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“YERİ GELDİĞİNDE” ANLATILACAK
101 KISA HALK HİKÂYESİ

Sözlü edebiyatın yaşayan bir dalı olan kısa 
halk hikâyeleri, yüzyılların ötesinden süzülüp 
gelen, insanların, “yeri geldiğinde”, birbirleri-
ne anlatmaktan hoşlandığı hikâyelerdir…

Hemen şu ayrımı belirtmekte yarar var: 
Halk hikâyesi denilince, ilk akla gelen des-
tanlar, tarihi hikayeler, aşk hikayeleridir. Bu 
hikâyeler, “âşıklar”, yani belli kişiler tarafından 
anlatılan uzun hikâyelerdir. 

Kısa halk hikâyeleri ise yapı, konu, anlatım 
ve boyut olarak uzun halk hikâyelerinden ayrılır.  

Kısa halk hikâyelerinin, yine sözlü edebi-
yatın bir başka dalı olan fıkraya yakın oldu-
ğu söylenebilir. Fıkra gibi anonimdir ve durup 
dururken değil, “yeri geldiğinde”, belli kişiler 
tarafından değil herkes tarafından anlatılır… 

Ama kısa halk hikâyeleri hiçbir zaman fık-
ra değildir. Fıkralar esas olarak bir nükte ya da 
espri yapmaya yöneliktir. 

Kısa halk hikâyeleri ise, dinlendiğinde ya 
da okunduğunda; bir ders çıkarılmasını, bir 
öğüt alınmasını, “kıssadan hisse” kapılmasını 
amaçlar.
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Fıkrada eğlence, gülme, güldürme ön plandayken kısa halk 
hikâyelerinde düşündürmek, düşündürücü olmak ön plandadır.

Toplumun gündelik sorunlarından yola çıkan kısa halk hikâ
yelerinde, sosyal değerlerle ilgili düşünce ve davranış farklarından 
doğan çatışmalar, insan ilişkilerinde yaşanan çelişkiler, terslikler, 
yalın bir anlatımla, ilginç ve çarpıcı biçimde işlenir.

Hikâyelerin karakterleri çoğunlukla gerçek hayattan alınma-
dır. Anlatımda olağanüstülüğe pek yer verilmez. Yer yer hayvan 
hikâyelerinden ve masallardan da yararlanır ama olağanüstü kurgu 
ya da anlatımla işlenmez. Hayvan karakterlerinden yararlanırken 
bile onları daha gerçekçi ilişkiler içinde anlatır…

Çoğunu sözlü kaynaklardan dinlediğim ve derlediğim binlerce 
kısa halk hikâyesinin içinden 101 tanesini seçmek hiç kolay de-
ğildi, elbet. Seçim yaparken, konu ve anlatım açısından çeşitliliği 
korumaya özen gösterdim.  Ayrıca, çok bilinen hikâyelere daha az, 
az bilinen hikâyelere daha çok yer vermeye çalıştığımı da söyleme-
liyim. 

Kıssadan hisse: Birbirinden ilginç 101 Kısa Halk Hikâyesi ara-
sında, “yeri geldiğinde”, sizin de anlatmaktan hoşlanacağınız bir-
çok hikâye olduğunu umut ediyorum…  

İyi okumalar, iyi anlatmalar…

Haziran 2022
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•	Herkesin	katkısı,	gücü	
yettiğince,	elden	
geldiğincedir...	Hiç	
küçümsenemez.

Karınca Kadarınca

Saraylar, tapınaklar yaptırmaya çok me-
raklı olan Hazreti Süleyman, bütün hayvanla-
rın dilinden anlarmış. 

Yine bir gün, bir saray yaptırmaya karar 
vermiş ve uçan, yürüyen bütün canlıları yardı-
ma çağırmış. 

Bu çağrı üzerine, havada, karada yaşayan 
ne kadar canlı varsa hemen yardıma koşmuş-
lar. Boylarına ve güçlerine göre kimisi bir da-
ğın taşını, kimisi bir ormanın ağacını yüklenip 
getiriyormuş. 

Onlar böyle dağı, kayayı, ormanı yüklenip 
getirirken, bir bakmışlar ki, karıncalar da kü-
çük küçük kum tanelerini çeke sürükleye taşı-
maya çalışıyor...

Boylu boslu, iri yarı hayvanlardan biri ka-
rıncaların bu çabasını görünce, alaycı bir kah-
kaha atarak, 

“Bir ordu karınca, koskoca saraya bu mi-
nicik kum tanelerini mi taşıyorsunuz?” diye 
küçümsemeye kalkmış. 

Karınca bunu duyunca, 
“Bizim yardımımız da kendimize göre,” 

demiş, “Karınca kadarınca…”
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•	Ustalıkta	hüner…	olduğu	
kadar	yapmak	değil,	
yapabileceğinin	en	iyisini	
yapmaktır.

Yapabileceğinin En İyisi Bu mu?

On yıldır çömlek ustasının yanındaydı. Çı-
raklığı çoktan geride bırakmış, kalfalıkta da 
epey yol almıştı. Artık ustalık sırasının geldiği-
ni düşünüyordu.

Yanında çalıştığı ustaya bu fikrini söyledi-
ğinde, ustası, kısa bir duraklamanın ardından,

“Peki,” dedi, “yapabileceğinin en iyisin 
yap getir önüme, bir bakalım…”

Kalfa bir ay uğraştı; büyük, sağlam, güzel 
bir küp yaptı. Getirip, ustasının önüne dikti.

Usta, küpe dönüp bakmadı. Kalfaya baktı ve,
“Yapabileceğinin en iyisi bu mu?” diye 

sordu.
Kalfa şaşırdı bu soruya. Dönüp yaptığı kü

pe baktı. Usta nesini beğenmemişti acaba? 
Neresinde bir kusur bulmuştu?

Hiçbir şey söylemedi, küpü geri çekti.

Küpün yerine, aylarca uğraştıktan sonra 
nakışlı, çok hoş görünen bir testi yaptı. Usta-
sının önüne getirip koydu.

Usta, testiye dönüp bakmadı. Kalfaya bak  tı 
ve yine,
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“Yapabileceğinin en iyisi bu mu?” diye sordu.
Kalfa sarsıldı. Dönüp, yaptığı testiye baktı. Usta nesini beğen-

memişti acaba? Neresinde ne kusur bulmuştu?
Hiçbir şey söylemedi, testiyi geri çekti.

Kalfa, yeniden aylarca uğraştıktan sonra, bu kez, ince zarif bir 
çömlek yaptı. Ustasının önüne getirip koydu.

Usta, çömleğe hiç bakmadı. Bakışlarını yine kalfaya dikti ve 
aynı soruyu sordu:

“Yapabileceğinin en iyisi bu mu?” 
Kalfa allak bullak oldu. Ustası yine neyi beğenmemiş, ne kusur 

bulmuştu? Yaptığı çömleğe baktı. Eline alıp, sağını solunu yeniden 
inceledi. ‘Daha iyisi nasıl olabilir ki?’ diye düşündü ve kararını ver-
di. Bütün cesaretini toplayıp,

“Evet ustam, yapabileceğimin en iyisi bu,” dedi.
Bunun üzerine usta dönüp çömleğe baktı. Çömleği havaya kal-

dırıp, eliyle tarttı. Bükümlerini, kıvrımlarını inceledi.
Testiyi dikkatle yerine koyduktan sonra elini kalfasına uzattı,
“Öp elimi usta,” dedi.
Yeni usta, ustasının elini öptükten sonra başını kaldırdığında, 

gözleri sevinç gözyaşlarıyla dolmuştu.
“Ustam, bir şey sorabilir miyim?” dedi.
“Sor, usta.”
“Bana kalırsa öncekiler de en az bu çömlek kadar iyiydi… On-

larda neyi beğenmediniz ustam?”
Usta gülümsedi,
“Ben onlar kötü demedim ki, hatta bakmadım bile. En iyisini 

yaptığına önce senin inanmanı bekledim,” dedi.
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•	Ölçüleri	yanlış	olanların,	
ölçümleri	de	yanlış	
olacaktır.

Kırlangıçlar, Leylekler

Kış yeni bitmiş; güneş yüzünü gösterme-
ye, toprak yeşermeye, dallar tomurcuklanma-
ya başlamış…

Durum böyle olunca, leylekler de yaylaya 
çıkmak için sabırsızlanmaya başlamışlar. Ama 
yayla yüksek bir yer; bu bahar belirtileri orada 
var mıdır, yok mudur, tam bilememişler. 

Sonunda, yol uzun olduğu için, içlerinden 
genç bir leyleği seçip, “Git bak bakalım, yay-
lada otlar diz boyunu geçmiş mi, geçmemiş 
mi?” diye yaylaya göndermişler. 

Genç leylek yola çıkmış… Git, git, git, yo-
rulmuş. Biraz dinlenip güç toplamak için uy-
gun bir ağacın dalında mola verdiğinde, yanı-
na bir kırlangıç konmuş. Leylek,

“Kırlangıç kardeş, nereye böyle?” diye 
sormuş. Kırlangıç,

“Bizimkiler yaylaya çıkacak da, otlar diz 
boyunu aşmış mı, gidip bir bakmam için beni 
önden gönderdiler, yaylaya gidiyorum,” de-
miş. Leylek,

“Ne tesadüf, bizimkiler de beni onun için 
gönderdi ama yoruldum biraz, dinleniyorum 
şimdi,” demiş.
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Bunun üzerine kırlangıç,
“İkimiz birden yorulmayalım, sen dinlenmene bak; ben bir uçum 

yaylaya gider gelirim, dönüşte sana da haber veririm,” demiş. 
Kırlangıç daha hızlı gidip dönebileceği için, leylek bu öneriyi 

kabul etmiş.
“Sağ ol kırlangıç kardeş,” diyerek uğurlamış onu. 

Kırlangıç yaylaya ulaşıp çevrede küçük bir yürüyüş yapınca 
görmüş ki, otlar diz boyunu epey aşmış. Hemen geri dönmek ve 
müjdeyi vermek için kanat çırpmaya başlamış. Dönerken de genç 
leyleğe uğrayıp haberi vermiş:

“Leylek kardeş, otlar diz boyunu çoktan aşmış…” 
Yorgunluğunu üzerinden atmış olan genç leylek hemen havala-

nıp leylek obasına varmış. Kendisini büyük bir merakla bekleyenle-
re, “Otlar diz boyunu çoktan aşmış,” diyerek müjdeyi vermiş. 

Habere çok sevinen leylekler hemen hazırlıklarını tamamlayıp 
yaylaya uçmuşlar. Yaylaya yaklaştıklarında, uzaktan her yeri yeşil 
görünce çok heyecanlanmışlar ama yere indiklerinde büyük bir 
hayal kırıklığı yaşamışlar. Çünkü otlar tırnaklarının üstüne bile ye-
tişmiyormuş… 

Hava da oldukça serinmiş. Soğuktan titremeye, gagaları tak tak 
tak birbirine vurmaya başlayınca, öfkeyle genç leyleğe dönüp,

“Hani otlar diz boyunu aşmıştı?” diye sormuşlar.
Genç leylek, üzgün ve şaşkın,
“Ben haberi kırlangıçtan almıştım… Demek ki kırlangıç bana 

yalan söylemiş,” diye kekelemiş. 
Durumu anlayan yaşlı leylek-

lerden biri,
“Ne yalan söylemesi?” diye çıkış-

mış. “Kırlangıcın diz boyuyla senin diz 
boyun bir mi?” 

Sonra da diğer leyleklere dönerek,
“Toparlanın hemen, donmadan sıcak 

bir bölgeye ulaşmanın bir yolunu bulalım,” 
demiş.
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•	Ağaç	dikmek…	kendine,	
kendinden	sonrakilere	
ve	elbette	ki	doğaya	en	
büyük	armağandır.	Ne	
demişler:	“Gençliğinde	
ağaç	dikmeyen,	
yaşlılığında	rahatlayacağı	
bir	gölge	bulamaz.”

Ağaç Dikmenin Faydaları

Zamanın birinde bir padişah ve veziri, ta-
nınmamak için halktan biri kılığına girip şehir-
de dolaşmaya çıkmış…

Bir bahçenin önünden geçerken bakmış-
lar, yaşlı bir adam, elinde küreği, kazması, 
bahçeye bir çukur açıyor… Padişah, ‘Bu yaşta 
niye çukur açmakla uğraşıyor ki acaba?’ diye 
merak etmiş. Durup izlemeye başlamışlar.

Yaşlı adam çukur açmayı tamamladıktan 
sonra evin arkasına gitmiş. Döndüğünde elin-
de bir fidan tutuyormuş. Fidanı çukura güzel-
ce yerleştirmiş, çevresini toprakla doldurmuş, 
sonra da can suyu vermiş.

Adamın bu çabası padişahın çok hoşuna 
gitmiş, yanına yaklaşıp, kendini tanıtarak,

“Kolay gelsin,” dedikten sonra, “ya amca, 
bak, saçın sakalın ağarmış… Bu yaştan sonra 
diktiğin fidanın meyvesini yiyebilecek misin?” 
diye sormuş.

Yaşlı adam yaptığı işten son derece mut-
lu,

“Dedem dikti, babam dikti, ben yiyorum… 
Benim diktiğimi de oğlum yer, kızım yer, to-
runlarım yer,” diye cevap vermiş. 
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Yaşlı adamın bu cevabı padişahın çok hoşuna gitmiş. Vezirine 
dönüp, 

“Amcaya bir kese altın ver,” demiş.
Vezir bir kese altını yaşlı adama uzatmış. Keseyi alan yaşlı 

adam, gülümseyerek,
“Padişahım gördünüz mü, herkesin ağacı birkaç sene sonra 

meyve verir… Benim fidan, diker dikmez meyvesini verdi,” demiş.
Padişah bu cevaptan da çok hoşlanmış, vezirine,
“Amcaya bir kese altın daha ver,” demiş.
Vezir yaşlı adama bir kese altın daha uzatmış.
Keseyi alan yaşlı adam, bu kez,
“Padişahım gördünüz mü, herkesin ağacı senede bir meyve ve-

rir. Benimki şimdiden iki kere meyve verdi,” demiş. 
Padişah bunu duyunca bir kahkaha atmış, sonra vezirine,
“Durmayalım, hemen gidelim buradan, yoksa bu amca bizim 

hazineyi bitirecek,” demiş.
Onlar gülerek uzaklaşırken, yaşlı adam arkalarından seslenmiş:
“Padişahım, daha sayayım mı? Ağaç dikmenin çok faydası var-

dır, çoook.”
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•	Öğrenmenin	yaşı	
olmadığı	gibi,	öğrenme	
zevkinin	de	yaşı	yoktur!

İşin Zevki Öğrenmekte

Çok hünerli, çok becerikli bir usta vardı. 
Kendisi epey yaşlanmıştı ama cam ve ağaç 
ustalığında kimse hâlâ eline su dökemezdi. 

Bir sohbet meclisinde, bir delikanlının saz 
çalışı ustanın çok hoşuna gitti. Delikanlıya 
merakla,

“Saz çalmak zevkli, değil mi?” diye sordu.
Gözleri parlayan delikanlı, “Zevkli olmaz 

mı?” diye cevap verdi. 
Yaşlı usta bunu duyunca birden,
“Bana da öğretsene,” dedi.
Delikanlı, ustanın yaşını düşünerek bunu 

şaka olarak söylediğini düşündü,
“Öğretiriz, o kolay,” deyip geçti. 

Birkaç hafta sonra usta ile delikanlı bir 
başka sohbette yine karşılaştılar. Usta, deli-
kanlıya verdiği sözü hatırlattı. Delikanlı yine,

“O kolay,” deyip geçiştirdi. 

Ama üçüncü karşılaşmalarında usta yine 
aynı konuyu açınca, delikanlı bu kez, 

“Siz ciddi misiniz?” diye sordu.
Usta tüm kararlılığıyla,
“Elbette ciddiyim,” dedi. 
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Bunun üzerine ustayı dikkatle süzen delikanlı, 
“Merakımı bağışlayın ama,” dedi, “cam ve ağaç işlerindeki us-

talığınızı bilmeyen yoktur, yaptığınız işler hayranlıkla anlatılır hep. 
Allah uzun ömürler versin ama artık belli bir yaşa gelmişsiniz. Bizim 
işe gelince, takdir edersiniz ki, bu saz çalma işi kısa zamanda öğ-
renilecek bir şey değil. Hani, bu yaştan sonra… Ne zaman öğrene-
ceksiniz de ne zaman çalacaksınız? Merak ettiğim için soruyorum, 
kusura bakmayın…”

Delikanlıyı dikkatle dinleyen usta, hafifçe başını salladı,
“Zevk çalmakta değil delikanlı, öğrenmekte. Zevk, öğrenmek-

te,” dedi.
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•	İş	yaparken	ortada	
görünmeyenlerin,	iş	
yemeye	gelince	ortaya	
fırlamaları	tam	bir	
haksızlıktır…	Emeksiz	
yemek	olmaz!

Tavuk, Horoz ve Kaz

Zamanın birinde aynı bahçede yaşayan 
tavuk, horoz ve kaz arkadaş olmuşlar. Kendi-
lerine bir kümes yapmışlar ve o kümeste bir-
likte yaşamaya karar vermişler. 

Tavuk, bir gün karnını doyuracak bir şey-
ler ararken, yerde bir mısır tanesi görmüş. 
Horozla, kaz hemen ona koşarak, “Üçe bölüp 
yiyelim,” demişler. Tavuk, elindeki tek mısır ta-
nesine bakmış,

“Durun hele,” demiş, “bir mısır tanesini 
üçe bölmek hiçbirimizin karnını doyurmaz. 
Bunu toprağa ekelim ki, hepimize yetecek ka-
dar mısırımız olsun…” 

Ötekiler pek katılmamışlar bu fikre, 
“Ohooo, senin dediğin uzun iş,” diyerek 

karşı çıkmışlar ama mısır tanesini tavuk bul-
duğu için çok da ısrar edememişler. Tavuk,

“Şimdi bu mısırı ekmeme kim yardım ede-
cek?” diye sorunca, horoz,

“Ben ekmeden dikmeden anlamam,” de-
yip, kenara çekilmiş hemen. Kaz da horoz 
gibi yapmış,

“Benim de hiç bildiğim iş değildir,” diye 
tıslayıp, kenara çekilmiş.
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Tavuk, “Öyle olsun,” demiş. Bahçenin uzak bir köşesinde tır-
naklarıyla küçük bir öbek açıp, mısır tanesini toprağa gömmüş. Kü-
mese döndüğünde, onu ter içinde gören horozla kaz, 

“Arkadaş, ne oldu sana? Ter içinde kalmışsın,” demişler.
Tavuk, 
“Bana birazcık yardım etmiş olsaydınız ne olduğunu anlardı-

nız,” diye cevap vermiş. Zaten yorgun olduğu için lafı uzatmamış, 
yatıp dinlenmiş. 

Aradan zaman geçmiş, mısırlar yeşerip, toprak üzerine çıkmış. 
Derken boy atmış her biri... Derken koçanlar oluşmuş, taneler dol-
muş… 

Tavuk bu kez arkadaşlarına,
“Koçanları koparmak için kim bana yardım edecek?” diye sor-

muş.
Horoz kanatlarını indirip kaldırmış,
“Ben yardım edemem,” demiş. 
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Hemen tüylerini temizlemeye başlayan kaz ise,
“Benim zaten işim başımdan aşkın,” diye cevap vermiş. 
Ne yapsın tavuk? ‘İş yine bana düştü,’ diyerek hemen bir mer-

diven bulmuş. Mısır gövdesinin yanına kurduğu merdivene çıkıp, 
koçanları tek tek koparmış. Hepsini toplayıp kümese getirmiş. 

Mısırlara iştahla bakan arkadaşlarına,
“Bunları pişirmeme kim yardım edecek,” diye sormuş. 
Horoz,
“Pişirmeden ben ne anlarım ki,” demiş, arkasını dönmüş.
Kaz ise,
“Ben ateşten korkarım,” diye cevap vermiş. 
Ne yapsın tavuk? Kendisi girişmiş işe… Ocağın ateşini yakmış, 

ateşin üstüne bir tencere koymuş, tencereyi suyla doldurmuş, mı-
sırları suyun içine atmış… Biraz sonra tencereden pişmiş mısır ko-
kusu yayılmaya başlayınca, tavuk, arkadaşlarına dönüp,

“Şimdi bunları yemeye kim–” diye söze başlamış ki, horoz atıl-
mış hemen:

“Ben!”
Kaz da tıslamış oradan:
“Ben!”
Onların bu aceleciliğine kıs kıs gülen tavuk,
“Bir dakika arkadaşlar, bir dakika, ben daha sözümü tamam-

lamadım,” demiş ve eklemiş: “Şimdi bunları yemeye kim yardım 
edecek… diye sormayacağım size; sormayacağım, çünkü ekilme-
sinden, dikilmesinden, toplanmasından, pişirilmesinden anlama-
yanlar yemesinden de anlamazlar değil mi?”

Sonra da, “Hadi bana afiyet olsun,” deyip, koçandan ayıkladığı 
pişmiş mısır tanelerini iştahla ağzına atmaya başlamış.




