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varacaklardır. Behçet Mahir’in repertuvarındaki maddeleri şöyle sıralaya
biliriz :
1. Halk Hikâyeleri
2. Destanlar
3. Efsaneler
4. Dinî kıssalar
5. Masallar
6. Dinî meseleler
7. Âşık karşılaşmaları
Bu yedi daldan sadece ilk ikisi
Behçet Mahir’e şöhret sağlamıştır. Di
ğer dallar, onun zaman zaman anlat
tığı, bazıları ise kimsenin derleyemediği örneklerin de yer aldığı dallar ol
maktan öteye geçememiştir. Böyle olun
ca da repertuvarı başka bir açıdan da
ha tasnif etmemiz gerekecektir.
1. Sık sık anlatılanlar
2. Ara sıra anlatılanlar
3. Pek az anlatıldığı için unutul
maya yüz tutanlar
Bu sonuncu grubun örneklerinin
sayısı hiç de az değildir. 1980’deki lis
temizde yer alıp da daha önce derleyemediğimiz bazı numaralan tamam
lamak istediğimiz zaman, «çoktan be
ri» anlatmadığını söyleyerek tamamı
nı hatırlayamadığını ifade etmişti. Bu
nu tabiî karşılıyoruz, ilerlemiş yaşın
da bunca metnin birbirine çok benze
yen yapısını çözümleyip de eksiksiz ve
doğru olarak anlatmalk elbette kolay
olmayacaktı.
Gerek bizlerin zevkle dinlediği, ge
rekse kendisinin zevkle anlattığı bazı
hikâyelerin olduğunu biliyoruz. Hatta
bazı hikâyeleri onunla âdeta bütünleş
miştir. Ancak bu durumu masallar için
söyleyemeyiz. Gerçi onun dünyasında
masal diye bir kavrama yer yoktur.
O, anlattıklarının tamamını «Hekat»
adı altında anlatmaktadır. Onun için,
«Daşgıran» veya «Üç Köseler» de bir
çeşit «hekat» tır.
Yukarıdaki üçlü tasnifimizin son
maddesinde yer alan, yani «pek az
anlatıldığı için unutulmaya yüz tu
ta k la r arasında «Havari Zemin», «De
mir Dam» gibi adların şekille ilgili ye
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dili tasnifimizin hangi grubuna girdi
ğini tesbit etmemiz mümkün olmamış,
tır.
Bu konuda yanılmamızın veya sağ
lıklı bir sonuca ulaşamamızm sebep
leri arasında, yapılan bazı çalışmalar
da yer verilen metinlerin doğru değerlendirilememesinin de rolü vardır.
Bir lisans tezinde «hikâye» diye veri
len masalları hiç incelemeden doktora
tezine alan bir adaya ne diyebiliriz
ki? Eskilerin söyleyişiyle «dört başı ma
mur» bir «masal» olan nice metinler
«hikâye» diye alınmıştır. Metni oku
yanların buradaki bilgisizlik ve dikkat
sizliğinin rolü son derece ürkütücüdür.
Bu açıdan bakıldığında repertuvarm
gerçek bir değerlendirilmesinin yapıla
maması elbette tabiî karşılanacaktır.
Bize göre yapılacak iş şu kademe
lerden geçirilmeli ve ondan sonra sağ
lıklı bir sonuca ulaşılmalıdır.
1. Behçet Mahir’in anlattıklarının
tam bir listesi yapılmalıdır.
2. Bu listedeki adların metni han
gi arşivde varsa ya kopyesi alınmalı
veya dinlenilmelidir.
3. Metinlerin türü ayrı ayrı be
lirlenmelidir.
4. Ondan sonra her tür, kendi
arasında tasnife tabi tutularak değer
lendirilmelidir.
Böylece «hikâye» hikâye olarak ele
alınacak, «masal» masal olarak ele alı
nacaktır. Sonuçta da biz dağarcıktaki
malzemenin gerçek bir dökümünü yap
mış, gerçek bir değerlendirmesini or
taya koymuş olacağız.
Bu konuda şimdiye kadar esaslı
bir çalışma yapılmamıştır. Gelecekte
Behçet Mahir’i konu alacak bir dokto
ra tezinin hazırlanması sırasında bu
eksikliğin giderileceğine inanıyoruz.
«Behçet Mahir/Hayatı-Hikâyeciliği-Repertuvarı» adını verebileceğimiz böyle
bir çalışma, başta bizimkiler olmak
üzere farklı açılardan yaptığımız yak
laşımları bir noktada toplayacak, ga
liba özlenen Behçet Mahir çalışması
olarak ortaya konulacaktır.
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