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HALK ANLATILARINDA HAYAT H�KÂYES� UNSURU 

Context Of Life Story In Folk Narratives 

Dr. Süheyla SARITA�* 

 
ÖZ 

Halk biliminin en önemli bölümünü, sözlü gelenekte üretilen halk 
anlatıları olu�turmaktadır. Halk anlatıları sadece üretildikleri toplumların 
sosyo-kültürel yapılarından izler ta�ımakla kalmazlar; aynı zamanda onları 
üretenlerin duygu, dü�ünce ve dünya görü�lerini de yansıtırlar.  

Bu makalede halk anlatılarında anlatıcıların hayat hikâyesi unsuru 
çe�itli açılardan ele alınacaktır. Özellikle halk anlatılarında biyografik 
ba�lam konusu üzerinde durularak bu konuyla ilgili dünyada ve 
ülkemizde yapılmı� çe�itli çalı�malardan örnekler sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: halk anlatıları, anlatıcı, anlatı, biyografik 
ba�lam, dünya görü�ü  

ABSTRACT 

The most important aspect of folklore is constituted by folk narratives 
brought out by oral tradition.  Folk narratives not only posses traces of 
socio-cultural structure of a society but also reflect emotions, thoughts, 
and lifestyles of people that brought them out into existence in that 
society.  

This article discusses the life story of narrator as a context in folk 
narratives from different perspectives. More specifically, the article 
focuses on the issue of autobiographical context in folk narratives and 
presents exemplary studies done in the world and Turkey accordingly.  

Key Words: folk narratives, narrator, narration, biographic context, 
worldview. 

alk bilimin önemli bölümünü olu�turan halk anlatıları sözlü anomin 
ürünler olarak kabul edilirler. Dünyada halk anlatılarına yönelik 
çalı�maların 19. yüzyılda ba�ladı�ı ve bu çalı�maların daha çok mit, 

masal ve efsane türleri üzerinde yo�unla�tı�ı görülmektedir. Özellikle masallar 
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üzerine yapılan çalı�malar esas alınarak, di�er halk anlatıları da masallara özgü 
özelliklere göre de�erlendirilmi�tir. Sözlü gelenek içinde yer alan bütün halk 
anlatıları, halk bilimi çalı�malarında önemli bir yer te�kil eder. Genel anlamda her ne 
kadar halk bilimi halkın yarattı�ı ortak ürünler olarak kabul edilse de, insanlık 
tarihinin en eski anomin halk anlatısı olan mitlerden ba�layarak, bugünün popüler 
halk anlatılarına kadar bütün halk anlatıları, onları icra eden ki�iye göre farklılık 
gösterir.  

Bugün dünyada halk bilimciler gerek sözlü gerekse maddi kültür ürünlerini 
genel olarak onları icra eden ki�i, icra edilen malzeme ve malzemenin sunuldu�u 
kesim olarak üç açıdan ele alırlar. Roger ABRAHAMS, bir halk bilimcinin sunulan 
malzemeye performans ba�lamıyla yakla�masını ve bununla dinamik kültür arasında 
ba�lantı kurması gerekti�ini savunur.1 Bu nedenle kültürel ortamda icra edilen bir 
halk anlatısı ister masal olsun, ister efsane olsun, o kültürün pek çok dinami�ini 
bünyesinde barındırır.  

Halk anlatılarının toplumsal ba�lamları pek çok ara�tırmacı tarafından 
de�erlendirilmi�tir. Ancak halkın yarattı�ı ortak ürünler olarak kabul edilen pek çok 
halk anlatısı, birden fazla ki�i tarafından icra edildi�inde, do�al olarak bir anlatıcının 
repertuarı haline gelir. Bir ba�ka deyi�le anlatıcılar kendi yaratmalarıyla yeni 
ürünlerin ortaya çıkmasını ve kendi sanat eserlerinin do�masını sa�larlar. �üphesiz ki 
icra esnasında anlatıcının hafıza ve ezber yetene�i de oldukça önemli rol oynar.  

Bir halk anlatısına bireysel ba�lam açısından yakla�ıldı�ında, bir anlatıcının 
hayat hikâyesi, psiko-sosyal durumu, ve dünya görü�ü gibi konuların oldukça önemli 
etkenler oldu�u görülmektedir. Bu nedenle bütün halk anlatılarında biyografik 
ba�lam oldukça önem ta�ır. Dünyada bugüne kadar yapılan halk bilimi çalı�maları, 
belirli halk bilimi ürünlerini icra edenlerin ya�am öyküleri ile anlatılarının do�rudan 
ilgili oldu�unu göstermektedir. Sözlü gelenekte ortaya çıkan halk anlatıları, her 
anlatıcı tarafından farklı icra edilmesi nedeniyle, anlatıcının hayat tecrübesi ve dünya 
görü�ü gibi etkenlerle yeni bir anlatının ortaya çıkmasını sa�lar. 

Oregon’da hükümet adına gıda danı�malı�ı yaparken, Meksikalı göçmenler 
arasında yaptı�ı  çalı�ması ile tanınan Pamela JONES, belirli bir anlatının farklı 
ki�iler tarafından farklı �ekillerde anlatıldı�ını, yorumlandı�ını ve anlatıcılarının 

                                                 
1 Roger Abrahams, “Introductory Remarks to a Rhetorical Theory of Folklore”, Journal of American 

Folklore 81: (1968), s.143-158. 
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hayat tecrübelerini yansıttıklarını bildirir.2 Pamela Jones La Llorona adlı bir hayalet 
kadın kahraman hakkında ondokuz kadın ve bir erkek ki�iden topladı�ı hikâyelerde, 
hikâyelerin sonu olmadı�ını, hikâyelerin anlatıcılar arasında farklılıklar gösterdi�ini 
ortaya koyar. Hikâye, kısaca bir kadının evlilik dı�ı çocu�unu öldürmesi ve 
kendisinin ölümünden sonra öldürdü�ü çocu�unun günahını ebediyete kadar çekmek 
için dünyaya geri dönmesi ile ilgilidir. Bu hikâyeler, anlatıcılarının sosyo- psikolojik 
durumlarına göre pek çok çe�itlilik gösterir. Örne�in Pamela JONES’un çalı�tı�ı 
ondokuz kadından biri olan Francisca’nın be� çocu�u vardır ve kocası ayda sadece 
yüzyirmibe� dolar kazanır. Hikâyesini anlattı�ı esnada hamilelik testinin sonucunu 
bekleyen Francisca, pek çok kadın anlatıcının tersine, hikâyesinde hayalet kadına 
kar�ı sempati duyar ve onun güzelli�ine övgüler ya�dırır. JONES’un çalı�tı�ı Ofelia 
adındaki bir ba�ka kadının anlatımında ise annelik iç güdüsü a�ır basar ve buna ba�lı 
olarak, onun hikâyesi annelikle ilgili kimi korkuları içerir. Hikâyesi büyük su 
kenarlarında oynayan çocuklarla ya da çok ev i�i yapıp veya dı�arıda çalı�ıp, 
çocuklarıyla yeterince ilgilenemeyen annelerle ilgili korku ve endi�elerle ilgili izler 
vardır. Bu göçmen kadınların anlatımları onların hayat tecrübelerini yansıtırken, 
içlerinde bulundukları psikolojik ve sosyolojik durumlar, hikâyelerinde ön plana 
çıkar. 

19.YY sonlarında ve 20.YY ba�larında halk anlatıları üzerine yaptıkları 
çalı�malarıyla tanınan G�LFERD�NG ve ONCHUKOV gibi ünlü Rus halkbilimciler, 
ilk kez çalı�malarında anlatıcı ki�ili�inin geleneksel masal anlatıcılı�ında, �arkı 
söylemede, icra ve stilde etkili oldu�unu ortaya koymu�lardır. Bu çalı�malar, halk 
anlatılarını icra edenlerin hayat tecrübelerini yansıttıklarını da göstermi�tir. Rus halk 
bilimcilerin izinden giden Mark AZADOVSK��, 1926 yılında masal anlatıcılı�ı 
hakkında bir kitap yayınlayarak, Sibirya’da ya�ayan Natal’ia Osipovna 
Vinokuruva’yı ve masallarını anlatır.3  AZADOVSK��’nin verdi�i bilgiler son derece 
önemlidir: Bütün hayatını do�du�u köyde okuma yazma bilmeden geçiren 
Vinokurova, genç kızlı�ında çok kısa bir süre �ehirde hizmetçi olarak ya�amı�tır. 
Ço�unu köydeki ya�amı boyunca ve bir kısmını �ehirdeki ya�antısı esnasında 
ö�rendi�i Vinokuruva’nın repertuvarındaki anlatmalar daha çok märchen (peri 
masalı)dır. Onun masal anlatıcılı�ının önemi, masallarının Sibirya ya�amı ile ilgili 
pek çok izler ta�ımasından ve anlatımının son derece sanatsal ve yaratıcı olmasından 
                                                 
2 Pamela Jones, “There Was a Woman: La Llorona in Oregon”, Western Folklore 47: 1988, s. 195-211. 
3 Mark Azadovskii, Sibirya’dan Bir Masal Anası (Giri�i yazan ve çeviren �lhan Ba�göz), Kültür 

Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 1992, s.43-81. 
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gelir. O, bütün masalları kendi ya�am hikayesi ile özde�le�tirir ve kendi duygu ve 
dü�üncelerini ekleyerek dinleyiciye aktarır. Uzun anlatıları sevmedi�i için onları 
kısaltmayı tercih eden Vinokuruva’nın masalları, tamamen özgün olup kendi 
versiyonudur. Kimi zaman masallarını daha çok renklendirerek ve deyatlandırarak 
anlatır. Detaylarda ve örneklendirmede o kadar mükemmeldir ki; bazen tekrarlardan 
uzak kalmayı tercih ederken bazen de bölgesel âdetlere ve hikâyenin psikolojik 
yanına de�inir. Kalıplı ba�layan giri�lerden ziyade, gerçekçi �ekilde ba�layan giri�leri 
tercih eder. Bazen karakterleri tanıtırken mimiklerini de hikâyesine katar. O, aynı 
zamanda hikâyesine sevdiklerini ve sevmedikleri de ekler. Bir masalında, masalın 
kahramanı olan hizmetçı kadına sempati ile yakla�ırken, birçok masalında yoksulluk 
önemli bir motif olarak ortaya çıkar.  

Mark AZADOVSK�� Vinokurova’nın masallarında pek çok masalda yaygın 
bir motif olan anne-ceza motiflerinin olmadı�ını söyler, çünkü Vinokurova 
masallarında bütün kadınları dikkatli bir �ekilde, olumlu duygu ve dü�üncelerle 
anlatır. Vinokurova’nın kendi ya�amı ile ba� kurarak anlattı�ı masallar, onun gerçek 
bir anlatıcı/sanatçı oldu�unu gösterir. �iirsel anlatımı ile birle�en duygu ve 
dü�ünceleri, onun artistik yetene�inin yanında iç güdüsel yetene�inin de var 
oldu�unu gösterir.  

Macaristan’da ya�ayan Kaskad adındaki toplulukta yaptı�ı masal anlatıcılı�ı 
çalı�ması ile tanınan ünlü halk bilimci Linda DÈGH masal anlatıcıları hakkında 
önemli bilgiler verir.4 DÈGH masal anlatımında birey olarak masal anlatıcısının hem 
masal anlatımı gelene�inden, hem de dinleyiciden çok daha önemli oldu�unu 
vurgulayarak, detaylı olarak masalcılar ve masalları arasındaki duygusal ba�dan söz 
eder. DÈGH’in önemle üzerinde durdu�u bir ba�ka nokta ise masalcının sanatçı 
ki�ili�idir. DÈGH’in masal anlatıcılarından biri olan Mrs. Palk� nın masalları onun 
günlük ya�antısından izler ta�ıyarak, onun dünya görü�ü ile ilgili de bilgiler verirler. 

Yukarıda görüldü�ü üzere sözlü gelene�in ürünü olan halk anlatıları, 
anlatıcıların hayat tecrübelerinden ve dünya görü�lerinden izler ta�ımalarının 
yanında, onların duygu, dü�ünce ve davranı�larını yansıtmaları açısından da önem 
ta�ırlar. Bu yüzden halk bilimi davranı�sal bir kavram olarak da oldukça önemlidir. 
Halk biliminin davranı�sal özelli�ine yönelik çalı�maların temellerini etnik ve sosyo-
linguistik üzerine çalı�an Dell HYMES tarafından atıldı�ı görülmektedir. HYMES 

                                                 
4 Linda Dègh, Folktales and Society: Story-Telling in a Hungarian Peasant Community, 

Bloomington/Indianapolis: 1969, s.187-234. 
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dili bir  ileti�im modeli olarak kabul eder.5  Bu nedenle halk anlatıları insan beyninde 
yaratılmalarının ve geli�tirilmelerinin yanında  ki�iler arasında ileti�imi sa�lama 
özelli�ine de sahiptirler. Sözlü gelene�in parçası olan halk anlatıları aynı zamanda 
anlatıcı ve dinleyicilerin kar�ılıklı etkile�imleri ile nesilden nesile aktarılırlar. 
Böylece hem geleneksel olma özelliklerini devam ettirirler hem de anlatıcıları 
sayesinde kli�elerden kurtarılmı� olurlar.  

Dell HYMES’in temellerini attı�ı halk biliminin davranı�sal yönünün daha 
sonraları ünlü halk bilimci Dan Ben-AMOS tarafından geli�tirildi�i görülmektedir. 
AMOS otuz be� yıl önce folkloru sanatsal bir aksiyon ya da davranı� olarak 
tanımlarken, davranı� için iki sosyal �artın gerekli oldu�unu söyler. Bunun için hem 
anlatıcıların hem de seyircilerin aynı ortamda yer almaları ve aynı sosyal grubun bir 
parçası olmaları ko�uldur. Bu nedenle bir halk anlatısının icra edilmesi esnasında 
anlatıcı ile dinleyiciler arasındaki etkile�im önemlidir. Albert B. LORD 
Yugoslavya’nın Güney Slavik epik anlatıcılarının her �eyi di�er icracıları dinleyerek 
ö�rendiklerini ve âdeta �arkı söyleme ritmini içlerine çektiklerini, duygu ve 
dü�üncelerini ritimlere kattıklarını bildirir.6 Halk bilimini kısaca performans  terimi 
ile ifade eden Richard BAUMAN, herhangi bir halk anlatısını icra eden anlatıcılar ve 
dinleyiciler arasında etkili bir ileti�imin var oldu�unu ve bu ileti�imde anlatıcıların 
önemli rol oynadıklarını iddia eder. Bu ileti�imde anlatıcının dili kullanı�ı ve 
konu�ması da etkilidir.  

Yukarıda görüldü�ü üzere, bugüne kadar dünyada halk anlatıcılarının psiko-
sosyal durumları, dünya görü�leri, hayat hikâyeleri ve tecrübeleri gibi etkenler 
üzerinde çe�itli çalı�malar yapılmı�tır. Türk halk biliminde bu konuda yapılmı� 
kapsamlı çalı�maların sayısı çok de�ildir. Örne�in ünlü meddah Behçet Mahir ile 
ilgili pek çok çalı�ma yapılmasına ra�men, hikâyelerinde onun ki�ili�inin, kimli�inin 
ve hayat tecrübelerinin anlatımlarına nasıl yansıdı�ına dair yapılmı� kapsamlı bir 
çalı�ma bulunmamaktadır. Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK�N masal ve halk hikâyesi 
metinlerinin kendilerine ait motiflerin dı�ında günlük hayatın artıklarının metinlere 
eklenmesiyle olu�tu�unu bildirir.7 ALPTEK�N, ünlü meddah Behçet Mahir yanında, 
çe�itli masal anlatıcılarına yer verir. Ara�tırmacı aynı zamanda 1980 yılında Mersin 
ilinin kimi ilçelerinde yapmı� oldu�u derlemelerde, o yılların bazı özelliklerinin 
                                                 
5 Dell Hymes, Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press: 1974, s.53-62. 
6 B. Albert Lord, The Singer of Tales, Cambridge: Harvard University Press: 1960,  s.21. 
7 Ali Berat Alptekin, “Türk Halk Anlatmalarında Yeni Unsurlar”, Türk Dili 642, 2005, s.509. 
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masallara nasıl yansıdı�ını örneklerle anlatır ve bütün bu metinlerin aynı zamanda 
anlatıcıların hayal dünyalarının derinliklerini yansıttıklarını vurgular. 

Profesör Özkul ÇOBANO�LU Türk â�ık tarzı destan gelene�i üzerine 
yaptı�ı çalı�masında ister sözlü, isterse yazılı kültür ortamında icra edilen geleneksel 
bir anlatının(destan) icracısı ile dinleyici\okuyucu arasında bir ileti�imin var 
oldu�undan bahseder. Daha çok tipik bir konu�macı-dinleyici ili�kisi olan bu 
ileti�imin beraberinde pratik sonuçları da getirdi�ini vurgular.8 Ancak aynı 
çalı�masında ÇOBANO�LU, sözlü kültür ortamında destan dinleyicisi ve 
destanların sosyo-kültürel özelliklerinden bahsederken, sözlü sanat ortamında 
sanatını icra eyleyen binlerce â�ı�ın bugün elimize destanlardan ba�ka hiçbir 
mahsulünün geçmedi�ini ve hayatları hakkında ancak destanlarına istinâden fikir 
yürütüldü�ünü ifade eder.  

Profesör �lhan BA�GÖZ  daha çok â�ıklar arasında anlatılan hikâyelerden ve 
yayınlanmı� metinlerden örnekler sunarak, anlatıcının hangi yollarla kendi hayatını 
hikâyeye kattı�ından söz eder.9 Digression olarak bilinen ve ana konudan çıkıp, 
sapma olarak tanımlanan  bu kavram, dinleyici kitlesi önünde anlatıcının zaman 
zaman kendisini de gösterime sokmasıdır.  Anlatıcının kurallarını kendi sanat 
anlayı�ının ve dinleyicinin koydu�u sosyal bir rolü oynadı�ı bu role, BA�GÖZ  ara 
bulucu adını verir.  “Sapmalarda yansıyan de�erler, hayat felsefesi ve ideoloji elbet 
hikâye anlatanın ki�isel inancıdır. Ama bunları sadece ki�isel bir açıdan görmek 
yanlı� olur. Geleneksel toplumda, ki�iselle toplumsal, hiçbir zaman birbirinden 
kolaylıkla ayrılamaz.”10 Ara�tırmacı, aynı zamanda sapmaların folklorun i�levlerini 
anlamak için de�erli elemanlar oldu�unu vurgular. BA�GÖZ  bir ba�ka 
çalı�masında, hikâye anlatan â�ıkların ki�isel katmalar yolu ile kendilerini 
dinleyiciye tanıttıklarını, hayat görü�lerini, duygularını, yergi ve be�enilerini 
hikâyeye serpi�tirdiklerini vurgular.11 

Türk halk bilimi çalı�malarında Pertev Naili BORATAV, Saim 
SAKAO�LU ve Esma ��M�EK gibi halk bilimciler, özellikle masal anaları 
hakkında yaptıkları çalı�malarında, kadın anlatıcılar üzerinde durarak, kadınların 

                                                 
8 Özkul Çobano�lu, A�ık Tarzı Kültür Gelene�i ve Destan Türü, Akça�, Ankara 2000, s.258. 
9 �lhan Ba�göz, “Sözlü Anlatım Türlerinde Konudan Sapmalar (Digression)”,  Folklor/ Edebiyat, 

Haziran-Temmuz, sayı 14, 1998, s.99-112.  
10 �lhan, Ba�göz, a.g.m.  s.111. 
11 �lhan Ba�göz, “Hikâye Anlatan Â�ık ve Dinleyici”, Folklor Yazıları, 1986, s.64. 
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anlatılarına kendi duygu ve dü�üncelerini katmaları ve onların do�açlama 
yapmalarına i�aret etmi�lerdir.  

Sonuç olarak, yukarıda görüldü�ü üzere Türk halk biliminde halk 
anlatılarının yaratıcılarına yönelik çalı�maların daha çok masal ve halk hikâyesi 
anlatıcıları üzerinde yo�unla�tı�ı görülmektedir. Behçet Mahir bu konuda en fazla 
çalı�ılmı� bir anlatıcı olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Â�ıklar ve masal anlatıcıları 
üzerine yapılmı� ara�tırmalar ise biyografik ba�lam açısından çok kapsamlı 
olmamakla beraber söz konusu çalı�malar Türk halk bilimi ara�tırmaları tarihinde 
önemli yere sahiptirler. Zengin bir anlatı gelene�ine sahip olan Türklerin halk 
anlatılarını nesillere aktaran anlatıcılar ve dinleyiciler aynı zamanda Türk kültürünün 
dinamikli�ini de yansıtırlar. Bu nedenle bünyelerinde sanat ve sanatçı kavramları ile 
ilgili pek çok insani de�erleri de barındıran bütün halk anlatılarına ve özellikle 
anlatıcılarının biyografik ba�lamlarına yönelik çalı�malar büyük önem ta�ımaktadır. 
Bu çalı�malar anlatıcıların kimlik ve hayat hikâyesi unsurlarının sosyo- kültürel ve 
sosyo-psikolojik açılardan kapsamlı olarak de�erlendirilmelerinin yanında Türk halk 
bilimi ara�tırmalarına büyük katkı sa�layacaktır. 
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