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ÖZ 

  

Sözlü geleneğin yaygın olduğu Türk toplumunda masal, halk hikâyesi, fıkra, destan gibi 

çoğu anonim ürünün anlatıcıları, icralarını konuşma diliyle gerçekleştirir. Uzun yıllar boyunca 

bu ürünlerin geleceğe taşınması bu yolla gerçekleşmiştir. Bu açıdan anonim ürünlerin yanında 

icracıları üzerinde de durmak gerekir. İcracının kimliği, cinsiyeti, kültürü benimseme ve 

geleceğe aktarma kaygısı, inançları, konuşma alanındaki ustalığı, hitap gücü, dinleyiciyi 

tanıması ve anlatma mekânı gibi çoğu unsur sözlü geleneğe ait ürünün aktarımında göz önüne 

alınmalıdır. Çünkü anlatıcı, iletişim içerisinde olduğu aktarım esnasında metnin yanı sıra 

toplumun kültürel unsurlarını, inançlarını, kendi değer yargılarını ve olaylara bakış açılarını da 

dinleyiciye sunmaktadır. Çoğu zaman bilinçli olarak gerçekleştirilen ve didaktik amaç taşıyan bu 

aktarım, sözlü anlatımda ara söz kullanarak gerçekleştirilir. Bir terim olarak ara söz, anlatıcının 

ana metinden uzaklaşarak ifade ettiği, konu dışında söylediği sözlerin tümü olarak adlandırılır. 

Halk hikâyeleri ara söz kullanımı için oldukça elverişli bir türdür. Hacimsel yapısı ve merak 

duygusunun canlı tutulmak zorunda kalındığı bu türde anlatının içine hikâye dışı unsurlar 

sokmak anlatıyı farklı açılardan zenginleştirir. Bunun için anlatıcının anlatacağı olay haricinde 

bir söz ustası olması ve içinde yaşadığı toplumun duygularını, düşüncelerini ve kültürel yapısını 

iyi tanıması gerekir. 20. yüzyılın önemli hikâye anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Behçet 

Mahir, hikâye repertuvarının zenginliği, anlatım esnasındaki canlandırma yeteneği ve yaşadığı 

toplumun değerlerini dinleyiciye aktarma kaygısı taşıyan önemli bir şahsiyettir. Anlattığı 

hikâyeler incelendiğinde onun ara sözleri sıklıkla kullandığı görülür. Bu durum onun konuşma 

becerisindeki ustalığı yanında sanatçı kimliğinin de bir göstergesidir. Dinleyici ile eser arasında 

bir köprü kuran, anlatının anlaşılması ve çeşitli bilgiler edinmesi bağlamında yönlendirici olan 

Behçet Mahir’in kullandığı ara sözler metni zenginleştirme bağlamında işlevsel bir yapıya 

sahiptir. Çalışmada ara sözlerin sözlü anlatımda kullanımı Behçet Mahir örneğinde 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ara söz, sözlü anlatım, halk hikâyesi, Behçet Mahir, kültür. 

 

GİRİŞ 

 

Türk toplumu geçmişten günümüze edebî ürünlerini daha çok sözlü gelenekte yaşatarak 

geleceğe aktarmıştır. Bu geleneğin icracıları çeşitli türleri kullanarak geçmişten aldıkları kültürel 

mirası geleceğe taşımışlardır. Bu yolla yeni yetişmekte olan nesilleri toplum beklentilerine 

uygun olarak eğitmişlerdir. Sözlü geleneği yaşatarak hem eğlenip hoşça vakit geçirmişler hem de 

kültürel devamlılığa katkı sağlamışlardır. Türk toplumunun sözlü geleneği bu kadar 

benimsemesinde asırlar öncesinden gelen alışkanlıkların ve genetik faktörlerin etkili olabileceği 

üzerinde durulmalıdır.  

Bugün artık tamamen yok olma sürecini yaşayan halk hikâyeleri tarihî süreçte belirli 

kurallar etrafında şekillenerek günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Masal, fıkra, destan, 

efsane gibi diğer sözlü anlatım türlerinden farklılık arz eden bu türün, yine sözlü geleneği 

ellerinde sazlarıyla yaşatan âşıklar ile usta hikâye anlatıcıları olarak tanımlayabileceğimiz 

meddahlar tarafından anlatılması ona özel bir nitelik kazandırır. Halk hikâyelerin başka 

anlatıcıları olsa da türün “büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım nesir 

karışımı anlatmalar” olduğu bilinir (Alptekin, 2009, s. 18). 
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“Halk edebiyatımızın anlatıma dayalı türleri her anlatılışta context olarak adlandırılan 

metin dışı unsurlarla yeniden yorumlanarak sunulur. Metin dışı unsurları ise öncelikle metnin 

aktarıldığı kültür ortamı ve aktarıcı belirler. Bu bağlamda anlatıcının metne etkisi; anlatıcının 

yaşadığı ve yaşattığı kültür ortamı ve kültürel değerlerle doğrudan ilgilidir.” (Şişman, 2006, s.  

293). Dolayısıyla halk hikâyesi anlatıcılarının ve onların yaşadığı toplumun, sahip oldukları 

kültürel ortamın hikâye konusu kadar önemli olduğu görülür. Bu nedenle Boratav’ın halk 

hikâyelerinin iki tabakadan oluştuğu görüşü üzerinde durulmalıdır. Ona göre birinci tabaka 

hikâyenin esasını teşkil eder, ikinci tabaka ise hikâyecinin sanatını icra ederken ilave ettiği 

sahneler, değerlendirmeler, benzetmeler, ifadeler, dualar ve beddualardır (2002, s. 58-59). 

Burada bahsedilen ikinci tabaka, anlatıcı ve onun metne katkısını ortaya koyar. Anlatıcı 

kendisini şekillendiren kültürel ve dilsel donanımla daha önce kurgusuna hâkim olduğu hikâye 

mevzusunu âdeta yeniden şekillendirmektedir.    

Halk hikâyeleri eski ozanların anlatma geleneğinin bir ürünü olan destanın yerini aldığı, 

dolayısıyla bu türün bazı özelliklerine sahip olduğu görülür. Anlatıya sazın koşulması, ses 

taklitleri ve mimiklerin kullanımı, dinleyici-anlatıcı ilişkileri, anlatıcının uzun bir dönemden 

sonra anlatıcılık yeteneği kazanması bunlardan birkaçıdır (Boratav, 1992, s. 51-52). Destan 

anlatma geleneğinin bir devamı olarak nitelenen halk hikâyesi anlatma sanatında Boratav’ın 

belirttiği hususlar dikkate alındığında anlatıcının önemi bir kez daha ortaya çıkar. Anlatıcının 

yeteneği, sanatında ustalık kazanması ve geleneği yaşatma çabası dikkatlerin sanatçı üzerine 

yoğunlaşmasını sağlar. Halk hikâyesi icrasının başarılı olması anlatıcı, sosyal çevre, dinleyici ve 

hikâyenin uyum içinde olmasına bağlıdır (Başgöz, 2001: 93). Gelenekte bunu gerçekleştirecek 

olan kişi anlatıcının kendisidir. 

Halk hikâyelerindeki dil ve anlatım geleneğe uygundur. Geleneksel hikâye anlatıcıya 

belirli bir hikâye üslubunu kazandırmıştır. Uzun zaman içerisinde sanatında uzmanlaşan 

anlatıcılar, “edebîleşmiş müşterek bir halk dili bir halk hikâyeleri üslûbu”na sahip olurlar 

(Boratav, 2002, s. 34). Bu üslûbu kullanarak icra esnasında anlatıcıyı bağlayan unsurların 

(hikâyenin mevzusu gibi) yanı sıra icra esnasında onun rahat hareket edebileceği kanallar da 

bulunur. “Anlatıcı kimliğiyle dinleyicinin karşısına çıkan hikâyeci, gösterim esnasında susar ve 

yeni bir kanal oluşturarak o kanalda gerçek kimliğiyle konuşmaya başlar. Bu kanal artık 

hikâyecinin hayatı, duygu dünyası, inanışları ve değerleri hakkında doğrudan bilgiler aktaran, 

kişisel bir kanaldır. Anlatıcı, dinleyicisine kendini bu kanalda doğrudan takdim eder.” (Altun, 

2014, s. 113). Anlatıcının bu kanalı sanatçı kimliği ile yeniden inşa ettiği göz ardı edilmemelidir. 

Bu kanalda beliren ve anlatıcının kimliğinden ayrılamayan en dikkate değer hususlardan birisi 

çalışmamızın da esasını teşkil eden ara sözlerdir. 

Başgöz’e göre “anlatıcının fikrî ufuklarını ve şahsi bağlamını icranın içine yerleştirmesi” 

şeklinde ifade edilen ara söz kullanımı, geleneksel hikâyeyi çağdaş hikâye haline getirebilir; 

hikâyenin yapısında yer alan motif ve epizotların anlamlarını değiştirebilir; anlatıcının kimliği ve 

dünya görüşünü ifade edebilir ve sözlü anlatım icrasına sosyal, ekonomik ve siyasal konuların 

dâhil edilmesine imkân tanıyabilir. Bu yolla anlatıcı ya doğrudan duygularını, fikirlerini ve 

değerlerini dile getirir ya da bu görevi geleneksel halk bilgisi türlerini hikâyenin içine dahil 

ederek gerçekleştirir (Başgöz, 2001, s. 86-89). Anlatıcıların icra esnasında her iki yolu da 

kullandıkları görülür. 

Çağdaş destan, hikâye, masal, fıkra ve efsane türlerinde de bulunan ara sözler (Başgöz, 

2001, s. 87) halk hikâyelerinde anlatıcının, dünya görüşünü, değer yargılarını, psikolojik ve 

sosyal durumunu, ideolojisini açığa vuran bir niteliğe sahiptir. Bu durum hikâyenin yaşanılan 

kültürle ilişkisini kurmayı ve geleneğin güncellenmesini sağlar (Altun, 2014, s. 111). Halk 

hikâyelerinde anlatıcıların, dinleyicilerini sadece eğitmek ve eğlendirmek amacı taşımaması, 

toplumun ideal saydıkları insan tipleri ve özledikleri toplum düzenini dile getirmeleri (Boratav, 

1992, s. 52) ara söz kullanımının en önemli gerekçelerinden biri olarak görülmelidir. Aynı 

zamanda sözlü anlatı geleneğinde bir anlatım tekniği olarak metnin dinleyici tarafından daha iyi 

anlaşılmasını sağlar (Karakaş, 2014, s. 34). Fikret Türkmen ara sözleri, anlatıcının toplumda var 
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olan değerleri dilin ve anlatımın bütün imkânlarından faydalanarak kendi üslûbu ile metne 

yansıttığı bir anlatım tekniği olarak niteler (2004, s. 154). Çeşitli işlevlerinin yanında ara sözler, 

bünyelerinde folklorik ürünleri barındırması, bunları geleceğe taşıması ve yeni ürünleri ihtiva 

etmesi açısından önemli bir yere sahiptir (Kılınç, 2006, s. 427).   

20. yüzyılın ve hikâye anlatma geleneğimizin son büyük temsilcisi olan Behçet Mahir1, 

Atatürk Üniversitesi’nde görevli olduğu dönemlerde birçok halk hikâyesi ve destan anlatarak 

geleneği yaşatma çabasını sürdürmüştür. Onun anlattığı hikâyeler, bilim adamları tarafından 

kayda geçirilerek daha sonra kitap haline getirilmiştir. Saim Sakaoğlu onun sadece hikâye 

repertuvarına sahip olmadığını, halk hikâyelerinin yanında destan, efsane, dinî kıssa, masal, âşık 

karşılaşmaları ve dinî meseleler gibi farklı tür ve konulara vakıf olduğunu; fakat onun asıl 

şöhretini halk hikâyeleri ve destanlara borçlu olduğunu belirtir (1991, s. 8). Behçet Mahir’in icra 

esnasındaki değerlendirmelerinden hareketle onun kuvvetli bir dinî inanışa ve vatan sevgisine 

sahip olduğu görülür (Başgöz, 2001, s. 96). Başgöz’e göre hikâyelere katılan kişisel eklemeler, 

sözlü edebiyatın işlevsel yönü irdelenirken üzerinde durulmalıdır. Anlatıcı bu katkılarla 

hikâyesini bir protestoya dönüştürebildiği gibi dinî duyguları sağlam tutmaya yarayan bir araç 

haline de getirebilir (1986, s. 63). Behçet Mahir eklemelerini yaparken daha çok ikinci işlevi 

yerine getirir.  

Fikret Türkmen, Dede Korkut Kitabı’nda kullanılan ara sözlerin hikâyelerin sürekli 

güncelleştirilmesi ve geleneğin devamı açısından önemli bir yere sahip olduğunu; böylelikle 

anlatılan konunun canlılığını koruduğunu ve sürekli yenilenerek geleceğe aktarıldığını belirtir. 

Ayrıca bu yargının bütün sözlü ve yazılı kaynaklardaki ara sözler için geçerli olduğunu ifade 

eder (2004, s. 160). Buradan hareketle Behçet Mahir’in halk hikâyeleri ve destanlar başta olmak 

üzere diğer türlerde Dede Korkut Kitabı’ndaki benzer şekilde ara sözlerini işlevsel olarak 

kullandığı görülür. O, ana metinden uzaklaşarak vermek istediği mesajları dinleyiciye ulaştırma 

çabası içerisindedir. 

Burada üzerinde durmamız gereken bir diğer husus halk hikâyesi anlatma geleneğinin 

konuşma becerisi ile nasıl bir ilişkisi olduğudur. Bilindiği gibi nitelikli konuşma becerisi zaman 

içerisinde ve çeşitli uygulamalarla kazanılmaktadır. Bunun için bireyin çeşitli anlatıları 

nakletmeyi öğrenmesi gerekir. Fakat bu nakil ses taklitleri, jest ve mimikler, ses tonu, geri 

bildirimler, ders verme, eğlendirme gibi birçok unsuru da beraberinde getirmektedir. Hikâye 

anlatıcılarında gördüğümüz gibi bu beceriyi kazanmak için uzun bir çıraklık döneminin 

yaşanması gerekir. Hikâye anlatıcısı zamanla ustalaşır ve bir sanatçı kimliğine kavuşur. Bu 

kimliğe sahip olduktan sonra toplumunun değerlerine vâkıf olan bir birey olarak anlatıcı, 

hikâyelerinde ara sözler kullanarak dinleyicilerinin hikâye mevzularının yanı sıra çeşitli bilgileri, 

tecrübeleri ve tutumları kazanmasına; kısaca ideal bir toplum inşasına ve kültürel devamlılığa 

hizmet eder. Hikâye anlatarak toplumu eğitme ve ona çeşitli değerleri sanatsal yolla verme 

tekniği, eski çağlardan günümüze birçok toplumda ve dinde mevcut olduğu göz ardı 

edilmemelidir. 

Anlatıcı; Türkçeyi kullanmadaki ustalığı ile dinleyicilerin sözvarlığını zenginleştirir, 

kişisel tecrübesini ve toplumun değer yargılarını öğreterek geçmişten devralınan toplumsal 

belleği geleceğe taşır. Bu bağlamda o, bir aracı konumundadır. 

Çalışmamızda betimsel yöntemi kullanarak meddah Behçet Mahir’in anlattığı hikâyelerde 

ara sözler tespit edilip sınıflandırılmış, daha sonra bunların nitelikleri ve işlevleri üzerinde 

durulmuştur. Çalışma Saim Sakaoğlu’nun önderliğinde hazırlanan “Meddah Behçet Mahir’in 

Bütün Hikâyeleri II” adlı eserde yer alan hikâyelerle sınırlandırılmıştır. Tespit edilen ara sözlerin 

mahiyetinin anlaşılması için İlhan Başgöz’ün üç ana başlık halinde verdiği ara söz 

sınıflandırması (2001, s. 90-91) esas alınmıştır. Alt başlıklar ise Behçet Mahir’in anlatılarında 

tespit edilen ara sözlerin çeşidine göre tarafımızdan oluşturulmuştur. 

 

                                                      
1 Behçet Mahir’in hayatı ve sanatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri 

I” adlı çalışmaya bakılabilir (Sakaoğlu vd., 1997). 
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1. Açıklayıcı ve Öğretici Ara Sözler 

 

Anlatıcı, tarih, coğrafya, din ve halk hekimliği gibi konularda dinleyiciyi bilgilendirmek, 

gelenek ve göreneklerin, törenlerin ve hikâyede geçen alışkanlıkların anlamını açıklamada bu tür 

ara sözleri kullanılır. 

1.1. Din 

 

“Her şeyi yapan da Hak’dır, yıkan da Hak’dır. Âdil-i Mutlag’dır. Hepimiz, onun emr-i 

ilâhisîne âmâdeyiz.” (s. 5).  

“Boynuzli goçin haggi, boynuzsuz goçdan sorulacak. Bu er geç sorilacak.” (s. 11). 

“Begefendi, heyre çalış, şere çalışma.” (s. 14). 

“Heç birimizi Cenab-i Allah, Mahkeme-i Kübre’ye bırakmasın. Neden? Ahiret ezabi, 

düyaya benzemez….Amma Cehennemde ataş ne arar? Begefendi, herkeş ateşini gendi götürür, 

gendi gazanır.” (s. 86). 

“Hagigat hal bir insanoğli umuduni Allah’dan kesmemeli. Çünküm umut kesilmez.” (s. 

91). 

“Hagg’dan gelen mukadderata razi olursansa, Allah seni agladırsa da, elbetde bir gün 

güldürür.” (s. 102). 

“Çünki dört böyük kitabımız göğden enmiştir, Hak emriyle. Dördünü de Cebrail 

yendirmiş.” (s. 113-114). 

“Bu dünya evcük, ebedi bir dünya, ahirettir.” (s. 139). 

“Ancak herkes alnındaki yazıyi görecek, çekecek.” (s. 205). 

“Bir insan nasıl bir yemeğe dadi ile duzu ile bişirir, bişittirir, öğüne alir, taami yerse işde 

verdiği o sadaka ayni bişittiği taam gibi ahirette önen gelir.” (s. 213). 

 

1.2. Sağlık 

 

“Bütün dertlerin dermanı Gur’an’ın içinde mevcutdur. Keyfsiz düşdün, urgaga urgadın, 

halsız oldin, hasda düşdin, ne oldunsa alun, en evel Gur’an’a sarıl, Gur’an’a bakdır. Gur’an’dan 

fayda olmazsa, o zeman tebibe seğirt. ” (s. 17). Burada Behçet Mahir psikolojik hastalıklar ve 

bunların tedavisinin Kur’an falıyla anlaşılıp tedavi edilebileceğine işaret etmektedir.  

“Bene ne devasi yoktur İslâm âleminde. Cenâb-ı Allah, hepimizi birbirimizin saglıgıni 

düşünmek hepimizin vazifesidir.” (s. 189). 

 

1.3. Hikâyelerin İşlevi 

 

“Geçmiş geçmiş hekâyelerde neler olmuş, işde, ibret al, öğüt al, görgü al.” (s. 5). 

“Misalsiz hekâye de hekâye olmaz, hekâyelerin içinde misâl lazım ki o hikâyenin ne 

oldıgini göstersin.” (s. 37). 

“Bu sebepden hekâyelerimizin içinde olan, bu temsil misaller, hekâyeyi ayakda dutar.” (s.  

39). 

“Bu geçmişdeki hekâyeler, bizlere böyük ibretdir. Hem de böyük görgüdür.” (s. 105). 

 

1.4. Atasözleri 

 

“Atalar sözi bizlere galmişdır; it de yaza çıhar amma, yediği soyugu sor ona. Evet, bu 

böyük bir sözdür.” (Sakaoğlu vd., 1999: 11). 

“Yazın ağaç kölgesinde oturanın, gışın nafagası gar olur. Ne böyük bir söz.” (s. 186). 
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1.5. Aile İçi İlişkiler 

 

“Her evlat, sırrını anaya açar. Babadan fazla, ana merhemdir derde…Gız olsun, ogul 

olsun, hep anaya dertlerini bildirirler, ne isdeseler analarından isderler.” (s. 18). 

“Hagigat bir babanın, bir ananin üç yerde vazifesi var. Birincisi elme goymah, mekteb 

ohutmak…İkincisi esgere gider, vetan hizmeti yapdırir, gelir. Üçüncüsi everir, ev bark saibi 

eder.” (s. 50). 

“Hayırlı evlad ise, anayi babayi unutmaz, gine başında dutar…Baba ana haggı Allah 

haggıdır. Bu sebepten gız olirsa gociya verir gultarir.” (s. 50-51). Burada erkek ve kız çocuğa 

bakış ortaya çıkar. Anne baba erkek çocuğa karşı vazifelerini yapar, ondan beklentisi olur. Fakat 

kız çocuğundan bir beklenti söz konusu değildir. 

“Heçbir baba, heç bir ana evlâdını unutmaz, hangi ciğersiz ana baba olursa olsun, gendi 

sülfünden gelen evlâdını unutmaz. Aglina düştüğü zaman, gemikleri bile sızlar.” (s. 175). 

 

1.6. Kelime Açıklama 

 

“O zamanin devri, cezaevlerine zindanhane denilirdi. Her devrün bir edeti, her devrün bir 

hökmü olur. Ha msphushana, ha zindanhane, ha cezaevi, heç bir fergi yokdur.” (s. 33).  

“Peri tayfasının ben-i âdem tayfasının arasında bir hal vardir. .. Evet, peri tayfası uçar, 

Gözün yumdun açdın gider… Bunnar gocalmaz, bir garerde galir.” (s. 57). 

“Bazilari; ‘Felek, çarhın dürülsün.’ diyor…Deme begefendi, deme. Felek bir meleğin 

ismidir. O Felek, kevn-i mekânı, bu dünyayı çeviriyor.” (s. 104). 

Bir anısını anlatırken hocaların “Ben giderem, sen sen gölige saman ver.” ifadesindeki 

hayvanın ne olduğunu bulamadıklarını belirtir. O zaman meddah bunun cevabını şöyle 

açıklamıştır: “Bunun dört ismi var; bir ismi Farisçe gölük denilir, bir ismi Arapça himar denilir, 

bir ismi de Türkçe eşek denilir, bir ismi de kurmançi kero denilir.” (s. 135). 

“Ejderha nerden oldi, ilandan olir.” (s. 236). 

 

1.7. Konuşma  

 

“El ogli ârifdir, adam getmez amma, söz geder. Yerin bile gulagi vardır. Ey Türk ogli, 

dilen sahip ol…Başın selavat galmak isdersen, dilen sahip ol demişler.” (s. 34). 

“Bir ağızdan söylenen bin ağıza dağılır derler.” (s. 81). 

 

1.8. Mahkemeler 

 

“Hak ismi içün edalet kürsüsünde hökmeden hâkimlerimiz, haggı tanıtmak içün, haggı 

bildürmek içün, haggi hag etmek içün mahkemeler gurulmuşdur.” (s. 44). 

 

1.9. Yer İsimlerinin Açıklanması 

 

“Çoban Dede körpüsü, neden Çoban Dede denilmiş. Evet, körpüyü yapdiran heyr sehibi, 

nanca yapılmışsa körpü yığılmış su dağıtmış, dağdan keçe sırtında bir çoban elinde esa, gelir 

diyer: ‘Burda bina’ diye esayı vuruyor.” (s. 124).  

 

2. Görüş, Yorum ve Eleştiri İçeren Ara Sözler 

 

Bu tür ara sözler anlatıcının siyasal, sosyal ve dinî ideolojisini, şahsi felsefesini ve 

eleştirisini ortaya koyar. 
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2.1. Yalan Söylememek 

 

“Dogruye yalan sökmez. Dogri ile dogri ol. Yalançiya da nança dogri olsan, yine der ki; 

‘yalandir.” (s. 1). 

“Dorği adam dorği yoldan çıhmaz.” (s. 297). 

 

2.2. Devlet ve Vatan Anlayışı 

 

“Ey Türk oğli, dünyada iki şeyle uğraşma! Nedir? Bir Allah’ın işine, bir de devletin işine 

garişma.” (s. 1). 

“Bir adam devletin verdiği emire itaat ederse, emirlerini dutarsa; devleti devlet, milleti 

millet bilürse; Allah’ını da bilür. Bu adam, şerâitini de bilür, gendisini de bilür, her şeyi bilür.” 

(s. 42). 

“Eger küçük eger böyük, cümlemiz devletin verdiği emire âmade olursaksa, heçbirimizin 

burnu ganamaz, heçbirimiz yolumuzu şaşırmazık.” (s. 42). 

“Adaletli bir hökümdar halgi da sevündürür, Allah da razi olur.” (s. 107). 

“Hangi millet olursa olsun, başındaki ihtidari, başındaki devleti, devlet bilmek, vetani 

vetan bilmektir.” (s. 116). 

“Çoh şükür Allah bin ufah gizli kederimiz olduğu zaman, en evvel başımızda devletimiz 

goşuyor, milletiniz goşuyor. Bu da bizim için en böyük bir ganimetdir.” (s. 176). 

“Bir gariş toprah bile senin vatanindir. Eger vatanin seversense Allah’ın sevmiş olirsin, 

Allah da seni sever. Vatanin hayın olursansa, Allah seni sevmez, işin de ireli getmez.” (s. 225). 

 

2.3. Kişi Temizliğe Kendinden Başlamalı 

 

“En evel gendi içini temizlemedikden sona, dışarıyı temiz edemezsin.” (s. 7).  

“En evvel insanlar gendini arasın, gendi içerisinde gendini bulsun.” (s. 119). 

  

2.4. Toplumsal Eleştiri 

 

“Yatanş görecek ki, halg dura; ayakda durani da heddini tanıya. Bunin içün, evet, bizim 

işimiz ayni aslanın, dilkinin, gurdin oyununa dönmiş.” (s. 10). 

“Derd bile çoğalmış, derman da bulamiyoruz.” (s. 11). 

“Bazen, zenginner var, bir yoksul gelip sadaka isdediği zeman ‘Allah versin,’ dir. Be 

herif, agılli ol, Allah vermiş sene, verdiğine şükret de bir etmek parasi de sen ona ver, daha Allah 

nasıl versin sene?” (s. 14). 

“Mümin olan bir kimse, ağızdan çıkan tekellime inanır. Ama soni bozıg çıhar… Bunnar 

nerde düzelir? Gıyamet alametinde düzelir.” (s. 48). 

“Şimdiki evlatlar her bir türlü, babaya çekirdikden sona babasıni bile govuyor ve ayagına 

getiddiriyor. Babayı da anayı da beğenmiyor.” (s. 112).  

“Evet gözümüzün önünde gördüklerimizi unutmayag. Gardaş gardaşa gavga ediyordi.” (s. 

223). 

“Evinde gariya sözi geçmeyen çıhar meydana gehriman olir.” (s. 233). 

  

2.5. Hastalıkların Kaynağı 

 

Her hastalıkta doktora gitme üzerine şunları söyler: “Neden bu? Emelde zayıf oldugumuz 

içün. Emelimiz çok zayif oldi, etigatimiz çoh inceldi, her şeye tokdura seğirtiyoruz. Amma gel 

gelelim, bir yandan da esgi cindarlar galmadi, esgi âlimler galmadi. Neden? Şimdi eğrisini 

örgedirler.” (s. 1). 
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2.6. Sevda 

 

“Sevda insannarı, tünden tüne atar. Atar begefendi atar. Çünküm ataş bir kölmek, her 

vücut geyemez.” (s. 18). 

Evlilikte dini nikâhta ısrar edenlere karşı resmî nikahdan şöyle bahseder: “Hayır efendiler, 

yanış getme, kelâm gine o kelâmdır, gapi gene o gapidir. Eğer kız, eğer erkek ikisi birlikte 

birbirini almaya ikrar veriyor.” (s. 183).  

 

2.7. Dostluk 

 

“Gadın olsun, erkek olsun, kim olursa olsun, senin gardaşından daha fazla ireli el ogli 

vardır, semimi ehbabin, dosdun vardır... Samimi dost, candan yana ehbab, ahiretde bile yardım 

gılacak.” (s. 24-25). 

 

2.8. İnsana Bakış 

 

“Adam var ki, dar günün dosdudur. Adam da var ki, dar günin düşmani olir. Her süt bir 

olmaz.” (s. 30). 

“Bazi, içimizde yetişen gençlerimiz vardır, esgi gafalari begenmir. Göye, gendi gafasi teze 

imiş…Gına, o esgi gafalarin kölgesi ile yeni gafalar yaşiyor.” (s. 38). Behçet Mahir bu sözleriyle 

yaşadığı dönemdeki gençleri eleştirmektedir. 

“Çünküm herkeşin gelbinde aynayi gendi cemâlinde gendisi görir, gendini görir. Bunun 

için hırhız ise herkesi hırhız bilür.” (s. 48). 

“Merhameti olmayan gulda bir şey arama. Neden? Merhamet yohdur. O kimsenin tek 

düşüncesi zulümdür, zulümdan başga heç bir şey olamaz. Her şeyin üstünde şerat, edalet, 

merhamet.” (s. 62).  

“Bunun içün sahın yerdeki garınçayı bile incitme.” (s. 66). 

“Âdemden fazla gehre dayanan hiçbir mahlûgât olamaz…Bu gehra dayanması Âdem 

babamizden gelmişdır.” (s. 74). 

“Efendi geniş dünyadan geniş yaşim dersen merhametli yaşa, insafli yaşa, âdem kimin 

yaşa.” (s. 92). 

“İnsanlar birbirlerini sever, birbirlerine eş olur, nasıl eş olur? Birbirleriyle gonuşarah, 

birbirine eyilik, yardım gılarah, birbirine sarılarah, birbirine eş olur, âşig olur.” (s. 114). 

“”Bu gasavetli bir dünya, gamınan yapılmişdır, gasavetinen yapılmışdır. Derdi olmayan 

heç kimse yohdur.” (s. 122). 

“Hagigatte olgun adamlar, daima kötülüğü önler.” (s. 132). 

 

2.9. Âşıklık 

 

“Eline bir saz alan, ‘Ben âşigem,’ diyir. Şindi, bu devrin hömünde, Türkiyemizde çok 

âşiglar çogalmiş amma, söylediği özlü mi, özsüz mi? ‘Diyim de nasıl olirsa olsin.’ Bir; ikincisi 

şimdiki, bu devrin halgi, sese, saza bahir….Hegigeti söz güzel olmalıdır.” (s. 32). 

“Yani suval sorarsın, eger maddi, eger manevi, gapali zarfın içinde yaziyi okur, sene 

bildirirse işde âşig odur.” (s. 265). 

 

2.10. Miras 

 

“Heç kimse gazandığını mezere götürmemiş beraber, tökmüş, getmiş. Amma nece 

meşaggatler, nece elametler ile yığmış, günün birinde bırakmış, getmiş.” (s. 48). 

 

2.11. Çalışmak 
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“Ahlın başında iken kendi istihbalin gendin gazan, çalış, çünkü çalışanı Allah sever, 

tembel durani, yatani sevmez.” (s. 59). 

“Dünyada en böyüh savab çalışmah çalışmah.” (s. 252). 

 

2.12. Yetim Hakkı 

 

“Yetim haggina el uzatma. Yetim haggi, zehirden de zehir olir. Bir gün senin ağzından, 

burnundan gusdirir Allah… Mahmeme-i Kübra’da sorgiya çekeller, o yuyi bitmemiş yetimin 

haggini senden sorallar” (s. 85). 

 

2.13. Okuma 

 

Çünküm cehaletden bizi gurtarmak için en evvel başta ne geli, ohumak gelir. Ohumayan 

bir adam, eger manevi kitabını da bilmirse, bir ağacın yeşerip gurumasına benzer.” (s. 114). 

 

2.14. Değerler/İnanışlar 

 

“İnsanlar haya perdesini yırtarsa her kim, her yola uzatır, başini sokar.” (s. 117). 

“İnsanogli bir simada halg olmuşdur. Eger gadin, eger erkek bir elmayı ikiye nasıl 

bölersemse, beni âdem de eledir. Bir simada, bir ölçüdedir. Cenab-ı Allah çit halgetmişdir.” (s. 

125). 

“Bunun için edebiyatın gapisi da güzellik, en böyügü ehlak güzelliğidir.” (s. 130). 

“İgirmi dört saatin içinde dilek gapısı açılır. Ama hangi saatte açıldığı meçhuldür.” (s. 

146). 

“İşte, gudretini, guvvetini, cemalini suya halgetti Cenab-ı Hak.” (s. 153). 

“Gördiğini de gizle, kimsenin gusurini, kimsenin sırrini kimsiye bildirme. Bir sen bil, bir 

de bile Allah bilsin.” (s. 178). 

“Erinen avradın toprağı bir alınmışdır bir, ikincisi erinen avradın ehlağı durumu bir, ehvâli 

ezelde ikisi birbirine yazılmışdır.” (s. 179). 

“Halg içinde ufak bebelere şevgat, böyüklere hörmet, hizmet, fakirlere merhamet etmek 

hepimizin haggıdır.” (s. 216). 

“Her şeyi usuliyle, geydesiyle yapmah lazim.” (s. 247). 

  

2.15. Açlık 

 

“Cenab-ı Allah heç bir guluni açlık ile terbiye etmesin. Her şeye tehemmül olur, dayanılır 

amma açlığa tehemmül olmaz, açlığa dayanılmaz.” (s. 178). 

“Aç adamın ibadeti gabul olmaz, olsa da yerine getiremez. Niye? Garni aç, ehdiyaci var.” 

(s. 182). 

“Uykuyi gan uyudir, bir de nan uyudir.” (s. 273). 

 

3.Şahsi Serzeniş ve İtiraf Bildiren Ara Sözler  
 

Anlatıcının şahsi problemlerini, dert ve kederlerini açığa çıkaran ara sözlerdir. Behçet 

Mahir’in hikâyelerini incelediğimizde kendisini ifade eden bu tür sözlerin çok sınırlı sayıda 

olduğu görülür. 

 

“Evet, ‘ahıl yaşda olmaz, başda olir’ derler amma, senin benim haggıma değil.” (s. 38). 

İçinde yaşadığı aile ve toplumun durumunu anlattığı bir ara sözde Behçet Mahir, insanın 

kendi ailesinden İslâm âlemine kadar genişleyen perspektifte duyarlı olması gerektiğini anlatır. 
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Burada kendisiyle ilgili şu ipuçlarını verir: “Efendim, dert çok, sızi çok, tebib yok. Derdimi 

düşünüyorum.” (s. 123). 

“Yağmır yağar kimin para yağiyordi bize. Sağ elden aldıh, sağ elden getti.” (s. 264). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türk toplumunun sözlü anlatım geleneğinin önemli bir parçasını oluşturan hikâye anlatma 

geleneği, dil ve kültürün öğretilmesi, yeni yetişmekte olan nesillere geçmişin değerlerini aktarma 

bağlamında işlevsel olarak kullanılabilir. Teknolojinin bireyin kültürel ve sosyal hayatını yok 

ettiği, küreselleşme olgusuyla renklerini ortadan kaldırdığı günümüz dünyasında kolektif bilincin 

oluşturulması, ancak toplumun ortak ürünlerinin yine o toplumun ana dilini kullanarak 

gerçekleştirilecektir. Bu yüzden hikâye anlatma geleneğinin eğitim öğretim yuvalarından 

başlamak üzere yeniden canlandırılması, bunun için özendirici tedbirlerin alınması gerekir. 

Hikâye anlatmayı bir okul olarak düşündüğümüzde kelime, dil ve kültür öğretimi bağlamında bu 

tekniğin ne kadar işlevsel olduğu görülür. Birey konuşma dilinin kalıplarını, sözvarlığını, hitap 

şekillerini, geçmişe ait anlatıları, bunlarla ilgili kendi değerlendirme ve yargılarını ortaya 

koymayı, eğlenme ve hoşça vakit geçirmeyi bu sanat yoluyla öğrenebilmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta ise anlatıcının ağız özelliklerinin standart 

Türkçenin kurallarına aykırılık teşkil etmesidir. Bu bağlamda olumsuz olarak 

değerlendirilebilecek bu durum, yeni yetişecek hikâye anlatıcılarına ağız özelliklerinden arınmış 

bir dil kullanımı öğretilerek ortadan kaldırılabilir. 

Bir olay örgüsü içerisinde, merak duygusunun kamçılanması ile kitlelere sevdirilebilecek 

bu gelenek, eğer ülkede yaygınlaştırılabilirse, popüler televizyon dizilerinin yerini alabilir. 

Böylece yeni nesiller, kültürlerine muhalif sanatları değil, bilakis onu destekleyen ve öğreten 

sanatları tercih edeceklerdir. Bu da ana dilin öğretimi ve geleceğe aktarılmasında büyük 

kolaylıklar sağlayacaktır. Özellikle söz varlığının zenginleşmesi ve toplumsal değerlerin yeni 

nesillere aktarımında sözlü anlatım geleneğinde yer alan ara sözlerin işlevsel yönü üzerinde 

durulmalıdır. 

Alınan örneklerden hareket ettiğimizde Behçet Mahir sanatını iyi icra eden; toplumunu, 

devletini, dinini, vatanını ve insanları seven; değerlerini benimsemiş bir sanatçı hüviyetiyle 

karşımıza çıkar. Onun hikâyelerinde kullandığı ara sözler vasıtasıyla, bir başka deyişle, sanatının 

arasına sıkıştırılmış kısa bildirileri ile toplumuna yön vermeye çalıştığı görülür. Bu durum onun 

sanatında bir kusur yaratmamış, aksine sanatının zenginleşmesi ve ilgi çekmesini sağlamıştır. 

Ara sözlerin kullanımında bazen toplumun yapısına uygun olmayan durumların 

anlatılması ve dinleyenlerin yanlış anlamalarına mahal verilmemesi için ifadelerde dikkatli 

olunması da gerekir. Örneğin Behçet Mahir’in aşağıdaki sözleri, her ne kadar bir gerçeklik payı 

varsa da, Türk toplumunun yaşam felsefesine aykırılık teşkil eder: “Gendi çulun sudan 

çıkarmaya bak, Etliye sütliye garişma.” (Sakaoğlu vd., 1999: 1). 

Behçet Mahir’in başvurduğu ara sözler, toplumu eğitme işleviyle kullanılmıştır. Onun 

şahsında Türk toplumunun kültürel yapısını, hayata bakışını, ana dilini kullanma şeklini ve 

toplumsal dinamiklerini görmek mümkündür. 
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