2. JAPON MASALLARIN TÜRÜ
Japon halkbilim inin önderi YANAGlDA
Konio, Japon masalların Avrupa'daki halk bi
limcilerin sınıflandırm asını örnek alarak üç
türe ayırmıştır:
(1| Hayvan masalları
(2) Asıl m asallar
(3) F ıkralar10
(1) H ay v a n Masallan
H ayvan m asallarında, hayvanlar insan
gibi düşünür, konuşur ve hareket ederler. J a 
pon m asallan ile ilgili bugüne kadar en siste
m atik sınıflandırmayı yapan Nihon Mukaşibanaşi Talsei’d e 11 hayvan masallarını:
A) Hayvan kavgası
B) H ayvanlann paylaşması
C) Hayvan yanşı
D) Hayvan Moçi (pirinç pastası) yanşı
E) Maymun ve yengeç savaşı ■
F) Tavşan ve tanuki (raccoojı dog)12 sava
cı
G) Hırsız ve maymun
H) Hayvan toplumu
* İ) Kuşun önceki hayatı
J) Hayvan kökeni, olmak üzere on çeşide
ayırmış, bunları daha ayrıntılı olarak 83 tipte
toplamıştır.
Hayvan m asalları kabaca ikiye âynlabilmektedir: Birincisi hayvanlann birbiriyle av
paylaşması veya yetenekler ile ilgili yarışm a
sı. İkincisi ise hayvanın kökenini anlatan ma
sallardır, (13J

(2) Asıl Masallar
Asıl m asallar, bir insanın başından geçen
pek çok olay sonunda mutlu veya başansız ol
duğunu anlatan m asallardır. Japonya'daki
asıl masallar:
*
A) Evlenme (güzel ve hayvan)
B) Evlenme (insan olmayan kadın eş)
’> C) Evlenme (çok sorunlu damat)
D) Doğuş
E) Zengin olmak
F) Büyü1hâzinesi
'
G) Kardeşler
H) Komşu yaşlı adam
I) Yılbaşı misafiri

J) Evlatlık
' K) Gurbet
L) Hayvanın teşekkürü
M) Kaçıp saklanma
N) Aptal hayvan
O) insan ve tilki
olarak 15 çeşit 286 tipe bölünm üştür.14
Bunlar konulanna göre kabaca aşağıdaki
gibi bölünebilirler:
A) Mitojoji kökenli konular
B) T an n lar veya insan olmayanlarla şavaşmak veya evlenmek
C) Düşünülmemiş şans veya büyük hâzi
neyi elde etmek
D) Yardımseverliğin sonucu karşılık ola
rak iyiliği bulmak
E) Köy hayatında ağa, zengin ve komşula
ra karşı çıkmak
F) Aile içi sorunlar
G) Zor sorunlar
* H) Bilmece*^
Böylece Japonya'daki asıl masallar, mito
lojiden çıkararak her dönemde yaşayan hal
kın en önemli sorunlarını konu aldığı anlaşıl
maktadır.
(3) F ık ra la r
Fıkralar,
A) Aptallar
B) Abartma
C )Zeki

D)
Komik insanlar
olarak dört çeşit 9 tipe aynlm ıştır. Bunlar
gülüş niteliğine göre aptalcp davranışa gülmek, akıl ile ötoriteli insanlan yenmek ve sa
dece güldürme amaçlı olarak üçe aynlabiİir.16
II. JAPON MASALLARINDA
OLAĞANÜSTÜ KARAKTERLER
1. İNSANLARA KÖTÜLÜK YAPAN
YARATIKLAR
(1) O ni
Oni, korkunç görünüş ve olağanüstü güç
ile insanlara zarar veren efsanevi bir yaratık
tır. Japon m asallarında en çok sözü edilen
karakterlerden biridir. Oni'nin kökeni, Bu
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dizm'deki kötülük tanrısı ile H indistan'da
in an ılan kötülük ta n rısın ın karışım ıdır,
Oni'nin kafasında |>ir veya iki tane boynuz
vardır. Yüzü korkunç ve vücudu çıplak olup
sadece kaplan kürkünden yapılan külot giyer.
Vücudunun' rengi kırmızı, siyah veya mavi
dir. Oni insan eti yer ve insanın kokusunu
duyar. Genellikle toplu olarak dağlarda veya
Onigaşima (Oni adası), da yaşar. Geceleri içki
içer ve kumar oynarlar. Nehir suyunun hepsi
ni içebilir. .
Tüı*k m asallarındaki dev gibi karakterler
olmasına karşın Oni'nin boyu dev gibi büyük
değil, hem en hemen in sa n la rla aynıdır.
Oni’nin silahı büyük bir demir sopadır. Ma
sallarda hırsızlık yapan eşkiya k arakterli
olan Oni halk bilimciler tarafından gerçekte
dağlarda yaşam ış yerliler, yabancılar veya
dağ adam larının köylüler tarafından korku
tulm ası sonucu yaratıldığa sa n ılm a k tad ır,^
Halk inancı bakımından dağ ruhu, korkunç
tartnyı temsil edenlerin ismi olduğu sanıl
maktadır.
"Şeftaliden doğan Momotaro (Şeftali çocu
ğu) bir gün maymun, köpek ve stilün ile bir
likte O nilerin adasına gidip Onileri yener.
Oniler bundan sonra insanlara karşı artık kö
tülük yapmayacağına ve uzak yere gidip iyi
Oni olacağına söz verir."19
Onilerde sihirli araçlar vardır; bir kez vu
runca bir anda 3900 km giden araba, iki tane
sihirli iğne (birisi insanı öldürür, öteki hasta
yı iyileştirir), sihirli çekiç (bunu vurduğu za
man istediği her şey çıkar) ve sihirli ayakkabı
(bunu giyenler çok hızlı uçabilir) v.b.
M asal kahram anlan bunlan elde ederek
Onilerden kaçıp kurtulur, ya da istediğini
gerçekleştirir.
’ Yaşlı k a n koca, çocuktan olmadığından
ta n n y a dua eder. T anrı onlara parm aktan
daha küçük çocuk verir. Bir gün çocuk tek ba
şına şehire gider. Bir prenses çnu çok beğe
nir. Çocuk her zaman prensesin yanında ka
lır; Bir gün üç Oni prensesi kaçırmaya çalışır.
Çocuk, iğne kılıcını Onilerin gözüne batırıp
prensesi kurtarır. O niler kaçar. Prenses yer
de unutulan Onilerin sihirli çekiciyle çocuğa
vurunca çocuğun boyu uzayıp bir delikanlı
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olur. Prenses ve delikanlı e v le n ir."

(2) Yamanba
Yamanba, dağda yaşayan yaşlı bir kadın
dır. Aslında dağ ta n n sı ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Fakat m asallardaki Yamanba. in 
sanlara zarar veren korkunç bir yer yaratığa
dönüştürülmüştür. Yamanba, dağdaki evinde
yalnız kalarak dağa giren insanları yemeğe,
kalkar. Herşeyi yutabilir. Bazı m asallarda
Yamanba, kadın Oni olarak ifade edilmekte
dir. Bazen insan kılığına bürünür, insanlarla
evlenir:
"Bir adam fakir olduğundan hiç yemek
yemeyen bir kadınla evlenmek ister. Birkaç
gün sonra, gerçekten hiç yemeyen ve çok sağ
lam bir kadın karşısına çıkıp onunla evlenir.
Bir süre sonra adam, depodaki pirincin çok
çabuk azaldığım görünce bir gün evden çık
tıktan sonra tekrar eve dönerek, çatıdan karı
sını izler. Kansı, adam gidince hemen yemek
yapmaya başlaf. 1800 litre pirinç pilavı ve bir
büyük tencere dolu çorbayı saçlarının içinde
ki büyük ağzı ile yemece başlar. Adam kansının Yamanba olduğunu anlar. E rtesi gün
adartı onu kovmaya başlayınca Yamanba onu
büyük bir kovaya koyarak dağa gider. Adam
yolda gizlice kaçar. Yamanba, bunu hiç farketmeden dağa dönüp arkadaşlanyla içki iç
meye başlar. Yamanba yemek için kovayı
açınca adamm kaçtığını anlar, ve hemen, onu
yakalamaya gider. F akat adam, yol kertanndaki Şohu (îris),^1" ve Yomogi (pelin otu )nin
arkasına saklanır. Bu bitkilere dokununca el
lerinin çürüyeceğini bilen Yamanba, artık
onu yemekten vazgeçerek dağa döner" ^
Yamanba örümceğe de dönüşür. Y ukarı
daki masalın benzerinde kadın yemek yerken
başkası tarafından görülünce örümcek şekli
ne dönüşerek adamı yemeye kalkar.
İnsanlan yiyen korkunç Yamanba, bazen
insanlara yardım eder, evlenmede görücülük
bile yapar.
"Çok güzel bir kız bir gün dağda yolunu
kaybeder. Bir süre dolaştıktan sonra bir ev
bulur. Evin kapısını çalınca beyaz saçlı, yaşlı
bir kadın çıkar. Kız evde bir gece kalmayı is
ter, Yaşlı kadın da bunu kabul eder. Kadının
gözleri parlak, ağzı ise kulaklanna kadar çat
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la k tır.. Y aşlı kadra kendisinin korkunç Ya
manba olduğunu ve kızı yiyebileceğini söyler.
Fakal kız çok yorgun olduğu ve hiç yürüyem«’.v<4 « Lrı için Yamanba tarafından yenilmeyi
dt- ;:<*/.< alarak kalmayı ister. Sonunda Ya
man bu gülerek şimdiye kadar yenmesini iste
yen insan görmediğini, böyle olunca ona yazık
olacağını, artık kızı yiyemeyeceğini söyler ve
ona sihirli, m antoyu verir. Mantoyu giyince
kızın istediği şeyler gerçekleşir. İstediği şey
leri alabilir.”24
"Bir genç evlenmek ister fakat fakir oldu
ğu için kimse onunla evlşnmek istemez. Bir
gece evine yaşlı bir kadın gelir. Ona gelin ge
tireceğini söyler. Bir gece evinin bahçesinde
gürültü olur. Sepetin içinde güzpl bir prense
sin yattığını görür. Prenses başka yere gelin
olarak giderken yaşlı kadın (Yamanba) tara
fından kaçırılmıştır. Yaşlı kadın görücü olup
onlart evlendirdiği için kaçarsa yiyeceğini
söyler."25
(3) A rrianocaku
Amanocaku, kötü niyetli ve başkalarının
düşüncelerini anlayıp tak lit yeteneği ile in
sa n lara karşı çıkan ve sonunda yenilerek
mahvolan bir yaratıktır. T ırnaklan çok uzun
ve Birtmda d ikeller vardır. İnsancılığına gi
rer.
"Yaşlı bir kadın nehirde çamaşır yıkarken
bir kavun bulur. Kavunu eve götürüp koca
sıyla kesmek üzere iken kavundan bir kız ço
cuğu çıkar. Kız çocuğu büyüdüğünde güzel bir
kız olur. Güzel kumaş dokur. Bir gün kız evde
yanlızken Amanocaku gelip onu öldürür.
Amanocaku kızın kılığına girer. Amanocaku
olan kız, zengin bir adamla evlenmek için dü
ğün günü evden çıktığında bir karga kızın
Amanocaku olduğunu söyler. Yaşlı k a n koca
şüphelenerek kızm yüzünü yıkattığında onun
Amanocaku olduğunu anlarlar. Onlar kızarak
Amanocakuyu iyice döverler."2® Japonya'nın
kuzey doğu bölgesinde bu m asaldaki Amanocaku'nun yerine Yamanba veya Oni kullanıl
mıştır,
,
(4) T engu
Dağlarda yaşayan efsanevi bir yaratıktır.
Tengu adı Budizmden kaynaklanm ış. Ağzı
karganın gagası gibi olup, burnunda sadece
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delikler vardır. Çok uzun burnu olanları da
vardır. Omuzunda kartal gibi büyük kânatlan vardım Tengu» Oni kadar kötü niyetli olma
yıp, dağ tan n sı veya dağ adamı olarak düşü
nülmüştür.
"Yaşlı bir adam bir gece dağda yürürken
bir yerde ateş görür. Ateşin etrafındtukırmızı
yüzlü, mavi burunlu ve korkunç gözleri olan
insanların içki içip şarkı söyleyerek oynadıklan n ı görür. Dikkatle baktığında onların in
san olmadıklarını fark eder. O m uzlarında
büyük k an a tla n vardır. O nlar büyük Tengu,
küçük Tengu ve karga Tengulardır"27
T engulann insanı yiyenleri de vardır.
Ama rastgele yemezler.
"Bir adam ağa ile görüşmek için dağda
yürürken gece olur. Bir ağacm altında yatar.
Bu Arada Tengular uçarak ağacın dalm a ge
lir. Biri yatan adamı yemek ister. F akat öbü
rü, onu ağa çağırdığı için yemelerinin iyi ol
mayacağını söyler.”2®
Tengutkun sihirli araçlan n d an giyenleri
görünmez hale getireto m anto2® ve istediği
şeyler çıkartabilen su kabağı vardır.30
(5) K a p p a (N ehir çocuğu)
Nehir, göl ve denizlerde yaşayan efsanevi
bir y aratık tır. Kappa, eskiden su tannsıydı.®1 Görünüşü 12-13 yaşlarındaki çocuktur.
Vücudu san, başmda bir tabak vardır. Taba
ğın çevresinde saç vardır. Tabağın içinde su
olduğu sürece gücünü kaybetmez. Kollar sağa
sola uzar. Güreş yapmayı ve salatalık yemeyi
sever. İnsan kalçasını sevdiği için insanları
suya çekip boğdurur diye korkutulm uştur.
Tersine insanlara yardım etmek amacıyla pi
rinç tarlasında fide dikenler, sulama yaptanlarda vardır.
' Kendi pirinç tarlasına hiç sü gelmediğine
üzülen bir ağa, köy tanrısına dua eder. Rüya
da ta n n onun kızını nehirde yaşayan Kappa'ya verirse suyun geleceğini‘söyler."®2
(0) F a k ir T a n n s ı .
Fakir insanların .evinde kalan tanrıdır.
Fakir tannsım n kaldığı ev genellikle zengin
olamaz. Fakat çok çalışkan olanların evinde
kalan fakir tan n sı, bir gün sahibi zenginle
şince evini terk eder, onun yerine uğur tan n sı
gelir.

57

"Fakir bir adam evde oturduğunda ta 
(Onyudo)3® ile beraber uğur tanrısı geldiğin
de onu kovar. Uğur ta n n sı kaçarken sihirli
vandan acayip bir adam iner. Kenâisi fakir
ta n n s ı olduğunu ve uzun zam andır onun
çekici unutur. Fakir tanrısı' onu alıp istediği
evinde kaldığını, fakat evine artık uğur tanrı
herşeyi çıkartır. Fakir tan n sı artık uğur tan 
rısı olur.’’37
sı gelebileceği için gitmek istediğini söyleri’’®3
2. İNSANLARA İYİLİK YAPAN
(4) Cizo N
YARATIKLAR
Cizo, Budizm'deki bir tanrıdır, insanları
Japon m asallarında birçok tanrı insanla
dertlerden kurtarır, özellikle insan öldükten
ra iyilik yapar.
f
sonra cehennemde acı çekmekten k urtarır.
Halk, Cizo’nun taş heykelini yollara koyarak
(1) D ağ T a n n s ı
tapm aktadır. Cizo’nun sağ elinde baston, sol
Dağ tanrısı beyaz sakallı, yaşlı adam ola
elinde
teşbih vardır.
rak insanların karşısına çıkar.
"Bir
yılbaşı gecesi fakir ama çok dürüst
"Yaşlı bir adam dağda çalışırken yanına
olan yaşh adam yolda yürürken üç Cizo'yu
beyaz sakallı bir dağ tanrısı gelir. Dağ tannsı
görür, onlann yağmurdan üşümüş gibi halini
ona, gençleştiren içkiden ısmarlar. Adam 27gören adam, yılbaşı için pirinç alm aktan vaz
28 yaşlarında bir genç olur. Gençleşen kocası
geçer. O para ile Cizo’lar için Şemsiyeler alır.
nı gören yaşh kansı da dağa gidip dağ tan rı
sından içki ister, bir kadeh içince gençleşir., Ertesi sabah erken saatte Cizolar adamın'evi'
ne gelip içi altın ve gümüş ile dolu ağaç bıra
Fakat kadın bir kadeh daha ister. İkincisini
kır."3®
içtiğinde bebek olur."34
(5) T en n in (Gök in san ı)
(2) Y ılbaşı T a n rısı
Gök
dünyasında yaşayayarak havada
Japon kültüründe yılbaşının önemi çok
uçan doğaüstü bir varlıktır. Kökeni Hindisbüyüktür. Yılbaşı bayramı üç gün sürm ekte
tandaki halk inançlanna dayanır. Budizmde
dir. Yılbaşında yeni yılın tarım ürünlerinin
de üstün varlık olarak nitelendirilmektedir.
bereketli olmasını diterler, evlere yılbaşı tanTennin güzel kadındır. Cennette müzik çalar,
nsım n geldiği inanılmaktadır.
cennet
çiçeği dağıtır. Kuş tüylerinden yapıl
Yılbaşı tanrısı insanların önüne çıkarken >
mış hafif ve güzel elbise giyerek havada uçar,
beyaz saçlı yaşlı adam veya çocuk kılığına gi
insanlarla evleneni de vardır. Aklıyla kocası
rer,
n
a yardım eder.
"Yaşlı bir adam yılbaşı için evin kapısına
"Bir gencin evine Tennin gelip onun karı
çam ağacı bağlarken yanm a küçük çocuk ge
sı olmak ister. Tennin adam ile evlenir. Her
lir; Çocftk adamı rahatsız eder. Sonunda yaşh
gün güzel güzel kumaş dokur.”3®
adam kızarak çocuğu yakalamaya çalışır. Ço
Tennin elbisesini çıkartıp gölde yıkanır
cuk köprünün altına saklanır. Yaşlı adam
ken
bunu seyreden bir genç adam elbisesini
oraya geldiğinde bir torba dolu para bulur.”35
saklar.
Elbisesi olmayınca Tennin göğe döne
(3) U ğ u r T a n rısı
mez,
onunla
evlenir. Tennin çok güzel olduUğur ta n n sı zenginlerin evinde kalır veya
ğuAdan adam her zaman onu seyreder, hiç
uğur tanrısının kaldığı ev zengin olur. Bir
çalışmaz Tennin kendi resmini kocasına v e
adam olarak insanların karşısına çıkar. Uğur
rir. Adam her zaman resmine bakarak ta rla
tanrısınında istediği herşeyi çıkartabilen bir
da
çalışmaya başlar. Bir gün Tennin'in resim
ahşap çekici vardır. Sihirli çekici fakir tannsı
rüzgarla havaya uçarak kralın bahçesine dü
alınca uğur tanrısına dönüşebilir.
şer. Resmi gören kral, Tennin ile evlenmek is
"Genç kan kocanın evinde uzun zamandır
ter. Onu aratıp, sonunda saraya getirir. Ten
fakir tanrısı kalır. F akat k a h koca çalışkan
nin kocasından aynlırken üç tane şeftali çe
olduklanndan zenginleşmeye başlar. Artık fa
kirdeği bırakır. Çekirdekleri ektikten üç yıl
kir tanrısı onların evinde kalamaz olur. Bir
sonra meyve olduğu zaman meyveleri saraya
yılbaşı gecesi evin üstünde oturan kel adam ı
satmasını ister. Üç yıl sonra adam saraya şef
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tali satm aya gelir. Adamın sesini duyan Ten
Yılan, balık, kurbağa, kuş» (turna, leylek,
çalı bülbülü) tilki ve kediler güzel kadın kılı
nin kralın önünde ilk defa güler. Onun güldü
ğına girip insanlarla evlenir.
ğüne çok sevinen kral, şeftaliyi satan adam
ile elbise değiştirir. Kendisi satıcı gibi dolaş
"Dağda yaşayan bir genç,bir turnayı tu 
maya başlar. Saraydan çıkıp yine içeri gir
zaktan kurtarır. Bir gece çok güzel bir kadm
mek istediğinde sarayın bekçisi onu kovar.
onun evine jjehp onunla evlenmek ister. Ev
Ondan sonra Tennin ve adam sarayda m utlu
lendikten sonra dolabın içine kapanıp çok gü
yaşar."4®
zel kumaş dokur. Adam bunu şehire götürüp
pahalıca satar. Kral istediği için yine kumaş
3. İNSAN KILIĞINA GİREN
HAYVANLAR
dokumaya çalışır. Yanlız bir hafta dolabın
içinde dokurken hiç görmemesini söyler. F a
Bazı'hayvanlar insan kılığına girip insan
kat adam hir hafta sonra m eraklanıp dolabı
larla tem as kurm aktadır.
(1)
İn s a n k ılığ ın a g ir e r e k in s a n la r ıaçınca içinde çıplak tum anın tüylerinden ku
m aş dokuduğunu görür. Turna, kendisinin
k a n d ıra n h a y v a n la r;
tuzaktan kurtulan turna olduğunu ve görül
A) T ilki
düğü
için artık gitmesi gerektiğini söyler.”4®
Tilkiye Japonya’da eskiden kutsal hayvan
Bu çeşit m asallardaki ortak konu, kadı
olarak değer verilm iştir. E srarengiz yönü
nın hayvan öldüğünü saklam ası,insanla ev
güçlendikçe tarım ülkesinin başlıca tanrısı
lenmesi ve sonra hayvan olduğu belli olduğu
olarak tapınılmaya başlanmıştır.
zaman
boşanarak gitmesidir. Kadının hay
M asallardaki tilki ise o kadar kutsal ol
vandan
insana dönüşme motifi, batı ülkele
mayıp insan kılığına girerek insanları kan
rindeki m asallarda hiç görülmeyip sadece J a 
dırmaktadır.
ponya ve çevresindeki kabilelerde görüldüğü
"Tek gözlü yaşlı bir adam, bir’ gece eve
sanılmaktadır.44
geldiğinde kansı onun çift göz olduğunu gö
4.
MEYVELERDEN DOĞAN VE
rü r ve onun tilki olduğunu fark eder. Karısı
NEHİRÎN ÜST BAŞINDAN GELENLER
tilki olan kocasını yakalar. Gerçek kocası eve
Su kabağı veya kavun gibi içi boş olandönünce çift gözlü olanı öldürüp tilkinin çor
meyvenin içinde kalarak suyun üzerinde yü
basını yaparlar."4 *
zerek gelen masal kahram anı motifi, Büyük
B) T a n u k i (a rac co o n dog)
Okyanus adalarındaki m asallarda yaygm ola
Tanuki, Doğu Asya'da yaşayan köpeğe
rak anlatılm ıştır.4®
benzeyen bir hayvandır. D ağlarda y a ş a r
Japon m asallarında da aynı motif görül
Gövdesi kalın, kulakları küçük ve yuvarlakr
mektedir.
tır.
"Yaşh bir kadın nehirde çamaşır yıkarken
T anuki de tilki gibi insan veya başka şey
nehrin
üst, başından gelen büyük şeftaliyi
lere dönüşüp insanları kandırm aktadır.
alıp eve götürür. Evde kesmek üzere iken
"Yaşh bir adam ın karısı evde çalışırken
içinden bir erkek bebek çıkar. Bebek büyüdü
komşu kadına dönüşen Tanuki gelip yaşlı ka
ğünde Japonya'nın en güçlü çocuğu olur ve
dını öldürür. Kocası eve geldiğinde bu sefer
Oniler ile savaşmaya gider."4®
yaşh kadının kılığına giren Tanuki kocasına
Aynı şeftaliden köpek yavrusu da çıkabi
gerçek kariBinın çorbasını içirdikten sonra
lir.
gülerek kaçar. Yaşlı adam, karısının öldürül
"Yaşlı bir kadın nehirde çamaşır yıkarken
düğünü ve kendisinin kandırıldığım anlayın
suda büyük bir şeftali görür. Bunu alıp eve
ca ağlar. Onu gören tavşan öcünü almak için
götürür, Şeftali köpek yavrusu olur, yaşh karı
T anuki’ye m eydan okur. Sonunda Tanuki
koca köpeği büyütürler. Bir gün köpek yaşlı
Ölür.”42
adamı dağa götürüp bir yeri kazmasını ister.
(2X İn s a n k ılığ ın a g irip İn sa n la rla ev 
Oradan para ve mücevherler çıkar."47
le n e n h a y v a n la r:
Kavundan doğan kız, Trabzon hurm asın
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dan doğan çocuk bambudan doğan kız m asal
ları da vardur.
5)
KÖTÜ NÎYETLÎ İNSANLAR
Japon m asallarında bu grupta en yaygın
olan tip komşu ihtiyar adam (veya k a n ko
cad ır. îyi niyetli yaşlı adamın zeryjinleştiğihi
görünce, o da aynı şekilde zengin olmak ister.
Fakat aç g6zlü olduğundan her şeyi kaybeder
ya da cezasını çeker,
"Yaşlı bir adam bir gün köpeği ile dağa gi, dip köpeğin götürdüğü yeiri kazınca oradan
para ve mücevherler çıkar, zengin olur. Bunu
gören komşu adamı köpeği kiralayıp aynı şeyi
yapmaya çalışır. F akat yeri kazdığında ora
dan yılan, böcek gibi şeyler çıkar.”4®
"Sol yanağında büyük şiş olan yaşh bir
adam, bir gece dağda kaldığında Tenguların
alemini görür. O nların müzikli eğlencelerini
görünce kendisi de fark etmeden şarkı söyle
yerek oynamaya başlar. Adamın sesi ve oyu
nu çok güzel ve ilginç olduğu için Tenguîar
adamı beğenir, ertesi günü de gelmesini ister?
ler. Gelmesini unutm am ak için adamın şişini
em anet olarak alırlar. Adam artık yanağında
şişsiz eve döner. Bunu duyan komşu yaşlı
adam sağ yanağındaki şişi aldırmak için dağa
gider. Tenguların alemine katılır. F akat bu
adam ne güzel şarkı söyler ne de güzel oyun
oynar. Tenguîar kızıp daha önce aldığı şişi o
adamın sol yanağına yapıştınrlar."4®
Üvey annelerde masal kahram anına kö
tülük yapar.
”Bir kralın eşi, bir kız "Tamanoçu" ve bir
oğlan "Kaniharu" doğurduktan sonra ölür.
Ondan sonra kral 10 sene evlenmez, fakat so
nunda evlenmeye k arar verip kumaş dokuyan
güzel bir kadın ve iki kızını saraya götürü?.
K ralın asıl çocuğu olan Tamaüoçu'nun
Saga kralına gelin gitmesi k aran verilir. Dü
ğüne bir gün kala, üvey annesi Tamanoçu'yu
kaynayan sıcak suyun içine atarak Öldürür,
onun yerine üvey annesinin kızı kralla evle
nir."®^
"Üvey annesi kızı istemediği içul kocasına
evden gitmek istediğini söyler. Kocası da kızı
nı kovmaya k arar verir. Bir gün onu dağa gö
tü rü p iki kolunu baltayla kesip kaçar. Bif
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genç, kıfcı görünce eve götürür, onunla evlenir."®*
Genellikle üvey annesinden kötülük gö
ren kız, sonunda onu altederek m utlu evliliği
ni yapar;
SONUÇ
Japon, m asallanndaki olağanüstü karak
terlerin özellikleri şunlardır:
I
1) Japon m asallanndaki doğaüstü k arak
terlerin büyük kısmı, din ve inançla ilgilidir.
Japon m asallanna mitolojinin büyük etkisi
olması, ve Japon halkının yaşam ında din ve
halk inahcmın önemli yer tutm ası bunun ne
deni olarak dÜşünülmektedir. Budizm, Şintoizm ve halk inancının kanşım ı içinde Japonlan n inandığı tan n lara, hem halk tarafından
tapılıyor, hem de halk bu tanrılardan korku
yor.
2) Bazı hayvanlar gerektiğinde iriBan kılı
ğına ginnektedir:
a) însanlan kandırm ak için
b) Karşılıklı yardim için, veya insanlarla
evlenmek için.
4)
Kötü niyetli insanlar, genellikle komşu
olan yaşlı adam (veya k a n koca) ve üvey an
nelerdir. M asallarda da aç gözlü olmanın köy
hayatında olumsuz etkisi olduğu anlatılbııştır.
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