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Edebiyatımızda cemiyet içi çatışmaların başladığı dönemle birlikte
ortaya çıktığı kabul edilen (1) halk hikayelerimizle ilgili çalışmaların

henüz yeterli seviyeye ulaştığı söylenemez. Söz konusu ürünlerin
özellikle yapısı ile ilgili araştırmalar 1970 sonrasında başlamış olup,
genellikle lisans üstü çalışmalarında incelenen ayrı ayrı hikayelerin
veya bir hikayenin çeşitli varyantıarının ortak şemasını tesbit etme
mahiyetindedir. Bütün. bunlara rağmen konuya duyulan ilgi, se
vindiricidir.

Halk hikayelerimizin yapısına dikkatimizi çeken ilk çalışma, Otto
Spies'e aittir. "Türkische Volksbücher" (Türk Halk Kitapları) (2) adlı

eserinde "Asurnan ile Zeycan", "Melik Şah ile Güllü Han", "Arzu ile
Kamber", "Ferhat ile Şirin", "Kerem ile Aslı", Şah İsmail" v.b. halk
hikayelerinin masallarla olan benzerliklerini işaret ederken (2, s: 23,
37) söz konusu ürünlerin dört ana bölümde incelenebileceğinigös
termiştir. Buna göre hikayenin birinci kısmı kahramanın mucizevi
doğumunu, ikinci kısmı aşık olmasını, üçüncü kısmı sevgilisine ulaş

ma yolunda karşılaştığı engelleri, son kısmı ise aşıkların ka
vuşmalarını anlatmaktadır. Bu çalışmada, her bölümün alt bölümleri
olduğunu da belirtmesi (2, s: 16-23) ne rağmen incelemenin sadece
yazılı metinleri kapsadığırıı, dolayısıyla sözlü varyantıarın dikkate
alınmadığı bir çalışma ile, halk hikayelerinin yapısı hakkında bir so
nuca ulaşılamayacağınıbelirtmekte yarar vardır.

Halk hlkayelerimlzin yapısını belli bir plan dahilinde inceleyen ilk
Türk folklortsti, Prof. Dr. Fikret Türkmen'dir. Aşık Garip Hikayesi üze
rinde yaptığı doktora çalışması (3) nın II. bölümünde söz konusu an
latının varyantlarınınmukayesesini yaparken bu konu üzerinde dik
katıe durmuş; hikayeyi:

1. Kahramanın doğduğu yer,

2. Kahramanın ailesi,

3. Garib'in iş ararrıası,

4. Aşık olma ve saz çalma yeteneğini kazanması,

5. Sevgili ile ilk karşılaşma,
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a) Sevgiliyi arama,
i

b) Sevgili ile ilk karşılaşma, i

c) Sevgiliyi isteme ve engeller,

d) Yedi yıllık vade.

6. Kahramanın para kazanmak için gurbete çıkması

a) Gittiği yerler

b) Para kazanması.

t"

7. Sevgilinin bir başkası ile evlendirilmek istenmesi

8. Aşık Garib'in durumdan haberdar edilmesi

9. Aşık Gariplin sevgilinin memleketine dönüşü

10. Düğün (sonuç).

olmak üzere on bölümde incelemiştir (3, s: 15-32). Fikret Türkmen
bu metodu daha da geliştirerekdoçentlik çalışması olarak hazırladığı

Tahir ile Zühre (4)'de de kullanmış;

1. Ailelerin tanıtımı,

2. Kahramanların doğumu ve aşık olmaları,

3. Aşıkların evlenmelerinin engellenmesi,

4. Tahir'in ilk sütgüne gönderilmesi,

5. Tahir'in ilk dönüşü,

6. Tahir'in ikinci defa sürülmesi,

7. Tahirlin ikinci dönüşü.

8. Zühre'rin başkası ile evlendirilmek istenmesi,

9. Tahir'in sonu,

10. Zühre'nin sonu,
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11. Rakibin sonu,

12. Ölümden sonrakiefsaneler

olarak on iki bölümde incelediği hikayenin yapısını değiştiren fak
törler üzerinde etraflıca durmuştur (4, s. 31-100).

Söz konusu inceleme yöntemi Zeynelabidin Makas'ın yüksek li
sans çalışması "Yaralı Mahmut ile Mahbub Hanım" (5) ile "Tufarganh
Abbas ve Gülgez Peri" (6) adlı doktora tezinde de uygulanmış olup
her iki hikayenin varyantlarıylamukayeseşi:

1. Kahramanın doğumu,

2. Kahramanın ailesi,

3. Kahramanın gençlik yılları ve gurbete çıkması, .

4. Kahramanın aşık olması,

5. Sevgiliyi isteme ve engeller,

6. Kahranıanın bu engelleri ortadan kaldırmak için mücadelesi,

7. Sevgilinin bir başkası ile evlendirilmek istenmesi,

8. Kahramanın durumdan haberdar edilmesi,

9. Kahraınanın sevgilisinin memleketine dönüşü,

10. Sonuç: (5, s: 26-30; 6, s: 159-163, 167) olmak üzere on bö
lümde gerçekleştirilmiştir.

Halk hikayelerinin belli bir plan dahilinde Ineelenmeleri. giderek
"bu tür anlatıların ortak bir şemaya bağlanabilecekleri" fikrini do
.ğurmuştur. Nitekim Fikret Türkmen gerek derleme ve arşivlerne, ge
rekse hikayeleriri yapısı üzerindeki yoğun araştırr.naları sonunda söz
konusu ürünlerin dört bölümde inicelenebileceklerini tesbit etmiştir.

Buna göre bütün hikayelerde sırası değişmeyen ana ve alt bölümler
aşağıda verilen şemada olduğu gibidir.
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ı. Hazırlık bölümü

a) Zaman

b) Mekan

c) Ailenin tanıtımı
rr

d) Çocuksuzluk

e) Çare arama

f) Ad verme

g) Eğıtım

2. Aşık olma

a) Aşık olma

b) Saz çalma ve şiir söyleme yeteneğini kazanma

c) Sevgiliyi arama

3. Sevgiliyi isteme ve engeller

a) Memleketten ayrılma,

b) Sevgilinin başkasıyla evlendirilmek istenmesi

c) Kahramanın geri dönüşü

4. Sonuç (düğün) (7, s: XI-XIV).

"Dede Korkut Hikayelerinin Tesiri Altında Teşekkül Eden Halk
Hikayeleri" adlı eserinde Araş. Gör. Metin Ekici, ele aldığı hikayeleri
bu metotla Incelemiş. söz konusu anlatıların Dede Korkut hikayeleri
ile olan benzediğini, bu plan dahilinde göstermiştir (7, s:).

Aynı yıl yaptığımız "Türk Halk Edebiyatında Kısa Hikayeler'' (8)
adlı yüksek lisans çalışmamızda biz de bu konu ile uğraşma fırsatını

bulduk. Halk hikayelerimizin son dönemde teşekkül etmiş örnekleri
olan "kasideler" (8, sO 63-70), "Karavelliler" (8, 5: 94-98), "Kara
Hikayeler" (8, s: 116-118) diye bilinen türlerin her birinin kendisine
has anlatım planını tesbit ettik.
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Ensar Aslan'ın "Y
I hika . Qtalıo up, ı ayenın va

t ..

Bu konudaki bir başka çalışma Prof. Dr.
Mahmut Hikayesi Üzerinde Bir İnceleme"

yantlarıyla makeyesesi:

1. Mahbub ile Mahmut'un aileleri ve sosyal durumları,

2. Mahmut'un. sevgilisini bulmak için gurbete çıkması,

3. Mahmut ile Mahbub'un karşılaşmaları,

4. Kahramanların evlenmelerinin engellenmesi,

s. Mahmut ile Mahbub'un mücadeleleri,

6. Mahbub'un başkasıylaevlendirilmek istenmesi,

7. Mahbub ile Mahmut'un kavuşmaları (9, s: 17-27) inceleneteı<

gösterilmiştir.

Bu konu üzerindeki son çalışma ise Ali Duymaz'a aittir. 1992 y
lında bitirdiği "Kerem ile Aslı Hikayeleri Üzerinde Mukayeseli ~~ ..
Araştırma" adını taşıyan doktora çalışmasında söz konusu hikayetl/t
14 varyantını aşağıdaki plan dahilinde 12 bölüm olarak mukayess etl

. ti t ..
mış ır:

1. Kahramanın ailesi.,

2. Kahramanın doğumu ve eğitimi,

3. Kahramanların aşık olmaları ve şiir söylemeye başlamaları,

4. Sevgilinin istenmesi ve nişanlanma,

S. Sevgililerin evlenmelerinin engellenmesi,

6. Kerem'in gurbete çıkışı ve Aslı'yı takibi,

7. ilk buluşma,

8. Kerem'in Aslı'yı ikinci takibi,

9. İkinci buluşma,

10. Kerem'in Aslı'yı üçüncü takibi,

1ı. Üçüncü buluşma ve sonuç

ız. Yeniden dirilme (10).



Anlaşılacağı üzere "aşık hikayeleri" de denilen klasik halk
hikayelerimizin yapısı ile ilgili çalışmalardan "Türk Halk Ede
biyatında Kısa Hikayeler" (11) ile "Dede Korkut Hikayeleri Tesirinde
Tük Halk Hikayeleri" (12) adlı yüksek lisans tezleri hariç diğerleri,

belli bir hikayenin kendine has bir plan dahilinde varyantlarıylamu

kayesesinden öteye gidememiştir.Bir başka ifadeyle bu metot ancak
"bir tek hikayeyl, hikayenin gerektirdiği bir sisteme uygun olarak in
celeme yolu" olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu konudaki çalışmalarımız sonunda bir hikayeye ait inceleme
planının diğeri için geçerli olmadığını, epizot veya motif sırasının
değlşebildiğtnı"tesbit ettik. Özelikle "Türk Halk Hikayelerinde Gur
bet" (13) adlı konuyu araştırırken bazı hikayelerde kahramanın aşık

olduktan sonra gurbete çıktığı, bazılarında ise aşk olayının kah
ramanın gurbete çıkmasından sonra gerçekleşınekte olduğu dik
katimizi çekti. Bunun üzerine çalışmalarımızı bu yönde yo
ğunlaştırdık veProf. Dr. Fikret Türkmen'in yirmi beş yılda kurduğu

ve zenginleştirdiği Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü'nde bulunan "Fikret Türkmen Halk Bilimi Ar
şivi"ndeki nıatbu ve derleme halindeki halk hikayelerimizin 112' si
üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda verdiğimiz şemaların

ancak bazı hikayelere uygulanabildiğinigördük.

Bu araştırmamızda Antti Aarne ve Stith Thomson'un masal ka
taloglarını (14) hazırlarken yaptıkları gibi anlatıların "tam metin" ol
masını dikkate almadık ve Pertev Naili Boratav ile Wolfram Eber
hard'ın birlikte gerçekleştirdikleri "Türk Halk Masalları Tip ve Motif
Kataloğu" (IS) na benzer şekilde, bir hikayenin bütün anlatmalarını

da kullandık Bunda, bir hikayenin aynı bölgede, aynı anlatıcıdan de
ğişik zamanlarda derlenmiş anlatmalarında ortaya çıkan farklılıklar

etkili oldu. Bir yerde bu, batılı araştırmacılana bizim tip an
layışımızdaki farklılığı, dolayısıyla anlatıcı-dinleyiciilişkilerinin, halk
hikayelerimizin teşekkülündeoynadığı rolü de göstermekteydi (16).

ilk defa 1993 yılında tamamladığırmz ve "Seyfülrnülük Hikayeleri
Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma" (17) adlı doktora çalışmamızda

da uyguladığımıza göre Türk Halk Hikayelerimizi üç ana bölümde in
celeyebiliriz:
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i. TANıTıM

II. KAHRAMANIN MACERASı

III. SONUÇ

1. HAZıRLıK

Bu bölümü, iki alt bölümde toplamak mümkündür:

*Kahramanınailesinin tanıtılması:

1. Halk hikayelerimiz ekseriyetle -bazan bir iki cümleyle özet
lendiği, bazaa da teferruatlı olarak verildiği- hikaye kahramanın ta
nıtılmasıyla başlar. Anlatının bu en kısa bölümünde önce ailenin ya
şadığı (bir yerde olayların geçtiği ya da geçtiğine inanıldığı) zaman
ve yer verilir. Ardından aile reisinin (bazan anne ile birlikte ya da sa
dece annenin) sosyal mevkiinden (padişah, bey, vezir, tüccar v.b.)
bahsedilir. Nihayet ailenin çocuksuz olduğundan ve bu problemin
giderilmesi için, başvurulan çareler söz konusu edilir. Kısacası

hikayeleriri ekseriyetinde kahramanın ailesi sırasıyla:

* Zaman

* Yer

* Sosyal nıevki

* Çocuksuzluk

* Çare arama

motifleriyle tanıtılır. Üzerinde çalıştığımız hikayelerden bir kısmının
söz konusu bölümleri, yukarıdaki plan dahilinde ortaya çıkmaktadır.

Şah İsmail (18), Tahir ile Zühre (19), Seyfülmülük (20, 21, 22), Asu
man ile Zeycan (23), Kerem ile Aslı (24, V-3, V-8, VI-6), Beyböyrek
(Z5-Beyşehir varyantı), Tufarganlı Abbas (6-52 varyantı), Nergis
Hanım (L-I), Razınihan ile Mahfirüze (I-2), Gülfizar (lX-9). Ancak
hlkayelerin hepsi, bu motifleri lhtiva etmeyebilir; sırası de
ğişmemekle birlikte eksik motifler olabilir. Nitekim Inceledtğimiz

hikayeleriri ekseriyeti, bu özelliktedirler. Tahir ile Zühre (19, IX-4,.
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rx-s. ıX-S?, IX-?, IX-3, IX-2), Seyfülmülük (26, 2?, 28, 29, 30), Kö
roğlu (31), Melikşah ile Güllü Han (V-2), Yaralı Mahmut (S-Bütün
varyantlar), Necip ile Kara (II-9), Celal Şah (8, s: 95-110), Sürmeli Bey
ve Dilber Senem (32, III-3, IX-lO), Asuman ile Zeycan (23, III-1), Ka
racaoğlan (33), Aşık Garip (34, 3-Beş varyantın hepsi), Leyla ile Mec
nun (3S), Ferhat ile Şirin (36, 1-1 ı. IX-I), Sümmani ile Gülperi (3?),
Necip ile Telli (III-2),Büryan ile Güldane (Il-S, V-?), Gül ile Ali Şir (1,
s:), Celali Bey ile Mehmet Bey Hikayesi (1. s.), Şeyh-i Senan ile İbare

Sultan (III-4), Tufarganh Abbas (6-S2) hariç bütün varyantlar, VI-8, 1
6), Latif Şah (II-6), Derviş Mehmet (VII-}), Ehmed ile İbrahim (VII-2),
Hurşit ile Mahmihri (IV-2, tv-s, IV-3); Aşık Nevruz (III-6), Ali İzzet ve
Oğlu Hüseyin (III-S), Emrah ile Selvi Han (V-6), Kerem ile Aslı (II-12),
Arzu ile Kamber (II-LO, II-LL, 1-4, 1-8, ı-ıO,), Güzel ile Saadet (II-S),
Yusuf ile Zeliha (II-2), Gülü Gakka (II-LL, Zülalşahoğlu İbrahim (1-9),
Yahya Bey (I-S), Salman Bey (I-12), Nevruz Bey (IX-14), Burhan Şah

(lX-12), Yemen Hanım (LX-LL), Elrnas ile Kahraman (Vlll-I), Mah
mut Pehlivan (VI-?), Mehmet ile Peri Hanım (VI-S), İsfendiyar Peh
livan (VIII-S), Haydar Fazili (VIII-4) i Mehemmed ile Ahmed (VI-2),
Ali Han ile Peri Hanım (VI-I), Emir-i Ersalan (VI-4?, Beyböyrek (25-2
İstanbul rivayeti).

2. Söz konusu 112 hikayenin ô'sında bu bölümün hiç olmadığını,

anlatının kahramanın tanrtılmasıylabaşladığını tesbit ettik. Nitekim
hikayenin başında Karacaoğlan (II-?) ve Dadaloğlu (39) at üstünden
inmeyen karayağız birer delikanlı; Gündeşiioğlu (IV-I) pek çok oba
nın hakimi, adil ve yürekli bir bey; Beyböyrek Akkavak Şah'ın ni
şanlısı (25, ı. İstanbul rivayeti)dır.

3. Bunlardan ayrı olarak sadece bir grup hikayede gördüğümüz,

birbirlerine de benzemeyen özellikler de söz konusudur. Nitekim 6
hikayede rastladığımız üzere bazan kahramanların ailelerinin ce
miyetteki sosyal pozisyonları verildikten sonra evlerımeleri, ardından

da boşanmaları söz konusu edilir. Mesela Nedim Şah'ın annesi bir
yörük kızıdır ve ettiği yemini bozmaması yüzünden düğünün üze
rinden bir ay bile geçmeden boşanmak zorunda kalır (1-3). 4. Bazan
da aile reisinin sosyal mevkiinin ardından aşık olması; gurbete gi
dince (Derdiyok ile Zülfisiyah VIII-3) veya S. gurbetten döndüğünde .
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evlenmesi (SevdakarVlll-Z) verilir. 6. Köroğlu hikayesinde olduğu

gibi ailenin cemiyetteki yeri belirtildikten sonra memlekete dön
melerinin söz konusu edildiği de vakidir (31), 7. İki hikayeele kar
şımıza çıktığı üzere aile reisinin mesleği ve bu mesleği icra etmek için
gurbete gidişinin (32) 8. ya da bu sırada ölümünün (33) verildiği de
olmaktadır.

*Kahramanın tanıtılması:

Daha sonra sıra, kahramanıntanıtılmasınagelir. Aile, uzun süren
çocuksuzluk problemini doktora giderek verdiği tedaviyi uygulama;
aç doyurup çıplak giydirme; cami, 'çeşme v.b. halkın ya
tarlanabileceği tesisler yaptırma; kurban kesme; yolda rastladığı ve
derdini bildiğini açıklayan dervişin verdiği sihirli elmayı karı-koca

birlikte yeme ya da bekar hükürndarın kendine denk olan biri ile ev
lenme yolu ile ortadan kaldırarak nihayet -genellikle erkek- bir
eviada kavuşurlar.

Kahramanın doğumunu. adının konması takip eder ve bazan do
ğumdan hemen sonra; bazan belirli bir yaşa geldiğinde veya Dede
Korkut'ta (41) olduğu gibi baş kesip kan döktüğünde. bazan da do
ğumdan önce kendisinin söz aldığı üzere çıkageldiğinde Hızır veya
derviş tarafından gerçekleştirilir.

Sıra, ekseriyetle babasının tahtını devralacak şahzadenin veya bey
oğlunun eğitimine gelmiştir. Babasının mesleğine, sosyal mevkiine
uygun bir şekilde gerçekleştirilen eğitim epizotu ile kahramanın ta
nıtımı sona erer.

Görüldüğü gibi hikaye kahramanı:

Doğum

Ad koyma

Eğitim

epizotlarıyla tanıtılmaktadır. İncelediğimiz metinlerin hepsi bu bö
lümleri ihtiva etmemekle birlikte ekseriyetinde kahramanın ta
nıtılması, üç epizotun yardımıyla gerçekleşmektedir:Necip ile Kara
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(II-9), Şah İsmail (18, V-S, V-4), Tahir He Zühre (IX-6, rx-s. IX-S7, IX
4) ve SI, IX-7, IX-3, IX-2), Seyfülmülük (26, 27, 28, 20, 21, 17), Me
likşah ile Günü Han (V-2), Celal Şah (8) s:), Asuman ile Zeycan (23,
III-I), Kerem ile Aslı (24, V-3, V-8, VI-6), Beyböyrek (2S, Beyşehir var
yantı), Şeyh-i Senan ile İbare Sultan (111-4), Latif Şah (II-6), Tufarganh
Abbas (6-S2), Derviş Mehmet (VII-I), Hurşit ile Mahmihri (VI-3), Aşık
Nevruz (III-6), Ali İzzet ve Oğlu Hüseyin (III-S), Arzu ile Kamber (Il
10,1-8,1-10, II-LL), Nergis hanım (I-I), Razınihan ile Mahfirüze (1-2),
Nedimşah ile Gülsefa (1-37, Gülfizar (IX-9), Burhan Şah (IX-12) Sev
dakar (VIII,2), Derdiyok ile Zülfisiyah (VIII-3), Karacaoğları (II-7).

. ~

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu sıra sabit değildir ve bir kıs-

mının, diğeriyle yer değiştirdiği veya görülmedığı de olmaktadır. Ni
tekim bazı hikayelerde kahramanların adları, doğmadan önce tesbit
edilir ve daha sonra bir "ad koyma" meselesinden bahsedilmesi söz
konusu değildir. Kerem ile Aslı (VI-6) da olduğu gibi. Bazılarında ise
doğumu müteakip çocuğun adı konmadan, eğitiminden bahsedilir:
Nitekim Asuman ile Zeycan (23), Beyböyrek (25 Beyşehir Rivayeti),
Derviş Mehmet (VII-I), Şah İsmail (V-S), Arzu ile Kamber (I-8), Gül
fizar (IX-9), kahramanın:

Doğum

Eğitim.

Ad koyma

sırasıyla tanıtıldığı hikayelerdir.

Bazı hikayelerde ise bu üç kısımdan hiç söz edilmemekte, kah
raman sadece toplumdaki sosyal mevkii ve mal varlığı belirtilerek ta
nıtılmaktadır: Yaralı Mahmut (S, Bütün varyantlar), Sürmeli Bey ve
Dilber Senem (32, III-3, II-3, IX-lO), Dadaloğlu (39), Aşık Garip (34),
Sümmani ile Gülperi (37), Ferhat ile Şirin (Ix-I, I-ll, 31), Necip ile
Telli (III-2), Büryan ile Güldane ın-s, V-7), Gül ile Ali Şir (1, s:) ceıaıı

Bey ile Mehmet Bey (1, s:), Beyböyrek (25 İstanbul Rivayeti), Aşık

Garip (3: S2, YS, SS, SI, Y2), Tufarganlı Abbas (6: SI, Y2, 1-6, VI-47,
Ehmed ile İbrahim (VII-2), Gündeşiioğlu (IV-I), Hurşit ile Mahmihri
(IV-2, IV-S), Emrah ile Selvi Han (V-67, Kerem ile Ash (II-2), Güzel ile
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Saadet (II-S), Yusuf ile Zeliha (11-2), Gülü Gakka (II-I), Arzu ile Kam
ber (3S), Yahya Bey (I-S), Salman Bey (1-12), Navruz Bey (lX-14),
Yemen Hanım (IX-ll), Elmas ile Kahraman (VIII-1), Mehmet ile Peri
Hanım (VI-S), Haydar Fazili (VIII-4), İstendiyar Pehlivan (VIII-S) bu
gruba giren hikayelerdir.

Hikaye kahramanı tanıtılırken sosyal mevkiiyle birlikte ıkarnet et
tiği ülke ya da şehrin bahsedilmesi de söz konusu olabilmektedir. Kö
roğlu (31), Karacaoğları (11-7), 33), Ali Han ile Peri Hanım (VI-I),
gibi...

Bunlardan ayrı olarak kahramanın hiçbir özelliğinden bah
sedilmediği, bir başka ifadeyle bir tanıtırnın görülmediği de al-

i:
maktadır. Sadece iki hikayede (ilLeyla ile Mecnun" V-ı); "Sey-
fülmülük" 30), tesbit edilen bu durumdan başka olarak tanıtım

bölümü için söylenecek son şey, sadece bir tek hikayede görüldüğü

üzere 1. ve 2. epizotların yer değiştirdiği; yani önce kahramanın,

daha sonra ailesinin tanıtıldığı da vakidir. Nitekim Karacaoğlan'ın

matbu varyantı (33), bu özelliği taşımaktadır.

Kahramanın tanıtıldığı Hazırlık Bölümü ile ilgili söylenecek son
şey şudur: Epizotlardaki kısımların gerek birbirleriyle yer de
ğiştirmesi, gerekse görülmeyişinin sebebini anlatıcı-dinleyici iliş

kilerinde (4, s: 170) aramak gerekmektedir. Çünkü bir hikayenin ge
nişleyip daralması anlatıcının bazı kısımları unutması, önemli
görmemesi ya da dinleyicinin bu konuya duyduğu ilginin derecesini
farketmiş olmasından dolayı yaptığı.ilavelerve tasarruftarla ilgilidir.

Klasik halk hikayelerimizin ikinci bölümüne geçmeden önce, sa
dece bir tek hikaye grubunda gördüğmüz anlatım farklılığını da be
lirtmemiz gerekmekedir. Nitekim incelediğimiz S Seyfülmülük
hikayesinin 6 tanesinde, yukarıda belirtmiş olduğumuz plana uy
mayan bir durum söz konusudur. Sözü edilen hikayeleriri 3'ünde
kahramanın ailesinin tanıtılmasından önce "hikayenin kimin is
teğiyle ve hangi sebeple aranıp bulunduğunu"anlatan bir bölüm kar
şımıza çıkmaktadır. Bu varyantıarın "Giriş" diye adlandırabileceğimiz

kısmının planı şu şekildedir:
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1. Hükümdarın hikaye merakı,

2.'Hikayenin aranması,

3. Hikayenin bulunmasıve hükümdara takdimi.

Gazneli Mahmut'un hikaye dinlemeye olan tutkusunun ortaya çı

karıldığı ve bu sebeple onun "her dinlediğinde sıkıntısının da
ğılmasını sağlayacak bir hikayenin bulunması için vezirinin ça
basının" söz konusu edildiği (20, 21 28) bu bölüm Binbir Gündüz
Hikayelerinden alınan Seyfülmülük'te tayasının. Ferahnaz Sultan'a
"Seyfülmülük'ün Şah-ı Dımışk'a anlattığı maceranın anlatılacağını"

belirtir mahiyettedir (29).

Kırgızca Seyfülmülük'ün "Sebeb-i telif" adını verebileceğimiz bu
bölümünde, hikayecinln "Seyfülmülük'ün ortaya çıkmasına neden
olan faktörler'den bahsettiğini (42) görüyoruz.

çağatay şairi Meclisi'nin "Dasıtan-ı Seyfül Melik ve Bediü'l-Cemal
i Peri-zad" adını taşıyan eseri ise, klasik (divan) edebiyatının

kasidelerine benzer şekilde:

1. Tahmid,

2. Na'at,

3. Münaca'at,

4. Fi sebeb-i nazm-ı kitap

S. Sultan'ın hikaye merakı ve bu hikayenin aranıp bulunması (30)
kısımlarından meydana gelmiş; bir yerde divan edebiyatı ve halk
(masal) edebiyatı tekniğini ile birleşmiştir.

Dikkat edilecek olursa "hikaye içinde hikaye" ya da "çerçeve" ola
rak da adlandırılabileceğimizbu "Giriş" bölümünde de, tam bir ben
zerlik söz konusu değildir. Hikayenin anlatılmasına sebep olan ola
yın anlatıldığı bu bölümün, hikayenin derlendiği yöredeki anlatı

geleneği ve tekniğiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
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II. KAHRAMANIN MACERASı

Aşık hlkayelerimizin en uzun kısmını teşkil eden "macera bölmü"
asıl vakanın anlatıldığı, birbirine girift olayların görüldüğü, kah
ramanın sevgilisi veya başka bir hedefi uğruna karşılaştığı prob
lemlerin veya gösterdiği kahramanlıkların söz konusu edildiği kı

sımdır. Olayların bolluğu ve çeşitliliği, bu bölümün diğerlerinden

daha uzun olmasını sağlar. Bir başka ifadeyle hikayenin sonuca ulaş

masında bu bölümdeki olaylar söz sahibi olacak; sonucun şeklini

"macera bölümü" tesbit edecektir. Kısacası anlatıya asıl özelliğini

veren yer, burasıdır.

Üzerinde çalıştığımız hikayeleriri macera bölümündeki olayların

hem sırası, hem türü, hem de sayısı çok çeşitli olduğudan dolayı belli
.bir sırayla gerçekleşen ve birbirine benzeyen olayların yer aldığı bir
tasnif yapmayı uygun bulduk ve o şekilde inceledik. Buna göre
hikayelerin bu bölümünü üç gruba ayırmak mümkündür:

A. Kahramanın aşık olmasıyla başlayanlar,

B. Kahramanın gurbete gitmesiyle başlayanlar,

C. Kahramanın evlenmesiyle başlayanlar.

A. Bu gruptaki hikayelerin macera bölümünde kahramanın aşık

olması; sevgilisini aramak ve ona kavuşabilmek için ileri sürülen bir
takım şartları (para veya altın kazanma, mülk edinme, zararlı bir can
lının veya düşmanın ortadan kaldırılmasıv.b.) yerine getirmesi ya da
savaş, kaçma ya da kaçırılma gibi sebeplerle gurbete gidişi, mem
leketine geri dönüşü hatta orada evlenmesi söz konusu edilir.

(1) Bunlardan bazılarında sadece kahramanın aşık olduktan [(Da
daloğlu (39); Melikşah He Güllü Han (V-2); Sümmani ile Gülperi
(37); Tahir ile Zühre (lX-6), (lX-3); Ferhat ile Şirin (IX-I), I-LL); Ra
zınihan ile Mahfirüze (1-2); Kerem ile Aslı (24), (II-I2), (V,S), (V-3);
Arzu ile Kamber (I-V); Şah İsmail (V-S); Sürmeli Bey (III-3); Aşık Nev
ruz (III-6); Hurşit ile Malımihri (IV-3), (IV-27, (IV-S); Asuman ile Zey
can (23), (III-I); Derviş Mehmet (VIII-I); Seyfülnıülük (26), (29); Gül
ile Ali Şir (1); Beyböyrek (2S); Aşık Garip (34, 3-Y2, YS, S2, SI, SS var-
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yantları); Derdiyok ile Zülfisiyah (VIII-3?; Mehmet ile Peri Hanım
(VI-S)] veya sözlendikten sonra [İhsani ile Günüşah (40); Tufarganlı

Abbas (6-S2 varyantı), Sürmeli Bey (32)] memleketinden ayrılması ile
bu süre içinde başından geçenler söz konusu edilir. Söz konusu bö
lümdeki olayların şeması:

Aşık olma

Gurbete gitme

şeklinde ifade edilir.

(2) Hikayeleriri bir kısmında bu bölümün yalnızca kahramanın

aşık oluşundan bahsettiği de olmaktadır. Sadece Tahir ile Zühre (IX-
4) de gördüğümüz bu bölümü:

Aşık olma

şeklinde belirtebiliriz.

(3) Birçok hikayenin macera bölümünde ise olaylar aşk, gurbet ve
gurbetten dönüş üçgeni üzerine kurulmuş olup hikaye kah
ramanının aşık oluşundan gurbete gidişine, daha sonra da mem
leketine dönüşüne kadar yaşadığı bütün olaylar sebep ve so
nuçlarıyla birlikte teferruatlı olarak verilmektedir.

Aşık olma,

Gurbete gitme,

Memlekete dönnıe

şeklinde verebileceğimiz bu şemaya uyan hikayeler şunlardır:

(Latlf Şah (II-6); Arzu ile Kamber (II-lO?, (II-1 I), (I-Iü), (I-S) ve Fer
hat ile Şirin (36)].

(4) Hikaye kahramanının gurbetten döndükten sonra öldüğü de
olmaktadır. Sadece bir tek hikayede gördüğümüz üzere Sürmeli Bey
Telli Serıem'e sevdalanıp nişanlanırsa da maksatlı olarak çıkarılan bir
dedikodu yüzünden memleketini terkeder. Ancak uzakta yaşadığı

pekçok ınacerayla dolu günler, kardeşinin onu arayıp bulmasıyla
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sona ererse de Sürmeli Bey çok hastadır. Nitekim evine döndükten
bir müddet sonra hayatını kaybeder (11-3).

Aşık olma

Gurbete gitme

Memlekete dönme

Ölüm

(S) olarak özetleyebileceğimizbu hikayeden ayn olarak sadece bir
hikayede gördüğümüz üzere Necip, aşık olduğu sevgilisiyle evlenir ve
askerlik yapmak üzere memleketinden ayrılır. Ancak en yakın ar
kadaşının kendisine yazdığı yalan haber üzerine karısından boşanır.

[Necip ile Telli (111-2)].

Aşık olma

Düğün

Gurbete gitme

Boşanma

(6) şeklinde ifade edebileceğimiz bu şemanın bir başka çeşidini

Yahya Bey (I-S) de tesbit ediyoruz. Nitekim sevdiği kızla evlenen kah
ramanın evliliği, malını mülkünü har vurup harman savurması so
nucunda biter ve eşinden boşanır. Bir müddet sonra yanına sığındığı

dayısı onu varlıklı bir ailenin kızı ile evlendirirse de sonu farklı ol
mayan bu macera kısmı:

Aşık olma

Düğün

Boşanma

Gurbete gitme

Düğün 

Boşanma

olarak özetlenebilir.
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(7) Hikayelerin bir grubunda ise kahramanın aşık oluşundan

sonra gurbet yollarına düşmesi ve döndükten sonra da evlenmesi an
latılmaktadır. Salman Bey (1-12), Leyla ile Mecnun (35) ve Ka
racaoğlan (II-7) da gördüğümüz üzere bu bölümün şernası şöyledir:

Aşık olma

Gurbete gitme

Memlekete dönme

Düğün s

(8) Gusbet motifinin birden fazla ortaya çıktığı durumlar da söz
konusudur. Bu tür hikayeleriri ekseriyetinde gördüğümüz üzere
kahraman aşık olduktan sonra memleketinden ayrılıp bir müddet
sonra geri dönerse de bazan kendi isteğiyle, bazan da zorlanarak ye_o
niden gurbet yollarna düşer. Şah İsmail (18), Beyböyrek (25
Beyşehir Varyantı); Tahir ile Zühre [(IX-2), (VI-13), (4), (19)], Tu
farganlı Abbas (6-S1, YI, Y2), 1-6) hikayelerinde karşımıza çıkan bu
durumu şöyle ifade edebiliriz:

'" \
Aşık olma,

Gurbete gitme,

Memlekete dönme,

Gurbete gitme.

(9) Baz] hikayelerde ise kahraman aşık olup gurbete gittikten bir
müddet sonra memleketine döner. Ancak çeşitli sebepler onu gurbet
yollarına tekrar iter ve evinden uzakta sevgilisiyle evlenir.

Aşık olma

Gurbete gitme

Memlekete dönme

Gurbete gitme

Düğün
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şeklinde verebileceğimiz bu duruma, sadece Tahir ile Zühre (lX-S7)
de rastlayabildik.

(10) Kahramanın sevgilisiyle evlenebilme yolunda kendisinden is
tenen şartları yerine getirebilmek için, gittiği uzak diyarlardan dön
düğünde evlendiği,daha sonra yeniden yollara düştüğü de olur.

Aşık olma

Gurbete gitme

Memlekete dönme

Düğün ı'

Gurbete gitme

şeklinde ifade edebileceğimiz bu şemayı, Elmas ile Kahraman
Hikayesi (VIII-I) nde tesbit ediyoruz. Nitekim Kahraman, Aslan
Bey'in bir görüşte vurulduğu kızı Elmas'la evlenebilmek için konak
v.b. parası kazanıp döner ve evlenir.

(11) Bu gruba giren hikayelerinekseriyetinde düğün, kahramanın

aşık olup gurbete gitmesinden sonra ve memleketinden uzakta ger
çekleşir. Navruz Bey (lX-14), Burhan. Şah (lX-12), Gülfizar (lX-9),
Nergis Hanım (1-1), Toxır ile Zuhra (IX-7), Kerem ile Aslı (VI-6),
Abbas (VI-3), Seyfülmülük (28, 30, 26, 27, 22, 20, 21), Köroğlu (31),
Yaralı Mahmut (5-3 varyant), Büryan ile Güldane (II-S) de gör
düğümüz bu durumu, şöyle ifade edebiliriz:

Aşık olma,

Gurbete gitme,

Düğün.

(12) Yine bir tek hikayede karşımıza çıktığı üzere kahramanın gö
nülden vurulduğu sevgilisine danldığı için memleketinden ayrılıp,

uzak diyarlarda öldüğü de vakidir. Nitekim Sürmeli Bey (IX-LO) Telli
Senem'in bir başkasına gönül verdiği yolundaki haberlere çok üzülür
ve kırgınlığını belirttiği nişanlısının yalvarmalarına kulak vermeden
uzaklara gider. Bir müddet sonra da öldüğü duyulur.
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Aşık olma,

Gurbete gitme,

Ölüm,

B. Bu gruba giren hikayelerde macera bölümünün ilk olayı "kah
ramanın gurbete gitmesi"dir. İlk bölümde gördüğümüz düğün, aşık

olma v.b. olaylar hikaye kahramanının memleketinden ay
nImasından sonra gerçekleşir. Ancak "kahramanın gurbete gitmesi"
ile başlayan gruba giren hikayelerdeki olayların çeşitliliği ile anlatı

sayısının ilktbölüme oranla daha az olduğunu hemen belirtmeliyiz.

(1) İkinci gruba giren hikayelerden bir kısmında kahramanın aşık

olması, memleketinden aynıdıktan sonra gerçekleşir. Bir başka ifa
deyle bazı hikayelerin macera bölümü:

Gurbete gitme,

Aşık olma

şeklinde iki epizottan teşekkül etmiştir. Yaralı Mahmut (S-ilk var
yant) Zülalşah Oğlu İbrahim (I-9), Karacaoğlan (33), Emrah ile Selvi
Han (V-6), Nedimşah ile Gülsefa (1-3) de olduğu gibi...

(2) Birkaç hikayede rastlanıldığı üzere kahramanın evinden uzakta
aşık olduktan sonra herhangi bir sebeple yeniden yola çıktığı da ol
maktadır. Güzel ile Saadet (II-8), Büryan ile Güldane (V-7), Ehmed ile
İbrahim (VII-2) de tesbit ettiğimiz bu durum, aşağıdaki şema ile ifade
edilebilir:

Gurbete gitme,

Aşık olma,

Gurbete gitme.

(3) Bundan önceki grupta yer alan hikayelerde olduğu gibi mem
leketinden uzakta bir güzele gönül veren kahraman görev ya da zor
lama vb. sebeplerle memleketine dönerse de sevgilisine kavuşmak

maksadıyla, Yine yollara düşer:
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Gurbete gitme

Aşık olma,

Memlekete dönme,

Gurbete gitme

şekilde şematize edebileceğimizbu durum Celali Bey ile Mehmet Bey
(1; s.), Haydar Pazili (VIII-47, Şeyh-i Senan ile ibare Sultan (III-4), Ya
ralı Mahmut (5-4, varyant), Arzu ile Kamber (38), Sevdakar (VIII-2)
da görülmektedir. T

(4) Hikayekahramanmın aşık olduktan sonra gerek sevgilisi, ge
rekse çeşitli sebeplerle gittiği değişik memleketler arasında birkaç
defa gidip geldiği de olmaktadır: Şah İsmail-Bengiboz (V-4) da ol
duğu gibi...

(5) Hikayelerirı bazılarında ise kahraman, evinden uakta gönül
verdiği sevgilisini baba ocağına getirir, onunla evlenirse de dü
ğünden sonra eşinin memleketine gitmek üzere yeniden yola çı

karlar. Sadece Yaralı Mahmut (5, 2. varyant) ta gördüğümüz ve

Gurbete gitme,

Aşık olma,

Memlekete dönme,

Düğün,

Gurbete gitme

(6) şeklinde ifade edilebilen bu şemanın başka şeklinde düğün,

kahramanın memleketinden ikinci defa ayrılışından sonra gurbette
gerçekleşmektedir. Yine bir tek Emir-i Ersalan (VI-4) da tesadüf et
tiğimiz bu planı, şu şekilde gösterebiliriz:

Gurbete gitme,

Aşık olma,

Memlekete dönme,
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Gurbete gitme,

Düğün.

(7) Sadece Celal Şah Hikayesi'nde olduğu gibi kahramanın aşık ol
duğu sevgilisiyle hem gurbetten döndüğündememleketinde, hem de
tekrar gittiği eşinin memleketinde ikinci bir düğün yaptıktan sonra
yeniden kendi ülkesine döndüğü de olmaktadır (8). Yapısını:

Gurbete gitme,

Aşık olma,

Memlekete dönme,

Düğün,

Gurbete gitme,

Düğün,

Memlekete dönme

şeklinde gösterebilceğimizbu hikayeden başka (8) iki anlatıda ma
ceranın, kahramanın uzak diyarlarla memleketi arasında gidip gel
mesinden ibaret olduğu da vakidir ve düğün, ölüm, aşk v.b. olaylara
tesadüf edilmez: Mahmut Pehlivan (VI-7), Beyböyrek (25-2. İstanbul

Rivayeti) gibi:

Gurbete gitme,

Memlekete dönme.

(9) Daha çok kahramanlık -aşk sınırındaki anlatılar olarak va
sıflandırılan hikayelerle diğerlerine benzemediği halde, macera bö
lümündeki ilk olayının "kahramanın evinden ayrılması" olmasından

dolayı bu gruba aldığımız anlatılar ve şemaları şunlardır:

Ali Han ile Peri Hanım (VI-1)

Gurbete gitme,
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Aşık olma,

Memlekete dönme,

Düğün

Gurbete gitme,

(lO) Mehemmed ile Ahmed (VI-2)

Gurbete gitme,

Düğün

(ll) Gülü Gakka (II-I)

Gurbete gitme,

Memlekete dönme

Düğün,

Gurbete gitme,

Memlekete dönme,

Gurbete gitme,

(12) Bir grup hikayelerin çeşitli varyantıarında gördüğümüz üzere
anlatının macera bölümü, kahramanınmemleketinden ayrı bir yerde
başından geçenleri ifade etmekte olup, tek epizottan ibaret bir şekil

özelliğini göstermektedir: Leyla ile Mecnun (V-I) (11-2), (IV-I) da ol
duğu gibi...

C. Üçüncü grupta topladığımız yedi hikayede de macera bölümü,
kahramanın düğünü ile başlar (1). Hikayeleriri ekseriyetinde çeşitli

sebeplerle düğünün ardından evinden ayrılmak zorunda kalan kah
ramanların yaşadığı olaylar söz konusu edilir [Ali İzzet ve Oğlu Hü
seyin (III-S), Leyla ile Mecnun (V-I), (IV-I), (II-2)] ve olaylar:

Düğün

Gurbete gitme

şeklinde, iki epizot halinde özetlenebilir.
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(2) Evlendikten sonra gurbete giden kahramanın bazan ilk ve tek
[Necip ile Kara (II-9»); (3) bazan da boşanıp yeniden kurduğu ikinci
yuvasının yıkılması anlatılır: Yemen Hanım (IX-LL) da olduğu gibi...

Düğün,

Gurbete gitme,

Boşanma.

Düğün,

Gurbete gitme,

Boşanma.

Düğün,

Boşanma

olarak ifade edebileceğimiz şemaya sahip bu iki hikayeden birinde
memleketinden ayrılan hikaye kahramanının gurbet ellerde öldüğü

de olmaktadır:

Düğün,

Gurbete gitme

Ölüm [İsfendiyarPehlivan (VIII-S)],

Görüldüğü üzere macera bölümündeki olayların hem niceliği,

hem de niteliği ilk bölüme nazaran çok ve çeşitli olup tamamen
hikaye kahramanının etrafında cereyan ederler. Yani kahraman, va
kanın asıl merkezini teşkil eder. Dolayısıyla hikayenin bu bölümü,
kahramanla ilgili olayların yer aldığı bir kısım olma özelliğini gös
termektedir.
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III. SONUÇ

Halk. hikayelerinin yapısını ortaya çıkarmak için yaptığımız bu
araştırma sonucunda anlatınınbu bölümü bazan sevenlerin birbirine
kavuşmasıyla, bazan da "kahramanın tek başına veya sevgilisiyle bir
likte ölümleri" şeklinde trajik olarak sona ermektedir. Yani sev
gililerin kavuşması kadar, ayrılmaları da söz konusudur. Halk
hikayelerini. reel hayata en yakın halk anlatı türlerimizden ol
duğunu (I, s: 71-74) bir kere daha gösteren sonuç bölümlerine göre
iki grupta toplamayı uygun bulduk. Çünkü bazı hikayeleriri kah
ramanları anlatının bu bölümünde yer almamakta: hikaye, kah
ramanı olmadarı sona- ermektedir. Bazılarında ise, kahramanın da
içinde olduğu bir son· söz konusudur. Buna göre halk hikayelerini
sonuç bölümlerine göre:

o,

A) Kahramanın.rol almadığı bir sorıla bitenler,

B) Kahramanın içinde olduğu bir sorıla bitenler

diye ikiye ayırmak mümkündür.

A (1) Üzerinde çalıştığımız 112 hikayenin 6'sının sonuç bölümü,
anlatı kahramanın içinde yer almadığı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Nitekim her üç varyatında daSürmeli Bey hayata veda eder ve Telli
Serıem, ölen sevgilisinin kardeşi Arif Bey'le evlenir [(III-3), (LX-LO),
(II-3)]. Kocası ölen Telli, Kara Ağa'yı öldüren erlerden biri [Necip ile
Telli (III-2)] veya onbaşı [Necip ile Kara (II-9)] ile evlenir:

Ölüm

Düğün

(2) Bu bölüm isfendiyar Pehlivan'da da iki epizottan meydana gel
mekte ve hikaye "düğürı'Ie değil, "tahta geçme şeklinde sona er
mektedir. Nitekim İran'a savaşmaya giden İsfendiyar ölünce kardeşi

Zaloğlu Rüstem onun intikamını almaya yemin eder ve İran'ı top
raklarına katarak yerine hükümdar olur (VIII-S):

Ölüm

Tahta geçme.
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B) Kahramanın rol aldığı sonuç bölümüne sahip hikayeler de
kendi içinde kahramanın.

a) Memlekete dönüşü ile başlayanlar,

b) Düğünü ile başlayanlar,

c) Ölümü ile başlayanlar,

d) Gurbete gidişi ile başlayanlar,

olmak üzere dört grupta incelenmiştir.
T

a) (1) Bu gruba giren hikayelerin ekseriyeti, kahramanın mem
leketine dönüp sevgilisine kavuşması ve evlenmesiyle biter. Aşık

Garip [(28), (3-Y2), SS, S2, YS, SI varyantları)]; Tahir ile Zühre [(IX
3), (IX-2), (4-SL), (IX-S7)]; Ferhat ile Şirin [(IX-I), Razınihan ile Mah
firuze (1-2, Şah İsmail [(IV-S), (18), (V-4); Aşık Nevniz (III-6); Hurşit

ile Mahmihri [(IV-2), (IV-S), ( )], Derviş Mehmet (VIII-I); Sey
fülmülük [(30), (26), (27), Beyböyrek (2S-İstanbul i ve 2. ile Bey
şehir varyantları); Derdiyok ile Zü1fisiyah (VIII-3); Mehmet ile Peri
Hanım (VI-S); Tufarganh Abbas [(I-6)]; Sürmeli Bey ve Dilber Senem
(32); Melik Şah ile Gü1lü Han (V-2); Asuman ile Zeycan [(23),]; Nav
ruz Bey (IX-14); Burhan Şah (IX-12); Gü1fizar (IX-9); Yarah Mahmut
ile Mahbub Hanım (4-1. ve 2. varyantları): Ehmed ile İbrahim (VII
2); Büryan ile Güldane [(V-7), (II-S)]; Şeyh-i Senan ile İbare Sultan
(III-4); Haydar Fazili (VIII-4); Celali Bey ile Mehmet Bey Hikayesi (1,
s: 294-297); Sevdakar (VIII-2); Emir-i Ersalan (VI-4); Yemen Hanım

(IX-LL); Mahmut Pehlivan (VI-7); Elmas ile Kahraman (VIII-I);
Yahya Bey (I-S) de olduğu gibi:

Memlekete dönme

Düğün.

Tufarganh Abbas'ın bir anlatmasını. düğünden söz edilmeyip sa
dece kahramanın sevgilisine kavuştuğundan bahsedilmesine rağ

men, hikayenin mutlu bir şekilde sonuçlanması sebebiyle, bu gruba
almayı uygun bulduk (6-Y2 varyantı).
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(2) Bir kısım hikayeleriri sonu ise ya kahramanın memleketine
döndükten sonra sevgilisine kavuşamadan, ölümüyle bitecek [Tahir
ile Zühre (IX-6) (IX-13), (4-YL varyantı), (19); Ferhat ile Şirin (1-11);
Arzu ile Kamber (1-4); Hurşit ile Mahmihri (IV-3); Gül ile Ali şir (l, s:
240-247); Sümmani ile Gülperi (37]; ya da daha önce evlenen
aşıklan, kahramanın gurbetten döndükten sonra ölümün kollarına

atılması, ayıracaktır: [Tahir ile Zühre (lX-7); Seyfülmülük (21, 22)].
Ancak sevgilisiyle evlenmiş ya da evlenmemiş olsun kahramanın

(tek ya da sevgilisiyle) ölümüyle sonuçlanan hlkayelerin bu bölümü:

Memlekete dönme,

Ölüm t

şeklinde şematize edilebilir.

(3) Bazı hikayelerin sonuç bölümünde sadece anlatı kah
ramanının uzun süre önce avrıldığı memleketine geri dönmesi an
latılmaktadır: Abbas (VI-37; Ali İzzet Oğlu Hüseyin (lll-S): Me
hemmed ile Ahmed (VI-2); Ali Han ile Peri Hanım (VI-I); Gülü
Gakka (II-I) bu gruba giren hikayelerimizi teşkil etmektedirler:

Memlekete dönme.

(4) Sadece Seyfülmülük hikayelerinin bir varyantında gör
düğümüz üzere "kahramanın, aradığı sevgilisinin asırlarca önce ya
şamış olan birini yıllarca ve boş yere aradığını anlayıp, mem
leketine dönmesinin anlatıldığı", hikayenin bitmesi üzerine bunu
dinleyen kişiyi teselli için, yeni bir hikaye anlatıldığı da olmaktadır.

Nitekim Ferahnaz, sonu acıklı biten bu hikaye bittiği zanıan çok
üzülür. Bunun üzerine dadısı tarafındanŞam padişahı ve vezir Mağ
mum'un anlattıklarıbir başka hikaye ile avutulmak istenir. Yani ve
rilecek ders bir diğer hikayenin anlatılması için zernin teşkil edecek
niteliktedir (29):

Memlekete dönme

Ders.
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(5) Hikayenin, kahramanın memleketine döndükten bir müddet
sonra yeniden uzaklara gitmesiyle son bulduğu da olmaktadır. Ni
tekim Seyfülmülük, Bediatülcemal'le evlenmesinin ardından, ka
rısıyla birlikte baba ocağına dönerse de fazla kalmaz: Anasının ba
basının gönlünü yaparak kayınpederininülkesine gitmek üzere yola
çıkar (23).

Memlekete dönme

Gurbete gitme

olarak göstereblleceğimlz(6) bu sonuç şeklinın benzerini Emrah ile
Selvi'de görüyoruz. Nitekim Ernrah, evine döndükten bir müddet
sonra yenıden sevgilisi Selvi'nin memleketine gider ve onunla ev
lenerek hayatının sonuna kadar orada yaşar (V-6).

Memlekete dönme,

Gurbete gitme,

Düğün.

b) (1) Bu gruptaki hikayeleriri ekseriyetinde kahramanların sadece
birbirlerine kavuşmaları ve evlenmeleri söz konusu edilir: Arzu ile
Kamber (Il-l O), Asuman ile Zeycan (III-I); Kerem ile Aslı (VI~.3), İh~

sani ile Günüşah (40); Zülalşah Oğlu İbrahim (1-9); Güzel ile Saadet
(II-8). Bu düğün, bazan kahramanın ikinci kez yaptığı evliliği ifade
eder: Salman Bey (1-12) de olduğu gibi. Bazı hallerde de düğünün sa
hibi, hikaye kahramanının oğludur. Nitekim Köroğlu hikayesinin
varyantlarırıdanbirinde arılatı, oğlu ile sevgilisinin evlenmesi ile son
bulur (31).

Anlatım planı, sadece:

Düğün

epizotundan ibaret olan bu hikayelertn yanında (2) anlatının sonuç
bölümünde, kahramanların evlendikleri halde çeşitli sebepler yü
zünden vuslata eremeyip öldüklerini de görmekteyiz. Bir tek Kerem
ile Ash'nın bazı varyantıarında karşımıza çıktığı üzere söz konusu
kahramanların, Aslı'nın ailesinin "farklı dirilere sahip oldukları" ge-
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rekçesiyle Kererrı'e uyguladıkları hileler yüzünden gerdek sabahı ce
setleri bulunur [(11-12), (V-8), (24)]:

Düğün

Ölüm

(3) Hikayelerin bir kısmında bu bölüm,kahramanın mem
leketinden uzakta evlendikten sonra evine dönmeleriyle son bulur.
Tufarganh Abbas (6-YI, SI, S2 varyantları) ve Latif Şah (II~6) ta ol
duğu gibi...

Düğün

c
Memlekete dönme

şeklinde iki epizotta özetleyebileceğimiz bu anlatıların yanında (4)
bir tek hikayede gördüğümüz üzere kahramanın evlendikten sonra
karısıyla birlikte gittiği uzak diyarlarda ölmesi de mümkün ol
maktadır. Mesela Arzu ile Kamber (II-I I), bu yapıdadırve

Düğün

Gurbete gitme

Ölüm

epizotlarını ihtiva eden hikaye olma özelliğini göstermektedir.

c) Bu gruba aldığımız hlkayelerirı sonu, kahramanın ölüınü ile
biter. Yani bu hikayelerde trajik bir şekilde son söz konusudur (1).
İşte sözünü ettiğimiz anlatıların ekseriyetinde ölüm, kahramanı gur
bette ve tek başına yakalar. Kerem ile Aslı (VI-6); Karacaoğlan (33);
Arzu ile Kamber (38); Celal Şah (8); Leyla ile Mecnun (VI-l) da ol
duğu gibi... Bazan da iki sevgili, birlikte ölüme giderler. Nitekim
Leyla ile Mecnun'un bir varyantı (35), bu özellikte bir hikaye olarak
karşımıza çıkmaktadır.

(2) Kahramanın "ölümle memleketinde tanıştığı" hikayelerimiz de
mevcuttur. Mesela Ferhat ile Şirin'in bir varyantı (36); Nergis Hanım
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(I-I); Tahir ile Zühre 'IX-4), (IX-S), bu gruptaki hikayelerimizi temsil
ederler.

d) Aşık hlkayelerlrnizden bu gruba girenlerinde sonuç bölümü,
kahramanın memleketinden ayrılmasıyla başlar ve ekseriyetle evin
den uzak bir yerde sona erer. (1) Söz konusu ettiğimiz anlatılardan

sadece birisinde karşımıza çıktığı üzere aylarca aradığı sevgilisine ka
vuşamadan memleketine geri dönen kahraman, kaybolur. Nitekim
köyüne gidip dönen Dadaloğlu aşiretlerle Osmanlı Devleti arasında

yapılan çarpışma esnasında çıkan salgın hastalıkta sevgilisi
Fatma'nın mezarını görünce orada yaşamaya başlarsa da, bir müddet,
sonra onu gören olmaz (38, s: 13):

t

Gurbete gitme

Kaybolma.

(2) Bazılarında ise hikaye kahramanı sevgilisinin memleketine
gider ve orada evlenirler:

Gurbete gitme

Düğün

şeklinde gösterebileceğimiz bu şema Nedim Şah ile Gülsefa (I-I),
Arzu ile Kamber [(I-8), (1-10)] olmak üzere üç anlatmada karşımıza

çıkmaktadır.

(3) Hikayelerin bir kısmının bu bölümünde kahraman, mem
leketinden uzak bir yerde, yıllar önce kaybettiği ailesine kavuşur ve
anlatı olumlu bir şekilde sona erer. Nitekim iflas ettği için mem
leketinden ayrılmak zorunda kalan Gürıdeşlioğlu önce bir zengine
çoban, daha sonra da padişahı olduğu ülkede (IV-1); kardeşlerinin

entrikasıyla baba ocağından ayrılıp çöllere düşen Yusuf ise sıkıntılı

yıllardan sonra babasına ve kardeşine yeniden kavuşacaktır (Yusuf ile
ZeIiha (II-)]. Sadece:

Gurbete gitme

olarak gösterebileceğimiz bu şerrıaya sahip hikayelerin yanında (4)
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kahramanın sevgilisini bulmak amacıyla memleketinden ayrıldıktan

sonra onu bulup birlikte dönmesi [Yaralı Mahmut (5-3, varyant)] ya
da (5) sevgilisiyle yeniden gurbet ellere yollanmasıyla biten [Ka
racaoğlan (II-7)] leri de vardır ve:

(4) Gurbete gitme,

Memlekete dönme;

(5) Gurbete gitme

Memlekete dönme

Gurbete gitme

şeklinde, ayrı-şemalarasahiptirler.

Görüldüğü gibi "aşık hikayeleriilde denilen halk hlkayelerimizi 4
ana bölüm altında incelemek mümkündür:

i. Giriş Bölümü

II. Hazırlık Bölümü

III. Kahramanın Macerası

ıv. Sonuç Bölümü.

İlk bölüm sadece "çerçeveli" ya da "hikaye içinde (iç içe) hikaye"
dediğimiz gruba ait olup bazan divan edebiyatı türlerinden mes
nevilerde gördüğümüz başlangıç klişeleriyle, bazan hikayenin an
latılmasına ya da teşekkülüne sebep olan faktörün açıklanmasıyla,

bazan da her iki özelliğin birleşmiş şekliyle karşımıza çıkar.

İkinci bölüm kahramanın ailesiyle, kendisinin tanıtıldığı.

hikayenin en küçük kısmını teşkil eder. Hikayenin iki ayrı bölüm ha
linde inceleyebileceğimizbu kısmındaki motifler her hikayede bu
lunmayabilir. Ayrıca ailenin tanıtılması ile ilgili motifler eksik olsalar
bile belli bir sırayı takip etmelerine rağmen, kahramanın ta
nıtılmasında karşılaştıklanmız motifler için, böyle bir şey söz konusu
değildir.

Üçüncü bölüm, anlatının tür özelliğini en iyi şekilde aksettiren,
en uzun bölümüdür. Vaka bazan kahramanın aşık olmasıyla; bazan
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herhangi bir sebeple evinden, memleketinden aynlmasıyle: bazan da
evlenmesiyle başlar ve olaylar birbiri ardınca gelişir. Bu bölümde gö
rülen motifterin sayı ve nitelik bakımından oldukça fazla olması ile
sıralamanın çok değişik şekillerde karşımıza çıkması genelllikle farklı;

seyrek olarak da aynı hikayenin çeşitli anlatmalarıyla ilgili bir du
rumdur.

Dördüncü bölüm anlatının nasıl ve ne şekilde sona erdiğini be
lirtir. Hlkayelerin ekseriyetinde bu bölüm kahramana bağlı olarak
ölümle veya kavuşmayla; ya da memleketini veya sevgilisini ter
ketmesiyle sona ererse de kahramanın tot almadığı; olayların onun
dşında bazı kişilerle devam ettiği de olmaktadır Bunun yanında sa
dece bir hikayede görüldüğü üzere arılatının, çıkarılacak bir ders, bir
nasihatla bitirildiğini de unutmamak gerekir.

Şunu hemen belirtmemiz gerekir ki, incelenen hikaye sayısındaki

değişme ana başlıklarda ekseriyetle de alt gruplanmaların sayısında

ve çeşidinde farklılıkların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Özellikle
günümüze yakın teşekkül eden hikayelerimizde -diğerlerine nazaran
oldukça değişik ve reel motiflere rastlanacaktır Bu değişikliğin daha
çok yeni hikayelerde ortaya çıkması, teşekkül tarihinin yanısıra an
latarı ve dinleyen kesimin kültürel seviyeleri ve arzuları ile de il
gilidir.

Küçük çapta "Türk Halk Hikayeleri Tip Kataloğu" olan bu ça
Iışmamızın, ileride yapılması muhtemelolan "Halk Hikayeleri Tip ve
Motif Katalogları" hazırlanmasında gözden geçirilecek araştırmalar

içine gireceğini tahmin ediyoruz.
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TURK HALK HIKAYELERININ YAPıSı

.---__~ GİRİş BÖLÜMÜ

c

i-----~ HAZıRLıK (TANıTıM) BÖLÜMÜ

i----~~ KAHRAMANIN MACERASı

SONUÇ BÖLÜMÜ

sı



. 1. GİRİş BÖLÜMÜ

:-------~ TAHMİD

I--------i~ MÜNACAAT

I--------i~ NAAT

SEBEB-İ TELİF

i__~

a) 1. Hükümdarın hikaye merakı

2. Hikayenin aranması,

3. Hikayenin bulunması ve hükümdara takdimi.

b) Sevgilinin isteği

c) Bir ders verme aracı
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ii. HAZıRLıK'(TANıTıM)BÖLÜMÜ

KAHRAMANIN AİLESİNİN B. KAHRAMANIN TANITIMI
TANITILMASI

1
1 DoğumZaman

Yer Ad Koyma
Sosyal Mevki
Çocuksuzluk

t" Çare arama

2 --. Hiçbir tanıtım söz 2
Doğum

konusu değil
Eğitim

3 Sosyal Mevki Ad Koyma
Düğün

Boşanma

4 --. Sosyal Mevki 3
Aşık olma Sosyal Mevki
Gurbete gitme
Düğün

5 --. Sosyal Mevki 4
Aşık olma Sosyal Mevki
Gurbete gitme Yer
Memlekete dönme
Düğün

6 Sosyal Mevki
Memlekete dönme

Sosyal Mevki
7 Gurbete gitme

8 L..-_ Sosyal Mevki
Gurbete gitme
Olüm

5 --. Hiçbir tanıtım

konusu değil,
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C
oüGüNülLE

BAŞLAYANLAR

-"~Düğün
Gurbete gitme

~üğün
Gurbetegitme
Boşanma

I-"~Düğün

Gurbetegitme
Boşanma

Düğün

Boşanma

'-".Oüğün

Gurbete gitme
Ölüm



KAHRAMANIN ROL
ALMADlGI BİR SONLA

BtTENLER

ıv. SONUÇ BÖLÜMÜ

'BKAHRAMANIN'ROL
ALDICil BİR SONLA

BITENLER

a lı d c

2 DUğUn 2 Gurbete gitme

Ölüm Düğün

.. ] Gurbette

3 Düğün 3 Gurbete gitme
Memlekete dönme

2
Memlekette

4 üğün 4 ~urbete gitme
Gurbete Gitme Memlekete dönme

Memlekete dönme

1 2
Düğün

, , Memlekete dönme
2 Ölüm

Ölüm Ölüm Memlekete dönme
)ü~ün Tahta Geçme. 3

Menılekete dönme
4 Ders

Menılekere dönme5 Gurbete gitme

_~ Memlckete dönme
O Gurbete gitme

Düğün

1~"~IDüğün 1r--"~Gurbete gitme
Kaybolma

5 ı.-..~Gurbetegitme
Memlekete dönme
Gurbete gitme

ÖıÜm

- -~-- -~~~------------------
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