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ÖZET

Bu araştırmanın amacı Mahtumkulu efsane metinlerinde geçen motiflerin tespiti, metinlerdeki
motiflerle gerçek yaşamı arasındaki uyum ve Türkmen kültürüne ait tarihî bir şahsiyetin genel
olarak tanıtılmasıdır. Sözlü anlatı geleneğinin yaşayan aktarmaları olarak değerlendirilen
efsaneler, kültürel değelerimizi geçmişten günümüze taşıyan birer köprü vazifesi görür.
Mahtumkulu Efsanelerinde Motif incelemesi adlı bu çalışmada

yıllarca üzerine pek çok

çalışmanın yapıldığı Türkmenistan’ın meşhur şairi Mahtumkulu üzerine derlenmiş ve yazılı kayıt
altına alınmış 85 efsane metni üzerine motif tespiti yapılmaktadır. Yazın taraması amacıyla
Mahtumkulu efsaneleri üzerine yapılan araştırmaların yanı sıra Türkmenistan’da efsane
araştırmalarına da yer verilerek efsane kavramı tetkik edilmiştir. Böylelikle Türkmenistan’daki
efsane kavramı, tanımları, problemleri ve tasnifleri ortaya konmuştur. Mahtumkulu efsane
metinlerinin hangi yöntemle tetkik edileceğinin belirlenebilmesi için

bu sahada daha önce

yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde yöntem olarak Stith Thompson’ın
“Motif Index of Folk Literature” adlı eserindeki motiflerle uyumu araştırılıp mukayese edilerek
tasnifi yapılmıştır. Mahtumkulu’nun gerçek kişiliği ve efsanevi kişiliği hakkında verililen
malumatlar doğrultusunda, Mahtumkulu efsane metinlerinde geçen motiflerle onun gerçek
kişiliğinin mukayesesi yapılmıştır. Mahtumkulu Efsanalerinde mevcut olup Stith Thompson’ın
Motif Index of Folk Literature adlı eserinde mevcut olmayan 61 adet farklı motif türüne
rastlanmıştır. Bu bağlamda Mahtumkulu efsanelerinde geçen motiflerle bahsi geçen katoloğun
büyük oranla uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Mahtumkulu Efsanalerinde içerisinde
25.18% oranla cemiyet motifi en sık rastlanılan motif türü olarak belirlenmiştir. Bu durum
gösteriyor ki efsanelerin gerçek yaşamdan etkilendiği ve bu olguları bünyesinde barındırdığı
anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre Mahtumkulu efsanelerinde geçen motiflerin Motif
Index of Folk Literature ile uyumlu olması çalışmanın bir halk edebiyatı çalışması kategorisine
girdiğini ve bu alanı yetkinlikle temsil ettiğinin bir göstergesidir. Yapılan bu tez çalışması alanda
yapılacak çalışmalara, Türkmenistan’daki diğer efsanelerin motif yönünden incelenmesine ve
Türk dünyası kültür çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır.
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ABSTRACT

The aim of this research is to determine the motifs in the texts of the Mahtumkulu legends, the
harmony between the motifs in the texts and the real life, and the introduction of a historical
personality belonging to the Turkmen culture. The legends considered as the living transmissions
of the oral narrative tradition, act as bridges bearing our cultural values from past to the present
day. This work entitled "Motifs Analysis on the Makhtumkulu Legends" covers motif analysis of
the 85 legend texts of Turkmenistan's famous poet Makhtumkulu, which have been compiled and
recorded for many years. In addition to the research on Makhtumkuli legends for the literature
review, the study of the legends in Turkmenistan was included and the concept of legend was
examined. Thus, legend concept in Turkmenistan, definitions, problems, and classification have
been revealed. Previous studies have been examined in order to determine the method by which
the literal legend texts will be examined. As a result of these examinations, the harmony with the
motifs of Stith Thompson's "Motif Index of Folk Literature" was searched and classified. In
accordance with the information given about the real personality and the legendary personality of
Mahtumkulu, the motifs in the Mahtumkulu legend texts were compared with his real personality.
There are 61 different types of motifs found in the Makhtumkulu's legends that are not available
in Stith Thompson's "Motif Index of Folk Literature". In this context, it is seen that the catalog is
in harmony with the motifs of the Makhtumkulu's legends on the great extent. In Makhtumkulu's
legends, community motif was identified as the most common motif type with 25.18%. This shows
that legends are influenced by real life and internally accommodate these phenomena. According
to the findings obtained, the motifs in Mahtumkulu legends are in conformity with the "Motif
Index of Folk Literature", which indicates that the study has entered into a category of folk
literature studies and competently represents this field. This thesis will make an important
contribution to the examination of the other legends of Turkmenistan in terms of motifs and to the
cultural studies of the Turkish world.
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GİRİŞ
Türkmenistan'ın meşhur şairi Mahtumkulu, yazmış olduğu şiirleri ve örnek hayatıyla Türkmen
halkının yol göstericisi hükmündedir. 18 yy yaşamış olan Şair Mahtumkulu, Türkmenistan’ın
Etrek Çayı civarındaki Hacı-Govşan'da dünyaya gelmiştir. Şair, ilk eğitimini kendisi gibi âlim ve
şair olan babası Devlet Memmet Azadi’den almıştır. Kendi bulunduğu coğrafyada yaşadığı
zamanın en iyi eğitim kurumları olan Buhara ve Hive medreselerinde ilim tahsil etmiştir. Arapça
ve Farsçayı çok iyi bilmekle birlikte edebi Doğu Türkçesine vakıftır (Biray,1992, s. 8-13).
Düşünür ve tasavvuf ehli olan Mahtumkulu, klasik ve halk şairliği arasında bir çizgi de
bulunmaktadır. Şair eserlerinde Türkmen bahşılık geleneğini devam ettirmekle birlikte, şiirlerinde
devrin siyasi ve sosyal olaylarına değinir. Bununla birlikte aşiret kavgaları

ve günlük hayatı

anlatan temalara yer vermektedir. Mahtumkulu, Ahmet Yesevi’nin öğretilerinden etkilenip ahlak,
fazilet, Allah ve ahiret inancı, birlik ve beraberlik, vatan sevgisi muhtevalı şiirler kaleme almıştır
(Biray,1992).
Hayatının büyük bölümünü Türkmenler arasında geçirdiği ve onlara yol gösterdiği için
Türkmenler arasında çok sevilmektedir. Mahtumkulu hakkında yapılan araştırmalar; konferanslar,
yazılan makaleler ve kitaplar onun Türkmenler için ne denli büyük, örnek bir şahsiyet olduğunu
ortaya koymaktadır. Mahtumkulu'nun Türkmenler arasında çok sevilmesi ve daha önce uzun yıllar
Türkmenler arasında bu kadar önemsenen tarihi bir şahsiyetin üzerinde bilimsel bir araştırma
yapmak, onu ve eserlerini insanlığa anlatmak faydalı olacaktır. Bu sebeple şair hakkında anlatılmış
efsaneler ile ilgili bir inceleme yapılması düşünülmüştür.
Sovyet-Rusya'sının dağılmasıyla başlayan süreç bazı Türk halklarının bağımsızlık, bazılarının
da özerklik kazanmalarına zemin hazırlamıştır. Bu süreçle başlayan Türkiye halkı ile diğer Türk
halklarının münasebetleri artmıştır. Buna bağlı olarak Türkiye’de Türk dünyası ile ilgili ilmi
çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar da daha çok dil ve kültür alanında yapılan çalışma ve
eserler ortaya çıkmıştır. Türk dünyasıyla ilgili sözlü edebiyat ürünleri olan efsane, masal, destan
gibi türler Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Daha sonrada bu metinler üzerinde ilmi inceleme
yapılmıştır. Bu çalışmalar Türk kültür mirasının ortaya çıkarılması açısından önemlidir.
Efsaneler sözlü anlatı geleneğinin kısa türleridir. Esasında inanç ve kabullenme vardır. Sırlı
yanı bulunan efsaneler hakikatin dışında esrarengiz, sıradışı ve mukaddes olması gibi hususiyetleri
vardır. Efsane anlatıcıları ve dinleyicileri onun gerçeğe bina edildiğine inanırlar. (Seyitoğlu, 1997,
s.13).
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Efsane kaynakları tarih, din, gündelik yaşam ve hayal dünyasından olabilir. Bu aktarmalarda
kadim geçmişle ilgili düşünce, inanç ve hayal yansımalarının izlerine rastlanılmaktadır. Türk
kültür mirasının çıkarılmasında efsane araştırmaları önemli bir yer teşkil etmektedir.

Araştırmanın Problemi
XVIII. yüzyıl Türkmen şairlerinden Mahtumkulu’nun hayatıyla ilgili pek fazla yazılı bilgi
mevcut değildir. Onun hayatıyla ilgili bilgilere daha ziyade halk anlatılarında yer verildiği öteden
beri bilinmektedir. Bu halk anlatıları, Türkmenistan’da tek kitapta derlenmiştir. Ne varki
Mahtumkulu efsaneleri üzerine de az sayıda akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda metin
tetkiki yapılmamıştır.
Şair’in efsane metinlerindeki hayatı ile gerçek yaşamı arasında farklı malumatlar
bulunmaktadır. Onun efsane metinlerindeki hayatıyla gerçek hayatı arasındaki farklılıkları tespit
edilmesi gerekmektedir. Bunun yapılması için doküman inceleme yöntemlerinden olan metin
incelemeye tabi tutulaması gerekmektedir.
Mahtumkulu efsane metinlerinin incelenmesi; motif yönünden zenginliğinin tespiti ve motif
haritasının çıkarılması, bu motiflerin nasıl ve niçin kullanılması gerektiği tamamen uzmanlık
gerektiren bir durumdur. Bu bağlamda Mahtumkulu efsanelerinin Stith Thomson’ın “Motif Index
of Folk Literature” adlı eseriyle uyumunu araştırma ve motif tespiti açısından önem arz
etmektedir.
Araştırma probleminin alt başılkları:
1. Türkmenistan’da folklor çalışmaları nasıl ve ne amaçla başlamıştır, bu çalışmalara katılanlar
kimlerdir, bu çalışmalara neticesinde neler olmuştur?
2. Türkmenistan’da efsane çalışmaları nasıl ve ne zaman başlamıştır?
3. İlk Türkmen efsane neşirleri ve bunların nerede yayınlanmıştır?
4. Türkmenistan’da efsane çalışmaları kaç dönemde incelenmiş ve bu dönemlerde ortaya çıkan
efsaneler hangileridir?
5. Mahtumkulu efsanelerinin Türkmenistan’daki yeri nedir?
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Araştırmanın Amacı
Mahtumkulu efsane metinlerinde geçen motiflerin tespit edilmesi bu çalışmanın ana konusudur.
Mahtumkulu efsane metinlerindeki motiflerle gerçek yaşamı arasındaki uyumun araştırılması
temel amaçlardandır. Bunun ile birlikte bu çalışma özelde Türkmen kültürüne ait tarihi bir
şahsiyetin genel olarak tanıtılmasını da hedeflemektedir. Bunların yanı sıra araştırmanın diğer
amaçlarını şöyle sıralamak mümkümdür:
1. Mahtumkulu efsane metinlerini

inceleme amacıyla yapılan bu çalışma bölge insanın

kullanmadığı motif inceleme yöntemini tanıtma amacı hedeflemektedir.
2. Mahtumkulu efsanelerinde metin değerlendirme çalışmaları aynı zamanda edebiyattaki
kavramı ve motifin işlevinin ne olduğunu belirlemeye yardıcı olur.
3. Mahtumkulu efsane metinlerinin izah edilmesi / öğretilmesi, geçmişle günümüz arasında
köprü kurulmasını ve edebiyat kuramı bağlamında çözümleme ya da analiz etme açısından önem
arz eder.

Araştırmanın Önemi
Bu güne kadar edebi metinler üzerine yapılmış bir çok bilimsel makale, tez, kitap gibi motif
tetkik etme çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada nitel gözlem altındaki doküma inceleme
metoduyla motif tetkiki üzerinde durulmuştur. Araştırmada Mahtumkulu efsaneleri üzerine motif
inceleme çalışması yapılmıştır. Mahtumkulu efsanelerinde tespit edilen motifler Stith Thomson’ın
“Motif Index of Folk Literature” adlı eserindeki motif tasnif metoduyla mukayese edilerek verilere
ulaşılmıştır.
Bu zamana kadar Türkmenistan’da Mahtumkulu efsneleri üzerine motif inceleme çalışması
yapılmamıştır. Bununla birlikte Türkmenistan’daki efsane metinlerinin tetkik edilmesiyle ilgili
başka bir çalışmaya da rastlanılmamıştır. Bu sebepten bahsi geçen çalışma, bölge insanına motif
inceleme yönteminin uygulanması üzerine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Varsayımları
1. Mahtumkulu efsanelerinde değinilen hadiseler gerçek olay kurgularıyla örtüşmektedir.
Efsanelerin kökenleri incelendiğinde din ve günlük yaşam ile ilgili motifler sıkça görülür.
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2. Mahtumkulu efsanelerinde, mitolojik motifler, ölüm, devler ve mizah gibi masalsı motiflere
yer verilmezken; hayvanlar, yasak, sihir ve anormal zulmler gibi motiflere çok az yer verilir.
3. Mahtumkulu efsaneleri gerçek hayatın yansıması olduğu için en çok yer verilen motif türleri
cemiyet, imtihanlar, mükafat ve cezalar, akıllılar ve aptallar ve son olarak karakterin özellikleridir.
Araştırmada Kullanılan Metotlar

Konu ile ilgili mevcut kaynakların gözden geçirilmesi ve çözümlenmesi, motif tespiti,
mukayese, elde edilen verilerin istatistiksel analizi gibi metotlar kullanılacaktır.

Kapsam ve Sınırlılıklar
Bu çalışmada Mahtumkulu’nun sadece Türkmenistan’da üretilmiş efsanaleri üzerinde
durulmuştur. Yazılı kaynaklardan hareketle Mahtumkulu efsaneleri tespit edilmiştir. Tezde bir
adet Türkmence kaynaktan yararlanılmıştır. Eser Amanmırat Baymıradov’un “Mahtumkulu
Hakında Rovayat ve Legendalar” adlı kitabıdır. Bu eserden tez çalışması için toplam 86 adet efsane
tespit edilmiştir.

Araştırmanın Yeniliği
Mahtumkulu efsaneleri üzerine bu güne kadar birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır.
Türkmen sahasında metin derleme ve neşir etme çalışmaları yapılmıştır. Fakat derlenen bu
metinler üzerine inceleme çalışması yapılmamıştır. Bu çalışma da Mahtumkulu’nun
Türkmenistan’daki efsane metinleri üzerine yapılan motif tetkiki ele alınmıştır. Diğer taraftan
bölge insanın kullanmadığı metin inceleme yöntemi bu tezle onlara takdim edilmiştir.

Araştımanın Pratik Değeri
Motif inceleme yöntemi; sözlü edebiyat ürünlerinin yakın geçmişe mi yoksa uzak geçmişe mi
ait olduklarının belirlenmesi, gerçek ya da fantastik olay kurgularıyla mı bezendiğinin ortaya
çıkarılması, belirli bir kültüre mi ait yahut başka bir kültürden mi nakledildiğinin tespit edilmesi
konusunda araştırmacılara yardımcı olur. Bu bulgulardan hareketle parça bütün münasebetinin
ortaya çıkarılması konusunda uygulanabileceği öngörülmektedir.
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1. BÖLÜM
İLGİLİ ÇALIŞMALAR (LİTERATÜR TARAMASI)

Bu bölümde, Türkmenistan’da folklor çalışmaları hangi amaç güdülerek başlamıştır. Bu
çalışmalara kimler katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda neler ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
Türkmenistan’da efsane çalışmaları nasıl ve ne zaman başlamıştır? İlk efsane çalışmaları ve bu
güne kadar yapılan efsane çalışmaları hakkında malumatlar verilmiştir. Ayrıca Mahtumkulu
efsanelerinin Türkmenistan’daki yeri nedir sorusunun cevabı aranmıştır.

1.1 Türkmenistan’da Efsane Çalışmaları
Türkmenistan’da folklor çalışmaları Çarlık Rusya’sının doğu kavimlerini tanıma amacıyla
başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda bazı üniversitelerde şarkiyat bölümleri kurulmuştur. Şarkiyat
araştırmacıları mevcut doğu halklarının yazılı ve sözlü eserleri üzerine çalışmalar yapmıştır
(Bartold, 2004, s.321-322). Özellikle Rus halk bilimcilerin, Türkmen folkloru üzerine yapılan ilk
çalışmalarda A. N. Samoyloviç, V. V. Barthold, F. A. Bakulin, İ. N. Berezin, İ. A. Belyayev
(Şahin, 2010, s. 9) gibi araştırmacıların önemli katkıları bulunmaktadır. 1917 yılında Çarlık
Rusya’sında Bolşevik ihtilalinin patlak vermesiyle doğu kavimlerini tanıma amaçlı başlayan
folklor çalışmaları zamanla SSCB’nin siyasi ve sosyal alanda etkili olmak ve ihtilali yaymak için
politik bir araç haline dönmüştür. 1920’li yıllardan sonra folklor materyallerini derleme
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Özellikle Türkmen Dili ve sözlü edebiyat ürünleri derleme ve
inceleme çalışmalarında görev alan Rus halk bilimciler: A. N. Samoyloviç, V. V. Barthold, F. A.
Bakulin, İ. N. Berezin, A. A. Potseluyevski, Y. E. Berteles, L. İ. Klimoviç, M. A. Sakali gibi
araştırmacılardır. Türkmen halk bilimcilerin ilklerinden olan M. Kösäyev, A. Govşudov, B. A.
Garrıyev, K. Berkeliyev, B. Ahunov, R. Nazarov, S. Annanurova, P. Kiçigulov, B. Mämmetyazov,
N. Şükürov, Amanmırat Baymıradov gibi ilim adamlarına Rus halk bilimciler yol göstermiştir
(Seyidov, 2011, s.6-7).
Türkmen folklor malzemeleri derleme ve neşir etme çalışmalarından sonra 1960’lı yıllarda
inceleme çalışmalarında ilerleme olmuştur. Bu sahada elde edilen çalışmalar Türkmence ve Rusça
olarak yayınlanmıştır.
Türkmen folkloru araştırma tarihinin sadece yazmış olduğumuz kısa özetten ibaret olduğu
söylenemez. Bunun bilgi edinme noktasında çalışmamıza katkı sağlayacığı düşünülmektedir.
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Türkmenistan’daki efsane çalışmaları ilgili dönemin, siyasi ve toplumsal gelişmeleri dikkate
alınarak üç bölümde incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

1.1.1 1881- 1917 Yılları Arasında Yapılan Efsane Çalışmaları
1881 yılında Çarlık Rusya’sının Türkmenistan’ı işgali ile başlayıp 1917 Bolşevik ihtilalinin
sona ermesiyle Çarlık Rusya’sı tarihteki yerini alır. Bundan sonra SSCB’nin kurulmasına kadar
olan dönemde yapılan efsane çalışmalarına yer verilmiştir.
Türkmen efsaneleriyle ilgili ilk yayınlar 19. yy. son çeyreğinde yazılmıştır. Bu çalışmalar
gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. Türkmen efsaneleriyle ilgili yazılmış olan ilk makale M.
Gate’nin “Step” dergisinin 4. ve 17. sayılarında “Teke Türkmenlerinden” derlenen efsanelerden
ibarettir (Ergun, 1997, s.75).
24 Ocak 1908 yılında Rus Arkeoloji Cemiyeti Doğu Bölümü Oturum Protokolleri’nden A.
N. Samoyloviç’in, Legenda o Korkude i Geroglu adlı bildirisinde Köroğlu ve Dede Korkut
hakkında var olan bilgileri derler. Daha sonra bu kahramanların hikâyelerinin özetlerini verir. Bu
hikayelere göre Köroğlu rüyasında Hz. Ali’yi görür. Hz. Ali, Köroğlu’ndan İslamiyet’i yaymasını
ister. Bu sebeple tanrı, İran hükümdarı olan Arap Reyhan’dan başarıyı ve mutluluğu alıp
Köroğlu’na verir. Samoyloviç, bildirisinde Köhneürgenç’te bulunduğu bir sırada Köroğlu’nun
babasının isminin Kurdhal olduğunu, İranlı bir bahşıdan Köroğlu’nun ölen bir kadının mezarında
dünyaya geldiği rivayetini işittiğini söyler (Şahin, 2011, s.13-14). Bu metin 1909 yılında, Zapiski
Vostonoçnogo Otdeleniya İmperatorskogo Russkogo Arheologiçeskogo Obşçesttva, adlı kitabın 45. sayfaları arasında neşredilmiştir (Berkeliyev, 1980, s.14-15).
1910 yılında A. N. Samoyloviç’in yayınlamış olduğu “Tri Turkmenskie Skazki v Russkom
Perevode”adlı makalesinde sözlü Türkmen edebiyatında çabuk mesafe kat edilememesi ve bu
konu ilgili bir birikimin olmamasına değinilir. Bu çalışmasında efsane ve masalları Rusça olarak
vermektedir (Berkeliyev, 1980, s.14-15).
Samoyloviç, Hocalı Molla olarak bilinen Muratberdioğlu ile tanışır. Ondan Türkmen Edebiyat’ı
ve Folkloruyla ilgili dokümanları tedarik eder. Hocalı Molla, Tekelerin savaş kitabı olarak bilinen
Cenname, Oğuzname, Köroğlu, Dede Korkut, Şeceret-ül Terakkime adlı edebi eserleri tedarik edip
Samoyloviç’e verir. Ayrıca Türkmen Edebiyat’ının önemli şairleri olan Azadi, Mahtumkulu,
Kemine, Seyidi, Talibi, Miskinkılıç gibi yazarların eserlerinden topladıklarını Samoyloviç’e
ulaştırır (Nuralıyev, 1971).
Hocalı Molla’nın Çarlık Rusya’sında doğu halklarıyla ilgili yapılan çalışmaları Zakaspiya
Turma Gazeta da yayınlanır. Onun Zakaspiya Turma Gazeta’ya göndermiş olduğu yazılarının
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neredeyse tümü yayınlanır. Bu makalenin çoğu sözlü Türkmen edebiyatı ürünlerinden
oluşmaktadır. Molla’nın yazılarında Türkmen şairlerinin biyografilerine ve onlarla ilgili olan
efsanelere ayrıca yer verilmiştirr. Hocalı Molla’nın sözlü Türkmen edebiyatına yönelmesinin
sebebi, gazetenin editörü olan Belyayev’in bu alan da eserler verilmesini istemesidir. Ayrıca
Zakaspiya Turma Gazeta 1914 yılında Türkmenistan da yayınlanmaya başlamıştır (Nuraliyev,
1971).
Samoyloviç, Türkmen Edebiyatının Dede Korkut’la başladığını ve Dede Korkut’un Abbasiler
döneminde yaşadığını belirtir. Doksan beş yıl yaşadığını ve ayrıca Kayı boyundan üç devlete
danışmanlık yaptığını söylemiştir. Dede Korkut’un Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde
yaşadığını öne sürmüştür (Nuraliyev, 1971).
Belyayev, 1915 yılında yazmış olduğu Grammatika Turkmenskogo Yazıka, adlı kitabını Rusça
olarak yazmıştır. Türkmen Dili’nin kurallarını göstermek için efsanelerden ve sözlü geleneğin
ürünü diğer türlerden olan masal ve fıkralardan örnekler vermiştir.
Protokolı Zasedaniy i Soobşeniya Çlenov Zakaspiskogo Krujka Lubiteley Arheologii i İstorii
Vostoka, adlı eser tarih, arkeoloji ve folklor türünde yazılmış olan sekiz adet makaleyi içine
almaktadır. Bu kitap 1915 yılında Rusça olarak yazılmıştır. 1915 yılında birinci cildi ve 1916
yılında ise ikinci cildi yayınlanmıştır. İkinci cildinde de tarihe, arkeolojiye ve folklora yer verilir.
Bahsedilen eserde sekiz adet makale mevcuttur.
Bahsi geçen kitabın birinci cildinde bulunan O. D. Mihailova’nın Ahal bölgesinin
fethedilmesiyle ilgili yazmış olduğu Skazanie o Zavoevanii Tekintsami Ahala, makalesinde
anlatılan efsane de:
Ahal bölgesi, Ogurli Han tarafından yönetilmektedir. Keymir Kör, Ahal bölgesi ile ilgili
bilgi almak için tuz tüccarı kılığında casuslarını gönderir. Casuslar Ogurli Han’ın kızı
olduğunu ve yakında düğünü olacağını söyler. Bunun üzerine Keymir Kör, askerlerini
alarak kızı kaçırır. Yurduna geri dönerken yoldaki bütün kuyuları kum ile kapattır. Kızının
kaçırıldığı haberini alan Ogurli Han bu duruma çok sinirlenir, yanlarına su ve yiyecek
almadan askerini toplayıp onların peşine düşer. Yolda rastladıkları bütün kuyuların kum ile
dolu olduğunu görür. Tung Gelen adlı kuyuya geldiklerinde susuzluktan bitkin düşerler.
Orda Keymir Kör ile savaşır ve savaşı kaybeder ( Mihailova,1915, s.9-11).

Yine aynı ciltte İ. A. Belyayev’in Turkmenskiy kolyadnıya ptsni, adlı makalesinde Ramazan
ayında halk arasında söylenen ramazan şarkılarını anlatmaktadır. Makalede Müslümanların hangi
ayda oruç tuttukları, Ya Ramazan şarkılarının gruplar halinde söylenişi hakkında bilgi
verilmektedir. Bu Ya Ramazan şarkıları Arap harfleriyle yazılmış olması açısından önemlidir.
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Protokolı Zasedaniy i Soobşeniya Çlenov Zakaspiskogo Krujka Lubiteley Arheologii i İstorii
Vostoka, adlı kitabın ikinci cildinde ise, Aliyev’in İz Proşloy Jizni Turkmen, adlı makalesinde
Saransk Türkmenleri ve Hive Han’ı Muhammet Emin ile arasındaki savaşı anlatan efsaneye
değinilmektedir (Aliyev, 1916).
Zimin’in Kala-i-Dabus, makalesinde Harezmşahlılardan Altuntaş Han’ın Dabus kalesini
fethetmeye çalışması ve Ali Tegin’in kaleyi müdafaasının anlatıldığı efsaneye yer verilmiştir
(Zimin, 1916 ).
Belyayev’in Iz Istorii turkmen zakaspikoy oblsati, adlı birinci makalesinde Keymir Kör’ün göç
etmek isteyen Türkmenlere verdiği tavsiyenin anlatıldığı efsanedir (Belyayev, 1916).
Belyayev'in Iz Istorii turkmen zakaspikoy oblsati, adlı ikinci makalesinde geçen efsane de
Keymir Kör’ü, Pers Hükümdarı Nadir Şah’ın misafir etmesi anlatılmaktadır. Nadir Şah, Keymir
Kör’den halkının sayısını sorar. O da bir daha ki geldiğinde halkının ne kadar olduğunu
söyleyeceğini belirtir. Nüfus sayımı için yapılan yöntem ve verilen ahlaki dersin anlatıldığı
efsaneye değinilmiştir ( Belyayev, 1916,s.3-6).
Belyayev'in Iz Istorii turkmen zakaspikoy oblsati, adlı üçüncü makalesinde geçen efsane de
İran Şah’ı Nadir Şah ve Türkmenlerin Hanı Ogurli Han’la birlikteyken ihtiyarlardan birine
Türkmen boylarıyla ilgili soru yöneltir. İhtiyar sorulara Türkmenleri överek cevap verir. Nadir
Şah, Teke Türkmenleri ile ilgili sorduğu soruya kendisi aşağılayıcı ve küçük düşürücü cevap verir.
Buna hiddetlenen Ogurli Han’ın Nadir Şah’la mücadelesini konu alan efsaneye yer verilmiştir
(Belyayev, 1916,s.6-10).
Zimin’in Iz Istorii turkmen zakaspikoy oblsati, adlı makalesinde Timur’un oğlu ilgili anlatılan
efsanelere değinmektedir. Timur’un oğlu Ömer Şeyh Emirzade’nin; Kaşgar, Fergana ve
Mogolistan’a ilan ettiği savaşın konu edildiği efsane üzerinde durulmaktadır.
Başka bir zaman diliminde Ömer Şeyh Emirzade Kaşgar’ı fethetmeye gitmesi ve karşılaştığı
olayları konu alan efsanedir (Zimin, 1916, s.3-6).
1881-1917 yılları Türkmenistan’da efsane çalışmaları, derleme ve derlenen materyallerin
yayımlanmasından müteşekkildir. Türkmenistan’a çeşitli amaçlar için gelen seyyahlar elde etmiş
oldukları bilgileri Rusçaya tercüme edip Moskova ve değişik şehirler de ki gazete ve dergilerde
yayımlar. Bu dönemde halktan derlenen efsane metinleri yazıya geçirilir. A. N. Samoyloviç
Türkmenistan’a gelerek saha araştırması yapması, Hocalı Molla’nın ona yardımcı olması,
Türkmen efsanelerinin derlenmesi ve ilk ilmi çalışmaların ortaya çıkması açısından önemlidir.
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1.1.2 1917- 1991 Yılları Arasında Yapılan Efsane Çalışmaları
Çarlık Rusya’sı ile başlayan doğu halklarını tanımak için yapılan folklor çalışmaları 1917 de
meydana gelen Bolşevik ihtilali ile sekteye uğramıştır. SSCB kurulmasıyla siyasi, sosyal açıdan
yayılmaya çalışması ve yeni rejimi yayma siyaseti ile öncelikli olarak folklor malzemeleri derleme
çalışmalarına hız verilmiştir. Derlenen folklor malzemelerinde amaç rejim politikasını zihinde taze
tutarak halka kabul ettirme amacı güdülmüştür. Bu sebeple derlenen Türkmen efsaneleri
incelenerek tasnifi yapılmıştır. Özellikle 1920 yıllardan sonra Türkmenistan’ın değişik yerlerine
yapılan

gezilerde

çeşitli

folklor

malzemeleri

derlenir.

Bu

derlemelerin

neticesinde

Türkmenistan’la ilgili eserler ortaya çıkmıştır (Seyidov, 2011, s.6).
Uspenskiy ve Belayev’in 1928 yılında yayınlamış olduğu Turkmenskaya Muzıka,

adlı

çalışması iki bölümden mevcuttur. Birinci bölümde Türkmen müziği ve Türkmenistan’daki
bahşılık ve bahşılık geleneğine değinmiştir. İkinci bölümünde ise çoğu Türkmen bahşılarıyla ilgili
efsanelere yer verilmiştir. Bu efsaneler etiyolojik ve tarihi özellikleri ile öne çıkmaktadır. V.
Uspenskiy’nin dutarın ortaya çıkmasıyla ilgili, Şükür Bagşı’dan derlemiş olduğu efsane şöyledir:
Baba Gammar’ın çalmış olduğu dutarın melodilerinden etkilenen Hz. Ali’nin bineği Düldül
zayıflamaya başlar. Bunun sebebini araştıran Hz. Ali tesadüfen dutarın sesini duyar. Oraya
ulaştığında Düldül’ün dutar dinlemekte olduğunu görür. Düldül’ün zayıflama sebebini
anlar. Baba Gammar’ın dutar çaldığını Hz. Ali görür. Baba Gammar, dutarı kırmaya çalışır
fakat Hz. Ali buna müsaade etmez. Baba Gammar, dutarı kendisinin yaptığını ve Şeytan’ın
yardımıyla dutarın ses çıkardığını Hz. Ali’ye anlatır (Uspenskiy, 1928, s.89).

Uspenskiy’nin dutarla ilgili derlediği diğer efsane de “ Eflatun’un yaşadığı döneminde Kaknus
kuşu adlı bir kuş mevcuttur. Bu kuş kanadını çırpmasıyla güzel sesler çıkarmış. Eflatun, kuşun
kanadının sesini dinleyerek dutarı icat eder. Kuşun kanadını çırpmasıyla meydana gelen güzel
seslerden bir şarkı besteler” (Uspenskiy, 1928, s.89).
1928 yılında yayınlanan “Türkmenovedeniye” dergisinin 7. ve 8. sayısı birleştirilip tek bir sayı
olarak basılmıştır. Derginin bu sayısında Hoşgeldi Bahtiyarov’un Rusça yayınladığı Turkmenskie
legendı, rasskazı, pogovorki i poverniya, makalesinde derlemiş olduğu hikâyeleri ve efsaneyi bu
dergide yayınlar. Bu makalede yayınlanan efsanenin adı “ Kellerin bilgeliği ” dir.
Bu efsaneye göre “Türkmenistan’daki köylerin birinde Orazkul ve Nur Pata adlı iki kel yaşar.
İki kafadar zengin olmak için ortak iş yaparlar. Birbirlerini çekemedikleri için ticari hayatta
başarılı olamayıp ayrılırlar” (Bahtiyarov, 1928, s.77-81).
1928 yılında yayınlanan Hoşgeldi Bahtiyarov’un “Türkmenovedeniye” dergisinin 9. sayısında
Rusça yayınlanan Turkmenskiye predaniya, isimli makalesinde Kaka şehri etrafında derlediği
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folklor materyallerini yayınlar. Bu folklor malzemeleri içinde Kaka şehri civarında bulunan kaleler
hakkında efsaneler mevcuttur. Bu efsaneleri “ On beş ” ve “ Yüz başı” köylerinin sakinlerinden
dinleyip kayıt altına almıştır. Bunlar Peşdağ, Kona Bavart, Kona Kaahka (Kona- eski, kaahkakahkaha), Karahan gibi kalelerle ilgili efsanelerdir (Bahtiyarov, 1928).
1929 yılında basılan “Türkmenovedeniye” dergisinin ilk sayısında Türkmenskie legendi, adı
altında derlemeler yayınlanır. Bunlar Daşovuz şehri çevresinden toplanan folklor materyalleridir.
Bunlar arasında da efsaneler mevcuttur. Bu efsaneler Rusça olarak yayınlanmıştır. Bunlar:
Fezi tarafından kayıt altına alınan Türkmen efsanelerinden “Papş Deli Han” ve “Bir Türkmen
ihtiyarı” ile ilgili efsaneye yer verilmiştir (Fezi, 1929).
Cheprunov tarafından derlenen Türkmen efsanelerinden “Yaşlı Şemsi”nin efsanesine yer
vermekle birlikte Harezm’deki savaşlara ve iktidar kavgalarına yer verilmiştir (Cheprunov, 1929).
Barabas tarafından kayıt alınan Mämet Meti’nin efsanesi ve Sultan Sancar’ın Tara Bay’ın kızını
almak için geçirdiği imtihanları konu alan efsaneye yer verilmiştir (Barabas,1929).
Mıralı ve Soltan Söyün (Halk Hekayaları) adlı kitabı, P. Agaliyev’in 1941 yılında yayınlamıştır.
Bu kitabında Mıralı’nın Ali Şir Nevayi olduğunu belirtir. Onun biyografisi ve edebi kişiliği
hakkında bilgi vermektedir (Aliyev, 1941). Bu kitapta Agaliyev, Sultan Hüseyin Baykara ve Ali
Şir Nevayi etrafında teşekkül eden masal, efsane ve fıkra gibi sözlü Türkmen edebiyatı ürünlerine
yer vermiştir. Kitap 130 sayfadan ibaret olup 18 adet hikâyeyi içine almaktadır (Aliyev, 1941).
Sovet Edebiyatı, adlı derginin 1944 yılında yayınlanan altıncı ve yedinci sayısında Mıralı ve
Soltan Söyün, adlı makalede Ali Şir Nevayi ve Sultan Hüseyin Baykara etrafında teşekkül etmiş
efsane metinlerinden altı tanesine değinilmiştir. Ayrıca “Mıralı” olarak bilinen Ali Şir Nevayi’nin
biyografisine yer verilmiştir. Bu makale Türkmence yazılmış olup, Rusçaya Viktorin Popov
tarafından çevrilmiştir (Popov,1944).
Yakubowskiy’nin Taşkent’te vermiş olduğu Kitabi korkut i ego znacheniye dlya izucheniye
turkmenskogo obshestva v epohu rannego srednewekowiye, (Kitab-ı Dedekorkut’un önceki
yüzyıllardaki Türkmen toplumunu anlamanın önemi) konferansın özetini içermektedir. Dede
Korkut

kitabının

Türkmen

toplumu

için

nedenli

önemli

olduğu

anlatılmaktadır

(Yakubowskiy,1944).
Türkmen Folklorunda Usulu Gollama, B. A. Karrıyev tarafından 1947 yılında yazılmıştır.
Türkmen folkloru hakkında genel bilgilere yer verilmiş olup, Türkmen folklorunu kendi içinde
gruplara ayırmıştır. Sözlü edebiyat ürünleri tanıtılmış ve onları alt başlıklara ayırmıştır (Karrıev,
1947).
Kerbabayev’in 1948 yılında Mıralı, adlı eserini kaleme almıştır. Bu kitapta sözlü geleneğin
ürünlerinden olan efsane ve fıkra gibi edebi türler mevcuttur. Bu kitapta geçen hikâyeler Sultan
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Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevayi etrafında teşekkül etmiştir. Mıralı; 127 sayfadan ibaret olup,
20 adet hikâyeyi içine almaktadır ( Kerbabayev, 1948).
Aliyev tarafından 1955 yılında yazılan Jizn i Tvorçetvo Kemine, adlı eser Rusçaya çevrilir. Bu
eser yedi bölümden ibaret olup, Kemine’nin yaşadığı dönemi içine alır. Aliyev bu dönemdeki
edebiyattan ve Kemine’nin hayatı, eserleri hakkında malumat verir. Eserin ikinci bölümünde
Kemine’nin ailesi ile ilgili bir efsaneye yer verilmektedir. Efsaneye göre,
“Şirin, eşkıyalar tarafından esir edilir. Kemine kendi torununun eşkıyalar tarafından
kaçırıldığını öğrenir. Eşkıya başına, Şirin’in serbest bırakılmasını ve ihtiyacının giderilmesi
talimatını verir.”( Aliyev, 1955, s.8-9).
Aliyev’in Jizn i Tvorçetvo Kemine adlı eserin çoğu kısmını Arseni Tarkovskiy tarafından
Türkmenceden Rusçaya çevrilir.
Turkmenskiy Skazoçnıy Epos, M. A. Sakali tarafından 1956 yılında yazılmıştır. Türkmen masal
ve destanları hakkında yazılmış olan makaleleri içine almaktadır. Sakali, efsanelerle masalı birlikte
ele alıp üç bölümde incelemiştir:
1. Dinî efsaneler
2. Tarihî efsaneler
3. Etiyolojik efsaneler olarak adlandırmıştır.
Dinî efsaneleri geniş çaplı olduğu için iki bölümde incelemiştir.
a) İncil’de geçen peygamber efsaneleri
b)İslam dini ile alakalı olarak evliya menkıbelerini ele almıştır.
Tarihî efsanelerle ilgili ise Türkmen boyları hakkında efsanelere değinmektedir.
Etiyolojik efsanelerle ilgili ise sahtekârlık yapan tüccarın kaplumbağaya dönüşmesi gibi
konuları içine alan mevzular verilmiştir (Sakali, 1956).
Kösäyev, 1959 yılında Mahtumkulu ile ilgili oluşan efsaneleri toplar “Magtımgulı Hakında
Halk Rovayatları” adı altında yayınlar. Bu eserde Mahtumkulu ile ilgili otuz adet efsaneye yer
verilmektedir. Eser, Mahtumkuluyla ilgili yayınlanan ilk efsane kitabı olması açısında önem arz
etmektedir (Kösäyev, 1959). Bahsi geçen eserdeki Mahtumkulu efsaneleri üzerine herhangi bir
ilimi çalışma yapılmamış sadece neşredilmiştir.
Türkmenistan’da Kerametli Hesaplanılyan Yerler Barada Tarıhı Hakıkat, adındaki bu kitab
1959 yılında C. Durdıyev tarafından yayınlanır. Hz. Muhammed’in arkadaşlarının tarihi Merv’e
gelmeleri ve burada İslamiyet’i yaymalarına değinilir. Ayrıca onların soyları ile ilgili rivayetlere
yer verilirken, Merv’de bulunan tarihi yerlerle ilgili anlatılan rivayetlere değinilmektedir. Hatta
Saraks şehrindeki İmam Saraksi (Ebul Fazıl) olarak bilinen İslam âlimiyle ilgili rivayetlere de
değinmiştir (Durdıyew,1959).
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Ertekiler (Türkmen erteki ve rovayatlarının motivi esasında), Abdıreyim Soltanmıradov
tarafından 1960 yılında derlenip yazıya geçirilmiştir. Derlemiş olduğu sözlü edebiyat ürünleri;
masal, efsane ve fıkra türündedir. Mevcut olan bu eser 158 sayfadan meydana gelmektedir
(Soltanmıradov, 1960).
Mahtımgulı Adındaki Edebiyat İnstitutının İşleri V’de 1961 yılında yayınlamış olduğu Rovayat
ve Şorta sözler, adlı makalesinde efsaneler hakkında umumi bilgilere yer verilir. Berkeliyev, bu
makalesine efsaneyi tanımladıktan sonra diğer sözlü edebiyat ürünleriyle olan münasebetlerine ve
fıkralar üzerinde durmaktadır. Ayrıca Köroğlu, Sultan Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai hakkında
bilgi vermektedir.
Planeta Näme?

Gülmemmedov’un “Yaş Kommunist”, gazetesinde yayınlanan “ Gezegen

Nedir? ” yazısında Kervenkıran gezegeni ile ilgili anlatılan bir efsane kaleme alınmıştır
(Gülmemmedov, 1963).
Keymir Hakında Halk Rovayatları, S. Arazgulıyev’in “Edebiyat ve Sungat” gazetesinde
yayınlanan yazısında Keymir hakkında halk arasından derlediği dört tane efsaneyi yayınlar. Bu
efsaneler gazetede şu başlıklar altında yayınlanır:
Çıkmadık Tama: Keymir, oğlundan bir takım isteklerde bulunur. Oğlu, babasının isteklerini
yerine getirdiğini zanneder. Onun eşi, babasının isteklerini yanlış anladığını ona babasının
maksadını anlatır. Keymir gelinine oğlunun neden zeki bir insan olmadığı anlatır (Arazguliyev,
1962).
Yaramaz Yoldaş: Nedir Şah’ın yanına Keymir’in bir arkadaşı varır. Nedir Şah’a yaranmak için
Keymir hakkında ileri geri konuşur. Keymir, Nedir Şah’ı ziyarete gelince Nedir Şah, Keymir’e
ilgi ve iltifat göstermez. Nedir Şah, Keymir’e tuhaf tuhaf sorular sorar. Keymir soruları güzelce
cevaplar. Şahta verilen cevapları beğenir ve ona güzel bir hediye verir. Nedir Şah’ın kendisine
böyle davranmasının sebebinin arkadaşı olduğunu anlar (Arazguliyev, 1962).
Bir Elbise Hediye: Keymir’den kendisine bir at getirmesini isteyen şah onun getirdiği atı
beğenmez. Keymir’e neden bu atı getirdiğini soran şah ondan aldığı cevapları çok beğenir. Bu
sebepten ona bir elbise hediye eder (Arazguliyev, 1962).
Bilmece: Bir toplulukta Nedir Şah’ın sormuş olduğu bilmeceyi bilen Keymir, Nedir Şah’tan bir
elbise kazanır. Bilmece sorma sırası Keymir’in kendisine geldiğinde oda bir soru sorar. Onun
bilmecesini kimse bilemez. Keymir sormuş olduğu bilmeceyi izah etmek zorunda kalır
(Arazguliyev, 1962).
Zahmet gazetesinin 1 Ocak 1966 yılında yayınladığı sayısında Ermenilerden hatırı sayılır bir
kişiye sigara ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevaptan sigaranın sağlığa faydalı olduğu sonucu
çıkarılır. Sigara ile ilgili aynı sorular Türkmenlerin değer verdiği bir şahsa sorulur. O da sigaranın
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sağlığa zararlı olduğunu söyler. Bununla ilgili o değerli şahsın verdiği nükteli cevapları anlatan
efsaneye yer verilmektedir (Temmäki barada rovayat, 1966 ).
Türkmen Halk Dörediciligi Boyunça Oçerk, Türkmen Halk Edebiyatının çeşitli edebi türleri
hakkında ilk eserdir. 1967 yılında yazılmış bu eser bir başucu kitabı mahiyetindedir. Bu kitapta
mevcut olan halk edebiyatı materyalleri çeşitli makalelerden toplanmıştır. Bu materyaller masallar,
fıkralar, Köroğlu Destanı, atasözleri, bilmeceler, ninniler, leleler, tekerlemeler, düğün şarkıları,
batıl inançlar gibi sözlü edebiyat ürünlerini içine almaktadır. Bunlarla birlikte fıkra ve efsaneleri
bir çatı altında değerlendirmiş ve halk arasında nükteleriyle meşhur olan Nasrettin Hoca, Kemine,
Esenpolat, Nevayi, Sultan Hüseyin Baykara gibi şahıslar etrafında oluşan fıkralara değinilmiş ve
bu tarihi şahıslarla ilgili fıkra örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca efsane kavramı üzerinde
durulmuş, Timur Lenk, Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şiir Nevayi, Kemine, Aldar Köse,
Makedonyalı İskender gibi tarihi şahıslar etrafında oluşan efsanelere değinilmiştir. Fıkra ve
efsanelerin halkın yaşamının çeşitli yönlerine değindiği açıklanır. Halkın bu türlerde ümitlerini,
arzularını ve görüşlerini belirttikleri ortaya konulmaktadır (Durdıyev, 1967).
Şükürov tarafından 1967 yılında yayınlanan Ezrail Bilen Garip (Ertekiler, Rovayatlar,
Yomaklar) adlı kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde masal örnekleri bulunmaktadır.
İkinci bölümde ise efsane türleri yer almaktadır. Burada “ Köhneürgenç’in Minaresi ” , “ Soltan
Sancar ve Dürübe Hanım ” adlı efsaneler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde anekdotlar yer alır
(Şükürov, 1967).
Şehrislamın Sırrı, Esen Atagarrıyev tarafından 1968 yılında yazılmıştır. Şehrislam’ın
bulunduğu yerde yerli halkın oradaki harabelerle ilgili inançları anlatılmaktadır. Beherden şehrinin
kurulmasıyla ile ilgili anlatılan efsaneye yer verilmiştir. Adı geçen eser 58 sayfadan ibarettir
(Atagarrıyev, 1968).
Seyidov’un 1969 yılında yayınladığı Türkmen Halk Edebiyatı Bibliyografyası, adlı eseri 18701966 yılları arasında yapılan Türkmen Halk Edebiyatı ile alakalı Türkmen ve Rus bilim
adamlarının yapmış olduğu çalışmaları içine almaktadır. Bahsi geçen eser 106 sayfadan
oluşmaktadır. Sekiz bölümden mevcut bu eserin dördüncü bölümünde Türkmenistan’da yapılan
efsane ile ilgili çalışmalara değinilmektedir (Seyidov, 1969). Bu eser 2011 yılında Dr. İhsan
Kalenderoğlu tarafından Türkçeye aktarılmıştır.
Durduyev’in 1970 yılında yazmış olduğu Cadılı Senet, adlı kitabında Türkmenistan’daki
bahşılık ve bahşılık geleneğine değinilmiştir. Bu eserinde bahşılarla ilgili efsanelere de yer
vermiştir (Durduyev, 1970).
Türkmenistan’ın

Toponomik

Sözligi,

Soltanşa

Ataniyazov

tarafından

yazılmıştır.

Türkmenistan’daki yerleşim yerleriyle ilgili verilen isimlerin nereden ve hangi anlama geldiğinin
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anlatıldığı özel isimler sözlüğüdür. Bu eser 1970 yılında yazılmış olup 305 sayfadan ibarettir.
Soltanşa bu eserinde yer isimlerinin nereden ve hangi anlama geldiğini verirken bazı yerlerle ilgili
efsanelere de yer vermiştir. Bunlar: Arçman, Aşkabat, Babadurmaz, Bayramalı, Bayhatın, Baragız,
Buldumsaz, Garrıgala, Gelen- Göresen ,Göroglının Govagı, Doktarböken, Dövkesen, Dülgülata,
Yeroyulanduz, Cigerbet,

Zülpükar, Yılanlı, Kapıras,

Kırkgız, Margız, Markişi, Masat –

Misiryan, Nargız, Pulhatın, Sazanda, Sakar, Ekizak, Üçkersen, Hoceypi, Çeç, Ersarı (Ataniyazow,
1970).
Amanmırat Baymıradov tarafından 1975 yılında Türkmen Halk Rovayatları, adlı doktora tezi
hazırlar. Bu tez beş bölümden müteşekkildir. Giriş bölümünden sonra:
Birinci bölümde efsaneler hakkında genel bilgilere yer verilir ve efsane tasnifleri üzerinde
durulur. Aynı bölümün devamında diğer halk edebiyatı türleri ile legendanın münasebeti ele
alınır.
İkinci bölümde ise legenda ve rovayatların hususiyetlerinden bahsedilir, bunların tarih ve
mitlerle olan münasebetlerine yer verilir.
Üçüncü bölümde ise legendanın yazılı edebiyata kaynaklık etmesinden ve bunun oluşturduğu
etki üzerine değinilir.
Baymıradov, Netice bölümüyle doktora tezni tamamlar. Bahsi geçen tezde yüklü miktar efsane
örneklerine yer verir. Bu efsaneleri Türkmenistan’ın Gol Yazmaları İnstitündeki derlenen arşivden
almıştır. Kendinin derlemiş olduğu legenda ve rovayatlar da mevcuttur (Baymıradov, 1975). Bahsi
geçen çalışmada Mahtumkulu efsaneleriyle ilgili örneklere yer verilmiştir. Fakat bunlar üzerinde
metin tetkik çalışmasına gidilmemiştir.
Türkmen Folkloru Hezirki Zamanda (Makalalar Yıgındısı) I, kitabı K. Seyitmıradov ve Ş.
Halmıradov tarafından 1976 yılında yazılmıştır. Bu kitapta Türkmenistan genelinde yapılan
efsane ve diğer sözlü edebiyat ürünleri, derleme çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir
(Seyitmıradov&Halmıradov,1976).
Kakalı Berkeliyev’in 1980 yılında hazırladığı Türkmen Halk Dörediciligi Boyunça Görkeziçi,
adlı eser muhtevası yönü ile bibliyografik bir eserdir. Bu eser 65 sayfadan ibarettir. 20. yy.
başından 1960 yılına kadar olan Türkmen sözlü edebiyat çalışmalarını içine almaktadır. Aşır
Seyidov’un hazırlamış olduğu Türkmen Halk Edebiyatı Bibliyografyası, adlı eserden farkı
bibliyografya da mevcut olan edebi eser ve makalelerin içerikleri hakkında kısa bilgi vermersidir
(Berkelliyev, 1980).
Türkmen Folklor Prozasının Tarıhı Evolyutsiyası, Amanmırat Baymıradov tarafından 1982
yılında yazılmış olan eser 164 sayfa olup, beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar:
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Birinci bölüm “ Mif ve Onuň Folklor Prozasınıň Kemale Gelmeginde Oynan Rolı ” başlığı
altında mitlerin oluşumu, türleri, teşekkülü, toplumun yaşamına ve nesir türüne olan katkısı ile
ilgili umumi bilgilere yer verilmiştir.
İkinci bölüm “Legendaların Tarihi Evolutsyası” adı ile efsanenin tarihi evriminin anlatıldığı
bölümdür. Efsanenin geçirmiş olduğu evreleri dört bölüme ayırmıştır. Bunlar:
1. İlk sosyal hayatın geliştiği dönemde, kölelik formasyonunun başlangıç ve orta
evrelerinde oluşan efsaneler.
2. Kölelik sonrasında ve feodalizm başlarında oluşan efsaneler.
3. İslam diniyle ilgili oluşan efsaneler.
4. Orta asırdan sonra oluşan efsaneler.
Ayrıca efsane türleri hakkında da bilgiler verilmiştir. Kozmogonik efsaneler, etiyolojik
efsaneler, tarihi efsaneler, toponomik efsanelerin türleri, teşekkülü ile ilgili genel bilgilere yer
vermiştir .
Üçüncü bölüm “ Hekayatlarıň Canr Özboluşlıgı ve Olarıň Tarıhı Evolutsyası ” adı altında
hikâyelere değinilmiştir. Bu bölümde hikâye türü ile ilgili umumi bilgilere yer verilip, hikâye ve
efsane arasındaki var olan bağlantıya değinilmiş. Ayrıca hikâye türünün tarihi gelişimine vurgu
yapılmıştır.
Dördüncü bölüm “ Rovayatlarıň Tarıhı Etapları ve Olarıň Çeper Poetikası ” başlığı altında
rivayetlerin tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur. Bu bölümde efsane ve rivayet kavramları
arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Beşinci bölüm “Rovayatlarıň Görnüşleri ve Olarıň Ayrıtınlıkları” adlı bölümdür. Bu bölümde
rivayetlerin tasnifleri üzerinde durulmuştur. Rivayetleri üç bölüme ayırmıştır. Türkmen
rivayetleri: 1. Tarihi rivayetler 2. Toponomik rivayetler 3. Etiyolojik rivayetler olmak üzere üç ana
başlık altında toplanmıştır (Baymıradov, 1982). Ayrıca bu bölümde Mahtumkulu ile ilgili efsane
örneklerine yer verilir. Bu örnekler üzerinde metin analizine gidilmemiştir.
Türkmen Halk Poeziyası, Baba Veliyev tarafından 1983 yılında yayınlanmıştır. Bahşılarla ilgili
anlatılan rivayetleri içine almaktadır. Bir bahşının kullanmış olduğu müzik aletine zamanla kendi
adının verilmesi anlatılmıştır. Bununla birlikte Huttal atlarının nesli

yabani deniz atlarına

dayandığı belirtilmiştir (Veliyev, 1983).
Amanmırat Baymıradov, 1983 yılında Mahtumkulu efsanelerini topladığı Magtımgulı Hakında
Rovayatlar ve Legendalar, adlı kitabında Mahtumkulu ile ilgili efsaneleri toplayıp yayınlar. 195
sayfa olan bu eserde 86 adet Mahtumkulu ve ailesi etrafında teşekkül eden efsane metinlerine
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değinilir (Baymıradov, 1983). Bahsi geçen eserdeki Mahtumkulu efsaneleri ile ilgili metin analizi
ve motif çalışması yapılmamıştır.
Bunun dışında değişik zaman ve yerlerde yayınlanan gazete ve dergilerde Mahtumkulu ile ilgili
efsaneler neşredilmiştir.
İbi Sina Hakında Rovayatlar (Yaşlar üçin) bu kitap Arazbay Öräyev tarafından 1983 yılında
yazılmış olup, 103 sayfadan ibarettir. Ön sözün devamında Lokman Hekim hakkındaki masal
bölümünden sonra, 43 adet İbni Sina ile ilgili derlenmiş efsaneye yer verilir. Ayrıca son bölümde
Lokman Hekim’in nasihatlarına yer verilmiştir (Öräyev, 1983). Bu çalışma da metin neşretme
amacı güdülmüştür.
Sarman Atanıň Rovayatları (Poemalar), Memmet Seyidov tarafından 1984 yılında yazılmıştır.
Lokman Hekim, Karun, Dan Yıldızı ve altın hakkında efsaneler bulunmakla birlikte metin
yayınlama amacı güdülmüştür. Ayrıca bu çalışmada 16 efsane metni mevcuttur. Bu efsane
metinleri manzum şeklinde yazıya geçirilmiştir (Seyidov, 1984).
Tarıhdan Galan Izlar, Esen Atagarrıyev tarafından 1989 yılında kaleme alınmıştır. Tarihi
konulara değinilen bu eserde Gızılcagala (Bozgala), Farabibi, Etrek Nehr’inin taşması, hazinelerin
ejderhalar tarafından korunması, anıtmezarlar ve Yolkuş’la ilgili efsane örneklerine yer verilmiştir.
Bu eser toplam 174 sayfadan oluşmaktadır (Atagarrıyev, 1989).
Türkmen efsaneleri üzerine 1917-1991 yılları arasında yapılan çalışmalarda çoğunlukla rejimi
destekler mahiyettedir. Tarihi şahıslarla ilgili derlenen efsanelerde onların inançlarından ziyade
yiğitliği ve mecazi aşk konuları öne çıkarılmıştır. Dini mahiyetli efsaneler rejime aykırı olduğu
için sakıncalı olarak kabul edilmiş ve onlar tercih edilmemeye çalışılmıştır (Durduyev, 1967 &
Günay, 1993). Türkmen efsaneleri üzerine yapılan derleme çalışmalarıyla birlikte birçok sözlü
edebiyat ürünleri yazıya geçirilmiştir. Derlenen bu sözlü edebiyat ürünleri Türkmence olarak
yayınlanmıştır.1950’li yıllara kadar derleme ve neşretme şeklinde devam eden çalışmalar 195055’li yıllardan sonra teorik olarak yapılmaya başlanır (Şahin, 2011, s.38). 1970’li yıllara
gelindiğinde meyvelerini vermeye başlamıştır.
Sonuç olarak 1917-1991 yılları arasında yapılan çalışmalar efsaneleri kayıt altına alma,
yayımlama ve araştırma –incelenme yönünden verimli olmuştur. Bu dönemde efsanelerle ilgili
tasnif çalışmaları yapılmıştır. Fakat Mahtumkulu efsane metin örnekleri gazete yazılarında ve
yayınlanan bazı eser, araştırmalarda mevcuttur. Mahtumkulu efsane metinleri iki kitapta
neşredilmiş ve bunlar üzerine ilmi bir çalışma yapılmamıştır.
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1.1.3 1991 Yılı Sonrası Yapılan Efsane Çalışmaları
1991 yılında Türkmenistan bağımsızlığını ilan eder. Bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte
Türkmenistan’daki efsane çalışmaları belirli bir zamana kadar 1917- 1991 yılları arasındaki gibi
devam eder. Bu dönem Türkmen kimliğinin ön plana çıkması için özellikle milli ve manevi
değerleri yansıtan eserler yayınlanır. Türkmenistan’ın manevi büyükleri olarak kabul edilen
Köroğlu, Dede Korkut, Mahtumkulu, Yunus Emre gibi şahsiyetlerin eserleri öncelikli olarak
yayınlanır. Ayrıca bu dönemde yayınlanması yasaklı olan Dede Korkut, Köroğlu Destanı gibi
eserlerin metinleri yayınlanmıştır (Şahin, 2011, s.39).
Musulman Rovayatları (Mifonimlerin Düşündirişli Sözlügi), A. Orazov tarafından 1991 yılında
yayınlanmıştır. Bu kitap 36 sayfa olup iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde Allah, melekler,
peygamberler, Hz. Muhammet, cinler, ahiret, mucizeler gibi kavramlar Kuran’dan alınan
rivayetlere mataryalist bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. İkinci bölümde ise Müslüman
rivayetlerinde geçen isimlerin sözlüğü oluşturulmuştur (Orazov, 1991).
Taley (Türkmen sazları hakında rovayatlar) Yusup Berdiyev tarafından 1991 yılında yazılmış
olan bu kitap 51 sayfadan müteşekkil olup, Türkmen müzik aletleri, bahşıları ve kırk kızın kayıp
olmasını içine alan efsane metin örneklerine yer verilmiştir (Berdiyev, 1991).
İlaman Bagşı Hem de Onun Folklor Mirası, Amanbay Mıradov’un Türkmen bahşılardan
derlemiş olduğu efsane, fıkra ve hatıratlara yer verir. Derlenen efsaneler şunlardır:
Ansa: Türkmen şairlerinden Mollanepes, Hive’ye gezmeye gider. Hive Han’ı Mollanepes’in
şehre geldiğini öğrenir. Hive Hanı hemen bir yarışma tertip ettirir. Onu kendi köşkünün şairi ile
yarıştırır. Mollanepes, köşk şairini üç gün süren yarışın sonunda yener. Han ona köşk şairliği
teklifinde bulunur. Mollanepes, Han’a okumuş olduğu bir şiirle köşk şairi olamayacağını söyler.
Han da ona izin verir.
Gönlü Alan: Türkmen sazlarından olan “ Gönlü Alan” adlı müzik aletinin nasıl ortaya
çıktığının anlatıldığı efsanedir.
Elden Gider: “Elden Gider ”şarkısının ortaya çıkışını anlatan bir efsanedir.
Çok Pınar: Şair Kemine’nin hazır cevap olmasını konu alan efsanelerdendir.
Yuvarlak Tepe: Yuvarlak Tepe’nin nasıl meydana geldiğinin konu edildiği efsanedir.
Akmaya’nın Yolu: Samanyolu galaksisinin nasıl oluştuğunu anlatan bir efsane türüdür.
Gelende Vardır: Gelende Vardır, şarkısının ortaya çıkışının yer aldığı efsanedir.
Gonurtaş: Türkmen sazlarından olan “ Gonurtaş” adlı müzik aletinin nasıl ortaya çıktığını konu
alan efsanedir.
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Ak Eşekli: Bir bahşının kendine “ Ak Eşekli ” adını koymasının mevzu bahis olduğu efsane
türüne örnektir.
Köroğlu’nun Ölümü: Mahtumkulu, Köroğlu’nun 39 destanını dinlemesinden sonra 40.
destanını dinleyememiştir.
Şeytan’ın Eşeği: Dutarın yapılışı ve bu esnada cereyan eden hadiseleri içine alan efsanedir.
Sarı Coldav’ın Kuyusu: Meydana gelen bir gölün nasıl isim aldığını anlatıldığı efsanedir. Bahsi
geçen eser daha çok bir derleme çalışmasıdır ( Muradov, 1992).
Rovayatlarda Tarıhı Şahslar, Amanmırat Baymıradov tarafından 1992 yılında yazılmış olup
204 sayfadan müteşekkildir. Lokman Hekim, Davut(as), Makedonyalı İskender, Bukrat, İbni Sina,
Mahtumkulu, Timur Lenk gibi tarihi şahıslar hakkında efsanelere değinilmiştir. Lokman Hekim
ve Mahtumkulu’nun halk edebiyatındaki tartışmalı olarak kabul edilen meseleleri incelenmiştir
(Baymıradov, 1992). Adı geçen eserde Mahtumkulu efsane örnekleri verilmiştir fakat metin
analiziyle ilgili değerlendirmede bulunulmamıştır.
Mıralı ve Soltan Söyün, Govşudov tarafından 1994 yılında yazılmıştır. Sultan Hüseyin Baykara
ve Ali Şir Nevai etrafında teşekkül etmiş efsanelerin anlatıldığı küçük bir kitapçık. Bu eser, bir
neşir etme çalışmasıdır (Govşudov, 1994).
Hazına (Rovayatlar, Hekayatlar, Tımsallar), Ümür Esenov tarafından 1995 yılında yazılmıştır.
Hayvanlar hakkında misaller, Yaşam hikâyeleri, Yabani insanlar, Ayılar hakkında hikayeler ve
Halk hazinesinin gözleginde gibi bölümlerden oluşmaktadır (Esenov, 1995).
Gadimi Horezmin Yüregi, Hemra Ödäyev tarafından 1995’te neşredilmiştir.Tarihi konulara
değinilmiştir. Tarihi konular anlatılırken çeşitli efsanelere değinilmiştir. Kitapta bahsi geçen
efsane özetleri şöyledir. Birinci olarak Harezm ve Türkmen isimlerinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili
efsanelere değinilmiştir. İkinci ise şehirde kırk

minareli mescit bulunur ve bu şehirdeki

mescitlerden birinde kılınan vakit namazlarından birine kırk bin insanın iştirak etmesi ile ilgili
efsaneye yer verilir. Üçüncüsü ise kırk mollanın düşmana esir düşmemek için Allah’tan ölümü
dilemesi ve Allah’ın onların duasını kabul etmesiyle ilgili anlatılan efsaneye değinilir. Dördüncü
ise Törebeg’in kabrinin dışında bulunan kümbeti Timur’un yıktırmasıyla ilgili efsaneye,
Necmettin Kübrevi ve Sultan Ali’den kalan mimari eserleri göstermek için halk arasından “Üç yüz
altmış” olarak adlandırılmaktadır. Beşinci olarak verilen efsane örneğinde ise Harezm’deki mimari
eserlerle ilgili anlatılan efsaneye göre Kabe’ye gitmenin meşakkatli olmasından dolayı görülen bir
rüyada Hz. Muhammed’in Harezmlilere kendi Kabelerini yapmaları için izin verilmesiyle ilgili
anlatılan efsaneye ve Gulgerdan’ın kabri ile ilgili anlatılan efsanelere değinilmiştir. (Ödäyev,
1995).
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Adat (Türkmenin milli dep – dessurları), 1995 yılında Arazbay Ödäyev tarafından yazılmıştır.
Türkmenlerin örf ve adetleri konu edinilmektedir. Örf ve adetlere yer verilirken onlarla ilgili
efsane örneklerine değinilmiştir. Bu eser 306 sayfadan müteşekkil olup, şu adetlerle ilgili efsane
örneklerine değinilmiştir: Çocuğa isim koymak, nam salmak, sünnet olmak, oğul evlendirmek kız
çıkarmak gibi (Ödäyev, 1995).
Turkmenskiye narodniye destany legendy i pritchi eskperemtalniy nomer jurnala “Asgabat”
adlı dergi 1996 yılında kitap haline getirilerek baskısı yapılır. Bu kitap Rusça olarak basılır ve
burada Türkmen efsane örneklerine değinilmektedir. Bunlar:
Çernowa’nın tarafından kayıt altına alınan “Leyleklerle ilgili efsane” adlı efsanede leyleklerin
yaşayışına değinilmiştir. Bu efsane nazım olarak yazılmıştır (Çernowa, 1996).
Ayrıca “Güzel kızın dansı” adlı efsanede güzel bir kızın başından geçenlerin anlatıldığı
efsanedir. Bu efsane de manzum olarak yazılmıştır. Kim tarafından rivayet edildiğine
değinilmemiştir (Çernowa, 1996).
Çernowa’nın tarafından kayıt altına alınan “İki efsane” adlı efsanede kalenin birinde yapılan
savaşa değinilmiş ve bu savaşta insanların çekmiş olduğu sıkıntı ve acılara yer verilmiştir
(Çermowa, 1996).
Sim tarafından Rusça’ya tercüme edilen “Aşk acısı” adlı efsanede şahın oğlunun hastalığını
İbni Sina’nın tedavi etmesinin konu edildiği efsanedir (Aşkabat, 1996).
Gönübek, Niyazmırat Niyazgulıyev tarafından 1999 yılında Türkmenistan’ın meşhur
bahşılarından Amangeldi Gönübek etrafında teşekkül etmiş efsaneler derlemiştir. Bu efsaneler
Amangeldi Gönübek’le ilgili yazılmış eserlerden derlenmiştir. Bu kitap 100 sayfadan ibarettir
(Niyazlıyev, 1999).
Ruhnama I, Türkmenistan’ın birinci devlet başkanı olan Saparmırat Türkmenbaşı tarafından
2001 yılında yazılmıştır. Bu eser bir devlet başkanının halkına öğüdü ve nasihati niteliğindedir.
Bahsi geçen eser de Türkmen andının nereden geldiği, Oğuz Han ve diğer tarihî şahıslarla ilgili
efsaneler ve hikâyeler mevcuttur. Ruhnama I, kitabı 406 sayfadan ibaret olup değişik dillere
tercümesi yapılmıştır (Türkmenbaşı,2001).
Ruhnama II, Ruhnama I kitabının devamı niteliğindedir. 2004 yılında yayınlanmıştır. Bu eser
de tarihî Türkmen şahsiyetleri ve diğer konularla ilgili efsane ve hikâyeler mevcuttur. Bahsi geçen
efsaneler daha çok anlatılan konulara örnek vermek amacıyla esere dahil edilmiştir (Türkmenbaşı,
2004).
Türkmen Galaları Hakkında Rovayatlar, Bayrammırat Baymıradov tarafından 2004 yılında
yazılmıştır. Türkmenistan’da mevcut olan 57 adet kale ilgili efsane metin örneklerine değinilmiş
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olup bahsi geçen eser 176 sayfadan ibarettir (Baymıradow, 2004). Bu çalışma da ilmi inceleme
amacıyla yazılmamış daha çok derlenen efsaneleri yayınlama amacı güdülmüştür.
Mukaddes Ruhnama Rovayatlarının ve Hekayatlarının Gımmmatlıgı, Nuri Seyidow tarafından
2005 yılında yazılmıştır. Türkmenistan’ın birinci devlet başkanı Saparmırat Türkmenbaşı’nın
Ruhnama adlı kitabında geçen efsane ve hikâyelerin tespiti yapılmıştır. İki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm de vatanın değerinin anlatıldığı efsane ve hikâyeler, ikinci bölüm de
ise ruh yüceliği hakkındaki efsane ve hikâyeler verilmiştir. Bu kitap 65 sayfadan ibarettir
(Seyidow, 2005).
Metin Ergun’un Türk Dünyası Efsanelerinde Değişime Motifi 1, adlı eseri 1997 yılında Türkiye
de yayınlanmıştır. Bu eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye ve Türk dünyasına
ait efsane kavramları üzerinde durulmuştur. Türkiye dışındaki diğer Türk kavimlerinde efsanelerle
ilgili yapılan çalışmalara değinilmiş ve tasniflerine yer verilmiştir. İkinci bölümde şekil değiştirme
motifi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise şekil değiştirme motifi kataloğu oluşturulmuştur
(Ergun, 1997a).
Ergun’un Türk Dünyası Efsanelerinde Değişime Motifi 2. cildinde ise Türkiye ve diğer Azeri,
Türkmen, Özbek, Kırgız, Kazak, Kazan, Başkurt, Yakut, Hakas, Tuva, Karakalpak, Çuvaş,
Karaçay, Gagauz, Uygur, Kırım, Dolgan, Kumuk, Tofa, Şor, Teleüt, Telegit, Baraba gibi Türk
kavimleriyle ilgili efsane örneklerine yer verilmiştir. Türkmen efsane örneklerinden otuz sekiz
adet mevcuttur (Ergun, 1997b).
Ergin’in hazırladığı Ali Şir Nevayi Etrafında Teşekkül Etmiş Özbek ve Türkmen Rivayetleri, adlı
doktora tezi 2003 yılında yayınlanır. Nevai ile ilgili Türkmen ve Özbekler arasında sözlü geleneğin
ürünü olan halk anlatıları incelenir. Tez beş bölümden ibarettir. Birinci bölümde biyografisi ve
eserleri üzerinde durulur. İkinci bölümde efsane-rivayet arasındaki ilişkiye değinilir. Üçüncü
bölümde efsanevi kişiliğine değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise rivayetler incelenir. Beşinci
bölümde ise mevcut olan metinlere yer verilir (Ergin, 2003).
1991 yılı sonrası Türkmenistan’da yapılan efsane çalışmaları genel anlamda efsane metin
derleme ve neşretme çalışmaları devam etmiştir. Ayrıca Türkmenistan dışında Türkmen efsaneleri
ilgili efsane çalışmaları az da olsa yapılmaya devam edilmektedir. Üzerinde durulan dönem de
Türkmenistan’da efsane metinleri derleme ve yayınlama çalışmaları devam etmiştir. Mahtumkulu
efsane metinlerinin bu dönemde

yeni baskıları yapılmış fakat

yapılmamıştır.
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üzerine ilmi bir çalışma

1.2 Birinci Bölüm Özeti
Bu bölümde; Türkmenitstan’da folklor çalışmalarının ne amaçla başladığı, bu çalışmalara
kimlerin katıldığı ve ilk Türkmen folklorcuların kimlerden etkilendiğine değinilmiştir.
Türkmenistan’da

efsane

çalışmaları

üç

bölümde

incelenmiştir.

Birinci

dönemde,

Türkmenistan’daki efsanelerle ilgili ilk ürünlerin ve nerede yayınlandıklarına değinilmiştir. İkinci
dölümde, yapılan efsane çalışmalarının kayıt altına alma, derleme ve yayınlama açısından verimli
oldukalarına değinilmiştir. Üçüncü dönemde, efsane çalışmaları belli bir zamana kadar ikinci
dönemdeki gibi devam etmiştir. Bu dönemde Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle milli
ve manevi değerlerin ön planda tutup, Türkmen kimliğini oluşturmak için tarihî Türkmen
büyükleriyle ilgili eselere ve Türkmenistan dışında yapılan çalışmalara yer verilmektedir.
İkinci bölümde, efsane kavramı üzerinde durulacaktır. Efsanenin tanımları, özellikleri ve
problerine değinilecektir. Ayrıca efsane tasniflerine yer verilecektir.
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2. BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde efsane nedir? Sorusunun cevabı aranmış ve efsanenin özellikleri üzerinde
durulmuştur. Batı da ve Türkiye’deki efsane kavramı ve tanımlarına yer verilmiştir. Bununla
birlikte Türkmenistan’da mevcut olan efsane tanımlarındaki problemlere değinilerek, bu
problemlere analitik yaklaşım sergilenmiştir. Rivayetin ne olduğu ve tasnifleri üzerinde
durulmuştur. Leganda ve rovayat kavramlarının kıyaslaması yapılarak, problemler gün yüzüne
çıkarılmaya çalışılmıştır.

2.1 Efsane Kavramı Üzerine
2.1.1 Efsane Nedir?
Efsane teriminin tanımı yapılmadan önce bu kelimenin kökenine yani etimolojisine değinmek
gerekir. “Latincede (legendus) kelimesinden gelen efsane (İngilizcede legend, Fransızcada légede,
Almancada legende, İtalyancada leggenda, İspanyolcada leyenda) bu şekilde kullanılır”
(Sakaoğlu, 2009, s.19).Ayrıca Türkiye ve Türk dünyasında efsane kavramı şu şekilde verilmektedir:
Anadolu Türkleri arasında efsane, menkıbe, esâtir ve mitoloji terimleri yaygınlık
kazanmıştır. Anadolu dışında yaşayan Türklerden Azerbaycan arasında esatir, mif, efsane;
Türkmenlerde epsana, rovayat; Özbeklerde efsane, rivayet; Karakalpaklarda epsana,
legenda, anız, anız, engime; Kazaklarda anız,anız-engime, epsane-hikâye; Başkurtlarda
rivayat, legenda; Kırım Tatarlarında efsane; Kazan Tatarlarında rivayat, legenda, ekiyet,
beyt; Altay Türklerinde kuuçın, kep-kuuçın, mif-kuuçın, legenda-kuuçın; Hakaslarda kipçooh, legenda, çooh-çaah, az da olsa nımah; Tuva Türklerinde tool-çurga çugaa,töögü
çuğaa, genel olarak toolçurgu bolgaş töögü çugaalar; Şorlarda purungu çook, kep-çook,
erbek; Karaçaylarda aytıv, tavruh; Uygurlarda rivayet, epsene; Yakutlarda kepsen, sehen,
kepsel, bılırgı sehen; Doldanlarda çukçah ; Tofalarda uleger; Çuvaşlarda halap, mif,
legenda, az da olsa yumah; Kırgızlarda ulamış, mif, ılakap, comok vb. terimler efsane
karşılığı olarak kullanılmaktadır (Ergun,1997, s.1-2).

Ergun incelediğimiz alan olan Türkmen Halk edebiyatında efsane terimi karşısında “epsane”
ve “rovat” kavramını kullanmış, bunun yanında “legenda” terimine hiç değinmemiştir. Kaldı ki
“epsana” teriminin hem incelediğimiz kaynaklarda hem de yaptığımız araştırmalarda Türkmenler
arasında hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Türk Dünyası Edebiyat Tarihi II. Ciltte yine
Türkmenler arasında efsane karşılığında kullanılmayan “epsane, epsana, anız, anız-engime gibi
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isimlendirmelere yer verilmiştir. Bu terimler daha çok Kıpçak grubu ve Kazaklar için geçerlidir
(Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 2002, s. 5). Bu kaynaktan ve Ergun’ dan tetkik etmeden alıntı
yapan bazı araştırmacılar bu hatayı tekrar etmiştir (Oğuz vd., 2006, s.119).
Sakaoğlu’nun Alman Grimm Kardeşlere dayandırdığı efsane tanımı: “Efsane gerçek veya
hayali muayyen şahıs, hadise veya yer hakkında anlatılan bir hikâyedir” (Sakaoğlu, 2009, s. 19).
Yine Sakaoğlu’nun Kennet W.-Mary W.Clarke’den verdiği efsane tanımlaması şöyledir:
“Gerçek

veya

olması

muhtemel

inançlarla

şahıslar,

yerler

ve

hadiseler

hakkında

hikâyelerdir”(Sakaoğlu, 2009, s. 20).
Öcal Oğuz folklorcu Max Lüthi’den aldığı efsane tanımı şöyledir:
Efsane kavramı, duygusal bir anlatımla, anlatıcı tarafından bilinçli olarak gerçek olayların,
duygusal bir anlatımla, anlatıcı tarafından bilinçli olarak gerçek olaylar anlatıldığını iddia
eden, dinleyicilere bu olayın gerçek olup olmadığını, gerçek ise nasıl olduğunu düşündüren
ve gerçekten haberdar olmayı isteten, nesilden nesile sözlü aktarım yoluyla geçen ve
karakteristik bir şekle sahip anlatım türünün adıdır (Oğuz, 2006, s. 116).

Yukarıda

batılı araştırmacıların efsane tanımıyla ilgili düşünceleri belirtilmiştir. Bunun

yanında, Türkiye’de bu sahada ön plana çıkan araştırmacılar efsane tanımına dair
değerlendirmeleri şu şekildedir.
Elçin’e göre efsane şu şekilde tanımlanır: “ İnsanoğlunun, tarih sahnesinde ilk görüldüğü
devrelerden itibaren aynı coğrafya, muhit veya kavimler arasında gelişen ; zamanla inanç, adet,
anane ve merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masal” (Elçin, 1993, s. 314).
Sakaoğlu’nun efsane tariflerinden hareketle efsanelerin hususiyetleri:
“ a. Şahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılırlar.
b. Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır.
c. Umumiyetle şahıs ve hadiselerde tabiat üstü olma vasfı görülür.
ç. Efsanelerin belli bir şekli yoktur ; kısa ve konuşma diline yer veren bir anlatımdır.”
(Sakaoğlu, 2009, s. 20-21).
Ergun’a göre, efsane oluşumu şöyledir: Efsaneler meydana gelirken dayandığı bir başlangıç
noktası vardır, bunlar zuhur etme

aşamalarından geçmektedir. Mitlerinde içinde bulunduğu

efsaneler, zamanla orijinal şeklini almıştır. İnsanlar var oluş sebebini bilmediği obje ve hadiseleri
açıklama gereksinimi duymuştur. Bu açıklamalar, ilerleyen zaman dilimi içinde insanaların hayal
dünyalarına giren yeni fantastik öğlerle birleşerek efsanenin oluşmasını sağlar.
Geçmişte zuhur etmiş bir hadise ilerleyen zaman dilimi içinde insanların kurguları ve fantastik
hadiselerle birleşerek tarihi vakıa olmaktan çıkar ve efsane olur. Geçmişte yaşamış yiğit birinin
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olağanüstü davranış ve başarıları kendi bünyesinde toplanır. Böylece fantastik durumlarla
karşılaşınca zamananın ilerleyen vaktinde efsane türüne döner. Bu efsane türleri hadiselerin ve
kahramanların anıları insanların zihninde unutulmaya başaladığında zuhur eden bir kahraman veya
hadiselerin çevresinde bir araya gelirler. Bunlarla birlikte yeni fantastik öğeler eklenir.
Geçmişten gelen aktarmalar, kabul edilen yeni dinî inançlar etrafında birikir, o dinî buyrukları
geniş topluluklara anlatma misyonunu yerine getirir. Benzer şekilde dinin ileri gelenlerinin
başından geçen hadiseleri, başkalarına aktarılırken yapısına ilave edilen fantastik öğelerle
harmanlanarak efsaneye dönüşür. İnsanlar dinî buyrukları daha iyi nakil edebilmek amacıyla
ruhaniler etrafında çeşitli abartılı anlatmalar yapar. Şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki bir
hadise ya da olayın bir kahramanın etrafında efsane oluşturabilmesi için, hadise ya da kahramanın
insanlar nezdinde çok değerli olması veya onların hayatında iz bırakacak hadiselerde rol oynaması
gerekir (Ergun, 1997).

2.1.2 Rovayat ve Leganda Tanımları, Problemleri
Türkmenistan’da efsane terimi karşılığında iki sözcük birlikte kullanılmaktadır. İlki Arapça
kökenli “söylenti bir haber, söz veya hadisenin hikâyesi, hikâye edilen bir haber, söz veya hadise”
anlamındaki “rivâyet” terimi olup Türkmencesi “rovayat” şeklindedir (Devellioğlu,1998, s. 895).
Diğeri ise efsane anlamındaki Latince kökenli Legenda olup Rus dili üzerinden Türkmenceye
geçmiştir. Bu iki terim farklı anlamları karşılasalar da Türkmencede genel anlamda efsane türünün
karşılığıdırlar.
Genel anlamda rivayet Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğün
de şu şekilde tanımlanmaktadır. “Daha önce olan bir şeyi, bir haberi, söylenen bir sözü nakletme
aktarma demektir.” (Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, 2006,
s.158).
Kösäyew ve Çarıyew (1995) Türkmen Edebiyatı (8. Sınıflar için ) adlı eserde rovayat ve
legenda için şu tanımı yapmaktadırlar:
Rovayat kavramını gerçekte yaşanmış bir tarihi vakıa, şahıs ile alakalı masal hususiyetleri
taşıyan hikâyeye rovayat (legenda) denir. Rovayatlar kendi içeriklerine göre çeşit çeşit
olurlar. Onlar tarihi eserler, yurt adları, tarihi şahıslar, kahramanlar, şair ve ozanlar
hakkında değerli bilgiler verir. Rovayat masal hususiyeti taşımasından dolayı orada
belirtilen şahıs, hadise devamlı olacakmış gibi gerçek yaşamında büyütülüp, değiştirilip ya
da fantastik biçimde verilir (…). Tarihi şahıslar ayrı ayrı dönemlerde yaşamıştır. Onların
hayatta yapmış olduğu hizmetleri çok büyük olduğundan masaldaki yiğit ve pehlivanlar
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gibi betimlenir. Bu sebepten Halk edebiyatı ürünleri diğer eserlerden farklılaşır. Sonunda
belli bir vakıa, hadise var olduğu için rovayatlar tarihi hakikate çok yakın olur (s. 20).

Bu tanımda görüleceği üzere Türkmen araştırıcılar efsanenin tanımını sadece tarihte yaşamış
şahıslar, yer isimleri, şair ve ozanlar, tarihi kahramanlarla sınıflandırıp, yaratılış konulu ve mitik
vasıf taşıyan efsaneler dâhil edilmemiştir. Tanımda “masal hususiyetleri” denilerek bir nevi masal
ile efsane terimleri yan yana getirilmiştir. Ancak efsane masala her yönü ile benzemez, belli birkaç
hususiyeti açısından benzer. Bu sebeple tanımda muğlâk ifadelere yer verilmiş, masal hikâye
türüne hangi özellikler bakımından benzediği belirtilmemiştir.
Diğer bir rivayet tanımı ise, “masallara benzemeyen folklor düz yazısında halkın tarihi ile direkt
bağlantısı olan onu belli oranda anlatış usulü olarak hesaplar” (Baymıradov, 1982, s. 96).
Türkmen araştırıcı Baymıradov’un tanımlamasında efsanelerin masallara benzemediği ve
halkın tarihi ile iç içe olduğunu ve bunun anlatış biçiminin olduğunu belirtip, yaratılış, mitik ve
olağan üstünlük yönlerine hiç değinmemiştir. Bununla birlikte efsanelerin özelliklerinden olan
inandırıcılık yönüne ve Pertev Naili Boratav’a göre kısa anlatım türü olduğuna hiç değinilmemiştir
(Oğuz, 2006, s.120). Efsanelerin bazı yönleri masalla ortaktır. Bilge Seyidoğlu’na göre,
konuşmayla ifade edilmeleri, kısa olarak anlatılmalarıdır (Oğuz, 2006, s.120). Fantastik ve hayali
öğeleri bünyelerinde barındırmaları, hem masalların hem de efsanelerin ortak özelliklerindendir
(Ergun, 1997, s. 47).
Bu konuyla ilgili Abdıllayev, “ rovayatların çoğu ayrı ayrı yerlerde (şehirler, köyler, nehirler
gibi ) verilen adlar ve tarihi ya da efsanevi insanlarla hem de vakıalarla ilgilidir ” (…)
“Rovayatların çoğu ayrı ayrı tarihi şahısların hayatında olan önemli vakıalardan söz eder”
(Abdıllayev, 1963, s. 231).
Abdıllayev’in tanımında yer isimleri verilir, tarihi şahıslar ve vakıalardan bahsedilir. Yaratılış
ile ilgili efsanelere ve mitik

efsanelere hiç değinilmemiştir. Ayrıca efsanevi şahsiyetlerin

olağanüstü yönlerinin olduğu belirtilmez, Seyidoğlu’dan hareketle sözlü geleneğin bir ürünü
olmasına ve kısa anlatı türünün olduğuna hiç değinilmemiştir.
Geldiyew ve Yazımow (1997) adlı Türkmen edebiyatı VII. sınıflar için ders kitabında bu
konuya şu şekilde yer verilir:
Tarihte olup geçen ya da olma olası ihtimal tarihi vakıalar, şahıslar hakkında halkın
arasında meydana gelen sözlü anlatılara legenda ya da rovayat denir. Rovayatlarda
legendalarda halkın yaşayışındaki vakıaları anlatırlar. Rovayat ve legendalar çeşit çeşit
olabilir. Geçmişte yaşamış meşhur şahıslar, tanınmış şairlerin hayatı ve sanatı, saz ve
sözlerin ortaya çıkış tarihleri ile ilgilidir. Şehirlere ve yerlere isim verilmesi hakkındaki
halk anlatılarından rovayat ve legendalar ortaya çıkar. Rovayatların muhtevası çeşit çeşittir.
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Kimi yer yurt, insanlar,

vakıalar hakkındaki söylenti ve hikâyeler sadece kendi

ortamlarında meşhur, diğer yerlerde bilinmeyebilir. (…)Rovayatlarda sözü edilen
hikâyelerin hepsi hayatta gerçekten yaşanmış demek doğru olmaz. Çünkü birçok rovayatta
vakıalar olduğundan farklı gösterilir. Birçoğu tasavvurlar sonucu ortaya çıkar. Bazı
anlatıcılar tarafından edebi hale getirilen fantastik unsurlardan da etkilendiği durumlar
olur.(…)Rovayatların birçoğunda gerçek yaşamda var olan hadiseler, vakıalar anlatılır. Bu
vakıa kendi zamanında yazıya geçirilmemiştir. Onlar halkın belleğinde saklanıp rovayat ve
legenda vasıflarını içine alır. Böyle rovayatlar Türkmen halkının geçmiş tarihini, halk
kahramanlarını,

meşhur klasik şairlerin hayatını ve sanatını yüceltip tarihi eserlerin

sırlarını ortaya çıkararak değerli materyaller olarak hizmet eder. Rovayatlar ilgi ile okunur.
Onlardaki masal özelliklerine bakmadan önce mizahi sözlere (fıkralara) yaklaşır ( s. 3132).

Yukarıdaki tanım efsanelerin tarihi ve meşhur şahıslar etrafında teşekkül etmelerini öne çıkarır.
Yer isimlerinin nasıl ortaya çıktığı genel hatlarıyla anlatılır. Bazı efsanelerin belirli yerlerde bilinip
diğer yerlerde bilinemeyeceğinden bahsedilir. Ayrıca efsane konularının tamamının gerçek
yaşamda yaşanmış olamayacağını, efsanelerin tasavvurlar sonucu ortaya çıkmasından ve
anlatıcıların buna hayali ve fantastik unsurlar eklemesinden beslenir. Efsaneler de dini unsurlardan
etkilenildiğinden bahsedilmemiştir. Ayrıca tanımda “masal vasfına bakmada doğası gereği mizaha
yakındır” ifadesi masal, mizah ve efsane terimlerini bağlantılar kurulmuştur. Masalın ve mizahın,
efsaneyle hangi açıdan benzeştiği belirtilmemiştir. Bu haliyle tanımda bir boşluk oluşmuştur.
Türkmen Sovet Ensiklopedisinde rovayat:
Halk edebiyatı ürünlerinin epik tarzlarından biri, o içeriği itibariyle bazı yönleriyle masala
yakındır. Rovayatta belli bir şahıs, çeşitli hayali karakterler, vakıalar hakkında anlatılanlar,
etkileyici söz olarak anlatıcılara ve dinleyenlere çok inandırıcı gelir. Halk rovayatları
milletin yaşantısıyla ilgili vakıaları, tarihi durumları beyan eder. Rovayatlar içeriği
itibariyle çeşitli konularda olabilir. Günümüze ulaşan halk rovayatlarının arasında tarihin
en eski dönemlerinin vakıalarını ele alanlarda vardır. Aleksandr Makedonski hakkında
anlatılan “İskender Padişah’ın boynuzu var” adlı rovayat buna örnek olur ( Rovayat :
Edebiyat, 1986, s.340).

Bu tanımda “epik tarzlarından biri” ve “bazı yönleriyle masala yakın” ifadeleri destan, masal
ve efsaneyi Halk edebiyatının aynı türü olarak algılanmaktadır. Bu türlerin hangi yönleriyle
efsanelere yakın olduğu ortaya çıkarılmalı ve kavram karmaşasına son verilmelidir.
Türkmen Dilinin Sözlügi’nde “rovayat’ın, “dilden dile nesilden nesil aktarılan hikâye, masal”
(Hamzayev, 1962, s.566).
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Hamzayev, rovayat teriminin tanımını verirken “hikâye” ve “masal” kavramlarını birlikte ele
alır. Bu türlerin efsane ile olan ortak yönlerinin belirtilmemesi hem kavram karmaşasına hem de
bunların arasındaki nüansların bilinmesine engel teşkil eder.
Aynı eserde, legenda şöyle tanımlanır: Legenda: 1.“Bir tarihi vakıa ya da insan hakkında
anlatılan rivayet, hikâye.” 2. “Olmayacak şeyler hakkında söylenti, masal” (Hamzayev, 1962,s.
414).
Legenda terimi için rovayata yakın bir tanım geliştirilip, “Olmayacak şeyler hakkında söylenti,
masal” ifadeleriyle efsanenin hayali ve olağanüstü taraflarına dikkat çekilir. Her iki tanımda da
mitik efsanelere hiç değinilmemiştir.
Rovayat, “ belli bir tarihi şahıs ya da tarihi vakıayla ilgili anlatılan hikâyelere, masallara rovayat
ya da masal denir ” (Şamıradov& Yazımov, 1961,s.81).
Türkmen araştırmacıları efsanenin tanımını belirli tarihi şahıs ve vakıa ile ilgili olması yönüne
değinip tanımı kısa kesmiştir. Boratav’a göre, masalın kendine has üslubu ve kalıplaşmış kuralları
olduğu için efsaneden ayrılır. Efsanelerde olayın sonu yer yer üzücü biterken masallarda olayın
sonu hep tatlıya bağlanır. Seyidoğlu’na göre, sözlü geleneğin ürünleri olan masal ve efsane
kavramları tek bir terimmiş gibi verilmiştir. Efsanelerde inandırmak esas alınırken masalda
anlatılanların yalan olduğu belirtilir. Efsaneler bir ve birden çok motif ihtiva barındırırken masallar
çok fazla motif ihtiva eder. Masallarda başlangıç ve bitiş formelleri bulunurken efsanelerde böyle
formeller yoktur (Oğuz, 2006, s.120-121).
Bütün bunlardan hareketle Türkmen Edebiyatında rovayat ve legenda değerlendirmeler
yapılabilir.
Rovayat, Leganda kavramlarının karışmasının temel sebeplerinden biri de bir çok Türkmen ilim
adamının eserlerinde yer verdiği şu şemadır.

GERÇEK BİLGİLER

Şema 2.1. Türkmen sözlü anlatı ürünlerinin ortaya çıkış şeması
Rovayat

Legenda

Masal

Rovayat

Legenda

Masal

Rovayat

Masal

Rovayat

Hikaye

Masal

Rovayat

Timsal

Didaktik Hikayeler

Rovayat

Hikaye

Destan

Kaynak: Baymıradow, 1982, s.103
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Rovayat

Yukarıda görüleceği üzere rovayat, masal, destan, efsane ve diğer türler tarihi malumat olarak
birbirinin devamı şeklinde verilmiştir. Bu durumda türler sanki birbirinden kopuk değil de
birbirinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Böylece ortak noktaları ile tanımlar ve terimler
birbirine karışmıştır.

2.1.3 Türkmen Efsane Tasnifleri
Türkmen efsaneleri üzerine yapılan araştırmalar daha çok derlenen efsane metinlerini neşir
etmeden müteşekkildir. Türkmen efsanelerinin tasnifi üzerinde çok fazla çalışma yapılmamıştır.
Türkmen efsane çalışmalarıyla ilgili yaptığımız araştırma da ulaşabildiğimiz kaynaklarda efsane
tasnifleri üzerinde M. A. Sakali ve Amanmırat Baymıradov durmuştur.
Sakali 1956 yılında yazmış olduğu Turkmenskiy Skazoçnıy Epos adlı kitabında büyülü masallar,
masal ve efsaneyi iç içe girmiş şekilde ele alıp şöyle bir tasnifte bulunmuştur:
1. Dini efsaneler
a. İncilde geçen peygamber efsaneleri
b. İslam dini ile ilgili olan evliya menkıbeleri
2. Tarihi efsanaler
3. Etiolojik efsaneler olmak üzere üç başlık altında incelemiştir (Sakali, 1956, s.71-73).
Sakali, bu tasnifinde efsane ve masalın bir içe içe girmiş olduğunu belirtir. Bunu İncil de geçen
peygamber kıssalarıyla örneklendirir. Özellikle Hz. Süleyman ile ilgili olanlar da onun kudretinin
hayvanlar ve cinlere geçtiği belirtmiş. Bu tarz olan hikayelerin masal mı yoksa efsane mi
olduğunun ayırt etme güçlüğüne değinmiştir.
Baymıradov, Rus halkbilimcileri takip ettiği için efsane ve rivayeti farklı türler olarak kabul
eder. Baymıradov, efsaneleri başlangıçta iki bölüme ayırır:
a. Legendalar
b. Rovayatlar, olmak üzere ikiye ayırmıştır (Baymıradov, 1982, s.34-80). Baymıradov, daha
sonra bunları kendi içinde bölümlere ayırmıştır. Baymıradov, legendaları dört bölümde incelemiş
ve bu bölümleri kendi içinde de tasnif etmiştir:
1. Kozmogonik legenda: Türkmen halkının arasında gökyüzündeki yıldız, gezegen ve cisimler
hakkında anlatılan efsaneler çoktur. Bu sebepten onları bilimsel olarak kozmogonik efsaneler
diyerek adlandırır. Elde edilen bilgilerin ışığında bu efsanelerde anlatılan konuları tasavvur ederek
onları aşağıdaki gruplara ayırmıştır:
a. Ay ve gün hakkındaki efsaneler.
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b. Gökyüzünde oluşan tüm doğal hadiseler hakkındaki efsaneler.
c. Gün, ay, sene hesaplamaları ve değişimlerine bağlı olan efsaneler, olmak üzere üç bölümde
incelemiştir.
2. Etiyolojik legenda: İnsanları, milletlerin, hayvanların ve genellikle canlı varlıkların
teşekkülü, beden organlarının, renklerin zuhur etmesini anlatmıştır. Etiyolojik efsaneleri kendi
içinde iki grupta incelemiştir:
a. İnsanların ve milletlerin oluşması hakkındaki efsaneler.
b. Hayvanların ve kuşların oluşması; renklerin ve beden organlarının zuhur etmesi hakkındaki
efsaneler olmak üzere gruplara ayırmıştır.
3. Tarihi legenda: Mitlerin, kozmogonik ve etiyolojik efsanelerin özelliklerini bünyesinde
barındırmıştır. Bunlar tarihi efsanelerin gelişmesini ve büyümesine vesile olmuştur.

Tarihî

gerçeğin efsanelerde gösterilmesine neden olmuştur.
4. Toponomik legenda: Tarihî gerçek ile mitolojik düşüncelerin karışmasıyla kendi kendine
oluşmamıştır. Bu masal özelliği göstermeyen folklor düz yazısının tarihi evrim sürecinin bir
bölümü olarak ortaya çıkmıştır.
Yukarıda da belirtiğimiz gibi Baymıradov, “ rovayatlar”ı legendalardan ayırmaktadır.
Rovayatlar tarihî olması ve gerçek hadiselerden oluşması nedeniyle legendalardan ayırmıştır.
Baymıradov, rovayatları üç başlık altında incelemiştir. Bunlar:
1. Tarihî Rovayatlar
2. Toponomik Rovayatlar
3. Etiyolojik Rovayatlar, olmak üzere üç grupta incelemiştir.
1. Tarihî Rovayatlar: Tarihi hadise ve şahıslar etrafında teşekkül eden, gerçek hikayelerin
anlatıldığı rivayet türlerine denir. Tarihi rovayatların, tarihi legendalardan farkı ise tarihte var olan
veya olması muhtemel tarihi şahıslar etrafında cereyan etmiş olaylar ve bu olaylarda meydana
gelmiş ya da gelmesi muhtemel vakıalar olarak tanımlamaktadır. Araştırmacı tarihi rivayetleri iki
grupta incelemiştir. Bunlar:
a. Tarihî olaylarla bağlantılı şahsiyetler hakkındaki rivayetler.
b. Şairler ve ozanlar hakkındaki rivayetler.
2. Toponomik Rovayatlar: Tarihin çeşitli dönemlerinde inşa edilen kale, köşk, cami,
kervansaray gibi yapılar hakkında rivayetler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu fantastik mazmundan
belli orandaki duru anlatılara toponomik rivayet denilmektedir. Kurgu ve yerelliği yönünden diğer
rivayetlerden ayrılmaktadır.
3. Etiyolojik Rovayatlar: Millet, boy, kabile adlarının verilişi ve onların etnik yapılarının
anlatıldığı rivayetler olarak değerlendirmiştir.
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Baymuradov, legenda ve rivayet arasındaki farkı şöyle izah eder: Legenda da olay örgüsü
hayallerle işlenir, olağanüstülük katılarak dinleyiciye aktarılır. Abartı geniş yer kaplamaktadır.
Rivayette ise olayın senaryosuna abartı ve olağanüstülük katılmadan dinleyicilere aktarılır.
Gündelik yaşamda hadisenin meydana gelip gelmeyeceğine değinilir.
Legendalar, rivayetlerin meydana gelmesinden sonra zuhur eder. Rivayetlerdeki tarihi real
hadiseler ortadan kaybolmadığı sürece legendalar meydana gelmez. Rivayetler ne zaman amacını
kaybederse ondan sonra legendalar gün yüzüne çıkar. Rivayetler legendaya dönüşebilir ama
legendaların ise rivayete dönüşmesi mümkün değildir.
Baymuradov’un Türkmen efsane tasniflerinde olduğu gibi Özbek efsane tasnifinde Kamilcan
İmamov da efsane ve rivayet kavramalarını birbirinden ayırmıştır. İmamov’un

da Rus

halkbilimcilerden etkilendiği gözlemlenmektedir. İmamov’un efsane tasnifi şöyledir:
1.Mitolojik efsaneler
a.Mabutlar, ilahlar ve pirler hakkındaki efsaneler
b.Etiolojik efsaneler
2.Dini efsaneler
3.Tarihi efsaneler
4.Toponomik efsaneler (Baydemir, 2011,s.65)
Kamilcan İmamov da rivayeti efsaneden farklı bir tür olarak ele alıp incelediği için onu şu
şekilde tasnif eder:
1. Muayyen vaka ve tarihi şahıslar ile ilgili rivayetler.
2. Toponomik rivayetler.
3. Sözlü gelenekte anlatılamaya başladığı anda yazıya geçirilen rivayetler,
4. Sözlü gelenekte anlatılamaya başladığı zamandan çok uzun bir süre sonra derlenen rivayetler
(Baydemir, 2011,s.71).
Bu çalışmada incelenen efsaneleri, 1962 yılında Belçika’nın Antwerp şehrinde yapılmış olan
“Uluslararası Halk Anlatıları Araştırma Topluğu”nun ortaya çıkarmış olduğu efsane tasnifini göz
önünde bulundurularak (Baydemir, 2011,s.66-70). Antwerb’te ortaya çıkarılan tasnif aşağıda
sırasıyla verilmiş olup,bu tasnife göre başlıkların altlarına da Türkmen şairi Mahtumkulu
efsanelerinin adları verilmiştir.
Etiyolojik ve eskatolojik efsaneler
I. Tarihi efsaneler ve medeniyet tarihi ile ilgili efsaneler
A. Medeniyetle ilgili şeylerin ve yerlerin menşei ile ilgili efsaneler
B. Belli yerlerle ilgili efsaneler
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Hacca Kavuştum
Kırk Kız Bövür
Sonudağ
C. İlk ve erken tarihle ilgili efsaneler
D. Savaşlar ve felaketlerle ilgili efsaneler
E. Seçkin kişilerle ilgili efsaneler
Adı Garrımolla Olsun
İnsanı Toprak Geçindirir
Gönüllü Verilen Toprak
Akıllı İnsan
Sözü Geçmedi
Yakma Pişersin, Kazma Düşersin
Değeri Bilinmeyecek
Yerinde Tespit
Mahtumkulu Halkın Kulu
Terlemem Gerekiyor
Sen Babanı da Geçmişsin
Vadideki Ses
Zeki Öğrenci
Yemeğimiz Bir Olsun
Açı Aç, Toku Tok İmiş
Allah’ın Kafası Şişmiyor mu?
Seni Yenecek Yoktur
Doğru Cevap
Yarı Yardan Ayıranın
Bize Nasip Olmadı
Bir Koynuna Salan İsterim
Hasret İle Yazılan Şiir
Üstat Yazguli’nin Pişmanlığı
İlim- İrfan Verecek Alim Bulun
Benden Size Üstatlık Yok
Ziyaret
Halka Faydası Olan İnsan
Hive Yolunda
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Gerçekleşmeyen Niyet
Ben Gerçeği Yazdım
Dil Helal Olmalıdır
Basılmayan Kitap
Benim Kitabımı Halk Okur
Kuran-ı Kerim’i Kimse Okumaz
Hive Han’ının Huzurunda
Yerinde Cevap
Ne Fayda
Hive Caddesinde
Akıl Hazinesi
Unutulur
Bizi Rezil Eder
Pişmanlık
Ne Bilsin
Mahtumkulu ve Nuri Kazım
Kaygılı Haber
İlimi Mahtumkulu Götürdü
Şiirin Gücü
Hoşa Buğdayı Temiz Olur
Sihirli Torba
Hile de Yerinde Bir Bahadırlıktır
Aslımdan Dönmem
Kudret
Yurdu Bilinmez
Ağaya Ağalık Yapmak
Çalınan Çocuk
Kurtarılan Kız
Tabiat Yardım Etti
Nakışlı Örtüler
Benim Nasihatim Dinlenmedi
Tersakan
Tuti Dilli Destan
Kasap Zaman
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Delalet İyidir
Taşı Sindirir
Ovada Biten Kavak Ağacı
Güzel Tabiatın Aşığı
Kuşu Konunca Yakala
Edepsizden Öğrendim
Şair Orazmenli
İki Şairin Dostluğu
Üç Dost
Talihli Kulun Payı Güzelsin
Karakuşu Yakalayıp Ateşe Attım
Hizmet Etsen Ehemmiyeti Olmaz
Mahtumkulu ve Begali
Değerli Misafir
Layık Talebeler
Biçip Gitti
F. İsyanlarla ilgili efsaneler
II. Olağanüstü varlıklar ve güçler / mitik efsaneler
A. Kader
B. Ölüm ve ölü
Ölüm Döşeğinde
C. Periler ve hayaletler
D. Hayaletlerin savaşları ve törenleri
E. Farklı dünyaların konukları
F. Tabiatın ruhları
G. Medeniyetle ilgili yerlerdeki hayaletler
H. Şekil değiştiren varlıklar
I. Şeytan
J. Hastalık ve sakatlık getiren şeytanlar
K. Olağanüstü (sihirli) güçleri ve hediyeleri kimseler
L. Mitik hayvanlar ve bitkiler
M. Hazineler
III. Dini efsaneler / Kahramanların ve tanrıların mitleri
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2.2 İkinci Bölümün Özeti
Efsane kavramı üzerinde durulacaktır. Efsanenin tanımları, özellikleri ve problerine
değinilmiştir. Ayrıca efsane tasniflerine yer verilmiştir.
Efsane kavramının Türkmen halk edebiyatındaki arka planına dair bilgiler verilmiştir. Efsane
kavramının Türkiye, Türk dünyası, Anadolu Türkleri ve Anadolu dışında yaşayan Türklerdeki
efsane ve legenda kavramıyla kesişim yerleri ve farklılıkları belirtilmiştir. Söz konusu
temellendirme Türk ve Batılı araştırmacıların değerlendirmelerinden hareketle yapılmıştır. Haliyle
efsanelerin özellikleri, oluşumu ve aktarımına ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu sayede Türkmence de efsane türünün karşılığı olan “ rovayat”ın diokronik semantiği de Batılı
ve Türk özdeşleri ile karşılaştırılmıştır.
Üçücü bölümde, Mahtukulu efsane metinleri hangi yöntem kullanılanılarak incelenecektir. Bu
yöntemde hangi metod kullanılacaktır. Kullanılacak olan metot da hangi aşamaların takip
edileceğine değinilecektir.
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3. BÖLÜM
YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmacı araştırmayı hangi bilimsel metod veya yöntemlerin üzerine bina etmiş
bunun üzerinde durulacaktır. Buna göre, hangi eserler kullanılmış ve bunların künyeleri nedir?
Bunlarla ilgili hangi malumatlara yer verilmiştir? Doküman inceleme nedir ve özellikleri nelerdir?
Araştırmanın nasıl yapıldığıyla ilgili aşamalara değinilmiştir. Ayrıca bilimsel araştırma
tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Mahtumkulu efsaneleri üzerine yapılacak olan incelemenin
neye göre yapılacağı ve hangi eser göz önünde tutulacağına değinilmiştir. Kısaca bu araştırmanın
hangi yöntemle ele alınacağına üzerinde durulmuştur.

3.1 Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada yöntem olarak, nitel araştırma metodu içinde mevcut olan doküman inceleme
yöntemi kullanılmıştır. Doküman inceleme yöntemi, geçmişteki vakaların izlerini taşıyan
yapıtlarla ilgili olarak yayınlanmış kitap ve dergi gibi bir takım yazılı materyallerin analiz
edilmesinde kullanılan yöntemdir (Karasar, 2008, s. 13).Bu araştırmada, incelenmesi amaçlanan
vaka ya da hadiselerle ilgili bilgi içeren yazıyla kayda alınmış dokümanların incelenmesi,
araştırma alanının çeşitlendirilmesi, araştırmanın değişik açılardan ele alınmasına olanak
sağlaması yönüyle, araştırmanın hedefi doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden olan
doküman inceleme kullanılmıştır. Mahtumkulu efsanelerinde geçen motifler, motif tasnifi olarak
ele alınmıştır. Bu efsaneler, Stith Thompson’un “Motif Index of Folk Literature” adlı motif
kataloğundaki motifler göz önünde tutulup, mukayese yapılarak incelenmiştir. Motif tasnifi
yapılan Mahtumkulu efsaneleri genel olarak bu katalogdaki motiflerle örtüşmektedir. Bu katalogla
örtüşmeyen motifler ise motif türlerinin başına (T) harfi konularak Türk halk edebiyatına özgü
motif olarak kataloğa yerleştirilmiştir.

3.2 Nitel Gözlem Yöntemi Nedir?
Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan problemlere çözüm bulmak için belirli plan ve program
dahilinde hareket edilir. Donelerin elde edilmesi değerlendirilmesi ve

yorumlanarak

sonuçlandırılması ve bunların yazılı hale getirilmesine nitel gözlem yöntemi denir. Bir araştırma
neticesinde bilme, saklı olanı ortaya çıkarma gayretidir (Karasar, 2000, s. 22).
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Fen bilimlerinde en çok kabul gören araştırma ve inceleme yöntemi nicel araştırma yöntemi
olarak kabul edilir(Yıldırım & Şimşek, 2000, s.19). Astronomi, Matematik ve Fizik gibi tabiat
bilimleri alanında yapılan inceleme ve araştırmalar, gözlem ve ölçme değerlendirmeye tabidir.
Gözlem ve ölçme değerlendirmenin yinelendiği ve tarafsız yapılan araştırma ve incelemelere nicel
ya da sayısal araştırma adı verilir.
Altındağ’ın (2005) Ergün’den aldığı tanıma göre, sosyal bilimler olarak kabul edilen psikoloji,
sosyoloji, tarih, coğrafya, eğitim gibi alanlarda şahıs ve cemiyetin tutum ve tavırları
araştırılmaktadır. Bu tavır ve tutumları nicel verilerle açıklamak zordur. Nicel ölçme ve
değerlendirmeler kaç kişinin nasıl bir tutum sergilediğini gösterir. Ama “neden?” sorusuna cevap
veremez. Fert ve cemiyet tutumlarının sebebini anlamaya yönelik araştırmalara “nitel” ya da
“niteliksel” araştırma denir (s.2).
Nitel araştırma, şahısların hayatlarındaki alışılagelmiş düzen içinde yapılan ve problemli
zamanları ve fehvaların tarifini yapmaya çalışmaları ve deneysel malzeme setini- olay inceleme,
tecrübe, iç gözlem, hayat hikayesi, tarihi vakıa ve gözle görünür yazılı metinler oluşmaktadır (Kuş,
2003, s.77).

3.5.1. Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri
Diğer araştırma türlerinde olduğu gibi nitel araştırmada da belli başlı temel özellikler
bulunmaktadır.
1. “ Doğal Ortama Duyarlılık: Bu araştırmada incelenen olay ya da vaka kendi doğal ortamında
incelenir. Bu hadisenin hangi şartlarda nasıl ve neden geliştiği anlaşılmaya çalışılır müdahalede
bulunulmaz.
2. Araştırmacının Katılımcı Rolü: Bu araştırma sırasında sahada, araştırma ve incelemeye
iştirak eden şahıslarla mülakat yapar. İhtiyaç halinde bu kişililerle benzer tecrübeleri yaşayıp, bu
tecrübeleri ve deneyimleri donelerin çözümlenmesinde ortaya çıkaracak şahıs olarak
belirtilmektedir.
3. Bütüncül Yaklaşım: Bu tür araştırma ve incelemelerde bütünün her bir parçasından daha
fazla bir mana içerdiği belirtilmektedir. İnsan davranışının kompleks bir yapıya sahip olduğu
belirtilmektedir. Bir birinden farklı tutumlar sergileyemeyeceği hipotezi hakimdir.
4. Algıların Ortaya Konması: Araştırmaya katılan şahsıların ilgi ve alakalarını ortaya çıkaran
hadiseyle ilgili idraklerinin ve tecrübelerinin ortaya konulmasıdır.
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5. Araştırma Deseninde Esneklik: Nitel araştırma yapan araştırmacılar esnek davranabilirler.
Araştırmanın deseninde ya da çeşitli ebatlarda meydana gelen değişikliği bildirme zorunluluğu
vardır.
6.Tümevarımcı Analiz: Nitel araştırma yapan şahıslar topladıkları dataları anlamlı bir yapıya
kavuşturmaya çalışır. Bu uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgiyi elde etme
gayreti içindedirler.
7. Nitel Veri: Nitel ya da nicel verilerin yapılan araştırmada elde edilen verilerin analiz
edilmesiyle ilgili metotla alakalıdır. ” (Yıldırım & Şimşek, 2000, s. 21-27).
Araştırma yapmak için Türkmenistan’a gidip, oradaki devlet ve üniversite kütüphanelerinde
Mahtumkulu efsaneleri ile ilgili kitap, dergi ve gazetelerde geçen araştırma materyalleri
okunularak dokümanlar toplanmıştır.
Araştırmacı tarafından araştırma esnasında iki kişiden yardım alınmıştır. Bunlardan biri
üniversite öğrencisi diğeri de lise öğrecisidir. Bu kişiler doküman teminatında araştırmacıya
yardımcı olmuşlardır.
Araştırmacı, lisans eğitimini Türkmenistan’da tamanlamış ve uzun yıllar orada çalışmış olması
sebebiyle bölgenin diline vakıftır. Mahtumkulu efsaneleri kendisi tarafından Türkçeye
aktarılmıştır. Özellikle bütüncül yaklaşım konusunda anlaşılması zor manaların çıkarımında
konusunda uzman kişlerden profesyonel yardım alınmıştır.
Araştırma daha önceden Türkmenistan’daki İbni Sina efsaneleri üzerine benzer bir çalışma
yapıp, makale olarak yayınlamıştır. Aynı yöntemi Mahtumkulu efsaneleri üzerine uygulamaya
çalışmıştır.
Bazı motifler Mahtumkulu efsane metinlerinde mevcut olup, Stith Thompson’ın “Motif Index
Of Folk Literature” adlı katologunda rastlanılmamıştır. Bu durumda Mahtumkulu efsane
metinlerinde tespit edilen motife Tompson’ın eserinden yakın bir motif tespit edildi. Sonra yakın
motifin altınadaki satıra başına parantez içinde (T) konularak yazıldı. Daha sonra da motif
numarasının sonuna nokta konuldu. Noktadan sonra rakam verilerek tespit edilen motifin adı
yazıldı. Böylece yeni bir motif türü olarak katologa yerleştirildi.
Her bir başlık Stith Thompson’ın “Motif Index Of Folk Literature”daki geçen 23 başlık altında
incelenen motiflerle Mahtumkulu efsanelerinde geçen motiflerle mukayese edilip karşılaştırıldı.
Elde edilen rakamsal veriler bulgular kısmında sunulmuştur.
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3.2.1 Nitel Araştırma Çeşitleri
1.Fenomoloji (Phenomenology)
İnsanların etraflarında meydana gelen olay ve olguları nasıl yorumladıklarını izah etmeye
gayret gösteren bir inceleme türüdür (Wade & Tavris, 1990). Kişilerin konuşmalarına bağlı olarak
onların hislerini ifade etmeye ve bunlardan çıkarımlarda bulunmaya çalışılmasıdır (Smith &
Eatough, 2007).
2.Etnografi (Ethnography)
Toplumsal hadiselerin veya fertlerin tavır ve davranışlarına bir mana verilebilmesi için
bireylerin olguları kavramaları, bunları analiz etmeleri şarttır. Bu düşünceye göre tutumların arka
planında şahısların ferdi menfatleri ve inandıkları değerler sistemi bulunmaktadır (Worsley, 1987).
3. Betimsel Analiz
Türlü bilgi toplama yöntemleriyle ortaya konulmuş dataların nedeni önceden söylenmemiş
konulara göre kısa özeti ve ifade edilmesini kapsayan bir nitel bilgi analiz türüdür (Yıldırım &
Şimşek, 2003).
4. Yerleşik Kuram ve Sabit Karşılaştırma Analizi (Grounded theory)
Bu nitel veri metodunun esas amacı belli bir bilgi silsilesi içerisinde bulunan muhtevaların gün
yüzüne çıkartılması ve bu muhtevalara bağlı olarak teori ortaya çıkartmaktır (Leech and
Onwuegbuzie, 2007& Glaser and Strauss, 1967).
5. İçerik Analizi
Nitel bilgileri inceleme çeşitleri arasında en sık kullanılan metottur. Çoğunlukla

yazıya

aktarılmış ve görsel bilgilerin araştırılmasında uygulanan bir metot olarak bilinmektedir (Özdemir,
2010).
Motif tespiti içeren bu çalışmada nitel araştırma çeşitlerinden içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır.

3.3 Doküman İnceleme Yöntemi Nedir?
Dil bilimci, tarihçi ve arkeologların geçmişe ait medeniyetler hakkında çalışma yaparken
üzerinde çalıştıkları medeniyetin dil, kültür, sanat ve edebiyatını ilgilendiren en mühim
metodlardan biridir. Çünkü geçmişten günümüze kalan materyaller üzerinde çalışılmaktadır.
Bulunan materyaller, belirlenen kalıplar içerisinde mukayese edilmektedir. Elde edilen verilerin
38

ışığında üzerinde araştırma yapılan medeniyet, parça bütün ilişkisi göz önünde bulundurularak
genele varmayı amaçlanmaktadır. İnsan oğlunun yazıyı icadıyla başlayıp günümüze kadar
ulaştırdığı kültür aktarımı bu yazılı materyaller sayesinde olmuştur. Bu malzemeleri tetkik eden
dil bilimci, tarihçi ve antropologlar elde etmiş oldukları malumatları günümüze ulaştırmışlardır.
Bu bağlamda resim, eşya ve yazılı dokümanlar bize geçmiş medeniyetlerle ilgili pek değerli
malumat veren kaynaklardır.
Nitel araştırma yapılırken bazen mülakat ve gözleme yardımcı olması için yazılı belge ve
doküman tetkikinden faydalanmak gerekir. Bu amaç doğrultusunda yapılan malumat elde etme
metodudur. Araştırma ve inceleme literatüründe malumat elde etme amaçlı yazılı kaynak ve
dokümanlar “ikincil veriler”(secondary data) çerçevesinde ele alınır.

3.4 Doküman İncelemenin Temel Özellikleri
Araştırılması ve incelenmesi amaçlanan olay ve hadiselerle ilgili malumatları kapsayan yazılı
materyallerin tetkik edilmesini sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden bir türünün adıdır .
Doküman tetkiki yapılan tüm araştırma ve incelemeler için kaçınılmaz bir data elde etme
metodudur. Belge yoksa tarihte yoktur (Madge,1965 , s.75 ). Yazılı dokümanların bulunması ve
bunların kullanılmasıyla bir anlam ifade eder. Yazılı materyallerin kullanılmaması geçmişe
yeniden yön verme gibi anlamsız bir çalışmanın içine girmek gibidir.
Doküman inceleme metodu tarihçi, dil bilimci, antropologların çoğunlukla kullandığı metod
olarak tahmin edilirken, sosyolog ve psikologlar bunu kullanarak meşhur teorilerin zuhur etmesini
sağlamışlardır. Bunlara Markx, Engels, Weber ve Durkheim gösterilebilir. 1930 ve 1950 arasında
doküman inceleme sosyal ilimlerde genel olarak tercih edilirken, 1960 ve 1970 arasında tercih
edilmemeye başlanmıştır (Forster, 1994). Bu dönemde pozivitizm yaygın olarak sosyal bilimlerde
kullanılmaktadır.
Nitel araştırmada veri elde etmede kullanılası gereken değerli kaynakların başında dokümanlar
gelmektedir. Araştırman, ihtiyaç hissetiği bilgiyi mülakat ve gözleme ihtiyaç kalmadan
karşılayabilir. Buna “verilerin çeşitlendirilmesi”(data triangulation) şeklinde ifade edilmektedir.
Bu araştırmacıya zaman ve para yönünden tasarruf sağlatacaktır. Diğer taraftan gözlem ve
mülakatla birlikte kullanıması durumunda araştırmanın güvenilirliğini artıracaktır.
Nitel araştırmada tetkikler üç temel esas üzerine bina edilir. Bunlar; gözlemlemek, sormak ve
okumaktır. Bunlar içinde en çok üzerinde durulan okuma faaliyetidir.
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3.5 Doküman Nedir ve Nelerden Oluşur?
Araştırmacılar dokümanı şu şekilde tanımlamaktadırlar; araştırma yapma amacıyla belirlenen
bir konu ile ilgili veri toplamamıza yardımcı olan her türlü yazılı malzemeye doküman adı
verilmektedir (Balcı, 2006:180). Şeklinde tanımlamaktadır.
Corbetta ise dokümanı şu şekide tanımlar. Toplumsal olay üzerine veri sağlayan herhangi bir
bilgi belge ya da materyallerdir. Ayrıca araştırmanın faaliyetlerinden bağımsız olarak hareket eder
(Corbetta, 2003: 287).
Belgeler genellikle

mektuplar, anılar, günlükler, biyografi ve otobiyografiler, gazete

makaleleri, toplantı tutanakları, yürürlülükte bulunan veya bulumayan kanunlar, yargı kararları,
firma çizelgeleri, ticaretle ilgili yapılmış düzenleme ve sözleşmeler ve benzerlerinin içerir.

3.6 Doküman İncelemenin Aşamaları
Doküman inceleme yapmak için sırayla takip edilmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Bu
aşamalar belirli bir talimatname etrafında yapılmalıdır. Buna göre doküman inceleme beş safhada
olmaktadır.
1. Dokümanlara Ulaşma
Üzerine araştırma yapılacak konuyla ilgili oluşturulacak problem veya problemler
araştırmacıya hangi dokümana ihtiyaç duyacağı hakkında genel bir malumat verir. Araştırmacının
ihtiyaç duyacağı doküman çeşitleri belirlenir. Daha sonra bunların nereden tedarik edileceği tespit
edilir. Dokümanlara ulaşmak için uygun kişi veya müesseselerle irtibata geçilmelidir. Buralardan
gerekli kaynak tedariki yapılmalıdır.
Araştırmacı Türkmenistan’da görev yaparken, Türkmen halk edebiyatına ait çeşitli kaynakları
Türkiye’ye getirmiştir. Bunula birlikte iki öğrenci yardımıyla devlet ve üniversite kütüphanelerine
ulaşmıştır .
2. Orjinalliğin kontrol edilmesi
Araştırmacı, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla tedarik ettiği dokümanların orjinalliğini
tetkik etmelidir. Orjinalliği kontrol edilmeden kullanılan dokümanlar, gerçek dokümanla
kıyaslandığında içerdikleri

veriler asıllarıyla örtüşmezse çalışmayı yapan ve çalışmanın

güvenliğini tehlikeye atar.
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Elde edilen kaynakların orjinalliği çalışmanın güvenliğini sağlamak için tetkik edilmiştir.
Üniversitede alanında uzman akademisyenlerin yardımıyla eselerin orjinalliği tetkik edilmiştir.
3. Dokümanların Anlaşılması
Yapılacak olan inceleme yalnız doküman verilerini

kapsayacaksa bu doküman verileri

sistemleştirilmiş bir format içinde karşılıklı olarak bir diğeriyle mukayese edilmiş ve sindirilmiş
olması amaçlanmalıdır. Var olan belge ve bilgilerin ışığında mülakat, gözlem gibi diğer bilgi elde
etme metodları uygulanıyorsa, araştırma yazarı tarafından bu metodla ortaya çıkarılan bilgileri
dokümanlardan elde ettiği bilgilerle mukayese eder. Dokümanlardan elde ettiği bilgilerden
hareketle mülakat formlarına ilave sorular yerleştirebilir.
Araştırmacı 15 yıl Türkmenistan’da görev yaptığı ve üniversiteyi orada okuduğu için Türkmen
Dili ve Edebiyatına hakimdir. Yine de anlaşılması zor konularda üniversitede görev yapan
akadamisyenlerden müzakere yolu ile yardım almıştır.
4. Verilerin Analiz Edilmesi
Dokümanlar diğer bilgi elde etme metodlarıyla beraber uygulanırsa araştırmayı yapan ortaya
çıkaracağı bilgileri mülakat ve gözlem metoduyla farkına varılacak bilgileri onaylayacak,
eleştirecek veya ortaya çıkan neticelere farklı yorumlar yapmak suretiyle değerlendirir. Şayet bilgi
ve belgeler tek başına araştırmanın veri tabanını oluşturuyorsa dört şekilde incelenir. Bunlar:
a. Analize konu olan verilerden örneklem seçme
Doküman analizine bağlı araştırmalarda, bütün doküman datasının tamamını kapsayacak
şekilde incelemeye tabi tutulması uygun olmayabilir. Bundan dolayı araştırmacılar eldeki
datalardan, bir örneklem oluşturmaya uğraşır. Bunlar seçkizi örnekleme, sistematik örnekleme,
tabaka örnekleme, küme örnekleme gibi metodlar kullanılabilir.
b. Kategorilerin geliştirilmesi
Araştırma yapacak şahsın araştırma ve inceleme çalışması için harekete geçmeden önce
sahadaki teorilerden veya kendi geliştirdiği gruplardan hareket eder. Bu gruplar ya da muhtevalar
tetkik edilecek doküman araştırmasının esas katagorileri oluşturur.
c. Analiz birimin saptanması
Yapılacak araştırmanın hedefi göz önünde bulundurularak farklı çözümleme birimleri
bulunmaktadır (kelime, tema, karakter veya kişi, cümle veya paragraf ve içerik).

41

d.Verilerin Kullanılması
Araştırma tutanağında materyallerin nasıl yorumlandığı ve kullanış hedefi doğrultusunda ana
kaynaklara tekrar başvurularak fikirlerinin alınması uygun olur. Bu durum dokümanların amacına
uygun kullanıldığı konusunda kaynak temini yapan kişiyi rahatlatacaktır. Ayrıca dokümanlarda
eksik ve taraflı yorumların düzeltilmesini sağlayarak araştırmanın daha sağlıklı olmasını
sağlayacaktır.

3.7 Evren ve Örneklem
Araştırmada verilerin elde edilmesi amacıyla Türkmenistan’ın meşhur şairi olan Mahtumkulu
ile ilgili, Amanmırat Baymıradov’un “Mahtumkulu Hakında Rovayat ve Legendalar” adlı eserleri
1983 yılında yazılmıştır. Bahsi geçen eserde Mahtumkulu ile ilgili toplam 86 efsane
bulunmaktadır. 1983 yılına kadar derlenen Mahtumkulu efsaneleri bu kitapta toplanmıştır. İsmi
zikredilen eserlerden üzerinde çalışma yapmak için Mahtumkulu ile ilgili 85 efsane alınmıştır.
Kaynakta geçen efsanelerin bir bölümü derlenmiş, bir bölümü Mehti Kösayev’in Mahtumukulu
ile ilgili yazmış olduğu “Mahtımgulı Hakında Halk Rovayatları” adlı eserden alınmış, geri kalan
efsaneler ise gazate ve dergilerden toplanmıştır. Şairle ilgili bu efsanelerin motifleri tespit
edildikten sonra Stith Thomson’ın “Motif Index of Folk Literature” adlı eserindeki motiflerle
örtüşüp örtüşmediği incelenmiştir. Bu efsanelerde geçen motiflerin genel olarak Stith Thomson’ın
eseriyle uyum gösterdiği gözlemlenmiştir. Mahtumkulu efsanelerinde bulunup, Thomson’ın
eserinde bulunmayan motifler ise Türk motifini simgeleyen ( T ) harfi ile verilmiştir.

3.8 Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma kapsamında Türkmenistan üniversitelerinde ve kütüphanelerinde mevcut kitaplar,
dergiler ve gazeteler taranmaya çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mahtumkulu
etrafında teşekkül etmiş efsanelerin tek kaynak etrafında toplandığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda verilere ulaşılmıştır. Toplanan veriler uzman görüşü alındıktan sonra nitel gözlem
altındaki doküman inceleme yönteminden hareketle Stith Thomson’ın “Motif Index of Folk
Literature” adlı motif kataloğuyla incelenmiştir. Mahtumkulu efsanelerinde geçen motiflerle,
Thompson’ın kataloğundaki motiflerin uyumu araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Mahtumkulu
efsaneleri Türkiye Türkçesine aktarıldıktan sonra Thompson’ın adı geçen kataloğundaki tasnif
metoduyla çözümlenmiştir. Verilerden elde edilen çözümlemelerden karşılaştırmalar yapılarak
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda değerler yorumlanmıştır.
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3.9 Motif Index Of Folk Literature Adlı Katoloğun Tanıtımı
Doktora çalışmasında S. Thompson’ın altı cilt motif kataloğu kullanıldı. Bu kataloğun adı Motif
Index of Folk Literature’dir. Bu katalog 1932 – 36 yılları arasında yayınlanmıştır. Günümüze
kadar bir çok defa baskıları yapılmıştır. Thompson’ın eserinin (1955) yılındaki baskısı göz önünde
bulundurulduğunda motifler 23 ana başlık altında toplanmıştır. Bahsi geçen eserde motifler birinci
olarak konularına göre sınıflara ayrılıp tasnifi yapılmıştır. Buna göre:
A. Mitolojik Motifler,
B. Hayvanlar,
C. Yasaklar,
D. Sihirler,
E. Ölümler,
F. Olağanüstülükler,
G. Devler,
H. İmtihanlar,
J. Akıllılar ve Aptallar,
K. Aldatmalar,
L. Kaderin Ters Dönmesi,
M. Geleceğin Tayini,
N. Şans ve Talih,
P.Cemiyet,
Q. Mükâfatlar ve Cezalar,
R. Esirler ve Kaçaklar,
S.Anormal Zulümler,
T. Cinsiyet,
U. Hayatın Tabiatı,
V. Din,
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W. Karakterin Özellikleri,
X. Mizah,
Z. Çeşitli motif gruplarını içine alır (Thompson, 1955, s.29-35).
Thompson’ın 6 ciltlik katoloğunda ciltlere göre motif dağılımı şöyledir:
Birinci cilt: A. Mitolojik Motifler, B. Hayvanlar, C. Yasaklar;
İkinci cilt: D. Sihir, E. Ölüm;
Üçüncü cilt: F. Olağanüstülükler, G. Dev, H. İmtihanlar;
Dördüncü cilt: J. Akıllılar ve Aptallar, K. Aldatmalar;
Beşinci cilt: L. Kaderin Ters Dönmesi, M. Geleceğin Tayini, N. Şans ve Talih, P.Cemiyet, Q.
Mükâfatlar ve Cezalar, R. Esirler ve Kaçaklar, S. Anormal Zulümler, T. Cinsiyet, U. Hayatın
Tabiatı, V. Din, W. Karakterin Özellikleri, X. Mizah, Z. Çeşitli Motif Grupları; başlıkları altında
tespit edilen motifleri içine alır. Stith Thomson eserinin ilk beş cildinde motifler sistematik olarak
alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.
Altıncı cilt: Alfabetik sıraya göre motiflerin indeksi verilmiştir.
Sözü edilen katalogda motifler 23 başlık altında sınıflara ayrılmaktadır. Buna göre her başlık
kendi içinde alt bölümlere ayrılmıştır. Bu alt bölümler kendi bölümlerinin yanlarına motif türünü
simgeleyen harf ve numara sırasıyla sistematik olarak belirtilmiştir. Örnek olarak aşağıdaki şu
tasnifi gösterebiliriz:
P. Cemiyet
P200-229: Aile
P251. Erkek kardeşler
P251.5. İki erkek kardeş
P251. 6.1. Üç erkek kardeş
P251. 6.3. Altı veya yedi kardeş
P252. 2. Üç kız kardeş
P252. 3. Yedi kız kardeş (Alay, 2005, s.104).
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Stith Thomson’ın eserinde bazen motif numaralarının atlandığına şahit olunur. Bunun sebebi
de eserini yazdığı dönemde belirlenmemiş, gelecekte tespit edilebilecek yeni motiflerin esere
uyarlamasına olanak sağlamayı amaçlamıştır.

3.9.1 Motif Index Of Folk Literature Adlı Katoloğun Uygulaması
Bu bölümde, Mahtumkulu’nun efsaneleri üzerine motif tespitinin nasıl yapıldığının
gösterilmesi ana hedeflerdendir. Bunun yapılabilmesi için motifin ne olduğunun bilinmesi ve
Şairin efsanelerindeki motiflerin tespit edilmesi gerekiyordu. Motiflerin tasnifleri ve
sınıflandırılmasıyla ilgili Türkiye’deki ilk ve önemli çalışmalardan birini yapan Saim
Sakaoğlu’dur. Onun bu alanda yapmış olduğu çalışmasından faydalanarak motif

kavramı

hakkında bilgi edinilmiştir. Motif kavramıyla ilgili tanımlar şu şekilde sıralanmaktadır:
Max Lüthi’ye göre motif, “ hikâye etmenin en küçük unsurudur.”
Vesselovski’ye göre motif, “ hikâyenin parçalanmayan en küçük parçasıdır.”
Stith Thompson’a göre ise motif, “ masalın gelenekte ısrar edici güce sahip en küçük unsurudur.
Motiflerin çoğu üç grupta toplanabilir :
1. Masalların aktörleri, tanrılar, alışılmamış hayvanlar, harikulade yaratıkları, cadılar, devler,
periler, insanlar, küçük masum çocuklar, zalim üvey analar… vs. gibi.
2. Hareketlerin arasındaki bazı konular: Sihirli objeler, alışılmamış âdetler, acayip inanışlar
gibi.
3. Bir tek olaydan ibaret olan ve motiflerin büyük çoğunluğunu içine alan motif grubu (Atanur,
2002,s.127 ).
Motif tasnifine başlamadan önce Mahtumkulu efsane metinleri Türkmenceden Türkiye
Türkçesine aktarılmıştır. Daha sonra Şairle ilgili efsane metinleride mevcut olan motiflerin tespiti
yapıldı. Tepit edilen bu motiflerle Motif Index of Folk Literature’deki motifler karşılaştırıldı.
Bunun neticesinde Mahtumkulu efsane metinlerinde mevcut olan motiflerle adı geçen katologda
yer alan motiflerin büyük oranda uyumlu olduğu tespit edildi. Motif Index of Folk Literature uyum
göstermeyen motifler ise başlarına (T) getirip, Türk halk edebiyatı mahsullerine özgü motif
anlamında katologdaki uygun bölümlere yerleştirilmiştir. (T) ile belirtilen motifler daha önce bu
alanda yapılan çalışmalarla örtüşmesi için mümkün olduğunca aynı numaralar verilmeye
çalışılmıştır. Mahtumkulu efsanelerinde tespit edilen motifler, Motif Index’teki 23 başlık göz
önünde bulundurularak tasnif edilmiştir.
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Efsanede geçen formelleri tasnif ederken Motif Index’teki üst başlıklar aynı şekilde verilmiş alt
başlıklarda ise Saim Sakaoğlu’nun tasnifinden de faydalanılmıştır.

3.10 Üçüncü Bölümün Özeti
Bu bölümde, hangi yöntem izlenerek Mahtumkulu efsaneleri incelenmiştir? Onun üzerinde
durulmuştur. Yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemi

altındaki bir doküman inceleme

çalışmasıdır. Doküman inceleme ve nitel incelemeyle ilgili malumatlara yer verilmiş olup, yapılan
çalışmadaki uygulamalarına değinilmiştir. Ayrıca Mahtumkulu efsanelerindeki motiflerin tespiti
için kullanılacak olan Stith Thompson’ın “Motif Index of Folk Literature” adlı eserin tanıtımı
yapılmıştır. Bununla birlikte Thompson’ın adı geçen eserinin Mahtutumkulu efsanelerine nasıl
uygulanılacağına değinilmiştir.
Dördüncü bölümde, araştırma sonucunda elde edilmiş olan bugulara ve bunlardan elde edilecek
verilerin yorumlanmasıyla ilgilidir.

46

4. BÖLÜM
BULGULAR VE YORUMLAR

Mahtumkulu etrafında teşekkül etmiş efsaneler üzerine neşredilmiş Amanmırat Baymıradov’un
“Mahtumkulu Hakında Rovayatlar ve Legendalar” adlı eserinden üzerinde motif incelemesi
yapılmak için toplam 85 adet efsane alınmıştır. Bahsi geçen kaynakta Mahtumkulu ile ilgili
toplam 86 efsane mevcuttur. Bunlardan bir tanesi efsane özelliği göstermediği için çalışmaya dahil
edilmemiştir. Baymuradov’un eserinden alınan 85 efsane metni motif incelemesine tabi
tutulmuştur. Mahtumkulu efsane metinleririnin analizleri “Mahtumkulu Efsanelerinin Motif Index
Of Folk Literature Adlı Katoloğa Göre Tespit Edilen Motiflerin Tasnifi” adlı bölümde yer
verilmiştir.
Yazılı kaynaklardan hareketle Mahtumkulu’nun biyografisine yer verilmiştir. “Mahtumkulu
Firakî” adlı bölümde ilgli değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Mahtumkulu ile ilgili neşredilmiş
efsane metinlerini göz önünde bulundurarak onun efsanevî kişiliği oluşturulmuştur. Bununlarla
birlikte Mahtumkulu’nun gerçek kişiliği ile onun efsanelerinde tasnif edilen

motiflerle

mukayesesi yapılmıştır. Bahsi geçen değerlendirmeler çalışmada üzerinde durulan “
Mahtumkulunun efsanevi kişiliği” ve “Mahtumkulu Efsanelerinde Geçen Motiflerle Onun Gerçek
Kişiliğinin Mukayesesi” adlı bölümlerde malumatlara yer verilmiştir. Buna göre:

4.1 Mahtumkulu Efsanelerinde Motif Index Of Folk Literature Adlı Katoloğa Göre
Tespit Edilen Bulgular
4.1.1

Adı Garrı Molla Olsun

J610. Tedbir
Mahtumkulu Yonaçı’yı evlat edinen aile, onu kendilerinden biri olması için ağabeylerinin
kızıyla evlendirir.
J1010. Çalışkanlığın önemi
Mahtumkulu Yonaçı, çalışkanlığı ve iffetiyle insanlar arasında sevilir.
L123. Yoksul kahraman
Mahtumkulu Yonaçı, fakir bir insandır.
47

L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu Yonaçı, Gışıkların arasına gelince hayatı değişmeye başlar .
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu Yonaçı, Gışık boyundan bir ailenin yanında kalır. Daha sonra bu aile onu
evlat edinir.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Evlatlığı olduğu aile, onu ağabeyinin kızı ile evlendirir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu Yonaçı, Gışık boyundan bir ailenin yanında kalır. Ev sahibi de onu evlat
edinir.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu Yonaçı’yı Gışık boyundan bir aile evlat edinir.
P10. Kral ( Han )
Ataniyaz Kadir Han’ın yanına Mahtumkulu Yonaçı gelir.
P12. Kralın karakteri
Ataniyaz Kadir Han, Mahtumkulu Yonaçı’yı başından salmak için Gışıkların yanına
gönderir.
P411. Çiftçi
Mahtumkulu Yonaçı, Ataniyaz Kadir Han’a çiftçiye ihtiyaçları olup olmadığını sorar.
P453. Ayakkabıcılık
Mahtumkulu Yonaçı boş zamanlarında ayakkabı imal eder.
P460. Diğer işler ve meslekler.
(T)P460.1. Kuyumcu
Mahtumkulu Yonaçı, evlendikten sonra gümüş yüzük ve mücevher imal eder.
(T)P460.2. Yularcı
Mahtumkulu Yonacı, evlendikten sonra atlara yular yapmaya başlar.
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P600. Adet, gelenekler
Yeni doğan çocuğa isim verilir.
T100. Evlilik
Mahtumkulu Yonaçı’yı evlatlık edinen kimseler onu ağabeylerinin kızıyla evlendirir.
T121. Eşit olmayan evlilikler
Mahtumkulu Yonaçı’yı evlat edinen aile ağabeyinin kızıyla evlendirir.
T131. Evlenme Şartları
Mahtumkulu Yonaçı onu evlat edinen ailenin seçtiği bir kızla evlenmek zorundadır.
T596. Çocuğa ad verme
Mahtumkulu Yonaçı’nın orta yaştan sonra doğan çocuğuna Garrımolla adı verilir.
W10. Müşfik
Mahtumkulu Yonaçı’nın ahlaklı ve iffetli olması herkes tarafından sevilmesini sağlar.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu Yonaçı, evlendikten sonra ailesini geçindirmek için değişik işler yapmaya
başlar.
W31. İtaat
Mahtumkulu Yonaçı, doğan ilk çocuğunun adının Garrımolla olmasına razı olur.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu Yonaçı hiçbir vakit doğruluğundan ve dürüstlüğünden vaz geçmez.
Z10.1. Başlangıç formülleri
Sade giriş formeli
Mahtumkulu Yonaçı; Gerkez iline Ataniyaz Kadir'in hanlık sürdüğü zamanda, dağ
tarafından gelir.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formelleri
Benzer durumda kullanılan tasvirler
Tasvirler – Erkek tasviri
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Yonaçı çok âhlaklı ve iffetli bir insandır, kızlara bakmaz sadece kendi işini yapar.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu Yonaçı yaşlandığında bir oğlu dünyaya gelince sevinçten etekleri zil çalmış.
Yer Formeli
Mekân: Gerkez, dağ.
Adı Garrı Molla Bolsun, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J
2, L 2, N 4, P 7, T 4, W 4, Z 4.

4.1.2 İnsanı Toprak Geçindirir
(T)B164.3. Akıl veren fare
Mahtumkulu Yonaçı’nın aklına çalışması gerektiğini bir sıçan düşürür.
J130. Hayvanlardan öğrenilen bilgi
Mahtumkulu Yonaçı, kör sıçanın çalıştığını görünce kendisinin de çalışması gerektiğini
anlar.
J1110. Akıllı insanlar
Mahtumkulu Yonaçı; var gücüyle çalışıp, bağ bahçe işileri ile meşgul olur. Buradan elde
ettiği kazançla kışı geçirir.
N134.1. Ev sahibi tarafından evlat edinme
Mahtumkulu Yonaçı, Gışıkların birinin evinde kalırken ev sahibi onu evlatlık edinir.
P411. Çiftçilik
Mahtumkulu Yonaçı, çiftçilik yaparak geçimini sağlar.
W31. İtaat
Mahtumkulu Yonaçı, arkadaşlarının sözünü dinler ve devesi ile birlikte köyün yolunu tutar.
W32. Cesaret
Mahtumkulu Yonaçı, köyüne gelip çiftçilik yapma cesareti gösterir.
50

W137. Meraklılık
Mahtumkulu Yonaçı, kör sıçanı meraklı gözlerle izler.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu Yonaçı, köye yaklaşıp hasta devesini otlatırken bir sıçana gözü takılır.
Z71.16.1. Sayı motifi: on, yirmi
Mahtumkulu ağa, sen geri dön biz döndükten sonra sana da pay ayırırız. Seni aç bırakmayız.
Her birimiz on, yirmi çuval buğday verirsek kışı atlatırsın derler.
Yer Formeli
Mekân: Köy, tarla.
İnsanı Toprak Geçindirir, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
B 1, J 1, P 1, W 3, Z 3.

4.1.3 Gönüllü Verilen Toprak
J155.4. Kadının nasihati
Dul kadın, Mahtumkulu Yonaçı’nın geçimini sağlamasnı için ona vereceği ödül hakkında
nasihatte bulunur.
P411. Çiftçilik
Mahtumkulu Yonaçı, ekin ekerek geçimini sağlar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu Yonaçı, dul kadından aldığı mükafat sonrasında tarlada ekin ekerken “ Adını
Çıkarın Arşa Gerkez’in” şiirini söyler.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu Yonaçı, dul kadının oğlunu esaretten kurtarır.
Q114. Hediye vererek mükâfatlandırma.
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Dul kadın, oğlunu esaretten kurtaran Mahtumkulu Yonaçı’ya tarla hediye eder.
R10. Esir olma
Dul kadının oğlu, Gürgen’de düşmana esir olur.
R111.1. Oğlanın esaretten kurtarılması
Mahtumkulu Yonaçı, dul kadının oğlunu esaretten kurtarır.
W11. Cömertlik
Dul kadın, oğlunu kurtaran Mahtumkulu Yonaçı’ya kadın tarafından bir tarla hediye edilir.
W27. Minnettarlık
Kadın, oğlunu kurtardığı için Mahtumkulu Yonaçı’ya minnettar kalır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu Yonaçı, dul kadının oğlunu düşmandan kurtararak cesaretini gösterir.
W33. Kahramanlık
Mahtumkulu Yonaçı, dul kadının oğlunu kurtardığı için kahraman olur.
Yer Formeli
Mekân: Gürgen.
Gönüllü Verilen Toprak, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
J1, P 5, Q 1, R 2, W 4, Z 1.

4.1.4 Akıllı İnsan
P233. Baba ve oğul
Devletmemmet’in tarla ve ekin işlerine oğulları Muhammedsapa ve Abdullah yardım eder.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Devletmemmet, köy çocuklarını okutur.
P411. Çiftçilik
Devletmemmet, hayvancılık ve ziraat ile meşgul olur.
P431. Kervancı(Tüccar)
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Devletmemmet’in kervanına eşkıyalar ilişmekten korkar.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
Devletmemmet’in mallarına eşkıyalar ilişmekten çekinir.
W11. Cömertlik
Devletmemmet, kıtlık döneminde kendi yetiştirdiği mahsulden köylülere dağıtır.
W27. Minnettarlık
Köylüler, Devletmemmet’in kendilerine yaptığı iyilik karşısında minnettar kalır.
W28. Fedakârlık
Köylüler Devletmemmet’in kendilerine yaptığı fedakârlık karşısında ne yapacaklarını bilemez.
Onlar da Devletmemmet’in mahsul alamadığı yıllarda ona yardım ederek, onun yapmış olduğu
fedakârlığa karşılık vermiş olurlar.
W34. Bağlılık
Devletmemmet ve köylülerin birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilik onları birbirlerine
kenetler.
Yer Formeli
Mekân: Köy, çeşme, tarla.
Akıllı İnsan, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 3 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: P 5, W 4, Z1.

4.1.5 Sözü Geçmedi
J50. Gözlem yolu ile kazanılan bilgi
Hanın evinde Devletmemmet’in yemek yemediği ortaya çıkar. Bunu öğrenen han da onunla
bu konu hakkında konuşur.
J152. Bilge kişilerden öğrenilen bilgi
Devletmemmet, hana kazancının haram olduğunu söyler.
J610. Tedbir
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Hanın kazancının haram olduğunu öğrenen Dövletmemmet onun yemeğini yemez.
J620. Başkalarının planını bozmada önceden düşünme
Hanın kazancının haram olduğunu anlayan Devletmemmet onun yemeğini yemez. Hanın
kendisine yaptığı teklifi elinin tersi ile iter.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Hanın kazancı hile ve zulümle elde edilmektedir.
K2060. İkiyüzlülüğün ortaya çıkması
Devletmemmet, hanın kazancının haram olduğunu belirtir. Bunun üzerine han da ona kendisine
yardımcı olması için onu buraya getirttiğini söyler. Bunun üzerine Devletmemmet de hanın
yanında çalışmaktan vazgeçer ve oradan ayrılır.
K2246.1. Hain kral
Han; insanlara işkence yaparak, zulm eder ve bundan da kazanç sağlar.
L101. Ümit vermeyen kahraman
Hanın teklifini Devletmemmet kabul etmez.
L114.3. Asi kahraman
Devletmemmet’i kendi yanına çekmeye çalışan hana, Devletmemmet şiddetle karşı çıkar.
L114.4. Hilekâr kahraman
Han, kazancının haram olduğunu bilmektedir.
N122.0.1. Yolların seçimi
Devletmemmet, hanın teklifini elinin tersi ile iter.
P10. Kral (Han)
Han, Devletmemmet’i çocuklarına ders vermesi için çağırtır.
P12. Kralın karakteri
Han, haramzadenin tekidir.
P12.2.1. Zalim kral
Zalim han, yetim ve yoksul dinlemez. Onların mallarına el koyar.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
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Han, mollaya bana destek olman için seni buraya çağırtmıştım der.
P320. Misafirperverlik
Han, Devletmemmet’i misafir eder.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Devletmemmet, Niyaz Salih adlı âlimden ders alır.
P600. Adet, gelenekler
Devletmemmet, hanın kedini çağırması üzerine onun davetine icabet eder.
Q520. Pişmanlıklar
Devletmemmet, hanın kazancının haram olduğunu anlayınca onun yanında çalıştığına pişman
olur.
V254. Selamlaşma
Han, Devletmemmet’le selamlaşmaz.
(T)V304. Çeşitli dini inanışlar
Devletmemmet, hanın kazancında haram olduğu şüphesiyle onun ikramlarını reddeder.
W31. İtaat
Han, Devletmemmet’i kendi çocuklarına ders vermesi için çağırtır. Devletmemmet de hemen
hanın köşküne gider.
W32. Cesaret
Devletmemmet; hana yemeğine haram karıştığını bu yüzden de onun yanında çalışmak
istemediğini söyler.
W35. Doğruluk
Dövletmemmet, hanın kazancına haram bulaştışını onun suratına söyler.
W126. İtaatsizlik
Devletmemmet, hanın teklifini geri çevirir.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formülleri
Olayın geçtiği yeri veya kahramanı değiştirmek için kullanılan formel
Günlerden bir gün han durumu öğrenir ve Devletmemmet’i yanına çağırır.
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Z64. Atasözü
(T)Z64. 1. Deyimler
Han, Devletmemmet’e eğer sen benimle aynı yola baş koymayacaksan seni daha fazla
tutmayalım der.
Z230. Kahramanın olağanüstü yiğitliği
Devletmemmet, hana onun kazancının haramla elde edildiğini suratına söyler.
Yer Formeli
Mekân: Köy.
Sözü Geçmedi, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J 4, K 3,
L3, N 1, P 7, Q 1, V 2, W 4, Z 4.

4.1.6 Yakma Pişersin, Kazma Düşersin
F950. Olağanüstü tedavi
Hanali Han’ın hastalığından kurtulabilmesi için bir çocuğu öldürüp, onun karnına ayağını
sokması gerekir.
K2246.1. Hain kral
Hanali Han, Devletmemmet’in akrabalarından olan bir çocuğu kaçırıp öldürür.
M161.2. İntikam
Çocuğun babası, Hanali Han’ı öldürerek çocuğunun intikamını almış olur.
N101. Kaderin değiştirilmezliği
Hanali Han, öldürdüğü çocuğun babası tarafından öldürülür.
N820. Yardım eden insanlar
Hanali Han yanındaki atlılarla birlikte İran askerlerinden kaçar.
N838. Yardımcı kahraman
Söyün adındaki genç, mızrağı Hanali Han’a saplar. Çocuğun babası gelip, Han’ı öldürünceye
kadar mızrağını yerinden çıkarmaz.
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P10. Kral (Han)
Göklenlerin hanına Hanali Han, Gerkezlerin beyine Bozpolat denilmektedir.
P12. Kralların karakterleri
Han, İran askerlerinin korkusundan yurdunu bırakıp kaçar.
P12.2.1. Zalim kral
Hanali Han kaçırdığı çocuğu öldürür ve karnını yırtar ve ayağını çocuğun karnının içine sokar.
P412. Çoban
Vadide koyunları otlatan çocuk, Hanali Han tarafından kaçırılır.
P424. Hekim
Kürt tabip, hanım senin hastalığının ilacı bir çocuğun karnıdır der.
P461. Asker
İran askerleri, Hanali Han’ın yurdunu işgal eder.
(T)P461.1. Süvari
Han, üç süvarisiyle kaçıp canını zor kurtarır.
Q211. Katil cezalandırılır
Zalim han, mızrakla öldürülür.
Q213. Kaçırmak cezalandırılır
Hanali Han, kaçırdığı çocuğun ailesi tarafından öldürülür.
Q331.2. Kibirlilik cezalandırılır
Hanali Han kibirliliğinin cezasını canını vererek çeker.
Q411. Ölüm cezası
Zalim han yapmış olduğu zulmün karşılığı olarak öldürülür.
Q411.6. Katilin cezası ölümdür
Hanali Han yapmış olduğu vahşetin karşılığı olarak öldürülür.
Q570. Ceza affetme
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Devletmemmet ve arkadaşları; Hanali Han, adam gibi gelip selam verirse onu affedelim diye
düşünür.
Q580. Suça uygun ceza
Hanali Han, masum bir çocuğu öldürdüğü buna karşılık kendiside öldürülür.
R39. Çeşitli kaçırmalar
Hanali Han, Devletmemmet’in akrabalarından bir çocuğu kaçırır.
R219. Kaçmalar- çeşitli
Hanali Han, İran askerlerinin elinden kaçar.
R122. Çeşitli kurtulmalar
Hanali Han, İran askerlerinin elinden kurtulur.
S118. Keserek öldürme
Hanali Han, yakalandığı hastalıktan kurtulmak için bir çocuğun karnını keser.
S302. Öldürülen çocuklar
Hanali Han, hastalığından kurtulmak için Devletmemmet’in akrabalarıdan birinin çocuğunu
kaçırıp öldürür.
V254. Selamlaşma
Han, adam gibi gelip selam verirse canını bağışlayalım.
W32. Cesaret
Söyün adlı bir yiğit mızrağı kaptığı gibi hana saplar.
W121. Korkak kahraman
İran askerlerinin köyü basmalarıyla birlikte, han hemen üç süvarisini yanına alır ve yurdunu
bırakıp kaçar.
W165. Yersiz gurur
Han, Gerkezlere selam bile vermez.Yüzünü semaya kaldırıp, atını sürmeye devam eder.
W167. İnatçılık
Han, Gerkezlere selam vermemek için inat eder.
W185. Zor kullanma
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Hanali Han; Devletmemmet’in akrabalarından olan bir çocuğu, vadide koyun otlatırken kaçırır.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formeli
Olayın geçtiği yeri veya kahramanı değiştirmek için kullanılan formeller
Günlerden bir gün Hanali Han bismil denilen hastalığa yakalanır.
Uzun zamanı kısaca ifade etmek için kullanılan formeller
Günlerde bir gün İran'ın askerleri köye baskın yapar.
Z64. Atasözleri
Yakma pişersin, kazma düşersin.
(T)Z64.1. Deyim
Tavşan yürekli han da kendi kazdığı kuyuya kendi düşer.
Z71.1.Formülistik sayı: üç
Han, üç süvariyle birlikte yurdunu bırakıp kaçar.
Yer Formeli
Ülke: İran.
Mekân: Gerkez, Gürgen.
Yakma Pişersin, Kazma Düşersin, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: F 1, K 1, M 1, N 3 , P 6, Q 7, R 2, S 2, V 1, W 5, Z 6.

4.1.7 Değeri Bilinmeyecek
F811. Olağanüstü ağaç
Devletmemmet'in görmüş olduğu rüyada kapısında bir ağaç yeşerir.
F811.7. Olağanüstü meyve veren ağaç
Devletmemmet'in rüyasında görmüş olduğu ağacın yetmiş dalı vardır.Yetmiş dalın her birinde
yetmiş çeşit meyve vardır.
F813. Olağanüstü meyve
Rüyada görülen ağacın her meyvesinden farklı bir ses çıkar.
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F1068. Realist Rüya
Devletmemmet, Mahtumkulu dünyaya gelmeden önce bir rüya görür.
(T)F1099.10. Meyveden ses çıkması
Rüyada görülen meyvelerden ses çıkar.
H11.1. Baştan geçeni hikaye etme
Devletmemmed, gördüğü rüyayı üstadına anlatır.
H617. Rüyaların sembolik olarak yorumlatılması
Devletmemmet, üstadına rüyasını yorumlatır.
H1212.1. Araştırma görülen rüya üzerine kararlaştırılır
Devletmemmet gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini öğrenmek için üstadına rüyasını anlatır.
(T)M301. 22. Kahin olarak hoca öğretmen
Devletmemmet'in üstadı onun bir oğlu olacağını ve yetmiş çeşit mahareti olacağını söyler.
M302.7. Rüya aracılığıyla kehanet
Devletmemmet'in gördüğü rüya gelecekte gerçekleşecektir.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Devletmemmet gördüğü rüyayı yorumlatmak için üstadının yanına gider.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu'nun babası o doğmadan önce bir rüya görür.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Devletmemmet gördüğü rüyayı üstadına yorumlatmak üzere onun yanına gider.
Z71.5.0.1.Formülistik sayı: yedinin katları
Rüyada görülen ağacın yetmiş dalı vardır. Yetmiş dalın her birinde yetmiş çeşit meyve vardır.
Değeri Bilinmeyecek, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
F 5, H 3, M 2, P 3, Z 1.
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4.1.8 Ben Hacca Kavuştum
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Garrımolla’nın ilmi ve bilgisinden etkilenen Şagurbat, Hacca gitmekten vaz geçer.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Şagurbat, Garrımolla ile sohbet eder.
T596. Çocuğa ad verme
T596.1. Köye ad verme
Gelen dervişin isteği üzerine köyün adı Hacıgovşan olur.
(T)V206. Hızır
(T)V206.1. Derviş
Şagurbat adlı divane Garrımolla’yı ziyarete gelir.
V532. Mekke’ye giderek hacı olma
Şagurbat, Mekke’ye giderek hacı olmayı düşünür.
W34. Bağlılık
Şagurgat, Garrımolla ile sohbetinden sonra ona bağlanır.
Yer Formeli: Hacıgovşan
Mekân: Gerkez, dağ.
Ben Hacca Kavuştum, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
J1, P 1, T 1, V 2, W 1, Z 1.

4.1.9 Yerinde Tespit
M301.1. Kâhin olarak yaşlı adam
Garrımolla, cemaatin içinde Bozpolat’a bakıp halka yön verecek adam der.
M391. Kehanetin gerçekleşmesi
Bozpolat, gelecekte halkın arasında sözü geçen biri olur.
P10. Kral (Han)
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Bozpolat, Ataniyaz Kadir’den sonra Gerkezlerin hanı olur.
Z65. Renk formülleri: Mavi
Garrımolla, cemaatin içinde Bozpolat'ın ışıldayan mavi gözlerine bakar.
Z71.16.1. Sayı motifi: on
Garrımolla'nın yaşadığı devirde Bozpolat on yaşındaymış.
Yer Formeli
Mekân: Gerkez.
Yerinde Tespit, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 3 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: M 2, P 1,
Z 3.

4.1.10 Mahtumkulu Halkın Kulu
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Mahtumkulu, dünyaya yeni geldiği zaman babası onu arkadaşına uzatır. Ona isim vermesi için
ricada bulunur. Çocuğu uzatırken de “senin kulun olsun” der. O da “benim değil halkın kulu olsun”
der. Böylece Mahtumkulu isminin nereden geldiğiyile ilgili bir malumat
ortaya çıkar.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu, dünyaya geldiği zaman evlerinde misafir bulunmaktadır. Evde bulunan misafir
Mahtumkulu’ya ad verir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu, dünyaya geldiği zaman evde bulunan misafir ona isim olarak ona Mahtumkulu
adını verir.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu, dünyaya yeni geldiğinde babası ona isim vermesi için arkadaşına uzatır.
P251. İki erkek kardeş
Mahtumkulu; şiirlerinin birinde babası Devletmemmet Azadi'nin, Selim Mahtum adında
bir erkek kardeşinin olduğunu söylüyor.
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P310. Dostluk, arkadaşlık
Devletmemmet Azadi, Mahdum boyundan Selim Mahdumla ahiretlik dosttur.
P320. Misafirperverlik
Selim Mahdum, Devletmemmet Azadi’nin evinde misafir olarak kalır.
P322. Misafire barınacak yer verilir
Selim Mahtum, Devletmemmed’in evine geldiği zaman birkaç gün onun evinde misafir olur.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu, şiirinde babasının kardeşinin adının Selim Mahdum olduğunu belirtmektedir.
P600. Adetler, gelenekler.
Yeni doğan çocuğa evdeki misafirin ad vermesi gelenektir.
T596. Çocuğa ad verme
Mahtumkulu isminin ortaya çıkışı.
W28. Fedakârlık
Devletmemmet, yeni doğan çocuğuna arkadaşının isim vermesini ister.
W34. Bağlılık
Devletmemmet ve arkadaşı birbirine çok bağlıdır.
Mahtumkulu Halkın Kulu, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J
1, M 2, P 7, T 1, W 2.

4.1.11 Terlemem Gerekiyor
F610. Çok kuvvetli insan
Garrımolla’dan yardım isteyen herkese o yardıma gider.
H1090. Olağanüstü sürat gerektiren vazifeler
Garrımolla kendini yardıma çağıran herkese yetişir.
N825.2. Yardımcı yaşlı insan
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Garrımolla; dağlarda odun toplayan, dağı aşamayan, odunlarını eşeğine yükleyemeyen herkese
yardım eder.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu, babasının sürekli terlemesinin nedenini sorar?
W32.Cesaret
Mahtumkulu çekinmeden babasına neden hep terleyip durduğunu sorar.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu, babasının neden sürekli terlediğini merak eder.
Yer Formeli
Mekân: Dağlar.
Terlemem Gerekiyor, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
F1, H 1, N 1, P 1, W 2, Z 1.

4.1.12 Sen Babanı da Geçmişsin
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Oğlunu gizlice dinleyen Devletmemmet, onun şair olduğuna ve kıvama geldiğine kanaat getirir.
J50. Gözlem yolu ile kazanılan bilgi
Mahtumkulu'nun şiirlerini dinleyen babası onun şair olmasına izin verir.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu’dan habersiz babası onu dinler. Sonra da ona şairlik yapması için icazet verir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu, babasının yardımıyla şairlik için icazet alır.
L350. İyilik, kötülük karşısında zafer kazanır.
Mahtumkulu’nun arkadaşlarından birisi onu, babasına olur olmaz şeyler söylüyordiyerek
şikâyet eder. Babası da Mahtumkulu’yu dinler ve onun şair olmasına icazet verir.
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P233. Baba ve oğul
Devletmemmet, “ Oğlum babanın hatırına bir kaç hoş söz söyle bakalım ” der. Mahtumkulu
babasının isteği üzerine “Babam Devletmemmet Mollanın Hatırına” satırı ile biten şiirini okur.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun arkadaşlarından biri onun babasına “Oğlunuza sahip çıkın olur olmaz şeyler
söyleyip rezil oluyor” der.
P411. Çiftçi
Mahtumkulu, çiftçilik yapan babasına yardım etmek için harman yerine gider ama onu bulamaz.
P412. Çoban
Mahtumkulu, delikanlılık döneminde koyun çobanıdır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu bazen şiirlerini çobanlara okur ve onların değerlendirmelerini dinler.
P427.7.8. Şair şiirle ödüllendiriyor
Devletmemmet, oğlundan kendisi için şiir okumasını ister. O da babasını kırmaz onun için şiir
okur.
W31. İtaat
Babasının kendisinden şiir okumasını istemesi üzerine Mahtumkulu onu kırmaz. Ona “
Babam Devletmemmet Mollanın Hatırına” satırları ile biten şiirini okur.
W32. Cesaret
Mahtumkulu bazı zamanlar şiirlerini çobanlara okur ve onların nasihatlarını dinler.
W34. Bağlılık
Oğlum sen “ şair olmuşsun” diye duyduk. Haydi, “Babanın hatırına da bir kaç hoş söz
söyle bakalım” demiş. Oda babasını kırmayıp şiir okur.
W137. Meraklılık
Devletmemmet’e Mahtumkulu’nun arkadaşı “Oğlun bir şeyler okuyup kendini rezil
ediyor ” diye söyler. Devletmemmet, oğlunun ne okuduğunu merak eder.
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Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formülleri
Olayın geçtiği yeri ve kahramanı değiştirmek için kullanılan formel
Bir gün Mahtumkulu ile beraber koyunlarını otlatan delikanlılardan biri köye gider. Bu
delikanlı Garrımolla'nın yanına varır.
Yer Formeli
Mekân: Töreyit meydanı, köy, harman yeri.
Sen Babanı da Geçmişsin, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
J1, H 1, N 2, L1, P 6, W 4, Z 2.

4.1.13 Vadideki Ses
D555. İçme ile değişim
(T)D555.1. Bade içen insan şair olur.
Rüyasında bade içirilen Mahtumkulu şair olur.
F500. Olağanüstü insan
Mahtumkulu, rüyada içtiği badenin tesiriyle çok değerli şiirler söyler.
F556. Olağanüstü ses
Benim koyun güttüğüm vadide kim ses yapıyor acaba diyerek sesin geldiği tarafa yönelir.
F771. Olağanüstü ev
Rüyada gördüğü ev uyandığı zaman kaybolur.
F1010. Diğer olağanüstü hadiseler
Mahtumkulu’ya rüyasında ihtiyar insanlar tarafından bir isteği olup olmadığı sorulur. O ihtiyar
insalar Mahtumkulu’ya bade içirir. Sonra da Mahtumkulu şiir söylemeye başlar.
F1068. Realist rüya
Mahtumkulu, dağda koyun güderken öğle vaktinde uyur ve rüya görür.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
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Mahtumkulu, bade içtikten sonra çok değişir ve şiir söylemeye başlar.
J151. Yaşlı adamdan öğrenilen bilgi
Yaşlı adamların rüyada bade içirmesiyle Mahtumkulu şairliğe ilk adımını atar.
J151.4. Yaşlı insanlardan öğrenilen bilgi
Mahtumkulu rüyasında yaşlı insanların elinden bade içer.
J157. Rüyada öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, rüyasında şair olmak istediğini söyler. Sonra içirilen badelerin tesiriyle şair olur.
M301.1. Kâhin olarak yaşlı adam
Mahtumkulu’ya yaşlı adam bir isteğinin olup olmadığını sorar. Mahtumkulu da şair olmak
istediğini söyler.
M391. Kehanetin gerçekleşmesi
Mahtumkulu, gelecekte meşhur bir şair olur.
M302. 7. Rüya aracılığıyla kehanet
Mahtumkulu'nun rüyada şair olacağı belirtilir.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu'ya rüyasında bade içirilir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu'ya rüyasında bir isteği olup olmadığı sorulur. O da şair olmak istedğini söyler.
İçirilen badeler sonucu Mahtumkulu, şair olur.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir.
Oradaki insanların her biri ayrı ayrı Mahtumkulu’ya bade içirip “ Şair’e yolun açık olsun ” der.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu'nun şair olması için rüyasında gördüğü insanlar ona kase kase bade içirir.
N825.2. Yardımcı yaşlı insan
İhtiyar insanların arasındaki yaşlı adam, Mahtumkulu’ya “ Bir dileğin varsa söyle bize ” der.
L144. Cahil, bilgili olur
Mahtumkulu, rüyasında içirilen bade sonucu şair olur.
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P412. Çoban
Mahtumkulu, delikanlılık çağında dağ sırtlarında çobanlık yapar.
P427.7. Şair
Mahtumkulu, rüyasında içirilen bade sonucu şair olur.
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu dünyanın yatılışından önce ve sonrasında olacakları şiirinde söyler.
(T)V56. Namaz kılma
Mahtumkulu, sesin geldiği tarafa baktığında bir sürü yaşlı adamın namaz kıldığını görür.
W31. İtaat
Şair, hayranlıkla adamlara bakarken onlardan bir tanesi şairi davet etmiş. Şair de onların
yanına gitmiş.
Z71.5. Formülistik sayı: yedi
Mahtumkulu şiirinde: “Bir kâse mey içtim, baktım semaya, yedi kat semanın hepsini gördüm”
der.
Yer formeli
Mekân: Vadi ve dağ.
Vadideki Ses, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: D1, F 5,
H 1, J 3, M 3, N 5, L1, P 3, V 1, W 1, Z 2.

4.1.14 Zeki Öğrenci
F680. Diğer olağanüstü güçler
F680.1. Olağanüstü zeka
Mahtumkulu, üstadına dersime her zaman çalışıyorum der ve üstadının o anda anlattığı dersi
tekrarlar.
J140. Eğitim yolu ile kazanılan bilgi
Mahtumkulu, Sonudağ'ın yukarısında Gürgen denen yerde bir âlimden ders alır.
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J151. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, üstadının verdiği dersleri hemen kavrar.
J610. Tedbir
Mahtumkulu, oyun oynarken bile öğrendiklerini tekrar eder.
J1010. Çalışkanlığın önemi
Mahtumkulu, derslerine çalışan başarılı bir öğrencidir.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu’ya hocası neden ders çalışmadığını sorunca o da devamlı ders çalıştığını söyler.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu, üstadının verdiği dersleri hemen kavrar.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, Gürgen’de bir âlimden ders alır.
W35. Doğruluk
Üstadı Mahtumkulu’ya neden ders çalışmıyorsun dediği zaman o da her zaman ders çalıştığını
söyler. Söylediğini ispatlamak için anlattığı dersi hemen arkasından tekrarlar.
Yer Formeli
Mekân: Sonudağ, Gürgen.
Zeki Öğrenci, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, J 4, L1, P 2,
W 1, Z 1.

4.1.15 Yemeğimiz Bir Olsun
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu’nun babası onun sorumsuzca yaptığı davranışlara bile kızmadığı için çok
şanslıdır.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu’nun babası yemek zamanı onun nereye gittiğini sorar.
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P236. Sorumsuz çocuklar
Mahtumkulu, her akşam üzeri konu komşuyu eve yemeğe davet eder.
P.427.7. Şair
Köy halkı, şairin evinde bir araya gelip geçmişten bahseder.
P320. Misafirperverlik
O, eve dönünceye kadar ev misafirlerle dolup taşar.
P600. Adetler, gelenekler
Mahtumkulu, evinde misafir ağırlar.
W11. Cömertlik
Mahtumkulu, yemeğini insanlarla paylaşmayı sever.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu, köydeki insanlara çok bağlıdır, onlarsız yemek yemek istemez.
W35. Doğruluk
Babası Mahyumkulu’ya bu vakte kadar neredeydin diye sorduğunda, o da köydeki diğer
insanları evlerine yemeğe davet ettiğini söyler.
W141. Gevezelik
Mahtumkulu’nun evinde akşamları geçmişten ve geçmişte olan vakalar hakkında muhabbet
edilir.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formelleri
Olayın geçtiği yeri veya kahramanı değiştirmek için kullanılan formeller
Bir gün Mahtumkulu, komşularını evlerine davet ederken eve geç gelir.
Yer Formeli
Mekân: Köy.
Yemeğimiz Bir Olsun, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
N 1, P 5, W 4, Z 2.
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4.1.16 Açı Aç, Toku Tokmuş
F110. Diğer dünyalara seyahat
F110.1.Diğer ülkelere seyahat
Mahtumkulu, diğer insaların nasıl yaşadığını merak ettiği için Afganistan’a gitmek ister.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Afganistan’a seyahat etmek isteyen şair, durumunu babasına şiir söyleyerek anlatır.
L114.3. Asi kahraman
Babası, Mahtumkulu’nun seyahate çıkmasını istemez. Buna rağmen o babasını ikna eder
ve seyahate çıkar.
N122.1. Şanssız yerler
Mahtumkulu’nun Marı’da misafiri olduğu ev sahibi ile ters düşer ve oradan ayrılır.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu, gençlik yıllarında farklı ülkeleri görmek için tanımadığı bir insanın yardımıyla
seyahate çıkar.
P152. Zengin insan
Zengin adam, Mahtumkulu’nun fikrini beğenmez ve ona hürmet etmez.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu’nun babası onun başına bir iş gelebileceğini düşündüğünden onun seyahate
çıkmasını istemez.
P320. Misafirperverlik
Şairi Marı’da zengin tüccar misafir etmez, Tecenliler misafir eder.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu’nun seyahate çıkmasını istemeyen Azadi, bu durumu şiirle ifade eder.
P427.7.5. Ozan
Mahtumkulu, babasıyla karşılıklı şiir söyleşir.
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P427.7.9.1. Şairin aşırı talepleri
Şair, zengin tüccardan mallarını fakir fukaraya dağıtmasını ister.
P427.7.10. Şairin rakipleri
Tecen’de Mahtumkulu ile bir başka şair atışır.
P431. Kervancı (Tüccar)
Şair, zengin tüccarın evine kısa bir süreliğine uğrar.
P475. Hırsız
Azadi, yolların güvenli olmadığını ve yollarda eşkıyaların kol gezdiğini oğluna anlatmaya
çalışır.
P600. Adet, gelenekler
Mahtumkulu, Heratlıların adet ve geleneklerini öğrenir.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Şair, zengin tüccardan malını fakirlere dağıtmasını ister.
(T)V56. Namaz kılma
Şair, tüccara fakirlerin durumu ortadayken senin namaz kılman bir şey ifade etmez, der.
V152. Cimrilik
Şairin teklifini beğenmeyen zengin tüccar malını paylaşmak istemez.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Şair, zengin tüccardan haramı ve helali bileceğine fakirleri doyurmasını ister.
W11.Cömertlik
Mahtumkulu, evine misafir olduğu tüccardan halka yardım yapmasını ister.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu, zengin tüccara malını halka dağıtmasını söyler.
W32. Cesaret
Mahtumkulu tüm cesaretini toplayıp zengin tüccardan halka yardım etmesini ister.
W35. Doğruluk
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Mahtumkulu, dinin emirlerini zengin tüccara anlatır.
W126. İtaatsizlik
Zengin tüccar Mahtumkulu’nun isteklerini kabul etmez.
W152. Cimrilik
Zengin tüccarın malını halka dağıtma fikri hoşuna gitmez.
W154. Nankörlük
Mahtumkulu’yu evine misafir alan zengin tüccar, onun mallarını halka dağıt demesinden
rahatsız olur.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Şairin, Herat şehrinde gözü gönlü açılmış.
Z193. Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu; Afganistan, Herat, Marı ve Tecen’i dolaştıktan sonra tekrar memleketine döner.
Yer Formeli
Ülke: Afganistan.
Şehir: Herat, Marı, Tecen.
Açı Aç, Toku Tokmuş, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
F1, H 1, L 1, N 2, P 10, U 1, V 3, W 7, Z 3.

4.1.17 Allah’ın Kafası Şişmiyor mu?
F680. Diğer olağanüstü güçler
F680.1. Olağanüstü zeka
Mahtumkulu’nun babasına sormuş olduğu sorudan onun sırdan bir insan olmadığını babası
analar.
L114.3. Asi kahraman
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Mahtumkulu, babasının sinirlenmesi üzerine ona ben size birkaç kere baba dememe kızdınız.
Siz ise devamlı “ Allah Allah ” deyip duruyorsunuz. Buna Allah’ın kafası şişmiyor mu diye
karşılık verir.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu, babasının yanına varıp, baba! diye seslenmiş.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Babasından istediği cevabı alamayan Mahtumkulu şiir okumaya başlar.
V50. Dua
Azadi, Allah’ın adını anarak dua eder.
V201. Allah
Azadi sürekli Allah’ın adını anar.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Azadi sürekli Allah’ın adını zikreder.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, babasının çıkışmasından bile korkmadan sorularını sormaktadır.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu doğruları söylemekten çekinmez.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu, babasına seslenir. Babası onun sürekli baba demesinden rahatsız olur. Ona çıkışır.
Kendisinin devamlı Allah demesinden Allah’ın rahatsız olup olmadığını sorar.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formelleri
Olayın geçtiği yeri veya kahramanı değiştirmek için kullanılan formeller
Bir gün, Mahtumkulu babasının yanına varır.
Z64. Atasözü
(T)Z.64.1. Deyim
Şair, babasına Allah’ın adını gece gündüz dilinden düşürmüyorsun der.
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Allah’ın Kafası Şişmiyor mu? Efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöledir: F1,
L 1, P 2, V 3, W 3, Z 2.

4.1.18 Seni Yenecek Yoktur
L142. Öğrenci alanında ustalaşır
Şair Durduy’la ikinci defa atışmaya gelen Mahtumkulu onun bütün sorularına doğru cevap
verir.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Azadi, Mahtumkulu’ya Şair Durdu’nun üstat şair olduğunu söyler.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu üzgün bir şekilde babasının yanına gelip, Şair Durdu’nun sorusuna cevap
veremediğini söyler.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Hal hatır sorulduktan sonra şairler sorulu- cevaplı şiir okur.
P427.7.10. Şairin rakipleri
Mahtumkulu, Şair Durdu’yla şiir okuma müsabakasına girer ve ona yenilir.
V254. Selamlaşma
Mahtumkulu’nun Şair Durdu’yu ziyarete gittiğinde ilk selamı Şair Durdu verir.
W31. İtaat
Şair Durdu, Mahtumkulu’ya sorduğu bir soruya yanlış cevap verdiğini söyler. Bu yüzden
Mahtumkulu’yu evine gönderir. Mahtumkulu itiraz etmeden kalkıp evine gider.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, Şair Durdu’yla sorulu- cevaplı atışacak kadar cesurdur.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, Şair Durdu’nun bir sorusuna yanlış cevap verdiğini kabul eder.
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W137. Meraklılık
Mahtumkulu şairlerle atışmaya meraklıdır.
W167. İnatçılık
Mahtumkulu, Şair Durdu’ya yenilince hemen pes etmez ve bir daha yarışmaya gelir.
Z10.1. Başlangıç formülleri
Sade giriş formeli
Günlerden bir gün Mahtumkulu, babasından habersiz şöhretini duyduğu Şair Durdu ile
yarışmaya gider.
Z64.Atasözü
(T)Z.64.1. Deyim
Mahtumkulu, babasından şiir sanatının püf noktalarını öğrenir.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu, Şair Durdu’yla ilk defa karşılaştıklarında bir soruya yanlış cevap verir. Tekrar
karşılaştıklarında ise bütün sorularına doğru cevap verir.
Yer Formeli
Mekân: Etrek.
Seni Yenecek Yoktur, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
L 1, P 4, V1, W 5, Z 4.

4.1.19 Doğru Cevap
H502. Öğrenme imtihanı
Şair Durdu, Mahtumkulu'nun şairlik seviyesini öğrenmek için şiir yazıp gönderir.
H506. Beceriklilik imtihanı
Şair Durdu’nun şiirine Mahtumkulu daha da güzel bir şiirle karşılık verir.
H540. Bilmece sorma
Şairler, şiirlerindeki muammalarla birbirlerini dener.
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H1388. Belirli bir soruya cevap araştırma
Şair Durdu, muamma yazıp Mahtumkulu’ya gönderir ve cevaplamasını ister.
H1563. Hüner imtihanı
Şair Durdu ve Mahtumkulu birbirlerinin şiir söyleme kabiliyetini sınar.
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Şair Durdu, Mahtumkulu’ya yazmış olduğu muamma ile şairlik seviyesini öğrenmek ister.
J121. Deney ile verilen öğüdün makul olduğu ispat edilir
Şair Durdu’nun babası onun Mahtumkulu’yu sınamasını istemez. Çünkü o, Mahtumkulu’nun
mahir bir şair olduğunu bilmektedir. Şair Durdu, babasının sözünü dinlemez ve ona muamma
yazar. Mahtumkulu, Şair Durdu’nun

muammasını cevaplayıp ona gönderir. Böylece Şair

Durdu’nun babasının haklı olduğu ortaya çıkar.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
Birbirlerini sınayan şairler, birbirlerini kabullenir. Bir daha birbirlerini sınamaya kalkışmazlar.
N122.0.1. Yolların seçimi
Babasının sözünü dinlemeyen Şair Durdu, Mahtumkulu’yu sınayarak sonucuna katlanır.
N825.2. Yardımcı yaşlı insan
Şair Durdu’nun babası oğlunun Mahtumkulu’yu sınamasının yanlış olacağını oğluna söyler.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu ve Şair Durdu birbirlerinin üstat şair olduklarını kabullenir.
P233. Baba ve oğul
Şair Durdu, muamma türünde şiir yazarak Mahtumkulu’ya göndersem nasıl olur, diye babasına
sorar.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Şair Durdu’nun yazmış olduğu şiire Mahtumkulu doğru cevap verir.
P427.7.10. Şairin rakipleri
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Şair Durdu cevaplaması için Mahtumkulu’ya şiir yazar. Sualli şiiri cevaplayan Mahtumkulu,
Şair Durdu’ya “Şair isen ondan haber ver” adlı şiirini gönderir.
W32. Cesaret
Şair Durdu, Mahtumkulu’ya şiir yazma cesaretini gösterir.
W126. İtaatsizlik
Şair Durdu, babasının sözünü dinlemez ve Mahtumkulu’ya şiir yazar.
W137. Meraklılık
Şair Durdu, Mahtumkulu’nun nasıl bir şair olduğunu merak eder ve ona şiir yazıp gönderir.
Z100. Sembolizm
Şairler birbirlerine muamma yazıp cevaplamasını ister.
Doğru Cevap, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 5, J 2, M 1, N
2, P 4, W 3, Z 1.

4.1.20 Yarı Yardan Ayıranın
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu, Şıhım’ı lanetleyen şiir yazar.
S11. Zalim baba
Menli’nin zalim babası onu Şıhım ile zorla evlendirir.
T10. Âşık olma
Mahtumkulu, Menli adlı kıza âşık olur.
T52. Gelin satın alınır
Şıhım, Menli’nin babasına çok para vererek Menli’yi alır.
T52.5. Kadına galın ödenir
(T)T52.5.1. Başlık parası
Şıhım, Menli için çok fazla başlık parası verir.
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T90. Çeşitli âşk motifleri
Mahtumkulu, Menli adlı kıza âşık olur ama onunla evlenemez.
T91. Âşkta eşitsizlik
(T)T91.5.1.1. Âşkta fakir kız zengin oğlan
Menli’nin ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için onu Şıhım’la evlendirir.
T92.11. Aynı kız için rakiplerin muhalefetleri
Mahtumkulu ile Şıhım, Menli adlı kıza âşık oldukları için birbirlerinden hoşlanmamaktadır.
T131.1.2. Kız babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır.
Menli’nin babası onu Şıhım ile evlendirir.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Mahtumkulu’nun maddi durumu iyi olmadığından dolayı sevdiği kızı alamaz. Sevdiği kızın
ailesi de onu zengin Şıhım’a verir.
W181. Kıskançlık
Mahtumkulu, sevdiği kızla evlenen Şıhım’ı kıskanır.
W 185. Zor kullanma
Menli’yi ailesi zorla Şıhım’la evlendirir.
Yarı Yardan Ayıranın, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımlarışöyledir: P
1, S 1, T 7, U 1, W 2.

4.1.21 Bize Nasip Olmadı
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu aşkını şiirle anlatır. Bunu öğrenmesi için sevdiğine yollar.
P427.7. Şair
(T)P427.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu “Nevruzda Seni” şiirini yazıp, gidenlerin birisiyle Menli’ye verilmesini ister.
79

S11. Zalim baba
Menli’nin zalim babası onu Şıhım ile zorla evlendirir.
T10. Âşık olma
Mahtumkulu, kendi köyünden Menli adlı kıza âşık olur.
T35. Sevgililerin randevuları
Mahtumkulu ve Menli, nevruz ayında buluşmak üzere birbirlerine süre vermişlerdir.
T100. Evlilik
Şıhım Harpık’la Menli evlenir.
T131.1.2. Kız babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır.
Menli’nin babası onu Şıhım ile evlendirir.
T192. Zorla evlenme
Menli’nin babası kızını zorla Şıhım’la evlendirir.
W181. Kıskançlık
Sevdiği kızı alamayan Mahtumkulu, Şıhım’ı kıskanır.
W185. Zor kullanma
Menli’yi ailesi Mahtumkulu’nun medrese de okuduğu dönemde Şıhım’la evlendirir.
Yer Formeli
Mekân: İdris Baba Medresesi, köy.
Bize Nasip Olmadı efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, P 1,
S 1, T 5, W 2, Z 1.

4.1.22 Bir Koynuna Salan İsterim
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu sevdiğini alamaması üzerine dul bir kadınla evlenir, bu durumunu anlatan bir şiir
yazar.
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N111.2. Kaderin görünüşü
Mahtumkulu, dul kalan yengesi ile evlenmek zorunda kalır.
P233. Baba ve oğul
Azadi, oğlunun Akgızla evlenmesi için konuşur.
P264.Yenge
Mahtumkulu, yengesi ile evlenir.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu içinde bulunduğu durumu anlatmak için “Ömrüm bir dul kadınla geçti, bir nazlı
yara kavuşamadım” adlı şiirini yazmıştır.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.1. Kuyumcu
Mahtumkulu bazen mücevher yaparak vaktini geçirir.
S11. Zalim baba
Mahtumkulu, babasının isteğiyle yengesi ile evlenir.
T100. Evlilik
Mahtumkulu, Akgız’la evlenir.
T121. Eşit olmayan evlilik
Mahtumkulu, dul yengesi ile evlendirilir.
T131.Evlenme Şartları
Dul kalan yengesiyle Mahtumkulu evlenmek zorunda kalır.
T131.1.2. Kız babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır
(T)T131.1.2.1. Oğlan babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır
Mahtumkulu, babasının isteği üzerine yengesi ile evlenir.
T192. Zorla evlenme
Mahtumkulu, babasının zoruyla yengesi ile evlenmek zorunda kalır.
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T400. Uygun olmayan evlilik ilişkileri
Mahtumkulu’nun babasının isteği üzerine Mahtumkulu Akgız’la evlenmek zorunda kalır.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu, dul kalan yengesiyle evlenir.
W31. İtaat
Babasının isteği ile Mahtumkulu, dul yengesi ile evlenir.
Z71.1.0.2. Formülistik sayı: üçün katları
Akkız, Mahtumkulu ile evlendiğinde otuz üç yaşındadır.
Z71.16.1. Sayı motifi: yirmi beş
Mahtumkulu, Akkız’ la evlendiğinde yirmi beş yaşındadır.
Z100. Sembolizm
Mahtumkulu ile Akgız kara çadırda hüzünlü ve sessiz oturur.
Z143. Sembolik renk: siyah- kara
Mahtumkulu ve eşi kara çadırda günlerini sessizce geçirir.
Yer Formeli
Mekân: Kara çadır.
Bir Koynuna Salan İsterim, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
H 1, N 1, P 4, S 1, T 6, W 2, Z 5.

4.1.23 Hasret İle Yazılan Şiir
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Kardeşlerini ve yengesini birbiri ardına kaybeden Mahtumkulu bu çektiği sıkıntıyı şiirle
anlatır.
N111.2. Kaderin görünüşü
Mahtumkulu; okula gideceği yıl ablası, küçük erkek kardeşi ve yengesi aynı günde vefat eder.
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P210. Karı - koca
Canesen ve Bayram bir kazada vefat eder.
P250. Erkek ve kız kardeşler
Mahtumkulu’nun Canesen ve Hanmenli adlı iki kardeşi vardır.
P252. Kız kardeş (abla)
Mahtumkulu’nun kız kardeşi bir kazada vefat eder.
P264. Yenge
Mahtumkulu’nun yengesinin adı Bayram’dır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Kardeşlerinin vefatından müteessir olan Mahtumkulu şiir yazar.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu ölen ablası, kardeşi ve yengesinin özlemiyle onlara şiir yazar.
Z71.16.1. Sayı motifi: yirmi iki
Bu elim olaydan bir yıl sonra, yirmi iki yaşında Mahtumkulu Çarcev'e okula gider.
Yer Formeli
Şehir: Çarcov.
Hasret İle Yazılan Şiir, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
H 1, N 1, P 5, S 1, W 1, Z 2.

4.1.24 Üstat Yazguli’nin Pişmanlığı
B172. Sihirli kuş
Üstat Yazgulı, Mahtumkulu’yu efsanevi Anka kuşuna benzetir.
(T)D1279.1. Olağanüstü söz
(T)D1279.1.1. Olağanüstü şiir okuması
Mahtumkulu, Üstat Yazguli’ye yazmış olduğu şiirle talebeliğe kabul edilir.
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H1233.1. Araştırmaya yardımcı yaşlı adam
Oturan yaşlılardan birisi, Mahtumkulu’ya Üstat Yazguli’yi tavsiye eder.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, Üstat Yazguli’ye yazmış olduğu şiiriyle ne kadar hünerli olduğunu gösterir.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Üstat Yazguli, Mahtumkulu’nun yazmış olduğu şiirini gördükten sonra onun ne kadar
kabiliyetli bir şair olduğunu anlar ve onu talebeliğe kabul eder.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Mahtumkulu’yu ilk önce talebeliğe kabul etmeyen Üstat Yazgulu, Mahtumkulu’nun yazmış
olduğu şiiri görünce onu talebeliğe kabul eder.
(T)K2287. Hain Şeyh (üstat)
Üstat Yazguli, Mahtumkulu’yu talebeliğe kabul etmez.
L140. Kötü talih iyiye gider
Şair olduğu için talebeliğe kabul edilmeyen Mahtumkulu, Üstat Yazguli’ye yazdığı şiirden
sonra talebeliğe kabul edilir.
L155. Kabul edilmeyen ve sevilmeyen çocuk sevilmeye başlanır
(T)L155.1. Öğrenciliğe kabul edilmeyen şair, öğrenciliğe kabul edilir
Şair olduğu için talebeliğe kabul edilmeyen Mahtumkulu, yazdığı şiirin tesiriyle talebeliğe
kabul edilir.
N832. Yardımcı oğlan
(T)N832.1. Yardımcı öğrenci
Mahtumkulu’nun medreseye talebe olarak kabul edildiğini ona yine bir medrese talebesi haber
verir.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Üstat Yazguli oturduğu yerden kalkıp, Mahtumkulu’yu görme zahmetinde bile bulunmaz.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, Üstat Yazguli’nin yanına ilim-irfan öğrenmek için gider.
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P427.4. Hiciv eden şair
Şair yazmış olduğu “Bilmezmin” adlı şiirinde Üstat Yazguli’yi hicveder.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu; karşılaştığı hadiseyi anlatmak için bir kâğıda “Bilmezdim” şiirini yazıp, bunu
üstadınıza iletin diyerek bir talebeye verir.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.3. Bekçi
Talebeler, Üstat Yazguli’nin kapısını beklemektedir.
P431. Tüccar (Kervancı)
Mahtumkulu, kervana katılıp Üstat Yazguli’yi ziyarete gider.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu, uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Üstat Yazguli’nin bulunduğu yere
varır.
W31. İtaat
Mahtumkulu; ihtiyar insanın sözüne inanarak, Üstat Yazguli’yi ziyarete gider.
W32. Cesaret
Üstat Yazguli’nin kendini öğrenciliğe kabul etmemesine kızan Mahtumkulu, bir şiir yazarak,
Üstad’ı hicveder.
W126. İtaatsizlik
Üstat Yazguli, Mahtumkulu’yu yazmış olduğu şiirden sonra talebeliğe kabul ettiğini söyler.
Ama Mahtumkulu kabul etmez.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu, ilme çok meraklı bir gençtir.
W165. Yersiz gurur
Üstat Yazguli, Mahtumkulu’yu talebeleri vasıtasıyla öğrenciliğe kabul ettiğini söylemesine
rağmen Mahtumkulu onun davetini kabul etmez.
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Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formülleri
Benzer durumlarda kullanılan Formeller
Tasvirler – Şair tasviri: Ağzına şeytan pisleyen yaman tellalı.
Z64. Atasözü
Yaydan çıkan ok geri dönmez.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Üstat Yazguli’ye talebe olmak için giden Mahtumkulu talebeliğe kabul edilmeyince geriye
döner.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Üstat Yazguli’nin Pişmanlığı, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
B 1, D 1, H 2, J 1, K 2, L 2, N 1, P 6, W 6, Z 4.

4.1.25 İlim- İrfan Verecek Âlim Bulun
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Medresedeki talebelerin kendisine mısır, buğday toplaması teklifine kızan Mahtumkulu “ Şeble
kimin dağları yandırdığım bilmezmin” şiirini yazarak karşılaştığı durumu anlatır.
H1553. Sabır imtihanı
Talebelerin mısır ve buğday toplası gerektiğini söylemesine sabredemeyen Mahtumkulu geri
döner.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu, Üstat Niyazguli’nin şan ve şöhretini duyduğu için ona hediyeler gönderir.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, Üstat Niyazguli’nin

yanına ilim-irfan öğrenmek için gider fakat aradığını

bulamaz.
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P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, Üstat Niyazguli’yi bu uygulamasından dolayı hicveder.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Medresedeki talebelerin kendisine ısrarla mısır, buğday toplaması teklifinde bulunmasına
sinirlenen Mahtumkulu onlara bir şiir yazar.
W31. İtaat
Üstat Niyazguli’nin talebeleri, Üstatlarının dediğini yapmak için mısır ve buğday toplar.
W33. Bağlılık
Üstat Niyazguli’nin talebeleri onun bir dediğini iki etmez.
W126. İtaatsizlik
Mahtumkulu, mısır ve buğday toplamayarak üstadın sözünü yerine getirmez.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu, üstadı görmek için onun ziyaretine gider.
W165.Yersiz gurur
Mahtumkulu, mısır ve buğday toplamayı gururuna yediremez.
W167. İnatçılık
Mahtumkulu’ya ısrarla mısır ve buğday toplaması söylenir fakat o yapmaz.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Üstat Niyazguli’yi görmeye giden Mahtumkulu talebelerin ona buğday topla demesi üzerine
geri döner.
Yer Formeli
Mekân: Üstat Niyazguli’nin evinin yanı.
İlim- İrfan Verecek Âlim Bulun, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göredağılımları
şöyledir: H 2, P 4, W 6, Z 2.
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4.1.26 Benden Size Üstatlık Yok
F570. İnsanların olağanüstü davranışları
Veli vasfı gösteren Mahtumkulu, imamın namazda aklından geçenleri okur.
(T)H.626. Ortada istenmeyen bir hadise var. Suçlu ( veya en suçlu ) kim?
Mahtumkulu’nun cemaatle namazı terk etmesine sebep olan kimdir?
H939.1. Rahip (şeyh ) tarafından verilen vazifeler.
Mahtumkulu’nun cemaatle kılınan namazı bırakma sebebini üstat, Mahtumkulu’dan sorar.
H1233.1. Araştırmaya yardımcı yaşlı adam
Üstadı, Mahtumkulu’nun cemaatle kılınan namazı terk etme nedenini sorar.
J151.4. Yaşlı adamdan öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, cemaatle kılınan namazı bırakma sebebini söyler. Üstat onun söylediklerini
aynen tasdikler.
J152.2. Dervişten alınan nasihat
Üstat, Mahtumkulu’yu sahip çıkmaları gerektiğini ve kendilerine başka bir üstat bulmaları
gerektiğini söyler.
K2220. Hain rakipler
Talebeler, Mahtumkulu’nun cemaatle namaz kılınırken namazı terk etmesini üstatlarına şikâyet
eder.
N825.2. Yardımcı yaşlı adam
Öğrenciler, Mahtumkulu’nun namazı terk etmesini üstatlarına haber verir. Üstatları da onun
namazı terk etmesinin sebebini araştırır ve gerçeği ortaya çıkarır.
P120. Din adamları
Üstat, öğle namazında cemaate imamlık yapar.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu, Üstat Niyazguli’nin yanına ilim-irfan öğrenmek için gider.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, üstadının namaz kıldırırken bir şeyler düşündüğüü anlayınca namazını bozar.
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Q68.2. Doğruluk ödüllendirilir
Üstadı, Mahtumkulu’nun neden cemaatle namaz kılınırken namazı terk etiğini sorar. O da
namazda olan hadiseleri tek tek anlatır. Üstat onu tasdikler. Onu taltif eder.
Q281. Nankörlük cezalandırılır
Talebeler, üstadın kıldırdığı namazı terk eden Mahtumkulu’yu nankör olarak değerlendirir ve
onu üstatlarına şikâyet eder.
Q286.1. Dindar adama kabalık ettiği için cezalandırma
Mahtumkulu’nun üstat namaz kıldırırken namazı terk eder. Bu durum talebeler arasında
terbiyesizlik olarak kabul edilir ve bu olaydan üstatları haberdar edilir.
V12. Mescit
Üstat Niyazguli’nin mescidinde her gün birçok insan namaz kılar.
(T)V56.1. Öğle namazı
Mahtumkulu, öğle namazında Üstat Niyazguli’nin

arkasında safa geçer ama namazını

tamamlamaz.
(T)V56.1.1. Namazda rükuya kalkma
Mahtumkulu, namazın birinci rekâtının ilk rükûsunda namazı terk eder.
(T)V56.2. Namazı cemaatle kılma
Üstat, mescidinde cemaate namaz kıldırırken aklından bir şeyler geçirir.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, üstadının namazda iken akılından geçirdiklerini çekinmeden teker teker anlatır.
W33. Bağlılık
Mahtumkulu, üstadının arkasında cemaatle namaza durur.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, üstadına namazı neden terkettiğini yalansız riyasız anlatır.
Yer Formeli
Mekân: Gürgen.
Şehir: Hive.
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Benden Size Üstatlık Yok, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
F 1, H 3, J 2, K 1, N 1, P 3, Q 2, V 4, W 3, Z 1.

4.1.27 Ziyaret
D1712. Kâhin
Mahtumkulu etrafında toplanan insanlarla dünyada olabilecek olaylar hakkında sohbet eder.
F1045. Geceyi ağaçta geçirme
F1045.1. Geceyi kale dışında geçirme
Mahtumkulu; Buhara’ya gittiğinde kale kapısının kapalı olmasından dolayı geceyi dışarıda
geçirmek zorunda kalır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu, zindandan üstadına mektup yazar. Üstadı da onu hapisten kurtarır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyle
Mahtumkulu’nun zindandan çıkmasına üstadı yardım eder.
P10. Krallar ( Emir )
Emir’in adamları şairin anlattıklarını sonuna kadar dinler.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu, medreseden döndükten sonra iki yılda bir üstadını ziyarete gider.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, Buhara’ya üstadına misafir olmaya gider.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, medreseyi bitirdikten sonra bile hocasına hürmette kusur etmez.
Q433. Hapsederek cezalandırma
Mahtumkulu’nun yapmış olduğu sohbeti yanlış anlayan emirin askerleri onu zindana atar.
R41.3. Zindana hapsetme
Mahtumkulu’yu emirin askerleri zindana atar.
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V201. Allah
Geleceği Allah’tan başkası bilemez.
(T)V301. Kuran okuma
Bu adam dünyanın yaratılışını Allah’ın Kuran’da dediği gibi anlatıyor.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu medreseden mezun olduktan sonra bile her iki senede bir Buhara’ya üstadını
ziyarete gider.
Yer Formeli
Mekân: Medrese, kale, zindan.
Şehir: Buhara.
Ziyaret, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, H 3, J 2, K
1, N 1, P 3, Q 2, V 4, W 3, Z 1.

4.1.28 Halka Faydası Olan İnsan
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu’nun misafir olduğu ailenin o gece bir erkek evladı olur. Çocuğun babası oğluna
Mahtumkulu adını verir.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, Hive’ye giderken yolu Göktepe Türkmenlerinin bulunduğu güzergahtan geçer.
O, köyün dışında bulunan ilk eve misafir olur.
P322. Misafire barınacak yer verilir
Mahtumkulu; geceyi Göktepe’de tanımadığı bir ailenin evinde geçirir.
P.427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu, ev sahibinin isteği üzerine kendi şiirlerinden üç dört tane okur.
P600. Adetler, gelenekler
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Misafir olarak bir eve sığınma.
T596. Çocuğa ad verme
Yeni doğan çocuğa Mahtumkulu adı verilir.
W27. Minnettarlık
Ev sahibi çocuğuna Mahtumkulu adının verilmesinden dolayı minnettardır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, tanımadığı bir ailenin evinde misafir olur.
Yer Formeli
Şehir: Hive, Göktepe.
Halka Faydası Olan İnsan, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
P 5, T 1 W 2, Z 1.

4.1.29 Hive Yolunda
(T)P121. Hoca (üstat, molla, âlim)
Şirgazi medresesinin Hazreti Palvan adında bir üstadı vardır.
P320. Misafirperverlik
Hazreti Palvan’ın öğrencileri Mahtumkulu’yu o evden bu eve misafirliğe çağırır.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu, Şirgazi medresesindeki Hazreti Palvan adlı hocasına ayrı bir değer verir.
P427.7. Şair
Hazreti Palvan, öğrencilerinden bazılarını göndererek şairi karşılatır.
P431. Kervan (Tüccar)
Kervancı, Mahtumkulu’yu Hive’ye götürmeye razı olur.
P600. Adetler, gelenekler
Ev sahibi Mahtumkulu’ya toy payı verir.
W27. Minnettarlık
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Mahtumkulu, kervana aldığı için kervandakilere minnettar kalır.
W31. İtaat
Mahtumkulu, kervandakilerin şartlarına razı olur.
Z. Çeşitli Motif Grupları
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Hive Yolunda, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 3 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: P 6, W 2,
Z 1.

4.1.30 Gerçekleşmeyen Niyet
(T)D1279.1. Olağanüstü söz
(T)D1279.1.1. Şairin şiir okuması
Gelinin ahlaksız davranışlarına Mahtumkulu bir şiir söyler.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, gelinin ahlaksız davranışlarıyla onu günaha sokmaya çalışmasını anlatan şiir
söyler.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
(T)H921.1.1.1.Molla ve müftülerin verdiği vazifeler
Molla ve müftüler, Mahtumkulu’yu baştan çıkarması için ahlaksız bir gelinle anlaşır.
H1553. Sabır imtihanı
Mahtumkulu, gelinin ahlaksız hareketlerine katlanır.
J610. Tedbir
Mahtumkulu’yu çekemeyen molla ve müftüler onun itibarını zedelemek için tedbir alır.
J1110. Akıllı insanlar
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Molla ve müftüler, Mahtumkulu’yu rezil etmek için değişik planlar yapar.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Gelinin niyetini anlayan Mahtumkulu onu dükkânından kovar.
K100. Aldatıcı anlaşmalar
Gelin, molla ve müftüler; Mahtumkulu’yu rezil etmek için anlaşır.
K1300. Baştan çıkarma
Gelin, Mahtumkulu’yu baştan çıkarmak için onun işyerine gider.
K1900. Hile ve sahtekârlıklar
Molla, müftüler ve gelin; hile ve sahtekârlık yaparak Mahtumkulu’yu rezil etmek ister.
K2050. Faziletli Görünme
Mahtumkulu’nun yanına gelen gelin, hanım hanımcık bir kadın görüntüsü verir.
K2060. İkiyüzlülüğün ortaya çıkarılması
Mahtumkulu, gelinin ahlaksız hareketlerinden onu niyetini anlar ve onu dükkânından kovar.
K2220. Hain rakipler
Molla ve müftüler, Mahtumkulu’yu rezil etmek için değişik planlar kurar.
L350. İyilik kötülük karşısında zafer kazanır.
Art niyetle Mahtumkulu’ya yaklaşan gelinin ahlaksız davranışlarına Mahtumkulu karşılık
vermez ve yaptığının yanlış olduğunu anlayan gelin pişman olur.
M201. Söz ve anlaşmaların yapılması
Molla ve müftüler, Mahtumkulu’yu yoldan çıkarmak için bir gelin ile anlaşır.
M202. Anlaşmanın ve söz vermenin yerine getirilmesi
Gelin, üzerinde mutabık olunan planı ortaya koymak için Mahtumkulu’nun dükkânına gider.
N122.0.1. Yolların seçimi
Kadın, molla ve müftülerle birlik olarak Mahtumkulu’yu kötü yola sevk etmeye karar verir.
P120. Din adamları
Mahtumkulu’nun molla ve müftülerle arası hiç iyi değildir.
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(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Kötü niyetli öğrenciler, “Mahtumkulu’yu din ve şeriata aykırı şiirler yazıyor diye üstadımıza
kötüleyelim.”derler.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Mahtumkulu’nun kötü niyetli arkadaşları onu rezil etmek için hocalarına yalan söylemeyi bile
planlıyorlar.
(T)426.4. Müftü
Mahtumkulu, Hive'de ve Buhara'da okurken mollalarla ve müftülerle araları pekiyi değildir.
P427.4. Hiciv eden şair
Gelinin niyetini anlayan Mahtumkulu, onun bu durumunu yazmakta olduğu şiirle hicveder.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, gelinin hal ve hareketlerinden niyetinin bozuk olduğunu anlayınca ona şiir okur ve onun
yaptığı yanlışlığı fark etmesini sağlar.
P427.7.1. 1. Kahraman olarak şair
Gelinin ahlaksız hareketlerine aldırmayarak, şair iffetini muhafaza eder.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.1. Kuyumcu
Mahtumkulu, gelinin bileziğini alır ve tamir edebileceğini söyler.
R260. Takip etme
Gelinin konuşmalarını duyan molla ve müftüler, onu bulup Mahtumkulu ile ilgili planlarını
kadına anlatır.
Q262. Sahtekârlık cezalandırılır
Gelinin sahtekârlığını anlayan Mahtumkulu onu dükkânından kovar.
Q267. İkiyüzlülük cezalandırılır
Mahtumkulu, gelinin tutumlarından bir şeyler olduğunu sezer. Sonra onu dükkanından kovar.
Q520. Pişmanlıklar
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Gelin, Mahtumkulu’ya yapmış olduğu ahlaksız hareketlerinden dolayı ondan affını ister.
(T)V206. Hz. Hızır
Altını görünce Hızır’ın bile bozulacağı belirtilmiştir.
W10. Müşfiklik
Gelin, müşfik bir edayla Mahtumkulu’nun dükkânına girer.
W27. İtaat
Gelin, molla ve müftülerin dediğini aynen gerçekleştirir.
W32. Cesaret
Gelin, Mahtumkulu’nun dükkânına giderek onu rezil etmeye çalışır.
W34. Bağlılık
Gelin, molla ve müftülere bağlılığını göstermek için hemen harekete geçer.
W35. Doğruluk
Genç kızlar Mahtumkulu’nun nedenli dürüst bir insan olduğunu kendi aralarında
konuşmaktadır.
W126. İtaatsizlik
Mahtumkulu, molla ve müftülere itaat etmez.
W136. Sahtekârlık- yalancılık
Molla ve müftüler, “Mahtumkulu dine ve şeriata aykırı şiirler yazıyor diye üstadımıza
kötüleyelim.” der.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu’nun ahlaklı ve iffetli bir insan olması herkesin dikkatini çeker.
W157. Namussuzluk
Mahtumkulu’yu ahlaksız bir kadınla rezil edelim.
W171. İki yüzlülük
Gelinin niyetinin bozuk olduğunu anlayan Mahtumkulu ondan para almadan
dükkânından kovar.
W181. Kıskançlık
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Halk onun şiirlerini ezberleyip her yerde okuyor.
W185.Zor kullanma
Mahtumkulu, gelini iş yerinden kovar.
Z64. Atasözleri
Altın görse, Hızır bile azar.
(T)Z64.1. Deyimler
Şair Mahtumkulu beni görünce bülbül gibi öter.
Z100. Sembolizm
Gelin bileziğine taş koydurmak için Mahtumkulu’nun dükkânına gider.
Benzer Durumlarda Kullanılan Formeller
Kadın tasviri: Kapıdan nazlımı nazlı, cilvelenerek güzel bir gelin içeri girer.
Yer Formeli
Şehir: Buhara, Çarcev, Gerkez, Garrıgala, Hive.
Gerçekleşmeyen Niyet, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 13 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
D1, H 3, J 3, K 6, L1, M 2, N 1, P 8, R 1, Q 3, V 1, W 12, Z 5.

4.1.31 Ben Gerçeği Yazdım
C400. Konuşma yasağı
Gazel ve destan okumayı üstatlar talebelerine yasaklar.
C920. Yasağın kırılması
Mahtumkulu Hive medresesindeki şiir ve gazel okuma yasağına rağmen boş zamanlarında
gazel ve şiir okur.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12. Şiirle tanıma
Mahtumkulu’yu meclislerine davet eden Molla Arnazar’a, Mahtumkulu onların meclislerine
niçin gelmeyeceğini anlatan “Mollalar yanında sohbet yahşıdır” şiiriyle cevap verir.
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J140. Eğitim yolu ile kazanılan bilgi
Şair, derslerinden sonra boş vakitlerinde kitap okur.
J152. Bilge kişilerden öğrenilen bilgi
O, üstadının verdiği bilgileri hemen kavrar.
J1010. Çalışkanlığın önemi
Mahtumkulu, alın teri dökülmeden kazanılan şeyleri kendisinin yemeyeceğini arkadaşına
söyler.
J1110. Akıllı insanlar
Medresede yaramazlık yapan talebeler onu da aralarına almayı düşünür.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Kötü işlerle meşgul olan talebelerin davetini Mahtumkulu geri çevirir.
K100. Aldatıcı anlaşmalar
Yaramazlıkla meşgul olan talebeler, Mahtumkulu’yu kendi saflarına çekmeye çalışır.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Yaramazlık yapan talebeler halkın arasına girerek yalan yanlış sözlerle onları kandırıp menfaat
elde eder.
K2220. Hain rakipler
Mahtumkulu’nun medresedeki talebe arkadaşları onu halkın nezdinde küçük düşürmeye karar
verir.
L101. Ümit vermeyen kahraman
Yaramazlık yapan talebeler Mahtumkulu’yu aralarına almak için çok uğraşır fakat başarılı
olamaz.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu, arkadaşları tarafından yapılan davete icabet etmez.
L114.4. Hilekâr kahraman
Bazı talebeler halkı kandırıp çıkar elde eder.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
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Yaramaz talebeler Mahtumkulu’yu aralarına almak için kendi aralarında anlaşır.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, diğer talebe arkadaşlarının yaptığı işleri bildiği için onlarla aynı safta yer almak
istemez.
P120. Din adamları
Mahtumkulu’nun halkın nezdinde itibarının artması bazı din adamlarının hoşuna gitmez.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Üstatları şairin çok zeki bir talebe olduğunu anlar.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu, kötü işlerle meşgul olan kişilerle arkadaşlık kurmak istemez.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu ile barışmak isteyen sınıf arkadaşları onu odalarına davet eder.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Talebelerin medresede gazel ve destan okumasına üstatlar izin vermez.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu okumuş olduğu şiirle mollaları eleştirir ve arkadaşlarından tepki alır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, kendini davete gelen arkadaşına neden onların davetine katılamayacağını bir şiirle anlatır.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu kendisine yapılan daveti kabul etmez. Çünkü onların niyeti Mahtumkulu’yu da
aralarına alıp onu kendilerine benzetmektir.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Mahtumkulu, arkadaşına “İçtiğiniz şeylerin garibanların, yetimlerin, fakirlerin zor şartlar
altında kazandığı şeyler olduğunu biliyorum.” der.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Şair, toplanan yiyeceklere haram bulaştığı endişesiyle davete icabet etmek istemez.
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W31. İtaat
Molla Arnazar arkadaşlarının sözünü dinleyip Mahtumkulu’yu meclislerine davet eder.
W32. Cesaret
Molla Arnazar’a Mahtumkulu çekinmeden onlar hakkında düşündüklerini söyler.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, Molla Arnazar’a onların yaptığı işlerin doğru olmadığını anlatır.
W126.İtaatsizlik
Mahtumkulu diğer talebelerin davetine katılmaz.
W136. Sahtekârlık - yalancılık
Bazı talebeler yalan yanlış nasihatlerle halktan menfaat elde eder.
W165. Yersiz gurur
Mahtumkulu, Molla Arnazar’ın davetini kabul etmez.
W181. Kıskançlık
Şairin medrese de ve toplum içinde itibarının artması bazı talebeleri rahatsız eder.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş formülleri
Uzun Zamanı Kısa İfade Etmek İçin Kullanılan Formeller:
Günlerden bir gün yaramaz talebeler Mahtumkulu’yu da kendi meclislerine çağırmaya karar
verir.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Ben Gerçeği Yazdım, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
C 2, H 1, J 5, K 3, L3, M 1, N 1, P 8, V1, W 7, Z 2.
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4.1.32 Dil Helal Olmalıdır
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, mollaların isteği üzerine şiir okur.
H331.2. Müsabaka ile evlilik imtihanı
H331.2.1. Müsabaka yapılması
Her yıl düzenli olarak at yarışı müsabakaları yapılır.
J2498. Merasimlerin tekrarlanması
Her yılın bahar ayında at yarışları yapılmaktadır.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu çok akıllı ve âlim birisidir.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun medrese arkadaşları onu geleneksel olarak düzenlenen at yarışlarıa davet
eder.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesine izin vermez. Onların bu davranışlarını
şiirle eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu ile dalga geçemeyen arkadaşları ondan şiir okumasını ister. O da “Yahşıdır” şiirini
okur.
P431. Kervan (Tüccar)
Mahtumkulu yaptığı ayakkabıları Hive’deki pazarda satar.
P453. Ayakkabıcılık
Mahtumkulu yaşamak için ayakkabıcılık yapar.
P600. Adet, gelenekler
Her yılın bahar ayında Garaköli denen yerde at yarışları olur.
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U60. Zenginlik ve yoksulluk
Maddi durumu iyi olan talebeler Mahtumkulu’yu yoksulluğundan dolayı hor görür.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Dil helal olmalıdır.
W28.Fedakarlık
Mahtumkulu aradaşlarının davetine katılmak için uzunca bir yolu eşek sırtında geçirir.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, vadine sadık kalır ve verdiği sözü yerine getirir.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu’nun ilime olan hevesi herşeyin üstündedir.
W165. Yersiz gurur
Mahtumkulu arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesine izin vermez.
W181. Kıskançlık
Maddi durumu iyi olan öğrenciler Mahtumkulu gibi başarılı birini pek fazla sevmezler.
Yer Formeli
Mekân: Garaköli, Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Dil Helal Olmalıdır, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 2, J 1, P
7, U 1, V1, W 5, Z 1.

4.1.33 Basılmayan Kitap
C563. Kralın yasakları
(T)C563.1. Kadıların yasakları
Kadılar; kıskançlıkları yüzünden Mahtumkulu’nun kitabının basılmasını yasaklar.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
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Mahtumkulu’dan rüşvet isteyen devlet memuruna, Mahtumkulu şiir okuyup onların bu çirkin
davranışını yüzlerine vurur.
P120. Din adamları
Kadılar, Mahtumkulu’nun din adamlarına dil uzattığını söyler.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Hive kadıları; kadılara, müftülere, mollalara laf atıyorsun diyerek Mahtumkulu’nun kitabının
basılmasına izin vermez.
P421. Kadı
Kadılar, Mahtumkulu’nun kitabının basılmadan önce incelenmesi gerektiğini söyler.
(T)P426.4. Müftü
Değerlendirme yapan kimse; Mahtumkulu’nun kadı, molla ve müftülere laf attığını söyler.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, kadıların rüşvet istemesini hicveder.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, kitabının basılmasına izin vermeyen Hive kadılarına bir dörtlük okuyarak oradan ayrılır.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu kendisine yapılan baskılara boyun eğmez.
V210. Dinin kurucuları
(T)V210.1. Peygamberler
Kadılar, Mahtumkulu’ya şiirlerinde peygamberlere laf attığını söyler.
W126. İtaatsizlik
Mahtumkulu, kitabının basılması karşılığında rüşvet isteyen kadılara boyun eğmez.
W151. Açgözlülük
Buhara ve Hive kadılarının açgözlülükleri yüzünden Mahtumkulu kitaplarını bastıramaz.
W181. Kıskançlık
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Kadılar, Mahtumkulu’nun şiirlerine hayran kalır. Mahtumkulu’ya bu şiirleri nereden aşırdığını
sorar.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu; içinde bulunduğu dönemin ahlakî çöküklüğünü belirtmek için kadıların avuç
açmaya başladıklarını belirtiyor.
Yer Formeli
Şehir: Buhara, Hive.
Basılmayan Kitap, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: C 1, H 1,
P 7, V1, W 3, Z 2.

4.1.34 Benim Kitabımı Halk Okur
C920. Yasağın kırılması
Allayar Töre, zehirli yılan sınıfından olduğu için zehirli hayvanlar ona dokunmaz.
H11. Hikâye anlatarak tanıtma
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Mahtumkulu’nun arkadaşı “Senin kitabın basılmıyor mu?” diye sorar. “Ben zehirli yılan
sınıfından değilim, adam sınıfındanım” der. Bu cümleyi anlamayan arkadaşına Mahtumkulu,
Allayar Töre’nin hikâyesini anlatır.
H939.1. Rahip (şeyh) tarafından verilen görev
Allayar Töre’ye piri, horoz şeklinde şeker yaparak köşkün kapısında satmasını söyler.
H1400. Korku imtihanı
Buhara Emir’i, Allayar Töre’nin yılan, akrep, örümceklerin arasına bırakılmasını
emreder.
H1410. Korkunç bir yerde durma
Buhara Emir’i Allayar Töre’yi yılanların, çıyanların, örümceklerin arasına bıraktırır.
K2246.1. Hain Kral
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Buhara Emir’i, Allayar Töre’nin cezalandırılmasını ister.
K2250. Hain hizmetçiler ve işçiler
Buhara Emir’i, “ Allayar Töre nice yıllar köşkte hizmet etti. Şimdi ise beni rezil etmek istiyor
” diye düşünür.
L.140. Kötü talih iyiye gider
Günahlarından temizlenmek isteyen Allayar Töre, bir pire intisap eder.
L350. İyilik - kötülük karşısında zafer kazanır
Allayar Töre, pirinin verdiği vazifeleri yerine getirerek günahlarından kurtulmaya çalışır.
(T)M301.22. Kâhin olarak hoca, öğretmen
Pirinin verdiği vazifeyi yerine getiren Allayar Töre’ye zehirli hayvanlar bir şey yapmaz.
N.122.0.1. Yolların seçimi
Bulunduğu yolun sakıncalı olduğunu düşünen Allayar Töre hemen yaptığı işi bırakıp bir pire
talebe olup kendine yeni bir yol seçer.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Allayar Töre, günahlarından kurtulmak için bir pire talebe olur.
N848.0.1. Yardımcı mukaddes adam
Allayar Töre, pirinin yardımıyla felaha erer.
P10. Krallar (Emir)
Allayar Töre, Buhara Emirliğinde suçluları cezalandıran kişi olarak hizmet eder.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Dostlarından biri Mahtumkulu’ya, “Molla Mahtumkulu senin kitabın çıkmıyor mu?” diye sorar.
P160. Dilenci
Buhara Emir’i bir köşk görevlisinin dilencilikten de beter görülen bir işe başvurduğunu duyar.
(T)P193. Mahkûmlar
Allayar Töre, Buhara Emir’inin kapısında yıllarca suçluları cezalandırmıştır.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Allayar Töre, üstadının dediğini yaparak şeker satmaya başlar.
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Q281. Nankörlük cezalandırılır
Buhara Emir’inin yıllarca kapsında çalışmış olan Allayar Töre’nin köşkün kapısında şeker
satmaya başlması onu kızdırır.Buhara Emir’i onu bu nankörlüğünden dolayı cezalandırır.
Q520. Pişmanlıklar
Allayar Töre yapmış olduğu günahlardan pişmanlık duyar.
Q438. Ormana terk etme
Q438.1. Zehirli hayvanların bulunduğu yere bakma
Emir; Allayar Töre’nin yılan, akrep ve örümceklerin bulunduğu bir yere bırakılmasını buyurur.
W31. İtaat
Allayar Töre, pirinin verdiği vazifeleri yerine getirir.
W32. Cesaret
Allayar Töre, emirin kapısında şeker satar.
W34. Bağlılık
Allayar Töre, pirinin bir dediğini iki etmez.
W154. Nankörlük
Allayar Töre, pirinin dediğini yapınca Buhara Emir’ine nankörlük eder.
W185. Zor kullanma
Allayar Töre, zehirli hayvanların bulunduğu bir yere bırakılır.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Karga karganın gözünü oyar mı?
Z100. Sembolizm
Allayar Töre, yaptığı zulmün yedi kat semaya ulaştığını anlar ve köşkten ayrılır.
Z71.5. Formülistik sayı: yedi
Allayar Töre, zulmünün yedi kat semaya ulaştığını anlar.
Z71.12. Formülistik sayı: kırk
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Allayar Töre, kırk yaşına kadar Buhara Emir’ine hizmet eder.
Yer Formeli
Şehir: Buhara.
Benim Kitabımı Halk Okur, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
C 1, H 4, K 2, L 2, M 1, N 3, P 5, Q 3, W 5, Z 5.

4.1.35 Kuran-ı Kerim’i Kimse Okumaz
P120. Din adamları
Din adamları Mahtumkulu’nun eselerinin medresede okutulmasından rahatsız olur.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Alimler; Mahtumkulu’nun eserlerinin medresede okutulup okutulmaması konusunda
istişare yapar.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Hive de medrese talebelerinden birisi Mahtumkulu’nun eserlerinin medreselerde okutulmasını
hocalarından ister.
(T)V301. Kuran-ı Kerim okumak
Din âlimleri, “Mahtumkulu’nun eserleri medreselerde okutulursa Kuran-ı Kerim’i kimse
okumaz.” diye çekinir.
W181. Kıskançlık
Din alimleri, Mahtumkulu’yu kıskandıkları için onun eserlerinin medresede okutulmasına izin
vermezler.
Yer Formeli
Şehir: Hive.
Kuran-ı Kerim’i Kimse Okumaz, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: P 3, V 1, W 1, Z 1.
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4.1.36 Yerinde Cevap
H502. Öğrenme imtihanı
Han, sorduğu sorunun cevabını öğrenmek ister.
H506. Beceriklilik imtihanı
Mahtumkulu, hanın sorusuna doğru cevap vererek ne kadar kabiliyetli olduğunu ispat eder.
H540.3. Kral bilmece sorar
H540.3.1. Han soru sorar
Han, ulemasına “Gerçekle yalan arası kaç menzil yoldur?” diye sorar.
H1388. Belirli soruya cevap araştırma
Gerçekle yalanın arası kaç menzil yoldur? Sorusunun cevabı aranır.
J152. Bilge kişilerden öğrenilen bilgi
Hanın sorusuna Mahtumkulu cevap verir.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Hana, Mahtumkulu sorunun cevabını şu şekilde açıklar: Aranızdan herhangi biri işitmediği bir
şeye göre iş yaparsa hem yürek kabartır hem de can acıtır. Bu hakikat değildir. Eğer gördüğüne
göre iş görürse hem yüreği kabarmaz hem de canı acımaz. Bu hakikattir diye soruya cevap verir.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Hanın sorusuna Mahtumkulu’nun cevap vermesiyle orada bulunan vezir, ulema ve medrese
talebeleri rahat bir nefes alır.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, hanın sarayında kalmak yerine öz vatanına dönmeyi seçer.
P10. Krallar (Han)
Han; ulemasını, vezirlerini toplar ve onlara soru sorar.
P12. Kralın karakteri
Han sorduğu soruya cevap alamayınca sinirlenir.
P110. Kralın vezirleri
Han kafasını karıştıran bir soruyu vezirlerine sorar.
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P110.1. Vekilleri
Günlerden bir gün han, vezir ve vekillerini toplar.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Hanın sorusuna cevap veren Mahtumkulu iyi bir âlim olduğunu oradakilere bu vesile ile
ispatlar.
P233. Baba ve oğul
P233.1. Dede ve torun
Han, Mahtumkulu’nun köşk âlimi olmasını ister. Mahtumkulu da dedesinden izin alması
gerektiğini söyleyerek izin ister.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Hanın sorusuna Mahtumkulu “ İşiten aynı olmaz, gören gözle ” şiiriyle cevap verir.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Şair, hanın sormuş olduğu sorunun cevabını bilir ve oradakileri zor durumdan kurtarır.
Q91. Akıllılık ödüllendirilir
Hanın sorusunu cevapladığı için Mahtumkulu’ya hem ipekli kaftan hediye edilir hem de köşk
şairiliği teklifinde bulunulur.
R122. Çeşitli Kurtarmalar
R122.1. Hanın gazabından kurtarma
Mahtumkulu, hanın sorusunu cevaplayınca hem ulemayı hem de medrese talebelerini hanın
gazabından kurtarır.
W11. Cömertlik
Han sorusunu cevaplayan Mahtumkulu’ya ipekli kaftan hediye eder. Hem de köşk şairi olması
teklifinde bulunur.
W27. Minnettarlık
Han sorduğu soruya cevap verdiği için Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
W32. Cesaret
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Mahtumkulu, hanın sorusuna cevab verme cesaretinde bulunur.
W126. İtaatsizlik
Mahtumkulu, hanın köşk şairi olma teklifini kabul etmez.
Z10.1. Başlangıç formülleri
Sade giriş formeli: Günlerden bir gün Hive Hanı, vezirlerini ve vekillerini toplar.
Z64. Atasözleri
Altın taştan çıkar, akıl baştan.
(T)Z64.1. Deyimler
Şairin gözünün önünde canlanır.
Z71.2. Formülistik sayı: dört
Gerçekle yalanın arası çok uzak değil. O yol varsa en fazla dört parmaklık yoldur.
Z71.16. Diğer Formülistik Sayılar: yüz, bin
Gerçekle yalanın arası kaç yıl diye sorulan soruya bazıları yüz bazıları bin yıl diye cevap verir.
Yer Formeli
Mekân: Köşk, köy.
Şehir: Etrek, Hive.
Yerinde Cevap, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplana
nefsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 4, J 5,
P 8, Q 1, R 1, W 4, Z 6.

4.1.37 Hive Han’ının Huzurunda
C400. Konuşma yasağı
Mahtumkulu, hanın huzuruna selam vermeden kulağını tutarak çıkar.
C563. Kralın yasakları
Mahtumkulu’yu hana kötüleyen ulema, onun kitabının basılmasını hana yasaklatır.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu, hanın huzuruna kulağını tutarak varır.
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P10. Krallar (Han)
Han, Mahtumkulu’nun neden kulaklarını tutarak oturduğuna pek anlam veremez.
P12. Kralın karakteri
Han, Mahtumkulu’nun kitabının çıkarılmasına izin vermez. Çünkü etrafındaki ulema onu
kandırır.
P110. Kralın vezirleri
Han, Mahtumkulu’nun kulağını tutmasının sebebini vezirlerine sorar.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu, elyazmalarını kitap olarak bastırmak için onları Hive Han’ının ulemasına verir.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu yazdığı şiirle kendisine reva görülen tutumu eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, hana siz benim şiirlerimi okumadan ulemaya inanıp kitabımın basılmasına izin
vermemişsiniz diyerek “ İşiten aynı olmaz, gören gözle ” adlı şiirini okur.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, handan çekinmediğini göstermek için hanın huzuruna kulağını tutarak varır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, hanın huzuruna kulağını tutarak varır.
W136. Sahtekârlık - yalancılık
Ulema, Mahtumkulu’nun şiirlerini okur ve kendilerine çıkar sağlayacak bir şey bulamaz. Bu
nedenle Mahtumkulu’nun şiirlerine izin veremeyiz, diyerek Han’a onu kötüler.
W151. Açgözlülük
Ulema, Mahtumkulu’nun şiirlerini okur ve kendilerine fayda sağlayacak bir şey bulamaz.
W165. Yersiz gurur
Han, Mahtumkulu’nun kitabının basılmasına izin vermez. Mahtumkulu da bunu gurur meselesi
yapar.
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W181. Kıskançlık
Mahtumkulu’yu çekemeyen ulema onun şiirlerinin basılmasına izin verdirmez.
Yer Formeli
Şehir: Hive.
Hive Han’ının Huzurunda, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
C 2, L 1, P 7, W 5, Z 1.

4.1.38 Ne Fayda ?
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12. Şiire tanıma / tanıtma
Mahtumkulu, Göklenlerin durumunu görünce Köhneürgenç’ten Hive’ye dönerek “ Ne Fayda ”
şiirini hana okur.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
Askerler, hanın emriyle Mahtumkulu’nun akrabalarını Köhneürgenç’e getirir.
H1210.2. Araştırma kral tarafından kararlaştırılır
Han, Mahtumkulu’nun akrabalarının araştırılıp bulunmasını ister.
H1381. Bilinmeyen kişi üzerine araştırma
Han, Mahtumkulu’nun aile ve akrabalarının araştırılmasını ister.
H1544. Susuzlukla mücadele imtihanı
Hanın, Mahtumkulu’nun akrabalarına verdiği yer yüksek olduğu için oraya su çıkmaz.
Susuzluktan dolayı onlar verim elde edemez.
J610. Tedbir
Han, batı sınırını kontrol altında tutmak için Türkmen boylarını egemenliği altına almak ister.
J1110. Akıllı insanlar
Han, Mahtumkulu’nun gideceğini öğrenince ulemalarıyla istişare yapar ve bu istişareden çıkan
kararı uygular.
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K100. Aldatıcı anlaşma
Han, ulemayla Mahtumkulu’yu Hive’de tutmak için bir fikirde anlaşır.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Hanın, Mahtumkulu’yu Hive’de tutmak istemesinin asıl nedeni onun şöhretinden faydalanmak
ister.
K2220. Hain rakipler
Ulema; hana, Mahtumkulu’yu Hive’de tutmak için, ailesini Hive’ye getirtme teklifinde
bulunur.
K2060. İki yüzlüğün ortaya çıkması
Mahtumkulu, hanın niyetini anlayınca bir bahane ile Hive’yi terk eder.
K2246. Hain kral
Mahtumkulu, hanın planını anlayınca ona hizmet etmeyeceğini söyleyip evine döner.
(T)K2287. Hain şeyh
(T)K2287.1. Hain ulema
Mahtumkulu’dan hoşlanmayan ulema, onu Hive’ de tutmak için aile efradını Hive’ye
getirtilmesi gerektiğni hana teklif ederler.
L101. Ümit vermeyen kahraman
Hanın ısrarla köşk şairi olmasını istediği Mahtumkulu, her defasında onun teklifini nazikçe
reddeder.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu, hanın köşk şairi olma teklifini kabul etmez.
N.122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, hanın sarayında köşk şairi olmak yerine kendi memleketin de yaşamayı seçer.
P10. Krallar(Han)
Hive Han’ı Türkmenleri kontrol altında tutmak için Mahtumkulu’yu köşkünde tutmak ister.
P12. Kralların karakterleri
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Han; Mahtumkulu’yu kendi yanına çekip, diğer Türkmen boylarını kontrol altında tutmak ve
batı sınırını garantiye almak ister.
P12.2.1. Zalim Kral
Han, Mahtumkulu’nun Gürgen’deki akrabalarını esir alıp Köhneürgenç’e getirtir.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Han, daha önce Mahtumkulu’yu kötüleyen ulemayı çağırıp, onlarla Mahtumkulu’yu Hive’de
nasıl alıkoyacakları hakkında maslahat eder.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu, babasının hastalığını bahane edip Hive’den ayrılır.
P427.4. Hiciv eden şair
Şair, hanın yaptıklarını yüzüne karşı “Ne Fayda” şiirini okuyarak onu eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, Köhneürgenç’teki Göklenlerin halini görünce “Ne Fayda” adlı şiirini okur.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Hanın bütün ısrarlarına rağmen şair onun dediğini yapmaz.
P461. Asker
Askerler, hanın emriyle Mahtumkulu’nun akrabalarını toplamak için Etrek’e gider.
R10. Esir olma
Mahtumkulu’nun akrabaları esir alınıp Köhneürgenç’e getirilir.
U110. Aldatmanın ortaya çıkması
Mahtumkulu, Göklenlerin zor şartlar altında yaşadığını görür. Bunun nedeni ise hanın
Mahtumkulu’yu kendi yanına çekip, Türkmenleri kontrol altında tutmak istemesidir. Bunun hanın
bir oyunu olduğunu anlayan Mahtumkulu ve evine döner.
W11. Cömertlik
Han, Mahtumkulu’yu yanında tutmak için Köhneürgenç’e akrabalarını getirtir ve medrese
yaptırır.
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W32. Cesaret
Mahtumkulu, hanın huzurunda ona şiir okur ve köşkte kalmayacağını bildirip oradan ayrılır.
W126. İtaatsizlik
Mahtumkulu, hanın köşk şairi olama teklifini kabul etmez.
W136. Sahtekârlık - yalancılık
Han, Türkmenleri kontrol altında tutmak için Mahtumkulu’ya köşk şairliği teklifinde bulunur.
W171. İki yüzlülük
Han, Türkmenleri kontrol altında tutmak için Mahtumkulu’yu yanına çekmeye çalışır.
W185. Zor kullanma
Han, Mahtumkulu’yu ikna etmek için onun akrabalarını zorla Köhneürgenç’e getirtir.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Hanın niyetini anlayan Mahtumkulu memleketine döner.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi, Göklen Medresesi.
Şehir: Hive, Etrek, Köhneürgenç.
Ne Fayda? efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 5, J 2, K 6, L
2, N 1, P 9, R 1, U 1, W 7, Z 2.

4.1.39 Hive Caddesinde
P10. Krallar (Han)
Hanın askerleri, esirleri bir yerlere sevk ederken onlara zulmeder.
P12.2.1. Zalim kral
Esirlere hanın askerleri zulmeder.
P427.4. Hiciv eden şair
Şair; esirlerin gördüğü eziyete şahit olur, onlara zulm eden zalimleri eleştirir.
P427.7. Şair
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(T)P427.7.1. Şair şiir okur.
Şair gördüğü manzara karşısında dayanamaz ve şiir okur.
P461. Asker
Hanın askerleri esirlere zulmeder.
R10. Esir olma
Esirlere askerler kamçı ile işkence eder.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Hive Caddesinde, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 3 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: P 5, R 1,
Z 1.

4.1.40 Akıl Hazinesi
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12. Şiirle tanıma / tanıtma
Şair, dinin hükümlerini hana hatırlatan şiir okur.
H506. Beceriklilik imtihanı
Mahtumkulu zavallı insanın hayatını kurtarmak için şiir becerisini kullanır.
H1210.2. Araştırma kral tarafından kararlaştırılır.
Han, Mahtumkulu’nun kendine ihanet edip etmediğinin araştırılmasını ister.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, zavallı insanın hayatını kurtarmak için tüm şairlik maharetini gösterir.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
Askerler hanın verdiği vazifeyi harfiyen yerine getirir.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu’dan dinlediği şiirin tesiriyle han kendisine yapılan şikâyetin iç yüzünü
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öğrenir.
J571.5. Kendisine anlatılan hikâye vasıtasıyla kral hemen ceza vermekten vaz geçer
(T)J571.5.1. Kendisine okunan şiir vasıtasıyla han hemen ceza vermekten vaz geçer
Mahtumkulu, hana okuduğu şiir sayesinde hem fakir insanın hem de kendi hayatını kurtarır.
J610. Tedbir
Mollalar, Mahtumkulu’dan kurtulmak için onu hana kötüler.
J1110. Akıllı insanlar
J1110.1. Akıllı insan
Mahtumkulu aklını kullanarak zavallı insanın hayatını kurtarır.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
Mahtumkulu, zavallı insanın hayatını kurtarmak için dini bilgisini ve şiir kabiliyetini kullanıp
hanı ikna eder.
K1900. Hileler - sahtekârlık
Mahtumkulu’yu çekemeyen mollalar, onu hana şikâyet eder.
K2220. Hain rakipler
Mahtumkulu’dan kurtulmak isteyen mollalar, onu hana şikâyet edip şöyle der: Türkmen
nehrinden geçerek sizin eğemenliğiniz altındaki halkı isyana teşvik ediyor.
K2060. İkiyüzlülüğün ortaya çıkarılması
Mahtumkulu, Türkmenleri isyana teşvik ediyor diye iftira atan mollaların yalanı daha sonra han
tarafından anlaşılır.
(T)K2287. Hain şeyh
(T)K2287.1. Hain molla
Mahtumkulu’dan kurtulmak isteyen mollalar ona iftira eder.
L114.3. Asi kahraman
Zavallı insan, hanın istediği baş vergisini veremeyince tutuklanır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Minareden aşağı atılan fakir insanın hayatı, Mahtumkulu’nun yardımıyla bağışlanır.
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M205. Söz verme ve vaadin bozulması
Hanın minareden aşağı atılıp öldürülmesini istediği fakirin hayatı, Mahtumkulu sayesinde
bağışlanır.
N101. Kaderin değiştirilmezliği
Minareden aşağı atılan adam ölmez.
N111.2. Kaderin görünüşü
İdam edilecek olan zavallı insanın hayatı, Mahtumkulu’nun yardımıyla bağışlanır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Minareden atılan fakir insan Mahtumkulu sayesinde ölmekten kurtulur.
N200. Talihin iyi hediyesi
Zavallı adama Mahtumkulu yardım eder ve onun canını hana bağışlatır.
N203. Şanslı insan
Minareden atılan insan şansı sayesinde ölmekten kurtulur.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Saraya çağrılan şair mahkûmla karşılaşır.
N838. Yardımcı kahraman
Zavallı adam, Mahtumkulu’nun yardımıyla kurtulur.
P10. Krallar (Han)
Han, mollaların şikâyetini göz önünde bulundurur ve şairi yanına çağırtır.
P12. Kralın karakteri
Acımasız han, vergisini veremeyen zavallı adamı minareden aşağı attırır.
P12.2.1. Zalim kral ( han )
Mahtumkulu, Hive’de okurken zalim hanın vahşetini görür.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Şair, mollalar arasında pek itibar görmez.
(T )P193. Mahkûmlar
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Zavallı mahkûmun cezası minareden aşağıya atılmaktır.
P320. Misafirperverlik
Fakir halk, şairi misafirliğe davet eder.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Şair, medresede ders veren üstadından iki günlük izin ister.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, zavallı insanın hayatını kurtarmak için “Güzeşt Eyle” adlı şiirini okur.
P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, zavallı bir insanın hayatını şiir okuyarak kurtarır.
P461. Asker
Askerler, zavallı adam için verilen emri yerine getirir.
P600. Adetler, gelenekler
Misafirliğe davet etme.
Q91. Akıllılık ödüllendirilir
Mahtumkulu’nun okumuş olduğu şiirle han, zavallı adamın hayatını bağışlar.
Q325. İtaatsizlik cezalandırılır
Baş vergisini vermeyen zavallı insan minareden aşağı atılma ile cezalandırılır.
Q570. Ceza ve affetme
Cezasını çeken zavallı insan han tarafından affedilir.
S127. Yukarıdan atarak öldürme
Baş vergisini vermeyen zavallı adamı minareden aşağı atarlar.
U60. Zenginler ve yoksullar
Zavallı adam, hanın istediği vergiyi veremeyince cezalandırılır.
U110. Aldatmanın ortaya çıkması
Han, mollaların Mahtumkulu’ya ceza verdirmeye çalıştıklarını anlar.
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U210. Kötü yönetici kötü ceza
Baş vergisini vermeyen zavallı insan için minareden atılma cezası verilir.
W27. Minnettarlık
Hayatını kurtardığı adam Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
W31. İtaat
Askerler hanın emrini yerine getirir.
W28. Fedakârlık
Han gazaplanınca Mahtumkulu kendi hayatından çok zavallı insanın hayatından endişe eder.
W33. Kahramanlık
Mahtumkulu, zavallı adamın hayatını kurtarır .
W34. Bağlılık
Hanın askerleri hanın emrini koşulsuz yerine getirir.
W136. Sahtekârlık - yalancılık
Şairin dışarıya çıkmasını fırsat bilen mollalar, Muhtumkulu, halkı isyana teşvik ediyor diye
hana onu şikâyet ederler.
W171. İki yüzlülük
Hanın itirafıyla mollaların ikiyüzlülüğü ortaya çıkar.
W181. Kıskançlık
Şairin medrese dışında bir hafta kalması onu çekemeyenler için bir fırsat olur.
W185. Zor kullanma
Askerler zavallı adamı zorla minareden aşağı atar.
Z64. Atasözleri
Kötülükten iyilik bekleme.
Z10.3. Başlayış / Geçiş formülleri
Uzun Zamanı Kısaca İfade İçin Kullanılan Formeller
Günlerden bir gün fakir halk, şairi evlerine davet eder.
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Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Fakir halk tarafından misafirliğe çağrılan Mahtumkulu, misafirlik dönüşü ayağının tozuyla
hanın huzuruna çağrılır.
Yer Formeli
Mekân: Amuderya, Kırkgız, Ayazgala, Güldursun, Yanbaşgala, Bezirgen, Abu-Reyhan,
Köyler, Medrese.
Şehir: Hive.
Akıl Hazinesi, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 5, J 5, K 4, L
2, M 1, N 7, P 11, Q 3, S 1, U 3, W 9, Z 4.

4.1.41 Unutulur
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12. Şiirle tanıma / tanıtma
Fakir halkın durumunu gören şair bunu şiiriyle ifade eder.
P427.7. Şair
(T)P427.1. Şair şiir okur
Şair, pazara gittiğinde fakir halkın içler acısı hallerine şahit olur ve bu durumu şiiriyle ifade
eder.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Mahtumkulu, pazarda gezerken gördüğü halkın çoğu yoksulluk içerisindedir.
Z64. Atasözleri
(T)Z64.1. Deyim
Mahtumkulu, pazarda gezerken halkın yoksulluk içinde olduğuna gözleri ile şahit olur.
Z71.16.1. Diğer Formülistik Sayılar: bin
Mahtumkulu, binlerce fakir insanın ağır yaşam şartlarına ve çektiği acılara şahit olur.
Yer Formeli
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Mekân: : Şirgazi Medresesi, Pazar.
Unutulur, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, P 1, U 1,
Z 3.

4.1.42

Bizi Rezil Eder

H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Kervanları soyulan halk başlarından geçeni hana anlatır.
H1150. Görev: Çalma elde etme veya katletme
Hanın askerleri Göklenlerin kervanını soyar.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu’nun şiir yazıp onları rezil etmemesi için çalınan malların hepsini han iade ettirir.
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Mahtumkulu, kervanın talan edildiğini duyduktan sonra şiirle hanı rezil eder. Düşüncesiyle han
yağmalanan malların hepsini sahiplerine dağıttırır.
J610. Tedbir
Han, Mahtumkulu’ya rezil olmamak için çalınan malları geri verdirir.
J2600. Korkak aptal
Han, Mahtumkulu’dan çekindiği için alınan malları iade ettirir.
K2050. Faziletli görünme
Mahtumkulu’dan çekinen han alınan malları geri iade ettirir.
P10. Kral (Han)
Hanın huzuruna kervandakiler şikâyet etmeye gider.
P12. Kralın karakteri
Han; kervanın mallarına el konulursa, Mahtumkulu’nun şiir yazıp kendisini rezil
etmesinden çekinir.
P427.7. Şair
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(T)P427.7. 1. Şair şiir okur
Han, talan edilen kervanın içinde şairin de devesi olduğunu öğrenince alınan malların iade
edilmesini ister. Çünkü, Mahtumkulu’nun bunu öğrenince şiir yazıp kendisini rezil etmesinden
çekinir.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu’nun şiir yazmasından çekinen han, kervanı sahiplerine geri verdirir.
P431. Tüccar (Kervancı)
Kervan; talan edilince halk, hana şikâyete gider.
P461. Asker
Askerler kervanı talan eder.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Kuraklık yıllarında halk büyük yoksulluk yaşar.
W31. İtaat
Hanın emriyle kervandan alınan malları askerler köylülere geri verir.
W32. Cesaret
Hanın askerleri kervanı talan eder. Köylüler canları pahasına mallarını kurtarmak için hanın
huzuruna çıkıp durumlarını arz eder.
W121. Korkak kahraman
Han, Göklenlerin kervanını talan edersek onların Mahtumkulu'su şiir yazıp bizi rezil eder.
W151. Açgözlülük
Açgözlü askerler, hanın emriyle yağmaladıkları malları sahiplerine iade eder.
Yer Formeli
Mekân: Köy,vadi.
Şehir: Hive.
Bizi Rezil Eder, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 3, J 3, K
1, P 6, W 4, Z 1.
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4.1.43 Pişmanlık
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Ev sahibi, gündüz hakkında iyi şeyler söylemediği Mahtumkulu’yu akşam evinde misafir
ettiğini anlar.
J610. Tedbir
Mahtumkulu, maddi durumu iyi olmayan aileye misafir olup onları zor durumda bırakmak
istemez.
K2050. Faziletli görünme
Maddi durumu iyi olmayan ev sahibi, Mahtumkulu’nun bıraktıklarını almak istemez.
L114.3. Asi kahraman
Ev sahibinin ısrarla kal demesine rağmen Mahtumkulu evden ayrılır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu, evine misafir olduğu ailenin maddi durumunun kötü olduğunu anlayınca
yanındaki bütün değerli eşyaları eve bırakıp çıkar.
L350. İyilik kötülük karşısında zafer kazanır
Sabah, Mahtumkulu’yu tanımadan ona hakaret eden ev sahibi onu tanıdıktan sonra
söylediklerine pişman olur.
N111.2. Kaderin görünüşü
Ev sahibi gündüz küfrettiği adamı akşam evinde misafir eder.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu evine misafir olduğu şahsa maddi olarak yardım eder.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu, evine misafir olduğu aileye yanında ne var ne yok bırakıp çıkar.
N203. Şanslı insan
Fakir ailenin evine Mahtumkulu misafir olur.
N848.0.1. Yardımcı mukaddes adam
Mahtumkulu, evine misafir olduğu ailenin çocuklarını görünce onlara maddi yardımda bulunur.
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P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun Hive’ye geldiğini duyan arkadaşı, onu aramaya koyulur.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, Hive’ye vardığında bir eve misafir olur.
P324.1. Misafire en iyi yiyecekler ikram edilir.
Mahtumkulu’nun misafir olduğu aile ona evindeki erzaklardan ikramda bulunur.
P322. Misafire barınacak yer verme
Ev sahibi, Mahtumkulu’ya kalması için yer gösterir.
P427.7. Şair
Şair, sefalet içinde bulunan aileye yanında ne var ne yok vermek ister.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Yoksul bir kimsenin evine misafir olan şair, onların maddi sıkıntı çektiğini görünce yanında ne
var ne yok ev sahibine bırakır.
P600. Adetler, gelenekler
Evine misafir kabul etme.
Q1. Ev sahipliği ödüllendirilir veya cezalandırılır.
Mahtumkulu ev sahibine yanında ne var ne yok bırakır.
Q520. Pişmanlıklar
Gündüz Mahtumkulu’ya küfreden adam, akşam evine aldığı misafirin Mahtumkulu olduğunu
anlayınca pişman olur.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Mahtumkulu, evine misafir olduğu ailenin çocuklarını görünce, yoksul bir aileye misafir
olduğunu anlar.
W11. Cömertlik
Mahtumkulu, misafir olduğu aileye yanında ne var ne yok bırakıp çıkar.
W27. Minnettarlık
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Mahtumkulu, misafir olduğu ailenim maddi durumunun kötü olduğunu öğrenince yanındaki
değerli her şeyi ev sahibine bırakır. Ev sahibi onun bu tutumuna minettar kalır.
W137. Meraklılık
Ev sahibi evine gelen misafirin kim olduğunu merak eder.
W165. Yersiz gurur
Ev sahibi Mahtumkulu’nun bıraktığı eşyaları almak istemez.
W185. Zor kullanma
Mahtumkulu, misafir olduğu ailenin maddi durumunun kötü olduğunu görünce yanında ne var
ne yok ev sahibine bırakmak ister. Ev sahibi kabul etmez. Mahtumkulu zorla bırakır.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Mahtumkulu’nun ocağın etrafında oturan dört yarı çıplak çocuğa gözü takılır.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
Z71.2. Formülistik sayı: dört
Mahtumkulu, evine misafir olduğu ailenin yarı çıplak üç dört çocuğuna gözü takılır.
Z230. Kahramanın olağanüstü yiğitliği
Mahtumkulu yanında ne var ne yok ev sahibine bırakarak çıkar.
Yer Formeli
Şehir: Hive.
Pişmanlık, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J 2, K 1, L 3, N
5, P 7, Q 2, U 1, W 5, Z 4.

4.1.44 Ne Bilsin ?
F500. Olağanüstü insan
Orazbay bir mecliste “Mahtumkulu haktan içen değildir, o öylesine bir çanak ayran içen
şairlerdendir” demişti, “ Onun dedikleri boşmuş. Asıl Mahtumkulu hakkında yapılan övgüler
azmış bile ” der.
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H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Şair kendini eleştiren zengin insanları at ve eşeğe bakmaktan başka bir şeyden anlamayan
insanlar olarak şiirinde tanımlamaktadır.
J1110. Akıllı insanlar
Yaşlı adam, Mahtumkulu’nun çok akıllı bir ansan olduğuna kanaat getirir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu, Marı’da fakir birinin evine misafir olur.
P150. Zengin insanlar
Mahtumkulu, zenginleri atının yemini toplayamamakla ve eşek ahırından başka bir şey
bilmemekle eleştirir.
P152. Zengin adam
Orazbay, Mahtumkulu’yu küçük görür.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, Marı şehrinden geçerken bir adamın evine misafir olur.
P322. Misafire barınacak yer verilir.
Mahtumkulu, fakir bir köylünün evinde misafir olur.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, zenginleri şiir bilmemekle eleştirir.
P427.7. Şair
Mahtumkulu’nun geldiğini duyan köy halkı onu görmek için misafir bulunduğu eve gelir.
(T)P427.7.1. Şairin şiir okuması
Mahtumkulu şiirlerini onu ziyarete gelenlere okur.
P600. Adetler, gelenekler
Mahtumkulu, fakir bir köylünün evine misafir olur.
U60. Zenginlik, yoksulluk
Mahtumkulu, fakir bir köylünün evine misafir olur.
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U110. Aldatmanın ortaya çıkması
Orazbay’ın Mahtumkulu hakkındaki söylediklerinin yanlış olduğunun ortaya çıkması.
W136. Sahtekârlık- yalancılık
Orazbay’ın söylediklerinin yalan olduğunun ortaya çıkması.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu’yu merak eden herkes onun kaldığı eve gelir.
W181. Kıskançlık
Orazbay, Mahtumkulu’nun diğer şairlerden daha iyi olmasından rahatsız olmuştur.
Yer Formeli
Mekân: Köy, fakir birinin evi.
Şehir: Marı, Etrek.
Ne Bilsin? Efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, H 1, J 1, N 1,
P 8, U 2, W 3, Z 1.

4.1.45 Mahtumkulu ve Nuri Kazım
C980. Yasağın ihlali sonucu çeşitli cezalar
Mahtumkulu, medresede yaramazlık yapanlara ceza verir.
F500. Olağanüstü insan
Hazreti Palvan’a göre, Mahtumkulu’nun söylediği şeyler herkesin yazabileceği şeyler değildir.
Ona ilham Allah tarafından verilmiştir. Bu adam hakikaten de vehbi ilimsahibidir, diyerek
Mahtumkulu'nun değerli bir kişilik olduğunu öncesinden haber verir.
F110. Diğer dünyalara seyahat
F110.1.Diğer ülkelere seyahat
Mahtumkulu ve dostu Nuri Kazım; İran, Afganistan, Hindistan, Özbekistan’ı dolaşır.
H152.1. Fakir insanlara sadaka verilir
(T)H152.1.1. Fakir medrese talebelerine yardım edilir
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Kendisine gönderilen yardımları Mahtumkulu fakir medrese talebelerine dağıtır.
J152. Bilge kişilerden öğrenilen bilgi
Nazarali; Nuri Kazım ve Mahtumkulu’dan öğrendiği bilgiler sayesinde başarılı olur.
J1113. Akıllı oğlan
Nazarali çok akıllı biri olduğunu derslerindeki başarısıyla gösterir.
J1010. Çalışkanlığın önemi
Nazarali derslerine çok çalışarak diğer talebelerden öne geçer.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu ve Nuri Kazım’ın Şirgazi medresesinde kalmaya başlamasıyla fakir ailelerin
çocukları da medresede okumaya başlar.
L142. Öğrenci alanında ustalaşır
Mahtumkulu, medresede kalırken Nuri Kazım’dan da ders alır ve şiir alanında iyice ustalaşır.
L144. Cahil bilgili olur
Nazarali çalışkanlığı sayesinde kısa sürede başarılı bir öğrenci olur.
L300. Zayıfın başarısı
Hiçbir şey bilmeyen Nazarali, Mahtumkulu ve Nuri Kazım yardımlarıyla diğer öğrencilerin de
öne geçer.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Nazarali, Mahtumkulu ve Nuri Kazım’ın yardımıyla başarılı bir öğrenci olur.
N820.Yardım eden insanlar
Mahtumkulu’ya seyahatlarinde Nuri Kazım yardımcı olur.
N825.2. Yardımcı yaşlı insan
Mahtumkulu’nun hocası Hazreti Palvan onun değerli bir insan olduğunu anlayıp ona yardımcı
olur.
P10. Krallar ( Şah )
Mahtumkulu ve arkadaşı Nuri Kazım, Nedir Şah’ın işgal ettiği yerlerdeki siyasi gelişmeleri
yakından takip ederler.
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P11. Kral seçimi
Geldihan komutasında ayaklanan Türkmenler bağımsızlıklarını

kazanır. Geldihan'ı ise

kendilerine serdar seçerler.
P12. Kralın karakteri
İlbars Han; halkına çok işkence çektiren zalim bir handır.
P12.1. Zalim kral
Hive Hanı olan İlbars Han’dan Harezm halkı çok zulüm görür.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Mahtumkulu bulunduğu medresede üstün başarısından dolayı iki yıl sonra hocalığa terfi eder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu ve arkadaşı Nuri Kazım, Hindistan’da bir yıl üç ay kaldıktan sonra Kabil
şehrinden geçerek Özbekistan’ın Andican, Margelen şehirlerine uğrarlar.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, Şirgazi medresesinde okurken onun bulunduğu odada misafir eksik olmazmış.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Nazarali; Mahtumkulu ve Nuri Kazım’ın yardımlarıyla derslerinde çok mesafe kat eder ve diğer
talebelerin önüne geçer.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Medrese üstadlarından Hazret Palvan onun “Celil” isimli şiirini duyar ve çok etkilenir.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, Türkmenlerin birlik ve beraberliği için uğraşmaktadır.
P600. Adetler, gelenekler
Fakirlere yardım etmek.
Q86. Çalışkanlık ödüllendirilir
Medresede ders veren hocaların bir işi çıktığında Mahtumkulu onların yerine öğrencilere ders
anlatır.
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Q580. Suça uygun ceza
Mahtumkulu, medresede yaramazlık yapan öğrencilere uygun ceza verir.
R260.Takipler
Mahtumkulu, Buhara medresesinden ayrılan Nuri Kazım’ın ardından İran’a gider. Orada Nuri
Kazım’ı bulup ondan ders alır.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Şirgazi medresesinde önceden üst tabaka çocukları okutulurken Mahtumkulu ve Nuri Kazım’ın
gelmesiyle fakir ailelerin çocukları da okutulmaya başlanır.
W27. Minnettarlık
Mahtumkulu, Nuri Kazım’ın yardımlarıyla çok mesafe kateder ve diğer talebelerden öne geçer.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, tek başına İran’a gidip Nuri Kazım’ı arar.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu ve Nuri Kazım birbirlerine çok bağlı iki yoldaştır.
W126. İtaatsizlik
Türkmenler; Hive, Buhara Hanlıklarına ve İran Şah’ına karşı onların zulmünden kurtulmak için
ayaklanmak ister.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu ve Nuri Kazım meraklı insanlar olduklarından İran, Afganistan, Hindistan,
Özbekistan gibi ülkeleri dolaşır.
W185. Zor kullanma
Üstadlarının teftişinden sonra kötü işle meşgul olan talebeler medreseden kovulur.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş formülleri
Uzun Zamanı Kısaca İfade İçin Kullanılan Formeller
Günlerden bir gün Nuri Kazım İbn Bahr adlı medrese âlimi, Buhara medreselerinde okuyan
talebeler arasında ortaya çıkan ahlaki bozukluğu hoş karşılamaz. Bu sebepten, İsfahan’a döner.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
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Dostlar Hindistan’da bir yıl üç ay kaldıktan sonra tekrar Kabil şehrinden geçerek diğer yerleri
dolaşır.
Z71.16.1. Sayı motifi: otuz beş
Mahtumkulu, Buhara medresesinde bulunduğu yıllarda yaşı otuz beştir.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu, Buhara medresesini bırakır. Bütün Türkmen halklarını dolaşır sonra da kendi
evine döner.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi, Bamı köyü.
Şehir: Buhara, İsfahan, Kabil, Andican, Margelan, Arkaç, Beherden, Kese.
Ülkeler: İran, Afganistan, Hindistan, Özbekistan.
Mahtumkulu ve Nuri Kazım, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
C 1, F 2, H 1, J 3, L 6, N 3, P 11, Q 2, R 2, W 6, Z 5.

4.1.46 Kaygılı Haber
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Şair, oğlu İbrahim’in vefat etmesine çok üzülür. Bu acının tesiriyle “ Olur mu?” adlı şiirini
okur.
H970. Yardımla yerine getirilen vazifeler
Dostları Mahtumkulu’yu yalnız bırakmamak için onunla birlikte Etrek’e gidip ona destekçi
olmak isterler.
H1558. Dostluk imtihanı
Nuri Kazım ve Nazarali, Mahtumkulu’yu acılı gününde yalnız bırakmamak için onunla birlikte
gelir.
J610. Tedbir
Dostları, Mahtumkulu’yu yalnız bırakmamak için onunla birlikte gitmeye karar verir.
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N111.2. Kaderin görünüşü
Çocuklarının vefatı Mahtumkulu’yu üzer.
N820. Yardım eden insanlar
Nazarali ve Nuri Kazım, Mahtumkulu’ya yolculuğunda yardım etmek için onunla birlikte
gitmeye karar verir.
N838. Yardımcı kahraman
Mahtumkulu’nun acılı gününde Nazarali onun yanında kalır.
P233. Baba ve oğul
Mahtumkulu, oğlu ölmeden elinden tutup onunla vedalaşır gibi hasbihâl eder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun acılı gününde Nuri Kazım ve Nazarali onun yanında bulunup ona destek olur.
P315. Arkadaşlar birbirleri için ölümü göze alır
Nuri Kazım, Mahtumkulu’ya destek olmak için çıktıkları yolda hastalanır ve vefat eder.
P320. Misafirperverlik
Nazarali, Mahtumkulu’nun acılı gününde onun yanında kalarak, hem onun misafiri olmuş hem
de onu teskin etmiştir.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Sınıf arkadaşları şairin evine döneceği haberine çok üzülür.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, oğlu Mollababek ölüm döşeğinde yatarken onun elinden tutup, ayrılığı şiirle ifade eder.
P600. Adetler, gelenekler
İnsanların acılı gününde onun yanında yer almak.
W27. Minnettarlık
Mahtumkulu, onu zor gününde yalnız bırakmayan dostlarına minnettar kalır.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu’nun dostları “ Nuri Kazım ve Nazarali ” ona Etrek’e kadar eşlik etmeye çalışır.
133

W32. Cesaret
Hive’den Etrek’e kadar uzun ve meşakkatli yolu “ Nazarali ve Nuri Kazım ” ona cesaret
vermek için birlikte gelirler.
W34. Bağlılık
Nazarali ve Nuri Kazım, Mahtumkulu’ya ne kadar bağlı olduklarını onu en acılı gününde yalnız
bırakmayarak gösterir.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Mahtumkulu evladı için çok gözyaşı döker.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
Z71.2. Formülistik sayı: dört
Mahtumkulu Hive’deki “Şirgazi” medresesinde üç yıl okuyup, dördüncü yıla girerken, tatil
vakti Etrek’ten oğlunun hasta olduğu haberi gelir.
Z292. Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu oğlunu görmek için Hive’den Etrek’e kadar dostlarıyla beraber gider.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi, Etrek, Vas, Uzboy, Dövgala, Gızılgala, Topyatan, Balkan Dağları,
Küren Dağı, Misseriyan, Börme.
Şehirler: Hive, Meşed.
Kaygılı Haber, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 3, J 1, N
3, P 7, W 4, Z 5.

4.1.47 İlmi Mahtumkulu Götürdü
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Üstat Hazreti Palvan öğrencilerin tartışmalarını duyar.
P340. Öğretmen ve öğrenci
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Medrese hocalarından Hazreti Palvan tartışan öğrencilere ilmi Mahtumkulu’nun götürdüğünü
söyler.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Medresedeki talebeler, Mahtumkulu’nun şiir okuyarak gönüllerini coşturmasını
özlemiştir.
W10. Müşfiklik
Mahtumkulu, müşfik bir edayla talebelere şiir okuyup onların gönüllerini hoş eder.
W28. Fedakârlık
Mahtumkulu, talebelerin bilmediği konularda onlara yardımcı olur.
W34. Bağlılık
Medrese talebeleri Mahtumkulu’yu çok sevdikleri için ona bağlanır.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu’dan sonra onun yerini kimin alacağı merak konusu olur.
Z71.1. Formülistik sayı: üç.
Mahtumkulu, Şirgazi Medresesinde üç yıl okumuştur.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
İlmi Mahtumkulu Götürdü, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 3 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: P
3, W 4, Z 2.

4.1.48 Şiirin Gücü I
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Mahtumkulu’nun yanına varan tüccarlar başlarından geçeni ona anlatır.
H506. Beceriklilik imtihanı
Mahtumkulu, şairlik kabiliyetini kullanarak tüccarın mallarını handan geri alır.
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H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, şairliğini kullanarak tüccardan alınan malların geri verilmesini sağlar.
H900. Zorla verilen vazife
Mahtumkulu’nun gönderdiği şiirden sonra han, tüccarların mallarını geri vermek zorunda
kalır.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Mahtumkulu’nun şiirinden sonra han, askerlerinin yağmaladığı malları sahiplerine iade ettirir.
J151.4. Yaşlı adamdan elde edilen bilgi
Durumlarını Mahtumkulu’ya anlatan tüccarlar ondan aldıkları şiiri hana götürür.
K2050. Faziletli görünme
Mahtumkulu’nun şiirinden sonra, han yağmalanan kervanın mallarını sahiplerine dağıtırır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu’nun vermiş olduğu şiiri hana götüren tüccarlar mallarına kavuşur.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Tüccarlar, Mahtumkulu’nun yardımıyla mallarına kavuşur.
N203. Şanslı insan
N203.1. Şanslı insanlar
Tüccarlar, Mahtumkulu’nun yardımıyla handan malını geri alır.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Ticarete giden kervana Hive Han’ının askerleri denk gelir.
N838. Yardımcı kahraman
Mahtumkulu kendisine gelen tüccarların mallarının kurtulmasına yardımcı olur.
P10. Krallar (Han)
Han, Mahtumkulu’nun gönderdiği şiirden sonra malları iade ettirir.
P12. Kralın karakteri
Han, Mahtumkulu’nun şiirlerinden çekinmektedir.
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P150. Zengin insanlar(tüccarlar)
Tüccarlar, Mahtumkulu’nun yanına gelerek başlarından geçeni anlatır.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, yazmış olduğu şiirle hanın yaptığı zulmü eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Tüccarların başlarından geçenleri öğrenen şair “ Bolar Sen ” adlı şiirini yazar.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu yazmış olduğu şiir sayesinde tüccarların mallarını handan geri alır.
P461. Asker
Ticarete giden kervana Hive Han’ının askerleri denk gelir.
W27. Minnettarlık
Mallarına kavuşan tüccarlar Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
W31. İtaat
Han, Mahtumkulu’nun şiirinden sonra talan edilen malları iade ettirir.
W32. Cesaret
Mahtumkulu’dan alınan şiirden sonra tüccarlar çekinmeden hanın yanına varır.
W185. Zor kullanma
Hanın askerleri zorla kervanın malına el koyar.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Tüccarlar eli boş geri dönmek zorunda kalır.
Z10.1. Başlangıç formeli
Eski devirlerde Hive’ye ticarete giderler.
Yer Formeli
Şehir: Hive.
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Şiirin Gücü I, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 4, J 2, K 1, L
1, N 4, P 7, W 4, Z 3.

4.1.49 Şiirin Gücü II
C563. Kralların yasakları
Hanın izni olmadan medreseye kimse alınmaz.
H506. Beceriklilik imtihanı
Şair, şairlik kabiliyetini kullanarak çocuğu medreseye aldırır.
H900. Zorla verilen vazife
Han, Mahtumkulu’nun şiirinden sonra dul kadının çocuğunu medreseye kayıt ettirir.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, şairliğini kullanarak hanı ikna etmeyi başarır.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Kadının götürdüğü şiiri okuyan han, kadının oğlunun medreseye kaydına izin verir.
K2050. Faziletli görünme
Mahtumkulu’nun hana yazmış olduğu şiirden sonra han çocuğun medreseye kabul edilmesine
razı olur.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu’nun şiirinden sonra çocuk medreseye kabul edilir.
N134. Sansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Kadın, oğlunu Mahtumkulu’nun yardımıyla medreseye yerleştirir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu, dul kadının oğluna yardım eder.
N838. Yardımcı kahraman
Kadının oğlu, Mahtumkulu’nun yazmış olduğu şiirden sonra medreseye kayıt edilir.
P10. Krallar ( han )
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Medreseye gitmek isteyen herkesin kimsenin bizzat hanın huzuruna çıkarak, izin alması
gerekir.
P12. Kralın karakteri
Han, kendi izni olmadan medreseye kayıt yaptırılmasına müsade etmez.
P12.2.1. Zalim kral (zalim han)
Zalim han; Mahtumkulu’nun şiirini okuduktan sonra, dul kadının oğlu için medresede
okumasına izin verildiğine dair ferman çıkartır.
P231. Anne ve oğul
Kadının oğlunu medrese de okutma umudu bile yoktur.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Talebeler, hanın izni ile medreseye kabul edilir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şair, o biçarelerin durumunu görerek “ Geçer Sen “ adlı şiirini yazıp kadının eline tutuştur.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu’nun yardımıyla kadının oğlu medreseye kayıt ettirilir.
U60. Zenginlik ve fakirlik
Hanın gazabından korkan fakir insanlar ona dertlerini anlatamaz.
W27. Minnettarlık
Kadın, oğlunun medreseye yazılmasına vesile olan Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
W31. İtaat
Kadın, şairin dediklerini yerine getirir.
W32. Cesaret
Kadın, Mahtumkulu’nun yazmış olduğu şiirinden sonra, hanın huzuruna çıkmaya cesaret eder.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş Formülleri
Uzun Zamanı Kısaca İfade İçin Kullanılan Formeller :
Günlerden bir gün bu hadiseye Mahtumkulu şahit olur.
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Yer Formeli
Mekân: Medrese.
Şiirin Gücü II, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: C 1, H 3, J 1, K
1, L 1, N 3, P 7, U 1, W 3, Z 2.

4.1.50 Şiirin Gücü III
H506. Beceriklilik imtihanı
Mahtumkulu, şairlik kabiliyeti sayesinde esirleri kurtarır.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
İran Şah’ı Mahtumkulu’dan şiir okumasını ister.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, şairlik hünerini kullanarak esirlerin özgürlüklerine kavuşmasına yardımcı olur.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme.
Şah, Mahtumkulu’dan şiir okumasını isteyince Mahtumkulu onu nasıl alt edeceğini anlar.
J610. Tedbir
Esirlerini kurtarya giden Göklenler yanlarına değerli eşyalarını alır.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
Mahtumkulu “Bağışla Bizi” adlı şiirini okuyarak şahı ikna eder.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Mahtumkulu’nun okuduğu şiirden etkilenen şah, onun isteklerini yerine getirir.
L114.4. Hilekâr kahraman
Şahın şiirden hoşlandığını bilen Mahtumkulu, onu ikna etmek için şiir sanatını kullanır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu’nun okuduğu şiirden etkilenen şah esirleri serbest bırakır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir.
Mahtumkulu’nun okumuş olduğu şiiri beğenen İran Şah’ı bütün esirleri serbest bıraktırır.
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N203. Şanslı insan
Esirler, Mahtumkulu’nun şiir okumasıyla kurtulur.
P10. Krallar (şah)
O devirde Mahtumkulu’nun şöhretini İran Şah’ı bile duyar.
P12. Kralın karakteri
Mahtumkulu’nun okuduğu şiirden etkilenen şah ağlamaya başlar.
P251.5. İki erkek kardeş
(T)P251.5.1. Büyük erkek kardeş (Ağabey )
Mahtumkulu, ağabeyini kurtarmak için şahın yanına giden gruba katılır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Şairin namını duyan İran Şah’ı ondan şiir okumasını ister. O da “ Bağışla Bizi” adlı şiirini okur.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu okumuş olduğu şiirle esirlerin hürriyetlerine kavuşmasını sağlar.
P461. Asker
Mahtumkulu’nun yaşadığı devirde İran askerleri Göklen köylerini talan eder.
Q570. Ceza ve affetme
Mahtumkulu’nun “Bağışla Bizi” şiirinden sonra İran Şah’ı esirleri affeder.
R10. Esir olmak
İran askerlerinin Göklen köylerini talan ettiği bir dönemde, Mahtumkulu’nun ağabeyi de esir
alınır.
R260. Takipler
İran Şah’ından akrabalarını kurtarmak isteyen esirlerin yakınları, varlarını yoklarını alıp yollara
düşer. Mahtumkulu da bu grubu takip ederek ağabeyini kurtarmaya gider.
W11. Cömert
Mahtumkulu şiir okuduktan sonra şah ona çeşitli hediyeler verir.
W27. Minnettar
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Esirleri serbest bırakan şaha Mahtumkulu minnettar kalır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu hiç çekinmeden şahın karşısında şiir okur.
W33. Kahramanlık
Mahtumkulu’nun okuduğu şiirden etkilenen şah, esirleri serbest bıraktırır. Bu sebeple
Mahtumkulu esaretten kurtulanların gözdesi olur.
W136. Sahtekârlık- yalancılık
Mahtumkulu, şahın şiirden hoşlandığını anlayınca onu etkileyecek bir şiir okuyup esirleri
kurtarır.
Yer Formeli
Mekân: Göklen köyleri, medrese.
Ülke: İran.
Şiirin Gücü III, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 3, J 3,
K 1, L 2, N 2, P 7,Q 1, R 2, W 5, Z 1.

4.1.51 Hoşa Buğdayı Temiz Olur I
F500. Olağanüstü insan
Mahtumkulu’nun şiirlerini dinlemeyip, nasihatini duymamış insanlar daima pişman olur.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Mahtumkulu’dan öğrenilen nasihatler insanı olgunlaştırır.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu’dan alınan nasihate herkes önem verir. Onun söylediği sözler bir hazine olarak
kabul edilir.
M301.1. Kâhin olarak yaşlı adam
Kendisinden sonra kimin şiir yazacağı sorusuna Zelili’yi kast ederek “ Benden sonra temiz bir
dal meydana gelecektir.” der.
M391. Kehanetin gerçekleşmesi
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Mahtumkulu, Zelili zuhur ettikten sonra “Dal buğdayı temiz olur” der.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu’dan şiir dinlemeyenler odan bir daha şiir dinlemek için fırsat kollar.
Q520. Pişmanlıklar
Mahtumkulu’nun şiirlerini dinlemeyenler pişman olur.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu ağzından çıkan sözü ve nasihati işiten “ Yomut ” ve “ Göklen”ler başka bir şey
istemez.
Z.10.3. Bağlayış/ Geçiş Formülleri
Uzun Zamanı Kısaca İfade İçin Kullanılan Formeller
Günlerden bir gün Mahtumkulu’ya şöyle bir soru sorulur.
Hoşa Buğdayı Temiz Olur efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F
1, J 2, M 2, P 1, Q 1, W 1, Z 1.

4.1.52 Hoşa Buğdayı Temiz Olur II
M301.1. Kâhin olarak yaşlı adam
Gelecekte kendisinin paylaşılamayacağından bahseder.
M391. Kehanetin gerçekleşmesi
Mahtumkulu şuan da bile birçok millet tarafından paylaşılamamaktadır.
P427.7. Şair
Mahtumkulu’nun arkadaşı ona “ Sen bu dünyada söylenecek söz bırakmadın tüm sözleri şiirine
koydun ” der.
Hoşa Buğdayı Temiz Olur, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 2 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
M 2, P 1.
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4.1.53 Hile de Yerinde Bir Bahadırlıktır
H11.1.Baştan geçeni hikâye etme
Memmedali başından geçenleri padişaha bir bir anlatır.
H12.2. Şarkının şiirle tanıması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
İrandan kurtulanların başından geçen olayları dinleyen şair, dostlarının gelmesiyle vakayı bir
şiirle anlatır.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
Padişah, Mahtumkulu’nun yakalanmasını emreder.
H960. Kabiliyet ve akıl yolu ile yerine getirilen vazifeler
Memmedali, Mahtumkulu’nun yerine geçerek onun hayatını kurtarır.
H1210.2. Araştırma kral tarafından kararlaştırılır
İran Padişah’ı Mahtumkulu ile baş edemeyeceğini anlayınca onun yakalanmasına karar verir.
J1020. Birleşmenin gücü
Falan köy Göklenlerle birleşmiş haberi İran Padişah’ını rahatsız eder.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
Memmedali, padişahı aldatmayı başarır.
K521. Kılık değiştirerek kaçma
Mahtumkulu, hizmetçi kılığına girerek kaçmayı başarır.
K1480. Bir başkasının yerine geçme ile aldatma
Mahtumkulu, Memmedali ile yer değiştirerek kaçar.
K1810. Kıyafet değiştirerek aldatma
Memmedali, şairin kıyafetini giyerek etrafındakileri aldatır.
K1836.5. Erkeğin başka erkeğin kılığına girmesi
Memmedali, Şair Mahtumkulu’nun kılığına girer.
K1900. Hileler - sahtekârlıklar
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Mammedali, kendisini şair olarak tanıtır.
K2050. Faziletli görünme
Memmedali, şairi kurtarmak için onun yerine geçer ve padişahın huzurunda kendini şair olarak
tanıtır.
K2250. Hain hizmetçiler ve işçiler
K2250.1. Hain işçi
Memmedali, şairin kaçmasına yardım etmiştir.
L114.3. Hilekâr kahraman
Memmedali hile yaparak şairin yerine geçer.
L114.4. Asi kahraman
Mahtumkulu, İran Padişah’ına boyun eğmediği için tutuklanır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Esir olarak getirilen Mahtumkulu, Memmedali’nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşur.
L300. Zayıfın başarısı
Şairi hizmetçi Memmedali, padişahın elinden kurtarır.
M205. Söz verme ve vaadin bozulması
Memmedali; çadırda edilen vadi, padişahın huzurunda bozar.
N111.2. Kaderin dönüşü
Esir olarak getirilen Mahtumkulu, Memmedali sayesinde özgürlüğüne kavuşur.
N122.0.1. Yolların seçimi
Şair ya Memmedali’nin dediğini yapacak ya da esir olarak kalacaktır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu, Memmedali sayesinde özgürlüğüne kavuşur.
N203. Şanslı insan
Mammedali, Mahtumkulu’ya yardım eder.
N838. Yardımcı kahraman
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Memmedali, şairin kurtulmasına yardım eder.
P10. Krallar (Padişah)
Padişah, esirler ve Memmedali’nin serbest bırakılmasını söyler.
P12. Kralın karakteri
Padişah, Memmedali’nin anlattığı hikâyeye hemen inanır.
P12.2.1. Zalim kral
Padişah ihanet eden askerlerin kılıçtan geçirilmesini emreder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu kendisini kurtaran dostlarını dört gözle bekler.
P361. Sadık hizmetçi
Memmedali kendini Kerpili sarayındaki sadık hizmetçi olarak tanıtır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Olan hadiseleri Mahtumkulu şiir söyleyerek özetler.
P461. Asker
Mahtumkulu’yu yakalayan asker merakla alacağı ödülü bekler.
(T)P461.1. Süvari
Memmedali, süvarilerin gelip Mahtumkulu’yu götürdüğünü söyler.
Q111. Zenginlikle mükâfatlandırma
Mahtumkulu’yu yakalayıp getirine beş bin Rupiyan ödül verileceği duyurulur.
(T)Q112.2. Valilik vererek mükâfatlandırma
Padişah, Mahtumkulu’yu yakalayıp getirene valilik vereceğini ilan ettirir.
Q261. Cezalandırılan ihanet
Padişah, ihanet eden askerlerin kılıçtan geçirilmesini buyurur.
Q411. Ölüm cezası
Padişah, kendisine ihanet ettiğini düşündüğü askerleri ölüm cezasına çarptırır.
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Q570. Ceza ve affetme
Padişah bütün esirleri affeder ve serbest bırakır.
R10. Esir olma
R10.1. Tutsak edilmek
Mahtumkulu yakalanıp tutsak edilir.
R41.3. Zindana hapsetme
Şairin yerine Memmedali zindana hapsedilir.
R110. Esirlikten kurtulmak
Mahtumkulu, Memmedali’nin yardımıyla esaretten kurtulur.
R122. Çeşitli kurtulmalar
Şair, Memmedali’nin yardımıyla kurtulur.
R219. Kaçmalar- çeşitli
Mahtumkulu, kılık değiştirerek hapishaneden kaçar.
R260. Takipler
Mahtumkulu’yu gelen iki süvari götürür.
S118. Keserek öldürme
Padişah, askeri ve arkadaşlarını kılıçtan geçirin der.
W110. Müşfiklik
Memmedali, şairi tanıyınca müşfik bir eda ile kendini tanıtır. Amacını anlatır.
W11. Cömertlik
Padişah, Mahtumkulu’yu yakalayıp getirene cömert davranacağını duyurur.
W27. Minnettarlık
Mahtumkulu, kendisinin kurtulmasına vesile olan Memmedali’ye minnettar kalır.
W31. İtaat
Şair, Memmedali’ye inanır ve onun dediğini yapar.
W32. Cesaret
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Memmedali, şairin yerine geçer.
W33. Kahramanlık
Memmedali, şairin yerine geçerek padişahın huzuruna çıkar.
W34. Bağlılık
Memmedali, şaire ne kadar bağlı olduğunu ispat eder.
W136. Sahtekârlık, yalancılık
Memmedali kendini şair olarak tanıtır.
W137. Meraklılık
Mahtumkulu heyecanla Memmedali’nin dönmesini beklemektedir.
Z64. Atasözü
(T)Z61.1. Deyim
Şair, arkadaşlarını dört gözle beklemektedir.
Z71.3. Formülistik sayı: beş
Z71.16.1. Sayı motifi: on
Padişahın huzuruna askerlerden birisi, yanında beş on kişi ile gelir.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Şairin yerine geçen Memmedali, padişahı kandırıp şairin yanına geri döner.
Yer Formelleri
Mekân: Kerpili Sarayı, Gülçemen Sarayı, Servili Sarayı.
Ülke: İran.
Hile de Yerinde Bir Bahadırlıktır, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: H 5, J 2, K 7, L 4, M 1, N 5, P 8, Q 5, R 6, W 9, Z 5.

4.1.54 Aslımdan Dönmem
H900. Zorla verilen vazife
Mahtumkulu’nun köşk şairi olması istenir.
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N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu ya köşk şairi olacak ya da tutsak olarak kalacaktır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu’yu İranlıların elinden köylüler kurtarır.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu’nun köylüleri ona yardım edip, onu esaretten kurtarır.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu’ya ne kadar ısrar etseler de aslından dönmeyeceğini söyler.
P10. Krallar (han)
İran Padişah’ına hızlı bir at hediye eden köylüler, Mahtumkulu’yu kurtarır.
P427.7. Şair
(T)P427.7. 1.Şair şiir söyler
Mahtumkulu’ya saray şairi olacağı söylenince “ Benim aslım Gerkez, vatanım Etrek, ismim
Mahtumkulu’dur” adlı şiirini okur.
R10. Esir olma
R10.1. Tutsak edilmek
Mahtumkulu kendi köylüleriyle birlikte tutsak edilerek Tahran’a götürülür.
R122. Çeşitli kurtarmalar
İran Padişah’ına süratli bir at veren Mahtumkulu’nun köylüleri onu esaretten kurtarır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu kendisine ne kadar işkence yapılsa da aslından vazgeçmeyeceğini söyler.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu’ya ne kadar ısrar etseler de aslından dönmeyeceğini söyler.
W117. Övünme
Mahtumkulu kendinin Türkmen olmasıyla övünür.
W126. İtaatsizlik
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Mahtumkulu kendisinin köşk şairi olamayacağını söyler.
Z10.3. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Bir gün Mahtumkulu kendi köylüleriyle birlikte esir alınıp Tahran’a götürülür.
Yer Formeli
Mekân: Gerkez, Etrek.
Şehir: Tahran.
Ülke: İran.
Aslımdan Dönmem, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, N 1,
L 1, P 1, R 2, W 4, Z 2.

4.1.55 Kudret
F776. Olağanüstü kapı
Mahtumkulu’nun üzerine kilitlenen kapı kendi kendine açılır.
F782.4. Olağanüstü kilit ve anahtar
Hizmetçi kendi kendine açılan kapıya yeni kilit takar.
H1553. Sabır imtihanı
Mahtumkulu kapalı bir odada tutulur.
(T)J152.2.1.1. Yaşlı adamın nasihati
Mahtumkulu söz verdiğinde sözünü yerine getiren biridir. Kendisinden bekçiye bir zarar
gelmeyeceğini belirtir.
L140. Kötü talih iyiye gider
Esarette tutulan Mahtumkulu’yu hemşehrileri kurtarır.
L350. İyilik - kötülük karşısında zafer kazanır
Mahtumkulu, bekçiye verdiği sözden dolayı kaçmaz. Onun hemşehrileri Kızılbaşlara hediye
verir ve onu kurtarır.
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M202. Anlaşma veya söz vermenin yerine getirilmesi
Mahtumkulu, bekçiye kaçmayacağını söyler. Bekçi bunun üzerine kapıyı açık bırakır.
Mahtumkulu sözünde durur ve kaçmaz.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu’nun kapatıldığı odanın kapısı açık durmasına rağmen Mahtumkulu kaçmaz.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu’nun hemşehrileri Kızılbaşlılara değerli eşya vererek onu esaretten kurtarır.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu hemşehrileri sayesinde özgürlüğüne kavuşur.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu’yu esaretten hemşehrileri kurtarır.
P427.7. Şair
Şair, Kızılbaşlılar tarafından esir alınarak İran’a götürülür.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.3. Bekçi
Mahtumkulu’nun bulunduğu odanın kapısını açık gören bekçi birisinin kendine kötülük
yapmak istediğini sanır.
Q433. Hapsederek cezalandırma
Mahtumkulu’yu Kızılbaşlar bir eve hapseder.
R10. Esir olmak
R10.1. Tutsak edilmek
Kızılbaşlılar, şairi tutsak ederek İran’a götürür.
(T)R49.4. Odaya hapsetme
Mahtumkulu odaya kapatılır.
R110. Esirlikten kurtulma
Mahtumkulu’nun hemşehrileri onu esaretten kurtarır.
R122. Çeşitli kurtarmalar
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Mahtumkulu’yu hemşehrileri değerli eşyalar vererek kurtarır.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Mahtumkulu’yu kaçıran Kızılbaşlı insanlardır.
W31. İtaat
Bekçi, Mahtumkulu’nun sözünü dinleyerek kapıyı açık bırakıp gider.
W32. Cesaret
Mahtumkulu hiç kimseden çekinmez.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, kapı açık olsa da bir yere gitmeyeceğini söyler.
W117. Övünme
Mahtumkulu “ Benim aslım Gerkez, Gışık boyundanım ” der.
W165. Yersiz gurur
Kapı açık durmasına rağmen Mahtumkulu kaçmaz.
Z10.3. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Bir gün Kızılbaşlar Mahtumkulu'yu esir alarak İran’a götürür.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Bekçi kapıyı kim açıyor diye küplere biner.
Z65. Renk formeli
Kızıl (kırmızı)
Kızılbaşlar Mahtumkulu'yu esir alarak İran’a götürür.
Z100. Sembolizm
Mahtumkulu’nun hemşerileri Kızılbaşlılara süratli bir at vererek Mahtumkulu'yu esaretten
kurtarır.
Yer Formeli
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Ülke: İran.
Kudret, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 2, H 1, J 1, L
2, M 1, N 4, P 2, R 5, V1, W 5, Z 5.

4.1.56 Yurdu Bilinmez
H12.2. Şarkının şiirle tanınması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, üstat bir şair olduğunu okumuş olduğu şiiriyle padişaha ispatlar.
H502. Öğrenme imtihanı
Padişah, yaşlı kadının oğlunun söz üstadı olup olmadığını öğrenmek ister.
H506. Beceriklilik imtihanı
Padişahla yapılan atışmada Mahtumkulu becerisini gösterir ve onu yener.
H910. Öneriye karşılık yapılması gereken vazifenin tayini
İhtiyar kadın, oğlunun şair olduğunu ve onu kimsenin yenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine
padişah onun oğluyla atışmak ister.
(T)H921.1.1. Kralın verdiği vazifeler
Padişah, Mahtumkulu ile atışmak istediğini söyler.
H1233.1.1. Araştırmaya yardımcı yaşlı kadın
İhtiyar kadın, oğlunun şair olduğunu ve onu kimsenin yenemeyeceğini söyler.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, padişahla yapılan atışmada ne kadar mahir bir şair olduğunu gösterir ve onu
yener.
J21. Deneyle verilen öğüdün makul olduğu ispat edilir
İhtiyar kadın, oğlunun şair olduğunu ve onu kimsenin yenemeyeceğini söyler. Bunun üzerine
padişah onun oğluyla atışmak istediğini söyler. İhtiyar kadının oğlu ile atışan padişah yenilir.
J1113. Akıllı oğlan
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İhtiyar kadının oğlunun ne kadar akıllı olduğu, padişahla yapılan şiir müsabakasında ortaya
çıkar.
L140. Kötü talih iyiye gider
Tutsak edilen Mahtumkulu ve ailesi padişahın yardımıyla serbest bırakılır.
L410. Gururlu hükümdar alçak gönüllü olur
Yaşlı kadını karşısında gören padişah onun haline acıyarak onu serbest bırakıtrır.
M201. Söz verme ve anlaşmanın yapılması
Padişah, ihtiyar kadının oğlu onu yenmesi durumunda onları affedeceğini söyler.
M202. Anlaşma veya söz vermenin yerine getirilmesi
Padişah, şairle karşılıklı olarak şiir söyleşir. Şair, padişahı atışmada yener. Padişah da sözünü
yerine getirir, şairi ve ailesini serbest bırakır.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu ya padişahla atışacak ya da esir olarak kalacaktır.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Padişah, ihtiyar kadını affettiğini söyler.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Şair, padişahın teklifini kabul ederek kendisini ve ailesini kurtarır.
N203. Şanslı insan
Padişah, yaşlı kadını ve yanına alacağı birisini serbest bırakacağını söyler.
N825.3. Yardımcı yaşlı kadın
Mahtumkulu, ihtiyar annesinin yardımıyla yarışa girer.
P10. Kral ( padişah )
Padişah, yakalanıp getirilenler arasındaki yaşlı kadına serbest olduğunu söyler.
P12. Kralın karakteri
Padişah, yumuşak huylu bir karaktere sahiptir.
P12.2.1. Zalim kral
Padişah, zindan da tutulan esirleri huzuruna çıkarttırarak sorgular.
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P231. Anne ve oğul
Şairin annesi, padişaha oğlunu yenecek kimsenin daha çıkmadığını söyler.
P265. Damat
İhtiyar kadın, damadını ve oğlunu yanına almak istemez.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Şairin okuduğu şiiri dinleyen padişah onu yenemeyeceğini anlar.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Şair, padişahı atışmada yener ve ailesinin serbest kalmasını sağlar.
P427.7.10. Şairin rakipleri
Padişah, şairle atışmak istediğini söyler.
P475. Hırsız
(T)P475.1.Eşkıya
Göklenlerin üzerine üşüşen eşkıyalar, şair ve ailesini esir alır.
Q433. Hapsederek cezalandırma
Mahtumkulu ve ailesini iki hafta hapishanede bekletirler.
Q520. Pişmanlık
Padişah, Mahtumkulu ile yarışa girdiğine pişman olur.
Q570. Ceza ve affetme
Padişah, mahkûmları affeder.
R10. Esir olmak
R10.1. Tutsak edilmek
Köylülerle beraber şair ve ailesi Meşet’te tutsak edilir.
R41.3. Zindana hapsetme
Şair ve ailesi, Meşet ve Tahran’da zindanda bekletilir.
R110. Esaretten kurtulmak
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Padişahın şaire yenilmesiyle şair ve ailesi esaretten kurtulur.
R122. Kurtulmalar
Padişahla yapılan yarışma sonucunda herkes serbest bırakılır.
W27. Minnettarlık
Mahtumkulu,

ailesini

ve

kendisini

serbest

bırakan

padişaha

minnettar

kalır.

W31. İtaat
Mahtumkulu kendisiyle yarışmak isteyen padişahla yarışmayı kabul eder.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, padişahı yarışmada hiç çekinmeden yener.
W33. Kahraman
Padişahı yenen Mahtumkulu, ailesini esaretten kurtarır.
W117. Övünme
Mahtumkulu, Türkmenliği ile övünmektedir.
Z10.1. Başlangıç Formelleri
Sade giriş formelleri
Bir defasında tüm Göklen boyunun üzerine eşkıyalar üşüşür.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Padişah bakmış ki Mahtumkulu başa çıkabileceği bir insan değildir.
Yer Formeli
Şehir: Meşed, Tahran.
Yurdu Bilinmez, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 7, J 2,
L 2, M 2, N 5, P 9, R 4, W 5, Z 3.
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4.1.57 Ağaya Ağalık Taslamak
H970. Yardımla yerine getirilen vazife
Dul kadın, oğlunun kurtarılması için Mahtumkulu’dan yardım ister. Mahtumkulu’da onun
oğlunun kurtarılmasına vesile olur.
J30. İlgi kurarak öğrenme
Mahtumkulu, kaçırılan dul kadının çocuğu için ağırlığınca altın verilirse, bir başkası
kaçırıldığında da bu kadar altının verilemeyeceğini düşünür.
J610. Tedbir
Mahtumkulu aynı durumların tekrarlanmaması için İran’ın ileri gelenlerini esir alır.
J1020. Birleşmenin gücü
Mahtumkulu ve Bozpolat, İran topraklarına saldırır ve varlıklı kişileri esir alır.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Mahtumkulu gelecekte meydana gelecek benzer durumların yaşanmaması için ona göre bir çare
düşünür.
L140. Kötü talih iyiye gider
Dul kadının tutsak edilen oğlu, esir mübadelesiyle kurtulur.
L114.3. Asi kahraman
Mahtumkulu kendilerine yapılana misliyle karşılık verir.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
Esir değişimi anlaşması yapılır.
M202. Anlaşma veya söz vermenin yerine getirilmesi
Esirler karşılıklı olarak takas edilir.
M161.2. İntikam
Mahtumkulu kendilerine yapılana misliyle karşılık verir.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu’ya göre çocuğu kurtarmak için ya onun ağırlığınca altın verilecek ya da onlara
yaptıklarının hesabı sorulacaktır.
157

N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Dul kadının oğlu, Mahtumkulu ve Bozpolat’ın yardımıyla kurtulur.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu ve Bozpolat dul kadının isteğini yerine getirir ve onun oğlunu kurtarırlar.
N203. Şanslı insan
Esir çocuk, Mahtumkulu ve Bozpolat’ın esir takasıyla kurtulur.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu ve Bozpolat’a gözü pek insanlar yardım eder.
N838. Yardımcı kahraman
Mahtumkulu’nun İran seferine Bozpolat da katılır.
P10. Kral ( han )
Hanın atlıları; yakaladıkları insanları esir alıp onları ganimet yapar.
P12.2.1. Zalim kral
Hanın atlıları, oğlanları ve kızları yakalayıp esir eder.
P150. Zengin insanlar
Mahtumkulu ve arkadaşları İran’a gider ve oradan varlıklı insanları esir alıp gelir.
P152. Zengin insan
Zengin kadın, oğlunun kurtarılması için gerekirse ağırlığınca altın verilip kurtarılmasını ister.
P231. Anne ve oğul
Kadın, oğlunun kurtarılması için ne gerekirse yapılmasını ister.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, dul kadının oğlunun kurtulmasına vesile olur.
P461. Asker
Atlı askerler yakaladıkları kız ve erkek çocukları ganimet yapar.
P475. Hırsız
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(T)P475.1.1. Yağmacı
Göklenler, Büjnürt ve Astrabat Hanlarının yağmalarından bıkar.
Q53. Kurtarma ödüllendirilir
Kadın oğlunun kurtarılmasıyla malını dağıtır.
R10. Esir olmak
R10.1. Tutsak edilmek
Ayderviş boyundan olan zengin bir kadının tek oğlu tutsak edilir.
R39. Çeşitli kaçırmalar
Mahtumkulu, İran’a gider ve oranın ileri gelenlerini esir alıp gelir.
R110. Esaretten kurtulmak
İranlı esirlerle Türkmen esirler takas edilirken zengin kadının oğlu da kurtarılır.
R122. Çeşitli kurtarmalar
Dul kadının oğluyla İranlı esirler takas yapılır.
U60. Zenginler ve yoksullar
Onlar bir gece İran topraklarına saldırır ve fakir halka dokunmaz. Varlıklı kişileri esir alıp gelir.
W11. Cömertlik
Oğlu kurtarılan dul kadın malını ve mülkünü halka pay eder.
W27. Minnettarlık
Dul kadın oğlunu kurtaran Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
W31. İtaat
Bozpolat da Mahtumkulu’ya katılır.
W32. Cesaret
Mahtumkulu köyün babayiğitlerini cesaretlendirir.
W33. Kahramanlık
Mahtumkulu ve arkadaşları İran’a saldırır ve varlıklı kişileri esir alıp gelir.
W34. Bağlılık
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Yiğitler, Mahtumkulu’ya bağlılıklarını göstermek için hemen atlarına binip onun emrini yerine
getirir.
Z100. Sembolizm
Minnetli kılıcı sapından çekerler.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu yiğitleriyle beraber İran’ı basar ve oranın zengin ve ileri gelenlerinden bazılarını
esir alır.
Yer Formeli
Ülke: İran.
Ağaya Ağalık Taslamak, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
H 1, J 4, L 2, M 3, N 6, P 8, Q 1, R 4, U 1, W 6, Z 3.

4.1.58 Çalınan Çocuk
H502. Öğrenme imtihanı
Atlıdan kurtardığı çocuğun kime ait olduğunu Mahtumkulu öğrenmek ister.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Mahtumkulu, atlıya hangi tarafa gittiğini sorar. O da gideceği köyü söyler . Atlının söylediği
köy Mahtumkulu’nun kendi köyüdür. Mahtumkulu onun kendini aldatmak istediğini anlar.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Mahtumkulu, yabancı insanın bindiği attan çocuk sesi işitir. Yabancının durumdan rahatsız olup
acele ile ayrılmak istemesinden şüphelenen Mahtumkulu, çocuğun kaçırıldığını anlar.
J1851. Hayvan veya obje hediye
Çocuğun babası Mahtumkulu’ya en sevdiği atlardan birini hediye eder.
K1900. Hile, sahtekârlıklar
Mahtumkulu, atlıya nereye gittiği sorar. Oda karşı köyü tarif eder. Tarif ettiği köy
Mahtumkulu’nun kendi köyüdür.Mahtumkulu, atlının kendisini kadırmak istediğni anlar.
L140. Kötü talih iyiye gider.
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Kaçırılan çocuk Mahtumkulu ve arkadaşının yardımıyla kurtulur.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, atlıdan gelen çocuk sesini duyunca bir terslik olduğunu anlar ya yakalayıp çocuğu
kurtaracaktır ya da adamın gitmesine göz yumacaktır.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu ve arkadaşının yardımıyla çocuk kaçırılmaktan kurtarılır.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Çocuğu kaçıran yabancının karşısına Mahtumkulu çıkar ve onu kaçırılmaktan kurtarır.
N203. Şanslı insan
Çocuğun imdadına Mahtumkulu yetişir.
N650. Tesadüfen kurtarılan hayat
Mahtumkulu’nun tesadüfen çeşme başında bekliyor olması çocuğun hayatını kurtarır.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Mahtumkulu, çeşme başında yabancı birine rast gelir.
N820. Yardım eden insanlar
Çocuğa, Mahtumkulu ve onun arkadaşı yardım eder.
N838. Yardımcı kahraman
Kaçan yabancıyı Mahtumkulu ve yiğit arkadaşı yakalar.
P152. Zengin insan
Kaçırılan çocuğun babası zengin bir insandır.
P233. Baba ve oğul
Çocuğun babası oğlunun bulunması üzerine Mahtumkulu’ya en değer verdiği şeylerden birini
hediye eder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu dostu ile birlikte ava çıkar.
P320. Çocuklar ve ebeveynler
Çocuğun ebeveynleri çocuğun bulunduğunu duyunca ne yapacaklarını şaşırır.
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P414. Avcı- nişancı
Mahtumkulu, yiğit bir arkadaşıyla ava çıkar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, yabancının elinden kaçırılan çocuğu kurtarır.
P475.2. Hırsızlar yenilir ve öldürülür
Çocuk kaçıran yabancı, Mahtumkulu ve arkadaşı tarafından yakalanır.
Q40. İyilik ödüllendirilir
Kaçırılan çocuğun babası yapılan iyiliği ödüllendirir.
Q53. Kurtarma ödüllendirilir
Çocuğu kurtarılan aile Mahtumkulu’ya en değerli atlarından birini hediye eder.
Q114. Hediye vererek mükâfatlandırmak
Çocuğun ailesi Mahtumkulu’ya en sevdikleri atlarından birini hediye eder.
R10.3. Çocuklar kaçırılır
R10.3.1. Çocuk kaçırılır
Zengin ailenin tek çocuğu kaçırılır.
(T)R49.4. Odaya hapsetme
Mahtumkulu, yakaladığı yabancıyı kendi evinde birkaç gün tutar.
R39. Çeşitli kaçırmalar
Yabancı, zengin bir ailenin çocuğunu kaçırır.
R122. Çeşitli kurtulmalar
Çocuk, Mahtumkulu’nun yardımıyla kurtulur.
R260. Takipler
Mahtumkulu, arkadaşıyla birlikte yabancıyı kovalar.
W27. Minnettarlık
Çocuklarını getirdikleri için aile Mahtumkulu’ya minnettar alır.
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W28. Fedakârlık
Mahtumkulu çocuğun ailesini buluncaya kadar çocuğa bakar.
W32. Cesaret
Mahtumkulu ve arkadaşı sayesinde çocuk kaçırılmaktan kurtarılır.
W33. Kahramanlık
Çocuğun babası Mahtumkulu’nun kahramanlığını karşılıksız bırakmaz.
W185. Zor kullanma
Mahtumkulu, çocuğu kaçıran adamı yakalar ve evine kapatır.
Z230. Kahramanın olağanüstü yiğitliği
Yabancının çocuk kaçırdığını anlayan Mahtumkulu onun peşine düşer ve onu yakalayıp kendi
evine getirir.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Arkadaşıyla ava giden Mahtumkulu çocuk kaçıran bir yabancı yakalayıp köylerine geri döner.
Yer Formeli
Mekân: Köy, dağ, çeşme başı.
Şehir: Etrek.
Çalınan Çocuk, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, J 3,
K 1, L 1, N 8, P 7, Q 3, R 5, W 7, Z 3.

4.1.59 Kurtarılan Kız
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Müşterisi Mahtumkulu’ya dul kadının başına gelenleri anlatır.
H970. Yardımla yerine getirilen vazifeler
Mahtumkulu, yiğitleri toplayarak kızı eşkıyaların elinden kurtarır ve annesine teslim eder.
J610. Tedbir
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Dul kadının kızı eşkıyalar tarafından kaçırılır. Bunu duyan Mahtumkulu hemen tedbir alır,
eşkıyaların peşine düşer.
L140. Kötü talih iyiye gider
Eşkıyalar tarafından kaçırılan kız, Mahtumkulu ve arkadaşları tarafından kurtarılır.
N111.2. Kaderin dönüşü
Eşkıyalar tarafından kaçırılan kız kurtarılır.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu ya kızın eşkıyaların elinde kalmasına razı olacak ya da onun kurtarılmasına
yardım edecektir.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Kaçırılan kız, Mahtumkulu ve arkadaşları tarafından kurtarılır.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Mahtumkulu, kızı kurtarmak için harekete geçer.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu’nun kurtardığı kız, ailesine teslim edilir.
N820. Yardım eden insanlar
Kızın kurtulmasına Mahtumkulu ve arkadaşları yardım eder.
P232. Anne ve kızları
Annesiyle beraber yaşayan kız eşkıyalar tarafından kaçırılır.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu ve arkadaşları kızın kurtarılmasında aktif rol oynar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Şair, eşkıyaların elinki kızı kurtarıp annesine teslim eder.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
Eşkıyalar, dul kadının elinden kızını döve deve alır.
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P475.2. Hırsızlar yenilir ve öldürülür
Mahtumkulu ve arkadaşları eşkıyaları yener ve onları kendi ülkelerinden kovar.
P460. Diğer işler ve meslekler
P460.1. Kuyumcu
Sipariş etmiş olduğu takılarını almaya gelen yolcu olanları Mahtumkulu’ya anlatır.
Q213. Kaçırmak cezalandırılır
Mahtumkulu onları kendi ülkelerine kovar.
Q570. Ceza ve affetme
Mahtumkulu, kızı kaçıran eşkıyalarla savaşır onları yener. Sonra da onları ülkelerinden kovar.
R10. Esir edilmek
R10.1. Tutsak edilmek
Dul kadının kızı, eşkıyalar tarafından kaçırılır ve tutsak edilir.
R39. Çeşitli kaçırmalar
Eşkıyalar, dul kadının elinden kızını zorla alıp kaçırır.
R110. Esaretten kurtulmak
Mahtumkulu ve arkadaşları kızı esaretten kurtarır.
R111. Kızın esaretten kurtarılması
Mahtumkulu, eşkıyaların elinde esir olan kızı kurtarır.
R122. Çeşitli kurtarmalar
Mahtumkulu ve arkadaşları eşkıyaların elinde bulunan yetim kızı kurtarır.
R260. Takipler
Mahtumkulu ve arkadaşları eşkıyaları takip edip iki dağın arasında onları yakalar.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, köyün babayiğitlerini toplayıp eşkıyaların arkasından gider.
W33. Kahramanlık
Mahtumkulu ve kahraman arkadaşları sayesinde yetim kız kurtulur.
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W185. Zor kullanma
Mahtumkulu, eşkıyaların elinden kaçırılan kızı kurtarır. Onları ülkelerine kovalar.
Z10.1. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Eşkıyalar bir gün sabah erkenden dağdan bu tarafa aşar.
Z230. Kahraman olağanüstü yiğitliği
Mahtumkulu, kızı kaçıran eşkıyaların peşinden gider. Onları yakalar ve kızı ellerinden
alıp,annesine teslim eder.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Eşkıyaların peşine düşen Mahtumkulu, kaçırılan kızı onlardan kurtarır. Geri dönen
Mahtumkulu, kızı annesine teslim eder.
Yer Formeli
Mekân: Garrıgala, dağ.
Kurtarılan Kız, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 2, J 1, L
1, N 6, P 6, Q 1, R 6, W 3, Z 4.

4.1.60 Tabiat Yardım Etti
(T)D1279.1. Olağanüstü söz
(T)D1279.1.1. Olağanüstü şiir
Şairin şiir okumaya başlamasıyla gökten yağmur boşalmaya başlar. Etrafındaki kaçaklar bunu
olağanüstü bir durum zannederek korkar.
F900. Olağan üstü olaylar
Şairin şiir okuduğu sırada aniden yağmur yağar. Kaçaklar onu bir keramet olarak anlar.
F960. Olağanüstü tabiat olayları
Şairin şiir okuduğu sırada aniden yağmurun yağmaya başlaması kaçakları endişeye sevk eder.
H502. Öğrenme imtihanı

166

Kaçaklar bu kişinin gerçekten de Mahtumkulu olup olmadığını merak eder.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu, şiirdeki hünerini gösterirken yağmur yağar.
K2050. Faziletli görünme
Eşkıyalar onun Mahtumkulu olup olmadığını anlamak için ispatlamasını ister. Gökyüzüne
baktığında yağmurun yağmak üzere olduğunu gören Mahtumkulu “ Kaldım Dermanda ” adlı şiirini
okurken yağmur yağmaya başlar. Kaçaklar bunu keramet sanır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu, şiir okurken yağmurun yağması eşkıyaları korkutur. Mahtumkulu eşyalarını alıp
yoluna devam eder.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu ya şiir okuyup şairliğini ispatlayacak ya da eşkıyaların esiri olacaktır.
N200. Talihin iyi hediyesi
Mahtumkulu’nun şiir okuduktan sonra yağmurun yağması eşkıyaları panikletir. Bu durum
şairin kurtulmasına neden olur.
N203. Şanslı insan
Yağmurun yağması Mahtumkulu’yu kurtarır.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Mahtumkulu yolda giderken önüne iki eşkıya çıkar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, eşkıyaların isteği üzerine “ Kaldım Dermanda” adlı şiirini okur.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
Eşkıyalar, Mahtumkulu’dan değerli eşyalarını ister.
Q520. Pişmanlıklar
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Eşkıyalar, Mahtumkulu şiir okurken yağmurun yağmasını keramet zannederler, yaptıklarına
pişman olur.
Q520.2. Hırsız pişmanlık duyar
Yağmurun yağmasını keramet sayan hırsızlar yaptıklarına pişman olur.
R122. Çeşitli kurtulmalar
Mahtumkulu’nun şiir okumasından hemen sonra yağmurun yağması eşkıyaları korkutur.
Mahtumkulu’da bu durumdan istifade ederek yoluna devam eder.
(T)V206. Hz. Hızır
(T)V206.1.1. Derviş Mahtumkulu
Mahtumkulu’nun göstermiş olduğu keramet karşısında eşkıyaların eli ayağı birbirine dolaşır.
W32. Cesaret
Eşkıyaların telaşlandığını gören Mahtumkulu eşyalarını alıp yoluna devam eder.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu en müşkül durumlarda bile doğruluktan vaz geçmez .
W136. Sahtekârlık, yalancılık
Mahtumkulu, gökyüzüne baktığında bu sırada yağmur yağmak üzeredir. O, yukarı bakarak “
Kaldım Dermanda ”adlı şiirini okur. İşte o sırada yağmur yağmaya başlar. Eşkıyalar bunu keramet
sanır, elleri ayakları birbirine dolaşır.
Z10.1. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Bir gün Mahtumkulu yolda giderken önüne iki eşkıya çıkar.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Mahtumkulu’nun keramet gösterdiğini zanneden eşkıyalar, hayretten elleri ayakları birbirine
dolaşır.
Tabiat Yardım Etti, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: D 1, F 2,
H 2, K 1, L 1, N 4, P 2, Q 2, R 1, W 3, Z 2.
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4.1.61 Nakışlı Örtüler
F660. Olağanüstü hüner
Mahtumkulu yapmış olduğu nakışlı örtüler sayesinde haramilerin elinden kurtulur.
H1553. Sabır imtihanı
Mahtumkulu’yu köylüleri kurtarıncaya kadar Muhtumkulu, eşkıyaların elinde tutsak kalır.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu yapmış olduğu dokumalarda ne kadar hünerli biri olduğunu gösterir.
J21. Deneyle verdiği öğüdün makul olduğu ispat edilir
Mahtumkulu’yu eşkıyalar yakaladığında söylediği şey şudur: Kendisinin dokumacı ve dikişçi nakışçı olduğunu, bunları satıp para kazanabileceklerini söyler. Daha sonra eşkıyalar onun yaptığı
örtüleri satarak para kazanır.
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Eşkıyaların örtüleri sattığını anlayan Mahtumkulu onların üzerine kaldığı yerin planını çizer.
J50. Gözlem yoluyla bilgi elde etme
Mahtumkulu yaptığı örtülerin satıldığını anlar.
J610. Tedbir
Eşkıyaların örtüleri sattığını anlayan Mahtumkulu onların üzerine kaldığı yerin planını çizer.
J620. Başkalarının planını bozmada önceden düşünme
Mahtumkulu motiflere bilgileri girer.
J1110. Akıllı insanlar
Eşkıyalara Mahtumkulu akıllıca bir teklifte bulunur.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Mahtumkulu, eşkıyaların örtülerini sattığını anlayınca, o örtülerin üzerine kaldığı yerin
planı çizer. Böylece köylüleri durumdan haberdar olur.
K1900. Hileler, sahtekârlıklar
Mahtumkulu örtülerin üzerine kaldığı yerin planını çizer.
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K2050. Faziletli görünme
Mahtumkulu, eşkıyaları bir yandan memnun ederken diğer taraftan kurtulma planını örtülerin
üzerine nakşeder.
L111.1. Gurbete gidiş dönüş
Eşkıyalar tarafından kaçırılan Mahtumkulu kendi tanıdıklarının yardımıyla memleketine döner.
L114.4. Hilekâr kahraman
Mahtumkulu kaldığı yerden kurtulmak için örtülerin üzerine bulunduğu yerin planını çizer.
Köylüler gelir onu kurtarır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Yaptığı örtülerden biri onun köyüne ulaşınca hayatı kurtulur.
L300. Zayıfın başarısı
Mahtumkulu kendi yapmış olduğu örtüler sayesinde kurtulur.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
Eşkıyalar, Mahtumkulu’nun hayatını bağışlaması durumunda Mahtumkulu onlar için örtü
yapacaktır.
M202. Söz ve anlaşmanın yerine getirilmesi
Eşkıyalar için Mahtumkulu örtü yapar.
N122. Yolların seçimi
Mahtumkulu ya eşkıyalara örtü yapacak ya da öldürülecektir.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu’nun bulunduğu yeri köylülerin basmasıyla onun hayatı kurtulur.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu’nun yapmış olduğu örtülerden biri şans eseri kendi köyüne gider. Durumu anlayan
köylüler gelip Mahtumkulu’yu kurtarır.
N820. Yardım eden insanlar
Köylülerinin yardımıyla Mahtumkulu, eşkıyaların elinden kurtulur.
P427.7. Şair
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Şair, köyüne döneceği vakit bir grup eşkıya onu yakalar.
P441. Terzi
Mahtumkulu; şairliğin dışında örtülere dikiş, nakış yaparak baba mesleğini devam ettir.
P445. Dokumacı
Mahtumkulu’nun mesleklerinden biride dokumacılıktır.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
Eşkıyalar Mahtumkulu’yu gezerken takip eder ve yakalar.
Q211. Öldürerek cezalandırma
Eşkıyalar, Mahtumkulu’yu öldürmek isterler.
Q213. Kaçırmalar cezalandırılır
Eşkıyaların Mahtumkulu’yu kaçırmasına sinirlenen köylüler onların bulunduğu yeri darma
duman eder.
Q433. Hapsederek cezalandırma
Eşkıyalar Mahtumkulu’yu mağarada hapseder.
R10. Esir olma
R10.1. Tutsak edilme
Mahtumkulu, eşkıyalar tarafından bir dağın mağarasında tutsak edilir.
R39. Çeşitli kaçırmalar
Dağdan evine dönen Mahtumkulu, eşkıyalar tarafından kaçırılır.
R45.3. Mağaraya hapsetme
Mahtumkulu’yu eşkıyalar dağdaki mağaraya hapseder.
R110. Esaretten kurtulma
Mahtumkulu, köylülerinin yardımıyla esaretten kurtulur.
R122. Çeşitli kurtarmalar
Mahtumkulu, köylülerinin yardımıyla eşkıyaların elinden kurtulur.
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R260.Takipler
Mahtumkulu, dağdan evine döneceği vakit kendisini takip eden bir grup eşkıya tarafından yolu
kesilir.
W31. İtaat
Dağdan dönerken eşkıyalara yakalanan Mahtumkulu onların isteklerini yerine getirir.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, eşkıyalara ne iş yaptığını söyler.
Yer Formeli
Mekân: Dağ, dere, köy, mağara.
Nakışlı Örtüler, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, H 2,
J 7, K 2, L 4, M 2, N 4, P 4, Q 3, R 6, W 2, Z 1.

4.1.62 Benim Nasihatim Dinlenmedi
J21. Deney ile verilen öğüdün makul olduğu ispat edilir
Mahtumkulu, eşkıyalara yaptıkları işlerin yanlış olduğunu söylemesine rağmen kimse onu
dinlemez. Onlar, İran Kürdistan’ını yağmalayıp dönerlerken öldürülür.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, yağma yapmanın zararları konusunda eşkıyaları uyarır.
J652. Uyarılara karşı dikkatsizlik
Mahtumkulu, yağma yapmanın zararları konusunda eşkıyaları uyarır. Ama onu kimse
dinlemez.
J1140. Gerçeği keşfetmede zekilik
Mahtumkulu, eşkıyaları başlarına gelebilecek hadiselerden dolayı uyarır. Ama onu kimse
dinlemez.
L114.3. Asi kahraman
Eşkıyalar Mahtumkulu’nun sözünü dinlemez.
M161.2. intikam
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Eşkıyalar, mallarını yağmaladıkları insanlar öldürür.
(T)M301.22. Kâhin olarak hoca, öğretmen
Mahtumkulu, eşkıyaları uyarmasına rağmen onlar yağma yapmaya devam eder.
M391. Kehanetin gerçekleşmesi
Günün birinde eşkıyaların hepsi mallarını yağmaladıkları köylüler tarafından öldürülür.
(T)N103. Kaderin değiştirilmezliği
Mahtumkulu, eşkıyaları yağma yapmaktan alıkoyamaz. Bunun sonucunda ölüm kaçınılmaz
olur.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, eşkıyalara iyi ve kötü yolu anlatmasına rağmen onlar kötü yolu seçer.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Mahtumkulu, İran Kürdistan’ına giderken eşkıyalarla karşılaşır.
N848.0.1. Yardımcı mukaddes adam
Mahtumkulu, eşkıyalara doğru yolu anlatır.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu, İran Kürdistan’ına giderken eşkıyalarla dostluk kurar.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
Mahtumkulu; eşkıyalara hırsızlığın, çalmanın ve çırpmanın zararını anlatır.
P475.2. Hırsızlar yenilir ve öldürülür
Eşkıyalar, yağmadan dönerken bir yerde dinlenmeye çekilir. Onları takip edenler, eşkıyaları
uykudayken öldürür.
Q212. Hırsızlar cezalandırılır
Eşkıyalar uyurken yakalanıp cezalandırılır.
Q411. Ölüm cezası
Eşkıyalar uykudayken öldürülür.
Q520. Pişmanlıklar
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Mahtumkulu, onlar benim nasihatimi dinlemedi. Geri dönselerdi bu kadar olmazdı deyip
üzülür.
Q580. Suça uygun ceza
Eşkıyaları takip eden insanlar, yurtlarını yağmaladıkları için onları öldürür.
R219. Kaçmalar- çeşitli
Eşkıyalar insanların can ve mallarına kast eder. Sonra da kaçar.
R260. Takipler
İnsanların mallarını çalıp canlarına kast eden eşkıyaları arkalarından gelenler cezalandırır.
S139. Çeşitli zalim ölümler
Eşkıyalar uykuya daldıktan sonra onları takip edenler, eşkıyaları uykudayken öldürür.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, eşkıyalarla İran Kürdistan’ına kadar gider.
W35. Doğruluk
Mahtumkulu, eşkıyalara doru yolu anlatsa da onlar onu dinlemez.
W126. İtaatsizlik
Eşkıyalar, Mahtumkulu’nun anlattıklarına kulak kabartmaz.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu gençken eşkıyalarla beraber İran Kürdistanı’na gitmek için yola düşer.
Yer Formeli
Mekân: Göktepe.
Ülke:İran, Kürdistan.
Benim Nasihatim Dinlenmedi, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 10 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: J 4, L 1, M 3, N 3, P 3, Q 4, R 2, S1, W 3, Z 2.
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4.1.63 Tersakan
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, Göklenlere dağın arkasındaki Kızılbayır’a gitmeyi önerir.
J610.Tedbir
Mahtumkulu, halkın düşman saldırılarından etkilenmemesi için tedbir almaları gerektiğini
söyler.
J620. Başkalarının planını bozmada önceden düşünme
Astrabat ve Bücnürtlerin Göklenlerin üstüne hücum edeceğini anlayan Mahtumkulu başka yere
göçmeyi düşünür.
J1110. Akıllı insanlar
Mahtumkulu’nun sözünü dinleyen Göklenler, düşman saldırılarından etkilenmemek için yer
değiştirmeye razı olur.
K2246.1. Hain kral
Astrabat ve Bücnürt Padişahları, Göklenleri üstüne hücum eder.
N111.2. Kaderin görünüşü
Tersakan’ın yanından geçerken Mahtumkulu'nun yolunu sel keser. Onun yazdığı yedi kitabı da
suya karışır.
N122.1. Şanssız yerler
Sonudağ’ın kuzeyi ve Tersakan’ın yanından geçerken Mahtumkulu’nun yolunu sel suları keser.
N131.5. Yerin değişmesi şansın değişmesi
Düşman hücumundan çekinen Göklenler bulundukları yerden Gızılbayır’a göçer.
N820. Yardım eden insanlar
İnsanlar Mahtumkulu’nun suya düşen kitaplarından sadece birini kurtarabilir.
P10. Krallar ( padişah )
Astrabat ve Bücnürt Padişahları Göklen Türkmenlerine savaş açar.
P12.2.1. Zalim kral
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Büjnürt ve Astrabat Hanları, Göklenlerin üzerine hücüm eder. Halk bulunduğu yerden göçmek
zorunda kalır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, Tersakan’ın yanından geçerken kitaplarının suya düşmesini bir beyitle anlatır.
(T)P427.7.1.1.Kahraman olarak şair
Şair, Gölenlerin düşmana esir düşmemesi için başka bir yere göç etmeleri gerektiğini söyler.
Göklenler de onun sözünü dinleyerek düşmana esir olmaktan kurtulur.
P461. Asker
(T)P461.1.1. Okçu
Göklenler, düşman süvarilerinin geçeceği yere okçuları yerleştirir.
R122. Çeşitli kurtulmalar
Göklenler, Büjnürt ve Astrabat Hanlarının hücumlarından Gızılbayır’a kaçarak kurtulur.
R219. Kaçmalar- çeşitli
Göklenler düşmanlara esir olmamak için Kızılbayır’a kaçar.
W31. İtaat
Göklenler, Mahtumkulu’nun düşüncesini benimser. Kızılbayır’a gitmeye razı olurlar.
W32. Cesaret
Mahtumkulu’nun cesaretlendirmesiyle Göklenler, Kızılbayır’a gitmeye karar verir.
Z65.Renk formülleri: Kızıl ( kırmızı)
Göklenler saldırıdan kurtulmak için Kızılbayır’a gitmeye razı olur.
Z71.5. Formülistik sayı: yedi
Mahtumkulu’nun sel suyuna kaçan yedi kitabından bir tanesi oradakier tarafından kurtarılır.
Yer Formeli
Mekân: Sonudağ, Kızılbayır, Tersakan.
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Tersakan, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J 4, K 1, N 4, P 5,
R 2, W 2, Z 3.

4.1.64 Tuti Dilli Destan
N122.1. Şanssız yerler
Kızılbaşlar, Hacıgovşan’ı yağmaladıkları zaman Mahtumkulu’nun yedi kitabı kaybolur.
P427.7. Şair
Şair, “Tuti Dilli Destan” adlı kitabının kaybolmasına çok üzülür.
P475. Hırsızlık
(T)P475.1. 1.Yağmacılık
Bir gece Hacıgovşan’ı Kızılbaşlar yağmalar.
R10. Esir olma
Kızılbaşlar, Hacıgovşan’da yaşayan halkın çoğunu esir alır.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Kızılbaşlar, Hacıgovşan’da yaşayan halkın hem malını yağmalar hem de halkı esir alır.
W185. Zor kullanma
Kızılbaşlar, Hacıgovşan’da yaşayan halkı zorla esir eder.
Z10.1. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Bir gece Kızılbaşlar, Hacıgovşan'ı beklenmedik şekilde yağmalayıp halkın çoğunu esir alıp
gider.
Z65. Renk Formülleri
Kızıl (kırmızı)
Kızılbaşlar bir gece Hacıgovşan’ı basıp oradaki halkı esir eder.
Z71.1.0.2. Formülistik sayı: üçün katları
Tuti Dilli Destan, adlı kitabında otuz meslekle ilgili bilgiler bulunmaktadır.
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Z71.5. Formülistik sayı: yedi
Kızılbaşların baskınında Mahtumkulu’nun yedi kitabı kaybolur.
Z100. Sembolizm
Kızılbaşlar, Hacıgovşan’ı yağmaladıkları zaman Mahtumkulu’nun yedi kitabı kaybolur.
Yer Formeli
Mekân: Hacıgovşan.
Tuti Dilli Destan, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: N 1, P 2,
R 1, V 1, W 1, Z 6.

4.1.65 Kasap Zaman
F500. Olağanüstü insan
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın tertiplediği komployu onun yüzüne söyler.
F570. İnsanların olağanüstü davranışları
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın evine gelen misafirleri öldürttüğünü bilir.
F900. Olağanüstü olay
Mahtumkulu keramet gösterir.
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın çevirdiği oyunları herkesin içinde açıklar.
H939.1. Rahip (Şeyh) tarafından verilen vazifeler
(T)H939.1.1. İşan tarafından verilen vazifeler
İşan Zaman, eşkıyalara evindeki misafirleri öldürme görevi verir.
H1150. Görev: Çalma, elde etme veya katletme
İşan Zaman, iki eşkıyaya kendi evine gelen misafirleri öldürmelerini ve onların mallarına el
koymalarını söyler.
H1162. Belli bir insanı öldürme
Eşkıyalar, İşan Zaman’ın evindeki Hiveli misafirleri öldürür.
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H1381. Bilinmeyen kişi üzerine araştırma
İşan Zaman’ın evindeki misafirler hakkında eşkıyaların araştırma yapar.
H1400. Korku imtihanı
Evine gelen misafirleri öldürten İşan Zaman bu hadiseyi insanların öğrenmesinden korkar.
J610. Tedbir
İşan Zaman, insanların olayı öğrenip öğrenmediğini anlamak için Mahtumkulu’nun yanına
gider.
J1110. Akıllı İnsanlar
J1110.1. Akıllı insan
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın cinayet işlediğini anlar.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
İşan Zaman, iki eşkıyayla kendi evindeki misafirleri öldürmeleri ve bunların mallarını alıp
evine getirmeleri konusunda anlaşır.
K1900. Hileler - sahtekârlıklar
İşan Zaman, kendi planını Mahtumkulu’nun cinayeti anlayıp anlamamasına göre yapar.
K2050. Faziletli görünme
İşan Zaman, Mahtumkulu’nun sohbetine katılarak kendisini İşan olarak tanıtır.
K2060. İkiyüzlülüğün ortaya çıkarılması
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarır.
(T)K2287. Hain Şeyh
Hiveli tüccarlar, İşan Zaman’ın eşkıyalarla anlaşması sonucu öldürülür.
L114.4. Hilekâr kahraman
İşan Zaman, eşkıyalarla anlaşır.
M201. Söz ve anlaşmaların yapılması
İşan Zaman, iki eşkıya ile Hiveli tüccarların öldürülmesi ve mallarının bölüşülmesi
konusunda anlaşır.
M202. Söz ve anlaşmaların yerine getirilmesi
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İki eşkıya, İşan Zaman’la yaptıkları anlaşmanın gereği Hiveli tüccarları öldürür.
Onlar,öldürdükleri tüccarların mallarını alıp İşan Zaman’ın evine bırakır.
M301.1. Kâhin olarak yaşlı adam
Mahtumkulu çevresinde gelişen olaylara vakıftır.
N111.2. Kaderin görünüşü
Hiveli tüccarlar iki eşkıya tarafından öldürülür.
N122.0.1. Yolların seçimi
İşan Zaman evindeki insanları öldürterek kötü yolu seçer.
N820. Yardım eden insanlar
İşan Zaman’a iki eşkıya yardım eder.
P150. Zengin insanlar
Hiveli tüccarların yanlarında iki torba dolusu para vardır.
P310. Dostluk - arkadaşlık
Eşkıyalarla İşan Zaman arkadaşlık etmektedir.
P120. Din adamları
Mahtumkulu etrafındaki insanlara öğüt ve nasihat vermektedir.
P320. Misafirperverlik
İşan Zaman’ın evine Hiveli tüccarlar misafir olur.
P431. Tüccar
(T)P431.1. Kabzımal ( Hayvan tüccarı)
Hiveli tüccarlar hayvan ticareti yapmak için Garrıgala’nın Gızılduyup köyüne gelir.
P460. Diğer işler ve meslekler
P460.5. Kasap
Mahtumkulu, İşan Zaman’ı evine gelen misafirleri öldürttüğü için kasap olarak nitelendirir.
P475. Hırsız
(T)P475.1. Eşkıya
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Eşkıyalar öldürdükleri tüccarlardan aldıkları malları İşan Zaman’ın evine koyar.
Q520. Pişmanlıklar
İşan Zaman, “ Yaptığım işten dolayı insanların arasında nasıl dolaşırım? ” diye yaptığı işten
pişman olur.
R260. Takipler
İşan Zaman, eşkıyaların Hiveli tüccarları takip ettiklerini anlar.
S139. Çeşitli zalim ölümler
İşan Zaman’la anlaşan iki eşkıya Hiveli tüccarları öldürür.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Hiveli tüccarlar kabzımalık yapmak için Garrıgala’ya gelmiştir.
U110. Aldatmanın ortaya çıkması
Mahtumkulu, İşan Zaman’ın sahtekârlığını ortaya çıkarır.
W31. İtaat
Eşkıyalar, İşan Zaman’ın sözünü dinleyip Hiveli tüccarları öldürür.
W32. Cesaret
Mahtumkulu herkesin içinde İşan Zaman’a evine gelen misafirleri öldürttüğü için ona kasap
der.
W121. Korkak kahraman
İşan Zaman yaptırmış olduğu işin farkına varınca çok korkar.
W136. Sahtekârlık- yalancılık
İşan Zaman’ın yalancılığını Mahtumkulu ortaya çıkarır.
W151. Açgözlülük
İşan Zaman, Hiveli tüccarların iki torba dolusu paralarını görünce eşkıyalarla anlaşır.
W171. İkiyüzlülük
İşan Zaman, cinayeti insanların öğrenip öğrenmesine göre kendine bir plan yapmayı düşünür.
W181. Kıskançlık
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İşan Zaman, Hiveli tüccarlarda iki torba dolusu parayı görünce eşkıyalarla anlaşır. Eşkıyalar
onları öldürdükten paraları İşan Zaman’la alıp paylaşır.
Z64.Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
İşan Zaman’ın evine gelen misafirlerin paralarına iki eşkıya göz koyar.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
Ganimetleri üçümüz eşit bir şekilde paylaşırız.
Z293.Kahramanın yeniden dönüşü
Mahtumkulu’nun yanın giden İşan Zaman onun durumu anlaması üzerine rezil rüsvay olmuş,
bir şekilde geriye döner.
Yer Formeli
Mekân: Garrıgala, Gızılduyup köyü.
Şehir: Hive, Etrek.
Kasap Zaman, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 14 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 3 , H 6, J 4, K
4, L 1, M 3, N 3, P 7, Q 1, R 1, S 1, U 2, W 7, Z 3.

4.1.66 Delalet İyidir
F556. Olağanüstü ses
F556.1. Olağanüstü gürültü
Dünlebay ve Köçekbay’ın gürültüleri gö kadar çıkar.
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Sarı, köy meydanında bulunan zenginlere başından geçeni anlatır.Onlar, Sarı’ya yardımcı
olmaz.
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, zengin insanların fakiri hor görmelerine dayanamayıp bir dörtlük söyler. Bu
zenginlerin hiç hoşuna gitmez.
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H509.3. Satranç oynama imtihanı
Dünlebay ve Köçekbay satranç oynamaktadır.
H602.3. İsimlerin sembolik yorumları
Dünlebay ve Köçekbay bulundukları yörenin zengin insanlarıdır.
H1558. Dostluk imtihanı
Sarı, fakirlerin dostu olmadığını Dünlebay ve Köçekbay’ın hareketinden anlar.
L123. Yoksul kahraman
Sarı düze çıkınca verilmek üzere zengin insanlardan borç ister.
L140. Kötü talih iyiye gider
Zengin insanların Sarı’ya yardım etmemesi üzerine Mahtumkulu ve köylüler yardım eder.
L350. İyilik, kötülük karşısında zafer kazanır
Zengin insanların sergilemiş olduğu davranışa karşılık Mahtumkulu, Sarı’ya yardım ederek
onun gönlünü kazanır.
N111.2. Kaderin görünüşü
Sarının annesi vefat eder.
N122.0.1. Yolların seçimi
Mahtumkulu, zenginlerin yaptığı terbiyesizliğe dayanamayıp Sarı’ya yardımcı olur.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Annesinin cenazesini kaldırmak için kefen bulamayan Sarı’ya Mahtumkulu yardımcı olur.
N200. Talihin iyi hediyeleri
Sarı’nın Dünle bay’dan yardım istediği zaman Mahtumkulu orada bulunmaktadır. Ona yapılan
terbiyesizliğe dayanamayan Mahtumkulu, Sarı’ya yardım eder.
N203. Şanslı insan
Sarı’nın, Mahtumkulu’ya rastlamasıyla şansı yaver gider.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Zenginlerin yanına gelen Sarı orada Mahtumkulu ile karşılaşır.
N820. Yardım eden insanlar
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Cenazenin kaldırması için Mahtumkulu ve köylüler Sarı’ya yardım eder.
N825.2. Yardımcı yaşlı insan
Sarı’ya Mahtumkulu yardım eder.
P152. Zengin insan
Köyün zenginleri Dünlebay ve Köçekbay’dır.
P231. Anne - oğul
Sarı, annesine kefen bezi almak için Dünlebay ve Köçekbay’dan yardım ister.
P251.5. İki erkek kardeş
P251.5.1. Büyük erkek kardeş (ağabey )
Mahtumkulu, ağabeyinden kalma ceketin astarını yırtar.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu, Sarı’ya tam bir dostluk örneği gösterir.
P427.4. Hiciv eden şair
Şair, zenginlerin yapmış olduğu bu davranışı yerer.
P427.7.1. Şair
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu, fakirin ihtiyacını karşılamak için ağabeyinden kalma ceketin astarını yırtar.
Ceketin içinden çıkan astarı fakire verir. Annesine kefen yapmasını ister.
P600. Adetler, gelenekler
Darda olan birinin ihtiyacı karşılanır.
Q520. Pişmanlık
Sarı, zenginlerden borç para istediğine pişman olur.
R60. Takipler
Mahtumkulu ve köylüler, Sarı’nın annesinin cenazesini kaldırmak için onu takip eder.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Köyün en zenginleri Dünlebay ve Köçekbay’dır. Köyün en fakiri Sarı’dır.
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V254. Selamlaşma
Sarı, köyün zenginleri Dünlebay ve Köçekbay’a selam verir.
V380. Çeşitli dini inanışlar
Sarı, annesinin cenazesini kaldırmak için kefen bezi arar.
W11. Cömertlik
Mahtumkulu çok cömert bir insan olduğunu ihtiyaç sahibi bir insana yardım ederek gösterir.
W27. Minnettarlık
Sarı, Mahtumkulu’nun yapmış olduğu davranıştan dolayı ona minnettar kalır.
W31. İtaat
Köylüler, Sarı’nın annesinin cenazesini kaldırmak için giden Mahtumkulu’nun yanında yer alır.
W32. Cesaret
Sarı cesaretini toplayıp köyün zenginlerinden yardım istemeye karar verir.
W35. Doğruluk
Köylüler, Mahtumkulu’nun ne kadar özü sözü doğru bir insan olduğuna anlar.
W152. Cimrilik
Köylüler, Sarı’ya yardım etmeyen Dünlebay ve Köçekbay’ın ne kadar cimri insanlar olduğunu
anlar.
Z64. Atasözü
Lazım olan direk kesilir.
(T)Z64.1. Deyim
Şairin sözleri zengin adamın hoşuna gitmez ve o, şaire yüzünü ekşitir.
Z65. Renk formülleri: sarı
Köyün en fakiri Sarı, zenginlerin yanına varır.
Z230. Kahramanın olağanüstü yiğitli
Mahtumkulu, Sarı’nın kefen ihtiyacını karşılamak için ağabeyinden kalma ceketin astarını
söküp ona verir.
Z183. Sembolik isimler
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Dünlebay ve Köçekbay bulundukları köyün en zenginlerindendir.
Yer Formeli
Mekân: Mahtumkulu’nun köyü.
Delalet İyidir, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, H 5, L 3, N
8, P 7, Q 1, R 1, U 1, V 2, W 6, Z 6.

4.1.67 Taşı Sindirir
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu’nun evine misafir olan zengin çocuğun yaptıklarını anlatan bir şiir yazar.
N820. Yardım eden insanlar
Zengin çocuk, Mahtumkulu’nun evine ondan yardım istemek için gider.
P152. Zengin insan
Zengin insanlardan birinin çocuğu devesini kaybeder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun dostlarından biri, onun yazdığı şiirlerinden bir kaçını istemek için gelir.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, devesini kaybeden çocuğu evinde misafir eder.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, zengin çocuğun yapmış olduğu davranışı beğenmez ve onu eleştirir.
P427.7.5. Ozan
Sazı eline alan Mahtumkulu, zengin çocuğun yaptıklarını anlatır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur.
Şair, dostlarına yazdığı şiirleri hem söyler hem de dinletir.
P600. Adet, gelenekler
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Tanımadığı insanları evinde misafir etme.
R260. Takipler
Devesini kaybeden çocuk onu bulmak için Etrek’e kadar gelir.
W27. Minnettarlık
Kendisine çay verilen ve misafir edilen çocuk, Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
Yer Formeli
Şehir: Etrek, Buhara.
Taşı Sindirir, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 6 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, N 1, P 7, R
1, W 1, Z 1.

4.1.68 Ovada Yetişen Kavak Ağacı
H12.2. Şarkının şiiriyle tanıma
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu anne ve babasını “ Sahrada biten boy direk” adlı şiirinde anlatır.
H502. Öğrenme imtihanı
Zenginler, Mahtumkulu’nun anne ve babasının kim olduğunu öğrenmek ister.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu okumuş olduğu şiirle ne kadar maharetli bir şair olduğunu ispat eder.
K2050. Faziletli görünme
Zenginlerin, Mahtumkulu’nun anne ve babasını sormalarının sebebi onları merak ettikleri için
değil de onunla dalga geçmek istedikleri içindir.
L300. Zayıfın başarısı
Mahtumkulu kendini rezil etmek isteyen zenginlere öyle bir şiir okur ki onlar bir daha ağızlarını
açamaz.
P152. Zengin insan
Zenginler Mahtumkulu’nun aslını sorar.
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P210. Karı - koca (anne baba)
Mahtumkulu, anne ve babasını şiir söyleyerek anlatır.
P411. Çiftçi
Mahtumkulu’ya babasının ne iş yaptığını soran kimseye Mahtumkulu onun tohum saçan çiftçi
olduğunu söyler.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, anne ve babasının kim olduğunu soranları eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur.
Mahtumkulu’nun okumuş olduğu şiir onun aslını ve neslini anlatır.
Q520. Pişmanlık
Mahtumkulu kendisiyle dalga geçmek isteyen zenginlere şiirle öyle bir cevap verir ki onları
söylediklerine pişman eder.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Türkmen şairi Mahtumkulu’nun anne ve babası yoksulluk içinde bir hayat sürmüştür.
W32. Cesaret
Mahtumkulu, zenginlerin anan baban kimdir? Sorusuna şiirle öyle bir karşılık verir ki onlar
neye uğradıklarını şaşırır.
W165. Yersiz gurur
Mahtumkulu’nun gururunu kırmak isteyen zenginler aldıkları cevap karşısında küçük dillerini
yutarlar.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu ile dalga geçmek isteyen zenginler aldıkları cevap üzerine seslerini çıkartmadan
kendi yollarına gider.
Ovada Yetişen Kavak Ağacı, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
H 3, K 1, L 1, P 5, Q 1, U 1, W 2, Z 2.
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4.1.69 Güzel Tabiatın Aşığı
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur.
Mahtumkulu ilham gelmesi için ilkbahar ve yaz günleri Etrek çayının kıyılarında ve
mağaralarda şiir yazıp söyler.
Z65. Renk formülleri: yeşil
Mahtumkulu kâğıtlarını alıp Etrek çayının yeşil kıyılarında şiir yazar.
Yer Formeli
Mekân: Etrek çayının kıyısı, Mağara.
Güzel Tabiatın Aşığı, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 2 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: P
1, Z 2.

4.1.70 . Kuşu Konunca Yakala
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, geline ilhamın nasıl bir kuş olduğunu anlatır.
J370. Önemli ve önemsiz işler arasında seçim
Mahtumkulu; gelinin takısına taş koyarken birden elindekileri bırakıp kâğıt, kaleme sarılır ve
şiir yazmaya başlar.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
Gelin, ilhamın nasıl bir kuş olduğunu sorar.
L121. Aptal kahraman
Gelin, ilhamın ne olduğunu bilmez.
P192. Deli adamlar (aptallar, profesyonel aptallar)
Mahtumkulu, gelinin aptalca sorusuna hayret eder.
P427.7. Şair
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(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, gelinin safiyane sorularına dayanamayıp “ Dilberim” adlı şiirini okur.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.1. Kuyumculuk
Gelin, Mahtumkulu’nun dükkânına takısına taş koydurmak için gelir.
(T)P460.6. Eyerci
Mahtumkulu, iyi bir eyerci ustasıdır.
W137. Meraklılık
Gelin, Mahtumkulu’nun neden takıyı bırakıp kâğıt ve kalemi eline aldığını merak eder.
W141. Gevezelik
Gelinin gevezeliğine dayanamayan Mahtumkulu ona “ Dilberim” adlı şiirini okur.
Yer Formeli
Mekân: Dükkân.
Kuşu Konunca Yakala, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 5 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J
3, L 1, P 4, W 2, Z 1.

4.1.71 Edepsizlerden Öğrendim
H502. Öğrenme imtihanı
Adam, şairin yazmış olduğu güzel ve etkileyici sözleri nereden öğrendiğini bilmek ister.
H1563. Hüner imtihanı
Şair, yazmış olduğu şiirleriyle hünerini sergiler.
J152. Bilge kişilerden öğrenilen bilgi
Adam, “Mahtumkulu’ya güzel ve edebi sözleri nereden buluyorsunuz?” diye sorar. Şair de
adamı kendine hayran bırakacak olan cevabını verir: “ Onları edepsizlerden öğrendim.” der.
J1110. Akıllı insanlar
Adam, aldığı cevap karşısında şairlerin ne kadar akıllı insanlar olduğunu anlar.
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N200. Talihin iyi hediyeleri
Adam görmek istediği şairle bir düğünde karşılaşır.
N203. Şanslı insan
Adam, şansı sayesinde düğünde şairle karşılaşır.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Adam gittiği düğünde şairle tesadüfen karşılaşır.
P427.7. Şair
Adam, şairin verdiği cevaplar karşında ona olan hayranlığı bir kat daha artar.
R260. Takipler
Adam, şairin yazmış olduğu eserleri takip eder.
W137. Meraklılık
Adam, şairin şiirlerindeki güzel ve edebi sözleri nasıl ortaya çıktığını merak eder.
W141. Gevezelik
Adam, şairi görünce merakını gizleyemeyip onun eserlerindeki üslubu hakkında gevezelik eder.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş formelleri
Uzun Zamanı Kısaca İfade Etmek İçin Kullanılan Formeller
Günün birinde o kişi, bir düğünde Mahtumkulu’yu görür.
Edepsizlerden Öğrendim, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
H 2, J 2, N 3, P 1, R 1, W 2, Z 1.

4.1.72 Kırk Kız Bövür
C563. Kralın yasakları
Bozpolat, bundan sonra başlık parası alınmasını yasaklar.
J370. Önemli önemsiz işler arasında seçim
Bozpolat köyün birlik ve beraberliğini sağlar fakat oğlan evlendirme ve kız çıkarma da fazla
başarılı olamaz.
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J1110. Akıllı insanlar
Bozpolat’a oğlan evlendirme kız çıkarma işlerine önem vermesi gerektiği söylenir. Hatasını
anlayan Bozpolat derhal bu işlere önem verir ve mesuliyeti kendi üzerine alır.
L123. Yoksul kahraman
Yoksullardan biri başlık parasının yüksek olduğunu bu sebepten evlenmelerin azaldığını
Bozpolat’a şikayet eder. Bozpolat bu meselenin üzerinde önemle durur ve başlık parasını kaldırır.
L140. Kötü talih iyiye gider
Yoksul kişinin Bozpolat’la konuşmasından sonra aynı anda birçok çift evlendirilir.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
İhtiyar heyeti köye nasıl bir bey seçecekleri konusunda anlaşır.
M202. Anlaşma veya söz vermenin yerine getirilmesi
Bozpolat konuşulduğu gibi başlık parası alınmasını kaldırır.
N825.2. Yardımcı yaşlı adam
Yaşlı insanlar Bozpolat’a yardım eder.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Mahtumkulu başlık parasının kaldırılmasını destekler. Böylece gençlerin evlenmeleri için
önlerindeki engel kaldırılmış olur.
N820.2. Yardımcı yaşlı insanlar
Yaşlı insanlar ve Mahtumkulu, Bozpolat’ın yaptığı işleri destekler.
P11. Kralların seçimi
Köyün ihtiyar heyeti “Karşıdan gelen gençleri sınayıp onların içinden en edepli olanı bey
seçelim” der. Söyledikleri gibi yaparak onların içinden en edepli olanı bey seçerler.
P234. Baba ve kız
Evlenecek olanların arasında Bozpolat’ın kendi kızı da vardır.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler

192

Mahtumkulu, genç çiftlerin düğünlerini gönülden destekler ve onlar için “ Bu Gün” adlı şiirini
yazar.
P600. Adetler, gelenekler
Kıza başlık parası ödeme.
Q15.2. Kral kızına kimi isterse onunla evlendireceğine dair söz verir
Bozpolat kendi kızına istediği kişi ile evlenmesine razı olacağını söyler.
R260. Takipler
Bozpolat, başlık parası alınmasını kaldırır. Bu meselede takipçi olacağını belirtir.
T31. Evlenme şartları
Bozpolat’ın köyünde maddi sıkıntıdan dolayı evlenme şartları zorlaşır.
T52.5. Kadına galın ödeme
(T)T52.5.1. Başlık parası
Başlık parasının çok artmasından dolayı fakir insanlar evlenemez.
T90. Çeşitli aşk motifleri
Âşık ve maşuklar başlık paralarının çok artmasından dolayı evlenemez.
T135. Düğün merasimi
Bozpolat aynı anda kırk çiftin evlenmesine izin verir. Düğünlerini hemen yapar.
T596. Çocuğa ad verme
(T)T596.1.1. Yer isminin ortaya çıkışı
Aynı anda kırk çiftin evlenmesinden dolayı oraya “Kırk Kız Bövür” adı verilir.
U60. Zenginler ve yoksullar
Yoksullar başlık parasının yüksek olmasından dolayı evlenemez.
V254. Selamlaşma
Bozpolat ilkönce gelerek yaşlılara selam verir.
W27. Minnettarlık
Bozpolat’ın başlık parasını kaldırmasıyla kırk çift aynı anda evlendirilir. Bu uygulamadan
dolayı kırk çift Bozpolat’a minnettar kalır.
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W31. İtaat
Başlık parasının kaldırılmasına herkes itaat eder.
Z71.2. Formülistik sayı: dört
İhtiyar heyeti, komşu köyün düğününden dönen dört beş yiğitten birini bey seçmeye karar verir.
Z71.3. Formülistik sayı: beş
Gelen dört beş yiğitten biride Bozpolat’tır.
Z71.12. Formülistik sayı: kırk
Kırk çiftin düğününü bir yerde yapılır.
Z71.16.1. Sayı motifi: seksen
Bozpolat, seksen âşık ve maşuğu evlendirir.
Yer Formeli
Mekân: Köy, Kırk Kız Bövür.
Kırk Kız Bövür, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 13 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: C 1, J 2,
L 2, M 2, N 3, P 4, Q 1, R 1, T 5, U 1, V 1, W 2, Z 5.

4.1.73 Orazmenli Şair
F628. Oldukça güçlü adam
Orazmenli oldukça güçlü bir insandır.
F628.1.1. Güçlü adam kendi elleriyle aslanı öldürür.
Orazmenli’nin aslanı öldükten sonra Server’le evlenmesine rıza gösterilir.
H12.2. Şarkının şiirle tanıması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Orazmenli, sevgilisi ile buluşacakları kayayı görünce dilinden bir dörtlük dökülüverir.
H506. Beceriklilik imtihanı
Şair Orazmenli, ne kadar yetenekli biri olduğunu yazdığı şiirle ispatlar.
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
194

Server’in evinin yakınına gelen Orazmenli orada gördüğü atın ayak izlerinden bir şeyler sezer
ve hemen Server’in evine gider.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu, arkadaşına yaptığı işin yanlış olduğunu “Oyuncu yenildiğini bilse iyidir” diyerek
nasihat eder.
J370. Önemli önemsiz işler arasında seçim
Orazmenli, aslan öldürmeyi ve köpek öldürmeye denk tutarak Server’i almayı daha sonraya
bırakır.
J1110. Akıllı insanlar
Server’in akrabaları, Orazmenli’nin çıkardığı olaylardan dolayı Mahtumkulu‘ya Orazmenli’yi
şikâyete gelir. Mahtumkulu, Orazmenli’ye yaptıklarının yanlış olduğunu söyler. Orazmenli’yi
oradan Mahtumkulu kendisi uzaklaştırır.
M201. Söz ve anlaşmanın yapılması
Server’in akrabaları, Orazmenli’ye “Aslandan bizi kurtarırsan senin Server’le evlenmene izin
vereceğiz” der.
M205. Söz verme ve vaadin bozulması
Server’in akrabaları, Orazmenli’ye “ Aslandan bizi kurtarırsan senin Server’le evlenmene izin
vereceğiz ” der. Aslanı öldüren Orazmenli, Server’le evlenmeden köye döner. Daha sonra da
Server’in ailesi; Orazmenli ile Server’in evlenmelerine izin vermez.
N111.2. Kaderin görünüşü
Orazmenli ve Server çok istemelerine rağmen birbirlerine kavuşamaz.
N203. Şanslı insan
Orazmenli iki dağın arasında Server’in ailesini yakalar.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Orazmenli iki dağın birleştiği yere gelince Server’le karşılaşır.
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu; Server ve Orazmenli’nin yaptığı davranışın yanlış olduğunu, onlara bir fayda
sağlamayacağını anlatır.
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N825.2. Yardımcı yaşlı insan
Orazmenli ve Server’in ailesi arasındaki anlaşmazlık Mahtumkulu’nun yardımı ile tatlıya
bağlanır.
P253. Erkek ve kız kardeş
Server’in kız ve erkek kardeşleri onun Orazmenli ile evlenmelerine karşı çıkar.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu ve Orazmenli çok iyi dosttur.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Orazmenli, Mahtumkulu’dan Server ve kendisi ile ilgili bir yorum yapmasını ister. O da
“Güzel Sen” adlı şiirini okur.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Şair, Orazmenli ve Server’in ailesi arasındaki anlaşmazlığı giderir.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.1. Kuyumculuk
Mahtumkulu, şairliğin dışında geçimini sağlamak için kuyumculuk yapar.
Q40. İyilik ödüllendirilir
Orazmenli, aslanı yoldan kaldırırsa Server’le evlenmesine izin verilir.
Q53. Kurtarma ödüllendirilir
Server’in ailesi kendilerini aslandan kurtaran Orazmenli’nin Server’le evlenmesine izin verir.
Q520. Pişmanlıklar
Orazmenli, Severle vaktinde evlenmediği için pişman olur.
R260.Takipler
Orazmenli, Server’in ailesinin köyden göçtüğünü öğrenince onları takibe başlar.
T10. Âşık olma
Server ve Orazmenli birbirine âşık olur.
T31.1. Âşıkların buluşması
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Orazmenli ve Server gizli gizli buluşur.
T35. Sevgililerin randevuları
Orazmenli ve Server buluşmak için büyük kayanın bulunduğu yeri seçer.
T42. Âşıkların konuşmaları
Server ve Orazmenli bir araya gelerek kaçmaya karar verir.
T80.Trajik aşk
Orazmenli ve Server çok istemelerine rağmen birbirine kavuşamaz.
T90. Çeşitli aşk motifleri
Orazmenli ve Server birbirine âşık iki gençtir.
T131. Evlenme şartları
Server’in ailesi Orazmenli ile Server’in evlenebilmesini için Server’e aslanı yoldan kaldırma
şartı koşar.
T135. Düğün merasimi
Orazmenli, Server’in anlaştıkları yere gelmediğini görünce onun evine gider. Görse ki başka
birisi ile Server’in düğünü yapılmaktadır.
T192. Zorla evlenme
Server’in ailesi zorla onu başka biriyle evlendirir.
(T) V38. Kader inancı
Orazmenli ve Server birbiri ile evlenmeyi çok isteseler de bir türlü nasip olmaz.
W27. Minnettarlık
Orazmenli, Mahtumkulu’nun kendine yardım etmesine minnettar kalır.
W31. İtaat
Orazmenli ve Server, Mahtumkulu’nun verdiği karara itaat eder.
W32. Cesaret
Orazmenli, Server için aslanla savaşmayı kabul eder.
W33. Kahramanlık
Orazmenli, aslanı yenerek kahramanlığını gösterir.
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W34. Bağlılık
Mahtumkulu’nun kararına Server’in ailesi ve Orazmenli rıza gösterir.
W135. Doğruluk
Mahtumkulu zor şartlarda bile doğruluktan vazgeçmez.
W154. Nankörlük
Server’in ailesi, Orazmenli’nin yapmış olduğu iyiliğe karşılık Serveri vermelerine rağmen
Orazmenli bu teklifi kabul etmez.
W165. Yersiz gurur
Orazmenli, aslanı öldürdüğü için kendisine Server’in verilmesini gururuna yediremez.
Z65. Renk Formülleri: Kırmızı
Server’in, ağlamaktan yanakları kızarır.
Z230. Kahramanın olağan üstü yiğitliği
Orazmenli, aslanla savaşır ve onu öldürür.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Orazmenli sevdiği kızla buluşacakları yerde onu göremez. Bir terslik olduğunu anlar hemen
sevdiği kızın evine gider.
Yer Formeli
Mekân: Dağ, kaya kenarı, köy.
Orazmenli Şair, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 2, H 2,
J 4, L 2, M 2, N 5, P 5, Q 3, R 1, T 9, U 1, V 1, W 8, Z 4.

4.1.74 İki Şairin Dostluğu
H12.2. Şarkının şiirle tanınması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu çağırıldığı düğün yerinde “Ayrılma” adlı şiirini okur.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
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Mahtumkulu, düğün yerinde bulunan insanlara yaşam tecrübelerini şiirle anlatır.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Şabende’nin Mahtumkulu’yu düğüne davet ettirmesi ve onu misafir etmesiyle iki şair iyi dost
olur.
P320. Misafirperverlik
Şabende, Mahtumkulu’yu Köhneürgenç’te misafir eder.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu davet edildiği düğünde şiir okur.
P427.7.10. Şairin rakipleri
Mahtumkulu ve Şabende davet edildikleri düğünde karşılıklı şiir okur.
P431. Tüccarlar (Kervan)
Mahtumkulu, kervana katılarak memleketi Etrek’e gelir.
P600. Adetler, gelenekler
Ev sahibini misafir kendi evine davet eder.
R260. Takipler
Mahtumkulu’nun memleketine dönmesi üzerine, Şabende de arkasından onu ziyaret gider.
T135. Düğün merasimi
Şabende düğün sahibinden Mahtumkulu’yu düğüne davet etmesini ister.
W27.Minnettarlık
Kendisini düğüne davet edenlere Mahtumkulu minnettar kalır.
W32.Cesaret
Şabende ve düğün sahibi, Mahtumkulu’yu düğüne davet etme cesaretini gösterir.
Z64. Ata sözü
(T)64.1. Deyimler
Şabende, Mahtumkulu’yu gezdirip onun gözünü ve gönlünü açar.
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Yer Formeli
Mekân: Vas yaylaları, Uzboy’un kenarı, Üstyurdun kırları, Barsagelmez,
Mahtumkulu’nun mekanı.
Şehir: Köhneürgenç.
İki Şairin Dostluğu, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, J 1, P
6, R 1, T 1, W 2, Z 2.

4.1.75 Üç Dost
C400. Konuşma yasağı
Mahtumkulu’nun bulunduğu ortamda kendine güvenen insanlar bile çekinir.
H12.2. Şarkının şiirle tanınması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, Ussagara’nın çok iyi bir hat sanatçısı olduğunu anlatan bir şiir yazar.
H1558. Dostluk imtihanı
Üç dostun arasına hiç kimse giremez.
H1563. Hüner imtihanı
Ussagara’nın ne kadar mahir bir hat sanatçısı olduğunu Mahtumkulu şiirinde yer verir.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Şair Orazmenli herhangi bir meselede bile Mahtumkulu’ya danışır.
J1110. Akıllı insanlar
Mahtumkulu, Ussagara ve Orazmenli Şair yaşadıkları köyün rehber insanlarıdır.
L144. Cahil bilgili olur
Orazmenli bilmediği konuda veya bir iş yapacağı zaman Mahtumkulu’ya danışıp ona göre
hareket eder.
P310. Dostluk - arkadaşlık
Mahtumkulu, Ussagara ve Orazmenli çok iyi bir arkadaşlık dayanışması gösterir.
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P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu dostlarının maharetlerini öven şiirler yazar.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.7. Hatip
Mahtumkulu, topluluğa hitap eden ve halkın çok sevdiği bir kimsedir.
P600. Adetler, gelenekler
Değer verilen insan bir yere ziyarete gittiğinde evin başköşesinde ağırlanır.
W32. Cesaret
Herhangi bir konuda kendine güvenen kişi, şairin olduğu mekânlarda rahatça konuşmaya
çekinir.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu, Ussagara ve Orazmenli birbirlerinden hiç ayrılmaz.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
Mahtumkulu, Ussagara ve Orazmenli bulundukları mekânlarda üçü beraber dolaşır.
Yer Formeli
Mekân: Köy.
Üç Dost, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 7 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: C 1, H 3, J 2, L 1,
P 4, W 2, Z 2.

4.1.76 Talihli Kulun Payı Güzelsin
F575.1. Olağanüstü güzellikteki kadın
Mahtumkulu’nun bulunduğu köyde çok güzel bir kız vardır.
H12.2.Şarkının şiirle tanıması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Şair, yoksul gencin isteği üzerine ona şiir okur.
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H1596. Güzellik imtihanı
Mahtumkulu; yoksul gence sevdiği kızın zengin ve güzel olmasından dolayı sevdiği kızı ona
vermeyeceklerini anlatır.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Mahtumkulu yazmış olduğu şiirle yoksul gence nasihat eder ama yoksul genç anlamaz.
L123. Yoksul kahraman
Yoksul genç, zengin bir kimsenin kızını sever.
L300. Zayıfın başarısı
Yoksul genç, zengin bir insanın kızını kendine âşık etmeyi başarır.
N700.Tesadüfî karşılaşmalar
Mahtumkulu toplantıdan dönerken bir âşık ve maşukla karşılaşır.
N825.2.Yardımcı yaşlı adam
Mahtumkulu, yoksul gence nasihat ederek yardım etmek ister.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Yoksul genç, şairle arkadaşlık eder.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, fakirlerin zenginlerle evlenmesinin zor olduğunu anlatan bir şiir yazar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Şair, yoksul gencin isteği üzerine ona durumunu anlatan bir şiir okur.
Q520. Pişmanlık
Şair; yoksul gence, zengin birinin kızını sevdiğini ve onu alamayacağını anlatır. Bundan dolayı
da pişman olabileceğini söyler.
R219. Kaçmalar- çeşitli
Âşık ve maşuk Mahtumkulu’yu görünce kaçışır.
R260. Takipler
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Yoksul genç, Mahtumkulu’nun arkasından giderek ondan sevgilisi ile ilgili bir şiir okumasını
ister.
T10. Âşık olma
Yoksul genç, zengin ve güzel bir kıza âşık olur.
T31.1. Âşıkların buluşması.
Âşık ve maşuk derenin kenarında buluşur.
T75.0.1. Âşığa kötü davranmak
Mahtumkulu; yoksul gencin zengin kızını alamayacağını anlatan şiir yazarak yoksul genci üzer.
T80.Trajik aşk
Mahtumkulu, yoksul gence istese de zengin kızı alamayacağını hatta bir gün ayrılmak zorunda
kalacağını anlatır.
T90. Çeşitli aşk motifleri
Yoksul genç ve zengin kız birbirini sever.
T91. Âşkta eşitsizlik
(T)T91.5.1. Âşkta kız zengin oğlan fakir
Zengin birinin kızına fakir bir oğlan aşık olur.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Yoksul genç ve zengin kız birbirlerine aşık olur.
W32. Cesaret
Yoksul genç cesaretini toplayıp zengin kıza aşk ilanı yapar.
W141. Gevezelik
Yoksul genç, Mahtumkulu’nun yanına vararak gevezelik eder.
Yer Formeli
Mekân: Köy.
Talihli Kulun Payı Güzelsin, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 12 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
F 1, H 3, J 1, L 2, N 2, P 3, Q 1, R 2, T 6, U 1, W 2, Z 1.
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4.1.77 Doğru Yol
J30. İlgi kurarak bilgi edinme
Mahtumkulu’nun şiirlerini okuyan bir derviş okuduğu dini eserleri göz önünde bulundurarak,
Mahtumkulu gibi doğru yolu bulamadığı kanaatine varır.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Derviş, Mahtumkulu’nun şiirlerinden çok şey öğrenir.
L140. Kötü talih iyiye gider
Derviş, Mahtumkulu’nun eserlerini okuyunca hayatını değiştirmeye karar verir.
M205. Söz verme ve vaadin bozulması
Dini bildiği gibi yaşayan derviş, Mahtumkulu’nun eserlerini okuduktan sonra onun istediği gibi
yaşayacağını belirtir.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu’nun eserlerini okuyan dervişin hayatı değişir.
P427.7. Şair
Mahtumkulu’nun yazmış olduğu eserler kendinden sonra gelenlere de yol gösterir.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Mahtumkulu’nun eserlerini okuyan derviş hayatına yön verir.
R260. Takipler
Derviş ahir ömrünü Mahtumkulu’nun istediği şekilde geçireceğini belirtir.
(T)V206. Hz. Hızır
(T)V206.2. Veli
Derviş son demlerinde kendine Mahtumkulu’yu rehber edinir.
(T)V301. Kuran-ı Kerim okumak
Derviş ömründe Kuran’ı çok okuduğunu belirtir.
W31. İtaat
Derviş, kalan ömrünü Mahtumkulu’nun belirttiği şekilde devam ettireceğini söyler.
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W34. Bağlılık
Derviş bundan sonra Mahtumkulu’nun istediği gibi bir insan olacağına dair söz verir.
Z64. Ata Sözü
(T)Z64.1. Deyimler
İhtiyarlık kapıyı çalınca Mahtumkulu'nun şiirlerini okumuş.
Doğru Yol, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: J 2, L 1, M 1, N
1, P 2, Q 1, R 1, V 2, W 2, Z 1.

4.1.78 Karakuşu Yakalayıp Ateşe Attım
F552. Olağanüstü el
Mahtumkulu, kadının şifa bulması için elini kadının başının üstünde üç defa gezdirir.
F900. Olağanüstü olaylar
Şairin yanına karakuş hastalığı olan yaşlı bir kadın gelir. Ondan bu rahatsızlığı için dua ister.
Mahtumkulu, kadını kırmamak için elini üç kez yaşlı kadının başı üstünde gezdirip şiir okur. Buna
gönülden inanan yaşlı kadın karakuş hastalığından kurtulur.
F950. Olağanüstü tedavi
Kadın, Mahtumkulu’nun elini kafasının üstünde dolaştırmasıyla hastalıktan kurtulur.
H506. Beceriklilik imtihanı
Kadın, Mahtumkulu’nun elini kafasının üstünde dolaştırmasıyla Karakuş hastalığından
kurtulur.
L140. Kötü talih iyiye gider
Mahtumkulu’nun elini kadının kafasının üstünde dolaştırmasından sonra kadın iyileşmeye
başlar.
N111.2. Kaderin dönüşü
Mahtumkulu, kadının başının üstünde elini dolaştırdıktan sonra kadın bir daha o hastalığa
yakalanmaz.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
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Mahtumkulu’nun yardımıyla kadın hastalığından kurtulur.
N203. Şanslı insan
Kadının hastalığından kurtulmasına Mahtumkulu vesile olur.
N825.3. Yardımcı yaşlı kadın
Yaşlı kadın, Mahtumkulu’dan yardım ister.
(T)P121. Hoca ( molla, şeyh, âlim)
Yaşlı kadın, Mahtumkulu’nun yanına gelir “Molla benim Karakuş hastalığım var bana yardım
et” der.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu, kadının kafasının üstünde elini dolaştırırken bir bent şiir okur.
(T)P427.7.1.1. Kahraman olarak şair
Şair, kadının Karakuş hastalığından kurtulmasına vesile olur.
(T)V206 Hz. Hızır
(T)V206.1.1.Derviş olarak Mahtumkulu
Kadın, Mahtumkulu’yu veli bir zat olarak bilmektedir.
W27. Minnettarlık
Kadın, Karakuş hastalığından kurtulduğu için Mahtumkulu’ya minnettar kalır.
Z71.1. Formülistik sayı: üç
Mahtumkulu, kadının kafasının üstünde elini üç defa dolaştırır.
Yer Formeli
Mekân: Köy.
Karakuşu Yakalayıp Ateşe Attım, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: F 4, H 1, L 1, N 4, P 3, V 2, W 1, Z 2.
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4.1.79 Hizmet Etsen Ehemmiyeti Olmaz
L114.3. Asi kahraman
Dövletyar, kırk yiğidi ile padişaha savaş açar.
L140. Kötü talih iyiye gider
Dövletyar, yedi sene hapis yattıktan sonra memleketine döner.
N111.2. Kaderin dönüşü
Dövletyar, yedi yılın sonunda zindandan kurtulur.
N203. Şanslı insan
Mahtumkulu, yaşlılık yıllarında Dövletyar ile karşılaşır.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Dövletyar ve Mahtumkulu mescidin kapısında karşılaşır.
P10. Krallar( Padişah, han)
Dövletyar, Allayar Han’ın kızına âşık olur.
P12. Kralın karakteri
Allayar Han’ın kızına âşık olan Dövletyar, Mısır Padişah’ı tarafından zulüm görür.
P12.1. Zalim kral
Dövletyar, Allayar Han’ın kızına âşık olduğu için Mısır Padişah’ından zulüm görür.
P150. Zengin insanlar
Dövletyar, zengin insanlar ve padişahlarla savaşır.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Dövletyar, dostu Mahtumkulu ile uzun yıllar sonra mescidin kapısında karşılaşır.
P427.4. Hiciv eden şair
Mahtumkulu, Dövletyar’ı kime hizmet ettiği konusunda eleştirir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir okur
Mahtumkulu, Dövletyar’ın kime hizmet etmesi gerektiği hakkında şiir okur.
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P461. Asker
(T)P461.1.1. Yiğit
Dövletyar, Mısır’dan geldikten sonra yiğitlerini toplar.
R41.3. Zindana hapsetme
Mısır Padişah’ı, Dövletyar’ı zindana atırır.
T10. Âşık olma
Dövletyar, Allayar Han’ın kızına âşık olur.
T75.0.1. Aşığa kötü davranmalar
Mısır Padişah’ı; Dövletyar’a, Allayar Han’ın kızına âşık olduğu için ona ceza verir.
T80. Trajik aşk
Devletyar, hanın kızına âşık olduğu için ceza çeker.
T90. Çeşitli aşk motifleri
Hanın kızına âşık olma ve muradına erememek.
T91. Aşkta eşitsizlik
(T)T91.5.1. Aşkta kız zengin oğlan fakir
Dövletyar, Allayar Han’ın kızına âşık olur.
V50. Dua
Mahtumkulu, Dövletyar’a “Kılıcın keskin olsun, şan şöhretin artsın, sözün etkili olsun” diyerek
dua eder.
V112.2. Cami ( Mescit)
Mahtumkulu ve Dövletyar mescitte karşılaşır.
V254. Selamlaşma
Attan inen Dövletyar, Mahtumkulu’nun yanına gelir. Ona selam verir, hal ve hatırını sorar.
W32. Cesaret
Dövletyar, cesareti sayesinde zenginleri ve padişahları dize getirir.
W33. Kahramanlık
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Dövletyar savaşlarda yiğitleriyle kahramanlık gösterir.
W34. Bağlılık
Dövletyar, Mısır’dan döndükten sonra kırk yiğidini hemen toplar.
Z71.5. Formülistik sayı: yedi
Dövletyar yedi yıl zindanda yatar.
Z71.5. Formülistik sayı: kırk
Dövletyar, Mısır’dan ayrıldıktan sonra kırk yiğidini toplar.
Z230. Kahramanın olağanüstü yiğitliği
Dövletyar, zenginlere ve padişahlara karşı yaptığı savaşlarla tanınır.
Z293. Kahramanın yeniden dönüşü
Mısır’dan geri dönen Dövletyar, Mahtumkulu ile uzun yıllar sonra karşılaşır.
Yer Formeli
Ülke: Mısır.
Şehir: Astrahan.
Hizmet Etsen Ehemmiyeti Olmaz, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık
altında toplanan efsane türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları
şöyledir: L 2, N 3, P 8, V 2, R 1, V 3, W 3, Z 4.

4.1.80 Mahtumkulu ve Begali
N820. Yardım eden insanlar
Mahtumkulu’nun yakın arkadaşı onu ziyarete gidince ona bazı işlerinde yardım eder.
P234. Baba ve kız
Begali, Mahtumkulu’yu ziyarete gittiğinde kızlarını da yanında götürür.
(T)P121. Hoca ( şeyh, molla, âlim)
Begali Şıh, Mahtumkulu’nun samimi dostlarından biridir.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu ve yakın arkadaşı Begali’nin aralarından su sızmaz.
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P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu ve Begali birbirlerine misafirliğe gidip gelir.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Begali; Mahtumkulu’yu ziyarete geldiğinde, Şair ona yeni yazdığı şiirleri okur.
P600. Adetler, gelenekler
Dostlar birbirine misafirliğe gidip gelir.
W27. Minnettarlık
Begali, Mahtumkulu’yu ziyarete geldiği için şair minnettar kalır.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu ve Begali’nin birbirlerine ne derece bağlı oldukları aralarındaki samimiyetten
anlaşılır.
W137. Meraklılık
Begali, Mahtumkulu’nun yazmış olduğu şiirleri merakla dinler.
W141. Gevezelik
Begali, Mahtumkulu’nun yanına gevezelik yapmak için gider.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyim
Mahtumkulu ve Begali’nin araları pek sıkı fıkıdır.
Z71.16.1. Sayı motifi : yüz dört
Begali'nin Mahtumkulu’yu gören küçük kızı yüz dört yıl yaşar.
Mahtumkulu ve Begali efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında
toplanan efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir:
N 1, P 6, W 4, Z 2.
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4.1.81 Ölüm Döşeğinde
H12.2. Şarkının şiirle tanınması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Ölmeden önce son arzusu üzerine evinden dışarı çıkarılan şair, gördüğü manzaraları “Görüner”
adlı şiiriyle anlatır.
N101. Kaderin değiştirilmezliği
Tüm canlılar gibi Mahtumkulu da ölümü tadar.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu’nun dostları onu son anında bile yalnız bırakmaz.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu son anında bile şiir söyler.
Z64. Atasözü
(T)Z64.1. Deyimler
Mahtumkulu ölüm döşeğinde yatarken dışarı çıkmak ister.
Z292. Kahramanın ölümü
Mahtumkulu ölmeden önce son kez dostlarının yardımıyla dışarı çıkarılır. Sonra da yatağına
geri yatırılan Mahtumkulu vefat eder.
Yer Formeli
Mekân: Dağ, nehir, vadi.
Ölüm Döşeğinde, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 1, N 1,
P 2, Z 3.
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4.1.82 Hürmetli Misafir
H11.1. Baştan geçeni hikâye etme
Amandurdı Cüyk Mahtumkulu’yu göreni gördüğünü söyler. Övezberdi Şıh’ın çağırmasıyla
Mahtumkulu onu ziyarete gelir. Daha sonra da onu yolcu ederler.
H12.2. Şarkının şiirle tanınması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Mahtumkulu, babasının dostunu ziyaret ettikten sonra dönerken karşılaştığı Hasar dağını şiirle
anlatır.
H1558. Dostluk imtihanı
Mahtumkulu, babasının dostu olan Özevberdi Şıh’ın isteği üzerine onu ziyarete gider.
(T)P121. Hoca ( molla, şeyh, şıh)
Övezberdi Şıh, Mahtumkulu’yu yanına çağırtır.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Mahtumkulu, babasının dostunu bile ihmal etmez.
P320. Misafirperverlik
Mahtumkulu, babasının dostunun yanında birkaç gün misafir kalır.
P414. Avcı
Mahtumkulu, dağın doğusundaki Serkemerde ava çıkar.
P427.7.Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu ziyaretten dönerken oradakilere şiir söyleyip ayrılır.
P600. Adetler, gelenekler
Mahtumkulu çağrıldığı davetlere katılır.
W31. İtaat
Mahtumkulu’nun babasının arkadaşı çağırınca Mahtumkulu hemen onu ziyarete gider.
W34. Bağlılık
Mahtumkulu, babasına olan saygısından dolayı onun dostlarını kırmaz, onları ziyaretine gider.
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Z10.1. Başlangıç Formülleri
Sade giriş formeli
Eskiden çok akıllı ve âlim birisi varmış.
Z10.3. Bağlayış / Geçiş formülleri
Benzer Durumda Kullanılan Formeller
Tasvirler- Erkek tasviri
Mahtumkulu, orta uzun boylu, koyungözlü, kulakları büyükçe, alın geniş, yufka dudaklı, at
yüzlü, ince sakallı bir adammış.
Z65. Renk Formülleri: yeşil
Ȃlim, ağaçlık ve yemyeşil bir yaylada yaşar.
Z71.6. Formülistik sayı: dokuz ve dokuzun katları
Amandurdı, genç ve cahil zamanlarındaymış. O insan ise doksandan aşağı yaşlardadır.
Yer Formeli
Mekân: Köy, Hasar Dağı, Mezitli Çeşme, Garrıgala, Çılgım Vadisi, Etrek Nehri. Hürmetli
Misafir, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 4 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: H 4, P 5, W 2, Z
5.

4.1.83 Sonudağ
F815. Olağanüstü bitkiler
Şeyh verdiği bitki ve ağaç tohumlarıyla her tarafı yeşile büründürmek için uğraşır.
H939.1. Rahip ( Şeyh) tarafından verilen vazifeler
Şeyh verdiği bitki ve ağaç tohumlarını yolda giderken saçmasını ister.
H1150. Görev: Çalma elde etme veya katletme
H1150.1. Görev: Tohum saçma
Kendisine verilen bitki ve ağaç tohumları yolda giderken saçılacaktır.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
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Gürgenden Hive’ye gidene kadar her yere tohum atılırsa bu mesafedeki her yerin yemyeşil
olacağı düşünülür.
J152. Bilge kişiden öğrenilen bilgi
Bilge kişi her yerin yeşillendirilmesi için tohumların saçılmasını ister.
J1110. Akıllı insanlar
Şeyh her yerin yeşillenmesi için Gürgen’den Hive’ye giden birine bitki ve ağaç tohumları verip,
onları saçmasını ister. Böylece her yerin yemyeşil olacağını düşünür.
M201. Söz ve anlaşmaların yapılması
Bilge kişi, adamla tohumları saçması için anlaşır.
M202. Anlaşma veya söz vermenin yerine getirilmesi
Adam sözünde durup tohumları yetiştiği yere kadar saçar.
N134. Şansın değişmesi şahısların tesiriyledir
Bilge kişi elindeki tohumları Hive’ye giden birine yolda saçması için verir.
N203. Şanslı insan
Bilge kişi tohumları Hive’ye gidecek birine verir.
N700. Tesadüfî karşılaşmalar
Bilge kişi Hive’ye giden biri ile karşılaşır.
N820. Yardım eden insanlar
Hive’ye giden şahıs bilgeye yardım edeceğini söyler.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
Eskiden âlim ve akıllı birisi yeşillik bir yaylada yaşar.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
Mahtumkulu, Sonudağ’da kalarak birçok şiirini orda yazar.
P460. Diğer işler ve meslekler
(T)P460.8. Bahçıvanlık
Eskiden Sonudağ’da yaşayan âlim biri burada yaşarken bahçıvanlık yapar.
214

T596. Çocuğa ad verme
(T)T596.1.1. Yer isminin ortaya çıkışı
Sonudağ’ın adının nasıl ortaya çıktığı anlatılır.
W27. Minnettarlık
Bilge kişi Hive’ye giden kimsenin tohumları almasına minnettar kalır.
W31. İtaat
Hive’ye giden kişi bilge kişinin dediğini yapar.
W137. Meraklılık
Bilge kişi bitkilerin ve ağaçların tohumlarını her yere ekmek ister.
Yer Formeli
Mekân: Sonudağ.
Şehir: Hive, Gürgen.
Sonudağ, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 9 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 1, H 2, J 3, M
2, N 4, P 3, T 1, W 3, Z 1.

4.1.84 Layık Talebeler
C611. Yasaklanan oda
Mahtumkulu’dan daha iyi biri gelinceye kadar onun kaldığı odaya yerleşmek yasaktır.
H12.2. Şarkının şiirle tanıması
(T)H12.3. Şiirle tanıma
Şairlerden biri mollanın isteği üzerine Mahtumkulu’dan bir bent okur.
H506. Beceriklilik imtihanı
Şirgazi Medresesinde Mahtumkulu’dan daha becerikli biri çıkmaz.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu’yu hünerde geçecek kimse çıkmaz.
J610. Tedbir
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Mahtumkulu’nun odasını kimsenin sahiplenmemesi için, ondan daha iyi birisinin onun odasına
geçebileceği duyurulur.
J1010. Çalışkanlığın önemi
Mahtumkulu’dan daha çalışkan biri onun odasına yerleşebilecektir.
J2300. Aldanabilir ahmaklar
Mollalardan biri; Seydi ve Zelili’ye “ Mahtumkulu sizin neyiniz? ” oluyor diye sorar. Onlar da
“ Mahtumkulu bizim üstadımız olur ” der.
K1900. Hileler - sahtekârlık
Seydi ve Zelili, mollayı Mahtumkulu’nun kendi üstatları olduğu konusunda inandırır.
K2050 Faziletli görünme
Seydi ve Zelili, Mahtumkulu’yu kendilerine üstat olarak seçer.
L300. Zayıfın başarısı
19. asrın meşhur Türkmen şairleri Seydi ve Zelili maddi durumları iyi olmadıkları için beraber
kalır. Mahtumkulu’yu kendilerine üstat seçtikleri için onun odasında da arada sırada kalırlar.
N203. Şanslı insan
Seydi ve Zelili, Mahtumkulu’nun okuduğu medresede okumakla kendilerini şanslı saymaktadır.
(T)P121. Hoca (şeyh, molla, âlim)
19. asrın meşhur Türkmen şairleri Seydi ve Zelili, Mahtumkulu’yu kendilerine üstat olarak
kabul eder.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Şirgazi medresesinde Seydi ve Zelili birlikte okumuştur.
P320. Misafirperverlik
Seydi ve Zelili bazen Mahtumkulu’nun medresedeki odasına gidip orada misafir olur.
P340. Öğretmen ve öğrenci
Seydi ve Zelili kedilerine Mahtumkulu’yu manevi rehber olarak seçer.
P427.7. Şair
(T)P427.7.1. Şair şiir söyler
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19. asrın meşhur Türkmen şairleri Seydi ve Zelili’dir. Medresede okuyan mollalardan birinin
isteği üzerine Mahtumkulu’nun şiirlerinden birini iki şairden biri okur.
P600. Adetler, gelenekler
Âlim birine saygıda kusur edilmez.
R260. Takipler
19. asrın meşhur Türkmen şairleri Seydi ve Zelili kendilerini Mahtumkulu’nun takipçisi ilan
eder.
U60. Zenginlik ve yoksulluk
Seydi ve Zelili maddi durumları iyi olmadıkları için medresede beraber kalır.
W32. Cesaret
Seydi ve Zelili, Mahtumkulu’nun odasında kalmaya cesaret eder.
W34. Bağlılık
Seydi ve Zelili, Mahtumkulu’yu kendilerine üstat olarak kabul eder. Mahtumkulu ’ya olan
bağlılıklarını göstermek için etrafındaki insanlara onun talebeleri olduklarını duyururlar.
W136. Sahtekârlık - yalancılık
Seydi ve Zelili’ye sorulan “ Mahtumkulu sizin neyiniz oluyor? ” Sorusuna onlar da soruyu
soran kimseye “Bizim üstadımız oluyor ” derler.
W137. Meraklılık
Seydi ve Zelili, Mahtumkulu gibi şair olmak için onun odasında bazen kalırlar.
W181. Kıskançlık
Şirgazi medresesinde okuyan öğrenciler, Mahtumkulu gibi olamadıkları için onu kıskanır.
Yer Formeli
Mekân: Şirgazi Medresesi.
Şehir: Hive.
Layık Talebeler, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan
efsane türlerinden sadece 11 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: C 1, H 3,
J 3, K 2, L 1, N 1, P 6, R 1, U 1, W 5, Z 1.
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4.1.85 Biçip Gitti
F660. Olağanüstü hüner
Mahtumkulu söylenecek söz bırakmayıp bütün konularda şiir yazarak ne kadar hünerli
olduğunu gösterir.
F900. Olağanüstü olay
Mahtumkulu’dan sonra şairler meclislerinde yazılacak konu olup olmadığı hakkında istişare
yapılır.
H1563. Hüner imtihanı
Mahtumkulu’nun söz söylemede ne kadar mahir bir şair olduğunu herkes kabul eder.
J30. İlgi kurarak bilgi elde etme
Mahtumkulu’nun her konuda şiir yazması kendinden sonra gelen şairleri yazılacak konu bulma
noktasında sıkıntıya sokar.
J1110. Akıllı insanlar
Mahtumkulu’dan sonra şairler meclisinde yazılacak konu hakkında görüşmeler yapılır. Bu
konuyla ilgili olarak Kemine ondan arta kalan mevzulara yönelelim diye tavsiyede bulunur.
K2050. Faziletli görünme
Şairler meclisinde Mahtumkulu’nun ne kadar değerli bir şair olduğunu herkes tasdik eder fakat
onun kendilerine yazacak konu bırakmamasından dolayı muzdariptirler.
N203. Şanslı insan
Şairler, üstat şairden arta kalan konuları işleyerek ne kadar değerli bir şairin arkasından
geldiklerini anlar.
P310. Dostluk, arkadaşlık
Şairler, kendi dost meclislerinde bir araya gelince Mahtumkulu’dan sonra hangi konu hakkında
yazacaklarını konuşur.
P427.4. Hiciv eden şair
P427.4.1. Hiciv eden şairler
Mahtumkulu’yu şairler kendilerine yazacak bir konu bırakmadığı için eleştirir.
P427.7. Şair
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Mahtumkulu’dan sonra gelen şairler işlenecek konu sıkıntısı çekmektedir.
R260. Takipler
Şairler Üstat Mahtumkulu’yu takip etmekten başka çare bulamaz.
W32. Cesaret
Şairler her hangi bir konuda şiir yazamaya cesaret edemez. Çünkü bütün konuları Mahtumkulu
işlemiştir.
W117. Övünmek
Şair kendiyle övünür.
W137. Meraklılık
Şairler yazılacak yeni bir konuyu merakla aramaktadır.
W141. Gevezelik
Şairler meclisinde Mahtumkulu’dan sonra hangi konuda şiir yazılacağı hakkında gevezelik
edilir.
W181. Kıskançlık
Şairler Mahtumkulu’yu kendilerine yazacak bir konu bırakmadığı için kıskanır.
Yer Formeli
Mekân: Şairler Meclisi.
Biçip Gitti, efsanesinde Motif Index of Folk Literature’deki 23 başlık altında toplanan efsane
türlerinden sadece 8 efsane türüne rastlanmıştır. Buna göre dağılımları şöyledir: F 2, H 1, J 2, K 1,
P 3, R 1, W 5, Z 1.
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4.2 Mahtumkulu Efsanelerinde Elde Edilen Buguların Yorumlanması
Tablo 4.1. Mahtumkulu efsanelerinde tespit edilen motiflerin sınıflara göre dağılımı ve toplam
sayısı.
Motif Idex of Folk Literature
göre Motif Türleri

Motif
sayısı

Frekans

Toplam motif
sayısı %

Toplam
Frekans %

Mitolojik Motifler

0

0

0.00%

0.00%

Hayvanlar

2

2

0.53%

0.10%

Yasaklar

7

13

1.84%

0.68%

Sihirler

6

8

1.58%

0.42%

Ölümler

0

0

0.00%

0.00%

Olağanüstülükler

27

40

7.11%

2.10%

Devler

0

0

0.00%

0.00%

İmtihanlar

37

124

9.74%

6.51%

Akıllılar ve Aptallar

27

115

7.11%

6.03%

Aldatmalar

16

57

4.21%

2.99%

Kaderin Ters Dönmesi

13

71

3.42%

3.73%

Geleceğin Tatini

8

48

2.11%

2.52%

Şans ve Talih

19

154

5.00%

8.08%

Cemiyet

70

480

18.42%

25.18%

Mükâfatlar ve Cezalar

29

61

7.63%

3.20%

Esirler ve Kaçaklar

14

75

3.68%

3.93%

Anormal zulümler

5

9

1.32%

0.47%

Cinsiyet

24

57

6.32%

2.99%

Hayatın Tabiatı

3

23

0.79%

1.21%

Din

18

39

4.74%

2.05%

Karakterin Özellikleri

24

278

6.32%

14.59%

Mizah

0

0

0.00%

0.00%

Çeşitli motif grupları

31

252

8.16%

13.22%

Toplam

380

1906
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Tablo 4.2. Mahtumkulu efsanelerinde mevcut olup Motif Index of Folk Literature adlı
katologda rastlanılmayan motifler.

Motif Idex of Folk
Literature göre Motif
Türleri

Toplam
Motif
Sayısı

Frekans

Toplam motif
sayısı %

Toplam
Frekans %

Mitolojik Motifler

0

0

0.00%

0.00%

Hayvanlar

1

2

1.64%

0.79%

Yasaklar

1

1

1.64%

0.40%

Sihirler

3

3

4.92%

1.19%

Ölümler

0

0

0.00%

0.00%

Olağanüstülükler

2

3

3.28%

1.19%

Devler

0

0

0.00%

0.00%

İmtihanlar

7

33

11.48%

13.04%

Akıllılar ve Aptallar

1

2

1.64%

0.79%

Aldatmalar

3

3

4.92%

1.19%

KaderinTers Dönmesi

1

1

1.64%

0.40%

Geleceğin Tatini

1

3

1.64%

1.19%

Şans ve Talih

1

1

1.64%

0.40%

Cemiyet

20

147

32.79%

58.10%

Mükâfatlar ve Cezalar

2

2

3.28%

0.79%

Esirler ve Kaçaklar

1

1

1.64%

0.40%

Anormal zulümler

0

0

0.00%

0.00%

Cinsiyet

5

8

8.20%

3.16%

Din

11

16

18.03%

6.32%

Karakterin Özellikleri

0

0

0.00%

0.00%

Mizah

0

0

0.00%

0.00%

Çeşitli motif grupları

1

27

1.64%

10.67%

Toplam

61

253
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A. Mitolojik Motifler: Mahtumkulu efsanelerinde mitolojik motif sınıfına rastlanmamıştır. Bu
durum Mahtumkulu efsanelerinin mitik kökenli olmadığını göstermektedir. Efsanelerin mitik
kökenli olmaması yakın döneme ait olması ve inançlarla ilgilidir. Efsanelerde rastlanılan
İslamiyete ait motifler bu durumu bize izah etmektedir.
B. Hayvanlar: Mahtumkulu efsanelerinde hayvanlar motifine nadiren rastlanılmıştır.
Efsanelerde hayvan motiflerinin az olmasının sebebi; aynı mitolojik motiflerde olduğu gibi
menşei itibariyle mitlere dayanmaktadır. Örneğin “Anka kuşu” efsanelerde motif türü olarak sık
rastlanan bir tür değildir. Efsanelerde bu motif türünün genel toplama oranı % 0.10’dur.
Efsanelerde geçen bu motif türü Motif Index of Folk Literature’le uyumludur. Motiflerden bir
tanesine bu katologda rastlanmamıştır.
C. Yasaklar:

Efsanelerde bahsi geçen gurubun motiflerine az rastlanılmasının sebebi;

Mahtumkulu efsanelerinin tarihinin yakın bir döneme ait olması ve cemiyet içinde
karşılaşılabilecek durumları işlemesinden kaynaklanmaktadır. Normalde “yasak” yani “tabu”
motiflerinin kaynağı mitik kökenli olup eski dönemi içine almaktadır. Eski dönemlerde yasaklar
bozulduğu zaman kişilere cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bir toteme zarar verildiğinde şahıs
cezalandırılmaktadır. Yasakların ortaya çıktığı zamanlar genellikle arkaik dönemlerdir. Bu
sebepten bu motif türünün efsanelerde genel toplama oranı % 0.68’dir. Bu efsane türü Motif Index
Of Folk Literature uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Fakat tespit edilen bir motif türü adı geçen
eserde bulunamamıştır.
D. Sihir: Efsanelerde bu motif türüne az rastlanılmaktadır. Bu motif türünün az olması
efsanelerin yakın bir zamanı içine almasından kaynaklanmaktadır. Masallarda ve motif olarak sihir
motifinin fazla olduğu efsane türlerinde amaç; mitoloji de altın çağ olarak bilinen bir döneme atıfta
bulunmaktır. “İlkel toplumlar bu döneme ulaşmak için mitleri öğrenerek; tanrıların, ataların ve
kahramanların zamanında yapmış olduğu şeyleri yinelemiş olurlar. Bunu yapmaktaki amaç; o altın
çağa dönmekte ve dünya yinelenmektedir. Bu altın çağın sırlarına insan ancak sihirlerle vakıf
olacaktır. Bu amaçla bilimeyene ve altın çağa ulaşmak isteyen kişiler, sihirle kaynağına sahip
oldukları güçleri kullanarak, bu güçlerle güzele veya çirkine hizmet ederler”(Atanur, 2004, s.256257). Bu gizemlerin sırrına herkes vakıf değildir. Bunlar hususi merasimle yerine getirilir. Bahsi
geçen motif türünün efsanelerde genel toplama oranı % 0.42’dir. Efsanelerde geçen bu tür motifler
Motif Index Of Folk Literature ile pek uyumlu değildir. Tespit edilen motiflerin dört tanesi adı
geçen eserde yer almamaktadır.
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E. Ölümler: Efsanelerde bu motif türüne rastlanmamıştır. Bunun sebebi; seçilen efsane türüyle
ilgili olup, bu tür motiflerin kaynağı mitolojiye dayanmaktadır.
F. Olağanüstülükler: Bu motif türü efsanelerde çok sık rastlanan motif türü olmamakla
birlikte genel motif toplamına oranı % 2.10’dur. Bu motif türünün kaynağı masal dönemine ait
olup kaynağı mitik kökenlidir. Genel itibari ile Motif Index’le uyumlu olup katologda yer
verilmeyen bir motif türüne rastlanmıştır.
G. Devler: Efsanelerde bu motif türüne rastlanmamıştır. Bu motif türü daha çok masal
dönemine ait olup bu türler de mitik kökenlidir.
H. İmtihanlar: Üzerinde durulan konuyla ilgili motifler tetkik edildiğinde efsaneler yakın
dönem de ortaya çıksalar da kaynağı itibariyle arkaik döneme ait oldukları anlaşılmaktadır.
Gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz motiflerin yanında inanç temelli İslamiyetle ilgili
motiflerede rastlanılmaktadır. Yani mitik döneme ait oldukları ortaya çıkmaktadır. Efsanelerde bu
motifin diğer motiflere oranı % 6.51’dir. Bu yüzden efsanelerde diğer motiflere göre sıkça
rastlanmaktadır. Bu motif türü “Motif Index of Folk Literature” genel olarak uyum göstermekle
birlikte, bu katologda bulunmayan yedi adet motif türüne rastlanmıştır.
J. Akıllılar ve Aptallar: Bu motif türü sık görülen motif türündendir. Tablodan da görüleceği
üzere genel motiflere göre oranı % 6.03’tür. Efsanelerde bu motifin fazla olması tarihî döneme ait
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu motif türü gündelik yaşamda karşılaşılabilecek
durumları da içermektedir. Bunun yanında bazı motifler inanç yönünü de ele almaktadır.
Bununla birlikte bölümde tespit edilen motiflerin tamamına yakını Motif Index’le uyum
göstermiştir. Sadece bir motif uyum göstermemiştir.
K. Aldatmalar: Efsanelerde bu motif sık rastlanan motif türü değildir. Tabloda da görüleceği
üzere % 2.99’luk kısmını oluşturmaktadır. Cemiyet hayatında karşılaşacağımız durumlarla ilgili
motifleri içermektedir. İnsanlar başarıya ulaşmak ya da hedefine varmak için entrika çevirebilir.
Efsanelerde rastlanılabilecek motif türlerindendir. Genel olarak Motif Index’le uyum içindedir. Üç
efsane Motif Idex’te mevcut değildir.
L. Kaderin Ters Dönmesi: Efsanelerde çok karşılaşılmayan motif türlerinden olsa bile konusu
itibariyle önemlidir. Eşitlik, adaletin yerini bulması konularını işlemektedir. Efsanelerde genel
motiflerin % 3.73 oranına tekabül etmektedir. Efsaneler Motif Index’le uyum içindedir. Sadece
bir motif katologa muhalefet etmiştir.
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M. Geleceğin Tayini: Efsanelerde diğer motiflere göre oranı % 2.52’dir. Bu motif günlük
yaşama ve kaynağı mitlere dayanan türlerdendir.
Motiflerin tamamı Thompson’ın katologuyla uyumludur. Sadece bir motif bahsi geçen
katologla uyum göstermemiştir.
N. Şans ve Talih: Efsaneler dinî ve gündelik yaşama dair intiba uyandırsa da genellikle
mitolojik ve arkaik kökenlidir. Bunların esasları tarihin karanlık dönemine dayanmaktadır. Bahsi
geçen motif türü tüm efsanelerde geçen motiflerin toplamının % 8.08 gibi yüksek bir oranını
tutmaktadır. Efsanelerde geçen bu motif türünün Motif Index’teki motiflerle uyum sağladığı
gözlemlenmiştir. Sadece bir motif ismi zikredilen kaynakla uyum göstermemiştir.
P. Cemiyet: Mahtumkulu efsane metinlerinde cemiyet motifi hem çok zengindir hem de diğer
motiflere oranla oldukça fazladır. Tablo da görüleceği üzere cemiyet motifinin toplamı diğer
motiflerin toplamına oranı % 25.18’dir. Bu oranı göz önünde bulundurduğumuzda cemiyet motifi
diğer motiflerin arasında ilk sırayı almaktadır. Mahtumkulu efsanelerinde cemiyet motifinin bol
olması efsanelerin etimolojisini göstermesi yönünden önemlidir. Bu durum gösteriyor ki
efsanelerin gerçek yaşamdan etkilendiğini ve bu olguları bünyesinde barındırdığını ortaya
koymaktadır. Efsaneler de cemiyet motifinin diğerlerinden fazla olması toplumun tarihî,
etnografyası ve dini ile ilgili olup yani İslamiyet’le ilgilidir.
Efsanelerde bu motif türünün 3/2’ine yakını Motif Index’le uyum gösterirken geri kalan ve
3/1’den fazla tutan kısmı ise bahsi geçen eserle uyum göstermediği tespit edilmiştir.
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Tablo 4.3. Mahtumkulu efsanelerinde tespit edilen toplam motiflerin Cemiyet motifine oranı
Motif Idex of Folk
Literature göre Motif
Türleri

Motif
sayısı

Frekans

Diğer Motiflerin
Cemiyet
motifine oranı
(motif Sayısı)

Diğer
Motiflerin
Cemiyet
motifine oranı
(Frekans)

Mitolojik Motifler

0

0

0.00%

0.00%

Hayvanlar

2

2

2.86%

0.42%

Yasaklar

7

13

10.00%

2.71%

Sihirler

6

8

8.57%

1.67%

Ölümler

0

0

0.00%

0.00%

Olağanüstülükler

27

40

38.57%

8.33%

Devler

0

0

0.00%

0.00%

İmtihanlar

37

124

52.86%

25.83%

Akıllılar ve Aptallar

27

115

38.57%

23.96%

Aldatmalar

16

57

22.86%

11.88%

Kaderin Ters Dönmesi

13

71

18.57%

14.79%

Geleceğin Tatini

8

48

11.43%

10.00%

Şans ve Talih

19

154

27.14%

32.08%

Cemiyet

70

480

100.00%

100.00%

Mükâfatlar ve Cezalar

29

61

41.43%

12.71%

Esirler ve Kaçaklar

14

75

20.00%

15.63%

Anormal zulümler

5

9

7.14%

1.88%

Cinsiyet

24

57

34.29%

11.88%

Hayatın Tabiatı

3

23

4.29%

4.79%

Din

18

39

25.71%

8.13%

Karakterin Özellikleri

24

278

34.29%

57.92%

Mizah

0

0

0.00%

0.00%

Çeşitli motif grupları

31

252

44.29%

52.50%
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Tablo 4.4. Mahtumkulu efsanelerinde mevcut olup Motif Index Of Folk Literature’da olmayan
motiflerin Cemiyet motifine oranı.
Motif Idex of Folk
Literature göre Motif
Türleri

Toplam
Motif Sayısı

Frekans

Diğer Motiflerin
Cemiyet
motifine oranı
(motif Sayısı)

Diğer
Motiflerin
Cemiyet
motifine
oranı
(Frekans)

Mitolojik Motifler

0

0

0.00%

0.00%

Hayvanlar

1

2

5.00%

1.36%

Yasaklar

1

1

5.00%

0.68%

Sihirler

3

3

15.00%

2.04%

Ölümler

0

0

0.00%

0.00%

Olağanüstülükler

2

3

10.00%

2.04%

Devler

0

0

0.00%

0.00%

İmtihanlar

7

33

35.00%

22.45%

Akıllılar ve Aptallar

1

2

5.00%

1.36%

Aldatmalar

3

3

15.00%

2.04%

Kaderin Ters Dönmesi

1

1

5.00%

0.68%

Geleceğin Tatini

1

3

5.00%

2.04%

Şans ve Talih

1

1

5.00%

0.68%

Cemiyet

20

147

100.00%

100.00%

Mükâfatlar ve Cezalar

2

2

10.00%

1.36%

Esirler ve Kaçaklar

1

1

5.00%

0.68%

Anormal zulümler

0

0

0.00%

0.00%

Cinsiyet

5

8

25.00%

5.44%

Din

1

16

55.00%

10.88%

Karakterin Özellikleri

0

0

0.00%

0.00%

Mizah

0

0

0.00%

0.00%

Çeşitli motif grupları

1

27

5.00%

18.37%
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Q. Mükafat ve Cezalar:

Efsanaler geçmişin günümüze açılan pencereleridir. Geçmişte

yaşanmış hadiseleride, istenmeyen bir tutum karşısında şahısların ya da kurumların vermiş
oldukları cezaları bize aktarırken, hoşa giden bir hareket karşısında verilen ödülü de bize nakleder.
Geçmiş toplumların inaçlarını bize aktaran efsaneler genel olarak arkaik ve mitik kaynaklı
oldukları hüsnü kabul görmektedir. Bahsedilen motif sınıfının diğer motiflere bağıntısı % 3.20 dir.
Bu motif türü “Motif Index of Folk Literature” ile genel olarak uyum göstermektedir. Sadece
iki motif katologda bulunmamıştır.
R. Esirler ve Kaçaklar: Mahtumkulu efsanelerinde geçen “Esirler ve Kaçaklar” adlı motif
sınıfı genellikle gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz “esir olma”, “odaya hapsetme” gibi
motiflerdir. Bu sınıf efsanelerin genelinde % 3.93 gibi yüsek bir oranı tutmaktadır. Üzerine
çalışma yapılan Motif Index’le uyumludur. Fakat iki motif bu katologda bulunamamıştır.
S. Anormal Zulümler: Bahsi geçen motif gurubu incelendiğinde eski zamana ait olduğu
anlaşılır. Öldürülme tarzları incelendiğinde bazılarının çok ilkel olduğu gözlemlenir. Mesela,
“keserek öldürme”, “ yukarıdan atarak öldürme” gibi motifler bize karanlık dönemi hatırlatır. Yani
mitik dönemi hatırlatmaktadır. Bu motif türüne efsanelerde çok sık rastlanılmaz. Bahsedilen motif
türünün diğer motiflere oranı % 0.47’dir. Tespit edilen motiflerin tamamı Motif Index’le uyum
göstermektedir.
T. Cinsiyet: Adı geçen motif türü efsanelerde % 2.99’luk bir dilimi kapsamaktadır. Efsanelerde
klasik sosyal yaşamda ortaya çıkan motif türleri konu olmuştur. Bu tür motiflerle günlük yaşamda
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin, oğlan babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır. Ya da
evlenilmek istenilen kıza başlık parası verilmesi gerekir gibi motiflere rastlanılmaktadır.
Çoğunlukla bu motif sınıfı “Motif Index of Folk Literature” ile uyum göstermeketedir. Fakat beş
motife katologda rastlanılmamıştır.
U. Hayatın Tabiatı: Efsanelerde genellikle gündelik hayatla ilgili olan motiflerdir. Bu motif
sınıfı genelde % 1.21’lik bir oranda efsanelerde geçmektedir. Üzerinde durulan motif sınıfı
örnekleri arasında “Zenginlik ve yoksulluk” , “Aldatmanın ortaya çıkması” gibi motiflere rastlanır.
Bu sınıftaki motif türlerinin tamamı “Motif Index of Folk Literature” örtüşmektedir.
V. Din: Efsanelerde geçen motif sınıfı inaçlarla ilgilidir. Fakat burada üzerinde durulan
motiflerin tamamı İslamiyetle iligili motiflerden oluşmaktadır. Burada mitoloji ve diğer semavi
olmayan dinlerle ilgili motif sınıfına rastlanılmamıştır. Bu motif sınıfının diğer motif sınıfına oranı
% 2.05’tir. Çok sık karşılaşılan motif türü değildir. Efsanelerde sadece İslamiyet’le ilgili motiflerin
ortaya çıkmasının sebebi Türkmenlerin İslamiyeti kabulünden sonra bu efsanelerin oluşması
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olabilir. Bu tür Motif Index’te fazla yer almaz. Tespit edilen motiflerden sadece yedisi katologda
yer alırken on bir tanesine rastlanılmamıştır.
W. Karakterin Özellikleri: Efsanenin bu motif sınıfında genellikle şahısların iyi hasletlerinin
ön plana çıkarılması varken, kötü hasletlerinin yerilmesi mevzu bahistir. Bu motif türü diğer motif
türlerinin % 14.59 oranına tekabül etmektedir. Bu tür motifler efsanelerin insanî değerlerine yer
vermektedir. Ayrıca efsanelerde geçen motiflerin tamamı “Motif Index of Folk Literature”
uyumludur.
X. Mizah: Efsanelerde bu motif türüne rastlanmamıştır. Seçilen efsane tür özelliğinden
kaynaklanmaktadır.
Z.Çeşitli Motif Gurupları: Bunlar genellikle formellerden oluşmaktadır. Bunlar sayı, renk,
giriş formelleri, insan tasvirleri gibi efsanenin değişik özelliklerinden bahsedilmektedir. Sayılar
mitik kökenlidir. Bazılarına değer atfederken bazıları hor görülmüştür. Mesela 13 sayısının
uğursuz sayılması 3, 5, 7, 9 gibi tek sayıların hüsnü kabul görmeleri gibi. Renklere bazı dini
inançlarda kutsallık yüklenilmektedir. Bu sınıftaki motiflerin neredeyse tamamı “Motif Index of
Folk Literature” adlı motif katologuyla uyumludur. Bahsi geçen motif türünden bir tanesi
katologda bulunamamıştır. Efsanelerdeki motiflerin % 13.22’lik oranını oluşturmaktadır.

4.3 Araştırma Sonucu Elde Edilen Mahtumkulu’nun Gerçek Kişiliği
4.3.1

Mahtumkulu Firakî (1733-1783)

Türkmenlerin büyük düşünürü önderi ve bağımsızlığın mimarı Mahtumkulu’nun doğum ve
ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı tarihi kaynaklardan hareketle tahminler
yapılmaktadır. Doğumu ve ölümü için tahmini olarak 1733 – 1783 tarihleri belirlenmiştir. Şairin
doğduğu yıl olarak 1733 yılı, Türkmenler arasında genel kabul görmektedir. Kesin olmamakla
birlikte 1783 yılında öldüğü kabul edilmektedir. Garrıyev’in Vambery’den aktardığı bilgiye göre
bundan seksen yıl önce yapılan savaşta öldü (Garrıyev, 1975, s.72). Vambery seyahatini ve bu
bilgiyi aldığı tarihi eserinde 1863 olarak vermektedir (Vambery, 2011, s.62). 1863’ten seksen yıl
geriye gidilince bahsi edilen ölüm tarihi 1783’e ulaşılır. Araştırmacılar şairin bir şiirinden
hareketle doğum tarihini tahmin ederler.
“Mahtumkulu elli yaşın
Gamdır kaygıdır sırdaşın
Gafil olma kaldır başın
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Yaşlılık bir bahanedir”
Şiirde belirtildiğine göre ömrünün elli yılını tamamlamıştır. Ölüm tarihinden 50 yıl geri
gidilerek yani 1783’ten 50 yıl geri gidilerek 1733’e ulaşılır. Eğer mısralarında belirttiği gibi elli
yaşından sonra öldüyse doğum tarihi 1733’tür.
Bununla birlikte Mahtumkulu ve Zenubi arasında geçen atışmada Zenubi şiirin içerisinde 1211
hicri yılı belirtmiştir. Bu da miladi olarak 1796 tekabül eder. Dolayısıyla Garrıyev’in tahminlerine
göre tarihi bir kaynağa göre değil de şiirlerinden hareketle ölüm tarihi 1796 olarak hesaplanır
(Garrıyev, 1975,s.72).
Ayrıca Mahtumkulu’nun Kamil Divanı adlı eserde ölüm tarihini miladi 1790 olarak almaktadır
(Kadı, 2008).
Himmet Biray’ın yayınlamış olduğu Mahtumkulu Divanı adlı eserde bu konu ile ilgili: “Büyük
Türkmen şairi Mahtumkulu’nun yaşadığı tarih kesin tarihlerle olmasa bile yaklaşık tarihlerle
bilinmektedir. Şair kesin olarak 1730 yıllarda doğmuş, 1780’li yıllarda ölmüştür” (Biray,1992, s.
9).
Eserlerin dışında Türkmen Edebiyatı 8. Sınıflar İçin, adlı eserde Mahtumkulu’nun doğum tarihi
tahmini 1733, ölüm tarihi ise tahmini olarak 1791 yılını vermiştir (Yazımow & vd.,1998, s. 9).
Kaynaklara bakıldığında Mahtumkulu’nun doğum ve ölüm tarihlerine dair farklı tarihlerin
verildiği görülmektedir. Kanaatimce Vambery’nin kaynağı esas alınmalıdır. Çünkü yazılı eserler
her zaman için önceliklidir.
Mahtumkulu Türkmenistan’daki Etrek nehri boyunda yer alan Hacı Govşan köyünde dünyaya
gelmiştir. Türkmenlerin Göklen boyunun Gerkez kolunun Gışık kabilesindendir. Şairin “Aleme
bellidir” adlı şiirinde:
“ Bilmeyen soranlara söyleyin, bu garip adımız
Aslı Gerkez, yurdu Etrek, adı Mahtumkulu’dur ”
Şiirden hareketle adını, yurdunu ve aslını bildirmiştir.
Mevcut kaynaklarda hayatıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu sebepten Türkmenler
arasında yaygın olan halk anlatılarına ve şiirlerine dayanılarak onun hayatı hakkında bilgiler
çıkarılır.
Halk rivayetlerinden aktarılan bilgilere göre Ataniyaz Kadir Han döneminde Mahtumkulu
Yonacı adlı bir şahıs zenginlerden birinin yanında işe girer. Mahir olmasından dolayı kendine yer
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edinir. İnsanlar arasında sevilir ve tutunur. Eş-dost tarafından evlendirilir. Mahtumkulu Yonaçı
ilerlemiş yaşına rağmen bir oğlu olur. Bu çocuğun lakabı Garrımolla’dır. Gerçek adı
Devletmemmet Azadi’dir. Mahtumkulu Yonacı, Kayış ve gümüş işçiliğinde mahirdir.
Mahtumkulu Yonaçı’nın yaşadığı yıllar şu tarihler arasına rastlar (1654-1720). Devletmemmet ya
da halk arasında kullanılan ismiyle Garrımolla gelecekte ünlü bir şair olur. Mahtumkulu’nun
babası Devletmemmet Azadi (1700-1765) yılları arasında yaşamıştır. Mahtumkulu’nun annesinin
adı Orazgül’dür. Azadi’nin altı evladı dünyaya gelmiştir. Mahtumkulu bunlardan üçüncüsüdür.
Babası, onun iyi bir eğitim alması için çok emek harcar. İlk eğitimini babası Devletmemmet
Azadi’den almıştır. Küçük yaşlardan itibaren eğitim-öğretime meraklı olan Mahtumkulu ilkokul
hayatına kendi obalarındaki mektepte başlar. Babası onun iyi bir eğitim almasını istemiştir. XVIII.
asırda Etrek, Ahal, Mary civarlarında iyi bir medrese bulamadıkları için Lebap’ın, Halaç ilçesinin
Kızılayak köyünde olan “İdris Baba” medresesinde okur. Buradan sonra o, Buhara’ya gider.
Buhara’daki Kükeltaş (Gögeldaş) medresesinde eğitim hayatına devam eder. Orada iki yıl okur.
Medreseye ders vermek üzere gelen Suriyeli Türkmen Nuri Kazım İbn-i Bahir ile arkadaşlık eder.
İki dost medresede yaşanan ahlaki problemlerinden dolayı buradan ayrılmak zorunda kalır.
Mahtumkulu dostuyla Türkmenlerin bağımsızlıkları için ve istikbali hakkında fikir alışverişinde
bulunur. Sonra Afganistan'a ve Hindistan'a giderler. Hindistan’da altı ay kaldıktan sonra Kâbil
üzerinden Özbekistan’ın Margelen, Andican, Semerkant şehirlerine gelirler. Türkistan’daki Hoca
Ahmet Yesevî medresesi müderrislerinin davetiyle Kükeltaş (Gögeldaş)ta bir müddet kalırlar.
Buradan zamanın en meşhur medresesi olan Hive'deki Şirgazi medresesine varırlar. Mahtumkulu
medresedeki çalışkanlığı ve başarısıyla dikkatleri üzerine toplar. Derslerdeki gayreti ve keskin
zekâsı sayesinde talebelerin halifesi olur. Hocasının olmadığı zamanlarda oradaki arkadaşlarına
derslerinde yardım eder. Mahtumkulu ile arkadaşı Nuri Kazım'ın, Şirgazi medresesinde
bulundukları zaman dilimi içerisinde Türkmenler için de bir bölüm açılır. Mahtumkulu bu
medresede kaldığı süre içinde normal derslerin dışında Arapça, Farsça, edebi Doğu Türkçesini
öğrenmiş ; Nizamî, Sadî, Fuzulî, Nevayî gibi Türk ve Fars edebiyatının önde gelen şairlerinden
haberdar olmuş ve bunlardan etkilenmiştir.
Şairin ağabeyleri Muhammet Sapa ve Abdılla, Afganistan taraflarında düşmanlar tarafından
öldürülür.
Mahtumkulu, Menli adlı bir kızı sever fakat maddi durumu iyi olmadığı için onunla evlenemez.
Ailesi onu başlık parasını fazla veren başka birisiyle ile evlendir (Yazımow & vd.1975, s.136).
Şairin “Ayrıldım” şiirinde belirtiliği üzere:
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“İlleri bar dinli dinli
Sovuk sulu, ter ölenli
İli Göklen, adı Menli
Nazlı dildardan ayrıldım”
diyerek sevdiği kızın kimliği hakkında bilgi vermektedir.
Mahtumkulu yengesi Akkızla evlenmek zorunda kalır. Akkız'dan iki oğlu olur. Bunlar: İbrahim
ve Sarı (Molla Babek)dır. Sarı yedi yaşında, İbrahim ise on iki yaşında hayatlarını kaybederler
(Garrıyev,1975).
Mahtumkulu çocukluğundan itibaren ailesinden öğrenmiş olduğu çobanlık, kuyumculuk, kayış
ustalığı gibi meslekleri de bilmektedir.
Abasarı denilen çeşmenin yanında, Sonudağ’ın güney tarafında vefat etmiştir. İran’ın
kuzeybatısındaki Aktotay denilen yere getirilip babasının sağ tarafına defnedilmiştir (Biray, 1992;
Kazı, 2008; Yazımow, vd.1998; Garrıyev, 1975).

4.3.2

Mahtumkulu’nun Efsanevi Hayatı

Mahtumkulu’nun efsanevi kişiliği ve yaşamı çok fantastik gerçek yaşamdan farklı bilgilerle
doludur (Baymıradov, 1983). Bu bilgiler çeşitli Türkmen efsanelerine konu olmuştur.
İncelediğimiz Türkmen efsanelerinde şairin yaşamı şöyle anlatılmıştır:
Mahtumkulu’nun dedesi Mahtumkulu Yonaçı’dır.

Adı Garrımolla Bolsun efsanesinden

hareketle Mahtumkulu Yonaçı, Gerkezlerden olduğu belirtilir ama ailesi hakkında kesin bir bilgi
verilmez. Efsaneye göre Mahtumkulu Yonaçı, Göklenlerin yaşadığı yere Ataniyaz Kadir Han
zamanında gelir. Hanın yanına vararak ırgata ihtiyacı olup olmadığını sorar. Han da onu
zenginlerden birine yönlendirir. Mahtumkulu Yonaçı gönderilen zenginin yanında kalmaya başlar.
Ahlaklı, faziletli ve çalışkan olmasından dolayı onu evlat edinirler. Hiçbir yere gitmemesi için
evlat edinen aile Mahtumkulu Yonaçı’yı yeğeniyle evlendirir. Mahtumkulu Yonaçı’nın ilerleyen
yaşlarda bir oğlu olur. Bundan dolayı halk çocuğa “Garrımolla” lakabını verir. Çocuğun gerçek
adı ise Devletmemmet Azadi’dir (Kösayev, 1959 & Baymıradow, 1983).
Mahtumkulu Yonaçı eğitime önem veren bir insan olduğu için oğlunu okutmaya çalışmış. Hatta
bu konuda Devletmemmet’in dayıları da okuması konusunda ona yardımcı olurlar. Devletmemmet
medrese tahsili aldığı için kendisi bir âlim olarak yetişir. Etrafındaki insanların çocuklarına eğitim
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verir ve onlara hocalık yapar. Söz konusu mevzular “Meşi Bişişmedi” adlı efsanede teferruatlıca
anlatılır. Efsaneye göre Devletmemmet, Ersarıların arasında tanınan Niyaz Salih adlı bir âlimden
ders alır. Niyaz Salih’ten ders alan Devletmemmet ilim ehli olarak yetişir. Devletmemmet hocalık
yapmaya başlar. Dönemin hanı olan Hanali Han, Devletmemmed’i kendi çocuklarına ders vermesi
için çağırtır. O, hanın çocuklarına ders vermek için hanın davetine icabet eder. Hanın çocuklarına
ders verirken civardaki çocuklara da ders verir. Devletmemmet, hanın köşkünde kalırken hanın
kazancına haram bulaştığının farkına varır. Devletmemmet onun yemeğine ve ekmeğine el
sürmemeye başlar. Hanın köşkünde pişen yemeğe Devletmemmet’in el sürmediğini han haber alır.
Devletmemmet, hanın yemeklerini yememesinin nedeni olarak: onun kazandığın malın, yetimin,
dulun, fakirin gözyaşlarıdır. Ben böyle mala ortak olup senin ile aynı tabaktan yemek yiyemem,
der. Bu efsaneden hareketle Devletmemmet’in çok ahlaklı dürüst olduğu anlaşılır (Baymıradov,
1983).
Devletmemmet ilim faaliyetlerinin dışında çiftçilikle meşgul olurmuş. Mahtumkulu
efsanelerinden yola çıkarak, onunla ilgili “Parasatlı İnsan” efsanesinde bu mevzuya değinilir
(Kösayev, 1959 & Baymıradow, 1983).
“Gadrı Bilinjek Del”, efsanesinde anlatıldığına göre Devletmemmet oğlu Mahtumkulu dünyaya
gelmeden bir rüya görür. Devletmemmet’in gördüğü rüyada kapısının önünde bir ağaç biter, bu
ağacın çeşitli hususiyetleri vardır. Gördüğü rüyanın tevilini yapamayan Devletmemmet rüyanın
tevilini yapması için hocasına danışır. Hocası da soyundan çok itibarlı birinin geleceği şeklinde
yorumlar (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu, Devletmemmet Azadi’nin üçüncü çocuğudur. Mahtumkulu adının nereden
geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte “Mahtımgulı-Halkın Gulı” efsanesinde babası
Devletmemmet Azadi’nin, Mahtum boyundan Selim Mahtum adlı bir kimse ile dostluğu vardır.
Mahtumkulu’nun babasının evine gelir misafir olur. Mahtumkulu dünyaya geldiğinde Selim
Mahtum, Devletmemmet’in evinde misafirliktedir. Devletmemmet yeni doğmuş çocuğu Selim
Mahtum’a vererek bu senin kulun olsun der. Selim Mahtum da bu çocuk bırak halkın kulu olsun,
der. Bu olaydan sonra yavaş yavaş çocuğun adına Mahtumkulu denildiği belirtilmektedir
(Baymıradov, 1983).
Bilindiği üzere Mahtumkulu Göklenlerin Gışık boyundan olup Hacıgovşan obasında dünyaya
gelmiştir. Tarihi kayıtlara göre doğduğu köy Hacıgovşan olup, ancak onun adıyla ilgili
kaynaklarda başka bir bilgi mevcut değildir. Buna rağmen Mahtumkulu ile ilgili efsanelerde
“Men Haja Gowuşdum” adlı efsanede görüleceği üzere köyün adı Şapurgat adlı bir dervişin
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yaşadığı hadiseye bağlı olarak Hacca kavuşan anlamında Hacı Govşan olduğu belirtiliyor
(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun delikanlılık çağlarından itibaren ailesine yardım etmek amacıyla çobanlık
yapar. Çobanlık yaparken bile ileride iyi bir şair olacağına dair ipuçlarını verir. Bunu “Sen Atandan
Ozdurıpsın” adlı efsanede anlatılır. Efsanede çobanlara şiirler okuduğu ve çobanların hayretler
içinde kaldığı belirtilir. Çobanların oğlunun iyi bir şair olduğu söylemesi üzerine bir fırsatını bulup
onun şiirlerini dinler. Böylece oğlunun kendinden daha iyi bir şair olduğunu fark ederek ona icazet
verir (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun şairliğiyle ilgili diğer bir Mahtumkulu efsanesi de “Jülgedeki Ses”tir.
Mahtumkulu dağda koyun güderken öğle vakti uyur ve bir rüyasında yaşlı insanların bulunduğu
topluluğa davet edilir. Bu ermiş kişiler şairi bade içmeye layık görüp ödüllendirirler (Baymıradov,
1983).
Mahtumkulu’nun eğitim hayatında başarılı bir talebe olduğu gerek tarihi kayıtlardan gerekse
efsanelerde anlatılır. Bu mevzu

“ Zehinli Okuwçı ” adlı efsanede betimlenir. Neden ders

çalışmadığını merak eden hocasına Mahtumkulu, onun anlattığı dersi hemen peşinden eksiksiz bir
biçimde dinlediğini ve öğrendiğini ispat eder. Bu şekilde hafızasının, ne kadar kuvvetli olduğunu
ve dersi tekrar tekrar çalışmadan öğrenebildiğini gösterir (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun seyahat etmeyi seven biri olduğu efsanelerde bildirilir. “Ajı Aç, Dokı Dok
Eken”, adlı efsanede anlatıldığına göre Mahtumkulu’nun babası oğluna genç ve toy olduğu ,
yolların güvenli bulunmadığı için izin vermez. Mahtumkulu, şiirle babasından izin ister. O da
oğlunun seyahat için gerekli sorumlulukları alabildiğine inandığı için izin verir. Bu efsanede
verilen bilgilere göre Türkmenlerin ve Afganların yaşadığı yerleri dolaşır. Hayatını şekillendirecek
birçok tecrübeye tanık olur (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun zeki bir insan olacağı küçük yaşında itibaren bellidir. Buna bir delil olarak
“Allanın Kellesi Çişmeyermike?” adlı efsane örnek gösterilebilir. Mahtumkulu babasına birkaç
defa seslenmesine rağmen bir cevap alamaz. Babası Mahtumkulu’nun seslenmesinde rahatsız olur
ve kafamı şişirdin der. Mahtumkulu ise siz sürekli “Allah Allah” demektesiniz buna “Allah’ın
kafası şişmiyor mu acaba?” der. Devletmemmet onun sıradan bir çocuk olmadığını anlar
(Baymıradov, 1983).
Mevcut kaynaklarda bulunan “Yarı Yardan Ayıranın” ve “Bolmadı Bizge Nesip” adlı
efsanelerde Mahtumkulu’nun sevdiği kız Menli’dir. Mahtumkulu’nun maddi durumu iyi
olmadığından dolayı Menli için istenilen başlık parasını veremez. Şıhım Harpık, Menli’nin
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ailesine istenilen başlık parasını verir ve Menli ile evlenir. Mahtumkulu bu olaydan dolayı kendini
şiir yazmaya verir (Kösayev, 1959 & Baymıradov, 1983).
“Bir Goyna Salan İsterin”, adlı efsaneden elde edilen bilgiler doğrultusunda Mahtumkulu’nun
kardeşleri Muhammetsapa ve Abdılla Afganistan da öldürülür. Mahtumkulu babası
Devletmemmet’le yaptığı görüşme sonucunda vefat eden kardeşlerinden birinin hanımı olan
Akkızla evlenmek zorunda kalır (Kösayev, 1959 & Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu hakkında anlatılan efsanelerden biri de “ Hesret Bilen Dören Goşgı ”dur. Bu
efsanede onun kardeşleri hakkında bilgi verilir. Efsaneye göre ablası Hanmenli, küçük kardeşi
Canesen ve Canesen’in hanımı ise Bayramdır. Mahtumkulu Çarjev de okula gideceği yıl
kardeşlerini ve yengesi aynı gün kaybeder. Mahtumkulu ölen kardeşleri ve yengesinin hasretiyle
şiir yazar (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun “Yazgulı Halıpanın Ökünji” isimli efsanesinde onun gençliğinde okuma ve
yazmaya hevesli olduğu için iyi bir âlim bulursam onun talebesi olacağım der. Bir tavsiye üzerine
Üstad Yazgulı’nın iyi bir âlim olduğunu öğrenir ve ona talebe olmaya gider. Üstad Yazgulı,
talebelerinden Mahtumkulu’nun mesleğinin şairlik olduğunu öğrenir ve Mahtumkulu’yu
talebeliğe kabul etmez. Talebeliğe kabul edilmeyen Mahtumkulu bir şiir yazıp Üstad Yazgulı’ya
verilmesini ister (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu gençlik yıllarında ilim öğrenmeye çok heveslidir. “Bilim Berjek Pir Tapın”, isimli
efsanesinden yararlanarak onun ilim öğrenmek için âlimlerin kapısına kadar gidip onlara talebe
olamaya çalışır. Mahtumkulu, Üstad Niyazgulı’nın namını duyup ona talebe olmaya gider. Yolda
görmüş olduğu Üstad Niyazgulı’nın talebeleri buğday ve mısır toplamaktadır. Onlar
Mahtumkulu’ya Üstad Niyazgulı’ya

talebe olmak istiyorsan buğday ve mısır toplaması

gerektiğini söylerler. Üstad Niyazgulı’nın evinin kapısındaki talebeden de buğday ve mısır
toplaması gerektiğini duyan Mahtumkulu, buğday ve mısır toplamanın fayda vermeyeceğini
kendilerine ilim verecek bir pir bulmaları gerektiğini söyler (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’da ilim aşkının var olduğunu eldeki kaynaklardan ve Mahtumkulu efsanelerinden
anlıyoruz. “Menden Size Pirlik Eden Yok”, efsanesinde Mahtumkulu, Üstad Niyazgulı’nın yanına
ilim-irfan öğrenmeye gider. O, Üstad Niyazgulı’nın arkasında öğle namazı kılmak için cemaate
katılır. O namaz kıldırmakta olan Üstad Niyazgulı’nın namazdayken düşüncelerini okur ve
namazını bozar. Üstad Niyazgulı’nın talebeleri Mahtumkulu’nun cemaati terk ettiğini üstatlarına
bildirirler. Cemaati neden terk ettiği sorulan Mahtumkulu ise Üstad Niyazgulı’nın namazdayken
ticaretle ilgili şeyler düşündüğü için namazı terk ettiğini belirtir. Üstad Niyazgulı,
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Mahtumkulu’nun söylediklerini tasdikler ve talebelerine kendilerine üstat bulmalarını söyleyip
onları dağıtır (Baymıradov, 1983).
“Görme-Görüş”, adlı efsanede Mahtumkulu’nun ilme ve hocasına verdiği değer
anlatılmaktadır. Mahtumkulu Buhara’daki medreseden ayrıldıktan sonra hocasını iki yılda bir
ziyarete gider. Bu ziyaretlerin birinde Buhara’ya gelir fakat kale kapısı kapalı olduğu için içeri
giremez ve kale dışında bekleyenlerle sohbet etmeye başlar. Onları dinleyen kale muhafızları
Mahtumkulu’nun sohbette bahsettiği mevzuları yanlış anlar ve onu zindana atarlar. Mahtumkulu
zindandan hocasına mektup yazar ve hocası Buhara Emir’inden onun affını ister ve onu zindandan
kurtarır (Baymıradov, 1983).
Bilindiği üzere Mahtumkulu Gerkez’de, Garrıgala’da, Çarjev’de, Hive’de ve Buhara’da yaşar.
Orada yaşayan fakir halkı kendi gözleriyle görür ve içlerinde bulunur. Mahtumkulu medresede
okurken maddi durumu iyi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamak için gümüş ustalığı ve
kuyumculuk yapar. Bu bilgilerden hareketle Mahtumkulu ile alakalı gerek tarihi kaynaklar gerekse
onunla ilgili “Paşmadık Pirim” efsanesinde Hive’de ve Buhara’da okurken talebe arkadaşları ile
arası iyi olmadığı anlatılır. Talebe arkadaşları onu halka rezil etmek için aralarında anlaşır ve çeşitli
senaryolar düşünürler. Bu senaryolardan birincisi Mahtumkulu’yu dine ve şeriata ters düşen şiir
yazıyor diyerek hocalarına şikâyet etmektir. Diğer senaryo ise onu fakir halkın gözünden
düşürmek için, ahlaksız bir kadın ile rezil etmektir. İkinci senaryoda karar kılıp kötü bir kadınla
anlaşırlar. Kötü kadın yüzüğüne taş koydurma bahanesiyle Mahtumkulu’nun yanına gider, onu
baştan çıkarmak için elinden gelen cilve ve nazı yapar. Kadının niyetini sezen Mahtumkulu kadını
yanından kovar (Baymıradov, 1983).
Var olan bilgilerden ve Mahtumkulu’ya ait olan “Men Hak Sözü Yazdım” adlı efsaneden
faydalanarak Mahtumkulu “Şirgazi” medresesinde okurken şiir kitabı okumak pek makbul
görülmez. Gazel ve destan okumayı medresenin hocaları talebelerine yasaklar. Mahtumkulu çok
zeki bir talebe olduğu için dersleri çabucak kavrayıp boş zamanlarında ders kitaplarının dışında
farklı kitaplar okur. Mahtumkulu medresenin en zeki talebesi olduğundan dolayı medrese hocaları
bir yere gidecekleri vakit Mahtumkulu’yu yerlerine halife olarak tayin ederler, bu durum
talebelerin Mahtumkulu’yu kıskanmalarına sebep olur. Halkın arasında dolaşan bazı talebeler
onlara yalan söyleyerek,

onlardan yiyecek ve para toplayıp kendi aralarında paylaşırlar.

Mahtumkulu’yu kendi aralarında görmek isteyen yaramaz talebeler ona aralarından seçtikleri bir
temsilciyi gönderip onu meclislerine davet eder. Mahtumkulu onların davetine icabet etmez ve
onların yapmış oldukları yanlışları anlatan şiir yazar (Baymıradov, 1983).
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Mahtumkulu Hive medresesinde okurken çok zorluklar çeker. “Lebiz Halal Bolmalıdır”,
efsanesinden hareketle ilme olan hevesi yüzünden bu zorluklara katlanır. Mahtumkulu maddi
ihtiyaçlarını gidermek için ayakkabı yapar ve yaptığı ayakkabıları pazarda satarak ihtiyaçlarını
giderir. Maddi durumu iyi olanlar Mahtumkulu’yu sevmez ve onu küçük görüp alay ederler. Şairle
dalga geçmek için onu at yarışına davet ederler, davete icabet edeceğini söyleyen Mahtumkulu
yarışa geç kalır. Gelmeyeceğini sanıyorduk diyenlere dil helal olmalıdır der (Baymıradov, 1983).
Eski devirlerde kitap bastırmak için kadılardan izin almak gerekir. “Pitivasız Galan Kitap”,
efsanesinde anlatıldığına göre Mahtumkulu kitabını bastırmak için Hive’ye varır. Kadılar onun
şiirlerini alıp incelerler basılmaya layık bulmazlar. Mahtumkulu kitabını bastırmak için Hive’den
Buhara’ya gider, orada da değişik bahanelerle kitabını bastıramaz (Baymıradov, 1983).
“Menin Kitabımı Halk Okar”, efsanesinden elde edilen bilgiye göre Mahtumkulu’nun bir
arkadaşının “senin kitabın çıkmıyor mu?” sorusuna onun verdiği cevapta ben zehirli yılan
sınıfından değilim der, verdiği bu cevabı anlamayan arkadaşına şöyle izah eder. Allayar Töre,
Buhara Emir’inin hizmetinden ayrılarak bir şeyhe tabii olur, şeyhi onun Buhara Emir’inin
kapısında şeker satmasını ister. Bunu yanlış anlayan Emir, Allayar Töre’yi zehirli hayvanların
arasına attırır ama zehirli hayvanlar ona bir zarar vermez (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu efsanelerinden “Kuranı Hiç Kim Okamaz” da anlatıldığına bakılırsa medrese
talebelerinden birisi Mahtumkulu’nun eserlerinin medresede okutulmasını ister. Yapılan istişare
sonucu Mahtumkulu’nun eserleri medresede okutulmaya layık bulunmaz. Eğer okutulursa Kuranı
kimsenin okumayacağı düşünülür (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun Hive Hanı ile de münasebetleri olduğu efsanelerde anlatılır. Bunlardan
biriside “Hıva Hanının Huzurında” adlı efsanedir. Mahtumkulu kitabının bastırılması için Hive
Han’ının ulemalarına verir. Ulemalar onun şiirlerini okuyup basılmaya uygun olmadığını
söyleyerek, onu hana kötüler. Hanın huzuruna kulağını tutup çıkan Mahtumkulu’nun bu hareketine
anlam veremeyen han, onun bu hareketinin sebebini sorar. Mahtumkulu şiirle hana cevap verir ve
oradan ayrılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun ilmi tarafı âlimliği onun en önemli vasıflarındandır. Hatta zamanın en iyi
âlimlerinden olduğu “Yerlikli Jogap” adlı efsanede şöyle anlatılır: Hive Hanı’nın sormuş olduğu
bir soruya hanın sarayında bulunan vezirleri, ulemaları, medrese hoca ve talebeleri cevap veremez.
Hanın sorduğu soruya sadece Mahtumkulu cevap verir, han da onu ödüllendirir (Baymıradov,
1983).
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Tarihi kaynaklardan ve Mahtumkulu’nun “Ne Peyda” adlı efsanesinden hareketle Mahtumkulu
“Şirgazi” medresesinde okurken, Hive Hanı onu birkaç kere huzuruna çağırıp onun şiirlerini dinler
ve ona köşkün şairi olma teklifinde bulunur ama Mahtumkulu teklifleri reddeder. Han,
Mahtumkulu’yu köşkünde tutup Türkmenleri kontrol etmeyi düşünür. Mahtumkulu’nun “ Şirgazi
” medresesinden gideceğini öğrenen han yaptığı istişare sonucunda Mahtumkulu’nun ailesini
getirtme fikrini kabul eder. Han, Mahtumkulu’nun akrabalarını Köhneürgenç’e getirtir onlara yer
verir ve medrese yaptırır. Akrabalarıyla görüşen Mahtumkulu hanın kötü niyetini anlar ve hanın
huzuruna çıkıp şiir okur, oradan ayrılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu haksızlıklara ve zulme karşı gelen biridir. Bu yönü çeşitli efsanelere konu
olmuştur. Mahtumkulu “Yat Bolar” ve “Akıl Haznası” adlı efsanelerinde anlatıldığı üzere
Hive’deki “Şirgazi” medresesinde ailesinden yardım almadan okur. Ailesi zengin olanlar ise fakir
insanları hor görür. Mahtumkulu’yu fakir halk çok sever. Özellikle “Akıl Haznası” adlı efsanede
anlatıldığına göre, fakir halk Mahtumkulu’yu misafirliğe davet eder ona tarihi yerleri gezdirir.
Mahtumkulu’yu çekemeyenler, halkı isyana teşvik ediyor diyerek onu hana şikâyet eder. Han da
Mahtumkulu’yu köşke çağırtır. Mahtumkulu köşke gelince fakir birinin minareden aşağı atıldığını
görür ve ölmediği için tekrar atılmak istendiğinde müdahale eder. Gazaplı hanın huzuruna çıkan
Mahtumkulu dini içerikli bir şiir okur, okuduğu şiirle hem kendi hem fakirin hayatını
kurtarır(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun şairliği çok etkili olduğu için insanlar kendi aleyhlerinde yazılan şiirlerden
çekinirler. Bununla ilgili aktarılan Mahtumkulu efsanelerinden biride “ Bizi Masgara Eder ”dir.
Bu efsane de anlatıldığına göre kurak bir yılın sonunda Mahtumkulu’nun da devesinin içinde
bulunduğu kervanı hanın askerleri soyarlar. Köylüler durumu hana anlatırlar. Hanın kendisini,
Mahtumkulu’nun şiir yazarak rezil edeceğini düşündüğü için soyulan kervanın mallarını iade
ettirir (Baymıradov, 1983 ).
Mahtumkulu’nun önemli vasıflarından biride çok cömert olmasıdır. Gerektiğinde elinde
avucunda bulunan her şeyi yoksullara dağıtır. “Ökünç”, isimli efsanede ifade edildiğine bakılırsa
Mahtumkulu’nun Hive’ye geldiği haberini alan medrese arkadaşı onu karşılamaya gider. Sorduğu
bir kişi tarafından Mahtumkulu’ya kötü söz söylenir. Mahtumkulu’nun misafir olduğu evin maddi
durumu iyi olmadığı için üzerindekileri eve bırakır ve gitmek ister. Ev sahibi bu kişinin gündüz
hakkında kötü söz söylediği Mahtumkulu olduğunu öğrenince utanır (Baymıradov, 1983 ).
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Aslında Mahtumkulu’nun birçok şiirinin nasıl yazıldığı ve bunların tarihi bilinmemektedir.
“Nebilsin” ve “Sehra Biten Boy Derek” adlı rivayetlerde efsaneye ad olan şiirler Mahtumkulu'yu
küçümsemelerinden ortaya çıkmıştır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun en önemli özelliklerinden biride seyahat etmeyi seven bir insan olmasıdır.
Gerek tarihi bilgilerden gerekse mevcut “Magtımgulı we Nurı Kazım” adlı efsaneden yola çıkarak
Nuri Kazım Buhara’da medresede ders verirken talebelerde gördüğü ahlaki bozukluktan dolayı
oradan ayrılarak İsfahan’a gider. Mahtumkulu dostu Nuri Kazım bulmak için İsfahan’a gider.
Mahtumkulu dostu Nuri Kazımla birlikte Afganistan’a, Hindistan’a, Özbekistan’a son olarak
Harezm’e gelirler. Başlarındaki yöneticilerin zulmünden bıkmış olan Türkmenler Harezm, Hive,
Buhara ve İran’a karşı bağımsızlık mücadelesi verir. Bu mücadeleye Mahtumkulu ve Nuri Kazım
da destek verir. Onlar Şirgazi medresesinde kalmaya karar verdiklerinde Mahtumkulu otuz beş
yaşındadır. Onların Şirgazi medresinde bulundukları dönem içinde civardan medreseye gelenlerin
sayısı artar. Bu artmayla birlikte Börme’den Nazarali’de gelir, başlangıçta ilmi seviyesi iyi
olmayan Nazarali sonradan kendini geliştirir. Medrese âlimlerinden olan Hazreti Palvan,
Mahtumkulu’nun bir şiirini görerek onun vehbi ilim sahibi olduğunu belirtir. Seyahatlerinden
bahseden bu efsanede aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren halka destek olması ve Allah
vergisi bir ilminin olduğu vurgulanır (Baymıradov, 1983).
Hem incelediğimiz bilgileri hem de “Gaygılı Habar”, efsanesi dikkate alındığında
Mahtumkulu’nun sabırlı bir insan olduğu anlaşılır. Mahtumkulu Şirgazi medresesindeyken
çocuğunun hasta olduğu haberi gelir. Mahtumkulu medreseden ayrılırken dostları Nuri kazım,
Nazarali ona refakat eder. Yol da gelirken Nazarali rahatsızlanır vefat eder. Nazarali ile birlikte
Etreğe gelen Mahtumkulu’nun oğlu vefat eder (Kösayev, 1959 & Baymıradov, 1983).
“Ilmı Magtımgulı Ekidti”, efsaneden anlaşıldığına göre Mahtumkulu’nun insanlara yardım
eden yönü ortaya çıkmaktadır. Mahtumkulu’nun medreseden ayrılmasıyla oradaki talebelerin
kendilerine kimin yardım edeceği konusunda tartışır. Tartışmayı sona erdirmek isteyen Hazreti
Palvan ilmi Mahtumkulu’nun götürdüğünü söyler (Baymıradov, 1983).
Bir şair olarak Mahtumkulu, yazmış olduğu şiirleri tesirlidir. İnsanlar onun hicivli şiirlerine
konu olmaktan çekinirler. “Goşgunın Gudratı”, adlı efsanenin üç farklı rivayeti bulunur. Birinci
rivayette kervanları soyulan tüccarlar Mahtumkulu’dan yardım ister. Mahtumkulu yazmış olduğu
şiiri hana vermelerini ister. Şiiri okuyan han tüccarların mallarını iade ettirir. İkinci rivayette ise
çocuğunu medreseye kayıt ettiremeyen fakir kadın Mahtumkulu’nun şiiri sayesinde çocuğunu
medreseye kayıt ettirir. Üçüncü rivayette ise ağabeyi İran’da esir düşen Mahtumkulu’nun kendisi
padişaha şiir okuyarak ağabeyini serbest bıraktırır (Baymıradov, 1983).
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“Zaman Gassap”, “Hoşa Bugdayı Arassa Bolyar” , “Garaguşı Tutup Oda Saldım” efsanelerinde
Mahtumkulu'nun keramet eli bir insan olduğu belirtilir. Mahtumkulu'ya sorulan “sizden sonra kim
şiir yazacak?” sorusuna “benden sonra temiz bir dal meydana gelecektir” diyerek Zelili’den
bahseder (Baymıradov, 1983).
Elde edilen bilgilerde ve “Hile Hem Bir Batırlıktır Yerinde”, efsanesinden bahsedildiği üzere
Mahtumkulu, Türkmenlerin bir ve beraber olmaları için uğraşır. Bu efsaneye göre Türkmenleri
zapt etmekte zorlanan ve Mahtumkulu'nun Türkmenleri bir çatı altında toplanması fikrinden
rahatsız olan İran Padişahı onu yakalayıp getirene ödül vereceğini duyurur. Mahtumkulu yakalanıp
saraya getirilir. Bunu fark eden Türkmenlerden birisi şairi kurtarır onun

yerine geçer.

Mahtumkulu'nun yerine geçen kimse onu yakalayan askerlerin onu Türkmenlere

sattığını

söyleyerek padişahı aldatır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun bariz vasıflarından biride milliyetçilik yönünün bulunmasıdır. “Aslımdan
Dänmen”, efsanesinde anlatıldığına göre tutsak olarak Tahran’a götürülen Mahtumkulu’ya köşk
şairi olduğu söylenir. Kendisine işkence yapılsa da aslından vaz geçmeyeceğini belirtir. Buradan
hareketle kendi milliyetine bağlılığın ne derece yüksek olduğu görülür(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu insanlara yardım etmeyi seven ve yardıma ihtiyacı olanları geri çevirmeyen bir
insandır. Bu durum onun hayat hikâyesinden ve efsanelerinden anlaşılır.

“Daşı Sındırar”, “

Delalat Yagşı”, “Ogrulanan Çaga” ,“Halas Edilen Gız” ve “Bosa Bosluk” adlı efsanedeler de
insanlara yaptığı yardımları anlatılır. Örneğin “Bosa Bosluk” adlı efsanede zengin bir kadının tek
evladı esir düşer. Kadın, Mahtumkulu’dan oğlunu kurtarması için hiçbir fedakârlıktan
kaçınmamasını ister. Mahtumkulu arkadaşlarıyla İran topraklarını basar ve ileri gelen insanları esir
eder. Karşılıklı esir değişimiyle kadının oğlu kurtarılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu şairliğin dışında örtülere dikiş nakış yaparak baba mesleğini devam ettirir. “Hatlı
Yonalar”, isimli efsaneye göre Mahtumkulu dağda gezerken bir gurup eşkıya tarafından yolu
kesilir. Parası olmadığı anlaşılan Mahtumkulu öldürülmek istenir. Canın bağışlanması karşısında
onlara nakışlı örtüler yapabileceğini ve bu örtüleri satarak para kazanabileceklerini söyler. Tutsak
olarak mağaraya kapatılan Mahtumkulu orada örtü imal eder. Eşkıyaların örtülerden para
kazandığını Mahtumkulu anlar. Nerde kapatıldığını örtüye nakış eden Mahtumkulu, o nakışlı
örtünün köyüne gitmesiyle hayatı kurtulur (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu etrafındaki insanlara vaz-u nasihatta bulunur. Bu hem eserlerinden hem
efsanelerinden anlaşılır. “Menin Pendim Almadı”, efsanesinde eşkıyalığa giden bir guruba
Mahtumkulu öğüt ve nasihat eder. Eşkıyalığın sonunun kötü olduğunu söyler fakat kimse onu
dinlemez. Eşkıyalığa giden gurup Kürdistanın bir çok köyünü yağmalar.Eşkıyalığa gidenler
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dönüşte bir yerde dinlenmek için durunca orada uyuya kalır. Onları takip edenler uykuda
yakaladıkları eşkıyaları öldürür (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun birçok eser yazdığı rivayet edilir ama bu eserlerin akıbeti belli değildir.
“Tersakan” ve “Totuguş Dilli Dessan” adlı efsanelerinden hareketle Türkmenler saldırıya uğrar.
Saldırıdan korunmak için Kızılbazyır'a gitmeye karar verirler.Tersakan’ın yanından geçerken sel
gelir ve Mahtumkulunu yedi kitabından altısını götürür (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu'nun güzel hasletlerinden biride misafirperver olmasıdır. “Daşı Sındırar”,
efsanesinde anlatıldığına göre devesi kaybolan kimse Mahtumkulu’ya devesini sorar.Devesini
soran kimsenin yorulmuş olduğunu gören Mahtumkulu ona çay verir. Misafir elinden kaseyi
düşürüp kırar. Mahtumkulu değerli olan kasesinin kırılmasına üzülür ama belli etmez.
(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu şiir yazmak için dağ bayır dolaşarak ilham bulmaya çalışır. Bunun ile anlatılan
Mahtumkulu, “Gözel Tebigatın Aşıgı”, “Guşı Gonanda Tut”, “Biedeplerden Öwrendim” adlı
efsanelerde bu mevzu işlenir. Mesela “Biedeplerden Öwrendim” efsanesinde Mahtumkulu'nun
hayranı olan biri onun eserlerini nasıl yazdığını merak eder.Bir vesile ile şairle karşılaşınca bu
kadar güzel edebi ve şairane sözleri nereden aldığını sorar.Şair Mahtumkulu'da cevap olarak
edepsizlerden öğrendim der(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu adaletli bir insandır. Bir sorun çıktığında Mahtumkulu müdahele eder ve meseleyi
çözer. “Orazmenli Şahır” adlı efsanede cereyan eden olaya göre Orazmenli ve Server birbirlerini
severler.Orazmenlinin kendilerini rahat bırakmayacağını düşünen akrabaları giderken iki dağın
arasından geçecekken aslan çıkar. Onlar kendilerini takip eden Orazmenli’ye aslandan kendilerini
kurtarmaları durumunda Server’le evlenmelerine razı olacaklarını söyler. Orazmenli aslanı yener
ama Server’i almadan gider. Buna sinirlenen akrabaları Server’i başka biriyle evlendirecekleri
sırada Orazmenli problem çıkartır. Olaya Mahtumkulu müdahele eder ve Orazmenli’nin haksız
olduğunu belirtir. Orazmenli'yi oradan götürerek kargaşanın önüne geçer (Baymıradov, 1983).
“Magtımgulı ve Begalı”, efsnesinde anlatıldığına göre Mahtumkulu’nun Begali Şıh adında bir
dostu vardır. Mahtumkulu ve Begali birbirlerine misafirliğe gidip gelirken Mahtumkulu ona
yazmış olduğu şiirleri okur. Mahtumkulu hastalanınca Begali çocuklarıyla birlikte onu ziyaretine
gider. Begali’nin Mahtumkulu'yu gören küçük kızı 1909'da vefat eder (Kösayev, 1959 &
Baymıradov, 1983).
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4.3.3

Mahtumkulu Efsanelerinde Geçen Motiflerle Onun Gerçek Kişiliğinin

Mukayesesi
Mahtumkulu’nun dedesi tarihî kayıtlara göre Mahtumkulu Yonaçı’dır. Mahtumkulu Yonaçı
Etrek’e sonradan göçmüştür. Kaynaklar onun hakkında başka bilgi vermez. O, çiftçilik, ırgatlık,
kayış ve gümüş işçiliğinde (at koşumlarının süslenmesi için ) maharetlidir. Şairlik tarafıda vardır.
Bilgi (Biray, 1992, s.11) vermez. Ama efsanelerde geçen motifler de öyle değildir. “Adı
Garrımolla Bolsun”, “ Adamı Yer Ekler ”, “ Ayış Yer ” adlı üç efsanede geçen motiflere göre onun
Etrek’e göçerek geldiği çiftçilik yaptığı; dürüst, ahlaklı, namuslu ve faziletli bir insan olduğu
çıkarılmaktadır. Ayrıca onun evlatlık olarak verildiği ve onu evlatlık edinen aile tarafından kendi
akrabalarıyla evlendirildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen efsane motiflerinden
hareketle onun kaynaklarda anlatılmayan insani vasıfları ön plana çıkarılmıştır. Kaynaklarda ve
“Ayış Yer” adlı efsanede geçen “şairin şiir okur” motifinden hareketle onun şairlik yönü de teyit
edilmektedir.
Mahtumkulunun babası Devletmemmet Azadi’dir. Onun halk arasındaki lakabı Garrımolla’dır.
Medrese tahsili aldığı, âlim ve şair olduğu, Türkmenler arasında ilk çiftçilerden ve erkek çocuk
okuttuğu, Arapça ve Farsça’yı kusursuz bildiği kaynaklarda belirtilmektedir (Biray 1992: 11 ; Kadı
2008: 30 ; Godarow 2012: 9). Devletmemmet’in kendisi ile ilgili anlatılan “Parasatlı İnsan”, “Meşi
Bişişmedi” , “Yakma – Bişersin, Gazma – Düşersin” adlı üç efsanenin motiflerinde hareketle onun
dindar ve yardımsever biri olduğu belirtilmektedir. Kaynaklar da ve “Parasatlı insan” adlı efsane
de geçen “Baba ve oğul” motifinden yola çıkarak Devletmemmet’in oğullarından ikisinin ismi
zikredilmektedir.
Devletmemmet’in Mahtumkulu ile alakalı görmüş olduğu rüya yazılı kaynaklarda
belirtilmezken “Gadırı Bilincek Del” efsanesinde geçen “Realist rüya”, “ Olağanüstü ağaç”,
“Olağanüstü meyve veren ağaç” , “Rüyaların sembolik olarak yorumlatılması”, “Rüya aracılığıyla
kehanet” motifler de bu konuya değinilmektedir (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun doğduğu yer olan Hacıgovşan adının nerden geldiği incelediğimiz
kaynaklarda yoktur. Ama “Men Haca Govuşdım” adlı efsane de “Köye ad verme” motifinde bu
konuya değinilmektedir.Devletmemmetle sohbet eden dervişin hacca gitmiş gibi oldum, demesi
üzerine köyün adı “Hacca gavuşan” kullanımından “Hacıgovşan” şekline dönüşür ve halk arasında
öyle yayılır (Baymıradov, 1983).
Kaynaklarda Devletmemmet’in keşif keramet sahibi bir insan olduğu belirtilmezken, “Parasatlı
Baha”daki , “ Kahin olarak yaşlı adam” motifi ile “Derlemeli Bolyar” adlı efsanesideki
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“Olağanüstü sürat gerektiren vazifeler”

motifi onun bu vasıfını ön plana çıkartmaktadır

(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun adının nereden geldiğiyle ilgili tarihî kayıtlarda ona dedesinin adının
verildiğinden bahsedilir (Godarow, 2012, s.7). “Mahtumkulu – Halkın Gulı” adlı efsanede geçen
“Çocuğa ad verme” motifi onun adının nereden geldiği hakkında farklı malumat verir.
Devletmemmet’in dostu olan Selim Mahtum’a Devletmemmet, Mahtumkulu doğduğu zaman bu
çocuk senin kulun olsun der. O da benim değil halkın kulu olsun der. Bu kullanım zamanla
Mahtumkulu’ya dönüşür. Türkmen şahıs isim koyma geleneklerinden hareketle çocuk dünyaya
geldiğinde evde misafir varsa, yeni doğan çocuğa misafirin adı verilir (Serbes, 2012, s. 15).
Mahtumkulu’nun çocukluk döneminde ailesine yardım etmek için çobanlık yaptığı ifade edilir
(Kadı, 2008, s.32). Bu bilgilerin dışında “Sen Atandan Ozdurıpsın” , “Cülgedeki Ses” isimli iki
efsanedeki “Şiirle tanıma” ve “Şairin şiir okuması” motifileri onun çocukluk vaktinde yazmış
olduğu şiirleri çobanlara okuduğu belirtilir. Onlar da küçük yaşta şairlik kabiliyeti

olan

Mahtumkulu’yu beğenirler.
Kaynaklarda hiç bahsedilmeyen ancak Mahtumkulu’nun gerçek yaşamı verilirken “ Cülgedeki
Ses” efsanesinde geçen “Bade içen insan şair olur” motifinden anlaşıldığına göre Mahtumkulu’ya
rüyasında bade içirilir. Bundan dolayı halk arasında badeli şair olarak tanınır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun çok zeki bir insan olduğu incelediğimiz kaynaklarda belirtilmektedir (
Yazımow, vd.1998, s.133 & Kadı, 2008, s.33 & Garrıyev, 1975, s.73). Şairle ilgili anlatılan
efsanelerde “Zehinli Okuvçı”, “Allanın Kellesi Çişmeyermike?” “ Magtımgulı ve Nuri Kazım”
geçen “Olağanüstü zeka” ve “Olağan üstü insan” motifi tıpkı kayanaklarda olduğu gibi onun bu
yönünü doğrulamaktadır.
Mahtumkulu’nun seyahat etmekten hoşlandığı; Afganistan, Hindistan, İran, Özbekistan ve
Kafkasya’nın bazı şehirlerine yaptığı geziler tarihi kayıtlarda bildirirlir (Yazımow, vd. 1988, s.133
& Kadı, 2008, s.33). “Açı aç, Dokı Dok Eken”, “Magtımgulı ve Nurı Kazım” ; ismiyle verilen
efsanelerdeki “Diğer ülkelere seyahat” ve “Yardım eden insanlar” motifiyle şair ve dostu Nuri
Kazım’la diğer ülkeleri gezip dolaşıp farklı kültürleri tanır hem de hayat tecrübesi edinirler.
Bununla birlikte “Magtımgulı ve Nurı Kazım” ve “ Hile Hem Bir Batırlıktır Yerinde” efsanesinde
geçen “Kahraman olarak şair”, “Birleşmenin gücü” motifi ele alındığında Türkmenler arasında
bulunarak onların birlik, beraberliğini tesis etmeye çalıştığı ayrıca bağımsızlığı için ne kadar
uğraştığı anlatılmaktadır.
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Mahtumkulu’nun sevdiği kız Menli’dir (Yazımov & vd., 1998; Garrıyev, 1975). İncelediğimiz
kaynaklar bu konu hakkında isminin dışında teferruatlı bir bilgi vermez. Ancak “Bolmadı Bizge
Nesip” ve “Yarı Yardan Ayıranın” adlı efsanelerdeki “Zalim baba” , “Zorla evlenme”, “ Başlık
parası”, “aşkta fakir kız zengin oğlan” gibi motiflerden hareketle başlık parasını veremediği için
sevdiği kızı alamadığı ve maddi durumunun iyi olmadığını anlatır.
Mahtumkulu’nun kardeşi Muhammetsapa ve Abdılla, Afganistan’da düşmanlar tarafından
öldürüldüğü yazılı kaynaklarda belirtilir (Biray, 1992). Buna karşılık bahsi edilen konuda ne
efsanelerde ne de motiflerde adlarından ve akıbetlerinden söz edilmez.
Mahtumkulu, dul yengesi olan Akgız’la evlenir (Garrıyev, 1975; Yazımov & vd. 1998). Şairin
hakkında yazılan kaynaklarda bu konu ile ilgili fazla bilgi yoktur. Ama “Bir Goyna Salan İsterin”
isimli efsanedeki “Oğlan babasının seçtiği kişi ile evlenmek zorundadır”, “Yenge”, “Eşit olmayan
evlilikler”, “Zorla evlenme”, “Uygun olmayan evlilik ilişkileri” motifleri bize onun dul yengesiyle
evlenmek zorunda kaldığı bilgisine ulaştırmaktadır.
Gerek kaynaklarda gerekse “Gaygılı Habar” efsanesindeki “Kaderin görünüşü”, “Baba ve oğul”
, “Şair şiir okur”

motifleri onun çocuklarının vefat ettiğini bize bildirmektedir. Bu hadiseler

üzerine şair büyük çöküntü yaşar (Garrıyev, 1975; Yazımov, vd., 1998; Kadı, 2008; Biray, 1992).
Mahtumkulu’nun ablası Hanmenli ve kendinden küçük kardeşi Canesen, onun eşi Bayram aynı
gün de vefat eder (Godarow, 2012). Kaynaklarda bu konu hakkında teferruatlı bilgi bulunmaz.
Ancak “Hasret Bilen Dören Goşgı” efsanesinin motifleri arasında yer alan “Şiirle tanıma”,
“Kaderin görünüşü” , “Karı-koca”, “Erkek ve kız kardeşler” bu vaka ile ilgi malumatlar
vermektedir.
Mahtumkulu ilme ve öğrenmeye karşı gençlik yıllarında çok heveslidir. Bir tavsiye üzerine
Yazguli adlı âlime talebe olmak için meşakketli bir yolculuktan sonra medreseye varır. Üstad
Yazguli onun şair olduğunu öğrenince talebeliğe kabul etmez. Yazılı kaynaklarda bu konu
hakkında bilgi yoktur. Bahsi edilen konu ile alakalı “Yazgulı Halıpanın Ökinci” , “Bilim Bercek
Pir Tapın”, “Görme – Görüş” adlı efsanelerde “Araştırmacıya yardımcı yaşlı adam” “ Hoca”,
“Öğretmen öğrenci”, “Merak” gibi motifler onun ilim aşığı bir insan olduğunu ön plana
çıkartmaktadır (Baymıradov, 1983).
Hive Han’ının sormuş olduğu bir soruya hanın sarayında bulunan vezirleri, ulemaları, medrese
hoca ve talebeleri cevap veremez. Hanın sorduğu soruya sadece Mahtumkulu cevap verir.
İncelediğimiz kaynaklarda belirtilmiş âlimlik vasfı “Yerlikli Jogap” efsanesinde geçen “Öğrenme
imtihanı”, “Han soru sorar”, “Belirli soruya cevap araştırma” “Bilge kişiden öğrenilen bilgi”,
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“Gerçeği keşfetmede zekilik”, “Akıllılık ödüllendirilir” motiflerden de hareketle teyit edilmiş
olunmaktadır (Baymıradov, 1983).
Yazılı kaynaklarda bu konu ile ilgili bilgi mevcut olmayıp “Ne Peyda” adlı efsanedeki
“Aldatmanın ortaya çıkması”, “Kralların karakterleri”, “ Tedbir”, “ Şiirle tanıma / tanıtma”, “
Kahraman olarak şair” motiflerini göz önünde tutarak, hanın Mahtumkulu’yu kontrol altında tutma
niyetini şair önceden sezer. Bu da Mahtumkulu’nun iyi bir stratejist olduğunu bize
hatırlatmaktadır. Türkmenleri kontrol altında tutmak isteyen Hive Hanı Mahtumkulu’yu kontrol
altında tutmak için onun akrabalarını Köhneürgenç’e getirtir. Hanın niyetini anlayan Mahtumkulu
oradan ayrılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun Hive ve Buhara’da okurken arkadaşları ile arası iyi olmadığı anlatılır. Talebe
arkadaşları onu insanlara rezil etmek için aralarında anlaşır. Mahtumkulu’yu halkın gözünde rezil
etmek için iffetsiz bir kadınla anlaşır. Ona bir takısını tamir ettirme bahanesi ile gelen kadın onu
baştan çıkarmayı düşünür. Kadının niyetini anlayan Mahtumkulu onu yanından kovar.
İncelediğimiz kaynaklarda böyle bir bilgi mevzu bahis değildir. Ama “Paşmadık Pirim”
efsanesinde geçen “Müftü”, “Aldatıcı anlaşmalar”, “ Baştan çıkarma”, “Hile ve sahtekarlıklar” ,
“Faziletli görünme” , “ İkiyüzlülüğün ortaya çıkarılması” motiflerde bu konuya değinilmektedir
(Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun okurken ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması gerektiği anlatılır. Zengin aile
çocukları bu durumdan rahatsız olur. Onu bir yarışmaya davet edip rezil etmek ister. Ancak
arkadaşları hedefledikleri amaca ulaşamazlar. İncelediğmiz kaynaklarda böyle bir malumat
olmayıp “Lebiz Halal Bolmadır” efsanesinde mevcut olan “Tüccar”, “Ayakkabıcılık”, “Şair şiir
okur”, “ Hiciv eden şair” , “Zenginlik ve yoksulluk” motifleri göz önünde bulundurulduğunda
onun sorumluluk sahibi bir insan olma vasfı ön plana çıkarılmaktadır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu gençliğinde iyi bir şair olduğunu ispat etmek için şairlerle yarışır. Kaynaklarda
adı geçmeyen Orazmenli adlı şair ile Mahtumkulu atışmaya girer. Ona kendinin iyi bir şair
olduğunu ispatlamaya çalışır. “Seni Yenecek Yoktur” , “Dogrı Cogap” adlı efsane metninde yer
alan “Beceriklilik imtihanı”, “Hüner imtihanı”, “Bilmece sorma”, “Belirli bir soruya cevap
araştırma”, “Şairin şiir okuması”, “ Şairin rakipleri”, “ Öğrenci alanında ustalaşır” motifleri
Mahtumukulu’nun Orazmenli şairle atıştığı ve ona kendisinin usta bir şair olduğunu ispatladığı
anlatılmaktadır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu Hive’de okurken fakir halkın davet etmesi üzerine onların davetine icabet eder.
Mahtumkulu’yu çekemeyenler onu halkı isyana davet ediyor diye hana şikayet eder. Handa
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Mahtumkulu’yu köşke çağırtır. Mahtumkulu köşke gelince fakir birinin minareden aşağı atıldığını
görür. Minareden atıldığı halde ölmeyen fakir tekrar atılmak istenir. Mahtumkulu müdahale eder.
Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanılmaz. “Yat Bolar” ve “Akıl Haznası” efsane metinlerinde
geçen “Hileler- sahtekarlıklar”, “Hain rakipler”, “Araştırma kral tarafından kararlaştırılır”, “Kötü
yönetici kötü ceza”, “Aldatmanın ortaya çıkması” motiflerde bahsedilir. Burada Mahtumkulu’nun
fakirlere duyduğu merhamet ve zulme baş kaldırma yönü ön plana çıkartılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun şairlik yönünün çok tesirli olduğu herkes tarafından genel kabul görür. Bu
durum gerek bilgi, belgelerde gerekse incelediğmiz kaynaklarda sabittir (Biray, 1992, s.19-20).
Mahtumkulu’nun hicvine maruz kalmaktan insanlar çekinirler. Bu konuda incelediğimiz
kaynaklarda olmayıp “ Bizi Masgara eder”, “Goşgunın Gudratı I”, “Goşgunın Gudratı II”,
“Goşgunın Gudratı III”, “Sırlı Torba” adlı efsane metinlerindeki “Hiciv eden şair”, “Şair şiir okur”,
“Şiirle tanıma” motiflerinde Mahtumkulu’nun şairlik ve hiciv yönünün ne kadar etkili olduğuna
değinilmiştir.
İncelediğmiz kayıtlarda olmayıp “Ökünç” isimli efsanede “Cömertlik” motifinden hareketle
onun eli açık biri olduğuna değinilmektedir. Mahtumkulu; misafir olduğu ailenin maddi darlık
çektiğini görünce elinde avucunda ne varsa verir. Bu da onun insani vasıflarından olan cömertlik
yönünü ön plana çıkartmaktadır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu şairliğin dışında örtülere dikiş nakış yaparak baba mesleğini devam ettirir
(Yazımov & vd.1998). “Hatlı Yonalar” adlı efsanede geçen “Dokumacı” ve “Terzi” motifleriyle
bu bilgi teyit edilir.
İncelediğimiz kayıtlarda üzerinde ısrarla durulan Mahtumkulu’nun bir yönüde milliyetçilik
vasfıdır (Garrıyev, 1975; Yazımov, vd., 1998; Kadı, 2008; Biray, 1992). “Aslımdan Denmen”
efsanesindeki “Asi kahraman” , “Övünme” , “Bağlılık”, “Şair şiir söyler” motifleri bize onun
milliyetine ne derece bağlı olduğunu belirtir. Bu da Mahtumkulu’nun milliyetçilik yönü ön plana
çıkartıp, doğrulanmaktadır.
Zengin bir kadının tek evladı esir düşer. Kadın, Mahtumkulu’dan oğlunu kurtarması için yardım
ister. Mahtumkulu arkadaşlarıyla İran’a baskın yapıp ileri gelen insanlardan bazılarını esir eder.
Esir mübadelesiyle kadının oğlunu kurtarır. İncelediğimiz kaynaklarda böyle biri durum söz
konusu değildir. “Daşı Sındırır”, “Delalat Yagşı”, “Ogrulanan Çaga”, “Halas Edilen Gız”, “BosaBosluk” ismi ile verilen efsane metinlerindeki “Yarıdım eden insanlar” motifini baz alarak onun
insanlara yardım etmeyi seven ve yardıma ihtiyacı olanları geri çevirmeyen yönünü üzerinde
durulmaktadır (Kösayew, 1959 & Baymıradov, 1983).
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Mahtumkulu gibi güçlü bir şairin kendi yaşadığı devirde bir eser neşretmemiş olması dikkat
çekicidir. Ancak incelediğimiz kaynaklarda olmayıp efsanede yer alan bir malumata göre aslında
eser neşretmeyi ister. “Pitivasız Galan Kitap”, “Menin Kitabımı Halk Okar” , “ Kuranı Hiç Kim
Okamaz” , “Hıva Hanının Huzurında” adlı dört efsane metninde Mahtumkulu’nun kitabını
neşretmesiyle ilgili motiflere yer verilir. Ayrıca şairi çekemeyenler onun kitabının yayınlanmasına
izin verdirilmemesiyle ilgili motiflere de yer verilir. Yukarıdaki dört efsane metinlerindeki “
Kadıların yasakları”, “Hiciv eden şair”, “Kıskançlık”, “Baştan geçeni hikaye etme”, “Din
adamları”, “ Kralın yasakları” adlı motiflerden anlaşılıyor ki yaşadığı devirde Mahtumkulu bir
kitap hazırlamıştır ancak neşrini gerçekleştirememiştir. “Tersakan” ve “ Totuguş Dilli Dessan”
adlı iki efsanede geçen “Kaderin görünüşü”, “Yardım eden insanlar”, “Şair şiir okur”, “
Formülistik sayı yedi”, motiflerde Mahtumkulu’nun bir çok eser yazdığından bahsedilir. Ama bu
eserin akıbeti belli değildir. “Tersakan” efsanesindeki motiflerden yola çıkarak Türkmenlerin
saldırya uğradığı bu saldırıdan korunmak için başka bir yere nakil edilirken, Mahtumkulu’nun
yedi eserinden altısı sele karışır. Diğer “Totuguş Dilli Dessan” efsanesindeki motiflerden hareketle
Kızılbaşların bir gece aniden Hacıgovşan’ı yağmalamaya başladıkları zaman şairin yedi kitabı
kaybolur (Baymıradov, 1983).
Şairin keramet ehli bir insan olduğu belirtilir. İncelediğimiz bu konu hakkında bir bilgi yoktur.
“Zaman Gassap”, “Hoşa Bugdayı Arassa Bolyar I, II”, “ Garaguşı Tutup Oda Saldım” adlı
efsanelerdeki “Olağanüstü insan”,“Olağan üstü olay”, “ Kahin olarak yaşlı adam”, “Kehanetin
gerçekleşmesi”, “Derviş olarak Mahtumkulu” motifleri göz önüne alınınca Mahtumkulu’nun
keramet ehli bir insan olduğu ön plana çıkartılır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu dağda kırda gezerek onlardan ilham alıp şiir yazmaya çalışır. Bu durum
incelediğimiz kaynaklarda mevcut olmayıp “Gözel Tebigatın Aşıgı”, “ Guşı Gonanda Tut” ,
“Biedeplerden Öwrendim” adlı efsane metinlerinde geçen “Şair şiir okur”, “Şair”, “Gevezelik”,
“Meraklılık” motiflerde bu mevzu işlenir (Kösayew, 1959).
Mahtumkulu yaşadığı devrin şairleriyle dosttur. Bunlardan biri Şabende’dir. Mahtumkulu
döneminin en ünlü şairlerinden olan Şabende’nin vesilesiyle bir düğüne davet edilir. Bu düğünde
Mahtumkulu ve Şabende karşılıklı olarak şiir okur. Şabende, Mahtumkulu’yu misafir eder. Bu
durum incelediğimiz kaynaklarda mevcut olmayıp, “İki Şahırın Dostlugı” adlı efsanede mevcut
olan “Dostluk ve arkadaşlık”, “Misafirperverlik”, “Şairin rakipleri” , “Bilge kişiden öğrenilen
bilgi” motiflerinde bahsi geçen konuya yer verilmektedir (Baymıradov, 1983).
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Mahtumkulu adaletli bir insandır. Bu durum “Orazmenli Şahır” efsane metinlerinde geçen
“Bilge kişiden öğrenilen bilgi”, “Akıllı insanlar”, “Kahraman olarak şair”, “Doğruluk” motiflerden
hareketle Orazmenli’nin vaktinde sevdiği kızla evlenmez . Ailesi onun bu tavrından dolayı sevdiği
kızı başka birine verir. Bu durumu öğrenen Orazmenli problem çıkarır. Bu durumu çözmesi için
Mahtumkulu hakem olarak tayin edilir. Mahtumkulu’nun arkadaşı olan Orazmenli şair aleyhine
karar verir. Bahsi geçen olay yukarıda ismi geçen efsane metnindeki motiflerde rastlanmaktadır.
İncelediğimiz kaynaklarda böyle bir malumata rastlanılmamıştır (Garrıyev, 1975; Yazımov, vd.,
1998; Kadı, 2008; Biray, 1992).
Şairin bir çok şiirinin hangi şartlar altında yazıldığı

ve bunların tarihi bilinmemektedir.

“Nebilsin” ve “ Sehra Biten Boy Derek” adlı efsanede “Olağanüstü insan” ,“Hiciv eden şair”,
“Zenginlik ve yoksulluk” motiflerinden anlaşılacağı üzere şairin küçümsenmesi mevzu bahistir.
Kayıtlarda böyle bir bilgi mevcut değildir. Yukarıda ismi zikredilen efsane motiflerinde
rastlanmaktadır (Baymıradov, 1983).
Mahtumkulu’nun Begali adında bir dostu vardır. Bunlar birbirlerine gidip gelirler. Mahtumkulu
hasta olduğu dönemde Begali, şairi iki kızı ile ziyarete gider. Küçük kızı Mahtumkulu’yu ziyarete
gittiklerinde sekiz yaşındadır. Bu kızın adı Oğulbabek’tir. O da 104 yıl yaşar ve 1909’da ölür.
Ogulbabek’in şairi ziyaret yılı ve yaşı göz önünde tutulduğunda Mahtumkulu’nun 1813’e kadar
yaşadığı tahmin edilir. Bu durum yazılı kaynaklarda olmayıp “Mahtumkulu ve Begalı” adlı efsane
metnindeki “Yardım eden insanlar”, “Baba ve kız”, “ Dostluk ve arkadaşlık”, “Misafirperverlik”,
“ Bağlılık”, “Sayı motifi yüz dört” motiflerde

belirtilmektedir (Kösayew, 1959 & Baymıradov,

1983).

4.4 Dördüncü Bölümün Özeti
Bu bölümde, Mahtumkulu efsanelerine geçen motiflerin “Motif Index Of Folk Literature” adlı
eserle kıyaslanması neticesinde veriler elde edilimiştir. Stith Thompson’un eserinde geçen 23
başlık göz önünde tutularak, elde edilen veriler tablolar halinde verilmiş ve yorumlamaları
yapılmıştır. Ayrıca Mahtumkulu’nun gerçek ve efsanevî kişilikleri verilmiş olup, gerçek kişiliği
ile Mahtumkulu efsanelerinde geçen motiflerle mukayeseye tabi tutulup veriler elde edilmiştir.
Bu bölümden sonra araştırma neticesinde elde edilen verilerin yorumlamasından sonra ortaya
çıkan sonuçlar verilecektir.

247

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç
Türkmen halk anlatı geleneğinin türleri içinde önemli yere sahip olan efsaneler, asırlar
boyunca Türkmen halkının hikaye ihtiyacını gideren sözlü edebiyat türlerinden bir tanesidir. Şiir,
atasözü, deyim gibi türleri yapısında barındırması yönüyle Türkmen Halk Edebiyatı açısından
önemlidir. Ayrıca Türkmen kültür zenginliğinin muhafazası yönünden de önemli olan efsaneler
bu alanda yapılacak çalışmalar, kültür mirasının korunup nesilden nesile aktarılması için yardımcı
olacaktır. “Mahtumkulu Efsanelerinin Motif İncelemesi” adlı doktora çalışmamız bu amaca
hizmet etmesi için efsaneler üzerine yapılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde aşağıdaki verilere
ulaşılmıştır. Buna göre:
1. Mahtumkulu efsanelerinde toplam 380 farklı motif tespit edilmiştir. 380 motif, seksen beş
efsanede 1906 defa geçmektedir. Bu sonuca göre Mahtumkulu efsanelerinin motif yönünden
zengin olduklarını göstermektedir.
2. Bu sonuçlara göre, en fazla rastlanan motif sınıfı “P Cemiyettir” tir. Bu sınıftan toplam 70
farklı motif tespit edilmiştir. Bu 70 motif, seksen beş efsane içinde 480 defa geçmektedir. “P
Cemiyet ” motiflerinin sayı bakımından ilk sırada olması, seçilen efsane tür özelliğinden
kaynaklanmakla birlikte toplum yaşamına ait olması, incelenen efsanelerin menşeini göstermesi
yönüyle mühimdir. Bu durum efsanelerin önce gündelik yaşam, din (İslamiyet), masal, tarihi
dönemlerde meydana geldiğini göstermesi açısından önemlidir.
3. İncelenen efsanelerde hiç rastlanılmayan “ A Mitoljik motifler ”, “ E Ölüm”, “ G Devler ”,
“ X Mizah ” motif sınıflarıdır. “ E Ölüm”, “ G Devler ”, “ X Mizah ” motif sınıflarının olmaması
da seçilen efsane tür özellikleriyle alakalıdır. Mahtumkulu efsaneleri yakın tarihlerde gerçekleşen
efsane türleridir. Bu sebepten yukarıda bahsedilen motif türleri daha çok mitolojik ve arkaik
döneme ait efsanelerde görülen motif sınıflarıdır. Efsanelerde mitolojiye yönelik motiflerin hiç
olmasının sebeplerden bazıları da; a) Yerleşik hayata geçilmiş olması b)İslamiyeti kabul etmeleri
gibi etkenlerdir.
4. Efsanelerin özelliklerinden biri de tarihî veya dinî bir şahsiyet etrafında teşekkül
edebilmeleridir. Tetkik edilen efsanelerde en fazla rastlanan diğer motif sınıfları “ H İmtihanlar”,
“ Q Mükafatlar ve Cezalar”, “J Akıllılar ve Aptallar”, “ W Karakterin Özellikleri” dir. Bu sonuçta
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tarihî şahsiyetlerle ilgili efsanelerle örtüşmektedir. Bundan dolayı bu tür efsanelerde şahıslar
gerçek karakterinden farklı bir fıtrata bürünür. Bu da bize tarihî şahıslarla ilgili efsanelerin
şahısların gerçek kişiliklerinden ziyade hayalî kişiliklerini ön plana çıkartır. Efsane kahramanı;
akıllı, adaleti gözetme, halkın çıkarlarını şahısların çıkarından üstün tutma özellikleri yönünden
sıradan insanlardan ayrılır.
5. İncelenen efsanelerin 66’sında hayalî ve olağanüstü motiflere rastlanılmamıştır. Gerçekte
efsanelerin hepsinde hayalî özellikler vardır. Fakat 19 efsanede hayalî ve sıradışı motifler
bulunmuştur. Bu da efsane kaynaklarının mitolojik ve arkaik unsurlar içerdiğini ortaya
koymaktadır. Bunların kaynakları mitik kökenlidir.
6. Mahtumkulu efsanelerinde yer alan dinî unsurlarla ilgili motiflerin tamamı İslamiyetle
ilglidir. Bundan da anlaşılıyor ki bu efsanelerin yakın tarihte üretildiklerini ortaya koymaktadır.
7. Mahtumkulu efsane motiflerinin kökenleri incelendiğinde daha çok gündelik yaşama ve dine
dayanmaktadır. Mahtumkulu efsaneleri belirli bir tarihî şahsiyeti anlattığı için yereldir. Günlük ve
yaşanılabilir gerçeklikte kurgulandığı için milli ve mahalli kültürle bezenmiştir. Katman
oluşturulduğunda gündelik yaşamla ilgili tespit edilen motifler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
Ayrıca bazı efsanelerde taşınılabilir motifler bulunmaktadır.
8. Geçmişte zuhur eden efsaneler, geçmişi günümüze taşıdığı gibi günümüz de zuhur edecek
efsaneler de günümüzü geleceğe taşıyacaktır. Mahtumkulu efsanelerindeki gündelik yaşamla ilgili
motifler buradan neşet bulmaktadır.
9. Mahtumkulu efsanelerinin 21 tanesinde değinilen hadiseler gerçek olay kurgularıyla
örtüşmektedir. Türkmen folklorcular bu anlatı türlerini rivayet sınıfına dahil etmektedirler. Bunlar
efsanenin tüm özelliklerini taşımaktadır. Hatrımızdan çıkarılmamalıdır ki gerçek olay kurguları ile
yapılmış olması, bunların gerçekten olduğu anlamına gelmez.
10. Mahtumkulu efsanelerinde ak, kara, kızıl, mavi, yeşil, sarı, kırmızı gibi renk formelleriyle
3, 4, 5, 7, 9, 40, diğer formülistik

sayı formellerine rastlanmıştır. Bu efsane metinlerinin

bazılarında ise sade giriş formelleri, bağlayış /geçiş formelleri, olayın geçtiği yeri veya kahramını
değiştirmek için kullanılan formellere, uzun zamanı kısaca ifade etmek için kullanılan formellere
ve atasözü ve deyimlere rastlanmıştır.
11. Motif Index of Folk Literature

adlı katologladaki motiflerle, Mahtumkulu efsane

metinlerinde geçen motifler mukayese edilmiştir. Bunun neticesinde efsanelerde geçen motiflerle
bahsi geçen katologun uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Bu da Mahtumkulu efsanelerinde mevcut
olan motiflerin Motif Index of Folk Literature ile uyumlu olması ortaya konulan bu çalışmanın bir
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halk edebiyatı çalışması kategorisine girdiğini ve bu alanı yetkinlikle temsil ettiğini
göstermektedir.

Öneriler
1. Mahtumkulu efsaneleri, sözlü anlatı geleğinin yaşatılması ve kökleşemesini sağladığı gibi
işlevselliğini artıcı özelliğe sahiptir. Bu yönüyle de bizim çalışmamız yeni çalışmalara kapı
aralayacaktır.
2. Türkmen folklorcuları, efsane(legenda) ve rivayeti farklı türler olduklarını kabul
etmektedirler. Fakat tanımlamalarında problemler bulunmaktadır.Bu da kavram karmaşasına
sebebiyet vermiştir. Ayrıca gerçek hayatta olabilecek hadise vakaları rivayet, yaşanılması mümkün
olmayan olayları anlatan sözlü edebiyat türlerini legenda olarak kabul etmişlerdir. Legenda ve
rivayetle ilgili kuram olarak ayrıma gidilmesine rağmen metinlerde örnekler verilirken,
araştırmacılar farklı isimler kullanmışlardır. Bu kavram karmaşasına son verilerek belirli bir tanım
üzerinde birliktelik sağlanılmalıdır.
3. Türkmenistan’daki efsanelerin tip ve motif tasniflerinin yapılması için,

Mahtumkulu

efsaneleri üzerine motif inceleme çalışmasının yanında benzeri çalışmalara ihtiyaç vardır. Çünkü
bu ve benzeri çalışma yapabilmek için efsanelerin mahalli özelliğinden faydalanmak
gerekmektedir. Yapılan çalışmaların sayısının artırılması ile Türkmenistan’ın motif ve tip katoloğu
oluşturulacaktır.
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