BİNBİR GECE MASALLARI’NDA ÂŞIK
KADIN TİPİ: AZİZ VE AZİZE MASALI
Yrd. Doç. Dr. Aysel ERGÜL*
Doğu ve Batı’da edebiyat ve çeşitli
sanat dalları üzerinde derin bir tesir bı
rakan bir Arap edebiyatı eseri olan Binbir Gece Masalları, ortaya çıktığı andan
itibaren her zaman edebiyatçıların ve
okurların dikkatini çekerek onların tüm
hayal ve düşüncelerine m utluluk ve ke
yif yönünden benzersiz bir gıda sunmuş
tur. Aslında daha çok eğlendirmeyi he
defleyen Binbir Gece M asallan’m n bu
amacına, nasihat verme ve İnsanî değer
leri ön plana çıkarma gibi başka amaçlar
da eşlik etmiştir.
Bir araştırm acı için araştırılması
güç olan, yazarı meçhul , meydana geliş
zamanı bilinmeyen ve kökeni konusunda
bir takım fikirler ileri sürülen Binbir Ge
ce Masalları, bu durum una rağmen biz
zat halk ruhuyla büyümüş bir eser oldu
ğundan dolayı her zaman bir ilgi odağı
ve araştırm a konusu olmuştur.
Bu kitabın özelliği, araştırm acı Abdulhakîm Hassân’m da söylediği gibi
üslup, çevre, zaman vb. yönlerdeki renk]iliğinden kaynaklanm aktadır.Cahiliye
döneminden aktarılan şiirleri , halk di
linde dolaşan tabirleri ihtiva eden renkli
bir üsluba sahip olması ve masal olayla
rının gerçekleştiği m uhtelif çevreleri ku
şatm asının yamsıra, m asalları çevrele
yen zaman çerçevesi yönünden de bir
renklilik arzetmektedir. Zira masalları
nın bazısı milâdi ilk yüzyıllara dayanır
ken bazıları da XVI. yüzyıla kadar ulaş
m aktadır.1
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Kompozisyon yönünden içiçe bir ya
pıya sahip olan Binbir Gece Masala
rın d a farklı konulu m asallar arasında
genellikle, çeşitli kalıplaşmış bağlayıcı
ifadelerle organik bir bağlantı, yani bir
köprü kurulmuştur.
M asalların kahram anları sosyal
statüleri, olağan ve olağanüstü varlıklar
olmaları vb. yönlerden bir tipler harmo
nisi oluşturm aktadırlar. Bu harmoni içe
risinde melikler, melikeler, vezirler, cariyeler, seyyahlar, alimler, şarkıcılar, cin
ler, sihirbazlar vb. pek çok tipi görmekte
yiz.
Bunun yam sıra aşk, suç ,mizah, di
daktik, anekdot, savaş, cin, efsane ve se
yahat konulu m asalları ihtiva etmesi de
onun renkli bir yönünü daha ortaya
koymaktadır.
Binbir Gece M asalları’m yukarıdaki
gibi konularına göre tasnif eden tanın
mış HollandalI alim M. I. G e rh ard t, aşk
m asalları hakkındaki görüşünü ifade
ederken Binbir Gece’de, konusu sevgili
ler arasında geçen çok sayıda çeşitli ma
sallar bulunduğunu ve bu tü r masalları,
bilimsel olmasa da güncel bir terimle
aşk m asalları olarak adlandırmak ge
rektiğini belirtmektedir. Aşk m asalları
nın çoğunun , yaklaşık olsa da meydana
geldikleri dönemin belli olduğunu da ifa
de eden Gerhardt, onların arasında bir
kaç Fars kökenli, birkaç da Arap anek
dot ve m asallarının bulunduğunu , onla-
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n n bu külliyata musannifler tarafından
sonradan ilave edildiğini bildirmekte ve
bunlardan herbirinin kendine has özel
likleri ve aşkın nasıl olması gerektiği
hakkında kendilerine ait düşünceleri ol
duğunu ifade etmektedir.2
Binbir Gece M asallarında aşık ka
dın tipi, çalışmamızın konusu olduğun
dan dolayı öncelikle tip teriminin taşıdı
ğı anlam üzerinde durmayı uygun bul
duk. Çünkü tip, karakter ve şahsiyet te
rim lerinin günümüzde halen daha çeşit
li şekillerde yorumlanması, bazen de bir
birlerine Tcanştınlması ve aralarında on
ları birbirlerinden ayıran kesin hatların
bulunm am ası çalışmamızda bizi de zor
lam aktadır. Bu yüzden Binbir Gece Ma
sallarındaki özellikle kadın kahram an
la n hangi sınıfa yerleştirmemiz gerekti
ği konusunda Prof. Dr. Mehmet Kap
landın tip terimi hakkındaki şu sözleri
bize ışık tutm uş ve Binbir Gece'deki
kahram anlan tip olarak adlandırmaya
bizi yönlendirmiştir. Onun ifadesine gö
re:" ..Tipler sosyal bakımdan manâlıdır.
Onlar, muayyen bir devirde toplumun
inandığı temel kıymetleri temsil ederler.
Bunlar arasında toplumun sevmediği,
küçük gördüğü, alay ettiği tipler de var
dır...Tipler, çok defa edebi eserlerin
anahtarı vazifesini görürler... Tipler va
sıtasıyla içinde vücuda geldikleri toplu
mun sosyal şartlarını, zihniyet, örf ve
adetlerini anlamak da kolay oluyordu ”3
Bu ifadeden hareketle, yukanda belirtti
ğimiz gibi farklı dönemleri ve toplumları
kapsayan bu m asallar mozaiğinde yer
alan kahram anlar da yaşadıkları dö
nemlerin toplumsal yapısını ve değerle
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rini temsil etmekte ve onların bir tür
sosyal konjonktürü görevini üstlenmek
tedirler. Dolayısıyla onlar, içinde yaşa
dıkları dönemin tipleri oldukları için bizler,onlar vasıtasıyla yaşadıkları toplu
m un düşünce yapısını, örf ve adetlerini
ve sosyal durum unu anlayabilmekteyiz.
Binbir Gece M asalları’nın başkahram ani arından olan kadının bu m asal
larda temsil ettiği pek çok kadın tipleri
vardır. Aşık, hilekâr, savaşçı, bilge vb.
kadın tipleri bunların başında gelmekte
dir. Biz bu çalışmamızda, Binbir Gece
M asallan’nda en çok işlenmiş olan aşık
kadın tipini, Binbir Gece’deki aşk m asal
larının karakteristik özelliklerini taşı
yan ve bu türün parlak bir örneğini oluş
turan Aziz ve Azize masalı çerçevesinde
ele almaya çalışacağız. Ancak buna geç
meden önce bu masalın, onun temel mo
tif ve epizotlanm içeren bir özetini suna
lım:
Konumuz olan Aziz ve Azize masalı,
Tâcu’l-Mülûk ve Dünyâ masalının başın
da yer almaktadır. Bu durum, içiçe bir
m asallar silsilesinden oluşan Binbir Ge
ce Masalları için şaşırtıcı değildir. Melik
Süleyman ile Zehr Şah’ın kızının çocuğu
olan Tâcu’l-Mülûk, çok iyi eğitim görmüş
cesur bir delikanlıdır. Bir gün etrafındakilerle birlikte bir sürek avına çıkar. Bu
esnada orm anda konaklayan bir tüccar
kafilesinin içinde, yakışıklılığı kadar ke
derli haliyle de dikkat çeken Aziz adlı bir
delikanlı ile karşılaşır. Satın almak üze
re onun eşyalarına bakarken, eşyaların
arasından üzerinde ipek ibrişimler ve
kırmızı altın ipliklerle işlemeli bir cey
lan ve onun karşısında da gümüş teller
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le işlenmiş, boynunda kızıl altından ve
zebercetten bir kolye bulunan başka bir
ceylan resmi bulunan bir bez parçası dü
şer. Tâcu’l-Mülûk bunun kime ait oldu
ğunu sorunca Aziz , bu ceylan resminin
sahibi olan kızla bağlantılı öyküsünü
anlatm aya başlar.
Aziz’in anlattığına göre o, zengin
bir tüccarın tek oğluymuş. Amcasının kı
zı Azize ile birlikte büyümüş. Her iki ai
le, çocukluklarından beri beraber büyü
yen Aziz ile Azize’nin yetişkin yaşa gel
diklerinde evlenmelerine karar vermiş
ler. Aziz ve Azize yetişkin bir yaşa gelin
ce düğün günü tespit edilmiş. Aynı gün
Aziz, annesi tarafından ham am a gönde
rilmiş. Hamam çıkışında bir arkadaşım
düğününe davet etmek üzere yola çıktı
ğında yolunu şaşırmış. Bu esnada çok
terlediği için, girdiği yanlış sokağın ke
narında bulunan kanepeye oturarak te
rini silmek istemiş. Tam o anda yukarı
dan beyaz bir mendilin kendisine atıldı
ğım görerek başını yukarı doğru kaldır
mış ve onu aşk ateşine salacak olan genç
kızın gözleriyle karşılaşmış. Kız, Aziz’e
anlamadığı bir takım işaretler yaparak
pencereyi kapatmış. Aziz bütün gece ora
da beklemiş, fakat kimseyi göremeyerek
eve geri dönmüş. Azize’yi gözü yaşlı ola
rak kendisini bekler bulmuş. Azize ona,
düğüne gelmediğinden dolayı babasının
kızarak düğünü bir yıl ertelediğini söyle
miş. Aziz bununla ilgilenmeyerek o gün
gördüğü kızın kendisine yapmış olduğu
işaretleri ve başından geçenleri Azize’ye
anlatarak bunları ona yorumlamasını is
temiş. Azize ise, ona karşı hissettiği aş
kın büyüklüğünden dolayı hislerini kal
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bine gömerek, kapıldığı bu aşkta ona
yardımcı olacağını söylemiş, işaretlerin
anlamını açıklamış ve ona, kızın evinde
bulunduğu esnada bazı şeyleri yapma
masını tembihleyerek kızın evine gön
dermiş. Ancak Aziz, her defasında bu
meçhul kızın onun sabrını denemek için
ortaya koyduğu yiyecek ve içeceklere
kendisini kaptırıp, Azize’nin tembihleri
ne uymamış. Bu yüzden beş kere ve her
defasında onu göremeden, ancak kızın, o
uykudayken üzerine koymuş olduğu herbiri bir mesaj taşıyan bazı eşyalarla geri
dönmüş. Sonunda Aziz’in bu başarısızlı
ğı üzerine Azize, onun bu hüzünlü haline
daha fazla dayanam ayarak onu iyice ye
dirip uyutmuş ve ona ezberlettiği beyiti
kıza okumasını söyleyerek onu son kez
kızın evine göndermiş. Nihayet Aziz,
aşık olduğu kızla karşılaşm ış ve geceyi
birlikte geçirmişler. Sabahleyin kız
Aziz’e, üzerinde ceylan resmi bulunan
bu bez parçasını vererek, bunu Nuru’lHüdâ adlı kızkardeşinin yaptığını söyle
miş ve Aziz’in onu saklamasını istemiş.
Aziz bu arada Azize’nin ona, kızın yanın
dan ayrılırken okuması için ezberlettiği
beyiti okumayı unutm uş. Eve geri dö
nünce bu bez parçasını Azize’ye vermiş.
Ertesi gün Aziz tekrar geceyi bu kızla ge
çirmiş, sabahleyin ona, Azize’nin ezber
lettiği beyiti okumuş. Kız da bu beyi te
karşılık başka bir beyit söylemiş. Böylece Azize ile bu kız arasında, Aziz vasıta
sıyla beyitlerle konuşma bir müddet de
vam etmiş. Kız, Azize’nin son olarak söy
lediği beyiti Aziz’den duyunca çok üzül
müş, bu beyiti söyleyenin şu anda ölmüş
olabileceğini ve onun kim olduğunu
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Aziz’e sormuş. Aziz, onun amcasının kızı
olduğunu ve kendisiyle arasında geçen
b ütün m uam m alı işaretleri Azize’nin
çözdüğünü söylemiş. Kız, Azize’nin aşkı
nın büyüklüğünü anlayarak ona çok
üzülmüş ve bu ilişkisinden dolayı piş
m anlık duymuş. Aziz o gün eve dönünce
Azize’n in ölmüş olduğunu görmüş.
Aziz’in annesi onun ölümünden oğlunu
sorumlu tutm uş. Azize ölmeden önce
Aziz’in annesine, Aziz kızın yanına gitti
ğinde ona söylemesi için “Vefa güzel, iha
net çirkindir “ şeklinde bir cümle ve bu
nun yam sıra Aziz gerçekten onun ölü
m üne üzüldüğü zaman ona verilmek
üzere bir em anet bırakmış. Aziz, yine o
kızla buluşmaya devam etmiş. Kız, Azize'nin ölümüne çok üzülürken, onun yu
karıdaki cümlesini duyunca Aziz’e karşı
beslediği kinden ve onun için düşündüğü
zarardan Azize’nin bu sözünün onu kur
tardığını söylemiş. Ancak Aziz, onunla
aralarında büyük bir aşk olduğu halde
kızın ona zarar vermeyi nasıl düşündü
ğüne bir anlam verememiş. Azize’nin
ölümü üzerine kız, Aziz’e, onun yaşının
küçük ve kalbi hilelerden uzak olduğu
için kadınların entrikalarından haberi
olmadığını söyleyerek, ister küçük ister
büyük olsun kendilerine benzeyen hiçbir
kadınla konuşmamasını, çünkü onu ka
dınların hilesinden kurtaracak Azize’nin
artık yaşamadığını söylemiş. Aziz bu
kızla bir yıldan fazla bir müddet birlikte
yaşamış. Yeni yılda, yolda karşılaştığı ve
tanımadığı yaşlı bir kadının, oğlundan
gelen m ektubu ona ve kızına okuması
için ısrar etmesi üzerine kadının evine
gitmiş. Kadın onu oyuna getirerek evin
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içine atmış. Evin kapıları kapanmış.
Orada karşısına çıkan genç kız, onu hilekâr Delile’nin elinden kurtardığını söyle
yerek Aziz ile zorla evlenmiş. Çünkü o
kızın söylediğine göre Aziz’in aşık oldu
ğu kız, Delile adında hilekâr, Aziz’den
önce birkaç kişiyi öldürmüş korkunç bi
riymiş. Aziz ise, uzun bir süre birlikte
yaşadığı sevgilisinin adını ilk kez bu kız
dan öğrenmiş. O evin kapıları yılda bir
kez açıldığı için Aziz orada bir yıl bu kız
la birlikte yaşamış ve ondan bir çocuğu
olmuş. Yılın başında kapı açılınca Aziz,
karısı olan genç kıza, akşam geri dönece
ğine dair yemin ederek dışarı çıkmış. Bir
yıldır görmediği sevgilisi Delile’ye git
miş. Onu, üzüntülü ve ağlamaklı bul
muş. Aziz’i hasretle bekleyen Delile,
onun evlendiğini öğrenince buna çok kı
zarak, kendisinin Azize gibi ihanete sabredemeyeceğini ve evli erkeklerle birlik
te olmaktan nefret ettiğini söyleyerek
önce Aziz’i cariyeleri ile birlikte dövmüş,
tam Öldürmek üzereyken Aziz, Azize’nin
yukarıdaki cümlesini tekrarlam ış. Bu
nun üzerine Delile onu öldürmemiş, an
cak ondan öç alm aktan da vazgeçmeye
rek onu hadım etmiş. Böylece Aziz’e, ha
yatının en büyük cezasını vermiş. Aziz
üzüntü ve acı içerisinde nikahlı karısı
nın yanına gitmiş. O da Aziz’in hadım
edildiğini duyunca onu dışarı atmış. Bu
nun üzerine Aziz, bitkin bir şekilde an
nesine gitmiş ve başına gelenleri ona an
latmış. Bu arada ona gerçekten aşık
olan, fakat kendisinin ihmal ettiği Azize
için çok ağlamış. Bunun üzerine annesi,
Azize’nin ona bıraktığı emaneti vermiş.
Bu em anetin içinden Aziz’in Azize’ye
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vermiş olduğu ceylan resimli bez parçası
ve onun içinden de bir mektup çıkmış.
M ektupta Azize ona, hilekâr Delile’den
zarar gördüğünde ona ve başka kadınla
ra geri dönmemesini, başına gelenlere
sabretmesini ve aym zamanda bu ceylan
resmini yapan hakkında Delile’nin yalan
söylediğini, çünkü bu resmi yapanın Delile’nin kızkardeşi değil, bilakis her sene
buna benzer bir resim yaparak ismini ve
sanatını yaymak üzere onu uzak ülkele
re gönderen el-Kâfûr adalarının meliki
nin kızı olduğunu, ancak Aziz’in ona
yaklaşmamasını yazmış. Aziz, bu mek
tup üzerine çok ağlamış. Üzüntüsünü
hafifletmek ümidiyle kentin tüccar kafi
lesine katılarak yolculuğa çıkmış. Yolcu
luk boyunca bu ceylan resmine bakarak
ağlamış. el-Kâfûr adalarına gelince bu
resmi yapan, oranın melikinin kızı Dünyâ’yı görmek istemiş. Ancak, artık bir
kadından farkı kalmadığı için çok üz
günmüş. Bu arada Aziz’in öyküsünü din
leyen Tâcu’l-Mülûk, bu resmi yapan
Dünyâ’ya karşı ilgi duymuş ve Aziz'e
onun nasıl bir kız olduğunu sormuş. Aziz
de el-Kâfûr adalanndayken merakını yenemeyerek bahçesinde dolaşırken gizlice
onu gördüğünü ve onun çok güzel bir
genç kız olduğunu söylemiş. Ancak ken
disi için ulaşılmaz olduğu için tekrar
tüccar kervanına katılarak onların, yani
Tâcu’l-Mülûk’un babasının topraklarına
ulaştığını anlatmış. Aziz’in hikâyesini
başından sonuna kadar dinleyen Tâcu’lMülûk, prenses Dünyâ’yı görmeden ona
aşık olmuş.4 Bu m asalın devamında Tâcu’l-Mülûk ile Dünyâ’nm masalı gelmek
tedir.
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Yukarıdaki m asaldan da anlaşıldığı
üzere burada aşk olayı bir kaç m erhale
den geçerek gerçekleşmekte ve aşık ka
dın tipi de bu merhaleler içerisinde oy
nadığı rolle kendini sergilemektedir. Biz,
Aziz ve Azize masalı çerçevesinde aşık
kadın tipinin özelliklerini incelemeye ça
lışacağız. Bunun yam sıra da yeri geldik
çe Aziz ve Azize masalında rastlam adığı
mız ya da bu m asalda zayıf olarak işle
nen bazı konulara da farklı m asallardan
örnek vereceğiz.
Binbir Gece M asallarının sunduğu
ideal aşk, genellikle karşılıklı sevgiye
dayanm akta ve m asallarda karşılıklı
olarak sergilenen aşklar, m antıklı bir
son olarak genellikle evlilikle bitmekte
dir. Binbir Gece M asallarının meşhur
Arap araştırm acılarından olan S. el-Kalamâvî de m asalları incelerken şu tespi
te varm ıştır ki, m asallarda erkeğin se
vilmeden sevmesinin az olmasına rağ
men kadının sevilmeden sevmesi bun
dan daha da azdır. Kadınların pek çoğu
sevdikleri erkekler üzerinde şaşılacak
derecede etkili olmuşlardır. Her bir kar
şılaşma veya her bir bakış daha sonra
sında onlardan herbirinin hayatına sa
dakat ve vefanın m ührünü vurmuştur.
Bunun yam sıra jöne S. el-Kalamâvî,
aşık kadın ve erkeğin bir diğerini sevgi
sine cevap almadan da kendince sevebil
diğim, ancak sonunda evlendiklerinin
görüldüğünü belirtm ektedir.5 Binbir Ge
ce Masalları’na ve Özellikle burada konu
muz olan Aziz ve Azize m asalına genel
olarak baktığımızda, aşk olayının geli
şim şeması,S.el-Kalamâvî’nin de tespit
ettiği gibi şu şekildedir:
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İlk karşılaşma ve aşık olma , Ayrı
lık ve Kavuşma6
İlk karşılaşma ve aşık olma: S. elK alam âvfnin yapmış olduğu tespite göre
Binbir Gece M asallarında erkek, ya
uzaktan ya yakından kadım görerek ya
da Seyfu’l-Mülûk ve BedVatu’l-Cemâl
m asalında olduğu gibi onun süslü bir
resmim görerek veya Tâcul-Millûk ve
Dünyâ masalı ile Cevhere binti’l-Melik
es-Semendel masalında olduğu gibi yal
nızca birinin ağzından kızın tasvirim du
yarak ona aşık olur. Bu aşk ona öylesine
hakim olur ki, onun uğrunda bütün güç
lüklere ve engellere katlanır. Bu güçlük
ler ise m asalın konusunu oluşturur.7
Nitekim, kızın tasvirini duyarak
aşık olmaya örnek olan Tâcu’l-Mülûk ve
Dünyâ masalında, melik oğlu Tâcu’l-Mülûk, Aziz’in hayat hikâyesini dinlediğin
de son derece şaşırmış ve onun anlattığı
prenses Dünyâ’m n güzelliğini duydu
ğunda kalbine bir sıcaklık yayılmıştır.
Saraya geri döndüğünde, görmeden aşık
olduğu prenses Dünyâ için ağlamaya
başlamıştır. Onun bu üzüntülü halini gö
ren babasına Aziz’den, Dünyâ hakkında
dinlediği bütün şeyleri başından sonuna
kadar anlatarak, bir kez bile olsun gör
meden yalnızca güzelliğinin tasvirini du
yarak ona aşık olduğunu söylemiştir.
Böylece duymak, görme ve biraraya gel
menin yerini alm ıştır.8
Aziz ve Azize m asalındaki ilk karşı
laşma ve aşık olma durum u diğer masal
lardan farklıdır. Çünkü Aziz ve Azize bir
birlerine yabancı değil, bilakis amca ço
cukları olup doğdukları andan itibaren
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aileleri tarafından birbirlerine yakıştı
rılmış ve o andan itibaren onlara evli gö
züyle bakılmıştır. Onların ilişkilerinin
bu yönünden hareketle kanaatimizce,
Aziz ve Azize masalında Azize’nin Aziz’e
aşık olduğu açıkça ortadayken Aziz’in
ona aşık olduğu tespit edilememekte ve
Azize’ye karşı beslediği duygunun bir
amca kızı sevgisinden ileri gitmediği his
sedilmektedir. Dolayısıyla bu masalda
Aziz’in yaşadığı esas aşk, Delile’ye olan
aşkıdır. Bu aşk , Delile’nin pencereden
ona attığı bir beyaz mendil vasıtasıyla
başlamış tır. Yolunu şaşırarak onun soka
ğına girip oradaki kanepede dinlenmek
üzere oturmuş ve terini silmek için yu
karıdan ona atılan ipek mendilin nere
den geldiğini öğrenmek üzere başım kal
dırdığında gözgöze geldiği Delile’ye aşık
olmuştur. Aynı zamanda tam düğün gü
nünde Aziz ile Delile’nin karşılaşması,
kanaatimizce bu işte kaderin bir rolü ol
duğunu da ortaya koymaktadır. Bu ma
saldaki karşılaşm a sahnesinin bir diğer
özelliği de, Aziz’in Delile ile bir kere göz
göze geldikten sonra onunla tekrar kar
şılaşm asının kolay olmaması, bilakis
Delile’nin Aziz’e yaptığı muammalı işa
retler ve Aziz’in Delile ile buluşmak üze
re her defasında onun evine gittiğinde
Azize’nin tavsiyelerine uyam ayarak
uyuması, bu karşılaşm anın ertelenmesi
ne neden olmuştur.
Bu yüzden Aziz’in, Delile’nin evine
defalarca gidip gelmesi ve onu göreme
den hayal kırıklığı içinde her defasında
geri dönmesi kanaatimizce okuyucuda
bıkkınlık uyandırıp, bu tekrarların ya
pay olduğu izlenimini verebilir. Ancak
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böyle bir izlenim verse de bu ertelenme
ler, okuyucunun merakını kamçılamakta
ve olayların dramatize edilmesini sağla
makla birlikte, olayların gelişmesini en
gellemekte ve masalın gelişme çizgisin
de bir durgunluk noktası oluşturm akta
dır.
Aziz ve Azize masalının diğer bir
özelliği de burada iki amca çocuğunun
arasında tek taraflı olarak yaşanan bir
aşkı işlemesidir. S. el-Kalamâvî de bunu,
yani amca çocuklarının aşkını, Binbir
Gece M asallarında yaşanan ve tasviri
ihmal edilmeyen bir aşk tü rü olarak de
ğerlendirmekte ve bu tür aşkların, iki
sevgilinin arasına ayrılık girmedikçe he
yecan uyandırmadığım belirtmektedir.9
Avrılık: Binbir Gece M asallarında
genel olarak, pek çok aşk konulu şiirler
ve secili sözlerin söylendiği, şaşaalı ve
göz alıcı tasvirlerle okuyucuya sunulan
aşk meclislerinin yamsıra, aşk masalla
rının yapısal yönden önemli bir bölümü
nü oluşturan ve sevgililerin herhangi bir
nedenle birbirlerinden uzaklaştıkları ay
rılık sahneleri de önemli bir yer tutm ak
tadır.
S. el-Kalamâvî ayrılığın, aşk m asal
larının etrafında cereyan ettiği en önem
li düğüm noktası olm asından dolayı
onun sebeplerim güçlendirmeye ve çö
züm yollarım karm aşık hale getirmeye
özen gösterilmesinin, olayların artm ası
na ve uzamasına sebep olduğunu belirt
mektedir.10
Dolayısıyla m asallarda kavuşm a
yolları uzadıkça dinleyicinin bu yolu bil
meye karşı duyduğu arzu da artm akta
dır.
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Binbir Gece M asallarında avrılık
da ilk karşılaşm a gibi m uhtelif şekiller
de gerçekleşebilmektedir. Nitekim Aziz
ve Azize masalında yaşanan ilk ayrılık,
tesadüf bir olay sonucu gerçekleşmiştir.
Aziz, bir tesadüf sonucu Delile’ye aşık ol
muş ve Azize’den ayrılacağım sözlü ola
rak söylemese de, gerek olayların seyri
ve gerekse de Aziz’in Delile’ye karşı his
settiği kavuşma arzusunu ve aşk acısını
tavırlarına yansıtması, artık Azize ile
bir ilişkisinin kalmadığım ona anlatm ış
tır.
Bu m asalda aynı zamanda kendine
has detayları olan farklı ayrılık türleri
ne de rastlamaktayız. Bunlardan biri de
Aziz’i yürekten seven ve bu sevgisinden
dolayı aşık olduğu adamın başka kadın
la olan aşk ilişkisine yardımcı olurken
üzüntüsünden günden güne eriyen Azi
ze’nin, dönüşü olmayan bir ayrılıkla
uzaklaşmasıdır. Diğer bir ayrılık ise
farklı bir şekilde meydana gelmekte ve
Aziz, Delile ile birlikte yaşarken bir baş
ka kadının tuzağına düşerek kendisi is
temeden bir yıl boyunca ondan ayrılmak
zorunda kalmaktadır. Yukarıda bahset
tiğimiz gibi, tesadüfen gerçekleşen aşkın
yarattığı aynlık Aziz’in iradesine bağlıy
ken, hilekâr kızın tuzağına düşerek Delile’den ayrılması, iradesi dışında ger
çekleşen bir ayrılıktır. Dolayısıyla m asa
lın başında Aziz ve Azize arasında mey
dana gelen ayrılık olayı, şimdi Aziz ile
Delile arasında tekrarlanm aktadır.
Aziz'in, istemeyerek Delile’den ay
rılması Delile’ye ne kadar zor gelse de
Azizle tekrar karşılaştığında, Azize gibi
onun başka bir kadınla beraber olması

Millî Folklor

Yıl: 11 Sayı: 41
na sabırla taham m ül göstermeyip, bila
kis onu cezaların en kötüsüyle cezalan
dırması, bu ayrılık olayında aynı zaman
da her iki aşık kadın tipinin, yani Azize
ile Delile’nin farklılığım da ortaya koy
maktadır. Azize sabırlı, pasif, kendi hak
kım savunamayan ve kaderine boyun
eğen, Delile ise aldatılmaya tahammül
edemeyen ve her ihanetin cezalandırıl
ması gerektiğine inanan intikamcı, hilekâr ve bir o kadar da gaddar kadın tipi
ni temsil etmektedir.
Kavuşma: Aşk konulu Binbir Gece
M asalların ın özelliklerinden biri de,
sevgililerin herhangi bir nedenle birbir
lerinden ayrılmalarından sonra birbirle
rine kavuşmalarıdır. Ayrılık süresi ister
uzun ister kısa olsun kavuşma olayı,
iyimserlik ruhunun hakim olduğu m a
sallar ve onlardan biri olan Binbir Gece
M asalları için genellikle karakteristik
olup bu kavuşm alar büyük bir çoğunluk
la evlilikle sonuçlanmaktadır. S. el-Kala
mâvî yapmış olduğu tespitte, Binbir Ge
ce Masalları içinde çok az sayıda hatta
neredeyse Aziz ve Azize masalı ile Ali b.
Bekkâr ma‘a Şem si’rı-Nehâr masalından
daha fazla olmadığını söylediği m asal
larda, birbirlerine kavuş amadan iki sev
giliden birinin öldüğünü belirtm ekte
dir.11
Aziz ve Azize masalındaki kavuşma
safhasını genel olarak ele aldığımızda,
Aziz ile Azize hattında kavuşma olayı
gerçekleşmezken, Aziz ile Delile hattın
da bir süre devam eden ayrılıktan sonra
kavuşma olayı gerçekleşmekte, lâkin bu
kavuşma Aziz için m utlu bir finalle so-
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nuçlanmayıp büyük bir felaketle son
bulmaktadır.
Binbir Gece’deki aşk m asallarında
genel olarak aşk olayı, iki gencin birbirleriyle karşılaşm alarıyla başlar, ancak
bir masal kuralı olarak bu aşk hemen bir
sonuca ulaşmaz. Gerçek ve yapmacık ay
rılıklar birkaç kez Lekrarl anabil ir. Kana
atimizce bu te ki-arlar, masalı uzatmak
ve okuyucuda merak uyandırmayı amaç
lamaktadır. Daha sonra bu ayrılıkları,
Birbir Gece’deki kalıplaşmış ifadesiyle
belirtmek gerekirse "Hâdimu’l-lezzât ve
müferriku'l-cemâ'ât” (lezzetleri dağıtan
ve toplulukları birbirinden ayıran) gelin
ceye kadar yani, her iki sevgiliyi ölüm
ayırmcaya kadar devam edecek olan ka
vuşma merhalesi takip eder.
Masalın genel yapısına şöyle bir gözatacak olursak M.I. Gerhardt’ın da be
lirttiği gibi Aziz ve Azize masalı kendi te
melinde, ahlaksız bir kadının pençesine
düşen genç, zayıf ve tecrübesiz bir genç
hakkında karm aşık olmayan bir masal
dır.12
Okuyucuyu cezbedici bir masal olan
Aziz ve Azize masalında Azize tipi, ger
çekleştirdiği role uygun bir şekilde tas
vir edilmiştir. O, akıllı ve basiretli bir
genç kız olmasının yam sıra sabırlı, sada
katli ve onurludur. Aziz’i çılgın gibi sev
se de onu kaybetmemek için hiç bir za
m an gururunu yere vurmamıştır. Masal
da aşık olunmayan ve sevgisine karşılık
bulamayan bir kadın olması ise onun hi
kâyesinin en üzücü yönünü oluşturm ak
tadır. Çünkü o, karşılıksız olarak sev
miş, düğün günü nişanlısı olan amcası
nın oğlu tarafından terkedilm iştir.
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Aziz’in, onun aşkım umursamaması, fe
dakâr Azize’nin üzülmesine ve sonunda
ölümüne neden olmuştur. Aşk acısından
dolayı ölümün, bu m asalda güzel bir şe
kilde işlendiğim görmekteyiz.
Aziz’e gelince, bu kahram an m asal
da adeta sürekli olarak tecrübesizliği,
iradesizliği ve basiretsizliği yüzünden ne
yaptığını bilmeyen, bir kadının elinden
diğerinin eline düşen bir serseri mayın
olarak vurgulanm aktadır. M. I Ger
il ar d t’ın da belirttiği gibi onun aşk olayı
nın dikkat çekici yönü, aşığım hiç bir za
m an kendisinin seçmemesi, bilakis m a
şukalar tarafından hep onun seçilmiş ol
masıdır. Azize, onun ailesi tarafından
ona seçilirken, sonraki iki kadın bu ko
nuda insiyatifi ellerinde tutm uşlardır.13
Aziz, Delile ile olan aşk ilişkisinde
kendi aklıyla hareket etme gücünde ol
mayıp, Azize’nin akıl ve basiretine daya
nan görüşlerine göre hareket etmiştir.
Azize’nin onun işlerim düzenlemesini ve
olaylar karşısındaki zekice tavrıyla onla
rı çözümlemesini bizzat kendisi ondan
istemiş ve onun bu özelliğini bildiği için
Azize’nin kendisine öğrettiği şeyleri uy
gulam aya çalışm ıştır. Çünkü Azize,
onun başına gelebilecek tehlikeleri anın
da anlayarak son nefesine kadar onu ko
rum uştur. Kanaatimizce m asalda Aziz’in
neredeyse, karakter ve tavırları yönün
den hayranlık uyandıracak ve onaylana
cak hiç bir şeyi yoktur ve onun bütün bu
başına gelenler genel olarak, akılsızlığı
nın ve taşyürekliliğinin cezası olarak su
nulmaktadır.
Delile’nin, erkeklere karşı olan katı
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ve intikamcı duyguları ile Azize’ye karşı
duyduğu hayranlık ve saygı dengelidir.
Ancak Delile’nin bizzat kendisinin seçe
rek aklını çeldiği toy delikanlı Aziz’e,
ilişkilerinin yoğun bir şekilde devam et
tiği bir dönemde zarar vermeyi düşün
mesi, h atta Azize’nin sözünün onu bu
kararından vazgeçirdiğini söylemesi
onun, aşk ilişkilerindeki aşırılığı ve doyumsuzluğu şeklinde izah edilebilir. Bu
durum a rağmen bir yıl boyunca, üzüntü
içinde Aziz’in dönüşünü beklemesi akıl
almaz bir olay olup, onun karekterindeki tezatları sergilemektedir. K anaati
mizce belki de Delile masalda, bir yıldan
fazla bir zaman birlikte aşk yaşadığı ka
dının adım bile başkasından öğrenecek
kadar şaşkın, tecrübesiz, zayıf iradeli ve
şahsiyeti olgunlaşmamış bir insan olan
Aziz’den daha güçlü bir rol oynamak
tadır. Çünkü o, entrikacı, intikamcı,
inatçı ve doyumsuz kişiliğinin yamsıra,
vefanın değerini ve ne istediğini Aziz’den
daha iyi bilmektedir.
Kelimenin tam anlam ıyla Aziz’i
çalarak onunla evlenen ve bir yı\
süresince onu esir almışçasına evinde
tu tan ikinci genç kızla yaşanan olayın,
Delile’nin intikamcı ve acımasız yönünü
ortaya çıkarmak için bir yem olarak kul
lanıldığı ve bu özelliğinin dışında Aziz’in
onunla olan ilişkisinin, absürd bir iliş
kiden öteye gitmediği düşüncesine vara
biliriz.
Masalda yer alan baht dönüşleri14,
m asal kahram anlarının hayatında bir
takım değişikliklerin meyd an a gel
mesini sağlayarak, masalı daha ilginç
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bir hale getirm ektedir. Kanaatimizce
Aziz’in, düğün günü Delile ile karşılaş
ması, o anda ona aşık olarak kavuşma
arzusu içinde yanıp tutuşm ası ve onun
uğrunda gelinini, yani Azize’yi bir anda
bırakm ası, onun hayatındaki birinci
baht dönüşü olarak okuyucunun kar
şısına çıkmaktadır. Bu anda Aziz için
yeni bir aşk başlarken, bu aşk, onun
nişanlısı ve aynı zamanda onu çok seven
Azize’nin hayatım ve hayallerim m ah
vederek onun da sonunu hazırlamıştır.
Aziz ise kendisini kaptırdığı kör edici aş
kın dalgasıyla nereye sürüklendiğini bil
meden Azize’nin aşkım ve duygularım
umursamaz, üstelik onu bir danışman,
bir sırdaş konumuna koyarak ondan aş
kında yardımcı olmasını isteyecek kadar
akılsız, küstah ve taşyürekli olmuştur.
Tutkusu gittikçe büyüyerek onun bütün
bedenini ve ruhunu kaplamıştır.
İkinci baht dönüşü ise Aziz’in diğer
kızın eline düşerek, onunla evlenmesiyle
ortaya çıkar. Bu olay Aziz’in hayatım
büyük bir çıkmaza ve onun hadım edil
mesi derecesine varan büyük bir
felakete sürükler. Bir yıl boyunca bu
kızın evinde hapis gibi yaşayan Aziz,
yeni yılın başında evin kapıları açılıp
dışarı çıktığında, ilk önce Delile’nin
yanm a giderek başından geçenleri ona
anlatm akla adeta kendi ipini kendisi
çeker. Ç ünkü Delile’nin korkunç in
tikam ına uğrayarak hayatım n en ağır
cezasına maruz kalır.
Burada, Aziz’in ilk baht dönüşü es
nasında Azize de bir baht dönüşü geçir
miştir. Çünkü o, düğün günü gelin ol
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mak yerine, evleneceği adamın başka bir
kadına aşık olduğunu öğrenen ve bun
dan dolayı derin kederler içinde boğulan
bir bahtsıza dönmüştür.
Başlarda, kapıldığı yıldırım aşkın
dan dolayı Aziz’de zaman zaman fiz
yolojik değişiklikler olmuştur. Delile’nin
sokağında ya da odasmda onu saatlerce
beklemekten dolayı bitkin düşer, rengi
sararıp solar. Masalın sonuna doğru ise,
hem kaderinin acımasızca ilerlemesi
sonucu Delile’nin ona verdiği cezadan
hem de Azize’nin ona karşı yaptığı
fedakarlıkların ve aşkının zamanında
farkında olmadığından ve ona zarardan
başka bir şey vermediğinden duyduğu
vicdan azabından dolayı sürekli olarak
ağlam aktan ve üzüntüden zayıf ve bit
kin düşm üştür. M asalın başında
yaşadığı aşk, Azize’nin trajik ölümü,
ikinci kızın tuzağı, Delile’den yediği dar
be zaten zayıf bir iradeye sahip olan
Aziz’in bu iradesini öylesine felç etm iştir
ki ölümden başka bir şey düşünemez ol
muştur.
Ruhsal dünyasında fırtınalar kopan
Aziz, eskiden olaylar karşısında um ur
samaz ve kayıtsız bir insan iken, hatta
Azize’nin ölümünde bile m atem tu t
mayıp, üzülüp ağlamazken ve yalmzca
sevgilisiyle birlikte olmayı düşünürken,
hadım edilmesiyle meydana gelen baht
dönüşüyle daima gözü yaşlı hassas bir
gence dönüşmüştür.
Kanaatim izce m asalda, Aziz’in
başına gelebilecek olaylar önceden haber
verilm ekte ve okuyucu bu olaylara
hazırl anmaktadır. Nitekim Azize öldük
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ten sonra Delile’nin Aziz’e, onun kal
binin hilelerden uzak olduğunu, kadın
ların en trik aların d an haberdar ol
madığım söyleyerek, artık Azize gibi bir
koruyucusu ve akıl vereninin de hayatta
olm am asından dolayı küçük ya da
büyük hiç bir kadınla konuşmamasını ve
bundan sakınmasını ona nasihat etmesi,
o yaşlı kadınla konuştuğunda başına
gelecek kötü şeyleri ve diğer kadınla
yaşayacağı olayları bir şekilde önceden
haber vermektedir. Aynı zamanda Azize
ile Delile arasında, Aziz vasıtasıyla ger
çekleşen beyitlerle konuşma esnasında
Azize’nin son söylediği beyit, onun
öleceğini önceden haber vermiştir. Zira
Delile bu beyitleri Aziz’den duyduğunda
feryat ederek bunu söyleyen kişinin
m utlaka ölmüş olacağımn söylemiştir.
Gerçekten de o gün Aziz eve geri dön
düğünde Azize’yi ölü olarak bulmuştur.
Masalda Aziz’in - ailesi sanki olay
ların dışına çıkarılm ıştır. Çünkü
yaşanan olaylar karşısında annesinin
Aziz’e karşı sitem dolu bir kaç söz ve tav
rın ın dışında ailenin özellikle de
babanın, oğlunun sebep olduğu olaylar
karşısında herhangi bir protestosu ve
olaylara müdahalesine rastlanmamaktadır.
M. I.G erhardt’m da belirttiği gibi
kahram anı, zayıf iradeli bir kişi olarak
tasvir eden Aziz ve Azize masalı ibret
verici, eğitici ve uyarıcı bir mesaj ver
mektedir.15 Aziz ve Azize masalı üzerin
de yaptığımız incelemeden hareketle
şöyle bir tespite ulaşmaktayız ki, Aziz ve
Azize masalı, Binbir Gece’deki aşk konu
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lu m asallara has olan yapı ve tem a özel
liklerinin yanısıra, bu tür m asalların
başkahram ani arından biri olan çeşitli
kadın tiplerini okuyucuya sergileyen
güzel bir örnek oluşturmaktadır.
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