‹K‹ ROMEN MASALI ÜZER‹NE
Sur deux contes Roumaines

Doç. Dr. Nerin KÖSE*
[‹ncelememizde yer verece¤imiz
masallar Romanya’da, ilkokullar›n I-IV.
S›n›flar›nda okutulan “LITERATURA
CLASICA ROMÂNÂ, Claseli I-IV Lecturi Literara, Vol.2” adl› ders kitaplar›ndan al›nm›ﬂ olup, Romanya’n›n XIX.
Yy.da yaﬂam›ﬂ en büyük hikayecisi ‹on
Creangâ’ya aittir.
‹on Creangâ, Romanyan›n kuzey taraflar›nda do¤up büyümüﬂtür ve daha
pekçok masal, hikaye kaleme alm›ﬂt›r.
Daha çok didaktik tarzda hikâyeler yazan ‹on Creangâ’nin en meﬂhur eseri
“Çocukluk Hat›ralar›”d›r. Çocuklu¤unu,
ailesini, ö¤retmenini ve köyünü anlatt›¤›
dört bölümlük bu kitab›nda komik ve didaktik bir tarz, kendini hissettirmektedir.
Kendisi gibi Romanya’n›n kuzey taraflar›nda do¤up büyüyen ve ülkenin en
büyük ﬂairi Mihai Eminescu’nun da yak›n dostu olan ‹on Creangâ, tasvirlerindeki baﬂar›s› ile dikkati çekmektedir.]
Bilindi¤i üzere Romanya halk› Romenler’in yan›s›ra Macarlar’›n “Kun”,
Bizansl›lar’›n “Kuman” diye adland›rd›klar› ve Karadeniz’in kuzeyindeki son göçebe Türk toplulu¤u olan K›pçaklar’dan,
XII yy.da Cengiz Han’›n ordusunu püskürtmesiyle Mo¤ollardan atalar› Arnavutlar’la akraba olan ve Peçenekler’in
Tuna’n›n kuzey kesimlerine sürdü¤ü
Ulahlar’la ve Slavlar’dan (Gürün, ss:258*

267) meydana gelmiﬂ olup, kozmopolit
bir yap›ya sahiptir. Böyle farkl› soylarla
birarada yaﬂayan ve oldukça geniﬂ bir
co¤rafyada hareketli bir hayat sürmüﬂ
di¤er milletlerde de oldu¤u gibi Romenler’in sözlü ürünlerinde hem eski kültürlerine, hem de ortak hayatlar›na dair izler olmas›, kaç›n›lmazd›r. Çünkü Romanya halk›n›n ekseriyetini teﬂkil eden
K›pçaklar’›n temelde Türk olmas› ve Romenler’in eski tarihlerinde büyük rol oynamas› sebebiyle eski hayatlar›na dair
gelenek, görenek, inanç, co¤rafya, yaﬂay›ﬂ tarz› gibi kültürel özelliklerinin sözlü
ürünlerine yans›yaca¤› ortadad›r. Ayr›ca
Romanya’n›n uzunca bir süre Kanuni
Sultan Süleyman zaman›nda en görkemli devrini yaﬂayan ve çok geniﬂ bir co¤rafyay› içine alan Osmanl› ‹mparatorlu¤unun hakimiyetine de girdi¤i (Oktay,
ss:88-100, 103-104) düﬂünülecek olursa
Türkler’in eski yurtlar›ndaki kültürel etkileﬂimin yan›nda Anadolu’ya gelene kadar ve geldikten sonra edindikleri pekçok yenilik ve farkl›l›¤›n, bu yans›madaki yerini alaca¤›, tabîdir.
Bu yüzden yukar›da söz konusu etti¤imiz “Üç Yavrulu Keçi” ile “‹nsan›n
Aptall›¤›” adlar›n› taﬂ›yan iki masal üzerinde yapaca¤›m›z ve önce ilki üzerinde
gerçekleﬂtirece¤imiz söz konusu araﬂt›rma bu anlatmalar›n Anadolu’da yayg›n
olan benzerleri ve teﬂekkül ﬂekilleri ya-
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n›nda, Türkler’in eski ve yeni hayatlar›yla bat› kültüründen etkilendi¤i yönlerini tesbit ve tahlil etmek ﬂeklinde olacakt›r.
–– ÜÇ YAVRULU KEÇ‹ ––
Anadolu’da “Kurt’la Üç Keçi Yavrusu”, “Yedi Keçi Yavrusu”, “Kurtla Keçi
Yavrular›” olarak bilinen bu masal› incelemeye baﬂlamadan önce hikayeyi aynen
vermek istiyoruz :
Bir zamanda varm›ﬂ, bir zamanda
yokmuﬂ. Bir keçi annenin üç yavrusu
varm›ﬂ. Büyük ve ortanca kardeﬂler çok
yaramaz olduklar› halde en küçükleri
ak›ll› ve çal›ﬂkan imiﬂ. Atasözüyle de belirtildi¤i gibi “Elin beﬂ parma¤› vard›r
ama, hiçbiri di¤erine benzemez.”
Birgün anneleri o¤laklar› ça¤›rarak
onlara :
– Can›m yavrular›m! Ben ormana
gidip yiyecek getirece¤im. Siz kap›y› kilitleyin, sessizce beni bekleyin, kap›y› da
kimseye açmay›n. Ben geldi¤imide size
ﬂöyle seslenirim :
“ Üç yavru o¤la¤›m
Annenize kap›y› aç›n!
Çünkü anneniz size
A¤z›nda yemeye yiyecek
Memelerinde içmeye süt
S›rt›nda tuz,
Ellerinde çiçek getirmiﬂtir.” Beni
duydunuz mu?
Yavrular :
– Evet anneci¤im, demiﬂler.
Anne keçi :
– Size güvenebilir miyim? Diye sorunca da :
– Sen hiç merak etme anne, demiﬂ
büyük o¤laklar. Biz büyüyünce erkek
olaca¤›z; verdi¤imiz söz sözdür.
– Peki, gelin sizi öpeyim! Tanr› sizi
korusun, hoﬂçakal›n!
Anneleri gittikten sonra o¤laklar
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kap›y› kilitlemiﬂler. Ama derler ya “Duvarlar›n kulaklar›, pencelerin de gözleri
vard›r”. Onlar›n düﬂman› olan bir kurt
da herﬂeyi dinlemiﬂ. Çünkü o, çoktand›r
o¤laklar› yemek istiyor, ancak f›rsat bulam›yormuﬂ. Bu yüzden keçinin gitti¤ini
gören kurt kap›ya gelerek “annelerinin
dedi¤ini tekrarlam›ﬂ. Büyük ve ortanca
o¤laklar:
- Koﬂun, annem geldi, aç›n kap›y›!
Diye ba¤›rm›ﬂlar. Ancak en küçükleri :
- Hay›r, yapmay›n, demiﬂ; bu annemin sesi de¤il. Onun sesi o kadar kal›n
de¤ildir, ben onun sesini tan›r›m!
Bunlar duyan kurt hemen bir demirciye gitmiﬂ ve diﬂlerini sivrileﬂtirmi,
sesi daha incelsin diye Sonunda o¤laklar›n kap›s›na gidip:
Üç yavru o¤la¤›m
Annenize kap›y› aç›n!
Çünkü anneniz size
A¤z›nda yemeye yiyecek,
Memelerinde içmeye süt,
S›rt›nda tuz,
Ellerinde çiçek getirmiﬂtir, demiﬂ.
Bu sefer büyük o¤lak dayanamam›ﬂ
ve en küçük yavrunun ›srarlar›na ra¤men kap›y› açm›ﬂ. Kurdu gören en küçük o¤lak oca¤›n içine saklanm›ﬂ, ortanca da divan›n alt›na.
‹çeri girip önce en büyük o¤la¤› yiyen kurt di¤erlerini aramaktan yoruldu¤u için divana oturmuﬂ. Hapﬂ›r›¤›na
oturdu¤u divan›n alt›ndan “çok yaﬂa amca” sesini duyunca ortancay› da tutup
yemiﬂ ve evden ç›k›p gitmiﬂ. Bunu gören
en küçük o¤lak ocaktan ç›karak a¤abeyleri için a¤lamaya baﬂlam›ﬂ ve nihayet
bay›l›p kalm›ﬂ.
Bir süre sonra anneleri sevinç içinde evine dönmüﬂ. Kap›da durup ﬂark›s›n› söyleyince en küçük o¤lak annesini
karﬂ›lam›ﬂ ve olanlar› a¤layarak anlatm›ﬂ. Anne keçi bu duruma çok üzülmüﬂ
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ve kurttan intikam almak için düﬂünmeye baﬂlam›ﬂ. Buldu¤u çareyi uygulamaya karar veren anne keçi yapt›¤› çeﬂit çeﬂit yemeklerin piﬂti¤i oca¤›n korlar›n›,
evin yan›ndaki hende¤in içine doldurmuﬂ tahta ile örttü¤ü bu yerin üstüne
bir hal› sermiﬂ. Hal›n›n üstüne de mumlar› eriterek yapt›¤› sandelyeyi koyarak
sofray› haz›rlam›ﬂ ve ormanda buldu¤u
kurdu “çocuklar›n›n duas›n› yapaca¤›n›
söyleyerek” yeme¤e davet etmiﬂ.
Kurt bu daveti sevinerek kabul etmiﬂ ve iﬂtahla birbirinin ard›na lokmalar› yuvarlarken sandalye korlar›n s›cakl›¤›yla erimiﬂ ve hende¤e düﬂmüﬂ. Can›
yanan kurt yard›m isterse de keçi ona :
– Benim de can›m yanm›ﬂt› yavrular›m için. ‹ﬂte gör bakal›m nas›l oluyormuﬂ! Diyerek en küçük yavrusuyla birlikte buldu¤u bütün taﬂlar› kurdun üstüne atm›ﬂ ve cezas›n› vermiﬂler.
Komﬂu keçiler bu iﬂe çok sevinmiﬂler ve anne keçiyi tebrik için evine gelmiﬂler. Çünkü yavrular› için hiçbir tehlike kalmam›ﬂt›.
Ben de oradayd›m ve buraya, sizler
için gelip bu masal› anlatt›m. Bir tekerlekle geldim, masal›n tümünü anlatt›m.
Bir de çile¤im vard›.
Sevgili arkadaﬂlar, bu bir yaland›.
Metnini aynen ald›¤›m›z bu anlat›
asl›nda bir hayvan masal›d›r. Çünkü anlat›da yer alan keçi ile üç yavrusu ve
kurt, kendilerine has özelliklerini yitirmiﬂ; insan niteli¤i kazanm›ﬂlard›r. Nitekim keçi ve yavrular›n›n yerine “üç çocu¤una bakmaktan baﬂka birﬂey düﬂünmeyen bu anne ile üç çocu¤u”nu, kurdun yerine de “çevresine, kendi halindeki insanlara zarar vermeyi bir marifet sayan
kötü kalpli bir adam”› koyarsak, masal›n
vermek istedi¤inde bir de¤iﬂiklik meydana gelmez. Bu sebeple ilk örneklerini
gördü¤ümüz Pançatañtra ve Aisopos

Milli Folklor

masallar›n› hat›rlatan bu özellik, bu tür
masallar›n f›kralar gibi bir düﬂünceyi
güçlendirmek, ibret dersi vermek, örnek
getirmek v.b. gerekli hallerde anlat›ld›¤›n› do¤rulamakta (Boratav I, ss:204205); masal›n sonlar›nda “kurdun at›lan
taﬂlarla ç›kmas›n›n engellendi¤i, yanarak öldü¤ü” bölümde de bu, apaç›k görülmektedir.
Masal “bir zamanda varm›ﬂ, bir zamanda yokmuﬂ” ﬂeklinde k›sa bir masal
baﬂ› tekerlemesi ile baﬂlamaktad›r. Pertev Naili Boratav’›n 1963’te, Paris’te “Le
Tekerleme” ad›yla Frans›zca olarak yay›nlad›¤› katalogda I/1a (evvel zaman
içinde) ve II/2a (bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ)
da kay›tl› tekerlemelerin ilginç bir kar›ﬂ›m› olan ancak kendi baﬂ›na bir tekerleme tipini temsil etmeyen bu baﬂlang›ç
formeli aﬂa¤›daki K›r›m tekerlemesine
benzemektedir :
Bir zamanda bar ekân
Bir zamanda yok ekân (Boratav II,
s:40)
Masal›n sonunda yer alan “ben de
oradayd›m ve buraya...” ﬂeklindeki masal›n mutlu bitti¤ini ifade eden tekerleme ise Boratav’›n sözünü etti¤imiz katalo¤unda LXXII/72d (Ben de orada idim)
de kay›tl›d›r.
Bu konuda dikkatimizi çeken bir
baﬂka nokta ise sözünü etti¤imiz masal
sonu tekerlemesinden sonra anlat›n›n
“Sevgili arkadaﬂlar, bu büyük bir yaland›” ﬂeklinde sona ermesi olmuﬂtur. Karagöz (And, ss:154-155) ve Ortaoyunun’nda “muhavere” (And, ss:211-222)
meddah hikayelerinde ise “giriﬂ” k›sm›nda bu ﬂekilde uzun, ço¤unlukla sonu “rüya” ya da “yalan” diye biten ve anlat›c›n›n kendi baﬂ›ndan geçmiﬂ gibi anlatt›¤›
tekerlemeleri (And, ss:73-74) bu Romen
masal›nda da görülmesi masalc›n›n (ya
da di¤er masalc›lar›n) bu anlat›ya bak›ﬂ
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aç›lar›n›, bir baﬂka ifadeyle anlat›n›n
yayg›n oldu¤u çevre içinde nas›l yorumland›¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Baz› örneklerini Barak baba’ya izafe edilen “Risale”de (Boratav II. Ss:3536), baz›lar›n› Kaygusuz Abdal (BoratavII, 37-41; Güzel, ss:174-175) ve Yunus
Emre’de (Boratav II, ss:41-43; Tatç›,
s:372; Kabakl›, ss:134-135) de bulabilece¤imiz tekerleme motiflerinden baﬂka
ilgimizi çeken di¤er bir husus ise daha
çok ola¤anüstü masallarda karﬂ›m›za ç›kan “Üçlü Bak›ﬂ›m Kural›” oldu. ‹lk defa
Axel Olrix taraf›ndan ortaya konan epik
kanunlar›ndan biri olan bu kurala göre
masaldaki olaylar üç süreli düzen içinde
geçerler ve anlat›n›n en son halkas›, en
önemli olay ya da kiﬂiyi içinde bulundurmaktad›r. Masal kahraman› ya da onunla ilgili olay›n ön plana geçti¤i bu durum
“Üç Yavrulu Keçi”de en küçük o¤la¤›n
a¤abeylerinden daha ak›ll› oldu¤u, kurda yakalanmad›¤› ve olanlar› anne keçiye anlatarak, beraberce kurdu ortadan
kald›rd›¤› ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Daha çok as›l masallar grubunda söz
konusu olan bu kanunun söz konusu Romen masal›nda ç›kmas› ise bize iyi bir
masal anlat›c›s› ile karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z› düﬂündürmektedir.
Gelelim bu masal›n Anadolu Varyantlar›na. Pertev Naili Boratav ile
Wolfram Eberhard’›n birlikte haz›rlad›klar› “Türk Halk Masallar› Tip ve Motif
Katalo¤u (Eberhard- Boratav)’nda 8
no.da “Kurtla Üç Keçi Yavrusu” ad›yla
kay›tl› olan ve iki anlatmas› bulunan bu
masal›n B formu yap› bak›m›ndan Romen masal›yla büyük bir benzerlik göstermektedir. Nitekim katalogda :
Form A
1. Bir keçi yay›lmaya giderken üç
yavrusunu evde b›rak›r. Yavrular akﬂamleyin kap›y›, muayyen bir sözü iﬂi-

48

tince açarlar.
2. Kurt bu sözleri duyup ö¤renir ve
tekrar derek eve girmek ister ama, içeri
al›nmaz.
3. Kurt sesini de¤iﬂtirir, sonra da
ayaklar›n› boyar ve böylece içeri al›n›r.
4. Bütün yavrular› yer.
5. Anne keçi bir çukur kaz›p içinde
bir ateﬂ yakar, kurdu davet eder. Kurt da
içine düﬂüp yanar.
Form B
4. Kurt iki yavruyu yer, üçüncü yavru saklan›r.
5. Anne keçi kurdu bulup yakalar,
karn›n› deﬂer, yedi¤i yavrular› d›ﬂar› ç›kart›r. Kurt da ölür.
Dikkat edilecek olursa masal›n
Anadolu varyantlar› katalogda tek bir
tip temsil etti¤i halde anlat›n›n sonu iki
ayr› ﬂekilde sona erer. Romen “Üç Yavru
Keçi” masal› kurdun içeri girmek için denedi¤i yollar›n bir de¤il iki aﬂamada olmas› hariç (Anadolu varyantlar›nda
kurt önce sesini de¤iﬂtiririr, daha sonra
da ayaklar›n› boyamak zorunda kal›r)
anlat› kurdun cezaland›r›lmas› k›sm›na
kadar Form B’ye uyan bir ﬂekilde devam
eder. Masal›n sonu ise Form A’n›n sonuç
k›sm›na benzemektedir. Buna dayanarak Romen masal›n›n yap›s›n› anlat›n›n
(Typen Türkischer Volksmärchen)deki
tipik yap›s›na bakarak
Form A ve B:
1
2
3.
Form B
4
Form A
5
ﬂeklinde belirlememiz mümkündür.
Bu arada ilgimizi çeken bir hususu
belirtmeden geçmeyelim. Masal›n Romanya anlatmas›nda kurdun cezaland›r›lmas› s›ras›nda karﬂ›m›za ç›kan “mumdan yap›lm›ﬂ sandalye” motifinin masala
bat› etkisiyle girdi¤ini düﬂünüyoruz.
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Çünkü “mum yakma”, “dilek s›ras›nda
mum dikme ya da adama” asl›nda Avrupa-Hristiyan kültürüne has bir durum
olup, ne eski Türk hayat›nda, ne de Anadolu ve ‹slâm kültüründe yeri yoktur.
Yeri gelmiﬂken masal›n Türk Halk
Masallar› Tip ve Motif Katalo¤u’nda yer
almayan bir varyant›ndan da söz etmek
istiyoruz. Bat› anadolu’nun Mu¤la ve Ayd›n çevresinden derledi¤imiz bu anlatmada anne keçinin üç de¤il, yedi o¤la¤›
vard›r. Kurt hem sesini de¤iﬂtirerek,
hem de ayaklar›n› boyayarak girdi¤i evde alt› o¤la¤› yer, yedincisi sakland›¤›
için kurtulur. Eve gelen anne keçi en küçük o¤la¤›ndan durumu ö¤renir ve kurdu aramaya ç›kar. Bu arada kurt yediklerinden karn› ﬂiﬂmiﬂ bir halde, sahilde
yatm›ﬂ uyumaktad›r. Anne keçi elindeki
b›çakla kurdun karn›n› yarar, alt› yavrusunu sa¤ salim d›ﬂar› ç›kar›r. Yerine taﬂ
doldurur karn›n› diker. Kurt uyan›p su
içmek için dereye e¤ildi¤inde karn›ndakilerin a¤›rl›¤›yla suya düﬂer bo¤ulur.
Görüldü¤ü üzere masal›n bu Anadolu varyant›n›n yap›s› :
Form A ve B :
1
2
3
Form B
4 (Alt› yavruyu
yer, yedincisi saklan›r)
Form B
5
ﬂeklinde bir özellik göstermektedir.
Masalda üç de¤il yedi yavru görülmesini
ise tamamen anlat›n›n yayg›n oldu¤u
çevre ile ilgili bir durum olarak de¤erlendiriyoruz. Büyük bir ihtimalle masal
anlat›c›s› da¤arc›¤›nda bulunan ve ‹slam
inanc›nda da yerini alan yedi formelini
masala monte etmiﬂ olmal›d›r. “Yedi
Dev” (TTV 216 no.da kay›tl›) ve “Yedi
Kardeﬂ” (TTV 161 no. da kay›tl›) masallar›nda da yerini alan bu ifade kayna¤›n› eski ﬁamanist kültürden alm›ﬂ olma-
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l›d›r. Nitekim “Tanr› Ülgen” in yedi o¤lu
vard›r; o, Ay ve Güneﬂ’in ötesinde, y›ld›zlar›n üstünde yaﬂar ve onun huzuruna
gidilen yolda yedi budak (engel) bulunur
(‹nan, ss:32-33).
II
– ‹NSANIN APTALLI⁄I –
‹kinci s›raya ald›¤›m›z ve yukar›da
sözünü etti¤imiz kitapta yer alan bir
baﬂka masal ise “‹nsan›n Aptall›¤›” ad›n›
taﬂ›maktad›r. Boratav’a göre “Realist
Masallar” grubunda yer alan (Boratav I,
ss:82-85) bu masal› incelemeye baﬂlamadan önce aynen vermeyi uygun buluyoruz.
Bir varm›ﬂ, bir yokmuﬂ, bir adam
varm›ﬂ Bu adam kar›s›, çocu¤u ve kay›nvalidesi ile birlikte yaﬂamaktaym›ﬂ.
Adam›n iﬂinde oldu¤u bir gün kar›s› çocu¤unu y›kam›ﬂ, giydirmiﬂ ve k›ﬂ oldu¤u için de oca¤›n yan›na yat›r›p uyutmuﬂ. Uyutmuﬂ uyutmas›na da kad›n birden bire a¤lamaya baﬂlam›ﬂ. Annesi yan›na gelip “niye a¤lad›¤›n” sorunca da :
– Ah anneci¤im, benim bebe¤im ölecek! Demiﬂ.
Annesi
– Nas›l, ne zaman? Dedi¤inde ise
– ‹ﬂte görmüyor musun oca¤›n üstündeki büyük tuz kutusunu? Kedi oca¤a t›rman›rsa, kutu bebe¤imin tam baﬂ›na düﬂüp onu öldürecek diye cevap vermiﬂ. Bunlar› duyan annesi k›z›na hak
vermiﬂ ve bu da baﬂlam›ﬂ a¤lamaya...
Bir süre sonra eve gelip de kar›s›yla
kaynanas›n›n a¤lad›¤›n› göre adam onlardan “neler olup bitti¤ini anlatmalar›n›” istemiﬂ. Olanlar› ö¤rendi¤inde ise :
– Aman yeter! Hayat›mda çok aptal
gördüm, ama sizin gibisini de¤il. Ben gidiyorum. Yolda sizden daha aptal›na
rastlarsam, geri gelirim; de¤ilse hiç dönmem! demiﬂ ve yola ç›km›ﬂ.
Gide gide bir adama rastlam›ﬂ. Bu
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adam elindeki boﬂ çuval›n a¤z›n› aç›p
güneﬂe bir müddet tuttuktan sonra koﬂar ad›m evine koﬂmaktaym›ﬂ. Bu durumun birkaç defa tekrarlad›¤›n› seyrettikten sonra ona selâm vermiﬂ ve “bu iﬂi
neden yapt›¤›n›” sormuﬂ.
Adam, elinde çuval› göstererek :
– Günlerdir u¤raﬂ›yorum, ﬂu güneﬂi
al›p evime sokmaya ancak yapam›yorum. Çünkü evim çok karanl›k diye cevap vermiﬂ.
Bunu duyan bizim kahraman ondan bir balta istemiﬂ ve evine gidip büyücek bir delik açm›ﬂ. Delikten içeri giren güneﬂ ›ﬂ›klar› da oday› ayd›nlatm›ﬂ.
Adam, bizimkine :
– Sa¤ol kardeﬂim, büyük bir mucize
gerçekleﬂtirdin. Bize seni tanr› göndermiﬂ, diye teﬂekkür etmiﬂ. Bizimki orada
daha fazla kalmam›ﬂ ve “bu da bir aptal”
diyerek yoluna devam etmiﬂ.
Gide gide bir arabac›ya rastlam›ﬂ.
Adam evinin içinde yapt›¤› arabas›na
at›n› koﬂmuﬂ ancak bir türlü kap›dan d›ﬂar› ç›karam›yor; bunun için de duvar›n
birini y›kmaya u¤raﬂ›yormuﬂ. Durumu
gören bizimki hemen olaya el atm›ﬂ ve
arabay› parçalar›n› sökerek, d›ﬂar›ya ç›kard›ktan sonra yeniden yerine takm›ﬂ.
Adam çok sevinmiﬂ ve binlerce teﬂekkür
etmiﬂ. Bizimki orada da fazla kalmam›ﬂ
ve “bu da bir aptal” diyerek yoluna devam etmiﬂ.
Gide gide bir baﬂka adama rastlam›ﬂ. Adam elindeki diren (tar›mda kulan›lan ve “çatal” da denilen bir alet)le cevizleri ambar›na doldurmaya çal›ﬂ›yormuﬂ. Onu uzun süre u¤raﬂ›p da bir tek
cevizi bile çuvala sokamad›¤›n› gören bizimki, yine duruma müdahele etmiﬂ ve
çuval›n a¤z›n› açarak cevizleri elleriyle
içine doldurmuﬂ. Adam buna çok sevinip
defalarca teﬂekkür etmiﬂ. Bizimki orada
da fazla kalmam›ﬂ ve “bu da bir aptal”
diyerek yoluna devam etmiﬂ.
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Gide gide bir baﬂka adama rastlam›ﬂ. O da ine¤ini deposunun çat›s›na
“yemini yemesi için” ç›karmaya u¤raﬂ›yor ancak bir türlü baﬂaram›yormuﬂ.
Hani ine¤in boynundaki urgan› biraz daha çekse öldürecekmiﬂ. Bir müddet bu
olay› seyreden bizimki, yine duruma el
koymak zorunda kalm›ﬂ. Adama :
– Sen çat›daki yemi bir çuvala koyup aﬂa¤›ya indir ve ine¤inin önüne koy.
Adam, denilenleri yapt›ktan sonra “ine¤ini ölmekten kurtard›¤›n›” söyleyerek
ona binlerce teﬂekkür etmiﬂ.
Bunlar› gören bizimki “kar›m›n dedi¤i olabilir kedi oca¤›n baﬂ›na t›rmanarak tuz kutusunu çocu¤umuzun baﬂ›na
düﬂürürebilirdi. Oysa güneﬂi eve taﬂ›mak, atl› arabay› parçalamadan d›ﬂar›
ç›karmak, cevizleri direnle çuvala doldurmak ve ine¤i çat›da yemlemek olmayacak ﬂeylerdir.” diye düﬂünerek evine,
ailesine dönmüﬂ.
Görüldü¤ü üzere bu anlat›, ola¤anüstü özelli¤i hemen hiç bulunmayan,
gerçek hayatta da benzerlerini görebilece¤imiz insan ve olaylarla örtülüdür. Bu
tür masallar, anlat›c›n›n hünerine ve bilgisine göre birbirine eklenebilir nitelikte
ve istenildi¤i oranda uzat›l›p k›salt›labilen macera kesimlerinden meydan gelmiﬂtir. Pertev Naili Boratav’›n “Realist
Masallar”›n içine dahil etti¤i Kelo¤lan
ve Köse Masallar›ndan baﬂka :
1. Deli kiﬂilerin maceralar›
2. H›rs›z, yankesici, haydut masallar›
3. Düzenbaz erkek ve kad›nlar›n
masallar›,
4. Fakir erkek, kad›n veya genç k›zlar›n zengin ve güçlü kimselerle karﬂ›laﬂt›r›p birincilerin zeka ve sa¤duyular›
sayesinde üstün ç›kmalar›n› anlatan
masallar (Boratav I, ss:82-85)
ﬂeklinde tasnif etti¤i anlatmalar›n
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ilk grubuna yerleﬂtirebilece¤imiz “‹nsan›n aptall›¤›” TTV’da, 331 no.da “Aptal
Köylüler” ad›yla kay›tl› tipe aynen benzemekte ve katalogda :
1. Adam›n biri kar›s›n›n aptall›¤›ndan uslan›p köyü terkeder
2. O bir köye gelir. Ancak buran›n
salaklar› daha da aptal kimselerdir.
3. Bunu gören adam, evine döner.
ﬂeklinde bir ﬂema ile verilen masala
t›pat›p uymaktad›r.
“‹nsan›n Aptall›¤›” adl› Romen masal›yla benzer konular› iﬂleyen bu masallar
Anadolu sahas›nda “Aptal ve Haydutlar”
(TTV, No: 324), “Aptal Uﬂak” (TTV, No:
325), “Aptal H›rs›z” (TTV, No: 326), “Hiç”
(TTV, No: 328), “Ayna” (TTV, No: 329),
“Aptal ve Sa¤›r” (TTV, No: 330), “Tembel
Kad›n” (TTV, No: 332), “Aptal Kad›n”
(TTV, No: 333), “Herkes Dinlenilmemelidir” (TTV, No: 336) ve “Edi ile Büdü” (TTV,
No: 327) adlar›yla bilinmektedir.
Bu tür masallar›n çocuk edebiyat›ndaki yeri ve fonksiyonu onlar›n e¤lenmesini, hoﬂça vakit geçirmesini sa¤lamak
ve bu tür insan tipleriyle karﬂ› karﬂ›ya
getirerek onlar›n ileriki hayatlar›na haz›rlamakt›r. Bu sebeple olacak büyüklerin de severek dinledi¤i deli ve aptal masallar› t›pk› f›kra gibi bir düﬂünceyi güçlendirmek, örnek getirmek, karﬂ›s›ndakini o düﬂünceye inand›rmak ya da fikrindeki direniﬂinin yan›lg›s›n› göstermek için anlat›l›r (Boratav I, ss:85-86).
Özellikle masal kahramanlar›n›n anlat›n›n sonunda yanl›ﬂ›n› anlay›p geri dönmesi “‹nsan›n Aptall›¤›”n›n Anadolu
varyantlar›n›n daha çok yetiﬂkinler aras›nda yayg›n olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bir
yerde dinleyiciyi ya da dinleyici grubunu
bir konuda uyarmay› hedef edinen bu
tür masallar›n o çevre içinde f›kra gibi
görev yapt›¤› gözlenirken bir türü belirlemek de “ﬂekil” ve “konu” (Dizdaro¤lu,
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ss:45-50) nun yan›nda “fonksiyon” (iﬂlev)un da etkili oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu iki masal› da inceledikten sonra
diyebiliriz ki geçniﬂte ortak bir hayat yaﬂam›ﬂ, ortak bir tarihe sahip olan topluluklar bugün çeﬂitli sebeplerle farkl› co¤rafyalarda bulunsalar bile yeni hayatlar›nda eskiye dair pek çok hususu görebileceklerdir. Özellikle yaﬂanan hayat tarz›n›n anlat› ihtiyac›n› karﬂ›layan, bir
baﬂka ifadeyle o hayat tarz›n›n do¤urdu¤u sözlü ürünlerde bu durum, daha da
belirgin bir hale gelecektir.
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