MASALLARDA RASYONAL‹TE PROBLEM‹
Ekrem KIRAÇ*

Anonim halk edebiyat›n›n en yayg›n türlerinden biri olan masal›n tan›t›c›
di¤er özellikleriyle birlikte, “ola¤anüstü
olay ve varl›klara yer verme” ve “inand›r›c›l›ktan ba¤›ms›z bir hayal ürünü olma” vasf›na sahip olmas›, realiteye uygun bilgi aktar›m› hususunda bir “rasyonalite problemi”nin varl›¤› izlenimini
uyand›rmaktad›r.
Özellikle çocuklar ve hayal dünyas›n›n varsay›m kap›lar›n› açmaya gönüllü
olan yetiflkinleri muhatap alan masallar, âdeta gerçek hayat›n rüyas› gibidirler. Masal›n muhatab› (dinleyici), uyudu¤unda rüya görece¤ini ve bu esnada
gördüklerine yaln›zca uyan›ncaya kadar
inanaca¤›n› bilen bir insan konumundad›r. Fakat; bir düfl âleminden uyanan insan›n bu âlemden gerçek hayata neler
aktarabilece¤i kesin olarak bilinemezken, masal âleminden neler aktar›labilece¤i daha isabetli bir tahminle belirlenebilir. Çünkü, masal senaryosuz bir düfl
de¤ildir. Üstelik, masal belki de insano¤lunun en çok iflledi¤i bir senaryoya sahiptir. Bu bak›mdan masal›, “kurgusunu
insan›n yapt›¤› bir düfl” olarak tan›mlamak pek de yanl›fl olmasa gerek. Bu
özelli¤inden dolay›d›r ki, masal›n, bir
hayal dünyas›nda renkli ufuklar açarak
rasyonalist sorgulamalara tak›lmadan
kanatlan›p yol almas› mümkün olmaktad›r.
Masal›n, bir kültür ürünü olarak
önemini inkâr etmek mümkün de¤ildir.
Özellikle çocuk e¤itiminde ve onlar›n
sosyal gelifliminde masal›n realiteye uygun faydalar sa¤lad›¤›, bilinen bir gerçektir. Bu noktada, bir hayal ürünü olan
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masal›n, nas›l olup da rasyonel bilgiler
dünyas›na yine rasyonalist katk›lar sa¤lad›¤› sorusu karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Buna ba¤l› olarak flu sorular› da cevapland›rmak gerekecektir:
1. Masal›n bünyesinde, ak›l ve mant›k kurallar›na uygun unsurlar var m›d›r; bunlar nelerdir?
Masal›n bir kurgusu (senaryosu) oldu¤unu belirtmifltik. Kurgusunu insan›n
yapt›¤› bir hayal kompozisyonu ne kadar
ola¤an d›fl› görünürse görünsün onun temelinde yine insan akl› ve insan hayat›n›n gerçekleri vard›r. Bunun içindir ki,
masallardaki as›l kahraman kadrosu da
insanlardan oluflur. Hatta, fabllerdeki
hayvan kahramanlar bile belli insan karakterlerini temsil ederler. Dolay›s›yla,
insan merkezli bir hayal ürününün, insan realitesine uygun birçok unsuru
bünyesinde bulundurmas› da kaç›n›lmaz
olacakt›r.
‹nsan›n genellikle zorlu bir hayat
mücadelesi vermesi, çeflitli engelleri aflmas›, zaman zaman üzülüp sevinmesi,
mükâfat veya ceza görmesi vb. hayat›n
gerçeklerindendir. Ancak, insan hayat›nda yer alabilecek olaylar›n ola¤anüstü ve sihirli motiflerle süslenmesi, rasyonaliteye ayk›r› gibi görünen birtak›m
unsurlar›n eklenmesi masal›n as›l havas›n› oluflturmaktad›r.
2. Masal›n bir hayal ürünü olmas›,
ola¤anüstü olay ve varl›klara yer vermesi, inand›rma endiflesi tafl›mamas›, zaman ve mekâna ba¤l› kalmamas› gibi
özellikleri onu rasyonaliteden uzaklaflt›r›r m›?
Masala, masal karakterini kazand›-
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ran ola¤anüstü hayalî unsurlar, realiteye giydirilmifl t›ls›ml› bir elbise gibi onu
sarmakta; ç›plak realiteyi esrarengiz bir
sis perdesiyle kuflatarak ona dayan›lmaz
bir cazibe kazand›rmaktad›r. Bu t›ls›ml›
elbisenin, masala ne gibi flekiller verece¤i ve onu hangi renklerle donataca¤›
meçhuldür. Bu t›ls›m, art›k düflünce ve
hayal özgürlü¤ünün sembolü olacakt›r.
Burada, aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken as›l husus; bu hayalî unsurlar›n üstlendi¤i görevin, rasyonaliteyi gizlemek
ya da ortadan kald›rmak m›; yoksa, ona
cazibe kazand›rarak bilgi aktar›m›nda
en geçerli yöntemlerden biri olan telkin
etme imkân›n› vermek mi oldu¤udur.
Masal›n kültür içindeki etkin rolü göz
önüne al›nd›¤›nda ikinci hükmün kabul
edilmesi gerekti¤i kendili¤inden ortaya
ç›kacakt›r.
Afla¤›da, epizotlar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›z Kelo¤lan Masal› ile gerçek bir hayat hikâyesi aras›ndaki flafl›rt›c› benzerlik, masal›n insan hayat›n›n gerçekleriyle ne kadar ilgili oldu¤unu ortaya koyan
örneklerden sadece bir tanesidir:
Kelo¤lan Masal› **
Karsl› Mehmet’in yaflad›¤› gerçek
hayat hikâyesi ***
1.
a) Kelo¤lan, amcas›n›n evinde bar›nmaktad›r.
a) Mehmet, a¤abeyinin evinde bar›nmaktad›r.
2.
b) Kelo¤lan, tembellik ve haylazl›k
etti¤i için yengesi taraf›ndan aç b›rak›lmaktad›r.
b) Genç yaflta sigaraya al›flan Mehmet, a¤abeyinin tütününü gizli gizli içmektedir.
3.
c) Kelo¤lan, gece kalkarak ya¤ kavanozuna elini dald›r›r fakat, bir türlü
ç›karamaz. Bahçede def-i hacete otur-
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mufl olan yengesinin bafl›n› tafl sanarak
kavanozu onun bafl›nda parçalar.
c) Tütünün eksildi¤ini farkeden
a¤abey, durumu efline sorar, o da Mehmet’in ald›¤›n› söyler; a¤abey, Mehmet’i
döver. Mehmet, tütün tabakas›yla yengesinin bafl›na vurarak onu yaralar.
4.
d) Kelo¤lan, amcas›ndan dayak yiyece¤i korkusuyla kaçar; baflka bir memlekete var›r.
d) Mehmet, a¤abeyinden yine dayak yiyece¤i korkusuyla kaçar ve Adana’ya gelir.
5.
e) Kelo¤lan, bir pekmezcinin yan›nda ifle bafllar.
e) Mehmet, bir inflaatta ifle bafllar.
6.
f) Kelo¤lan, sakarl›¤› yüzünden
pekmezcinin kat›r›n› ürkütür ve pekmez
dolu küplerin k›r›lmas›na neden olur.
Pekmezci, onu döver ve iflten kovar.
f) Mehmet, tecrübesizli¤i yüzünden,
sönmemifl kireç y›¤›n› üstüne bolca su
tutarak ifl sahibini zarara u¤rat›r. Bu
arada patlayan kireçleri toplamaya çal›fl›rken iki eli de feci flekilde yanar ve üstelik, iflten de kovulur.
7.
g) Kelo¤lan’›n periflan hâlini gören
ihtiyar bir kad›n, onu yan›na evlatl›k
al›r.
g) ‹fl sahibinin floförü, Mehmet’e
ac›yarak onu hastahanede tedavi ettirir
ve bütün masraf›n› karfl›lar.
8.
h) Kelo¤lan, bir serçe yakalayarak
cebine koyar.
h) Mehmet, sahaftan üç lira karfl›l›¤›nda üç cilt eski kitap al›r.
9.
›) Kelo¤lan, “her fleyden haber verir” diye tan›tt›¤› kuflu , çok yüksek bir
fiyata satar.
›) Mehmet, kitaplar›, yolda karfl›lafl-

Millî Folklor

t›¤› bir bayan profesöre üç bin liraya satar.
10.
i) Kelo¤lan, ihtiyar kad›n› fakirlikten kurtararak onun iyili¤ini ödemeye
çal›fl›r.
i) Mehmet, kendisini tedavi ettiren
floförün paras›n› fazlas›yla geri öder ve
teflekkür eder.
11.
j) Kelo¤lan, kendisini tedirgin etmek için köylülerin bahçeye b›rakt›¤›
d›flk›lar› kurutarak, süslü bir sand›k içine yerlefltirir ve satma bahanesiyle Hindistan yoluna koyulur. Yol arkadafl› olan
tüccar, çok k›ymetli kumafllar›n› mola
yerinde b›rakarak Kelo¤lan’›n süslü sand›klar›n› al›p kaçar. Kumafllar Kelo¤lan’a kal›r.
j) Mehmet, Malatya - Adana aras›,
bavul ticaretine bafllar. Esnafa götürdü¤ü mallar›, “‹stanbul mal›d›r” diyerek
yüksek fiyata satar.
12.
k) Kelo¤lan, bir çoban›n sürüsünü
kurnazl›kla ele geçirir; amcas›n›n yan›na zengin olarak döner ve kendisini affettirir.
k) Mehmet, ticarî ifllerini büyüterek
Erzurum’a yerleflir.
Olay›n bafllay›p geliflmesi ve sonuçlanmas›yla ilgili benzerli¤i ortaya koyan
bu örnekte, Kelo¤lan Masal›’n›n, as›l
kastetti¤imiz ola¤anüstü unsurlardan
yoksun oluflu, fikrimizi desteklemekte
yetersiz kalabilir. Bunun için, masallarda yer alan baz› ola¤anüstü motif ve formellerin neleri ça¤r›flt›rd›¤› ya da iflaret
etti¤ine bir göz atmak yararl› olacakt›r:
“Bir varm›fl, bir yokmufl...”
Bin bir zahmetle kazan›lan bir varl›k, umulmad›k bir zamanda insan›n
elinden al›nd›¤›nda, “bir varm›fl, bir yokmufl” olur. Birgün gelir, insan için dünya
hayat› da, “bir varm›fl, bir yokmufl” olur.
Bu, kaç›n›lmaz ve inkâr edilemez bir

Millî Folklor

sondur. Bu formel, bir bafllang›ç formelidir fakat, her bafllang›ç da bir öncekinin
sonudur.
“Az gitmifl, uz gitmifl, dere tepe düz
gitmifl; alt› ay, bir güz gitmifl; bir de dönüp bakm›fl ki, bir arpa boyu yol gitmifl!”
Gerçek olan, her ne kadar, insan›n
kaç y›l yaflad›¤› ise de; geçen zaman›n
nas›l alg›land›¤› ve neler hissedildi¤i de
insan hayat›n›n gerçeklerindendir. Çünkü insan hayat›n›n realitelerini oluflturan de¤erler, yaln›zca ç›plak ve kat› kabullerden ibaret de¤ildir. Y›llar›n eme¤i
ve al›n teriyle elde ettiklerini basit bir
hata sonucu kaybeden bir insan›n katetmifl oldu¤u yol, bir arpa boyu de¤il midir?
Suyun önüne yatarak ahalinin tuzlu ya da yosunlu su içmesine neden olan
dev, gerçek hayatta her zaman rastlanabilecek zorba tipini; devi öldüren kahraman da adaletin koruyucular›n› sembolize etmektedir.
‹yili¤i, dürüstlü¤ü ve gayreti sayesinde takdir toplayan insan›n elde etti¤i
itibar›n sihirli gücü, masal kahraman›n›n ayn› yolla elde etti¤i sihirli objelerin
gücünden daha az olmasa gerek.
Dünün imkâns›z›n› bugün mümkün
k›lan insano¤lu, ola¤anüstü masal unsurlar›ndan acaba hangisini rasyonaliteye ayk›r› bulacakt›r? Uçan hal›y› ya da
uçan at› m›, uzaklardakiyle an›nda haberleflmeyi sa¤layan sihirli k›l› veya sihirli aynay› m›; yoksa kahraman› ayd›nl›k dünyaya ç›karan dev kuflu mu? Hem
de uça¤a binip, telefonla konuflup, televizyon seyrederken...
‹nsano¤lu bugün, dev ifl makinalar›yla, bilgisayar a¤lar›yla, uzay›n keflfine ç›kan dev kufllar›yla yeni bir masal
âlemine daha kap›lar›n› açmaktad›r. Art›k, birçok lüks ma¤azan›n kap›s›ndan
girerken otomatik kap›lar kendili¤inden
aç›lmaktad›r. Orada, insan› masal kahraman›ndan ay›ran tek fark “aç›l susam
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aç›l” diye ba¤›rmay›fl›d›r. Bafl›na talih
kuflu konan Kelo¤lan ile umulmad›k zamanda büyük murada nail olan insan›n
hiç bir fark› yoktur. Ömür boyunca hayat dersinin s›navlar›nda ter döken insanlar›n, zor denemelerden geçen masal
kahramanlar›ndan hiç de geride kalmad›¤›n› görüyoruz. Kaybedenler ve kazananlar, her iki sahada da mevcuttur.
Hatta, masallarda büyük baflar› ve mükâfatlar› kazananlar›n azimli ve dürüst
kifliler olmas›, olabilirlik ihtimalini daha
da güçlendirmektedir. Gerçek hayatta
da azimle çal›flman›n yan›nda, dürüstlük ve haysiyeti elden b›rakmayan kiflilerin gerçek ödüle lây›k oldu¤u takdir
edilmektedir.
3. Anlat›c› - dinleyici iliflkisinde bilgi aktar›m› nas›l sa¤lanmakta; insanlar›n iç dinamizmini oluflturan e¤itici
prensipler, dinleyici taraf›ndan nas›l alg›lanmaktad›r?
Masal anlatma gelene¤inde, anlat›c› ile dinleyicinin münasebeti, gönüllü
bir bilgi al›fl veriflinin rahatl›¤› içindedir. Dinleyicinin kat›l›m›nda, zorlay›c›
herhangi bir etki yoktur. Ayn› flekilde,
anlat›c›n›n malzemeyi sunuflunda ve
masal›n muhtevas›nda da zorlay›c› bir
ö¤reti havas› yoktur. Nas›l ki, bir deneme yazar›, eserinde ispat etme, kabul ettirme gibi kayg›lardan uzak bir üslup
kullan›yorsa; inand›rma telafl›ndan ba¤›ms›z bir atmosferde renkli imajlar,
semboller ve kavramlarla çeflitli ça¤r›fl›mlar uyand›rarak, telkin yoluyla bilgi
aktar›m›na elveriflli olan masallar da,
usta anlat›c›lar taraf›ndan bu karaktere
uygun bir üslupla dinleyiciye sunulmaktad›r. Böylece, masal atmosferine giren
dinleyici, masal anlat›s›n›n görünen yüzünü ak›lc› bir sorgulamaya tâbi tutmaz.
Fakat, masal›n özünde yer alan gerçekçi
mesajlar, dinleyicinin takdir süzgecinden geçerek onun iç dinamizmini oluflturan de¤erler aras›nda yerini al›r. Bu ne-
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denledir ki, herhangi bir fabl› dinleyen
kiflinin dikkati, hayvanlar›n insan gibi
davran›p davranamayaca¤› hususu üzerinde de¤il; onun verece¤i mesajlar üzerinde yo¤unlaflmaktad›r.
Masal›n binlerce y›ld›r cazibesini
koruyarak yayg›n bir flekilde yafl›yor olma baflar›s›nda, realist mesajlar› renklendirerek veren bir tür olma özelli¤inin
önemli rolü vard›r.
Bütün bunlar göstermektedir ki,
masal›n rasyonaliteye ayk›r› düflen yönü, yaln›zca yüzeysel görünüflündedir.
Masal inceleme çal›flmalar›na derin bir
kavray›fl, anlay›fl ve yorumlama kap›lar›n› açacak yeni metodlar kazand›r›ld›¤›nda bu çal›flmalar›n daha rasyonel sonuçlar do¤uraca¤› kanaatindeyiz. Özellikle ait oldu¤u toplumun, kökü çok eskilere dayanan kültür birikimini birtak›m
hayal unsurlar›yla süslenmifl ve renklendirilmifl olarak yans›tan masaldaki
rasyonaliteyi görmemek, en az›ndan bir
mecaz sanat›n› anlamamak kadar yanl›fl
olsa gerektir. Dolay›s›yla, masal incelemeleri s›ras›nda yap›lan epizotlara ay›rma; motif, formel, kahraman, yer, etnografik unsurlar tesbit etme ve bunlar›n
de¤iflik masallarla karfl›laflt›r›lmas› gibi
çal›flmalar›n daha da gelifltirilerek bir
“derin anlam çözümlemesi”ne yönelik
metodlara ulaflt›r›lmas› ihtiyac› vard›r.
Bu metodlar›n tesbiti sa¤land›¤›nda,
masallardan elde edilecek rasyonel bilgilerin daha da artaca¤› muhakkakt›r.
NOTLAR
* Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Ö¤retim Görevlisi.
** Kelo¤lan Masal›, Sultan KIRAÇ’tan (Do¤.1928) derlenmifltir. Masal›n takip edebildi¤imiz en eski
kayna¤›, Gaziantep’in ‹slahiye ‹lçesi’nde a¤al›k
yapm›fl olan Yusuf GÜNGÖR’ün kâhyas› Arif
....’tir. Sultan KIRAÇ, bu masal› 1940 y›l›nda Arif
Kâhya’dan dinlemifltir.
*** Bu hayat hikâyesini yaflayan kifli, Karsl› Mehmet
nam›yla an›lan bir esnaft›r. 1982 y›l›nda, Erzurum’da; Ç›rç›r Mahallesi, Yoncal›k Otobüs Dura¤›
karfl›s›nda camc›l›k yapmaktayd›. O tarihte, nas›l
zengin oldu¤unun sorulmas› üzerine bafl›ndan geçenleri anlatm›flt›r.
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