
HiKAYE 

Türk Edebiyatı. a) Halk Edebiyatı. Dün
ya edebiyatında ilk edebi örneklerin mi
tolojik eserler olduğu kabul edilmekle be
raber pek çok milletle edebiyatın destan
larla başladığı bilinmektedir. Destanlar
dan sonra ortaya çıkan halk hikayeleri 
mutlaka tarihi bir olaya dayanmamaları, 
nazım-nesir karışık olmakla beraber za
manla nesir kısmının ağırlık kazanması, 
kişilerin ve olayların gerçeğe daha uygun 
olması, kahramanlıktan çok aşk macera
larına yer verilmesi gibi özellikleriyle des
tandan ayrılmaktadır. Böylece destanlar
la modern roman arasındaki geçiş döne
minde ortaya çıktıklarından "epico- roma
nesque" diye de adlandırılan halk hikaye
leri, gerek konu gerekse şekil olarak hem 
epik eserlerin özelliklerini taşır. hem de 
modern romandaki tipleri ve olayları ih
tiva eder. 

Türk halk hikayelerine deviriere ve yö
relere göre değişik adlar verilmiştir; De" 
de Korkut'ta "boy". XVI-XVIII. yüzyıllarda 
"hikaye", Azeri sahasında "hekat", günü
müzde Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da 
"nağıl" gibi. Ayrıca kısa hikayelere "kıs
sa". "serküşte" (sergüzeşt). türküsüz hika
yelere de "kara hikaye" denilmektedir. 

Yapı ve şekillenmede kullanılan malze
me ve ayrıntılar. olaylara yön veren dün
ya görüşü, örf ve geleneklerin devamlılı
ğını sağlayan öz, halk hikayelerine millilik 
özelliği kazandıran önemli unsurlardır. 
Milli ve manevi yapıya uygun şekiller alan 
evrensel değerlerin de halk hikayelerin
de önemli yeri vardır. Nitekim varlığı Çin 
kaynaklarından öğrenilen bir Göktürk 
destanı Cô.mi'ıı't-tevô.riJ]'te farklı motif 
ve ayrıntılarla yeniden şekiilenince Erge
nekon Destanı ortaya çıkmıştır. Ayrıntı
larda fark olsa bile her iki eserde de ev
rensel bir değer olan yurt edinme ülküsü 
vurgulanmaktadır. Aynı şekilde Ferhad 
ile Şirin hikayesi İran ve Türk edebiyatla
rında farklı şekillerde yer almakla bera
ber her ikisinde de aşk ön plandadır. Böy
lece aynı konuların hem halk hikayesi hem 
de klasik tahkiye tarzında anlatıldığı ve
ya yazıldığı. yahut halk edebiyatı ile divan 
edebiyatı hikayelerinin zaman zaman ay
nı konuyu işlediği görülür. 

Destandan halk hikayeciliğine geçiş dö
nemi eseri sayılan Dede Korkut hikayele
ri Türk edebiyatında bu tü rün en eski ör
neği kabul edilmektedir. Eski azanların 
XV. yüzyıldan itibaren yerlerini "aşık" de
nen sanatçılara bırakmaları ile kahraman
lık konularının yanı sıra aşk konuları da 
aniatılmaya başlanmıştır. Destanlardaki 
dışa dönük mücadele halk hikayelerinde 
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topluma yönelmiş. zenginlik- fakirlik, pa
dişahlık- kulluk gibi sosyal farklılaşma ve 
problemler bu hikayelerde yer almaya 
başlamış. "alp tipi" de yerini "aşık tipi"ne 
bırakmıştır. Ayrıca destandaki manzum 
yapı giderek mensur hale gelmiş. bunun 
sonucu olarak destan ve masal unsurla
rının yerini yavaş yavaş gerçeğe daha ya
kın yeni konular almıştır. Böylece halk hi
kayeleri destanla roman arasında geçişi 
sağlayan bir tür olmuştur. Halk hikayele
rinde muhteva olarak önceleri sadece 
kahramanlık konuları işienirken giderek 
kahramanlık ve aşk. daha sonra sadece 
aşk konuları işlenmiş. son dönemde ise 
realist halk hikayelerine doğru bir geliş
me görülmüştür. 

Halk hikayelerini gerçek olaylardan ayı
ran kendine has bir mantık örgüsü var
dır. Bu mantık ideal ölçülere göre şekillen
miş bir hayat anlayışını savunur. Bundan 
dolayı hikaye kahramanı idealist bir kişi
liğe sahiptir. Bu durum. halk hikayeleri
nin konularını kusursuz güzellik duygu
sundan ve yüceltilmiş fikirlerden alması
nı sağlar. Olay ve kahramanlarıyla gerçe
ğe çokyaklaşan halk hikayelerinde zaman 
ve mekan kavramlarının sınırları genellik
le kesin bir şekilde belli değildir. Hikaye
ci, olaylara akıl ve mantığıyla bir çözüm 
bulamadığı durumlarda hayal ve sembol
lerden de faydalanır. Bundan dolayı hi
kaye kahramanları normal bir insanın ya
pabilecekleri yanında arzu ettiklerini de 
gerçekleştirecek kadar olağan üstü güç
lere sahip olur. Kendi içinde tutarlı olmak 
şartıyla halk hikayelerinde olmayacak şey 
yoktur. Ancak XIX. yüzyıldan itibaren hi
kaye geleneğinde realist olaylara doğru 
bir değişme görülür. Bunda toplumun 
hızla değişimi ve yeni değerlerin kabulü
nün de önemli rolü vardır. 

Halk hikayelerinde destan motiflerin
den masal ve efsaneye. bilmece ve ata
sözlerinden halk şiirinin bütün şekilleri
ne kadar pek çok şeyi bulmak mümkün
dür. Yer yer masalları hatıriatmakla be
raber bunlar birçok özellikleriyle onlar
dan ayrılmaktadır. Masalların mensur. kı
sa ve yoğun anlatırnma karşılık halk hi
kayelerinin nazım-nesir karışık uzun bir 
yapısı vardır. Masallar. daha çok kadınla
rın (masal ana ları) anlattığı bir tür oldu
ğu halde halk hikayeleri profesyonel sa
natçı kabul edilen aşıkların düzenleyip an
lattıkları bir türdür. Masal dinleyicileri 
çok defa çocuklar olurken halk hikayeleri 
her yaştan insana hitap eder. Ayrıca aşık
ların usta-çırak geleneği içinde yetiştiği 
göz önünde bulundurulursa hikaye anla-

tıcılarının da belli bir eğitimden geçtiği 
kabul edilebilir. 

Halk hikayelerinin teşekkülü hakkında 
çalışma yapanlar. hikayeyi genellikle söy
leyeni bilinmeyen (anonim) halk edebiyatı 
ürünlerinden saymışlardır. Buradan ha
reketle bunların halk içinde doğup geliş
tiğini söylemek mümkündür. Otto Spies 
halk hikayelerini halk edebiyatının ger
çek eserleri kabul etmiş. müellifleri belli 
olmayan bu hikayeleri saz şairlerinin nak
lettiğini belirtmiştir (Zwei Volkstümliche 
Liebesgeschichten Aus Dem Orient, s. 
61 ). Kendilerini, maceralarını naklettik
leri aşıkların halefi sayan saz şairleri halk 
hikayelerinin yaşayıp yayılmasında büyük 
bir rol üstlenmişlerdir. Aşık-hikayecilerin 
halk hikayelerini yalnız nakletmekle kal
mayıp birçok yeni motifi de bu macera
lara eklemeleri halk hikayelerinin değiş
mesine, varyantiarının oluşmasına, bu
nun sonucu olarak da otantik özellikleri
nin kaybolmasına yol açmış. bu da halk 
hikayelerinin menşe ve teşekkülü n ün tes
bitini oldukça karmaşık hale getirmiştir. 

Halk hikayelerinin anıatılıp yayılmasın
da meddahiarın da önemli bir fonksiyo
nu vardır. XV. yüzyıldan itibaren başta bü
yük şehirler ve kasabalar olmak üzere pek 
çok yörede rastlanan kıssahan-meddah
lar, klasik tahsil görmemekle beraber az 
çok edebi terbiye almış kimselerdi. 

Türk halk hikayeleri üzerinde çalışan 
Batılı araştırmacılar hikayelerin konusu 
ile kaynağı problemini birbirinden ayıra
mamışlar, tek t ek her hikayenin konusu
nu araştırmak yerine halk hikayelerinin 
nasıl ve nerede doğduğu meselesi üzerin
de durmuşlardır. Her hikayenin bir doğuş 
serüveni vardır. Bunlar. ya aşıkların belli 
gelenekiere uyarak gerçekten yaşanmış 
bir olay üzerine oluşturdukları hikayeler
dir veya yaşadığı kabul edilen bir aşığın 
hayatını ve maceralarını konu edinmiş
tir. Aşıklar bu konuları geliştirmek ve iş
lemek suretiyle tasnif etmişlerdir. Olay
ların sınıflandırılması ve sıraya konulma
sı anlamındaki "tasnif" terimi hikayelerin 
oluşması hakkında da önemli ipuçları 
verir. Aşık, konuyu tesbit ettikten sonra 
halk hikayesi geleneği içinde nerelerin 
nesirle anlatılacağını (saya), nerelere şiir
lerin konulacağını zihninde planla~; bun
dan sonra hikayenin olay mantığını. gele
neği. dinleyici çevresinin istek ve eğilim
lerini, kendi kabiliyetini ve hikayeciliğin 
hazır kalıplarını kullanarak tasnifi tamam
lar. 

Türk halk hikayelerinin dört önemli kay
naktan teşekkül ettiği söylenebilir. 1. Do-



ğu ve GüneydoğuAnadolu'da gerçekolay
lardan doğmuş kısa hikayeler (Salman 
Bey hikayesi, il beyoğlu hikayesi vb.). 2. 
Yaşayan veya yaşadığ ı rivayet edilen aşık
ların hal tercümelerinden doğan hikaye
ler (Kerem ile Aslı , Aşık Garip, Emrah ile 
Selvihan vb.) . 3. Dini-milll hadiselerle 
bunlara dayalı kahramanlık olaylarını ko
nu edinen halk hikayeleri (Battal Gazi, Kö
roğlu, EbQ Müslim cenkleri, Kesik Baş hi
kayesi, Güvercin hikayesi vb.). 4. Klasik hi
kayeler (TOtlname, binbir gece masalla
rı, Ferhad ile Şirin , Leyla ve Mecnun gibi 
mensur veya manzum hikayeler). 

Halk hikayeleri. sözlü ve yazılı kaynak
lara göre şekil ve üsiQp bakımından bazı 
farklılıklar gösterir. Sözlü kaynaklarda an
latılanlar daha uzun ve konuşma üs!Gbun
dadır. "Sabah oldu. cümlemizin üstüne 
hayırlı sabahlar olsun!"; "Onlar şad oldu
lar. siz de şad olun!" gibi konuşma kalıp
ları sözlü geleneğe ait özelliklerdir. Ayrı
ca aşık hikayesini anlatırken şartların ge
rektirdiği ilaveleri yapar. hatta dinleyici
lerle şakalaşır ve bu şakalar da hikayeye 
dahil olur. Yazıya geçirilen hikayeler ise 
düzeltilmiş. yazan veya yayımiayan tara
fından kısaltılmıştır. 

Halk hikayeleri genel olarak beş bölüm 
halinde tertip edilir. 1. Fasıl. Aşık hikaye
sine başlamadan önce dinleyiciyi hazırla
mak, ustalığını göstermek veya isteklere 
cevap vermek için önce bir divan! söyler. 
Divan!, özel bir ezgisi olan ve "failatün fa
ilatün failatün failün" vezniyle veya on 
beşli hece kalıbıyla söylenen bir manzu
medir. Aşıklar. aruz vezniyle şiir söyleme
de zorlandıklarından daha çok hece vez
niyle söylenen divaniyi tercih ederler. Bun
dan sonra cinaslı bir türkünün (tecnTs) 
okunınası gelenektendir. Ardından ola
ğan üstü bir konunun dile getirildiği ha
yali bir tekerierne söylenir. Tekeri ernenin 
ardından bazı yörelerde "üstatname" adı 
verilen eski usta aşıklardan üç şiir oku
nur. Ezgiyle okunan bu şiirlerde daha çok 
Hz. Peygamber'in büyüklüğüyle dört ha
life ve din büyükleri anlatılır ya da dünya
nın faniliği dile getirilir. Son olarak da mi
zahl bir atışma veya destana. bazan da 
aşığın yine kendisinin çözdüğü bir m uarn
maya yer verilir. 2. Döşeme . Manzum ve
ya mensur kalıplaşmış cümlelerden olu
şan bir giriştir. Döşemede hikayenin geç- · 
tiği zaman ve mekandan söz edilir. Sözlü 
gelenekte döşeme bölümü bazan konuy
la ilgili kısa bir hikaye, bazan da değişik 
konulu kısa bir bölüm halinde düzenlene
bilir. Hikaye kahramanlarının aileleri bu 
bölümde takdim edilir. Burada dikkati 

çeken önemli bir nokta, klasik eserlerde 
olduğu gibi kahramanların büyük çoğun
luğunun yönetici veya zengin sınıftan olu
şudur. 3. Asıl konu. En büyük arzuları ço
cuk edinebilmek olan çocuksuz yaşlı kim
seler üzerine gelişir ve bunun için arayış
lar başlar. Bu arayışlar sırasında kahra
manlar olağan üstü yardım alırlar. Mese
la görünüp kaybolan bir dervişin verdiği 
elmayı hanımıyla pay edip yiyince veya 
Hz. Ali, kırklar, Hacı Bektaş-ı Veli gibi dini 
şahsiyetleri rüyalarında görüp onların 
emirleri doğrultusunda hareket edince 
çocuk sahibi olurlar. Bu olağan üstü un
surların yardımıyla doğan çocuk çok özel 
ve itinalı bir eğitimden geçirilir. Ergenlik 
çağına gelinceye kadar "av aviamak-kuş 
kuşlamak" denilen pratik eğitimle bera
ber devrin bütün ilimlerini tahsil eder. 
Sonra "aşık olma" motifi devreye girer. 
Türk halk hikayelerinde aşık olma deği
şik şekillerde görülebilir. Bazı hikayelerde 
aşık Allah'ın kendisine takdir ettiği. bü
tün ömrünü ona kavuşmak için harcaya
cağı sevgilisiyle birlikte büyür. Bunun so
nucu olarak aralarında bir aşk başlar. Ba
zı hikayelerde ise aşık rüyasında kutsal 
kişilerin veya bir dervişin verdiği badeyi 
içince sevgilisini görür, uyanınca aşık ol
duğu anlaşılır (bk. AŞlK). Aşık olma kav
ramı iki anlamda kullanılır. İlk anlamı bi
rini sevme. ikinci anlamı ise saz çalıp tür
kü söyleme yeteneği kazanmadır. Bu epi
zoda gelinceye kadar hikaye genel olarak 
nesirdir. Bundan dolayı hikayeyi anlatan 
aşık bu bölümde konuyu istediği gibi uza
tabilir. süsleyebilir. Hikayenin kahramanı 
olan aşık. hikayeye girdikten sonra özel
likle heyecan ve duygunun arttığı yerler
de, diyaloglarda "dil ile değil tel ile söyle
meyi" tercih eder ve böylece şiir ve mOsi
ki devreye girer. Buralarda artık anlatıcı
nın pek fazla inisiyatifi kalmaz. Hikayenin 
değişmeyen veya değiştirilmemesi gere
ken bölümleri bu manzum kısımlardır. 
Hikaye bundan sonra aşığın sevgiliye ka
vuşma serüveni olan "serencam"la de
vam eder. Gelenek, aşığın sevgiliye kavuş
masını güçleştiren sayısız engeller çıkarır. 
Bunlar arasında epik ve mitolojik unsur
larla masal unsurları önemli bir yer tutar. 
Sihirli güçler. hayvanlar. tabiat olayları 
(kar, tipi, boran, sel ), tabii engeller (ge
çilemeyen ırmaklar, aşılamayan dağlar) 
kahramanın önüne sıralanmıştır. Bir ba
kıma aşık sevgilisi için bütün bu engelleri 
aşarak "aşk imtihanı"ndan geçer. Hikaye 
kahramanı güçlüklerle her karşılaşmasın
da türkü ile Allah'a yalvarır ve duaları 
kabul edilir. Esasen doğumundaki olağan 
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üstülük bu güçlükleri yenmesi için bir ha
zırlık olmuştur. 4. Sonuç ve dua. Bu bö
lümde gelenek halk hikayelerini iki kısma 
ayırmaktadır: Vuslata erenler ve trajik bir 
sonia bitenler. Badeli aşıklardan sadece 
Aşık Garip vuslata ermiştir. Bu durum 
telmih olarak pek çok halk şairinin şiirin
de konu edilmiştir. Kerem gibi yanarak 
vuslata eremeyen diğer gruptakiler ise 
gerçek vuslatın öbür dünyada olduğu me
sajı ile sona erer. Mutlu sonia biten hika
yelerde. "duvak kapama" adı verilen ve 
beş mısralık bentlerden oluşan muham
mes şeklinde uzun bir türkü söylenir. Bu 
türküde sevgililer çektikleri sıkıntıları bir
birine anlatır. hediyelerini sayar ve dinle
yicilere dua ederek hikayeyi bitirirler. 5. 
Hikaye ile organik bağı olmayan efsane. 
Sevgiiiierin kavuşamadan öldüğü hikaye
lerde kahramanların öbür dünyada vus
lata erdiklerine işaret eden bir efsane hi
kayeye eklenir. Bu efsaneye göre sevgiii
Ierin mezarlarında bazan iki gül biter. Bu 
güller kutsal günlerde açıp birbirine sa
rılmak ister. Bazı hikayelerde ise mezar
ların başında birer kavak ağacının bitme
si. bu kavaklara konan iki kuşun ötüşme
si gibi sevgiiiierin birbirine kavuşamadan 
bu dünyadan ayrıldığını sembolize eden 
motiflere de rastlanır. 

Yazılı kaynaklardaki yapı genel olarak 
birbirine benzediği halde üs!Gp oldukça 
değişiktir. Döşeme bölümünde, "Raviyan-ı 
ah bar. nakılan-ı asar ve muhaddisan-ı rG
zigar şöyle rivayet ve bu gGna hikayet 
ederler ki ... " gibi tamamen klasik bir üs
IGp dikkati çeker. Metin kısmında sözlü 
gelenekteki hece noksanlıkları sazla ta
mamlandığı halde yazılı anlatırnda bun
lar görülmediği için mısralar ya bozuk ka
lır veya yazanlar tarafından tamamlanır. 

Halk hikayelerinde halk şiirinin koşma 
( 6 + 5 = ı ı veya 4 + 4 + 3 = 11'1 i) ve se m ai 
(5 + 3 = 8 veya 4 + 4 = 8'li) nazım biçimleri 
daha sık kullanılmıştır. Köroğlu ve onun 
kollarında ise koşmanın yanı sıra varsa
ğılara da yer verilmiştir. 

Türk halk hikayelerinin tamamını kap
sayan bir tasnif henüz yapılmamıştır. Ge
rek yabancı gerekse Türk ilim adamları 
ve araştırmacıların yaptığı tasniflerde 
halk hikayeleri genellikle konuları bakı
mından ele alınmış, bunların yapıları üze
rinde durulmamıştır; halk hikayeleri için
de önemli bir yere sahip olan dini halk hi
kayeleri ise hemen hemen tasnif dışı bı
rakılmıştır (bu tasnif denemeleri için bk. 
Boratav, Halk Hikaye/eri, s. 33-36). Türk 
halk hikayelerini konularına göre şöyle 
tasnif etmek mümkündür : 1. Kahraman-
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lık hikayeleri. Köroğlu hikayesi ve kolları, 
Celali Bey ve Mehmed Bey, Kirman Şah, 
Eşref Bey vb. z. Dini-hamasi hikayeler. 
Hz. Ali cenkleri, Hamzaname, Battat Ga
zi, Ebü Müslim cenkleri vb. 3. Dini, içti
mal, ahlaki hikayeler. Kesik Baş. Geyik hi
kayesi, Güvercin hikayesi, Deve hikayesi, 
Ejderha hikayesi, Baykuş hikayesi, Hatun 
hikayesi vb. 4. Aşk hikayeleri. Kerem ile 
Aslı, Perhad ile Şirin , Aşık Garip, Tahir ile 
Zühre, Emrah ile Selvihan vb. Destandan 
halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünle
rinden olan Dede Korkut hikayelerini bu 
tasnifin dışında tutup kendi içinde bir bü
tün olarak değerlendirmek gerekir. Kay
naklarına göre ise halk hikayeleri şöyle 
tasnif edilebilir: 1. Türk kaynaklı halk hi
kayeleri. Dede Korkut hikayeleri, Köroğ
lu hikayesi ve kolları, Kerem ile Aslı, Aşık 
Garip vb. 2. Arap-İslam kaynaklı halk hi
kayeleri. Leyla ve Mecnun, Ebü Müslim 
cenkleri. Yüsuf ve Züleyha, Hz. Ali cenk
leri vb. 3. İran-Hint kaynaklı halk hikaye
leri. Perhad ve Şirin. Kelile ve Dimne, Şeh
name'den alınan çeşitli kıssalar. Halk hi
kayelerini bu ikisi dıŞında tip ve motifle
rini kültür tarihi açısından da sınıflandır
mak mümkündür. 

Türk halk hikayeleri üzerinde yerli ve 
yabancı birçok araştırmacı tarafından 
başta metin tesbiti olmak üzere çeşitli il
mi çalışmalar yapılmıştır. Halk hikayele
rinin metinleri ya cönk adı verilen yazma 
mecmualarda ya da sözlü gelenekte aşık
ların hafızalarında bulunmaktadır. Bu 
metinler XIX. yüzyıl sonlarından itibaren 
derten ip yayımlanmaya başlanmıştır. Ön
ce 1892 yılında Macar Türkologu lgnacz 
Klınoş Köroğlu, Şah İsmail, Elif ile Mah
mud, Melikşah, Aşık Garip, Derdiyok ile 
Zülfüsiyah, Razınihan ile Mahıfirüze, Gül 
ile Sitemk.ar, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kam
ber ve Aşık Kerem adlı on bir hikayeyi 
yayımiarnıştır (bk. bibl.). Klınoş. bunlar
dan Aşık Kerem ve Aşık Garip hikayeleriy
le Aşık ömer'in şiirlerini Macarca'ya çe
virmiş ve bunları "Türkler'in milli roman
ları" olarak takdim etmiştir. 1899'da 
Friedrich Wilhelm Radloff, Proben serisi
nin VIII. cildinde "Osmanlı Türkleri'nin Halk 
Edebiyatı" başlığıyla Klınoş'un derlediği 

hikayelerden Şah İsmail'in tam metni
ni, Aşık Kerem'in 123, Aşık Garip'in elli 
bir şiirini neşretmiştir. Bu serinin diğer 
ciltlerinde de çeşitli Türk boylarından der
lenmiş hikayeler bulunmaktadır. Bu ara
da Tanzimat yıllarından başlayarak Cum
huriyet dönemine kadar (ilki 1263/1847, 
sonuncusu 1342/1925 tarihli) Türkiye'de 
de taş baskısı usulüyle, bazıları birden 
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fazla basılarak sayıları yirmi ikiyi bulan 
halk hikayesi yayımlanmıştır (Özege, 
tür. yer.). Ancak bunlarda gerekli asgari 
dikkat gösterilmediğİnden hem baskıları 
bozuk çıkmış hem de konuları anlaşılmaz 
derecede birbirine karışmıştır. Bu hika
yeterin bir kısmı yazma mecmualardan, 
bir kısmı da Azerbaycan'dan göç eden ki
şilerden derlenmiştir. Daha sonra gerek 
Batılı gerekse Türk ilim adamları ve araş
tırmacılar halk hikayelerine daha büyük 
bir ilgi göstermeye başladılar. 1929'da 
Otto Sp i es Türkisch e Volksbucher adlı 
kitabını neşretmiş, eser 1941'de Behçet 
Gönül (Necatigil) tarafından Türk Halk 
Kitapları adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. 
Yine 1929'da Alman şarkiyatçısı Hans 
August Fischer Schah !smail und Gülü
zar adlı monografiyi yayımlamıştır. 1930 
yılında Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç 
Osman H iktiyesi adlı incelemesiyle hem 
halk hikayelerinin teşekkülü konusuna 
işaret eden hem de hikaye-tarih ilişkisi 
üzerinde duran M. Fuad Köprülü, bu ese
riyle Türkiye'de halk hikayeleri üzerinde
ki ilmi çalışmaları başlatmıştır. Pertev Na
ili Boratav 1931'de Köroğlu Destanı, 
1946'da Halk Hikôyeleri ve Halk Hi
kayeciliği adlı incelemelerini, Şükrü El
çin 1949'da Kerem ile Aslı hikayesini ya
yımlamış, aynı yıl İlhan Başgöz, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakül
tesi'nde Biyografik Halk Hikayeleri 
adlı doktora çalışmasını tamamlamıştır. 
Wolfram Eberhard 19SS'te, Güneydoğu 
Anadolu'dan derlediği beş halk hikayesi 
üzerinde Minstrel Tales from Southeas
tern Turkey adlı incelemesini bitirmiş, 
19S8'de Alman araştırmacı Ed ith Fisch
dick Das Türkisch e Volksbuch "E lif 
und Mahmud" Bin Beitriig zur verg
leichenden Miirchenkunde adlı eseri
ni yayımlamış. bu eserin inceleme bölü
mü daha sonra Türkçe'ye çevrilmiştir 
(bk. bibl.). 1958'de Erzurum'da Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Halk 
Edebiyatı Kürsüsü'nün kurulmasıyla böl
gede henüz canlılığını koruyan halk ede
biyatı ürünleri, bu arada halk hikayeleri 
büyük bir gayretle derlenmeye ve bunlar 
üzerinde ilmi çalışmalar yapılmaya baş
lanmıştır. Muhan Bati Ercişli Emrah ile 
Selvi Han Hikayesi: Varyantların Tes
biti ve Halk Hikayeciliği Bakımından 
Önemi, Pikret Türkmen Aşık Garip Hi
kayesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araş
tırma, Ensar Aslan Çıldırlı Aşık Şenlik: 
Hayatı, Şiirleri ve Hikayeleri adlı dok
tora tezlerini yayımlamışlardır. Böylece 
halk hikayeleri üzerindeki çalışmalar hız-

!anmış ve konuyla ilgili birçok makale ya
yımlanmıştır. Bu arada Azerbaycan'da 
da Azerbaycan Tetkik ve Tetebbu Cemiye
ti'nin desteğiyle çeşitli çalışmalar yapıl
mıştır. Bunlar arasında bilhassa E. Ahun
dov'un beş ciltlikAzerbaycan Nağıllan 
(Baku 1967) ve Azerbaycan Falklor An
tologyası (Bak O 1968) dikkate değer 
önemli çalışmalardır. 

Günümüzde tamamına yakın kısmı der
lenmiş olan halk hikayelerinin sayısı 1 so·
yi aşmış ve içlerinden bazıları üzerindeki 
incelemeler bitirilmiştir. Pertev Naili Bo
ratav ile İlhan Başgöz Dil ve Tarih- Coğ
rafya Fakültesi'nde çalıştıkları sırada alt
mış yedi hikaye metni derlemişlerse de 
bunların tamamı henüz neşredilmemiş
tir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi'nde, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Falklor 
Arşivi'nde, Selçuk Üniversitesi Halk Bili
mi Araştırma Merkezi'nde ve Fırat Üni
versitesi'nde derlenmiş önemli bir halk 
hikayesi külliyatı mevcuttur. 

Bugün de bilhassa Kars, Erzurum, Art
vin. Sivas, Maraş. Adana ve Antep yöre
lerinde eskisi kadar yaygın olmamakla 
birlikte halk hikayeciliği geleneğini devam 
ettiren aşık hikayecilere rastlanmaktadır. 
Ayrıca Azerbaycan'da da halk hikayeciliği
nin hala canlılığını koruduğu görülmek
tedir. 
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~ FiKRET TüRKMEN 

b) Divan Edebiyatı. Hikayeyi modern 
anlamda değerlendiren araştırmacılar ço
ğunlukla Türk edebiyatında hikaye ve ro
manı Tanzimat'la başlatırlar. Ancak Türk
ler'in bu türde, İslamiyet'ten önceki dö
nemlere kadar giden bir geleneği olduğu 
bilinmektedir. İslamiyet'in kabulünden 
Tanzimat'a kadarki dönem içinde ise hi
kaye tarzına uygun manzum ve mensur 
pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunlar 

destaniara ve efsanelere kadar uzanan 
bir çizgide kısmen tercüme veya bir çeşit 
uyarlama yoluyla meydana getirilmiş, kıs
men de şairlerin muhayyilesinden doğ
muş veya bizzat yaşanmış olayların hika
ye veya romanı çağrıştıran örnekleridir. 

Eski Türk toplumlarında hikayenin 
amacı insanları dini-ahlaki yönden eğit
mek, onların olgun insan olmasını sağla
maktır. Bu özellik, hikayelerin birçoğunun 
halk hikayesi çerçevesine girmesine yol 
açmıştır. Saray hayatının gelişmesi, İran 
edebiyatının zamanla önem kazanması 
ve saray çevresinde toplanan şairlerin bu 
etki altında eserler kaleme almaya baş
lamasıyla birlikte hikaye anlayışı giderek 
halk hikayelerinden ayrılmaya başlamış
tır. Hem halk edebiyatı hem de klasik ede
biyatın içinde aynı konuların ele alınma
sının sebebi, bunların değişik bilgi ve se
viyede insanlar tarafından farklı üsiOp
larla yazılmış veya okunmuş olmasıdır. 
Klasik edebiyatta Hüsrev ve Şirin adıyla 
yazılan mesnevi konusunun halk edebi
yatında Ferhad ile Şirin şeklinde anlatıl
ması bu farklılığın örneklerinden biridir. 
Böylece zamanla yön değiştiren ve daha 
işlenmiş bir dil ve üsiOba bürünen tarih, 
siyer. men kı be. efsane, kıssa, latife gibi 
anlatıma dayalı pek çok klasik eser bazan 
hikaye genel adıyla anılmış, bazan da hi
kaye denilebilecek biresere bu isimler
den biri verilmiştir. Olay anlatırnma daya
nan manzum veya mensur birçok eser 
ya hikaye olarak nitelendirilmekte veya 
söz konusu isimlerden biriyle anılmakta
dır. Bu terim karmaşası adı geçen türle
rin birbirine yakın veya en azından bir
biriyle ilişkili bir durum göstermesinden 
kaynaklanmaktadır. Yani hikayeler de tıp
kı destan vb. türlerde olduğu gibi zaman 
zaman mucize, menkıbe, keramet veya 
hayal ürünü olaylarla bezenmiş, hatta bu 
çeşit motiflerle kaynaşmış olabilir. Bu du
rumda söz konusu eserlerin az çok farklı 
tür adlarıyla anılması tabiidir. 

İster nesir ister nazım olsun, klasik hi
kayelerin çoğunda dil ve ifade divan ede
biyatının diğer metinlerine oranla halk 
diline daha yakındır. Hatta bazı hikayeler
de veya aynı hikayenin varyantiarı arasın
da kaleme alındığı coğrafyanın sosyal 
özelliklerini ve dil hususiyetlerini de gör
mek mümkündür. Dildeki bu yalınlık men
sur hikayelerde biraz daha fazladır. An
cak hikayelerin arasına serpiştirilen man
zum parçalarda sanat endişesi ön plan
da geldiğinden bu kısımlarda adeta ede
bi kudretini ve şairliğini göstermeye çalı
şan hikayeci daha ağır bir dil kullanır. Ba-

HiKAYE 

zan seeilere ağırlık veren, çeşitli tamla
malar ve kelime oyunları ile dolu cümle
lerle anlamı ve olayın akışını kaybettiren 
sanatkarane mensur hikayeler de yazıl
mıştır. Bu hikayelerde ise manzum şekil
lerin daha rahat okunduğu söylenebilir. 
Esasen bu tür hikayelerde konunun hü
ner göstermek için bir araç gibi düşünül
düğü anlaşılmaktadır. Bundan dolayı çok 
defa akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan 
olaylar bir masal havası içinde verilir. Hi
kaye kahramanı olarak seçilen yönetici sı
nıfa dahil kişiler (padişah. şehzade vb.) 
olağan üstü bir güç yanında pek çok hü
nere daha küçükken sahip olurlar. Yer ve 
zaman kaydından, tabiilikten uzak göste
rilen bu tür kahramanların yaptıkları iş
ler mantık dışı bir atmosferde gerçekle
şir. Bütün klasik edebiyatlarda görüldü
ğü gibi idealize edilmiş olan kahramanlar 
daima birinci sınıf kişiliğe sahiptir; güzel
leri çok güzel, iyileri çok iyi, kötüleri çok 
kötüdür. Korkunç olaylar, savaşlar, deniz 
yolculukları , rüyalar, büyü ve tılsım çe
şitleriyle dolu hikaye örgüsünde genellik
le aşk maceraları anlatılır. Bu hikayeler
de kader ve tesadüfler büyük rol oynar. 
abartmalar tabii hadiselere üstünlük sağ
lar. Klasik hikayelerde sanat gösterme en
dişesiyle daha ziyade nazım tercih edil
miştir. 

Anadolu'da klasik edebiyatın başladığı 
deviriere kadar Türk hikayeciliği genellik
le halk hikayesi biçiminde devam eder. 
Klasik edebiyatın teşekkülü ve İran ede
biyatındaki mesnevi nazım şeklinin be
nimsenmesiyle birlikte özellikle manzum 
hikayede önemli bir gelişme görülür. Ni
tekim daha sonraki dönemlerde nesir kü
çümsenen bir anlatım şekli olmuş. hika
yeler daha çok mesnevi nazım şekliyle 
kaleme alınmıştır. Klasik manzum hika
yelerin aruz vezniyle yazılmasına rağmen 
çok defa halk diliyle söylenmiş olmaları, 
bunların geniş halk kitlelerine hitap etti
ğini ve arka planında halk hikayesi gele
neğinin bulunduğunu gösterir. Ancak ori
jinal örnekleri Fars edebiyatından seçilen 
klasik mesnevilerde durum farklıdır ve bu 
tür eserlerde şairler, örnek alınan mesne
viyi aşma gayesiyle genellikle sanatkara
ne bir üsiGp kullanmışlardır. 

Divan edebiyatında mesnevi tarzında 
yazılan ve daha çok ünlü aşk maceraları
nı konu alan klasik hikayelerin en önem
lileri şöylece sıralanabilir: XIV. yüzyıl: Yu
suf u Züleyha (Şeyyad Hamza), Hüsrev 
ü Şirin (Kutb, Fahrl). Hurşidname (Şey
hoğlu Mustafa. Hurşid ü Ferahşad), Sü
heyl ü Nevbahar (Hoca Mesud), Varka 
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