nitekim'birinci gruptakitiplerin -birihariç"'b~si de "ak"
lakaplıdir. Bu adlandıınui dışında kalan lipinlakabl da, grubun vasfıııa uy,gun olmasıyla dikkati çeker.Diger
gruptaki tiplelise sadece "kara"deAiI. "arap;' ve "esmer"o~ da adJandırılmışiardır. ..' -~ .

. "Ak" lakaplıtipİCrin ekserlyeti_bhramanıann yanında. ona yardımcı olan tiplerdir. Diğer grubuteşkil

edeIı1er ise genelliklekahramanlannkarşısında olaa ebeveynler, onların mutlutuğwıukıskanan Aşıklar y8ııut

lıiZmetlilerdir.Ancak bugruba d8hil ot~uklan halde!şıklarm zoranlarında yanında görülen kahramanlar da

vardır. Yani~ın_lakabının ifadeettiği manai~ vasfı, her.zamanuygunluk teşkil etmez, - -.

Söz konusuliplerin toplumun'hangi kesiminden olduklarına gelince... "Ak" lakaplı tiplerin -biri

hariç- hepsi de cariyedirler. "Kara" lakaplı -tiplerin toplumun çok çeşitli kesimlerinden olmaları. işık '

Wyelerimizin. reel hayatı ön Planda tuttuğunu göstermesi açısından önemlidir.

Halk hikAyelerimiide ekSenyede "ale" yani iyiliği,. "mükafat", "kara" yani kötülük ise "ceza"yı
. ,"' - -

gerektiren durumlardır. Bu sebeple kahramanların vasıflarına (fonk.siyonlarına) göre cezaya da
i· .. ' . ' . \

IJlObfatlandınlmalan. tabidir. An~ herzaman "ak" mükafatı, "kara" v.b'.da cezayı temsil etmez. "Kara" ya '
"' ., -,,' --" . . ' ' . - .

da"arap" lakaplı olupdaödüllendirilen~ çok~arasılıyoruz, -
- , . i. '

sö;konusu kahranıımJannvakaya iştirakzamanı da fonhiyon!aılYIa ilgilidir: Nitekim "ak" .lakaplı
tipler kahramanlarınyardıma ihtiyaçlarıolduğunda;'bra" lakaplı tiplerIseaşk, gurur.kiSkançlık gibi

~beplerin daiurüuğu durumlarda hikayelerdeki yerini alırıar. Ancakb~ tiplerin ~dlari, fonksiyonları. cinsleri;
yakada gOıi1lmesiıie sebeportayaçıkma~ı.ne.olursa olsun,.bütün bunlar,nalkhikayele#rnizin gerçek

haya~ ilgisinigöstermeSi açısından büyük önemihaizdir.

. Şu noktayı da belirtmekteyarar vardır: bu araştırmamiz belli sayıdaki hikayeyi içine alacak
genişliktedir.tnce1edigimiz hikAyelerin sayıları veçeşitlep aittığı takdirde yeni gmplannvebugruplanteşkil

" \ " ,,',- . ' r- _:..-

eden değişik fonksiyonda; adda. vasıCta tipleri görmemizi sağıayacakur~ Ç~ışmamızin önemi.bu kon.uda
yapılanllk aLaŞUrma olmasındandır.

", .
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