HALK ANLATMALARINDA
“SANDI⁄A KOYARAK DEN‹ZE ATMA”
MOT‹F‹ ÜZER‹NE
Yrd.Doç.Dr. Esma fi‹MfiEK

Kullan›l›fl gayesine göre, bazen
genç k›zlar›n çehizinin, bazen de çeflitli
eflyalar›n veya mutfaktaki yiyecekerin
sakland›¤› sand›k, baz› durumlarda da
ölüme mahkûm edilen insanlar›n kapat›ld›¤› yer olmufltur. Ölüm ise, bir insana
verilebilecek belki de en büyük cezalardan biridir.
Halk edebiyat›n›n anlatmaya dayanan (narrative) türleri içerisinde yer
alan destan, masal, efsane ve halk hikâyelerinde, de¤iflik sebeplere ba¤l› olarak
kahramanlar›n sand›¤a kapat›ld›¤›n›
görmekteyiz. Özellikle halk hikâyesi ve
destanlarda manevî gücü, akl› sembolize
eden “ak saçl› ihtiyar” gidilen yerlere
özel sand›klar içerisinde götürülerek,
yap›lan ifllerde, onun fikir ve tecrübelerinden istifade edilir.1 Bazen de, kaç›r›lan kahramanlar bu sand›klarda saklan›r (Sevdakâr fiah ile Gülenaz Sultan
Hikâyesi).2
“Sand›¤a koyarak denize atma” motifi de, bu uygulamaya ba¤l› olarak ortaya ç›km›fl bir düflünce olabilir. ‹lk örneklerini mitolojide ve Hz. Musa’n›n do¤umu hadisesinde gördü¤ümüz bu motifin
kullan›l›fl sebebi de yerine göre de¤ifliklikler arzetmektedir. Bir veya iki insan›n bir sand›¤a konulup denize b›rak›lmas›n›n sebeplerini, tesbit edebildi¤imiz
metinlerden hareketle flu flekilde s›ralayabiliriz:
1. Ölümden Kurtarmak Gayesi ile
Sand›k ‹çerisinde Denize Atma
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2. ‹stenilmeyen Bir ‹flten Dolay›
Kahraman› Cezaland›rmak Gayesi ile
Denize Atma
a) Evlenmeden Hamile Kalan
Genç K›z Bu fiekilde Cezaland›r›l›r
b) Baba, Birbirini Seven Gençlerin Aflk›na Mani Olmak için, Her ‹kisini
de veya Sadece Erke¤i Denize Att›r›r
c) Hain Akraba (Üvey anne, kardefl), K›skand›¤› veya Sevmedi¤i Yak›n›n› Yok Etmek ‹ster
ç) Di¤erleri
3. Kahraman›n, Kendi iste¤i ile
Özel Bir Sand›k içerisinde Denize At›lmas›
4. Düflmanlardan Korunmak Gayesi ile Denize At›lma
fiimdi de, bu maddeleri örnekleriyle
inceleyelim:
1. ÖLÜMDEN KURTARMAK GAYES‹ ‹LE SANDIK ‹ÇER‹S‹NDE DEN‹ZE ATMA:
Bu bölümün en güzel örne¤ini, Hz.
Musa ile ilgili k›ssada bulabiliriz. ‹lgili
bölümde; Firavun, rüyas›nda Beytü’l
Mukaddes taraf›nda bir ateflin zuhur
edip, M›s›r’da K›btîlerin evlerini yakt›¤›n›; fakat Benî ‹srail’den hiç kimsenin
evinin yanmad›¤›n› görür. Bu rüya, Benî
‹srail’den bir çocu¤un do¤up Firavun’un
mülkünün zevâline sebep olaca¤› fleklinde yorumlan›r. Bunun üzerine Firavun,
Benî ‹srail’den do¤acak erkek çocuklar›n
öldürülmesini emreder. Musa dünyaya
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gelince, anas› onu bir sand›¤a koyarak
Nil’e b›rak›r. Firavun’un zevcesi Asiye,
onu al›p büyütür.3
Bir baflka rivayete göre de Firavun,
fazla ço¤ald›klar› için ‹srailo¤ullar›’ndan
do¤an erkek çocuklar›n öldürülmesini
emretmifl, Musa’n›n annesi de, çocu¤unu
öldüreceklerini anlay›nca, onu etraf›
ziftle kapl› bir sepet içine koyup Nil nehrine atm›flt›r.4
Bu hadise, Tevrat ve Kur’ân-› Kerim’de de anlat›lmaktad›r. Tevrat’ta: “Ve
M›s›r kral›, birinin ad› fiifra ve öbürünün ad› Pua olan ‹brânî ebelere söyledi
ve dedi: ‹brânî kad›nlar için ebelik hizmetini yapt›¤›n›z ve onlar› do¤urma iskemlesi üzerinde gördü¤ünüz zaman,
e¤er bir erkek çocuksa, onu öldüreceksiniz; fakat k›z ise, o yaflayacakt›r…” (Ç›k›fl-I / 15-16). “Ve Levi evinden bir adam
gitti ve bir Levi k›z›n› ald›. Ve kad›n gebe kal›p bir erkek çocuk do¤urdu; ve
onun güzel oldu¤unu gördü ve üç ay onu
gizledi. Ve onu art›k gizleyemeyince,
onun için sazdan bir sepet al›p harç ve
ziftle s›vad›; ve içine çocu¤u koyup, ›rma¤›n kenar›nda sazl›¤›n içine b›rakt›. Ve
k›z kardefli, ona ne olaca¤›n› bilmek için
›rma¤a indi ve onun k›zlar›, ›rma¤›n kenar›nda yürüyorlard›; ve sazl›k aras›nda
sepeti görüp, onu getirmek için cariyesini gönderdi. Ve onu aç›p çocu¤u gördü ve
iflte çocuk a¤l›yordu. Ve ona ac›y›p dedi:
Bu ‹branîlerin çocuklar›ndan biridir.”
(Ç›k›fl-II/1-6)5 fleklinde ifade edilir.
Ayn› konu Kur’ân-› Kerim’de flu flekilde geçmektedir: “Musa’y› sand›¤a koy;
sonra onu denize (Nil’e) b›rak; deniz onu
k›y›ya ats›n da benim düflman›m ve
onun düflman› olan biri onu als›n. (Ey
Musa! Sevilmen) ve benim nezaretimde
yetifltirilmen için sana kendimden sevgi
verdim.”
(Musa (a.s.)’›n annesi, Firavun’un
di¤er erkek çocuklar gibi kendi o¤lunu
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da öldürmesinden endifle ediyordu. Bu
yüzden yukar›daki ayette belirtilen ilâhi
iflarete uyarak, o¤lunu denize veya Nil
nehrine b›rakt›. Kar›s› Asiye ile bahçesinde gezinen Firavun, suda gördü¤ü
sand›¤› ç›kartt›r›p içindeki çocu¤u görünce flafl›rd›. Ayette belirtildi¤i gibi, Allah’›n Musa’ya bir lütfu olarak, çocu¤a
karfl› garip bir sevgi hissetti. Hz. Musa’n›n ablas›, kardefline ne oldu¤unu
araflt›r›p, sorufltururken, ona bir süt annesi arand›¤›n› ö¤rendi. Bunu f›rsat bilerek Firavun’un saray›na gitti.)”
(Tâ hâ - 39)
“Hani, k›z kardeflin gidip, ‘Ona bakacak birini size bulay›m m›?’ diyordu.
Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endifleden kurtard›k. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için y›llarca
Medyen halk› aras›nda kald›n. Sonra,
takdire göre (bu makama) geldin ey Musa!”
(Tâ hâ -40)
“Musa’n›n anas›na; Onu emzir, kendisine zarar gelece¤inden endiflelendi¤inde onu denize (Nil Nehrine) b›rak›ver, hiç korkup kayg›lanma, çünkü biz
onu sana geri verece¤iz ve onu peygamberlerden biri yapaca¤›z, diye bildirdik.
Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk
olarak (nehirden) ald›. O, sonunda kendileri içi bir düflman ve bir tasa olacakt›.
fiüphesiz Firavun ile Hâmân ve askerleri yanl›fl yolda idiler. Firavun’un kar›s›
(sepetin içinden erkek çocuk ç›k›nca kocas›na:) Benim ve senin için göz ayd›nl›¤›d›r! Onu öldürmeyin, belki bize faydas› dokunur, ya da onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar (iflin sonunu) sezemiyorlard›. Musa’n›n anas›n›n yüre¤inde
yaln›zca çocu¤unun tasas› kald›. E¤er
biz, (vâdimize) inananlardan olmas› için
onun kalbini pekifltirmemifl olsayd›k, ne35

redeyse ifli meydana ç›kacakt›. Annesi,
Musa’n›n ablas›na: Onun izini takip et,
dedi. O da, onlar fark›na varmadan
uzaktan kardeflini gözetledi.”
(Kasas - 7-11)
Hadisenin Kur’ân-› Kerim ve Tevrat’ta anlat›l›fl flekli birbirine yak›nd›r.
Her ikisinde de Firavun’un, ‹srailo¤ullar›’ndan do¤acak erkek çocuklar›n›n derhal öldürülmesi için emir ç›karmas› ve
Musa do¤duktan sonra annesinin onu
bir sepete veya sand›¤a koyarak Nil
Nehrine / denize b›rakmas› ortakt›r.
Her ne kadar Tevrat’ta çocuk (Musa),
sand›k yerine sepete konuluyorsa da, sepetin etraf›n›n ziftlenmesi, onun da sand›k kadar su geçirmeyen ve koruyucu nitelikte oldu¤unu göstermektedir.
Burada, belirtmemiz gereken bir
husus vard›r. Birçok masal ve halk hikâyesinde oldu¤u gibi, Hz. Musa’n›n denize
veya Nil nehrine terkedilmesinin sebebi
de onu öldürmek için de¤il, bilâkis
ölümden kurtarmak içindir. Neticede,
Hz. Musa, suya at›larak ölümden kurtulur.
Bu k›ssan›n bir benzeri de, Tunceli’nin Hozat ilçesinde anlat›lan; “Bir
Devrin Padiflah› “ adl› masalda görülmektedir. Masalda, herkesin “Allah” diye tapt›¤› adam, hocaya ne zaman ölece¤ini sorar. Hoca da o y›l do¤acak olan bir
çocu¤un elinden ölece¤ini söyler. Adam,
do¤acak bütün çocuklar›n öldürülmesini, k›zlara ise dokunulmamas›n› emreder. Her yer aran›r, sadece bu adam›n
komflusu Davud’un han›m›n›n hamile oldu¤u tesbit edilir. Durumu bilen kad›n,
çocu¤u dünyaya getirince, sand›¤›n içine
yerlefltirerek, bir hamal ça¤›r›p, suya atmas›n› söyler. Ancak, hamal, deniz yerine yukar›da zikredilen adam›n havuzuna atar. Adam, bu çocu¤u önce öldürmek
isterse de etraf›ndakilerin sözü ile fikrinden vazgeçip, kimi emerse ona evlat
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verece¤ini söyler. Çocuk, Davut’un evinde kal›r.
Büyüdü¤ünde müslüman olan ve
bütün putlar› k›ran çocuk, bu adam›n
aya¤›ndaki sine¤i öldürmek isterken,
onu da öldürür. Böylece, kehanet gerçekleflmifl olur.6
Birçok yönüyle, Hz. Musa ile ilgili
k›ssan›n masallaflm›fl flekli olan bu metinde de, ölüme mahkum olan çocu¤un
sand›k içerisinde suya at›lmas›, onun
kurtuluflu olmufltur.
Yunan Mitolojisinde de, Hz. Musa
k›ssas›n› hat›rlatan bir destan (Perseus
Destan›) vard›r: Sihirbazlar, Argos kral›na, k›z› Danae’den olacak bir çocu¤un
kendisini öldürece¤ini söylerler. Kral,
k›z›n›, sadece tepesindeki delikten hava
ve ›fl›k alan ve her yeri demir olan bir
odaya hapseder. Zeus, bir “alt›n ya¤muru” flekline girerek, k›z›n yan›na gider.
K›z, Zeus’tan hamile kal›p bir erkek çocu¤u dünyaya getirir,
Argos kral›, durumu ö¤renince, ikisini de öldürmeye k›yamayarak, bir sand›k yapt›r›p, ana ile o¤lunu içine koyarak denize att›r›r. Denizde sürüklenen
sand›¤a Zeus yard›m eder ve Diktis adl›
bir bal›kç› taraf›ndan kurtar›l›r.
Y›llar sonra, bir yar›flmada Danae’nin o¤lu Perseusun att›¤› disk, bir
ihtiyara çarparak, onu öldürür. Bu ihtiyar, onun dedesidir.7
Bir çok yönüyle, Hz. Musa ile ilgili
k›ssaya benzeyen bu efsanede de, kehanetin gerçekleflmesi engellenememifl, suya at›lan çocuk kurtulmufltur.
Azerbaycan sahas› ile yurdumuzun
muayyen yerlerinde (Sivas, Kars, Osmaniye, Kadirli vs.) anlat›lan “Mahmut ile
Nigar” (Hal Mahmut) hikâyesinde, k›z›n›n Mahmut’u sevmesine karfl› ç›kan baba, her ikisinin de öldürülmesini emreder. Ancak, gençlerin ölümüne raz› olmayan amcalar›, belki kurtulurlar ümiMillî Folklor

diyle, ikisinin bir sand›¤a konulup denize at›lmas›n› teklif eder. Padiflah kabul
eder. Bir sand›k yapt›r›l›r, âfl›klar bu
sand›¤a konularak, a¤z› ziftle kapat›l›p
denize at›l›r. Sand›k, sürüklene sürüklene, y›llar sonra Mans›rl› fiah›’n›n ba¤›na
gelir. Ölmüfl olan kahramanlar, Hz. H›z›r’›n yard›m›yla yeniden canlan›rlar.8
Hikâyenin di¤er varyantlar›nda, sand›ktan ölü olarak ç›kar›lan âfl›klar› Karacao¤lan diriltir.9
Bu hikâyede de, ölüme mahkum
edilen kahramanlar›n sand›¤a konulup
denize at›lmas›yla, ölümden kurtulduklar› görülmektedir. Bir nev’î, kahramanlara verilen ceza, ölüm fleklinin de¤ifltirilmesiyle mükâfata dönüflmüfltür.
“Gül ile Sinaver” masal›nda da ayn›
konu ifllenmifltir. Kaptan, kendisinin evlenece¤i k›z (padiflah›n k›z›) ile evlat
edindi¤i Sinaver’in evlendi¤ini görünce
çok k›zar ve onu öldürmeye karar verir.
Kaptan›n akl›ndan geçenleri tahmin
eden k›z: “Bunu denize ataca¤›n› biliyorum, buna mani olamam. Ama, öyle bir
sand›¤›n içine koyacaks›n ki, doktorlar,
o sand›¤›n içine k›rk y›l su geçmeyece¤ine dair rapor verecekler.” der. K›z›n istedi¤i flekilde bir sand›k yap›l›p, o¤lan içine konarak denize at›l›r. Sand›¤› bir
oduncu bulur ve genci kurtar›r.10
Dikkat edilirse, burada da, öldürmek gayesi ile denize at›lmak istenen
genç, sand›¤a konularak at›l›nca bu cezadan kurtulur.
Neticede, yukar›da verdi¤imiz örnekerden hareketle diyebiliriz ki; bu bölümde; “sand›¤a koyarak denize atma”
motifi kahraman› öldürmek için de¤il,
aksine onu ölümden kurtarmak için uygulanm›flt›r. Öldürülmek istenen kahraman, bu flekilde yeniden hayat›na kavuflur.
2. ‹STEN‹LMEYEN B‹R ‹fiTEN
DOLAYI KAHRAMANI CEZALANDIRMillî Folklor

MAK GAYES‹ ‹LE DEN‹ZE ATMA
Bu bölümü dört bafll›k alt›nda inceleyebiliriz:
a) Evlenmeden Hamile Kalan
Genç K›z Bu fiekilde Cezaland›r›l›r:
Çeflitli vesilelerle, henüz evlenmeden hamile kalan genç k›z; hem ceza vermek gayesi ile, hem de öldürülmeye k›y›lamad›¤› için, bir sand›¤a konularak denize at›l›r. Bu bölümün en güzel örne¤ini, Mo¤ollar›n ve Cengiz Han’›n atas›
olan Alan-Kowa ile ilgili rivayette görmekteyiz. Ancak burada, Alan-Kowa k›z
de¤il, efli ölmüfl bir han›md›r. Efli öldükten bir süre sonra Alan-Kowa’n›n odas›na bir ›fl›k girer. Kad›n, bu ›fl›ktan hamile kal›r. Alan-Kowa’n›n annesi, k›z›n›n
hamile oldu¤unu duyunca telafllan›p, babas›na duyurmamak için, onu bir sand›k
içerisine kor ve Serûfl nehrine atar. Sand›¤› Dürlüg ilinden Dam - Buga ve Duvay bulur. Kad›n›n, k›rk gün sonra bir
o¤lu olur.11
Bir baflka rivayete göre de Cengiz
Han’›n anne taraf›ndan atas› olan Alt›n
Han’›n Ülemelik ad›nda çok güzel bir k›z› vard›r. Ülemelik, etraf› kapal› olan bir
kulede, pencereden günefle bak›nca hamile kal›r. Alt›n han ile han›m› bu durumdan utan›p, k›zlar›n›n yan›na k›rk
k›z daha vererek, bir alt›n gemiye bindirip denize salarlar. O¤uz Han’›n soyundan Tumavul Mergen, gemiyi bulup,
Ülemelik ile evlenir.13 Burada, her ne
kadar “sand›¤›n” yerine “gemi” geçse de,
sonunda yine denize at›lma ve bir ceza
verme vard›r. Bu ceza, namusa getirilen
lekenin temizlenmesi için uygulanm›flt›r.
Yunan mitolojisinin tesiriyle ortaya
ç›kan “Telephos Efsanesi”nde de ayn›
durum söz konusudur. Athena tap›na¤›n›n sahibesi olan ve evlenmemesi gereken kral›n k›z› Auge, evlerine misafir
olarak gelen Mora Yar›madas› kral› Ale37

os’dan hamile kal›r ve bir çocu¤u dünyaya gelir. Durumdan haberdar olan rahipler, bunu yakalay›p, diri diri bir tabutun içine koyarak, a¤z›n› çivilerle s›k›ca
kapat›p denize atarlar. Tabut, Bergama
k›y›lar›na gelince Kral Mysai’nin adamlar› taraf›ndan kurtar›l›r.13
“Alt›n Tas” adl› masalda da padiflah; içindeki suyu alt›na dönüfltüren tasa sahip olmak için bir gençle beraber
olan ve ondan hamile kalan k›z›n› evden
kovunca; cariyeleri bir sand›k yapt›r›p,
k›z› içine koyarak Murat nehrine atarlar. Sand›¤›, bir genç bulur.14
Verilen bu örneklerde, gayr-› meflru
flekilde hamile kalan genç k›za (kad›na)
ceza olarak, sand›k içerisinde denize
at›lmas› uygun görülmüfltür. Böylece,
evden kovulan k›z, kaderiyle baflbafla b›rak›larak, çocu¤unu baflka bir yerede
dünyaya getirir.
b) Baba, Birbirini Seven Gençlerin Aflk›na Mani Olmak için, Her ‹kisini de veya Sadece Erke¤i Denize
Att›r›r:
Hemen hemen bütün Türk dünyas›nda bilinen “Tahir ile Zühre” hikâyesini bu bölüme örnek olarak verebiliriz.
Zühre’nin babas›, k›z›n› vermek istemedi¤i için,Tahir’i bir sand›¤a koyarak deryaya sürgün eder.15 Hikâyenin Türkistan ve Azerbaycan varyantlar›nda padiflah (Zühre’nin babas›), Tahir’in öldürülmesini emreder. Ancak, Zühre cellatlara
para vererek, ölüm yerine bir sand›¤a
konularak denize at›lmas›n› sa¤lar.16 K›r›m varyant›nda Tahir, sand›k yerine bir
f›ç› içerisinde denize at›l›r.17 Böylece,
sand›k içerisinde denize at›lan Tahir, bir
müddet sonra bir baflka ülkenin padiflah›n›n veya paflas›n›n k›zlar› taraf›ndan
kurtar›l›r.18 Daha önce de belirtti¤imiz
gibi, “Mahmut ile Nigâr” hikâyesinde de,
âfl›klar›n, sand›¤a konulup denize at›lmalar›n›n sebebi, Nigâr’›n babas›n›n bu
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beraberli¤e karfl› ç›kmas›ndan dolay›
idi.19
Her iki hikâyede de kahramanlar›n
denize at›lmas›, aradak› sevgiye mani
olamaz. Tahir, sand›ktan kurtulduktan
sonra yine Zühre’nin peflinden giderken,
Mahmut ile Nigâr da sand›ktan ç›kar›ld›ktan sonra, Hz. H›z›r veya Karacao¤lan’›n duâs› ile yeniden canlan›p birbirleri ile evlenirler.
c) Hain Akraba (Üvey Anne,
Kardefl, vs.), K›skand›¤› veya Sevmedi¤i Yak›n›n› Bu fiekilde Yok Etmek ‹ster:
Burada, kahramanlar›n denize at›lmas›n›n sebebi, öldürmek veya yok etmek düflüncesinden dolay›d›r. Fakat, hiç
bir zaman bu arzular›na eriflemezler. Bir
çok masalda oldu¤u gibi; baflta zafere
ulaflm›fl gibi görünen hain, sonunda
ma¤lûp olur.
“Osiris ve ‹sis” adl› M›s›r mitolojisinde, fliddet taraftar› olan Seth, iyili¤i
ve güzelli¤i sembolize eden kardefli Osiris’i ortadan kald›rmak için tuzak haz›rlar. Bunun için de Osiris’in ölçülerine göre bir sand›k yapt›rarak, hile ile onun
sand›¤a girmesini sa¤lay›p a¤z›n› çivi ile
s›k›ca kapat›r ve al›p bir nehre f›rlat›r.
Nehir, sand›¤› denize sürükler. Kocas›n›n peflinden giden ‹sis, uzun maceralardan sonra onu bulur ve a¤z›na nefes vererek yeniden canland›r›r.20
T›pk›, “Mahmut ile Nigâr” hikâyesinde oldu¤u gibi burada da, ölen kahraman sand›ktan ç›kar›ld›ktan sonra ola¤anüstü bir flekilde yeniden canlan›r.
Yine, genifl bir sahada bilinen “Üç
Bac›” masal›n›n da hemen hemen bütün
varyantlar›nda, k›skanç kardefllerin, yi¤enlerine ayn› kötülü¤ü yapt›¤›n› görmekteyiz. De¤iflik yörelerde; “Galandar
Soltan”21, “‹çi Padifla”22 , “Küçük K›z ve
Ablalar›”23, “Üç Bac›”24 ve “Gülükan”25 gibi adlarla anlat›lan bu masalda, padiflaMillî Folklor

h›n o¤lu ile evlenen üç k›z kardeflten ilk
ikisi vaadini yerine getiremedi¤i halde,
küçü¤ü sözünde durup, alt›n perçemli
bir o¤lan ile inci diflli bir k›z çocu¤u dünyaya getirince, ablalar› bunu k›skan›r.
Kardefllerinin yan›na bir kedi ile köpek
yavrusu koyarak, çocuklar› bir sand›¤a
kapat›p denize atarlar. (Masal›n K›br›s
varyant›nda, çocuklar› denize atan nineleridir.26) Burada, çocuklar›n denize at›lmas›n›n sebebi k›skançl›kt›r. Teyzeler,
k›z kardefllerinin, padiflah›n o¤lunun yan›nda daha k›ymetli olmas›n› engellemek için, ona iftira edip, çocuklar› da ortadan kald›rmak düflüncesiyle denize att›r›rlar. Ancak, de¤iflik varyantlarda
tüccar (Türkmen), de¤irmenci (Azerbaycan), çoban (K›br›s), bal›kç› (Kosova,
Elaz›¤) veya dul bir han›m (Erzincan) taraf›ndan kurtar›lan çocuklar büyüdükten sonra, gerçekleri ö¤renip babalar›na
anlatarak, teyzelerinin cezaland›r›lmas›n› sa¤larlar.
Tunceli ve çevresinde anlat›lan
“Kaynana” adl› masalda ise cellatlar taraf›ndan de¤ifltirilen mektuplar› o¤lunun yazd›¤›n› zanneden anne, gelinini
ve iki çocu¤unu, içine su geçirmeyen bir
sand›¤a koyarak denize atar. Sand›¤› bir
bal›kç› bulur.27
Asl›nda bu masalda, kötülü¤ü yapan akrabalardan birisi de¤ildir. Mektuplar› getirip götüren cellatlard›r. Sand›¤a konulanlarda da farkl›l›k vard›r.
Daha önceki örneklerde, ya sevgililer, ya
da çocuklar denize at›l›rken, burada anne ve iki çocu¤u olmak üzere üç kifli birden at›lm›flt›r. Ama, di¤erlerinde oldu¤u
gibi, burada da suya at›lan kurbanlar,
ölmeden kurtar›lm›flt›r.
“Kufldilini Bilen fiehzade” veya “‹skender” ad›yla bilinen masalda ise, kahraman›n denize at›lmas›n› üvey anne ister. Üvey anne, kufllar›n; “Öyle zaman
gelecek, o¤lunuz Osman padiflah olacak;
Millî Folklor

biriniz eline su dökeceksiniz, biriniz de
peflkir tutacaks›n›z.” demesi üzerine çok
k›zar ve efline: “Ya benden ayr›lacaks›n,
ya o¤lan› kaybedeceksin” diye bask› yapar.
O¤lunu öldürmeye k›yamayan padiflah, içine su geçirmeyecek flekilde bir
sand›k haz›rlat›p, o¤lunu bu sand›¤a koyarak denize b›rak›r. Dalgalar, sand›¤a
vura vura bir k›y›ya ç›kar›rlar. Sand›¤›
motorcular bulur.28 Masal›n Azerbaycan
varyant›nda ise, sand›k baflka bir padiflah›n ülkesine gider, orada bir bal›kç›
bulup, genci kendisine evlat edinir.29
Bu örne¤imizde, k›skançl›k, hainlik ve kadere karfl› gelme düflüncesi,
gencin denize at›lmas›na sebep olmufltur. Üvey anne, hiçbir zaman sevmedi¤i
o¤lunun padiflah olaca¤›n›, kendilerinin
de ona hizmet edece¤ini ö¤renince, bunu
yok etmek istemifltir. Ama, denize at›lan
çocuk kurtar›larak, masal›n sonunda,
kufllar›n söyledi¤i sözler gerçekleflir.
Yukar›daki örnekleri topluca de¤erlendirdi¤imizde, daha çok üvey anne ve
kardefllerin k›skançl›k göstererek kahramanlar› ortadan kald›rmak, öldürmek
gayesi ile sand›¤a koydurtup denize att›rd›klar› görülmektedir.
ç. Di¤erleri:
“Seyfü’l Mülük” hikâyesinde padiflah, o¤lunu öldürdü¤ü zann›yla Seyfü’l
Mülük’ü bir sand›¤a koyarak denize att›r›r. Peri padiflah› genci kurtar›r.30 Di¤erlerinden farkl› olarak, burada, kahraman›n suya at›lmas›n›n sebebi, bir adam›
öldürmesinden dolay›d›r. Yani, “kana
kan” düflüncesiyle suya at›lm›flt›r. Ancak, suçsuz oldu¤u anlafl›l›nca, bir tesadüfle denizden kurtar›l›r.
3. KAHRAMANLARIN KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE ÖZEL B‹R SANDIK ‹ÇER‹S‹NDE DEN‹ZE ATILMASI:
Baz› durumlarda kahramanlar,
kendi istekleriyle, hatta bizzat kendile39

rinin haz›rlatt›klar› sand›klarla denize
at›l›rlar. Birbirinin varyant› gibi görünen ve de¤iflik bölgelerde; “Padiflah›n K›z› ve Hüsnü Yusuf”31, “Hint Padiflah›n›n
K›z›”32 ve “Gülbahar”33 adlar›yla anlat›lan masalda padiflah›n k›z›, âfl›k oldu¤u
genci bulmak için, yan›ndakilere, kendisini bir sand›k içerisinde denize atmalar›n› söyler. Yaln›z, “Hint Padiflah›n›n K›z›” adl› masalda, Yemen padiflah›n›n o¤luna âfl›k olan k›z, içerisinden aç›l›p kapanan bir kütük yapt›rarak, yan›na k›rk
günlük yiyece¤ini de alarak suya at›l›r.
Yukar›da ad›n› verdi¤imiz üç masalda da, padiflah›n k›z›, âfl›k oldu¤u
genci bulmak için sand›k içerisinde denize at›l›r. Sand›¤›n yerine bazen de kütük
geçer. Burada herhangi bir ceza veya kötülük yoktur. Denize at›lma, intihar etmek gayesi ile de de¤ildir. K›z, âdetâ kaderine teslim olmufltur. Sand›k, kendisini nereye sürüklerse oraya gidecektir ve
bu flekilde arzusuna kavuflur. Bu yönüyle sand›k, kahraman›n talihini belirlemeye vâs›ta olmufltur diyebiliriz.
4. DÜfiMANLARDAN KORUNMAK GAYES‹ ‹LE DEN‹ZE ATILMA:
Kahramanlar, bazen düflmanlar taraf›ndan, öldürülmek kasd›yla sand›¤a
konulup denize at›l›rken, bazen de düflmanlardan korunmak için, bir sand›k
içerisinde denize saklan›rlar. “Tahir ile
Zühre” hikâyesinin Erzurum ve Kars
varyantlar›nda da ayn› özellik söz konusudur. Ailesinden çekinen Zühre, Tahir’i
bir sand›¤a koyup, köflkün alt›ndaki bir
yere ba¤layarak suya b›rak›r. Böylece,
gündüzleri sand›kta saklanan Tahir, geceleri Zühre ile buluflur.34
Bulgaristan Türkleri aras›nda anlat›lan “Saka Güzeli” adl› masalda ise, her
ne kadar denize atma motifi olmasa da;
vezir, padiflah›n k›z›n›n kötü niyetini anlay›nca, k›z›n› sadece içinden aç›l›p kapanan bir sand›¤›n içerisine koyarak pa40

zarda Saka’ya satar.
Burada, vezirin, k›z›n› sand›¤a kapatmas›, onun öldürülmesinden korktu¤u içindir. Bu sebeple, konuyla yak›ndan
ilgilidir. Masal›n devam›nda kad›n, eflinin kendisini öldürmesini engellemek
için suya at›l›r. Han›m›na yap›lan iftiralara inanan Saka, onu öldürmeye teflebbüs edince, kad›n kendisini nehre atar.
Nehir, bunu denize sürükler. Bal›kç›lar›n a¤›na tak›lan kad›n, eflinden ve
ölümden kurtulur.35
Asl›nda, bu masalda, hem sand›¤a
kapatma hem de denize at›lma vard›r.
Fakat, birbirinden ayr› iki motif olarak
ifllenmifltir.
Bu bölümde kahramanlar, bazen
düflmanlar›n kötü emeline alet olmamak
için, bazen de sevdiklerinden ayr› düflmemek için denize at›lmay› göze alm›fllard›r.
Motifin benzeri Seyahatnâme’de
de geçmektedir. Eserin; “‹stanbul’da Marifet Sahibi Üstadlar” bölümünde, fiâdî
Çelebi ile ilgili flu bilgiler yer almaktad›r: “Erlik davas› etti. Murad Han huzurunda dev yap›l› bir bostanc›, elleri kafas›n›n üstünde olmak üzere, ellerini ve
ayaklar›n› ba¤lay›p bir meflinli harar içine koydu. Onun da a¤z›n› ba¤layarak
Saray Burnu’nda denize att›lar. Çok geçmeden, deniz yüzüne ç›k›p, burnu bile
kanamam›fl oldu¤u halde Hünkâr’›n huzuruna geldi…”36
Bu örnek de gösteriyor ki, bir sand›k içerisinde denize at›ld›ktan sonra,
tekrar sa¤ sâlim kurtulmada, bir ola¤ansütülük ve Allah’›n yard›m› vard›r.
Bütün bu aç›klamalardan sonra,
“sand›¤a koyarak denize atma” motifi
hakk›nda flu sonuca varabiliriz:
1. Bu flekilde denize at›lan kahramanlardan hiçbirisi ölmemifltir. Aksine,
flansl› tesadüfler sonucu, daha güzel
flartlarla karfl›laflm›fl, talihi olumlu yönMillî Folklor

de de¤iflmifltir.
2. Genellikle sand›klar›n su geçirmeme ve içinden aç›l›p kapanma özellikleri vard›r. Sand›¤›n içerisine kahraman›n yiyece¤i de konur. Baz› durumlarda,
sand›¤›n yerine, sepet, kütük, tabut, f›ç›,
gemi vs. de geçebilir.
3. Sand›¤a kapat›lan kifli say›s› bir
ile üç aras›nda de¤iflmektedir. Say› birden fazla oldu¤u takdirde, bunlar ya iki
sevgilidir, ya da iki kardefltir (ikiz de olabilir). Bazen de anne ile çocuklar›d›r.
4. Daha çok ölüm karar›na ba¤l›
olarak gerçeklefltirilen bir uygulamad›r
ve kahraman› kaderiyle baflbafla b›rakma vard›r. Di¤er bir ifadeyle; “Ç›kmad›k
candan umut kesilmez” kâbilinden, ölüm
karar›n› hafifleterek kahramana flans
tan›mad›r.
5. Sand›k genellikle, içerisindeki
kahraman›n istedi¤i veya k›smetinin bulundu¤u yere kadar sürüklenir. Orada,
padiflah›n o¤lu / k›z›, çoban, bal›kç›, tüccar vs. taraf›ndan kurtar›l›r.
6. Bu motif, “kadere karfl› ç›kma”
fleklinde de yorumlanabilir. Çeflitli vesilelerle, gelecek hakk›nda bilgi sahibi
olan kifliler, duyduklar› fleyin gerçekleflmesine mani olmak için bu ifli yaparlar,
fakat muvaffak olamazlar.
7. Bu motif, sadece Türk halk anlatmalar›nda olmay›p, beynelmilel bir motiftir.
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