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Türk halk hikâyeleri konusunda
gerek ülkemizde ve gerekse yurt d›ş›n
da bugüne kadar “metin neşri” ve “ilmî
inceleme” olarak değerli pek çok çal›şma
yap›lm›şt›r. Bu çal›şmalar›n büyük bir
k›sm›, halk hikâyesi [=text] metninden
hareketle yap›lan incelemeler hüviyetin
dedir. Fakat folklor meselesine farkl› aç›
lardan bakmak ve onu değerlendirmek
de her zaman mümkündür.
Antropolojik teorinin önemli isim
lerinden olan Bascom(l955), folklor kav
ram› yerine “sözel sanatlar” terimini
önermekte ve folklorun işlevsel önemi
ne dikkat çekmektedir. O’na göre bilim
adamlar› sadece “metin”le değil, onun
yan› s›ra bağlamla(context) da ilgilen
melidir. Tahkiyeli bir folklor ürünü -bu
masal, halk hikâyesi vd. olabilir- yaz›
dilinin kurallar›na bağl› kal›narak, -bağ
lam› göz önüne al›nmadan- “serbest” bir
şekilde yaz›ya aktar›lmamal›d›r. Yani
bir folklor ürünü, ferdî bir edebiyat
ürünü gibi kabul edilerek “yaz› dili”yle
kâğ›da dökülecek olursa, o, aslî özellik
lerinden pek çoğunu kaybeder. Halbuki
bu tür metinler, “as›l olarak, töre ve tabu
yu desteklemek, düş kurma yoluyla sal
d›rganl›ğ› rahatlatmak, doğal dünyan›n
aç›klamalar›n› yapmak, al›ş›lagelen dav
ran›ş›n uygulanmas› için bask› yapmak
gibi kültür odakl› amaçlarla, hevesli bir
dinleyici kitlesine canl› olarak sunulan
ezberdeki öyküdür” (Dorson l984, s.2728).
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“Performance oriented” şeklinde
isimlendirilen teoriyi geliştirenler, ant
ropolojik görüşü savunanlar›n fikirlerin
den oldukça etkilenmişlerdir. Bu görüş
sahipleri, folklor ürününün yarat›ld›ğ›
kültürü, şartlar› ve zemini dikkate
almak gerektiğini söylemektedirler.
Bat›’da l974 y›l›ndan itibaren görül
meye başlayan ve R. Dorson, A. Dundes,
R. Abrahams, D. Ben-Amos, R. Georges
ve K. Gostein’in öncülüğündeki gösterim
ci folklor çal›şmalar›(performance orien
ted), folkloru “gösterim, canl› anlat›m,
eylem, metni canland›rma, tiyatro gibi
oynama” olarak görmekte; “metin” yeri
ne “olay bütünü”nün incelenmesi gerekti
ğini savunmaktad›r. Sadece metni incele
me, onu statik ve soyut bir folklor ürünü
olarak kabul etme hususuna gösterimci
okul önemli eleştiriler getirmiştir. Baş
göz, bizlere ulaşan tahkiyeli metinlerin
“canl› gösterim” niteliklerinin ortadan
kalkt›ğ› üzerinde hakl› olarak durmak
tad›r. Çünkü yaz›ya geçirilen hikâye,
gösterimdeki elemanlar›ndan soyutla
narak, k›sa, eksik ve âdeta “ölü” bir
hale geliyor. Hikâyecinin ağz›ndan ç›kan
bütün sözler kâğ›da aktar›lsa bile, anlat›
m›n önemli elemanlar›ndan olan “hikâye
anlatan âş›ğ›n sesi, saz›, kişileri taklit
etmesi ve sesini alçalt›p yükseltmesi”,
bazen “susmas›”, “bir zaman konuşma
mas›” gibi hususlar anlat›m› doğrudan
etkilemektedir (Başgöz l992, s.26-27).
“Antropolojik teori”ye göre folklor
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“edebiyat” olarak kabul edilirken, ede
biyat bilimcileri ise bu hususu “kültür”
diye tan›mlamaktad›rlar (Ben-Amos
l977, s.74). Bizler halkbilimci olarak,
bir metnin “estetik” ve “edebî” nitelik
lerini araşt›rd›ğ›m›z için, yapt›ğ›m›z iş
“edebiyat bilimi”nin s›n›rlar› içerisinde
kabul edilmelidir. Eğer biz ayn› zaman
da “sözlü anlat›m”› bir “sosyal olay/canl›
gösterim” olarak inceleyeceksek, onun
“kültür” boyutunu da düşünmek ve bu
boyutu gözler önüne sermek durumun
day›z.
“Sözlü anlat›m” niteliği ön plânda
olan bir folklor ürününü [=halk hikâyesi/
türkülü hikâye] “canl› gösterim/ sosyal
olay” olarak değerlendirdiğimizde, onun
beş önemli esas üzerinde bina edildi
ğini söyleyebiliriz. Bunlar; “gelenek”,
“anlat›c›”, “dinleyici çevresi”, “metin” ve
“müzik”tir. Bu sebeple, “gelenek” çer
çevesinde “anlat›c›lar” taraf›ndan icra
edilen/ anlat›lan türkülü hikâyelerin ait
olduklar› bağlam[=context] içerisinde
değerlendirilmesinin daha doğru olacağ›
tabiidir.
Bu düşüncelerden hareketle, Çuku
rova’daki hikâyecilik geleneği çerçeve
sinde, Osmaniye ilinin Düziçi ilçesi ve
köylerindeki “türkülü hikâye anlatma
geleneği”nin en başar›l› temsilcilerin
den olan Aş›k Mustafa Köse ve O’nun
hikâye repertuar›, sözlü anlat›m›n bir
“sosyal olay” olduğu esas›na bağl› kal›
narak taraf›m›zdan değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeye ilâveten derlediği
miz “metin”(text)ler; “estetik” ve “edebî”
nitelikleri bak›m›ndan “edebiyat bilimi”
metodlar›na göre de incelenmiştir(Bk.
Görkem l996).
***
Tebliğimizde önce folklor hadisesi
nin bina edildiği beş önemli unsur olan
“gelenek”, “anlat›c›”, “dinleyici çevresi”,
“metin” ve “müzik” kavramlar›ndan ne
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anlaş›lmas› gerektiği hakk›nda k›sa bil
giler verilecek, daha sonra da hikâye
metinlerinin “folklor” ve “edebiyat bili
mi” aç›s›ndan hangi özellikleri bak›m›n
dan incelenebileceği ifade edilecektir.
1. Hikâyecilik Geleneği:
Halk hikâyeleri de diğer folklor
ürünleri gibi belirli bir “gelenek/icra töre
si” içerisinde sunulur. Geleneğin zaman
içerisinde müesseseleşmesi, bu türün
belirli bir “form” kazanmas›n› ve bu şekil
de varl›ğ›n› sürdürmesini sağlam›şt›r
(Y›ld›r›m l985, s.549).
Eski çağlarda Türkler aras›nda,
cemiyetin bütün fertlerinin kat›ld›ğ›
s›ğ›r(umumî sürgün avlar›), şölen/
toy(kurban ziyafetleri) ve yuğlar(mâ
tem âyinleri) yap›lmaktayd›. ‹slâmiyet
öncesi dönemde bu törenlerde önemli
görevler yapan, sözlü geleneğin “taş›
y›c›”s› ve “yeniden yarat›c›s›” olanlar,
Şamanizm inanc› çerçevesinde görev ifa
eden “şaman”lard›. Şamanlar›n seçilme
ve mesleğe kabul törenleri ile âş›kla
r›n “âş›k olarak seçilmeleri” aras›ndaki
s›k› benzerlik olmas›, eskiden şaman
lar›n şamanl›k görevlerinin yan› s›ra
âş›klar›n görevlerine benzer görevler
de üstlendiklerini ortaya koymaktad›r.
Çünkü, şamanlar›n görevini daha sonra
lar› devam ettiren “çalg›c› hikâyeci”lerin
“çal›p ç›ğ›rmak” ve “sihirbaz-şamanl›k”
görevlerini birlikte yürütmeleri, bunu
göstermektedir (Bk. Zhirmunski l992,
s.l69-l75; Günay l992, s.78-96; Başgöz
l986, s.24-38).
‹slâmiyet’ten önceki dönemde bu
görevi “ozanlar” yerine getirmektedir.
Köprülü, Türkler aras›nda XIV. yy.dan
itibaren ozanlardan ayr› olarak “halk
dervişleri” kimliğindeki “k›ssahan” ve
“meddah”lar›n da ortaya ç›kt›ğ› kana
atindedir. XVII. yy.dan itibaren “hikâye
anlat›c›s›” karş›l›ğ›nda “meddah” kav
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ram› daha çok kullan›lmaya başlar ve
XVIII. yy.dan itibaren de meddah hikâye
lerinde mahallî konulara doğru kuvvetli
bir eğilim görülmeye başlar (Köprülü
l986, s.361-366). XVIII. yy.dan hemen
hemen günümüze gelinceye kadar Türk
imparatorluk hayat›nda görülen “göçebe
ve yar› göçebe kültürü”(Y›ld›r›m l994,
s.13) dairesine mensup insan topluluk
lar›, “halk hikâyeciliği” geleneğini yaşat
m›şlard›r. Yak›n geçmişte ve günümüz
de Azerî sahas›nda, Türkiye’nin Doğu ve
Güney bölgelerinde bu anlamda bir hikâ
yecilik geleneğinin tesis edildiği bilin
mektedir (Bk. Eberhard l955, Boratav
l946, Başgöz l970). Bu gelenek, büyük
şehir ve kasabalarda giderek “anlat›c›”,
“dinleyiciler” ve “geleneksellik” özellikle
rini kaybetmiş, “mensur” ve “realist” bir
kimliğe bürünerek “kitabî”leşmiştir (Bk.
Elçin l988, s.56-81; Boratav l946, s.209211; Spies l941).
***
Folklor araşt›rmac›lar›, derleme
yapacaklar› bölgeyi seçerken, hikâyeci
lik geleneğinin tam anlam›yla varl›ğ›n›
devam ettirdiği yerleri tercih etmeli,
geleneğin geçmişteki durumu ile bugün
kü durumunu ayr›nt›l› bir tarzda ortaya
koymal›d›r. Bir hikâyeci-âş›k’tan, içinde
bulunduğu toplumdan(dinleyici çevresi)
soyutlayarak hikâyeler derlemek, icra
ân›nda oluşacak geleneğe ait kültürel
özellikleri tesbit etmemizi zorlaşt›r›r. Bu
sebeple derlemeler “tabiî ortam” içerisin
de ve mahallinde yap›lmal›d›r.
2. Anlat›c›:
Konu halk hikâyesi olunca, bunu
anlatan/icra eden kişinin de “hikâyeci/
âş›k/ hikâyeci-âş›k” olarak isimlendiril
mesi gerekecektir. Günümüzde; Özbek,
Uygur ve Türkmenlerde “baks›”, Kazak
larda “y›rc›/d›rc›, ak›n, cirav”, Kalmuklar
da “cangarc›”, Yakutlarda “olonghosut”,
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Altay Türklerinde “kayc›”, K›rg›zlarda
“Manasç›” ile Tuva, Başkurt, Karakal
pak ve diğer Türk boylar›ndaki ayn›
görevi yapan sanatkârlar, -Türkiye Türk
çesi’ndeki karş›l›ğ› ile “hikâyeci-âş›k”
kimliği ile ön plâna ç›kmaktad›r (Zhir
munski l992, s.l65-l75; Pirsultanl› l99l;
Berdibayev l983; Reichl l992, s.89-90).
“Anlat›c›” olarak isimlendirilen bu
kişilerin geniş bir hayâl dünyas› var
d›r. Bunlar taklit yapma, müzik âleti
eşliğinde türküler söyleme ile h›zl› ve
güzel konuşma gibi önemli yeteneklere
sahiptir. Usta-ç›rak geleneği çerçevesin
de yetişirler. Bir k›sm› hikâye tasnif ede
cek derecede yeteneklidir, pek çoğu ise
“gelenek çerçevesinde nakledici” olarak
vazife görürler. Onlar›n yapt›ğ› taklitler
aras›nda, anlatt›ğ› hikâyenin maceras›
içerisinde konuşan şah›slar›n karakter
özellikleri, jestleri ve seslerini taklit
önemli bir yer tutar. O, güldürücü sahne
lerde “komik”, savaş ve meydan okuma
ile kahramanl›k niteliği ön plânda olan
karakterlerin kendilerini veya birbirle
rini övmeleri s›ras›nda “kahramanca”
bir edaya sahip anlat›m tarz›n› benim
ser. Bu özellikler, hikâyecinin “temsil
yeteneğini” ortaya koymaktad›r. Hikâye
kahramanlar›n› -onlar›n ağz›ndan- söy
lediği “deyiş/türkü”lerle konuştururken,
onlar›n(hikâye kahramanlar›n›n) bütün
“lirik” ifadelerini, sesi ve mimikleriyle
vermeye çal›ş›r. (Boratav l946, s.128).
Anlat›c› ayr›ca hikâyesini anlat›rken
kendi duygular›n›, arzu ve isteklerini
de -bazen îmal› bir tarzda- belirtmekten
geri durmaz. O, ayn› zamanda dinleyi
cilerine hoş görünme gayreti içindedir.
Ayn› toplumsal çevreye mensup olmalar›
sebebiyle dinleyici çevresi ile âş›ğ›n icra
ân›nda “hissiyat” ve “zihniyetleri” birbi
riyle uyuşur (Boratav l946, s.l02). Sahip
olduğu bu özellikler sebebiyle anlat›c›y›
“sanatkâr” olarak kabul edebiliriz.
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***
Şunu belirtmeliyiz ki, bir anlat›c›ya
ait hikâye repertuar› ve bu repertuar
da yer alan hikâyeler önce teker teker,
daha sonra da topluca değerlendirilme
lidir. Derlediğimiz metinleri ait olduğu
bağlam› içerisinde anlamland›rabilmek
için, anlat›c›n›n hayat›, sanatkârl›ğ› ve
repertuar›na ait ayr›nt›l› bilgileri öğren
memiz gerekecektir. Ayr›ca türkülü hikâ
yeyi anlatmas› s›ras›nda, iyi bir gözlemci
olarak, sanatkâr›n yukar›da anlat›lan
niteliklerini de tesbit etmeliyiz. Metinanlat›c› ilişkisini eksiksiz olarak ortaya
koymak için bunlar›n tesbiti gereklidir.
3. Dinleyici Çevresi:
Alman araşt›rmac› Wehrli, dinleyici
siz bir “geleneksel halk hikâyesi” düşün
menin mümkün olmad›ğ›n› söylemek
tedir. Dinleyici çevresi, anlat›lan halk
hikâyelerine önceden âşina olduklar›
için, nerede ne olacağ›n›, olaylar›n nas›l
gelişmesi gerektiğini bilmekte; olaylar
anlat›c› taraf›ndan böyle anlat›lmad›ğ›
zamanlarda müdahale edebilmektedir.
Anlat›lan hikâyenin uzunluğu veya
k›sal›ğ›, anlat›c› ile dinleyiciler aras›n
da kurulacak iletişime bağl› bir husus
tur(Bk. Başgöz l986, s.49-l37). Anlat›
c›n›n maksad›, dinleyicileri “düşündür
mek”ten ziyade “heyecanland›rmak”t›r.
Dinleyiciler hoşça vakit geçirmek istedik
leri için, karş›lar›nda her zaman usta bir
hikâyeci görmek istemekte, umduğunu
bulamad›ğ› zamanlarda da onu k›yas›
ya eleştirebilmektedir (Karasubaş› l995,
s.44).
***
Gelenek çerçevesinde, hikâyeci-âş›
ğ›n hangi hikâyeyi anlatacağ›n›, “din
leyici çevresi”nden olan ve bu işleri iyi
bilen hat›rl› bir kişi yapmaktad›r. Aş›k
lar hikâyelerini anlat›rken, dinleyicile
rin sessiz bir vaziyette durmalar›n› ve
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âş›ğ›n âdeta gözünün içine bakmas›n›
arzu ederler. Şayet dinleyiciler aras›nda
konuşanlar olursa sinirlenmekte ve hikâ
ye anlatma havalar›n›n bozulduğunu
söylemektedirler. Aş›k hikâyeye başla
d›ktan sonra genellikle hiç kimse meclisi
terkedip gitmez; herkes hikâyeyi sonuna
kadar büyük bir merak ve hayranl›kla
dinler. Aş›k hikâyesini anlat›rken, mec
listekileri güldürüp; neşelendirmek için,
dinleyicilerden baz›lar›na sözle dokun
durmalar yapar. S›k s›k jest ve mimikle
re başvurur; sesini yerine göre alçalt›p
yükseltir. Dinleyiciler de âş›ğ› gayrete
getirmek için, özellikle “deyiş/türkü”lere
başlamadan önce, onu teşvik edici, yürek
lendirici sözler söylerler. Bütün bunlar
ve âş›ğ›n hikâyeyi anlat›rken yapm›ş
olduğu espriler, âş›k ile dinleyiciler ara
s›ndaki iletişimi canl› tutma maksad›na
yöneliktir.
Hikâye yaz›ya aktar›l›rken, dinle
yicilerin kişisel duygu ve düşünceleri
de mutlaka -farkl› bir punto ile ya da
köşeli parantez içerisinde- verilmelidir.
Bu ifadeler, “anlat›c›-metin-dinleyici çev
resi” ilişkisini yaz›l› metinden hareketle
tesbit için gereklidir.
4. Metin:
Gelenek içerisinde tesbit edilen met
nin ad› “türkülü hikâye”, “sözlü rivayet/
şiir-vak’a” veya “bozlak” olarak adland›
r›lmaktad›r. Türkülü hikâyeler “uzun”,
diğerleri ise “k›sa” anlat›lard›r. Türkülü
hikaye, farkl› bir kompozisyon ve üslûba
sahiptir ve sözlü kültür geleneği içeri
sinde belirli sanatkârlar taraf›ndan anla
t›l›r/icra edilir(Boratav l946, s.138, 148).
Lüthi de halk hikâyelerini diğer anlat›
lardan ay›ran en önemli özelliğin “icra
s›ras›nda halk şark›lar›n›n söylenmesi”
olduğunu kaydetmektedir (Karasubaş›
l995, s.43). Wehrli de halk hikâyelerinin
müzik ile edebî metnin birleşmesinden
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doğan özel bir anlat›m tekniğine sahip
olduğunu ›srarla vurgulamakta ve yaz›
ya geçirildiklerinde gerçek k›ymetlerini
kaybettiğini söylemektedir (Karasubaş›
l995, s.44).
***
Başgöz’ün de belirttiği gibi, hikâye
cinin ağz›ndan ç›kan bütün sözlerin yaz›
ya aktar›ld›ğ›n› düşünsek bile, onun sesi
ni, saz›n›, kişileri taklit etmesini, sesini
alçalt›p yükseltmesini, bazen susmas›n›
ve bir zaman konuşmamas›n› vb., yaz›ya
nas›l aktaracağ›m›z bir problem olarak
halen karş›m›zda durmaktad›r(Başgöz
l992, s.26-27).
Hikâye metni mümkün olduğu nis
bette “Ağ›z Araşt›rmalar› Transkripsi
yon Sistemi”ne bağl› kal›narak ve metne
müdahale edilmeden yaz›ya aktar›lma
l›d›r. Böylece hikâyeler, bir metin(text)
olarak değil, bağlam(context) özellikle
riyle ortaya konulacakt›r. Bu yap›l›rken
“geleneksel söz kal›plar›”, “anlat›c›n›n
kişisel duygu ve düşünceleri” ile “dinle
yicilerin kişisel duygu ve düşünceleri”
metinde uygun şekillerde belirtilmeli
dir.(Bu konuda örnek olmas› bak›m›n
dan bk. Başgöz l986, s.49-l37; Görkem
l996, s.l60-302).
Folklor metninin yukar›da belirti
len noktalar göz önüne al›narak nisbe
ten eksiksiz olarak yaz›ya aktar›lmas›,
onu “canl› gösterim/ sosyal olay” olarak
ele almam›z bak›m›ndan birinci derece
de önemlidir. ‹cra ân›nda ve daha sonra
tesbit ettiğimiz önemli hususiyetlerle
birlikte, metni anlamland›rabilmek için
onun eksiksiz bir şekilde kâğ›da aktar›l
mas› gerekir.
5. Müzik:
Halk hikâyelerinde müzik unsuru,
“deyiş/türkü”lerin anlat›c› taraf›ndan
icra edilmesi s›ras›nda devreye girmekte
dir. Boratav, hikâyelerde müzik unsuru
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nun “manzum k›s›mlar›n yar› k›ymetini”
temin edecek derecede önemli olduğunu
kaydetmekte ve “melodisiz türkü, hikâ
ye anlatma an’anesinde tasavvur edile
mez” demektedir(Boratav l946, s.120).
Demek ki, müziksiz türkülü hikâyenin
varl›ğ›n› düşünemeyiz. Anlat›c›, hikâ
yedeki “deyiş/türkü”leri, hikâye kahra
manlar›n› temsilen ve onlar›n dilinden
söylemektedir. Gelenek içerisinde hikâ
yelerdeki “deyiş/türkü”lerin “geleneksel”
bir mahiyet kazand›ğ› ve bunlar›n belirli
icra makamlar›n›n oluştuğu bilinmekte
dir. Dinleyiciler, anlat›c›n›n “deyiş/tür
kü”leri eksik ve yanl›ş bir tarzda icra
etmesine tahammül edemeyip, onlara
müdahele edebilmektedir.
Hikâyelerdeki “deyiş/türkü”ler,
“âhenk”, “estetik tefekkür” ve “naz›m
şekli” bak›mlar›ndan değerlendirilebilir.
Şiirde âhengi; armoni, ritm, asonans,
vezin, aliterasyon, kafiye ve redif temin
eder. Estetik tefekkür ise, ferdî, millî,
beşerî, toplumsal nitelikleri olan “hayâl”,
“duygu” ve “fikir”le, “dil” sayesinde mev
cut olacakt›r(Tural l983). Bu bak›mdan
hikâyelerdeki “deyiş/türkü”ler ait olduk
lar› bağlam içerisinde anlamland›r›lma
ya çal›ş›lmal›d›r.
***
Bir folklor araşt›rmac›s›n›n şüphe
siz ki etnomüzikolog olmas› beklenemez.
Fakat seçtiği bir bölgede hikâyecilik gele
neğini araşt›r›rken, hikâyelerdeki türkü
lerin makamlar›, kullan›lan müzik âlet
lerinin cins ve nitelikleri vd. hususlarda
anlat›c›lardan baz› bilgileri de toplamay›
ihmâl etmemelidir. Folklor ürününün
mükemmel/eksiksiz bir tarzda kâğ›da
aktar›lmas› için, “deyiş/türkü”lerin nota
lar›n›n da tesbitinde büyük fayda vard›r.
Çünkü çeşitli sebepler yüzünden bu folk
lor metinleri zamanla unutulabilir. Ama
“deyiş/türkü”lerin notalar› ç›kar›ld›ğ›
zaman bu parçalar› yüzy›llar sonra da
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olsa seslendirmek imkân› olacakt›r (Bu
husustaki örnek için bk. Başgöz l986,
s.49-l37).
***
Şimdi de çok k›sa olarak, “bir folk
lor olay›’ n›(halk hikâyesi anlat›lmas›),
edebiyat bilimi ve folklorun metodlar›n
dan hareketle nas›l incelememiz gere
kir” sorusuna cevap vermeye çal›şal›m:
l. Hikâyelerin oluşumuyla ilgili
problemler başl›ğ› alt›nda ele alarak
incelediğimiz hikâyelerin teşekkül ve
varyantlaşma hadiselerini değerlendir
memiz gerekecektir.
2. Anlatmaya dayal› eserlerde esas
unsur “vak’a” olduğu için, hikâyelerin
motif halkalar› ve olay örgüleri incelen
melidir. Burada hikâyelerin karakterleri
(sergüzeşt vb. gibi) ve olay örgüleri(tek
çizgili olay vd.) önce tek tek, daha sonra
da toplu olarak değerlendirilmelidir.
3. Hikâyelerin konu/temalar› da
önce teker teker daha sonra da toplu
ca değerlendirilmelidir (k›ssadan hisse,
hoşça vakit geçirme, estetik/güzellik vd.
gibi).
4. Hikâyeler, zaman problemi(an
latma zaman›-vak’a zaman›) bak›m›n
dan ele al›nmal›d›r. Anlatma zaman› ile
hikâyelerin oluş zaman›(vak’a zaman›)
aras›ndaki boşluklar› doldurmada
anlat›c›n›n kulland›ğ› anlat›m teknikleri
gibi hususlar (taş›nm›ş nutuk tekniğiy
le kahramanlar›n konuşmalar›n› “hâl”e
taş›mas› vb.) tesbit olunmal›d›r.
5. Hikâyelerdeki iç/kapal›/dar
mekânlarla d›ş/geniş/aç›k mekânlar›n
tesbiti ve değerlendirilmesi(mekânlar›n
büyük ölçüde olaylar›n sahnesi olmas›,
irreel mekânlar içindeki d›ş veya iç
mekânlar›n reel mekânlara dönüştürül
mesi vb.) yap›lmal›d›r
6. Hikâyelerin şah›s kadrosu ve bu
kadronun “dramatik” durumun ortaya
ç›kmas›ndaki rolleri vb. hususlar, folk
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lor ürününün ifade imkânlar› göz önüne
al›narak incelenmelidir.
7. Hikâyeler, bak›ş aç›s› ve
anlat›c›s›(motif halkas›, mekân, zaman
ve şah›s kadrosu gibi unsurlar›n kim
taraf›ndan görüldüğü) ile anlat›m tarz
lar›(tahkiye, diyalog, aç›klama/yorum
lama ve tasvir) bak›mlar›ndan da incelen
melidir.
8. Hikâyeler -anlat›m dilini belir
leyen unsurlardan en önemlisinin hikâye
ci-âş›k’›n sahip olduğu üslûp olduğu ger
çeğinden hareketle-, dil ve anlat›m özel
likleri(kahramanlar›n isimlendirilmesi,
benzetmeler, yans›ma kelimeler, deyim
ler, atasözleri, söz kal›plar›, arasözler,
mizah vd. unsurlar) bak›m›ndan ayr›n
t›l› olarak tahlil edilmelidir.
Yukar›da ayr›nt›l› olarak ifade
etmeye çal›şt›ğ›m›z hususlar nazar-›
itibara al›nd›ğ›nda, “halk hikâyesi”nin
“canl› gösterim(performance oriented)”
olarak incelenmesi mümkün olacakt›r.
B‹BL‹YOGRAFYA
BASCOM (l955), William. “Verbal Art”, Jour
nal of American Folklore, nr. 67, s.333-349.
BAŞGÖZ (l970), ‹lhan. “Turkish Hikâye Tel
ling Tradition in Azerbaijan ‹ran”, Journal
of American Folklore, c.83, nr. 330 (EkimAral›k l970), s.391-405.
BAŞGÖZ (l986), ‹lhan. Folklor Yaz›lar›, ‹stan
bul l986.
BAŞGÖZ (l992), ‹lhan. “Giriş”, Sibiryadan Bir
Masal Anas›, Ankara l992, s.l-39.
BEN-AMOS (l997), Dan. “Şartlar ve Çevre ‹çin
de Folklorun Bir Tan›m›na Doğru”, (Çev.
Metin Ekici), Millî Folklor, nr. 33 (Bahar
l997), s.74-87.
BERD‹BAYEV (l983), R. “Türk ve Moğollar›n
Epik An’ane Sisteminde Hikâyecinin Rolü”,
(Çev. Mehmet Tezcan), Kardaş Edebiyatlar,
nr.6 (Nisan-May›s-Haziran l983), s.3-9.
BORATAV (l946), Pertev Naili. Halk Hikâyele
ri ve Halk Hikâyeciliği, Ankara l946.
DORSON (l984), R. M. Günümüz Folklor
Kuramlar› ,(Çev. Nermin Ulutaş), ‹zmir
l984.
EBERHARD (l955), Wolfram. The Minstrel
Tales from Southeastern Tales, BerkeleyLos Angeles l955.
ELÇ‹N (l988), Şükrü. Halk Edebiyat› Araşt›r

Millî Folklor
112

malar›, c.II, Ankara l988.
GÖRKEM (l996), ‹smail. Çukuroval› Aş›k Mus
tafa Köse ve Hikâye Repertuar› Üzerine Bir
Araşt›rma, Elâz›ğ l996. (Neşredilmemiş).
GÜNAY (l992), Umay. Türkiye’de Aş›k Tarz›
Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara l992.
KARASUBAŞI (l995), Sevengül. “Alman Edebi
yat›nda Halk Hikâyesi”, Millî Folklor, c.IV,
nr.27 (Güz l995), s.43-46.
KÖPRÜLÜ (l986), M. Fuad. Edebiyat Araşt›r
malar›, (2. bask›), Ankara l986.
P‹RSULTANLI (l99l), Sednik. “Türk Boylar›n
da Ozan-Aş›k Sanat› ve Onun Millî Hususi
yetleri”, Ondokuz May›s Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, nr.6
(Samsun l99l),
s.221-234.
RE‹CHL (l992), Karl. Turkic Oral Epic Poetry/
Traditions, Forms, Poetic Structure, New
York-London l992.
SP‹ES (l941), Otto. Türk Halk Kitaplar›, (Çev.
Behçet Gönül [Necatigil]), ‹stanbul l941.
TURAL (l983), Sad›k K. “Şiirin Dünyas›na Yak
laşmak”, Konevi, nr.l0(Temmuz l983), s.2022; nr.l2 (Eylül l983), s.8-l0; nr. l3(Ekim
l983), s.5-9; nr.l5(Aral›k l983), s.l0-l5.
ZH‹RMUNSK‹ (l992), V.M. “The Legend of
a Singer’s Calling”, (Çev. Umay Günay),

Millî Folklor

Türkiye’de Aş›k Tarz› Şiir Geleneği ve Rüya
Motifi, Ankara l992, s.l69-l75.
NOTLAR:
* 31.05.l997-02.06.l997 tarihleri aras›nda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tara
f›ndan düzenlenen II. Karş›laşt›rmal› Ede
biyat Araşt›rmalar› Sempozyumu’nda tebliğ
edilmiştir.
** F›rat Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiELAZI⁄

113

