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ÖZET
Türk dünyas› folklor araﬂt›rmalar›nda metin derleme ve incelemesi, her geçen gün daha büyük önem
taﬂ›maktad›r. Özellikle de, gelene¤e uygun olarak anlat›lan masallar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, masallar›n
Türk halk kültürüne ait maddi ve manevi unsurlar› yans›tt›¤›n› göstermiﬂtir.
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ABSTRACT
Text compilation and investigation is getting important day by day in Turkish folkloric studied. The studies on folk tales which were narrated according to the tradition showed that the folk tales reflect the material and spiritual features of Turkish folk culture.
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Anonim halk edebiyat›n›n anlatmaya dayal› türlerinden biri olarak ele alabilece¤imiz masallar, sözlü gelenek içerisinde nesilden nesile aktar›larak günümüze kadar gelmeyi baﬂarm›ﬂ manevi
kültür hazinelerimizden biridir. ﬁöyle ki,
gelene¤e uygun olarak anlat›lan bir masalda, anlat›c›n›n yaﬂad›¤› çevreyi, kültürünü, de¤er yarg›lar›n› hatta inan›ﬂlar›n›
bulmam›z mümkündür. Bu yüzden kültürümüzün önemli bir parças› olan masallar›n sözlü gelenek içerisinde kayboluﬂunu
engellememiz ve masal anlat›c›lar›n› tespit etmemiz gerekir. Her insan masal anlatamaz. Önemli olan gelene¤e uygun olarak anlat›lan masallar›n derlenmesidir.
Ziya Gökalp’in de belirtti¤i gibi;
“Halk masal› her masal söyleyenden al›nmaz. Çünkü, masal›n, kendine mahsus lisan› vard›r. Masallar› hususî tabirleriyle
hususî ﬂivesiyle nakleden ancak ocaktan
yetiﬂme masalc›lard›r. Masalc›lar, eski
ozanl›¤›n kad›nlarda devam eden k›sm›-

d›r. Ozanl›k babadan o¤ula kald›¤› gibi,
masalc›l›k da anadan k›za intikal eder.
Erkek masalc›lar da varsa da, ekseriya
masalc›lar kad›n cinsindendir...” (F‹L‹ZOK,1991: 94).
Buradan ﬂu sonucu ç›karabiliriz; nas›l ki halk hikâyeleri erkek anlat›c›lar taraf›ndan anlat›l›yorsa, masallar da daha
çok han›m anlat›c›lar taraf›ndan anlat›lmaktad›r. “Acaba erkek masal anlat›c›s›na rastlamam›z mümkün de¤il midir?”
sorusuna cevab›m›z tabiî ki “evet” olacakt›r. Han›m anlat›c›lar›n, masal analar›n›n
yan›s›ra bazen erkeklerin de masal anlatt›klar›n› görüyoruz. Fakat bu, çok ender
rastlanan bir olayd›r. ‹ﬂte, Mazgirt’ten
(Tunceli) Derlenen Halk Edebiyat›
Örnekleri (GÜL, 1999) adl› lisans tezinde de Süleyman GÜL adl› kaynak ﬂah›s,
bir masal anlat›c›s› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹yi bir masal anlat›c›s› olan Süleyman GÜL’ün hayat hikâyesi k›saca ﬂöyle-
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dir: “1929 y›l›nda, Mazgirt (Tunceli)’de
dünyaya gelmiﬂtir. GÜL, ö¤renim görmemiﬂ olup, okuma-yazmas› da yoktur. Eskiden dü¤ünlerde kaval çalarak halk› e¤lendiren Süleyman GÜL, babas›n›n vefat›ndan sonra çobanl›k ve ›rgatl›k yapm›ﬂt›r. ﬁimdi ise hayli yaﬂl› olup Elaz›¤’›n Abdullahpaﬂa mahallesinde ikâmet etmektedir.
Süleyman GÜL’ün masalc›l›¤› da
Mazgirt’in Ortadurak köyünde yaﬂad›¤›
zamanlara uzan›r. Anlatt›¤› masallar›n
ço¤unu ﬂu anda ölmüﬂ olan Davulcu Beko adl› akrabas›ndan ö¤renmiﬂtir. Süleyman GÜL’ün, Kürtçe anlatt›¤› masallar,
daha sonra akrabas› olan Zülfü GÜL taraf›ndan, Türkçeye çevrilmiﬂtir. Söz konusu masallar ile GÜL, radyo ve televizyonun eksikli¤ini hissettirmemiﬂ, böylece
yaramazl›k yapan çocuklar› e¤lendirmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Bazen de kar ya¤s›n ve di¤er
gün ava gidilebilsin diye avc›lar ve delikanl›lar›n ›srar› üzerine masal anlatm›ﬂt›r. Çünkü bölge halk›; “Ne kadar çok masal anlat›l›rsa o kadar çok kar ya¤ar,” inan›ﬂ›na sahiptir. Bu inan›ﬂ›n bir benzeri de
K›rﬂehirli bir masal anas› olan Esma DEM‹RDAﬁ’›n masallar›nda görülür. “Gündüzleri masal anlat›l›rsa kar ya¤ar” inanc› ile DEM‹RDAﬁ, masal anlatmak için
genellikle gece vakitlerini tercih eder,
(ﬁ‹MﬁEK, 1999: 22).
GÜL’ün anlatm›ﬂ oldu¤u masallar›n
isimleri ve masal tip kataloglar›ndaki numaralar› ﬂu ﬂekildedir:
1. Sî Ahmet (EB: -; AaTh: -).
2. Edül’ün Peﬂinden Giden Adam
(EB: 220, AaTh: 300).
3. Mehmet Bey ile Cemal Bey (EB: , AaTh: -).
4. Kel ile Kör Kaz (EB:146; AaTh:
301B).
5. Talihini Arayan Adam (EB: -;
AaTh: -).
6. Ölçü (EB: 271, AaTh: 1406,1423).
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Bütün anlatmaya dayal› türlerde oldu¤u gibi GÜL’ün anlatt›¤› masallarda da
sözlü gelene¤e ba¤l› olarak bir tak›m de¤iﬂiklikler olmuﬂ; anlat›c› masallar› kendi
bilgisi, kültürü, hayal dünyas›, inanc› ile
yeniden yo¤urmuﬂtur. Her anlat›c› ayn›
masal› anlatabilir, konu hemen hemen
hepsinde ayn›d›r. Fakat gerek anlat›c›n›n
kulland›¤› formeller, gerekse masal›n as›l
konusunu anlat›rken uygun yerlerde kulland›¤› kültürüne ve yaﬂad›¤› bölgeye ait
özellikler, masal›na ayr›cal›k kazand›r›r.
Bu ﬂekilde biz, incelemiﬂ oldu¤umuz masallarda kaynak ﬂah›slara ve bölgeye ait
pek çok bilgiye de ulaﬂm›ﬂ oluruz. Tespit
etti¤imiz masallardaki özellikleri ﬂu ﬂekilde de¤erlendirebiliriz. (Konu ile ilgili
olarak verilen örneklerin geçti¤i masal
isimleri, baﬂ harflerine göre k›salt›larak
ifade edilmiﬂtir: Sî Ahmet (SA), Edül’ün
Peﬂinden Giden Adam (EPGA), Mehmet
Bey ile Cemal Bey (MBCB), Kel ile Kör
Kaz (KKK), Talihini Arayan Adam (TAA),
Ölçü (Ö)).
a. Masallar›n ﬁekil Özellikleri
a.1. Masallarda Kullan›lan Formeller
Anlat›c›lar, masallar›n belli yerlerinde kulland›¤› formeller, masala renk katan unsurlard›r. Özellikle de masal›n baﬂlang›ç ve bitiﬂinde kulland›klar› ifadeler,
“anlat›c›lar›n ustal›klar›n› göstermeleri
için bir f›rsatt›r,” (SAKAO⁄LU, 1999:
150). Süleyman GÜL, anlatt›¤› masallar›n ço¤unda baﬂlang›ç ve bitiﬂ formellerini kullanm›ﬂt›r. Bu formellerin dört masalda ayn› oldu¤u görülür:
“Varm›ﬂ yokmuﬂ...bir...varm›ﬂ” (EPGA, KKK, MBCB).
“Bir...varm›ﬂ” (TAA).
Geriye kalan masallarda giriﬂ formeli kullan›lmam›ﬂt›r. Söz konusu edilen
“Sî Ahmet” ve “Ölçü” masallar›;
“Adam›n biri...” “Talihini Arayan
Adam” masal› da;
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“Bir fakir varm›ﬂ...” ifadesi ile baﬂlam›ﬂ ve hemen ard›ndan olay›n anlat›m›na
geçilmiﬂtir.
Onun, uzun zaman› k›saca ifade
etmek için kulland›¤› formeller de ﬂu
ﬂekildedir:
“Bir gün öyle, iki gün öyle...” (EPGA).
“Bir gece kal›r, iki gece kal›r...”
(MBCB).
Masal ortas›nda geçiﬂi sa¤layan
ve çokça kullan›lan formelleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
“Çok kal›r, az kal›rlar...çocuklar› olur
ve büyür,” (EPGA).
“Çok gider, az gider” (SA, TAA,
MBCB).
Gül, di¤er masal anlat›c›lar›nda oldu¤u gibi, dinleyicinin dikkatini çekmek için de formel kullanm›ﬂt›r:
“Gider bakar ki çad›r›n yerinde kimse yoktur” (EPGA).
“Bakar ki herkes e¤lenmekte, ziyafetler verilmektedir” (EPGA).
“Bakar ki o¤lu eﬂikte düﬂmüﬂ bayg›nd›r” (MBCB).
“Kolunu aç›p gösterir ki her nereye
tutmuﬂsa oras›n› simsiyah etmiﬂ”
(MBCB).
Bazen de GÜL, masal içerisinde,
kahraman› de¤iﬂtirmek için formel
kullan›r:
“Neyse onu orda b›rakal›m gelelim...”
(MBCB).
GÜL, anlatt›¤› masallar› ise genellikle ﬂu ﬂekilde bitirir:
“...muratlar›na ererler” (EPGA, SA).
“Muratlar›na erip mutlu olurlar”
(MBCB).
Bunlar›n d›ﬂ›nda GÜL’ün anlatt›¤›
masallardan “Talihini Arayan Adam” masal›, özetleyen bitiﬂ formeli (“Fakir de
gidip kurtulur”) ile “Kel ile Kör Kaz” masal› da âni bitiﬂ formeli (“Bu masal da
bitti gitti”) ile sona erdirilir.
Her masalda oldu¤u gibi Süleyman
GÜL’ün anlatt›¤› masallarda da, formü-
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listik say› olarak üç, yedi, k›rk say›lar›
geçmektedir. Bunlar içerisinde, üç say›s›n›n di¤erlerine göre daha çok kullan›ld›¤›
görülmektedir. Üç k›z kardeﬂ, üç erkek
kardeﬂ, üç torba, üç ayn› renk ip vb. Bu
say›n›n pek çok yerde kullan›lmas›nda
halk aras›ndaki “Allah’›n hakk› üçtür”
ﬂeklindeki inanc›n etkisi vard›r. “Edül’ün
Peﬂinden Giden Adam” adl› masalda “Ben
diyeyim iki-üç gün kar›s›n›n yan›nda kal›r” ﬂeklinde kesinlik bildirmeyen ifadeler
kullan›lm›ﬂt›r. Bu ifadelere, Süleyman
GÜL’ün anlatt›¤› di¤er masallarda da
s›kça rastlan›r:
“Hâlâ bizim iki-üç günümüz kalm›ﬂ”
(MBCB).
“Ben bu tarlaya iki-üç saban çekiyorum” (TAA).
“Budur üç-dört kezdir seni suya at›yorum” (Ö).
Söz konusu edilen ifadelerdeki belirsizlik, anlat›c›n›n baz› konularda emin olmay›ﬂ›ndan, karars›zl›¤›ndan belki de
dinleyiciyi masal havas›na katmak isteyiﬂinden kaynaklanmaktad›r.
a. 2. Kulland›¤› Mahallî Kelime
ve Deyimler
Süleyman GÜL, Mazgirt (Tunceli)’in
Ortadurak köyünde yaﬂam›ﬂ (ﬂu anda
Elaz›¤’da ikâmet etmekte) ve anlatt›¤›
masallar› ayn› yerde yaﬂayan Davulcu
Beko’dan ö¤renmiﬂtir. Masal metinlerinde her ne kadar Kürtçe’den Türkçe’ye
çevrilmiﬂ de olsa anlat›ld›¤› bölgenin a¤›z
özelliklerini görmemiz mümkündür.
GÜL’ün anlatm›ﬂ oldu¤u masallarda
“horul horul yat-” (TAA) ﬂeklindeki tabiat
taklidi seslerin yan›s›ra, mahallî kelime
ve deyimlere de yer verilmiﬂtir: “ç›¤›n”
(TAA), “dallama” (Ö), “nene” (MBCB),
“odur....” (MBCB), “olmaya ki... korka”
(MBCB), “Peyda ol-” (MBCB), “gözden hile gör-” (MBCB), “her ﬂeyden elini aya¤›n›
çek-” (MBCB), “gölgesi a¤›r ol-” (TAA),
“etraf›nda dört dön-” (KKK), “toprak baﬂ›na ol-” (MBCB), “anam bac›m olsun”
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(KKK), “sigara duman› gibi gözünde tüt-”
(MBCB), “renk mengin...” (MBCB), vb.
Anlat›c›, masal›n ola¤anüstü, hayret
verici özelliklerini okuyucuya hissettirmek, böylece anlat›m› daha canl› ve çekici k›lmak için bazen kelime veya cümleleri tekrar ederek durumu anlatmaya çal›ﬂ›r:
“Öyle asker gider, öyle asker gider...”
(MBCB).
“Asker k›rar, asker k›rar...” (MBCB).
“O taraf› arar, bu taraf› arar” (TAA).
a. 3. Mekân:
Süleyman Gül’ün masallar›nda, hâdiseler genellikle belli bir yerde baﬂlay›p
bitmektedir. Yaln›z, “Mehmet Bey ile Cemal Bey” masal›nda anlat›c›, hâdiselerin
baﬂlamas›ndan geliﬂme ve sonuç k›sm›na
kadar farkl› mekânlar› kullan›r. Ad› geçen masalda padiﬂah›n o¤lu, evlendikten
sonra Zekrat Düzü’ne gelip yerleﬂir. O s›rada Rus hükümdar›, vücudunda ç›kan
yaran›n iyileﬂmesi için memleketi d›ﬂ›nda
bir yere yerleﬂmesine izin verilen gelini
kaç›rmaya karar verir. Pire, padiﬂah›n
emri ile Palu’ya gelip gelini kaç›r›r ve onu
Rus ülkesine getirir. Kaç›r›lan gelin ise
yedi kap›n›n ard›nda eﬂini bekler. E¤er
eﬂi, ona verdi¤i süre içinde gelmezse, elinde tuttu¤u hançer ve zehir ile kendisini
öldürecektir.
Buradaki ifadelere bakt›¤›m›zda mekân›n darlaﬂt›¤›n› görürüz. Gelinin içinde
bulundu¤u psikolojik durumu, kurtulma
ümidinin yan›s›ra hançer ve zehir ile kendisini savunmaya çal›ﬂmas› yönlendirmektedir. Dikkatimizi çeken bir di¤er
özellik de, anlat›c›n›n “yedi kap›n›n ard›”
ﬂeklinde kahraman›n içinde bulundu¤u
durumu ifade ederken mekân unsurundan yararlanmas›d›r. Anlat›c›n›n di¤er
masallar›nda, bu ﬂekilde bir mekân darlaﬂmas› bulunmamaktad›r.
Süleyman GÜL’ün masallar›nda geçen Mazgirt, Palu, Zekrat Düzü, Antep
ﬂeklinde bahsetti¤i mekânlar büyük ola-
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s›l›kla onun yaﬂad›¤›, gezi veya iﬂ amaçl›
olarak gitti¤i yerlerdir. Anlat›c› bu yerlerden bazen ülke, bazen memleket olarak
bahseder. Gül’ün, masallar›nda bir ilçe
olan Mazgirt’ten, Palu’dan ﬂehir olarak,
yöneticisinden de kaymakam de¤il, vali
olarak bahsetmesi kaynak ﬂah›s›n bilgisinden, belki de yaﬂad›¤› yeri daha güzel
ve üstün görmesinden kaynaklan›r.
Süleyman Gül’ün masallar›nda ola¤anüstü mekânlar yerine realist mekânlar yer al›r. Hatta bir masal›nda (Mehmet
Bey ile Cemal Bey) “Rus padiﬂah›”, “Rus
ülkesi” ﬂeklinde ifadeler kullanmas›, gündemdeki olaylar› masala yans›tmas›ndan
kaynaklan›r.
a. 4. Masallar›n Yap›s›:
Süleyman GÜL taraf›ndan anlat›lan
alt› masal›, hacim yönünden de¤erlendirdi¤imizde en uzun masal›n “Mehmet Bey
ile Cemal Bey” oldu¤unu görürüz. “Sî Ahmet”, “Edül’ün Peﬂinden Giden Adam”,
“Kel ile Kör Kaz”, “Talihini Arayan
Adam”, “Ölçü” masallar›na karﬂ›l›k
“Mehmet Bey ile Cemal Bey” masal›nda
meydana gelen olaylar, tek bir ﬂah›s merkezinde gerçekleﬂmemiﬂtir.
Söz konusu masallarda, halk hikâyeleri ve masallarda ortak olan masal
motiflerine de rastlar›z. Mesela, “Mehmet
Bey ile Cemal Bey” masal›nda genç k›z
k›yafet de¤iﬂtirerek eﬂinin peﬂinden gider. Bu unsur, “Varaka ile Gülﬂah” adl›
halk hikâyesinde de karﬂ›m›za ç›kar:
“K›z, k›yafet de¤iﬂtirerek Yemen’e var›r”
(ALPTEK‹N, 1997: 335).
Halk hikâyeleri ile ortakl›k gösteren
bir di¤er motif de “yüzükle tan›ma”d›r. Bu
motif, Stith Thompson’un Motif Index
of Folk Literature adl› eserinde, H80
“iﬂaretle tan›ma” ﬂeklinde yer al›r. “Mehmet Bey ile Cemal Bey” masal›nda da
sevgilisine hasret olan genç k›z, ikram
edilen çay içinden ç›kan yüzü¤ün, eﬂine
ait oldu¤unu anlar. Halk hikâyelerimizden “Mem u Zin”de de iki âﬂ›k, yüzük de-
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¤iﬂtirerek niﬂan takar ve aradan geçen
uzun zaman›n sonunda birbirlerini bu
yüzük ile tan›rlar, (ﬁENOCAK, 2001: 23).
“Kel ile Kör Kaz” masal›nda, Kel’in,
kazlar›n sihirli tüylerini birbirine sürterek sihirli bir ata ve elbiselere sahip olmas›; “Edül’ün Peﬂinden Giden Adam”
masal›nda yedi kardeﬂin, k›z kardeﬂlerine verdikleri tüyün birbirine sürtülmesi
ile onlar›n hemen yard›ma koﬂmas› unsurlar›, halk hikâyelerinde de ola¤anüstü
güç ile zor durumdan kurtulma ﬂeklinde
karﬂ›m›za ç›kar. Buna, “ﬁah ‹smail” hikâyesinde, ﬁah ‹smail’in kuﬂ tüyünü gözlerine sürünce, gözlerinin görmeye baﬂlamas›n› ve “Melikﬂah ile Güllühan” hikâyesinde, Melikﬂah’›n gücünü baﬂ›ndaki
tüyden almas›n› örnek verebiliriz, (ALPTEK‹N, 1997: 310).
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda “ﬁah ‹smail” hikâyesini hat›rlatan bölümler de yer al›r. Masalda yedi
kardeﬂin, kendilerine dev ile kavgalar›nda yard›m eden gencin iyili¤ine karﬂ›l›k
ona k›z kardeﬂlerini vermeleri bir çerçeve
masal örne¤idir. Yine ayn› masalda dikkatimizi çeken bir di¤er ortak özellik de
k›z›n çeﬂme baﬂ›ndaki ocak taﬂlar›ndan
birini kald›r›p mektup ile haber b›rakmas›d›r. Söz konusu unsur, halk hikâyelerimizde s›kça rastlad›¤›m›z bir haberleﬂme
ﬂeklidir. Buna,“Hurﬂit ile Mah›mihri” hikâyesini örnek olarak verebiliriz. Hikâyede Mah›mihri, bir mektup yazarak ocakl›k taﬂ›n›n alt›na b›rak›r ve göç ettikleri
yeri sevgilisine haber verir, (ALPTEK‹N,
1997: 204). Yine ayn› masalda k›z›n, mektup ile yedi gün mühlet verdi¤ini bildirmesi de halk hikâyelerine özgün bir motiftir.
Süleyman GÜL’ün anlatt›¤› masallarda destan motiflerine de rastl›yoruz.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” adl› masalda bir da¤›n ete¤inde bulunan konaktan dumanlar yükseldi¤ini gören adam,
oraya vard›¤›nda evin kap›s›n›n, pencere-
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sinin, ve bacas›n›n olmad›¤›n› görür. Söz
konusu masal›n bu bölümü bize, “O¤uz
Ka¤an” destan›n› hat›rlatmaktad›r. Anlatmaya dayal› türlerden birisi olan destanlar›m›zda, kahraman›n ola¤anüstü
gücünü ön plana ç›kartt›¤› görülür. Halk
hikâyelerimizden “ﬁah ‹smail” hikâyesinde de ad› geçen motife rastlar›z. Hikâyede, Gülizar’› takip eden ﬁah ‹smail, yolda
bacas› olmayan bir kule ile karﬂ›laﬂ›r ve
ola¤anüstü gücü ile kulede bir delik açar,
(ALPTEK‹N, 1997: 206). Bu yönü ile destan, masal ve halk hikâyelerimizde ortakl›k bulunmaktad›r. Nitekim, yukar›daki
örneklerde ifade edilen kap›s›, penceresi,
bacas› olmayan yere, ancak güç unsuru
kullan›larak yani y›karak girilebilmiﬂtir.
Yine “Kel ile Kör Kaz” adl› masalda
da devin aya¤› yarad›r. Oraya ok at›larak
kan, irin akmas› sa¤lanacak ve sonuçta
rahatlayan devden istekte bulunulacakt›r. Ad› geçen masal›n Dede Korkut hikâyelerinden Tepegöz ile benzerlik gösterdi¤ini söyleyebiliriz. Nitekim, Tepegöz hikâyesinde de devden kurtuluﬂ yaln›zca
aln›n›n ortas›ndaki et parças›na at›lan ok
ile mümkündür. TTV (Typen Turkischer
Walksmarchen) 146. masal tipi “Tepegöz”
olarak yer alan metinde de Tepegöz, üç
kardeﬂ ve sürüsünü ma¤araya kapat›r.
Onlar da Tepegöz’den kurtulabilmek için
önce onun gözlerini k›zg›n bir ﬂiﬂle kör
ederler. Daha sonra da bir kaya ile öldürürler. “Edül’ün Peﬂinden Giden Adam”
masal›nda yedi kardeﬂin birbirine yard›m
etmesi ve dev ile savaﬂmas› hadisesi, TTV
(Typen Turkischer Walksmarchen)’de
220. masal tipi “Birbirine Yard›m Eden
Kardeﬂler”dir. “Ölçü” masal›nda kad›n›n
kocas›n› aldatmas› da TTV (Typen Turkischer Walksmarchen)’de 271. masal tipi
“Kocas›n› En ‹yi ﬁekilde Kim Aldatabilir”
olarak yer al›r.
Diyebiliriz ki; masal anlat›c›m›z, anlatt›¤› masal metinlerinde gerek destan,
gerekse halk hikâyelerimizde rastlayabi-
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lece¤imiz ola¤anüstü motifleri kullanarak, yer yer yaﬂanm›ﬂ hâdiselerin benzerini ele alm›ﬂ, kültürel de¤erlerimizi geçmiﬂten bu güne taﬂ›yarak mânevi de¤erlerimize sahip ç›km›ﬂt›r.
a. 5. Üslûp/Anlat›m ﬁekli:
Süleyman GÜL, masallar›n› ak›c›,
anlaﬂ›l›r bir dil ile aktarm›ﬂt›r. Yer yer
mahallî kelimeler de kullanarak yaﬂad›¤›
bölgenin dil özelliklerini yans›tm›ﬂt›r.
Masal kahramanlar›n› karﬂ›l›kl› diyaloglarla konuﬂturan GÜL, böylece masala
daha gerçe¤e yak›n bir anlat›m özelli¤i
kazand›rm›ﬂt›r.
b. Masallar›n Muhteva Özellikleri
b. 1. Atl›-Göçebe Hayat›n›n ‹zleri
Süleyman GÜL, anlatm›ﬂ oldu¤u
masallara günlük hayat›n›n belli k›s›mlar›n› da aksettirmiﬂtir. Buna ba¤l› olarak
biz de anlat›c›n›n yaﬂad›¤› çevre ve kültür
özellikleri hakk›nda bilgi edinebiliriz.
Türk toplumunun, göçebelikten yerleﬂik hayata geçiﬂe kadar yaﬂant›s›n›n
hemen hemen her safhas›nda yard›mc›
hayvan olarak yararland›¤› “at” motifi,
anlatmaya dayal› türler içerisinde önemli
bir yere sahiptir. GÜL’ün masallar›nda
da bu özelli¤i görmemiz mümkündür. Bunun yan›s›ra GÜL, “çad›r”, “güreﬂ”, “av”
motiflerini de kullanarak atl›-göçebe
Türk toplumunun kültürünü masallar›nda yaﬂatm›ﬂt›r.
Kaynak ﬂahs›m›z›n anlatm›ﬂ oldu¤u,
“Kel ile Kör Kaz” masal›nda, kahraman›n
en büyük yard›mc›s› att›r. Masalda dile
gelen at, sahibine felaketleri önceden haber vererek ne yapmas› gerekti¤ini söyler. Bunun yan›-s›ra at nal›n›n da iﬂaret,
iz b›rakma amac› ile kullan›ld›¤› görülür.
Türk kültürünü çok eskiden beri
simgeleyen güreﬂ sporu da GÜL’ün masallar›nda problemlerin çözümü ve gücü
ispat etme amac› ile kullan›lm›ﬂt›r.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda delikanl›n›n Füzul Beko ile görüﬂmesi
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ve kazanan kiﬂinin do¤ruyu itiraf ettirme
hakk›na sahip olmas› yine ayn› masalda
adam›n ilk eﬂinden olan o¤lunun kendisine ait olup olmad›¤›n› anlamak için ikinci ve üçüncü eﬂinden olan o¤ullar› ile güreﬂtirmesi, atl›-göçebe toplumunun yaﬂant›s›ndan günümüze yans›yan örnekleridir.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda dikkatimizi çeken bir di¤er unsur
da “av” ve “avlanma”d›r. Masalda A¤a’n›n
o¤lu, Ala geyik efsanesinde oldu¤u gibi,
evlendi¤i günden hemen sonra avlanmaya gider. Bu da göçebe-atl› toplumun ava
olan merak›n› her ﬂeyden üstün tuttu¤unun bir göstergesidir. Masalda ayr›ca “çad›r” kültürüne dair izler de görürüz. Buna göre, gönlü Edül’e düﬂen delikanl›, onlar›n çad›rlar›n› nereye koyduklar›n› merak eder. Çad›ra ulaﬂt›¤›nda onlar›n göç
ettiklerini anlar. Burada da yine göçebe
toplumun yaﬂant›s›n› görüyoruz.
Diyebiliriz ki; masal anlat›c›lar›m›z
kaybolmaya yüz tutan kültürel de¤erlerimize sahip ç›kan, onlar› geçmiﬂten günümüze taﬂ›yan en önemli kültür kaynaklar›m›zd›r.
b. 2. Anlat›c›n›n Kültürünü, De¤er Yarg›lar›n› Yans›tan Unsurlar
Her masal, farkl› kiﬂilerin dilinde
farkl› ifadeler kazan›r. Buna
göre, anlat›c›n›n yaﬂam›ndaki kültürel de¤erlerin, masal›n sihirli dünyas›
içinde eritilerek yaﬂat›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Hatta ola¤anüstü olaylar bile anlat›c›n›n ifadeleriyle günlük hayat›n bir parças› gibi gösterilir. Bunlar belki de kaynak ﬂah›s›n ﬂuur alt›na yerleﬂen, onu derinden etkileyen, derman› olmayan bir
hastal›¤a ﬂifa bulabilme arzusundan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca burada, psikososyal bir anlay›ﬂ ve hayal gücü ile imkâns›z sorunlara çözüm getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. “Kel ile Kör Kaz” masal›nda, pa-
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diﬂah›n “dev sütü” ve “bin elmas”› olmas›
halinde iyileﬂece¤inin söylenmesi bunun
bir ifadesidir.
Türk halk›n›n misafirperverlik özelli¤i kaynak ﬂah›s taraf›ndan masallara
da aktar›lm›ﬂt›r. Misafir kim olursa olsun
Tanr› misafiridir ve baﬂ tac› edilir.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda evinin bir taraf›n› y›kan adama genç
k›z, yine de yemek haz›rlar.
“Talihini Arayan Adam” adl› masalda çiftçi, fakire, ç›k›n›ndaki bir parça ekme¤i verir. “Ölçü” masal›nda da ev sahibi,
izin almadan evinde saklanan fakiri görünce onu yeme¤e davet eder. Buradan
kiﬂinin, toplumun dinî de¤erlerine sahip
ç›karak, yard›mlaﬂmaya önem vermesi
gerekti¤i mesaj›n› al›yoruz.
Masallarda kültürün en büyük özelli¤i olan gelenek unsurunun örnekleri de
yo¤un bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kar. Namus
kavram›, insan› insan yapan de¤erlerin
baﬂ›nda gelir. “Edül’ün Peﬂinden Giden
Adam” masal›nda gürz ile evi y›kan adama genç k›z, a¤abeylerinin gelince onu öldüreceklerini söyler. Yine ayn› masalda
adam, babas›n›n evine gider ve kar›s›n›
orada görerek “Yoksa kar›m› m› alm›ﬂ?
Bu yüzden mi hizmet ediyor?” diye düﬂünüp sinirlenir. Daha sonra ikram edilen
kahveyi içmeyerek yere döker.
“Mehmet Bey ile Cemal Bey” masal›nda gelin, dama ç›kabilmek için kay›nbabas›ndan ve kocas›ndan izin almas› gerekti¤ini söyler. Ad› geçen masalda ayr›ca, han›m›n› kaybeden gence babas›, k›z
bulaca¤›n› söyleyince o da, “insan›n tavu¤u bile kaybolsa onun dört-beﬂ gün arand›¤›n›, bunun namus ortakl›¤›, namus belas›ndan dolay› önemli oldu¤unu söyler.
“Ölçü” masal›nda da kad›n, kocas›
olmad›¤› için adam› içeri almaz. Yine ayn› masalda kad›n›n namussuzluk yapt›¤›
düﬂünülerek dövülmesinden bahsedilir.
Bütün bu örnekler, geleneklerine,
mânevi de¤erlerine sa¤lam bir ﬂekilde
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ba¤lanm›ﬂ bir toplumun de¤er yarg›lar›d›r.
Masallardaki di¤er gelenek unsurlar›na da ﬂu örnekleri verebiliriz:
“Mehmet Bey ile Cemal Bey” masal›nda niﬂanl›s›n›n mendilini yaras›na
ba¤layan gencin davran›ﬂ› ve “Edül’ün
Peﬂinden Giden Adam” masal›nda güreﬂi
kazanan kiﬂiye Edül’ün verilece¤inin söylenmesi kültürel özelliklerin geçmiﬂten
bugüne hâlâ yaﬂat›ld›¤›n›n bir ifadesidir.
Biz, okudu¤umuz masallarda kaynak ﬂahs›n kendisi ve sosyal çevresi hakk›nda da bilgi edinebiliriz.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda hayvanc›l›kla geçinen adam›n
hayvanlar›n›n bak›c›l›¤›n› yapmas› için
Edül’ü çobanl›¤a ald›¤›, “Kel ile Kör Kaz”
masal›nda da Kel’in padiﬂah›n yan›nda
kaz çobanl›¤› yapt›¤› belirtilir.
Buradan da anlaﬂ›ld›¤› gibi geçim,
hayvanc›l›kla sa¤lanmakta ve çobanl›k
yap›lmaktad›r.
Kaynak ﬂah›s, yemek kültürünü ve
eﬂinin kendisine hizmetini de masala
yans›t›r. Bunu “Edül’ün Peﬂinden Giden
Adam” masal›nda han›m›n›n kalk›p eﬂinin ekme¤ini, kayma¤›n›, tütününü, sigara kâ¤›d›n› haz›rlay›p onu u¤urlamas›ndan anl›yoruz. “Ölçü” masal›nda da karpuz, ba¤›rsak, pirinç pilav› “Mehmet Bey
ile Cemal Bey” masal›nda çay içme unsurlar› konuya örnek olarak verilebilir.
Masallarda ayr›ca, k›zlar›n tuz fal›na bakmas› (MBCB), yaraya tuz basarak
uyan›k kalma (MBCB) kaynak ﬂah›s›n
sosyal çevresinin yaﬂant›lar›n›, tecrübelerini masal›na aksettirdi¤inin bir ifadesidir.
b. 3. Anlat›c› ve Çevresinin ‹nan›ﬂ Sistemini Aksettiren Unsurlar
Süleyman GÜL, pek çok masalda
kendi inanc›n›, masal kahramanlar›n›n
ﬂahs›nda ifade eder. Buna göre selamlaﬂman›n Türk toplum yaﬂant›s›nda önemli
bir yeri oldu¤u, hatta Allah’›n selam›n›
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almaman›n büyük günah say›ld›¤›, masallarda da görülür.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam”,
“Mehmet Bey ile Cemal Bey”, “Kel ile Kör
Kaz”, “Talihini Arayan Adam”masallar›nda kahramanlar›n
“Selamün aleyküm” ﬂeklinde selamlaﬂt›¤› görülür.
Selamlaﬂman›n önemi “Edül’ün Peﬂinden Giden Adam” masal›nda daha bariz bir ﬂekildedir. Adam, yedi kardeﬂin savaﬂt›¤› yere geldi¤inde hangi taraf selam
verirse oraya gidece¤ini söyler.
Kaynak ﬂah›s, “Mehmet Bey ile Cemal Bey” ve “Ölçü” masallar›nda abdest
alma, namaz k›lma gibi dinî özellikleri de
masala yans›t›r. Buradan, her an iyi dileklerde bulunma ihtiyac› duyan ve
Rabb’ine s›¤›nan insan psikolojisi için
inanc›n, duan›n büyük önemi oldu¤u sonucuna varabiliriz.
“Sî Ahmet” masal›nda padiﬂah›n
bahçesine izinsiz giren Sî Ahmet, dar› ve
tuzu ay›klayamazsa baﬂ› kesilecektir. Bu
zor durumda, Allah’dan yard›m isteyen Sî
Ahmet’in duas› kabul edilir ve kar›ncalar›n yard›m› ile kurtulur. Yine “Mehmet
Bey ile Cemal Bey” masal›nda Cemal Bey,
Allah’›na, peygamberine dua ederek yard›m ister.
“Edül’ün Peﬂinden Giden Adam”,
“Mehmet Bey ile Cemal Bey” masallar›nda; “Allah iﬂinizle olsun” ve Ölçü masal›nda; “Allah sana uzun ömürler versin” ﬂeklindeki temennilerin masala yans›mas›
inanc›n gücü ile ayakta kalan toplumun
bunun bilincinde oldu¤unun ifadesidir.
Ayr›ca bu unsurlar, kaynak ﬂah›s›n dinî
yönünün a¤›r oldu¤unu gösterir.
Karﬂ›daki kiﬂiyi söylenen söze inand›rmak için edilen yeminlerde de inanc›n
kutsal yönü vard›r. Buna “Mehmet Bey
ile Cemal Bey” masal›nda gelinin, evini
basan Rus askerlerine; “Vallahi kap›y›
açarsan›z kendimi telef ederim” ve adam›n; “Vallahi ben kar›m› falan yerde b›-
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rakt›m” ﬂeklindeki sözleri bunun ifadesidir.
Görüldü¤ü gibi masallar›m›z, di¤er
halk anlatmalar› gibi sadece kendi büyülü dünyas›yla, ola¤anüstü hadiselerle s›n›rl› de¤ildir. Günlük hayatla ilgili olarak
pek çok unsurun bu atmosfer içinde eritilerek dinleyiciye sunulmas›, e¤itim, verilen mesaj ve kültürün belli bir bölümünü
yans›tmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Süleyman GÜL de anlatt›¤› masallarda
gerek di¤er anlatmaya dayal› türlerde
rastlad›¤›m›z motif unsurlar›, gerekse
günlük yaﬂant›m›zdan verdi¤i örneklerle
(gelenek ve görenekler, yemek kültürü,
âlet ve eﬂyalar) masallar›n› anlatm›ﬂt›r.
Türk kültürünün geçmiﬂten gelece¤e taﬂ›nmas›nda mânevi taﬂlardan bir yenisini
daha koyarak bu harca katk›da bulunan
Süleyman GÜL, usta bir masalc›d›r.
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