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Masal, yediden yetmiﬂe herkese
hitâb eden sihirli bir dünya, hayal ile
hakikatin buluﬂtu¤u renkli bir yaﬂam›n ifadesidir. Dolay›s›yla masal, sadece ola¤anüstü varl›klar›n, mekân›n
ve hadiselerin yer ald›¤› bir tür de¤il,
gerçe¤in masal›ms› ifadeler içerisinde
süslenerek okuyucuya ulaﬂt›r›lmas›d›r. Gelene¤e uygun olarak anlat›lan
masallar incelendi¤inde, bunu aç›kça
görebiliriz. Çünkü masal›n bünyesi
içerisine, anlat›c› (masalc›)’n›n günlük
yaﬂant›s›, gelece¤e yönelik arzular›,
kültürü, vb. gibi unsurlar ustaca yerleﬂtirilmiﬂtir. Fakat bu alanda belki de
en büyük eksi¤imiz, tahlil edilecek
sa¤lam metinlere, tezler d›ﬂ›nda rastlanamamas›d›r. Zaman zaman derslerde, örnek metin bulma zorlu¤unu
çekmiﬂ oldu¤umuzdan Doç. Dr. Esma
ﬁ‹MﬁEK’in “Yukar›çukurova Masallar›nda Motif ve Tip Araﬂt›rmas› I-II”** adl› eseri oldukça sevindiricidir.
Eser, sahada derleme metotlar›na
uygun olarak derlenen masallar›n yan›s›ra, derin tecrübelere dayal› olarak
verilen derleme konusundaki bilgiler,
metinlerin motif yönünden zenginli¤i
aç›s›ndan da di¤er çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutacakt›r. Ayr›ca eser, masal›n genel
özellikleri ve di¤er anlatmaya dayal›
türler ile olan iliﬂkisi, motif çal›ﬂmala-

r›, Türkiye’de ve Türk dünyas›ndaki
tip katologlar›n›n bir arada bulunmas›
aç›s›ndan da derli toplu bir çal›ﬂmad›r.
1990 y›l›nda doktora tez çal›ﬂmas›
olarak tamamlanan eser, iki ciltten
oluﬂmaktad›r. Birinci ciltte; Giriﬂ Bölümü d›ﬂ›nda Beﬂ Bölüm, Sonuç, Kaynak ﬁah›slar Hakk›nda Bilgi ve Bibliyografya bölümleri yer al›r.
“Masal Özellikleri ve Di¤er Türlerle Olan Münasebeti” ad›n› taﬂ›yan
Giriﬂ Bölümü (s.1-14)’nde masal›n tan›m›, ﬂekil ve muhteva özelliklerinin
yan›s›ra, Yukar›çukurova masallar›n›n özellikleri maddeler halinde s›ralanm›ﬂt›r. Bu bölümde ayr›ca, masallar›n di¤er anlatmaya dayal› türlerden; destan, Dede Korkut Hikâyeleri,
halk hikâyeleri, efsane ve f›kralar ile
olan benzerlik ve farkl›l›klar›na de¤inilmiﬂtir.
Eserin Birinci Bölümü ise (s. 1548) “Masallar Üzerine Yap›lan Çal›ﬂmalar” ad›n› taﬂ›makta olup Türk masallar› üzerine yap›lan çal›ﬂmalar
1982 y›l›na kadar k›saca, 1982 y›l›ndan günümüze kadar olanlar› da geniﬂ
bir ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r. Bu
bölümde, masallar ve Yukar›çukurova masallar› ile ilgili olarak haz›rlanan tüm kitap,
talebe tezleri, makaleler, tebli¤ler,
arﬂivlerde yer alan çal›ﬂmalar hakk›n-
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da bilgi verilmiﬂtir.
“Yukar›çukurova
Masallar›n›
Derleme ﬁekli” ad›n› taﬂ›yan ‹kinci
Bölüm (s.49-69) sahada derleme yöntemleri aç›s›ndan;
A. Saha Öncesi Yap›lan Haz›rl›klar
B. Masallar›n teyple Tespiti
C. Derleme ile ‹lgili Baz› Hususlar olmak üzere üç ayr› alt baﬂl›k halinde de¤erlendirilmiﬂtir.
“A. Saha Öncesi Yap›lan Haz›rl›klar”da (s. 51-54), o zamana kadar bölge ile ilgili olarak yay›mlanm›ﬂ kitaplar, talebe tezleri, dergiler, mahallî gazeteler incelenmiﬂ, bölgeden yüksek
tahsil için Elaz›¤’a gelen ö¤rencilerle
mahallî idare yöneticileri ve di¤er memurlarla görüﬂülmüﬂtür. Böylece kaynak ﬂah›slar›n tespit edilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
“B. Masallar›n Teyple Tespiti” (s.
54-55) Bölümü’nde derleme yöntemlerine uygun bir ﬂekilde metinler, teybi
anlat›c›ya fark ettirmeden veya çeﬂitli
oyunlara baﬂ vurarak a¤›z özellikleri
ve ses tonu ile t›pk› bir tiyatroyu hat›rlatan canl› gösterim ﬂeklinde kaydedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Tespit edilen iki
yüz masaldan motif yönü ile zengin
olan ve tip katologlar›nda numaralar›
bulunmayanlara dikkat edilerek, yetmiﬂ masal çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir.
“C. Derleme ile ‹lgili Baz› Hususlar” (s. 55-68) ad›n› taﬂ›yan bölümde
de s›ras› ile derlemede zaman, mekân,
ulaﬂ›m ve kaynak ﬂah›s ile ilgili problemler, tecrübelere dayal› olarak aktar›lm›ﬂt›r.
Eserin üçüncü bölümü (s. 69-154)
“Yukar›çukurova Masallar›n›n Tip/Konu Tasnifi ve Motif S›ras›” ad›n› taﬂ›-
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maktad›r. Bu bölümde “type” kelimesinin tan›m› yap›ld›ktan sonra dünyada
ve Türkiye’deki tip katologlar› ile tip
tasniflerine yer verilmiﬂtir. Ayr›ca,
eserde yer alan yetmiﬂ masal›n Eberhard Boratav, Aarne- Thompson katologlar›ndaki benzer olanlar-olmayanlar ve içiçe bulunanlar ﬂeklinde tespit
edilmiﬂ olup daha sonra da motif s›ralar› verilmiﬂtir.
“Yukar›çukurova Masallar›n›n
Motif Yap›s›” ad›n› taﬂ›yan Dördüncü
Bölüm de (s. 155-396) iki alt baﬂl›k hâlinde incelenmiﬂ “motif” kelimesinin
pek çok araﬂt›rmac› taraf›ndan yap›lan tan›mlar›na yer verildikten sonra
“Türkiye’de anlatmaya dayanan türlerden masallar, destanlar, halk hikâyeleri, efsaneler ve f›kralar üzerindeki
motif çal›ﬂmalar› bir araya getirilmiﬂtir.
“Yukar›çukurova Masallar›nda
Tespit Edilen Motiflerin Motif Index of
Folk Literature’a Göre Tasnifi” (s. 167396) ad›n› taﬂ›yan bölümde de çal›ﬂmaya dahil edilen yetmiﬂ masal›n motifleri, Motif Index’teki yirmi üç ana
motif gözönünde bulundurularak benzerleri ile birlikte verilmiﬂtir. Ad› geçen eserde bulunmayan, bize ait olan
motifler ise baﬂ›na (T) iﬂareti b›rak›lar›k belirtilmiﬂtir. Yap›lan inceleme sonucunda ise, “as›l halk masallar› ile
“peri masallar›n›n” motif yönünden
çok zengin oldu¤u hayvan masallar›
ile mizahi masallarda ve f›kralarda
çok az motifin bulundu¤u tespit edilmiﬂtir.
“Yukar›çukurova Masallar›n›n
Formel Yap›s›” ad›n› taﬂ›yan Beﬂinci
Bölüm’de (s. 397-427) de formelin tan›m› ve bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar-
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dan bahsedildikten sonra üzerinde durulan yetmiﬂ masal›n formelleri Saim
SAKAO⁄LU’nun tasnifine ba¤l› kal›narak; baﬂlang›ç formeli, ba¤lay›ﬂ (geçiﬂ) formeli, benzer durumlarda kullan›lan formeller, bitiﬂ formeli ve çeﬂitli
formel unsurlar› olmak üzere beﬂ bölümde incelenmiﬂtir.
Beﬂinci Bölümden sonra Sonuç
Bölümü (s. 428-436) yer almaktad›r.
Bu bölümde çal›ﬂma sonunda ulaﬂ›lan
neticeler maddeler hâlinde s›ralanm›ﬂt›r. Buna göre eserin, Boratav ve
arkadaﬂlar›n›n derleme gezilerinden
sonra, önemli saha araﬂt›rmalar›ndan
biri oldu¤u, Yukar›çukurova bölgesinin, sözlü kültür mahsullerinden biri
olan masallardaki motifler bak›m›ndan zengin oldu¤u, W. Eberhard- P.N.
Boratav’›n üç yüz yetmiﬂ sekizde b›rakt›¤› tip tasnifinde benzeri olmayan
otuz kadar yeni masal tipinin tespit
edildi¤i, masallara; bölgenin co¤rafya
ve ikliminin tesiri ile bölgede çokça yetiﬂen meyve-sebze adlar›n›n girdi¤i,
masal ülkesi olarak; Adana, Kadirli gibi yer adlar›n›n geçti¤i, dolay›s›yla
kaynak ﬂah›s›n kültürünün masallara
yans›d›¤› tespit edilmiﬂtir.
Birinci cildin sonunda Kaynak
ﬁah›slar Hakk›nda Bilgi (s. 432-436)
ve Bibliyografya (s. 437-450) bölümleri
bulunmaktad›r.
Kaynak ﬁah›slar Hakk›nda Bilgi
Bölümünde, derleme yap›lan kaynak
ﬂah›slar›n s›ras› ile ad›, soyad›, do¤um
yeri ve yaﬂ›, tahsili, masal› kimden
dinledi¤i, mesle¤i,masal›n derlenme
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tarihi, kaynak ﬂah›slar›n anlatt›¤› masallar›n numaralar› verilmektedir.
Bibliyografya Bölümünde de eserin haz›rlanmas›nda faydalan›lan kaynaklar yazar›n soyad›na göre alfabetik
olarak s›ralanm›ﬂt›r.
Eserin II. cildi ise, “Metinler” (s.
1-311) ve “Sözlük” (s. 313-324) Bölümlerinden oluﬂmaktad›r.
Metinler bölümünde incelemeye
al›nan yetmiﬂ masal metni bölgenin
a¤›z özelliklerine ba¤l› kal›narak oldu¤u gibi, hiçbir eksiltme veya ç›karma
yap›lmadan aktar›lm›ﬂt›r. Masallar›n
s›ralanmas›nda ise Aarne-Thompson
tip tasnifine ba¤l› kal›narak, beﬂ grupta ele al›nm›ﬂ ve Eberhard-Boratavda’ki konu tasnifine göre s›ralanm›ﬂt›r. Böylece çal›ﬂmada beﬂ hayvan masal›, altm›ﬂ bir as›l halk masal›, iki f›kra ve iki de zincirlemeli masal yer almaktad›r.
Sözlük Bölümünde de metinlerde
yer alan ve okuyucu taraf›ndan anlaﬂ›lamayaca¤› düﬂünülen kelimelerin anlamlar›na yer verilmiﬂtir.
Teknolojinin h›zl› geliﬂimi karﬂ›s›nda sözlü kültür gelene¤imizin de
ayn› nispette yerini televizyona, bilgisayara, sinemaya b›rakt›¤› son yüzy›lda, derlenip incelemeye al›nan ürünler, Türk kültürünün ebedileﬂmesinde
büyük bir belge niteli¤indedir. Her yönü ile büyük emek ve titizlikle haz›rlanan çal›ﬂmas›ndan ötürü Doç. Dr. Esma ﬁ‹MﬁEK’e teﬂekkür ediyor ve daha pek çok çal›ﬂmalar diliyoruz.
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