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Abstract: Turkish folk narrative form called hikâye (hikayat) is the special 

genre of Turkish folk literature that has been existing for a long time mainly in 

the South of Turkey and in the Eastern Turkey since the Middle Ages. Hikâye is 

a prose text that includes folk songs and verses, that can be transmitted orally by 

story-tellers. The main peculiarity of this genre is its existence both in oral and 

written traditions at the same time. Those texts began to be printed in the form of 

lithographies in the 1st half of 19th century (mainly in Istanbul). Illustrations 

were the essential part of those lithograph publications. 

The subject of illustration in those lithographies are often major plot 

twists such as lover’s date, wedding, confrontation of main heroes, the hunt, the 

death of characters. The text of the narrative can change in different editions of 

the same story from different years, its traditional beginning (or the end of a 

hikayat) may even disappear, but the illustrations often remain in their places 

which were assigned to them by the composition of the story. 

Illustrations of Turkish lithographies often reproduced well-known 

classical scenes of Persian miniatures, but with some changes and only in forms 

of sketchy and rough copies, retaining only the external compositional features 

of the source. However, unlike miniatures, illustrations in the lithographies are 

meant only to accompany the text of the folk story itself, they cannot exist 

separately from it. 

The reach of an artistic perfection of the image was not on the first plan, 

but the most importat was marking of the major plot twists of the folk narrative. 

Thus, illustrations in the lithographies of the Turkish hikayats can be considered 

as another ― non-verbal ― way of reinforcement of the folk (and therefore, 

constantly varying) text outline. 
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Özet: Hikâye (hikâyat) adı verilen Türk halk anlatısı türü, özellikle Türkiye’nin 

doğu ve güney bölgelerinde Orta Çağ’dan beri varlığını sürdüren Türk halk 

edebiyatına ait özel bir türdür. Hikâyeler, hikâye anlatıcıları tarafından sözlü ola-

rak aktarılabilen ve halk türküleri ile şiirlerini de içeren düz yazı metinleridir. Bu 

edebi türün asıl özelliği hem sözlü hem de yazılı gelenekte yer alıyor olmasıdır. 

Hikâye metinleri, ağırlıklı olarak İstanbul’da, 19.yüzyılın ilk yarısından itibaren 

taş baskı ile basılmaya başlanmıştır. Resimleme, söz konusu taş baskı yayınlarda 

vazgeçilmez bir parçadır.  

Taş baskılarda görülen resimlerin konuları genelde sevgililerin buluşması, 

evlilik, ana karakterlerin karşılaşması, av, karakterlerin ölümü gibi hikâyedeki 

dönüm noktalarıdır. Aynı hikâyeye ait anlatı metinleri, yıllarla beraber değişebil-

mekte, hikâyenin bilindik başı ya da sonu kaybolabilmektedir. Buna karşın, 

resimlerin hikâye düzenindeki yeri genellikle aynı kalmaktadır. 

Türk taş baskılarındaki resimler genellikle bilinen klasik İran minyatürleri-

nin kopyalanması ile meydana getirilmiştir; ancak kabataslak kopyalarda, bazı 

değişikliklerle birlikte, yalnızca asıl kaynaktaki resim düzeninin dış özellikleri 

korunur. Bununla birlikte, minyatürlerden farklı olarak, taş baskılardaki resimler 

yalnızca halk hikâyesine eşlik etmek için vardır; hikâyeden ayrı bir parça olarak 

var olamaz. 

Taş baskılarda öncelikli amaç resimde sanatsal bir mükemmelliğe ulaşmak 

değildir. Taş baskılardaki resimlemede en önemli hedef, halk anlatısındaki 

önemli dönüm noktalarını göstermektir. Bu nedenle, taş baskı Türk hikâyele-

rindeki resimler, halk hikâyesi metninin ana hatlarını pekiştiren sözsüz bir araç 

olarak düşünülebilir. 
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