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Giriﬂ:
Milli Folklor okuyucular› hat›rlayacaklard›r. Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› ile ilgili olarak
onu tan›t›c› bir makale taraf›m›zdan kaleme al›nm›ﬂ ve birkaç ﬂiiri ile birlikte yay›mlanm›ﬂt›. (Cemilo¤lu 1999.a) Daha sonra ise âﬂ›¤›n bütün ﬂiirleri Uluda¤ Üniversitesi Vipaﬂ ‹ﬂletmesi arac›l›¤›yla kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›. (Cemilo¤lu 2000) Bu makale
onun sadece belirli bir yan›n›, hikâyecili¤ini de¤erlendirmeye yönelik olarak haz›rlanmakla birlikte âﬂ›¤› tan›t›c› üçüncü yay›n olmaktad›r. Daha önce de söz edildi¤i
gibi, Türk Dil Kurumu projesi kapsam›nda
derlenmiﬂ olan ve yay›mlanmay› bekleyen
on beﬂ hikâyesi de bas›ld›¤› zaman Aﬂ›k
ﬁevki Hal›c› âﬂ›kl›k sanat› icra tarzlar› içerisinde yer alan bir yön hariç, bütün yönleriyle tan›t›lm›ﬂ olmaktad›r. Yak›n zamanda yay›nlamay› düﬂündü¤ümüz “Aﬂ›k ﬁevki’de Aﬂ›k Makamlar›” da yay›nland›¤› zaman o, bütün yönleriyle incelenmiﬂ olacakt›r.
Bu yaz›, onu sadece hikâyeci yönüyle
de¤erlendirmek için kaleme al›nm›ﬂt›r
ama, yetiﬂme ﬂartlar›n› ve gelenekten yararlanma yollar›n› anlayabilmek aç›s›ndan hayat›n› çok k›sa olarak hat›rlatmakta yarar vard›r.
ﬁevki Hal›c›, Kafkasya göçmeni bir
aileye mensuptur. Hem kendisi ve hem de
çevresi onu Terekeme ve Karapapak Türkü olarak tan›mlamaktad›r. Bilindi¤i üzere Terekeme Türkleri Kafkasya’da bugünkü s›n›rlar› Türkiye Azerbaycan Gürcistan

ve Ermenistan topraklar› içerisinde bulunan geniﬂ bir co¤rafyada yer almaktad›r.
Özellikle 1877-78 Osmanl› Rus savaﬂ›n›,
yani halk aras›ndaki ifadesi ile 93 Harbini
çok ac›l› bir ﬂekilde yaﬂam›ﬂ olan bu bölge
fazla say›da göçe ve farkl› bölgelerdeki iskanlara da sahne olmuﬂtur. Aﬂ›k ﬁevki’nin
ailesi de bu çalkant›l› dönemde Tiflis vilayetinde yaﬂam›ﬂt›r. Dedesinin ad› ‹dris ve
ninesinin ad› da Bala Han›m olarak bilinmektedir. Bu ailenin Kafkasya’da yaﬂad›klar› Kullar köyünün Baﬂﬂal› kazas›na ba¤l› oldu¤u da ifade edilmiﬂtir.
Osmanl› Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiﬂ sürecinde devletin do¤u
s›n›rlar› çizilirken Tiflis ve çevresi yeni
Türk devleti topraklar› d›ﬂ›nda kal›nca kocas›n› daha önce kaybetmiﬂ olan Bala Han›m üç çocu¤u ile birlikte Kars’a ba¤l› Ç›ld›r kazas›n›n Akçakale köyüne göç etmiﬂtir. Bu tercihin nedeni hem ayn› köydeki
akrabalar› hem de kendisi gibi Terekeme
olan di¤er ailelerdir. O y›llarda bu üç çocuktan en küçü¤ü olan Abdullah 8 yaﬂ›nda
bulunmaktad›rlar. ‹ﬂte Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›
bu 8 yaﬂ›nda Türkiye topraklar›na göç
eden ve daha sonra da Ç›ld›r gölünde bal›kç›l›kla u¤raﬂacak olan Abdullah’›n o¤lu
olarak 1930 y›l›nda dünyaya gelmiﬂtir.
Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›’ya babas›n›n koydu¤u
isim de Feyzullah’t›r. Bu bilgileri âﬂ›k bir
ﬂiirinde ﬂöyle dile getirir:
ﬁevki der: Aﬂk›n sitemi çekmesi mümkün bela,
1930’ da do¤dum mekan›m Ç›ld›r ola,
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Babam›n ismi Abdullah, köyümüz
Akçakala,
‹skan›m›z Kars merkezi dura¤›m Akbaba’d›.
Aﬂ›ktan al›nan bilgilere göre baba
Abdullah do¤an çocuklar› yaﬂamad›¤› için
yaﬂat›labilen son çocu¤u Feyzullah’› Ç›ld›r
gölü Akçakale yar›madas›ndaki basit bal›kç› iskelesinde yan›ndan hiç ay›rmamaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu nedenle 1930 y›l›nda köyde
aç›lan Millet mektebinde sadece alt› ay
okumuﬂtur. Daha sonra Kars’a ba¤l› Ardos
köyüne göçen baba Abdullah o¤lu Feyzullah’› ilk okulun üçüncü s›n›f›n› bitirinceye
kadar iki buçuk y›l da burada okula göndermiﬂtir. ‹ﬂte Aﬂ›k Feyzullah Hal›c›’n›n
gördü¤ü bütün okul e¤itimi bu kadard›r.
ﬁevki Hal›c›’n›n yaz›p düzenledi¤i
defterdeki ﬂu sat›rlar onun âﬂ›kl›k sanat›na nas›l baﬂlad›¤›n› gösterdi¤i gibi ayn› zamanda bu sanat›n halk aras›nda nas›l baﬂlay›p geliﬂti¤ini ifade etmesi yönünden de
anlaml›d›r. O nedenle bu ifadeleri, bizzat
âﬂ›¤›n kendi kalemi ile düzenledi¤i cümleleriyle vermek yerinde olacakt›r:
Hem Akçakale’de hem de daha sonra
göç etti¤i Ardos köyünde sazl› sözlü dü¤ünler ile âﬂ›k toplant›lar› ve hikâye meclisleri içerisinde büyümüﬂ olan küçük Feyzullah’›n kula¤› iyice âﬂ›k makamlar›na ve
halk hikâyecili¤ine aﬂina hale gelmiﬂtir.
Bu aﬂinal›k zamanla özenme olarak ortaya
ç›k›nca o, at k›l›ndan saz yap›p türkü söyleyerek kendisini gösterince akrabas› olan
Yusuf Cimﬂit basit bir saz yaparak âﬂ›¤a
hediye etmiﬂtir.
Daha sonra ayn› köyde yaﬂayan Feyzullah Saraç’tan Aﬂ›k ﬁenlik’in hikâyelerini ve destans› hat›ralar›n› dinleyen âﬂ›k
bu defa da Rusya mültecisi Mansur’dan
saz çalmay› ve Azeri havalar›n› icra etmeyi ö¤renmiﬂtir.
Aﬂ›kl›¤a özenme, ona baﬂlama, ders
alma ve zamanla sanat› geliﬂtirme aﬂama-
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lar› böyle ifade edilen Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›’n›n ilk ﬂiiri kendi ifadesine göre annesinin day›s› Ali A¤a’ya söylenmiﬂ olan bir divanidir.
1950’li y›llarda yavaﬂ yavaﬂ dü¤ünlerde, kahvelerde türkü söyleyip hikâye
anlatarak para da kazanmaya baﬂlayan
ﬁevki Hal›c› bölgede epeyce tan›nm›ﬂ olan
Ka¤›zman Camuﬂlu köyündeki ‹smail Cemal Hoca’n›n yan›na giderek ondan âﬂ›kl›k dersi de alm›ﬂt›r. Yöredeki deyimle
“yerli” olan Cemal Hoca Aﬂ›k ﬁevki’ye
Mansur Usta’dan ö¤rendi¤i Azeri havalar›n›n d›ﬂ›nda yerli havalar›n› da ö¤retmiﬂtir.
Daha sonra Kars’›n Bak›rc›lar Caddesinde yer alan bir kahvede Aﬂ›k ﬁenlik’in
o¤lu Aﬂ›k Kas›m ve torunu Aﬂ›k Nuri ile
“meclis geçirme”ye baﬂlayan Aﬂ›k ﬁevki
bundan sonra art›k kendisini bir usta âﬂ›k
olarak hissetmeye baﬂlam›ﬂt›r.
ﬁevki Hal›c› 4 Nisan 1951 tarihinde
askere gider ve askerli¤ini Erzurum’da yapar. Aﬂ›kl›k sanat›ndaki ustal›¤› onu birli¤inde ünlü hale getirir ve asker oca¤›nda
da zaman zaman yap›lan toplant›lar›n
aranan âﬂ›¤› olur. 1953 y›l›nda askerli¤ini
tamamlayan ﬁevki Hal›c› önce ustas› Cemal Hoca’n›n yan›nda 45 gün kalarak sanat›n› pekiﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Daha sonra da
Kars Fayton Pazar›ndaki Kafkas K›raathanesinde âﬂ›kl›¤a devam eder.
Aﬂ›klarla ilk karﬂ›laﬂmas› Susuz Porsuklu köyünden Aﬂ›k Musa iledir. ‹kinci
karﬂ›laﬂmas› Kars’ta bir kahvede Aﬂ›k
Lütfi ile olmuﬂtur. Üçüncü karﬂ›laﬂmas›
Ladigars köylü Aﬂ›k ‹slam Erdener’ledir.
Aﬂ›k, dördüncü karﬂ›laﬂmas›n› ﬂu anda
Kayseri’de yaﬂamakta olan ye¤eni Aﬂ›k
Alaattin Zamano¤lu ile yapm›ﬂt›r.
Ayn› y›llarda âﬂ›k meclisleri düzenleyen, saz çal›p dü¤ün toplant›lar›nda halk›
e¤lendiren ve geçimini bir düzene koyma
düﬂüncesi ile bir ara Kars sa¤l›k müdürlü-
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¤ünde hizmetli kadrosu ile görev yap›n
âﬂ›k 1969 y›l›ndan itibaren on beﬂ y›l kadar Kars merkezinde bakkal dükkan› çal›ﬂt›rm›ﬂt›r.
1986 y›l›ndan itibaren de ﬂu anda devaml› oturdu¤u ‹zmit’in Körfez ilçesine ve
hemﬂehrilerinin ço¤unlukta oldu¤u bir
mahalleye göç etmiﬂtir.
1998 y›l›nda Nahcivan do¤umlu Zeynep adl› bir han›mla üçüncü evlili¤ini de
yapm›ﬂ olan âﬂ›¤›n evliliklerinden iki k›z
bir erkek olmak üzere üç çocu¤u vard›r.
Kendi memleketinden göç ettikten
sonra hikâye ve hikâyecilik ortam›ndan
tamamen uzak kalm›ﬂ olan Aﬂ›k ﬁevki
yaklaﬂ›k on beﬂ y›ldan beri hikâye anlatmad›¤› gibi 1989 y›l›nda Hacca gidip hac›
olduktan sonra da çevreden iyi karﬂ›lanmaz düﬂüncesi ile saz› sözü ve hikâyecili¤i
tamamen b›rakm›ﬂt›r. Bu süre içerisinde
ve uzun zaman türkü söylememiﬂ, hikâye
anlatmam›ﬂ olmak özellikle sesinin azalmas›na ve hikâyelerin manzum k›s›mlar›n› unutmas›na yol açm›ﬂt›r. Ancak, âﬂ›k,
birlikte çal›ﬂt›¤›m›z alt› ayl›k süre içerisinde hemen hemen bunlar›n tamam›na yak›n›n› tekrar hat›rlam›ﬂ ve böylece kaybolabilecek birçok malzemenin yaz›ya geçirilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Hikâyecili¤i:
Bilindi¤i üzere halk hikâyecili¤i epik
gelenekten süzülerek günümüze ulaﬂan
bir sanatt›r. Elbette bu ulaﬂ›mda gelene¤in geçmiﬂten zaman›m›za kadar de¤iﬂip
geliﬂen kültürümüzün taﬂ›y›c›l›¤›n› yapm›ﬂ olmas› da son derece önemlidir. Çünkü, epik tür çok eski dönemlerde, ilkel toplumlar›n kabile yaﬂant›s›ndan kurtulup
millet haline gelmeleri aﬂamas›nda teﬂekkül etmiﬂ ve toplumun ortak de¤er yarg›lar›n›n bir bileﬂkesi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu ortak bileﬂke di¤er kültürel unsurlar
gibi zaman içerisinde oluﬂan yeni de¤er
yarg›lar› ile uyum içerisinde olacak tarzda
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geliﬂmelere ve de¤iﬂmelere u¤rayarak bugüne ulaﬂm›ﬂt›r. Bu bak›mdan epik gelenek içerisinde geliﬂip serpilen her tür gibi
hikâyelerimiz de kültürümüzün ve nihayet hayata bak›ﬂ tarz›m›z›n yönlendirdi¤i
reflekslerimizin bir kompozisyonudur veya toplumsal duyarl›l›¤›m›z›n birer yans›mas›d›r.
Elbette epik türün içerisinde bu yönüyle üzerinde yaﬂad›¤›m›z dünyay› alg›lama, kötülüklerden kaç›ﬂ, baﬂar›lar› tescil etme ve onlar› yorumlay›p ölümsüzleﬂtirme fikirleri de vard›r. Bu idealler, epik
eserlerde hep yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lan kahramanlar arac›l›¤›yla ﬂekillendirilir. Bunun
yan›nda motif dedi¤imiz olay levhac›klar›n›n peﬂ peﬂe s›ralan›ﬂ› anlat›m tarz›n›
oluﬂturur ve halka yönelik bir sesleniﬂ belli baﬂl› karakteristiklerden birisini teﬂkil
eder. Bu nedenle de anlat›c›n›n kendisi ile
dinleyicisi ço¤unlukla bütünleﬂir. Karﬂ›l›kl› etkileﬂim içerisine girilir. Bu yönüyle
epik eserin, her defas›nda de¤iﬂebilen, taklide dayal› bir duygu anlat›m› oldu¤u ifade
edilir.
‹ﬂte bu derece önemli iﬂlevleri bünyesinde bar›nd›ran halk hikâyecili¤i Aﬂ›k
ﬁevki Hal›c›’da nas›l bir görünüm arz etmektedir sorusunun cevab› bu bölümde
ayr›nt›lar› ile verilmeye çal›ﬂ›lacakt›r:
Hikâye repertuar›:
Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› birlikte çal›ﬂma
yapt›¤›m›z alt› ay› aﬂk›n süre içerisinde on
beﬂ hikâye anlatm›ﬂt›r. Bunlar›, bize anlat›ﬂ s›ras›na göre ﬂöyle s›ralamak mümkündür:
1. Cihan Abdullah
2. Tufarganl› Abbas
3. Diligam Yahya Bey
4. Tahir Mirza
5. Emrah ile Selvi
6. Sevdakar
7. Haydar Bey
8. Kerem ile Asl›
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9. Latif ﬁah
10.Öksüz Vezir
11.Salman Bey
12.ﬁeyh Sanan ile ‹bare Sultan
13.Zulum Hüseyin
14.Köro¤lu’nun Oltu Kolu
15.Köro¤lu’nun Silistreli Hasan Paﬂa
Kolu
Görüldü¤ü üzere Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›’n›n hikâye repertuar› oldukça zengin say›l›r. Özellikle de günümüzde hikâye anlatma gelene¤inin art›k yaﬂamamas› ve bu
nedenle de âﬂ›¤›n hemen on beﬂ seneden
beri hikâye anlatamam›ﬂ olmas› göz önünde bulundurulunca bu potansiyelin hiç de
az olmad›¤› anlaﬂ›l›r. Ancak, bundan daha
önemlisi Aﬂ›k ﬁevki’nin çok iyi yetiﬂmiﬂ bir
hikâye icrac›s› olmas›d›r. Bu icran›n ve
gösterinin mükemmeliyeti, evinde hikâye
derlemesi yap›ld›¤› s›rada gözlemlenen tav›rlar›ndan çok rahat anlaﬂ›labildi¤i gibi,
Bursa’da Uluda¤ Üniversitesi E¤itim Fakültesi konferans salonunda Türkçe E¤itimi Bölümü ö¤rencilerine h›d›rellez günü 6
May›s 1999’da yapt›¤› âﬂ›kl›k gösterisinde
de bizzat izleyenler taraf›ndan görülmüﬂtür.
Hikâye anlat›c›l›¤› ve âﬂ›¤›n üslubu:
Hikâyecilikteki temsili anlat›m ve
her defas›nda de¤iﬂik tarzda ifade edilebilme özelli¤i dolay›s›yla destanlar›m›za ve
hikâyelerimize ço¤unlukla motifler zincirinin penceresinden bak›lmas› sonuç ve al›ﬂkanl›¤› do¤muﬂtur. Halbuki, hangi tarzda
olursa olsun, bir eser kapsad›¤› muhtevan›n, konu, yorum vb. yan›nda estetik yap›s› ve kullan›lan dili ile de sanat hüviyeti
kazan›r. O nedenle tahkiye tarz› eserlerin
idealize edilen kahramanlar›n ve birbiri
peﬂi s›ra dizilen motif zincirlerinin d›ﬂ›nda
üslup özellikleri yönünden de incelenmesinde büyük yararlar vard›r. Çünkü, olaylar› temsil etme, onlar› canland›rma ve an-
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lat›lanlar› gösteriye dönüﬂtürme iﬂlevlerini yerine getirme çabas› içerisinde olan
âﬂ›¤›n, dinleyenleri ile beraber karﬂ›l›kl›
etkileﬂimini, iletiﬂimini sa¤layan büyük
ölçüde bu dildir, dilin kullan›lmas›d›r, sonuç itibariyle anlat›md›r.
Her ne kadar halk hikâyeleri orta
mal› yani anonim eser kabul edilerek ondaki farkl› anlat›m tarzlar› daha çok varyant anlay›ﬂ› içerisinde de¤erlendiriliyorsa da her kültürel havzan›n zamanla kendi üslup tarz›n› geliﬂtirdi¤i de görülmektedir. Bu gerçe¤i P. Naili Boratav “Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeci¤i” adl› incelemesinde “ﬁekil ve Üslup” problemleri içerisinde k›saca de¤erlendirmiﬂ ve hikâyecilik gelene¤ini inceledi¤i Do¤u Anadolu’da
baﬂl›ca dört anlat›m tarz›n›n yaﬂamakta
olan aﬂ›klar›n anlat›m tarz›n› ﬂekillendirdi¤ini belirterek ﬂu görüﬂlere yer vermiﬂti:
Bu hikayeci âﬂ›klar›n konuﬂmalar›nda, alelade vakalar› anlatmalar›nda kulland›klar› dilden baﬂka bir dille hikâyelerini naklettiklerini derhal fark etmek
mümkündür. Fakat bu dil de âﬂ›klar›n
kendi konuﬂma dillerinden çok farkl› de¤ildir. Hikâyelere güzelli¤ini veren de budur. Diyebiliriz ki edebileﬂmiﬂ müﬂterek bir
halk dili, bir halk hikâyeleri üslubu teessüs etmiﬂtir. (Boratav1988: 51)
P.Naili Boratav eserinde bu görüﬂlere
yer verdikten sonra bu hikâye üslubu ile
ilgili olarak “Tek sabit de¤iﬂmez gelenek de¤il, yerle, muhitle ve zamanla de¤iﬂen birçok gelenekler düﬂünülmelidir” görüﬂüne
yer vermektedir. Ancak, araﬂt›rmac› sözü
edilen bu alanda ve üslup özellikleri konusunda derin incelemelerde de bulunmamaktad›r.
Yaln›z, âﬂ›kl›k gelene¤i ile ilgili olarak daha sonraki y›llarda geliﬂtirilmiﬂ
olan yeni yöntemler ve yeni yaklaﬂ›mlar
âﬂ›¤›n, içinde bulundu¤u gösteri ortam›nda de¤iﬂik tutumlar içerisinde bulunabile-
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ce¤ini göstermektedir. Nas›l bir ayd›n sanatç›, bir yazar hitap etmeyi düﬂündü¤ü
hedef okuyucu kitlesi üzerinde oluﬂturmak istedi¤i etkiyi düﬂünerek farkl› tarzlarda anlat›m tipleri uyguluyorsa, aynen
onun gibi, âﬂ›klar da hikâyeleri dinleyenler üzerinde belirli etkileri -belki fark›nda
olmadan- oluﬂturmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Bu etkiler bazen ahlâk dersi vermek ya da
kendisini tam anlam›yla hikâyeye vermek
(Sakao¤lu ve ark 1997:.7,9) olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bazen de arasöz kavram›ndan
yola ç›k›larak aç›klay›c› ve ö¤retici olma,
yorum ve eleﬂtiri ifade etme ile serzeniﬂ ve
itiraf anlam›nda de¤erlendirilmiﬂtir. (Ekici 1999: 109) Bir baﬂka araﬂt›rmac› da toplumda uyand›r›lmak istenen bu duygular›
yedi adete ç›karmaktad›r. Bunlar: e¤lendirme, ﬂikayet, övme, yerme, ö¤üt, bilgilendirme ve yas tutmad›r.(Çobano¤lu
2000: 91)
Aﬂ›klar›n yukar›da ifade edilen tutumlar›, gösteri ortam›nda canland›rmaya
çal›ﬂt›klar› tepkiler ya da hikâyelerle ilgili
alg›lamalar› bir anlamda onlar›n ortak tav›rlar› gibi görünse de bu tav›rlar Aﬂ›k
ﬁevki’de nas›l bir durum arz eder sorusunu sürekli düﬂündürecektir. Bu nedenle,
nas›l zamana ve çevreye ya da ortama göre de¤iﬂen üslup özellikleri varsa âﬂ›ktan
âﬂ›¤a de¤iﬂen anlat›m tarzlar› da bulunabilir görüﬂünden yola ç›karak Aﬂ›k ﬁevki’nin anlat›m tercihleri üzerinde durulacakt›r:
Kelime ve deyim seçimi:
Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›’dan hikâyeler kendi
evinde derlenmiﬂtir. Halbuki folklor derlemelerinde esas olan ürünün kendi do¤al
ortam›nda kayda geçirilmesidir. Buna ra¤men hikâyecilik sanat›n›n art›k yaﬂat›lam›yor olmas› derleme faaliyetini âﬂ›¤›n yetiﬂti¤i do¤al ortam›n binlerce kilometre
uza¤›nda yürütme zorunlu¤unu getirmiﬂtir. Bu zorunluluk ortamdaki do¤all›¤› bi-
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raz aksatm›ﬂ gibi göstermekle beraber yap›lacak çok ﬂeyin bulunmad›¤› da bir gerçektir. Çünkü hikâyecilikte anlatma ortam›n›n her zaman de¤iﬂebilece¤i bilinen bir
gerçektir.
Sözgeliﬂi, halk hikâyeleri daha çok
erkek meclislerinin bir anlat› türü iken
böyle bir derleme ortam›nda ço¤unlukla
kad›nlar ve çocuklar da zorunlu olarak yer
almaktad›r. Bilindi¤i üzere ve daha önce
de söylendi¤i gibi, bu tür narratif ürünlerin her anlat›mda birçok unsurunun yeniden ﬂekillendirilmesi gibi bir durumla da
her zaman karﬂ›laﬂmak mümkündür. Yani, hikâyenin uzat›lmas›, k›salt›lmas›, baz› epizotlar›n›n, kollar›n›n, motif komplekslerinin hatta ﬂiirlerinin ç›kart›lmas›
gibi durumlarla her zaman karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Hatta, âﬂ›¤›n kulland›¤› kelimelerin, deyimlerin ve kal›p ifadelerin dinleme ortam›nda bulunanlara göre seçildi¤i
de görülmektedir.
Sözgeliﬂi, Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› Aﬂ›k ﬁenlik’in Latif ﬁah hikayesini Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencileri için düzenlenen aﬂ›kl›k
gösterisi içerisinde k›rk dakikal›k bir anlatma ile aktarm›ﬂt›r. Ancak, ayn› âﬂ›k
derleme s›ras›nda hikâyeyi beﬂ saati aﬂan
bir sürede aktarabilmiﬂtir.
Bunun ötesinde ortama göre seçilen
deyimler, sözler, kal›p ifadeler ve formeller
hikâyenin yap›s›n› etkileyecekmiﬂ gibi de
görünmektedir. Sözgeliﬂi âﬂ›k, Tahir ile
Zühre hikâyesini anlat›rken Tahir’in babas› Ahmet Vezir’in hocaya k›zmas› ve azarlamas› söz konusudur. Aﬂ›k bunu:
“Gah burdan defol git ito¤lu it, dedi.”
ﬂeklinde aktard›ktan sonra kad›nlar›n da
dinleyenler aras›nda bulundu¤unu görerek: “Burda söylenmez ama söyledim. Buna g›zd›. çünkü edepsiz kötü adam her yerde kötüdür” diyerek söyledi¤i küfürden rahats›z oldu¤unu gösterir tarzda düzeltme
yoluna gitmiﬂtir.
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Bu durum âﬂ›¤›n deyimleri ve ifade
kal›plar›n› içinde bulundu¤u sosyal ortama göre seçti¤inin aç›k bir belirtisidir.
ﬁive farkl›l›klar›:
Ayn› sosyal ortam, yani derleme yap›lan mekân ve bu mekânda bulunanlar âﬂ›¤›n ﬂive özelliklerinde de farkl›laﬂmalar›n
ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r. Çünkü
âﬂ›¤›n kendisi Terekeme oldu¤u için dilinde Azeri lehçesi özellikleri görülmektedir.
Fakat, onun, on y›ldan fazla bir zamandan
beri ‹zmit’te yaﬂ›yor olmas› ﬂivesinin Türkiye Türkçesine yaklaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Yaln›z, bu yaklaﬂma istikrarl› da de¤ildir. Çünkü âﬂ›k, kendisini hikâyenin ak›ﬂ›na kapt›rd›¤› zaman ayr›, kendi hemﬂehrilerinden oluﬂan bir dinleyici çevresi içerisinde bulundu¤unda ayr›, bizim gibi Türkiye Türkçesi konuﬂanlar›n aras›nda daha
ayr› bir ses yap›s› ile göze çarpmaktad›r.
Bunlar› ﬂöyle grupland›rmak mümkündür:
1. Baz› sözcükler ﬂive farkl›l›¤›ndan
dolay› her defas›nda ayr› söylenmektedir:
ka¤›z- ka¤›t; yüzük- üzük gibi.
2. ‹yelik ekleri kimi zaman Türkiye
Türkçesinde oldu¤u gibi dar ünlülerle, kimi zaman da Azerbaycan Türkçesinde oldu¤u gibi geniﬂ ünlülerle çekilmektedir.
Nerelisin/ nerelisen; köylüyem/köylüyüm; olabiler/olabilir gibi.
3. Terekeme a¤z›n›n karakteristik bir
özelli¤i olan geçmiﬂ zaman eki “-if” ço¤u
zaman kullan›lmamakta, onun yerine
Türkiye Türkçesi tercih edilmekte, ancak
âﬂ›k olaylara dal›p kendisini ak›ﬂ içerisine
b›rakt›¤›nda ek yeniden ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in:
Can gedifdi, guru nefes gal›fd›.
4. Terekeme a¤z›n›n en önemli özelliklerinden birisi olan sözcük baﬂ›ndaki m
> b ünsüz de¤iﬂmesi derlemeler s›ras›nda
farkl› tarzlarda ortaya ç›kmaktad›r. Sözgeliﬂi:
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Günde men,
Kölgede sen günde ben,
Y›lda gurban bir olur,
Sana gurban günde men.
Canland›rmaya Dayal› Gösteri
Sanat› Özellikleri:
Bilindi¤i üzere halk hikâyesi daha
çok kahraman›n karakterize edilmesi,
onun di¤er insanlarla iliﬂkilerinin anlat›lmas› ﬂeklinde sürdürüldü¤ü için anlat›mda bir canl›l›¤›n, bir dramatize etme yaklaﬂ›m›n›n bulunmas› gerekmektedir. Aﬂ›klar
bu canland›rma iﬂini büyük ölçüde konuﬂma dilinin imkânlar›n› kullanarak gerçekleﬂtirmektedirler. Bu imkânlar› Aﬂ›k ﬁevki’nin üslubunda ﬂöyle izleyebiliriz:
1. Devrik cümle kullan›m›:
Devrik cümle yaz› dili ile konuﬂma dili aras›ndaki önemli farkl›l›klardan biridir. Günlük konuﬂma diline yak›n olsun
düﬂüncesiyle Nurullah Ataç’›n denemelerine bol bol devrik cümleler taﬂ›d›¤› düﬂünülünce âﬂ›klar›n tercihlerini anlamak daha
da kolaylaﬂacakt›r. Nitekim Aﬂ›k ﬁevki de
s›k s›k devrik cümleler, k›sa k›sa konuﬂma
cümleleri kullanarak canland›rmay› gerçekleﬂtirmektedir. Sözgeliﬂi Salman Bey
hikâyesinden al›nan aﬂa¤›daki bölüm gibi:
Ama fakat bu ilk olarah do¤rudan
getdi Ahmet Vezirin yan›na. Ahmet Vezire
daireye getdi. Gap›y› vurdu. Ka¤›d› imzalatd›. Goydu cebine. Yeddi sekgiz dene golu
guvvetli cellet getirdi. Bu ald› do¤rudan.
Celletleri de yanna ald›. Geldi do¤rudan
açd› gap›y›. Salman Beyi gösderdi. Salman› çekdiler bütün cemaatnan, bütün divan
ahkam›nnan.
2. Diyalogla anlat›m:
Aﬂ›k tarz›nda diyaloglu söyleyiﬂin
önemli bir yer tuttu¤u bilinmektedir. Bu
tarz içerisinde eser vermiﬂ her ﬂairin “dedim-dedi” tarz›nda müﬂaereli ﬂiir söyledi¤i
de görülmektedir. “yazla k›ﬂ›n, güneﬂle
ay›n, geceyle gündüzün, gelinle k›z›n, k›z-
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la o¤lan›n karﬂ›l›kl› at›ﬂmalar›na dayanan
ﬂiir yap›s› âﬂ›k tarz›n›n önemli özelliklerinden biridir.
Özellikle h›d›rellez törenlerinde gözlemledi¤imiz karﬂ›l›kl› mani söylemeler,
Karadeniz bölgesinin karﬂ›-beri türküleri
âﬂ›k tarz› d›ﬂ›nda anonim halk edebiyat›nda da bu tarz›n yayg›n oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Nitekim, Divani Lügat-it
Türk’de yer alan ve yazla k›ﬂ›n tart›ﬂmas›na anlatan uzun dörtlükler bu tarz›n ilk
örneklerinden biri olmal›d›r.
Yine Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adl› uzun eseri de soru-cevap tarz›nda
ya da karﬂ›l›kl› konuﬂmalar biçiminde düzenlenmiﬂtir.
Dede Korkut kitab› ise neredeyse sözlü anlat›m sanat›n›n son derece mükemmel bir örne¤ini teﬂkil edecek tarzda düzenlenmiﬂtir. Bu eserin birçok yerinde
rastlad›¤›m›z “han›m hey”, “me¤er han›m”,”görelim han›m” “görelim han›m ne
soylam›ﬂ” “görelim han›m ne haberleﬂti”
söyleyiﬂleri bunu gösterdi¤i gibi destandaki boylar›n ço¤unun “han›m hey” söyleyiﬂi
ile bitirilmesi de sözü edilenin aç›k bir örne¤i olarak görülmektedir.
Aﬂ›kl›k sanat› ve halk hikâyecili¤i de
ayn› kaynaktan beslendi¤i için günümüzde anlat›lmakta olan hikâyelerin yap›s›nda da böyle bir konuﬂmal› tarz›n sürdürüldü¤ü görülmektedir. Hemen hikâyelerin
çok yeri kahramanlar›n karﬂ›l›kl› diyaloglar› tarz›nda canland›r›lmakta ve âﬂ›k
bunlar› ustal›kla konuﬂturmaktad›r. Sözgeliﬂi, Salman Bey hikâyesinden al›nan
küçük bir bölüm ﬂöyledir:
-Vezir! Saat tamam m›?
Dedi:
-Tamam.
-Hadi bahal›m. ‹mtahan gazan›ld›.
‹ki kere iki dört eder. Buna hiçbir ﬂey yapamazsan.
-Tamam.Yaln›z, her ﬂeyin bir haddi
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var. Ben bir ﬂey arzedecem. ‹stersen gabul
et. ‹stersen beni öldür.
-Nedi?
-Peki bu adam imtahan› gazand› diyelim. Sen benim bu g›z› niﬂann›s›ndan
al›p da bu aﬂ›¤a m› verecehsen?
Dedi:
-Tamam. Niﬂann›s›ndan. Bu adam
Hak aﬂ›¤›d›. Hak aﬂ›¤›na tohunulmaz.
-Tohunulmaz. Ya ben eniﬂdeme ne verecem?
-Yahu sen ne mikrop adamsan. Hiç
g›z m› yohdu?
-Yoh, dedi. Patiﬂah›m, her ﬂeyin bir
hakg› var. Gere¤i var.
Padiﬂah durdu tüﬂündü. O gadar güzel adaletli bir patiﬂah ki:
-ﬁimdi sana bir ﬂey söyliyecem. E¤er
gabul ettinse ne ala. Etmedinse vallahi
neslini keserem. Senin g›z›nnan benim g›z›m bir emsald›. Senin g›z›n bu adama niﬂannand›. Do¤rudu. Benim g›z›m bekard›.
‹ndi g›zalar› de¤iﬂek. Ben Salman› gendime eniﬂdi yapirem. Sen de Esat Han› gendine eniﬂde yap. Buna bir itiraz›n var m›?
Vezir burda hesap etdi ki, buna e¤er
ben bi ﬂey söylesem vallah patiﬂah benim
boynumu vurduracah.
Öyle ki, bu diyaloglu tarz hikâyelerin
bünyesinde oldukça derin bir biçimde yer
etti¤i için, aﬂ›k konusunu iﬂlerken, geliﬂmeleri naklederken de tasvirci bir anlat›m
yerine soru cümleleri kurmay› tercih etmekte ve sanki sözü edilen diyaloglu anlat›m› zenginleﬂtirmektedir. Yine Salman
Bey hikâyesinden al›nan aﬂa¤›daki küçük
al›nt›da oldu¤u gibi:
-Efendim. Bir atl› geldi. Gevhar Han›m› bahçede yahalad›, tutdu. At›na ald›.
Sürdü aha bele getdi.
-Ulan nas›l olir? Kimdi? Atl› neyin
nesidi? Emir verdi. Tellal ba¤›rtd›. Nerde?
Bu kimimiﬂ? Nas›l geldi? Nas›l götürdü?
3.Eksiltili cümleler:
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Hikâyecilik sanat›nda kahramanlar›n karﬂ›l›kl› konuﬂmalar› yoluyla konunun aktar›m› âﬂ›k aç›s›ndan oldukça önem
taﬂ›r görünmektedir. Çünkü hemen her çaba kiﬂileri konuﬂmalar› ile dinleyenlerin
de¤erlendirmesine taﬂ›ma amac›n› göstermektedir. Sözgeliﬂi âﬂ›k gösterisini yaparken diyalo¤u do¤al ortam›na uygun canland›rmak için cümleleri bile yar›m b›rakmakta, böylece konuﬂman›n tabiili¤i ifade
edilmek istenmektedir. Sözgeliﬂi Tahir ‹le
Zühre hikâyesinden al›nan aﬂa¤›daki örnekte görüldü¤ü gibi:
-Burdad›, diyende geldi. Böyle deriden Tahiri ç›haranda
-O¤lum, bu Tahir de¤il mi?
Anas›na böyle bir anaç vurdu.
- Yer gulahl›d›. Haber veriller sen ne
söylisen.
-Ay o¤ul, burda biz...
-Sus! dedi. Belki birisi dinniyir bizi.
-Peki o¤ul tamam.
4. Ses düﬂmeleri:
Sözlü anlat›m tarz› içerisinde Türkçe’nin önemli özelliklerinden ikisi, sese dayal› olarak ifade edilebilecek olan ulama
ve ses düﬂmesidir. Ulama ahengi sa¤layan
bir unsur olarak görünmekle beraber ses
düﬂmesi heceye dayal› âﬂ›k ﬂiirinde âﬂ›¤a
alternatifler sunabilecek bir ses olay›d›r.
Aﬂ›k ﬁevki’de de ses düﬂmelerine bol bol
rastlanabilmektedir. Ses düﬂmeleri Sevdakar ve Salman Bey hikâyelerinden aktar›lan aﬂa¤›daki iki örnekte görüldü¤ü gibi
kesme iﬂareti ile (‘) metin içerisinde gösterilmiﬂtir.
-G›z ne oldu, dedi.
-Hiç n’olacah. Hiç bi ﬂey.
-G›z n’oldu diyende bir daha.
-N’olacah dedi a¤lad›.
-G›z n’olmuﬂ niye a¤lirsan?
-N’olacah. Sen Sevdakar kimi bir patiﬂah› sahaplan›psan.
Nec’eylerem,
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Gündüzü gec’eylerem,
Sen bensiz geçinsen de,
Ben sensiz nec’eylerem.
5. Diyaloglu ﬂiir:
Yukar›da da iﬂaret edildi¤i üzere âﬂ›k
ﬂiiri müﬂaere gelene¤ine de dayanmaktad›r. Bu, hikaye içerisinde kahramanlar›n
karﬂ›l›kl› konuﬂmalar› tarz›nda sürdürülmektedir. Saya dedi¤imiz nesir anlat›ml›
k›s›mlar karﬂ›l›kl› konuﬂmalar tarz›nda
geliﬂtirildi¤i gibi kahramanlar›n duygular›n› anlatt›¤› bölümler de karﬂ›l›kl› söylenmeler tarz›ndad›r. Bu tarz günümüz halk
hikâyelerinde “Ald› Tahir” Ald› Zühre”, Ald› Kerem” Ald› Asl›” ﬂeklindeki kliﬂe ifade
ile iki âﬂ›¤›n karﬂ›l›kl› birer dörtlük söylemesi ﬂeklinde yaz›ya aktar›lmaktad›r. Zaten âﬂ›k karﬂ›laﬂmalar› da her âﬂ›¤›n karﬂ›l›kl› birer dörtlük söylemesi esas›na dayanmas› ile bir anlamda diyalogdan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂte bu karﬂ›l›kl› söyleﬂme anlay›ﬂ›n›n, aﬂa¤›da verilen örnekte de görülece¤i
gibi, tek kahraman›n söyledi¤i ﬂiir metinlerinin aras›na da karﬂ›l›kl› konuﬂmalar
yerleﬂtirilmek suretiyle tamamen diyalog
tarz›nda sürdürüldü¤ü gözlemlenmektedir: Meselâ Tahir ile Zühre’de Tahir’in rüyada aﬂk badesi içtikten sonraki halini anlatan ve gösteri s›ras›nda mine gereyli makam›nda icra edilen aﬂa¤›daki ﬂiirde oldu¤u gibi:
Bu saz› ald›, bahal›m o yerde anas›na
ne dedi:
Can›m ana, gözüm ana,
Ana men ganlar a¤laram,
Gara ba¤r›m delik delik,
Onu düﬂüner a¤laram.
-O¤lum ne demek? Niye gan a¤lirsen?
Ne söylirsen.
-Ana dinne ikinciyi söylirem.
Seldimi aﬂd›m belinden,
Baﬂ›m galhmad› zulumdan,
Sonalar uçup gölümden,
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Boﬂ gal›p göller a¤laram.
-O¤lum göl möl boﬂ galmam›ﬂ. Nedir
göl? Hangi sona uçuf? Nedir? Derdini söyle:
Tahirem art›pd› gam›m,
Deryaya gargoldu gemim,
Gelmedi Zöhre hemdemim,
Onunçün yanar a¤laram.
-O¤lum, Allah sana insaf versin. onu
bana zaman›nda desene. Tee günlerden beri sen bu hal› çekisen. Be evlad›m. Zöhre
senin niﬂann›n. Zöhre senin nikahl›n. Desene ben Zöhreyi istiyirem. Desene, ben hemen giderem getirrem, söyliyem hemen dü¤ünün yaps›n. Ahﬂam baban gelsin. Babana söyliyim. Senin dü¤ününü yaps›n, dedi.
‹nsan merak ider mi?
Arasözler:
Sanat eleﬂtirmenleri genel anlamda
hiçbir eserin tam anlam›yla tarafs›z olamayaca¤›n›, edebiyat›n sadece bir estetik,
yani güzellik sorunu olmad›¤›n›, dolay›s›yla da ﬂöyle ya da böyle her sanatç›n›n, okuyucu ya da izleyici üzerinde bir etki, bir sonuç görmek istedi¤ini var sayarlar. (Moran
1974, s.81) Bu nedenle de sanatç›lar ve tabii ki gösteri sanatç›lar› dinleyicide uyand›rmak istedikleri duygular› göz önünde
bulundurarak de¤iﬂik anlat›mlara baﬂ vururlar. Anlat›mc›l›k kuram›na göre bunlar
e¤lendirme, duyguland›rma ve ö¤retme
olarak üç kategoride s›n›fland›r›labilir.
(Moran 1974, s.105) ‹ﬂte âﬂ›klar, yani gösteri sanatç›lar› da bu ilkeleri göz önünde
bulundurarak hikayelerini anlat›rlar. Ve
tabii olarak da dinleyicide görmek istediklerini gerçekleﬂtirmek için eserle dinleyiciler aras›na girerek arasözlere baﬂ vururlar. Bu arasözleri ﬂöyle grupland›rabiliriz:
1. Ö¤retme ve bilgilendirme amaçl›
arasözler:
Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› da di¤er âﬂ›klar gibi olaylar› anlat›rken ö¤retici olmay› da
düﬂünmektedir. Bu, ﬂamanl›k zaman›nda
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ﬂaman›n gaipten haber vermesi hastalar›
iyi etmesi, onlara örnek olmas› durumlar›nda oldu¤u gibi âﬂ›¤›n kendisini ö¤retici
rolünde görmesi ve kendisini alg›lamas›
ile ilgili görünmektedir. Hemen hikâyelerin birçok yerinde geliﬂmelerle ilgili aç›klamalar›n yap›lmas›, özellikle divani ve
tecnis türü örneklerde geçen Farsça ve
Arapça kelimelerin izah edilmesi s›ras›nda kendisini daha çok göstermektedir.
Aﬂ›k, dinleyenlere yabanc› bir kelime geçti¤ini hissetti¤inde hemen onu aç›klamay›
düﬂünmekte ve sanki bunu bir görev olarak alg›lamaktad›r. Bu yap›s›yla sanki
âﬂ›k bir edebiyat ö¤reticisi rolünü üstlenir
görünmektedir. Mesela Salman Bey Hikâyesinden bir bölüm ﬂöyledir:
Salman der: Sevdi¤im eyleme keder,
Görek ne gösderer Gani Mukadder,
Terlan ﬂikar›na can tufan eder,
Bülbül kej bahar m› gül yasemene,
Görir misen ne kelmeler geçir bah.
Salman der: Sevdi¤im eyleme keder. Görek
ne gösderer Gani Mukadder. Bunu, Allah›n gaderi var. Benim elimde de¤il ki. Terlan ﬂikar›na can tufan eder. Terlan bir vurucu guﬂdu. ﬁikar›n› verer mi yani bir
kimsiye. Gan tufan eder. Bülbül kej bahar
m› gül yasemene. Bülbül de güle aﬂ›hd›.
Sen ne gonuﬂisen?
Aﬂ›k, dinleyicileri bilgilendirmenin
ötesinde onlara belirli davran›ﬂ kal›plar›n›
ö¤retmeyi ve bu yolla ahlâkl› bir yap›n›n
teﬂekkül etmesini sa¤lamay› da düﬂünmektedir. Bunun örneklerine hemen bütün hikâyelerde oldukça s›k biçimde rastlanmaktad›r. Çünkü epik eser milletlerin
oluﬂum devirlerinde ideal insan› yaratma
ve yaﬂatma düﬂüncesi çerçevesinde model
oluﬂturma anlay›ﬂ› üzerine oturtuldu¤u
için stilize edilmiﬂ, hatalar›ndan ar›nd›r›lm›ﬂ tipleri ortaya serme iddias›ndad›r.
Epik eserin günümüzdeki devam› olan hikâyeler de bu çerçeve üzerine oturtulmuﬂ-
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tur. Nitekim Zulum Hüseyin Hikâyesinden al›nan ﬂu örnekte görüldü¤ü gibi.
Hüseyinem ahu zars›z,
Fani dünya ehtibars›z,
Deyirdin dözerem yars›z,
Öz ba¤r› daﬂ olan gönül.
Hüseyinem ahu zars›z. Fani dünya
ehtibars›z. ‹nsannara itibar olmazm›ﬂ. Deyirdin dözerem yars›z. Dözmek, dayanmah
demekdi. Yani bir derde sab›r edif dayanacahsan. Öz ba¤r› daﬂ olan gönül, olan gönül. Hele bah benim yan›ma ne iﬂ getirdin.
2. Duyguland›rma amaçl› arasözler:
Bugüne kadar hep âﬂ›klar›n, hikayelerde anlat›lanlar› gerçek olarak alg›lad›klar› ve kahramanlar› da yaﬂam›ﬂ olsun olmas›n ço¤unlukla kendi selefleri olarak
gördükleri ifade edilmiﬂtir. Bu, do¤ru bir
de¤erlendirme tarz› olmakla birlikte anlat›m içerisinde âﬂ›¤›n zaman zaman “Bizim
hikâyemiz geldi Salmana veya Tahire”,
“Hikayemiz bu gece burda yats›n”, gibi anlat›lan›n bir narrasyon oldu¤unu ifade
eden anlat›mlara da rastlanmaktad›r. Öyleyse gösteri sanat› çerçevesinde âﬂ›¤›n anlatt›¤› olay› gerçekmiﬂ gibi alg›lamas›n› biraz da alg›lama olarak de¤il de yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lan duygular›n âﬂ›k taraf›ndan bizzat yaﬂanmas› olarak de¤erlendirmek daha
do¤ru görünmektedir. Çünkü. canland›rma
ve hayat verme öncelikle onu yaﬂama ve
içinde hissetme ile mümkündür. Bu nedenledir ki, âﬂ›k hikâye kahraman› ile beraber
sevinir, hikâye kahraman› ile beraber üzülür. Davran›ﬂlar›na da bunu bizzat yans›t›r. Sözgeliﬂi Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› Aﬂ›k ﬁenlik’in Salman Bey hikâyesini anlatma s›ras›nda ve Gevher Han›m›n ölümü sonras›nda Salman’›n üzülerek ﬂiir söylemesini ifade ederken bizzat yaﬂ dökerek a¤lam›ﬂt›r.
Hatta bu durum anlatma s›ras›nda dakikalarca sürmüﬂ ve âﬂ›k iki defa kameran›n
kapat›lmas›n›, duygulanmas› geçtikten
sonra kay›t yap›lmas›n› istemiﬂtir.
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3. E¤lendirme amaçl› arasözler:
Uzun anlat›mlara dayal› eserlerin
sözgeliﬂi, destan ve masallar›n zaman› tüketme esas›na dayal› olup olmamas› da
çok düﬂünülen de¤erlendirme tarzlar›ndan biri olmuﬂtur. Ancak, bu anlay›ﬂ› daha
çok büyük ﬂehir hayat›na ve kent kültürüne dayal› bir yorum olarak düﬂünmek gerekir. Çünkü ne f›kralar ne masallar ne de
köylü oyunlar› için “e¤lendiricidir” tarz›nda bir s›n›rlay›c› yoruma pek gidilmemiﬂtir. Bu nedenle hikâyeleri salt e¤lendiricilik kavram›ndan yola ç›karak de¤erlendirmenin yanl›ﬂ olaca¤›n› belirtmek gerekecektir. Ancak, hikâyelerin baz›lar›nda küçük k›r›nt›lar halinde komik unsurlara da
rastlanmakta ve bu güldürücü unsurlar›
anlatan aﬂ›¤›n tavr› duygulanmalar›n aksine bu defa oldukça farkl›laﬂmaktad›r.
Ayr›ca, olaylar›n geliﬂimi s›ras›nda aﬂ›¤›n
sank› bir meddah gibi el kol hareketleriyle
geliﬂmeleri canland›rd›¤›, bu yolla da dinleyenlerin ilgisini canl› tuttu¤u görülmektedir. Hatta öyle ki, uzun saya bölümlerinde, belirli aral›klarla saz›n teline hafifçe
vuruldu¤u, böylece anlat›ma bir renk kat›ld›¤› da gözlemlenmektedir.
Elbette hikayenin yaz›l› metin haline
getirilmesi s›ras›nda aﬂ›¤›n bu tav›rlar›n›n
aktar›lmas› yaz›l› metin içerisinde pek
mümkün olamamaktad›r.
4. Tepki oluﬂturma amaçl› arasözler:
Halk hikâyeleri, her ne kadar bugüne
kadar bu yönden ele al›nmam›ﬂlarsa da,
büyük ölçüde e¤itici yan› olan anlatma
eserleridir. Aynen masallarda oldu¤u gibi
hikâyeci âﬂ›k da z›tl›k kavramlar›ndan yola ç›karak dinleyicilerini e¤itmeyi düﬂündü¤ü için iyi-kötü, cesur-korkak, namuslunamussuz gibi s›fatlarla niteleyebilece¤imiz kahramanlar› kendisi bizzat yarg›layarak dinleyicilerini onlara özenmeye ya
da tam aksine onlar gibi olmamaya zorlar.
Bu do¤rudan do¤ruya subjektif bir tav›r-
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d›r. Bu yolla âﬂ›k kendisini izleyenleri alg›lamada serbest b›rakmaz ve onlar› do¤rudan do¤ruya etkilemeyi düﬂünür. Bu etkileme olumsuzu yerme anlay›ﬂ›nda kendisini iyice hissettirirken olumluyu övmede su
yüzüne fazlaca ç›kmaz.
Sözgeliﬂi, Salman Bey hikayesinde
vezirin, Salman’› öldürtmek için tuttu¤u
mahpus âﬂ›k taraf›ndan ﬂöyle anlat›l›r:
Bu zal›mo¤lunun ad› Gaddar› Zengiyimiﬂ. Bu Arab›n ismi. Zengilerdenmiﬂ. Bu
gaddar› Zenginin oca¤› batmas›n. Bu hemen yola düﬂdü. Bu, iyi yay ohu istedi. G›l›ç da ald›. Bu zal›mo¤lu öyle yürürdü ki,
at bile buna yeriﬂemezdi.
Buna benzer baﬂkaca yarg›lama anlay›ﬂlar›n› Tahir ile Zühre, Diligam Yahya
Bey ve Körolu Oltu Kolu hikâyelerinde de
görmekteyiz:
Dedim ya Gara Sultan, Ahmet Vezirin
ölümünün sebebini yapan bir melun gad›n›d› ki, art›h bu Zöhrenin vaziyetinden annad› (Tahir Mirza)
Ey biçare Yahya Bey! Biraz da Allah
fesat›n oca¤›n› bat›rs›n. Fesat insannar›n
baﬂ›na böyle ﬂeyler geler. Öyle bahd› ki
Yahya Bey nene gelir. Bele beli g›r›h y›lan
kimi sürüne sürüne gelir. (Diligam Yahya
Bey)
Kafir gad›n Ermeniye el verdi. Eh,
n’olacah, bir adam ﬂeytan›n yoluna düﬂdü
mü, düﬂer. (Oltu kolu)
Anlat›m Kal›plar›:
Dil bilimcilerden bir bölümü dili kullanmay› taklit etme olarak tan›mlarken
önemli say›da baﬂka psikolengüistler onu
edinme olarak tarif edip do¤uﬂtan getirilen yatk›nl›klar›n bu iﬂte önemli pay› oldu¤unu iddia ederler.(Cemilo¤lu1998: 5) Ancak, âﬂ›kl›k sanat›ndaki usta-ç›rak iliﬂkisi
göz önünde bulundurulunca taklit iﬂinin
â›kl›¤› ö¤renmede önemli bir fonksiyonunun bulundu¤u kan›s›na var›lmaktad›r.
Çünkü yeni yetiﬂmeye baﬂlayan âﬂ›¤›n,
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uzunca bir süre usta aﬂ›klar›n ﬂiirlerini
söyledi¤i, onlar› say›s›z defa tekrar etti¤i,
yine hikâye anlat›rken de bu taklit ö¤esine
baﬂ vurdu¤u gözlemlenmektedir. Hatta bu
durum s›radan insanlar için bile geçerlili¤ini korumaktad›r. Çünkü, deyim ve atasözü dedi¤imiz kal›plaﬂm›ﬂ sözler de bir
anlamda bir baﬂkas› veya baﬂkalar› taraf›ndan aynen tekrar edilen söz kliﬂelerinin
haz›r malzeme olarak kullan›lmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu anlat›m kal›plar›n›n bir bölümü
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan formel olarak
adland›r›lmaktad›r. (Sakao¤lu 1999: 123)
“formel“ kavram› için kullan›lan “Muayyen vezifelere ve muayyen ﬂekle sahip kal›plaﬂm›ﬂ ifade” tan›m›n› formellerin d›ﬂ›nda bütün deyimler ve atasözleri için kullanmak mümkündür. O nedenle burada
Aﬂ›k ﬁevki’nin hikyecilik sanat› de¤erlendirilirken formeller de anlat›m kal›plar›
içerisinde bir bölüm olarak ele al›nm›ﬂt›r.
1. Formeller:
Hikâyelerde kullan›lan formüle edilmiﬂ ifadeleri birkaç grupta toplamak
mümkündür. Bunlar:
a. Hikâyeye baﬂlama formelleri:
Halk hikâyecili¤inde masallarda oldu¤u gibi söyleyiﬂi güzelleﬂtirme çabas›
aﬂ›r› bir özeni gerektirmedi¤i ya da bu çaba daha çok ezgiye yani müzik ögesine
kayd›r›ld›¤› için Aﬂ›k ﬁevki hikâye baﬂlang›c›nda di¤er baz› âﬂ›klarda gördü¤ümüz
ve daha çok ‹ran’daki ﬁehnamecilik gelene¤inden aktarma gibi görünen tamlamal›
sözlere pek yer vermemektedir.
Ancak bir iki hikâyede rastlad›¤›m›z
bu tip formele bir örnek ﬂöyledir:
Efendim, seyri meﬂgulat, vasfi hikayet, zevk ile söhbet bir melek sifat. Haki pay›n›za izzeti iltifatla verdi¤im gine Isfahan
ﬂehri. ﬁah Abbasa ba¤l›d› bu hikaye.
b. Geçiﬂ formelleri:
Halk hikâyecili¤i uzun yap›s› nede-
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niyle epizot kavramlar›n› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Bunun ötesinde kahramanlar›n ve olaylar›n fonksiyonel anlamda de¤erlendirilmesi nedeniyle de geliﬂmelerin ak›ﬂ› kimi zaman h›zland›r›l›p belirli
yerler atlanarak h›zla geçilmekte, kimi zaman da bir epizot tamamlan›p onunla ba¤lant›l› bir baﬂka epizota geçilmektedir.
Sözgeliﬂi, do¤an çocu¤un büyüme ça¤›n›n
ifade edilmeden söylenmesi gibi, ya da erkek kahramandan söz edilirken onun oldu¤u yerde b›rak›lmas› ve sevgiliden bahsedilmeye baﬂlanmas› gibi. ‹ﬂte böyle durumlarda âﬂ›klar geçiﬂi kolaylaﬂt›rmak
için belirli kal›p anlat›mlara baﬂ vurmaktad›rlar. Bunlara genel anlamda verdi¤imiz ad geçiﬂ formelidir. Bunun çeﬂitlerini
ﬂöyle s›ralamak mümkürdür:
b.1. Bir epizottan bir baﬂka epizota
geçiﬂi anlatanlar:
Epik yasalar çerçevesinde, hikâyelerde de ikiden fazla kahraman›n sahnede bir
arada bulunamamas› söz konusudur. Bundan dolay› bu iki ayr› kahraman, yani
âﬂ›kla sevgilisi maceralar› aç›s›ndan hikâyede ayr› bölümler halinde verilmektedir.
Bu anlat›m tarz› do¤al olarak bir erkek
kahraman›n, onu izleyerek de sevgilisinin
veya rakibin baﬂ›ndan geçenleri s›ras› ile
verme tarz›n› do¤urmaktad›r. Bu ifade
tarz› için halk biliminde terimsel olarak
epizot sözcü¤ü kullan›lmaktad›r. ‹ﬂte âﬂ›k
bir epizottan bir baﬂka epizota geçiﬂin ba¤lant›l› bir tarzda gerçekleﬂmesini sa¤lamak için formellerden yararlanmakta ve
bu iﬂ için belirli birkaç söz kal›b›n› tercih
etmektedir:
Köro¤lu gelmede ossun. Bizim hikayemiz Kelo¤lana geldi. (Hasan Paﬂa kolu)
ﬁimdi bizim hikayemiz geldi Asl› Han›mnan Cahan han›ma. (Kerem ile Asl› )
Hikayemiz burda ﬂimdi bir gol ayr›lir.
(Latif ﬁah,)
Salman Bey burdan getmede olsun,
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bizim hikayemiz ﬂimdi Dürretel Han›ma
geldi.
Bu, böyle yolun bendini kesmehde,
bizim hikayemiz geldi Tezekar›n günü gara gelmiﬂe. (Sevdakar )
Bu, burda yatmada ossun, size nerden haber verim, Gevhar Han›mdan.(Salman Bey)
Sana haberi nerden verim, laleden.
(Cihan abdullah)
ﬁimdi size nerden haber verim, Tahirden (Tahir Mirza )
b.2. Zaman›n geçiﬂini anlatanlar:
Halk hikâyeleri tam anlam›yla iﬂlevsel bir yap›ya sahiptir. Yani anlat›lan olaylar, canland›r›lan kahramanlar verilmek
istenen yap›da belirli bir fonksiyona sahipse tan›t›l›p ifade edilmekte, yap›yla fonksiyonel bir ba¤lant›s› bulunmuyorsa yok say›lmaktad›r. Bu durumu hikâyelerde iki
önemli aﬂamada ç›plak olarak görmek
mümkündür. Bunlardan birisi kahraman›n ailesi, ikincisi de kahraman›n çocukluk dönemidir. Genel olarak hikâyeci âﬂ›klar kahraman›n ailesini tan›t›rken baﬂlang›çta sadece babay› verirler, daha sonra
kahraman›n do¤umu söz konusu oldu¤unda anneden de bahsederler. Bu durum annenin önemli olmad›¤›n›n vurgulanmas›ndan çok onun baﬂlang›çta fonksiyonunun
olmamas› ile ba¤lant›l›d›r. Aynen bunun
gibi, do¤an kahraman›n çocukluk dönemi
de hikâyelerde hemen hemen hiç anlat›lmamakta, yuvarlak bir kal›p ifade ile esas
fonksiyon icra edece¤i yaﬂa yükseltilmektedir. Sözgeliﬂi:
Az getdi çoh getdi. Az›n› çohunu mevlas› biler. (Zulum Hüseyin)
Az gider çoh gider. Az›n› çohunu mevlas› biler. (Köro¤lu Hasan Paﬂa kolu)
Az getdiler, çoh getdiler. Az›n› çohunu
Mevlas› biler. (ﬁeyh Senan )
At aya¤› külünk olar, üstad dili yörük
olar. (Zulum Hüseyin )
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At aya¤› külük olar, üstad dili yürük
olar, hikaye çocu¤u tez olar. (Cihan Abdullah)
Çocuh birden ikiye, ikiden üçe, üçden
beﬂe, beﬂden yeddiye. (Zulum Hüseyin)
Çocuh birden ikiye, ikiden üçe, üçden
beﬂe derken yeddi yaﬂ›na girdi. (ﬁeyh Senan)
Dokguz ay, dokguz gün, dokguz saat,
dokguz dakga tamam oluf. (Zulum Hüseyin)
b.3. Ayr›l›p gitme anlatanlar:
Herhangi bir kahraman›n yola ç›kmas›, ve belirli bir yere giderken yolda geçirdi¤i süre aynen yukar›da söylenenlerde
oldu¤u gibi belirli bir fonksiyon icra etmedi¤inden âﬂ›k buralar› da hemen birer formelle geçiﬂtirmektedir:
Allah›smarlad›h sizi, duadan unutma bizi, sa¤ galsan görrük birbirimizi (Zulum Hüseyin)
Allaha›smarlad›k sizi, duadan unutman bizi, sa¤ galsah inﬂallah gene görürüz
birbirimizi (Tufarganl› Abbas )
Allaha›smarlad›k sizi, duadan unutmay›n bizi. Sa¤ galsah yine görerik birbirimizi (Latif ﬁah)
b.4. Betimleme anlatanlar:
Kal›p ifadelerin ve formellerin esas
iﬂlevinin anlat›m› güzelleﬂtirme çabas› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Halk hikâyecili¤inde, gösteri sanatç›s› olan âﬂ›k, dinleyenleri
etkileme amac›n› düﬂündü¤ü için elbette
belirli görüntüleri güzel gösterme çabas›
içine de girecektir. Bu amaç do¤rultusundaki kal›p ifadelerden baz›lar› ﬂöyledir:
Yeddi yerde temenna, sekgizincide el
ba¤lay›f. (ﬁeyh Senan)
Yeddi yerden golan›, sekgizincide
üzengiye ayah goyuf, dokguzuncuda e¤er
ortas›nda garar verif. (Sevdakar)
Golanlar›n› yeddi yerden berkidif,
sekgizincide üzengiye ayah goyuf, dokguzuncu e¤er orta yerinde garar edif. (Salman Bey)
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Bir has›r, bir Memmed yesir, yan bacadan yil esir. (Tufarganl› Abbas )
Bir hasir, bir Memmed yesir, yan bacadan yil esir. Bizim bülbüllü ba¤›m›znan
çahçahl› de¤irmenimiz mi var.(Emrah ile
Selvi)
garibinki ya hand›, ya külhand›.(Tufarganl› Abbas)
aç gurt bir goyuna dalar kimi,(Latif
ﬁah )
Gazan gaynir, saç oynir, dü¤üncüler
aç oynir. (Latif ﬁah)
Sen sakgalda oturup b›y›¤› yolisen..
(Latif ﬁah)
Çerçi davarc›hdan sakg›z goparan kimi öyle bir öpdü.. (Latif ﬁah)
Körün istedi¤i iki göz, biri e¤ri biri
düz. (Latif ﬁah)
Mart leyle¤i kimi ﬂakg›ldatd›. (Sevdakar s.34)
Çarﬂ›ya ç›h›ram kar yoh, eve gidirem
yar yoh, tavla oyniram zar yoh. (Sevdakar
)
Hintde barmah sallasa Yemende yo¤urt mayaland›rard›lar. (SalmanBey)
Hintda barmah sallasa Yemende yo¤urt mayalanar. (Sevdakar)
Tavus guﬂu yetmiﬂ iki renk çalirdi, bu
dohsan iki renge girdi.(Emrah ile Selvi)
Tavus guﬂu yetmiﬂ iki renk çalar bu
seksen iki rengi geçdi. (Tahir Mirza)
Bur›ya guﬂ gelse ganat salar, gat›r
gelse d›rnah salard› (Haydar Bey)
Öldürürseniz adalet, goyarsan›z mürüvvet ederseniz, dedi (Zulum Hüseyin)
b.5. ﬁiire geçiﬂ anlatanlar:
Dede Korkut’un “görelim han›m ne
soylam›ﬂ” kal›p ifadesinin benzeri olan bu
formeller dinleyenleri ﬂiire haz›rlamay›
amaç edinmektedir. Elbette bu yap›s›yla
da sayadan nazma geçiﬂi kolaylaﬂt›rma gibi bir fonksiyonu icra etmektedir.
Hele bahal›m orda saraya ne diyir.
(Salman Bey)
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Hele bah›l›m o yerde Salman Bey ne
söyler(Salman Bey)
O yerde bahal›m g›z Salman beye ne
söyler, Salman nas›l cevap verer: (Salman
Bey)
Hele bahal›m o yerde ne söyledi (Zulum Hüseyin)
Hele bahal›m Dürretel ne söyler burda (SalmanBey)
Hele bahal›m o yerde patiﬂaha nas›
söyler. (Öksüz Vezir)
c. Bitiriﬂ formelleri:
Halk hikâyelerinin bitiﬂi genel anlamda Anadolu sahas›nda toyluk ad› verilen ve mutlulu¤u iﬂleyen k›vrak edal› bir
makamla söylenen ﬂiirle tamamlan›r.
Azerbaycan sahas›ndaki bu toyluklara duvaggapma ad› verilir. Duvaggapmalar sevinci anlatan ve h›zl› tempo ili çal›nan muhammeslerle ifade edilirler. Ancak bu arada toylu¤un veya muhammesin bitiﬂinde
âﬂ›k yine kliﬂe ifadelerle az çok formüle
edilmiﬂ tarzda dualara yer verir ki bunu
bitiriﬂ formeli olarak almak yanl›ﬂ say›lmaz. Örnekler ﬂöyledir:
Bu hikayemiz burda karar etdi art›h.
Allah memlektimize yurdumuza bir zeval
vermesin. Düﬂmannar›m›z böyle gahr ismiyle gahrolsun. (Oltu Kolu )
Allah cümle müminlerine, cümle
müslümanlar›na, cümle Türklerimize yard›m etsin. Allah bir mani keder vermesin.
içlerimizde olan Cenaballah bu ikili¤i, bu
kötülü¤ü gald›rs›n. (ﬁeyhi Senan)
Söz tamama yeriﬂdi. Allah daima
ﬂadl›h versin. Ömürler versin. Memlekitimize, yurdumuza yan bahan düﬂmanlar›
gahreylesin. (Kerem ile Asl› )
Ancak, dua hikâyelerde sadece bitiriﬂ
formeli olarak kullan›lmamakta aﬂ›k özellikle mutlu bir geliﬂme oldu¤unda ya da
sabaha kavuﬂuldu¤unda s›k s›k duaya yer
vermektedir:
Sabah oldu. Cümle ümmeti Maham-
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medin üstüna hay›rl› sabahlar olsun. (Tufarganl› Abbas )
Di¤er kal›p ifadeler:
Belki yine arasöz olarak nitelendirilebilecek olan bir baﬂka kal›p ifade yap›s› yine söyleyiﬂi güzelleﬂtirmek anlam›nda paralelizm taﬂ›yan cümle yap›s›d›r. Dede
Korkut’taki “Attan ayg›r, deveden bu¤ra,
koyundan koç k›rd›rd›” benzeri anlat›m
tarz›nda oldu¤u gibi ﬁevki’nin anlat›m tarz›nda da ﬂüphesiz gene gelenekte ﬂekillenerek kendisine ulaﬂm›ﬂ etkileyici sözlere
rastlanmaktad›r. Ço¤unlukla seci dedi¤imiz iç kafiye yap›s›n› ve simetrik söyleyiﬂleri içeren bu anlat›m tarz›n›n dinleyenleri etkilemek ve onlar› duygusal gösteri ortam›na çekmek amac›na yönelik oldu¤u
aç›kt›r. Ancak, Aﬂ›k ﬁevki’de bunlar›n say›s› çok da fazla de¤ildir. Örnekler:
Uzatm›yah hekayeti, gopartm›yah g›yameti, meclisimize vemiyek zahmeti. (Latif ﬁah )
Uzatm›yah hikati, gopartm›yah g›yameti, ﬂirin can›n›za vermiyek zahmeti. (Zulum Hüseyin)
Yerler yar›ld›. Gazannar guruldu.
Mutfahlar aç›ld›. Ajlar doydu. Ç›plahlar
geyindi. Yiyip içen belirsiz oldu. (ﬁeyh Sanan)
Açlar› doyurdu, ç›plahlar› geydirdi.
Mahkumlar› affetdi. Memleket türlü türlü
ziyafetlere gani oldu. (Kerem ile Asl›)
Atasözleri:
Atasözlerinin ö¤üt verme amac›n›n
d›ﬂ›nda anlat›m› güzelleﬂtirme ve etkili
k›lma çabas› da bulundu¤u için Aﬂ›k ﬁevki
zaman zaman atasözlerini de sözlü anlat›m içerisinde kullanmakta ve bir arasöz
anlam›nda atasözleri arac›l›¤›yla da ö¤reticilik iﬂlevini yerine getirmeye çal›ﬂmaktad›r. Zaten hem Dede Korkut’un mukaddimesinde rastlad›¤›m›z atasözleri hem de
Azerbaycan sahas›n›n ustadnamelerinde
gördü¤ümüz özlü sözlerden oluﬂan ﬂiirler
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bu gelene¤i aç›kça ortaya koymaktad›r.
Nitekim Tufarganl› Abbas hikâyesinden
ald›¤›m›z ﬂu dörtlük bu gelene¤i ifade edecek tarzdad›r:
Gö¤ yerde bosdan olmaz ba¤ olmaz,
Ba¤ olsa da meyve verip ta¤ olmaz,
Çöpten tepe olmaz, külden da¤ olmaz,
Yel esende alçahlara indirer.
Aﬂ›k ﬁevki’nin anlatt›¤› on beﬂ hikâye
içerisinde belirleyebildi¤imiz di¤er atasözleri ﬂunlard›r:
Aslan›n erke¤i aslan›sa diﬂisi de aslan olmas› laz›m. (Salman Bey)
Bir almaya g›rh tenesi daﬂ atar biri
vurar.(Sevdakar), (Latif ﬁah,) (Tufarganl›
Abbas)
Böyühlerde zulum olur, yalan olmaz.
(Zulum Hüseyin)
Canavara derler ki “seni guzuya gönderek, ohoo deme bay›ld›m” (Diligam Yahya Bey)
Can her ﬂeyden ﬂirindi. (Sevdakar)
Ça¤r›lan yere erinme, ça¤r›lmayan
yere görünme. (Tufarganl› Abbas)
Ç›hm›yan canda ümit var. (Silistreli
Hasan Paﬂa Kolu)
Da¤a gar düﬂdü g›ﬂa ne gald›, Sakgala a¤ düﬂdü yaﬂa ne gald›. (Cihan Abdullah)
Dan›y› bo¤a goyanda siftah öz anas›na s›çr›yir. (Latif ﬁah)
Ecel geldi cihane, baﬂ a¤r›s› bahane,
(Diligam Yahya Bey)
Elde bulunan beyde bulunmaz. (Latif
ﬁah)
Elden o¤ul, külden tepe olmaz, (Sevdakar )
Fesat›n y›hmad›¤› ev dikili galar. (Tahir Mirza)
Gaçan bal›h böyük olar. (Latif ﬁah )
Garibinki ya han ya külhan (Silistreli Hasan Paﬂa Kolu)
G›z› öz baﬂ›na goysan ya çalg›c›ya gider ya ça¤›r›c›ya. (Haydar Bey)
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Göze goruh yohdu, dil baﬂa bela, (Cihan Abdullah)
Her ﬂeyin yenisi, dostun eskisi. (Tufarganl› Abbas )
‹lan› öldürüp balas› goymah do¤ru
de¤il (Tahir Mirza)
Kimiye Allah elden verer, kimiye belden verer. (ﬁeyh Senan )
Mal denilen can yongas›. (Diligam
Yahya Bey)
Muhbir ne ölüf ne ölecek. (Salman
Bey), (Cihan Abdullah), (Sevdakar)
Müsadesiz öten horuzun baﬂ›n› keseller (Emrah ile Selvi s.29)
Tat›n geliﬂi, Kürdün gülüﬂü (Tahir
Mirza )
Uzun saçl›n›n ah› yerde galmaz. (Silistreli Hasan Paﬂa Kolu)
Yap› daﬂ› yerde galmaz. (ﬁeyhi Senan
)
Yer gulahl›. (ﬁeyhi Senan )
Y›h›lan a¤aca baltal› da gaçar baltas›z da. (Latif ﬁah )
Varyantlaﬂma ya da rivayetleﬂme:
Varyant, rivayet ya da yeni terimi ile
eﬂmetin kavramalar›, ayn› anlatman›n
farkl› kiﬂiler taraf›ndan biraz farkl› tarzda
ifadesi için kullan›lmaktad›r. Sözgeliﬂi
“Bey Böyrek’in Erzurum rivayeti” veya
“Bey Böyrek’in Erzurum varyant›” söyleyiﬂlerinde oldu¤u gibi. Kimi zaman da rivayet veya varyant yerine “anlatma” teriminin kullan›ld›¤› da görülmektedir. Sözgeliﬂi “Tahir ile Zühre Ç›ld›r Aﬂ›k ﬁevki
anlatmas›” örne¤inde oldu¤u gibi.
Elbette bütün bu terimler bilimsel terimlerdir. Ancak âﬂ›klar›n kendisi rivayet
sözcü¤ünü daha farkl› anlamda kullanmaktad›rlar. Sözgeliﬂi âﬂ›klar, hikayeye
baﬂlarken “Rivayet ederler ki...”, “ﬁöyle rivayet ederler ki...” kal›b› ile söze baﬂlad›klar›nda dinleyenlere vermek istedikleri
mesaj ço¤unlukla anlat›lanlar›n bir baﬂka-
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s›ndan ö¤renilmiﬂ oldu¤unu anlatmaya
yöneliktir. Aﬂ›k ﬁevki’nin hikâyelerin sonunda dua ederken “Ustas›na rahmet” diyerek hikâye ö¤rendi¤i ustalar›n› anmas›
da bunu göstermektedir.
Yaln›z, Aﬂ›k ﬁevki’de bunlar›n d›ﬂ›nda “rivayet” sözcü¤ünün bazen bizim kulland›¤›m›z varyant anlam›na yak›n tarzda
bir kullan›m kazand›¤›n› da görmekteyiz.
Anlad›¤›m›z kadar›yla âﬂ›k hikayenin varyantlar›ndan haberdar oldu¤u için bu
farkl›l›klar› anlat›m çeﬂitlili¤i olarak görmekte ve her ikisini de dinleyenlere aktarmaktad›r:
ﬁaha haber verdiler. Bir rivayetde
derler ki, peﬂine asger yollad›. Yollad›. Esmer Sultan da pehlivan›d›. Asgeri g›rd› diyeller. Bir rivayetde de o benim baﬂ›ma belad›, o cehenneme gitsin diye. Bu iki rivayet var. (Latif ﬁah)
Bir rivayetde diyirler ki, Köro¤lu içmezmiﬂ. Bir rivayetde de diyirler ki içermiﬂ. Ne bilim art›h. Bunu biz gözümüznen
görmemiﬂik. Hikayeye söyliyen bana içermiﬂ diyir. Heralda içdi ki sarhoﬂ gibi yatd›.
Bir rivayete göre üç gün yatd›. üç gün sora
diyir, baﬂ›n› gald›rd› diyir. (Silistreli Hasan Paﬂa Kolu)
Hikâyelerde modernleﬂme:
Hikayeci âﬂ›kl›k orta oyunu sanatç›l›¤› ya da tuluat tiyatrosu oyunculu¤u gibi
bir defal›k gösteri gibi alg›lanmakta, gösterinin tekrarlanmas› durumunda muhakkak ona yeni bir ﬂekil verilmektedir. Bu
anlay›ﬂ halk hikâyesinin dinamik bir yap›ya sahip oldu¤unu da göstermektedir. ‹ﬂte
bu dinamik yap› zamanla ortaya ç›kan medeniyet de¤iﬂikliklerinin de hikâye bünyesine aktar›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Sözgeliﬂi, Aﬂ›k ﬁevki’nin anlatt›¤› hikâyelerde kahramanlar padiﬂahtan randevu almakta, dilekçe verip istifa etmekte, gazete
okumakta, hatta gazeteyi okurken gözlük
kullanmaktad›rlar. Kimi zaman da Köro¤-
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lu at›n› beslemek için ona vitaminli yiyecekler vermektedir. Öyle ki, bir hikâyede
sand›¤›n içinde sineman›n oldu¤undan ve
Amerikan filosunun ziyarete gelmesinden
bile bahsedilmektedir. Bu tip modernleﬂme unsurlar›na verilebilecek örnekler ﬂöyledir:
Bunlar da duyup. Bunlar da büyük
adam. O zaman da gazete mazete var›m›ﬂ.
Garaman padiﬂah› gar›s›n› mar›s›n› öldürüp. O¤lunu öldürüp. Allah Allah, acaba
Ahmet Vezirin o¤lu mu? (Tahir Mirza)
Dükkanlarda manifaturalarda ipekçilerde art›h gumaﬂ galmad›. Millet sabaha gadar yatmad›lar. Elbise yapana bah,
prova edene bah, g›z bezeyene bah, makyaj
vurana bah. Sabaha gadar bir vur ha vur
oldu ki olursa o gadar olsun. (Cihan Abdullah)
Esme vallaha bana dedi. Ben deregap
polis garagoluna gidim, gene Abbasa küfür
ede ede polis garagolunun yolunu dutanda
Esme gördü. (Tufarganl› Abbas)
Buna yerini yapd›hdan sonra, randevusunu ald›hdan sonra bunnar geldi. ﬁeyhi Senan da içlerinde oldu¤u halda geldi,
ç›hd›lar. Eh, oturdular. (ﬁeyhi Senan )
Söz söyleme ustal›¤›:
ﬁevki Hal›c›’da gördü¤ümüz bir baﬂka özellik onun söz söyleme sanat› ustal›¤›d›r. Bilindi¤i üzere hikâye meclislerinde
âﬂ›klar zaman zaman dinleyicilerin müdahalesi ile karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Bu müdahaleler kimi zaman ﬂaka yollu olarak iﬂe
kar›ﬂana çay ›smarlatma veya tavuk k›zartt›r›p yeme tarz›nda geçiﬂtirilirken kimi zaman da daha ileri boyutlara taﬂ›nmaktad›r. ‹ﬂte bu ileri boyutun içerisinde
her türlü müdahale söz konusudur. Bunlar›n en a¤›rlar›n› Halk Hikâyeleri ve Halk
Hikâyecili¤i adl› eserinde Pertev Naili
nakletmektedir. (Boratav 1998,: 86) ‹ﬂte
bu nedenle hikâye anlat›c›s› âﬂ›¤›n her zaman uyan›k bulunmas› ve sözlü müdaha-
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leleri usta manevralarla geçiﬂtirmesi gere¤i vard›r.
Gayet sakin bir anlat›ﬂ tarz› bulunan
âﬂ›¤›n bize anlat›lan an›lar› da onun yukar›da bahsedilen durumlarda da “meclis geçirme” ustas› oldu¤unu göstermektedir.
Bunlardan sadece birinin anlat›lmas› bile
onun bu konudaki ustal›¤›n› ortaya koyacakt›r:
Borcal› köyünde Tufargann› Abbas
hikayesini söylirem.
‹çeri giren bir gabaday› bene:
-Aﬂ›h hele dur, dedi. Sen bu hikayeyi
kimden örgendin, dedi.
Ben de:
-Ehli kamil bir ustadan, dedim.
-O ustan›n baﬂ›n› gara yere sohum,
dedi.
Dedim:
-Senin baﬂ›n› da ondan o yana sohal›m ne olur ki?
-Ulan pezevenk! E¤er aﬂ›hsansa bunu
düzgün örgen, dedi.
Ben de buna pezevenk desem olmir
da. Ben kahkah›ynan güldüm.
-Kendini topla didim. Hele söyledi¤in
lafdan haberin var m›? Bura pezevenk cemaati de¤il ki ben de pezevenklerin aﬂ›¤›
olam. Hele söyledi¤in laf› bil. Buras› bir
ehli irfan cemaat›. Ben de bunlar›n ehli irfan bir aﬂ›¤›yam, sen nas›l beni pezevenklerin aﬂ›¤› ediysen.
Bütün bunlara âﬂ›¤›n hikâyeyi istedi¤i gibi uzat›p k›saltma ve istedi¤i âﬂ›k makamlar› ile süsleme ustal›¤›n› da eklemek
gerekecektir. Nitekim Aﬂ›¤›n bir hayli ustal›kla anlatt›¤› Tufarganl› Abbas hikâyesi
tam alt› buçuk saatlik bir kay›tla tamamlanm›ﬂt›r.
Hikayecili¤i Ustas› Feyzullah Saraçlar’dan ve de hay›rla yad etti¤i Aﬂ›k Müdami’den ve Gülistan Çobano¤lu ile Erzurumlu Nalbant ‹shak’tan ö¤renen âﬂ›k ayr›ca hikâyecilikte Sosgirtli Mehmet Hicra-
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ni’den de hayranl›kla söz etmektedir. Büyük hikaye ve söz ustas› aﬂ›k ﬁenlik’in o¤lu Aﬂ›k Kas›m’dan da onun üç hikayesini
(Latif ﬁah, Sevdakar, Salman Bey) dinleyip ö¤rendi¤i anlaﬂ›lan aﬂ›¤›n Camuﬂlu köyünden Cemal Hoca’ya da büyük sayg›s›
vard›r.
ﬁevki Hal›c›’n›n hikâyecilik sanat›
çerçevesinde de¤erlendirilmesi gereken bir
baﬂka yan› da “karavelli” ustal›¤›d›r. Aﬂ›k,
hikaye ustal›¤›nda önemli yeri bulunan
doldurma malzeme kullanma sanat›n› da
iyi bildi¤ini göstermektedir. Bu malzemeler aras›nda Timur’la ba¤lant›l› Nasrettin
Hoca ve ‹ncili Çavuﬂ f›kralar›, Erzurumlu
‹brahim Hakk›’dan, Ka¤›zmanl› H›fz›’ dan
ve özellikle de Ç›ld›rl› Aﬂ›k ﬁenlik’ten “macera” olarak tan›mlad›¤› anlatmalar, karﬂ›laﬂmalar önemli bir yere sahiptir. Aﬂ›k
ﬁevki Hal›c›’n›n özellikle Ç›ld›rl› ﬁenlik’le
ilgili olarak anlatt›¤› menkabevi hat›ralar,
bize halk hikâyelerinin teﬂekkül tarzlar›
ile ilgili ip uçlar› da vermektedir. Bu hat›ralar›n geçmiﬂ zamanda yaﬂam›ﬂ ve ola¤anüstü bir âﬂ›kl›k sanat›na sahip bir ustan›n vas›flar›n› idealize etme anlay›ﬂ›n›
içerdi¤i aç›kça görülmektedir.
Makam Ustal›¤›:
Hikaye anlat›c›l›¤› baﬂl› baﬂ›na bir
aksiyon icras›d›r. Bu aksiyonun içerisinde
müzik ö¤esi de önemli bir yer tutmaktad›r.
Hikâyeci âﬂ›k, olaylar› anlat›rken kendi
jest ve mimikleriyle hikayeyi süslemenin
ötesinde söyledi¤i ﬂiirlerle ve bu ﬂiirlerin
bestesiyle de ortam› zenginleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. O bak›mdan saz çalmas›n›
bilmeyen meddahlar›n da bu ﬂiirleri makamla söyledikleri ve müzik ö¤esini bu
yolla kulland›klar› bilinmektedir. Bu nedenle hikâyecili¤in ileri düzeyde bir müzik
bilgisine ihtiyaç duydu¤u da bir gerçektir.
Aﬂ›¤›n ifadesine göre ustas› Feyzullah Saraç makamlar› sözle söyler fakat saz çalmazm›ﬂ.
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Aﬂ›k ﬁevki Hal›c› saz ve makam ustal›¤›n› esas itibariyle Kafkasya göçmeni ve
yine ustas› Mansur adl› birinden ö¤rendi¤ini daha sonra da Ç›ld›rl› ﬁenlik’in o¤lu
Kas›m ile torunu Nuri’den de etkilendi¤ini
söylemektedir.
Gelenek içerisinde yetiﬂmiﬂ olan âﬂ›klar, âﬂ›k meclislerinde ve hikâye ortamlar›nda çal›p söylenen türkülere Türk Halk
müzi¤i repertuar› içerisinde, de¤iﬂik beste
yap›lar›ndan dolay› de¤iﬂik isimler vermektedirler.
“Makam” ad› verilen bu bestelerin yani âﬂ›k makamlar›n›n say›s› Karsl› aﬂ›klar
taraf›ndan hep “yetmiﬂ” say›s› ile s›n›rland›r›lmaktad›r. Sözgeliﬂi bir konuﬂmam›zda
Aﬂ›k Mevlüt ‹hsani makamlar›n yetmiﬂ tane oldu¤unu, eski ustalar›n da kendilerine
böyle söyledi¤ini ifade etmiﬂti. Ensar Aslan da Mehmet Ozani’nin hikâyecili¤ini
de¤erlendirdi¤i bir yaz›s›nda onun “yetmiﬂ
iki” makam› bildi¤inden söz etmektedir.
(Aslan 1995,: 57) Pertev Naili de “aﬂ›k hikayeciler makamlar›n yekununu 72’ye ç›kar›yorlar” demektedir. (Boratav 1998,:
98) Yine Azerbaycan kaynaklar› da âﬂ›k
havalar›ndan bahsederken bu yetmiﬂ rakam›n› telaffuz etmektedirler. Sözgeliﬂi E.
Ahundov derledi¤i hikâyeleri anlatan Aﬂ›k
ﬁemﬂir’i tan›t›rken “Yekmiﬂten art›k aﬂ›h
havalar›n› biler, ohuyar” dedikten sonra
Aﬂ›k Behmen için de “yetmiﬂe yah›n saz
havas› çalma¤› bacar›r” ifadesini kullan›r.
Aﬂ›h Soltan için ise “yetmiﬂden çoh Azerbaycan ve Da¤›stan saz havalar› çal›r” ifadesine yer verir. (Ahundov 1972,:.443) Bu
genel ifadeler bile itibari anlamda kullan›lan yetmiﬂ say›s›n›n çoklu¤u anlatmak istedi¤ini göstermektedir.
Yaln›z, ﬂ›k makamlar› ile ilgili olarak
yap›lm›ﬂ olan yay›nlarda çok daha fazla
say›da makam ad› say›l›p yaz›lmaktad›r.
Sözgeliﬂi, F. K›rz›o¤lu bir yaz›s›nda 216,
(K›rz›o¤lu 1964,: 200), Aﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova
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da yine bir makalesinde 157 makam ad›
saym›ﬂlard›r. (Taﬂl›ova 1976,:.136)
Belli ki, yukar›da da söylendi¤i gibi,
bu 70 say›s› itibari bir anlam taﬂ›makta ve
usta bir aﬂ›¤›n yetmiﬂ makam› çal›p söylemesinin gerekti¤i biraz da çokluk ifade
eder bir tarzda böyle bir say›ya dökülmüﬂ
bulunmaktad›r.
Aﬂ›k ﬁevki Hal›c›’n›n defterine s›ralad›¤› Kars Aﬂ›k Havalar›n›n adlar› da 82
rakam›n› bulmaktad›r. Ancak, onun bize
bizzat icra etti¤i, yani ça¤›r›p söyledi¤i
makamlar 72 tanedir. Yine onun ifadesine
göre ço¤u Azerbaycan co¤rafyas›ndan al›nm›ﬂ olan bu makamlar›n ço¤alt›lmas›
mümkündür; ancak, baz›lar›n›n icras›
yüksek perdeden sese ve genç hançeresine
ba¤l›d›r.
Aﬂ›¤›n hikâye anlat›rken icra etti¤i
makamlar ve onlar›n hikâyelerde kullan›l›ﬂ tarz› daha çok müzikologlar taraf›ndan
yap›labilecek ayr› bir incelemenin konusunu teﬂkil etti¤inden burada üzerinde durulamayacakt›r. Ancak, bununla ilgili olarak
ﬂunu söylemek mümkündür: ﬁevki Hal›c›
hem saz›n›n akort düzeni, hem makamlar›
seslendirmesi hem de onlar› hikâyelere
serpiﬂtirmesi yönünden oldukça usta bir
âﬂ›k görüntüsü çizmektedir.
Sonuç:
Bilindi¤i üzere ‹slamiyet öncesi dönemden bu yana âﬂ›kl›¤›n dayand›r›ld›¤›,
en az›ndan gelenek olarak temellendirildi¤i “bahﬂ›l›k” da büyücülük, falc›l›k ve ﬂiir
söyleme gibi birbirinden farkl› icra tarzlar›n› içermekte idi. Günümüzde âﬂ›kl›k sanat› da benzer tarzda hikaye anlat›c›l›¤›n›n yan›nda saz çalma ile irticalen ﬂiir söyleme tarzlar›n› da ihtiva etmektedir. Her
ne kadar âﬂ›klar›n tamam› bu üç tarzda da
baﬂar›l› bir çizgi çizemiyorlarsa da genel
görüntü içerisinde bunun varl›¤› hissedilmektedir. En az›ndan Aﬂ›k Elesker gibi,
Aﬂ›k ﬁenlik gibi büyük ustalar›n bu yap›y›
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taﬂ›d›klar› bilinmektedir. Ancak, bu kompozisyonu her âﬂ›kta bulmak da zordur.
Sözgeliﬂi baz›lar› hikâyecilikte çok usta
iken saz çalmay› bilmemektedirler ya da
saz çalmay› bilseler de onlar› âﬂ›k makamlar› ile bezeyerek renklendirememektedirler. Baz›lar› da saz çal›p ﬂiir söylerken hikâye anlat›c›l›¤›nda baﬂar›l› olamam›ﬂlard›r.
Bu aç›dan ﬁevki Hal›c›’y› de¤erlendirdi¤imiz zaman onun daha çok hikâyecili¤inin ve makam ustal›¤›n›n a¤›r bast›¤›n› görmekteyiz. Nitekim y›llar önce onunla ilgili ilk yay›n› yapan Z. Mahir Baranseli de o zamanlar ﬁevki’yi usta mal› söyleyen bir âﬂ›k olarak tan›tm›ﬂt›. (Baranseli
1967)
Bu de¤erlendirmelerin ›ﬂ›¤›nda ﬁevki
Hal›c› ﬂairlik sanat› konusunda usta olmamakla birlikte hikâyecilik ve makam icrac›l›¤› tarz›nda son derece baﬂar›l› bir çizgide bulunmaktad›r. Ne yaz›k ki, gelenek
kaybolmak üzere oldu¤undan böyle bir birikim usta-ç›rak iliﬂkisine konu olamamakta, dolay›s›yla da gelece¤e taﬂ›namamaktad›r.
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