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ÖZET
Masallar, taﬂ›d›klar› kültürel de¤er kadar, anlat›c›lar› bak›m›ndan da önemlidir. Her masal anlat›c›s›
(masal anas›, masal ninesi, masalc›), anlatt›¤› masala kendi bölgesinin mührünü vurur. Böylece, usta bir anlat›c›dan derlenen masalda, kendisine ait duygu, düﬂünce ve de¤er yarg›lar› tespit edilebilece¤i gibi, ait oldu¤u bölgenin örfünü, âdetini, gelene¤ini, görene¤ini, inan›ﬂ sistemini vs. de bulmak mümkündür. Malatya’da
yaﬂayan Suzan GEN‹ﬁ de bu yönüyle de¤erlendirildi¤inde, anlatt›¤› masallara duygu ve düﬂünceleri ile yaﬂad›¤› bölgenin kültürel de¤erlerini aksettiren usta bir anlat›c› oldu¤u görülür.
Bu makalede, Suzan GEN‹ﬁ’ten derlenen masallar, metin-anlat›c› yönünden de¤erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler
Masal, anlat›c›, kültür, metin.
ABSTRACT
Tales are important for their tellers as much as their cultural values. Every tale teller (tale teller mother, tale teller grandmothers, tale teller) uses stamp of their own region during tale telling. Consequently, in
a tale, which collected from an expert teller, some certain points can be identified such as his/her emotion,
thoughts and values. Furthermore, the mores traditions, belief systems etc. of their region can be traced in
them. When we evaluate Suzan Geniﬂ from Malatya from this point of view, she is an expert teller who reflects her own emotions, thoughts and cultured values of her own region into her tale telling activites.
In this article, tales derived from Suzan GEN‹ﬁ will be evaluated from text-teller point of views.
Key Words
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Halk edebiyat›n›n anlatmaya dayanan türleri aras›nda yer alan ve kendine
mahsus çeﬂitli özelliklere sahip olan masa, anlat›c›s› ile de dikkati çeker. Daha
çok sözlü kaynaklar vas›tas›yla günümüze taﬂ›nan masallar, her anlat›c›n›n
dilinde farkl› bir ﬂekil kazan›r. Di¤er bir
ifadeyle; “Masal› her anlatan, onu bir ölçüde yeniden yarat›r ve masal›n yaﬂad›¤›
her çevre ona kendi renklerini ve nak›ﬂlar›n› vurur.” (BAﬁGÖZ 1988: 25-29). Böylece bir masal, anlat›ld›¤› her bölgede,
anlatan her anlat›c›n›n dilinde yeniden
ﬂekillenir; anlat›ld›¤› bölgenin ve anlat›c›s›n›n çeﬂitli özelliklerini bünyesinde
taﬂ›r. Yani masallardan hareketle, anla-

t›c›n›n çevreyle iliﬂkisi, dinî inanc›, olaylara bak›ﬂ› ve anlat›ld›¤› bölgenin co¤rafî özellikleri, geçim kayna¤› vs. gibi husûsiyetler rahatl›kla tespit edilebilir.
Bugüne kadar masal incelemesi konusunda çok say›da çal›ﬂman›n yap›lmas›na ra¤men, masal›n anlat›c›s› üzerinde
fazla durulmam›ﬂt›r. Halbuki, yukar›da
da belirtti¤imiz gibi masal ile anlat›c›s›
aras›nda s›k› bir iliﬂki vard›r ve anlat›c›,
anlatt›¤› her metne kendinden ve kendi
çevresinden birﬂeyler katar. Rus araﬂt›r›c›s› Mark Azadovski’nin Sibirya’dan
Bir Masal Anas› (AZADOVSK‹ 1992)
adl› eseri bu konuda yap›lan önemli ça-
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l›ﬂmalardan biridir. Türkiye’de, bu konunun ehemmiyetini ilk defa Ziya Gökalp
dile getirmiﬂtir. Gökalp, masallar›n özel
anlat›c›lar›n›n oldu¤unu; bu sebeple masal›n, her anlatandan de¤il, sadece ocaktan yetiﬂme usta anlat›c›lardan derlenmesi gerekti¤ini ifade etmiﬂtir (F‹L‹ZOK 1991: 94-95). Ayr›ca, konuyla ilgili
Saim Sakao¤lu’nun iki yaz›s› yay›mlanm›ﬂt›r (SAKAO⁄LU 1987: 9-11; 1980: 36). ‹lhan Baﬂgöz (BAﬁGÖZ 1988) ile Pertev Naili Boratav (BORATAV 1988) da
bu konu üzerinde durmuﬂlard›r. “Kadirlili Bir Masal Anas›: Meliha Varl›” (ﬁ‹MﬁEK 1996: 14-17) ile “K›rﬂehirli Bir Masal Anas›: Esma Demirdaﬂ” (ﬁ‹MﬁEK
1999: 22-27) ise taraf›m›zdan haz›rlanm›ﬂt›r.
Bugün, bu çal›ﬂmam›za bir yenisini
daha katmak düﬂüncesiyle, masallar›;
ö¤rencimiz Özlem GEN‹ﬁ taraf›ndan lisans tezi olarak haz›rlanan Suzan GEN‹ﬁ’i, anlatt›¤› masallardan hareketle
bir masal anas› olarak de¤erlendirmeyi
uygun gördük (GEN‹ﬁ 1998). Malatya’n›n Do¤anﬂehir ilçesinde dünyaya gelen Suzan GEN‹ﬁ, 1960 y›l›nda Ramazan Geniﬂ ile evlenmiﬂtir. Bir süre ‹stanbul’da oturan anlat›c›m›z›n dördü erkek,
biri k›z olmak üzere beﬂ çocu¤u vard›r.
Masalc›l›¤›na gelince… ‹kisi tekerleme olmak üzere 26 masal anlatan GEN‹ﬁ, bu masallar› babas› Mahmut
KARSLIO⁄LU’ndan dinlemiﬂtir. Anlat›c›m›z›n ifadesine göre, babas› Mahmut
KARSLIO⁄LU, uzun k›ﬂ gecelerinde
evine gelen misafirlerine masal ve hikâye anlat›rm›ﬂ. Hatta, baz› hikâyeleri bir
gecede bitmeyip birkaç gün devam edermiﬂ. Yer yer de Battal Gazi’nin cenklerini veya çeﬂitli tarih kitaplar›n› a¤layarak, gözyaﬂlar› içerisinde okudu¤u Suzan GEN‹ﬁ’in hat›ralar› aras›nda yer al-
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maktad›r. Baba KARSLIO⁄LU’nun bu
meziyeti daha sonra o¤lu Aziz ile k›z›
Suzan’a da geçmiﬂtir. Büyük bir ihtimalle, Battal Gazi cenkleri ile halk hikâyeleri o¤luna, geriye kalan masallar› da k›z›
Suzan GEN‹ﬁ’e miras kalm›ﬂt›r.
Asl›nda, masallar›n anlat›c›s› genellikle han›mlar oldu¤u için, masalc›l›k
da, daha çok anadan k›z› geçerek gelenekteki yerini muhafaza eder. Ancak,
burada, bu düﬂüncenin tam tersini görüyoruz. As›l anlat›c› babad›r ve bu gelenek, babadan hem o¤luna, hem de k›z›na
geçmiﬂtir. GEN‹ﬁ’in, babas›ndan ö¤renerek çeﬂitli zamanlarda çocuklar›na, komﬂular›na ve daha sonra da torunlar›na
anlatt›¤› masallar› ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz:
1. Deve (tekerleme)
2. Horozun S›rt›ndaki Ceviz A¤ac›
(tekerleme)
3. ﬁahmeran (EB: 57, AaTh: 673)
4. Çingene (EB:89, AaTh:-)
5. Bast›¤›n Dallar Kurusun (EB: 89,
AaTh: 408)
6. Padiﬂah›n Üç K›z› (EB: 104,
AaTh: 313)
7. Padiﬂah›n Üç O¤lu (EB: -, AaTh:)
8. Hatemi Tey (EB:-, AaTh:-)
9. Üç Arkadaﬂ (EB: 10, AaTh: 750D)
10. Gençlikte Gelen Belâ (EB: 136,
AaTh: 398, 398 B)
11. Alt›n ﬁamdan (EB:-, AaTh: -)
12. Kül Eﬂek (EB: 166, AaTh:-)
13. Kör Dev (EB:-, AaTh:-)
14. Alt›n At, Alt›n Elbise, Alt›n K›l›nç (EB: 258, AaTh: 530,532)
15. Dilerim Çengi (EB: 239, AaTh:
707)
16. Reyhanc› Güzeli (EB: 231,
AaTh:-)
17. ‹t Meni¤i (EB: 223, 239, AaTh:
707)
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18. Murats›z Dilber (EB: 240,
AaTh:-)
19. Gülcemal (EB: 247, AaTh: -)
20. Sefa ve Cefa (EB:-, AaTh:-)
21.Zümrüdüanka (EB: 257 / 72,
AaTh: 532 / 301 A, 301 B)
22. Gara Vezir (EB: 279, AaTh: 1511
II)
23. Kelo¤lan Keçeli Tas (EB: -,
AaTh:-)
24. O¤lan Geldim K›z Giderim (EB:
374, AaTh: 884)
25. Açt›m Bir Duvah (EB: 226,
AaTh:-)
26. Salman Selim (EB:399, AaTh:-)
Hiç ﬂüphesiz her masal›n de¤iﬂen
ve de¤iﬂmeyen taraflar› vard›r. De¤iﬂmeyen taraflar›, masaldaki olay örgüsü,
olaylar›n s›ralan›ﬂ›d›r. De¤iﬂen taraflar›
ise bu olaylar›n anlat›c› taraf›ndan ifade
ediliﬂ ﬂeklidir. Her anlat›c›, bilinen bir
masal› kendine mahsus bir üslûp ile anlat›r ve her anlat›ﬂta masal, yeni bir ﬂekil kazan›r. Biz burada Suzan GEN‹ﬁ’in
anlatt›¤› masallarda, kendisine ait ne
tür de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤›n› tespit ederek, ilave edilen yeni unsurlar› ﬂekil ve
muhteva yönünden de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›z:
A. ﬁEK‹L ÖZELL‹KLER‹
1. Formellerin Kullan›l›ﬂ›: Masallar›n belirli yerlerinde, belirli vazifeler için kullan›lan kal›plaﬂm›ﬂ ifadeler
vard›r. Ancak, kal›plaﬂm›ﬂ formel ﬂekillerinin olmas›na ra¤men, her anlat›c›n›n
kulland›¤› formel, bir birinden az da olsa
farkl›l›k gösterir. Usta bir anlat›c› genellikle, anlatt›¤› her masalda aﬂa¤›-yukar›
benzer formelleri kullan›r. Nitekim, daha önceki çal›ﬂmam›zda da, bu düﬂüncemizin do¤ru oldu¤unu görmüﬂtük (ﬁ‹MﬁEK 1999: 22-27). Fakat, üzerinde durdu¤umuz kaynak ﬂahs›m›z, daha önceki
düﬂüncelerimizin tam tersine, anlatt›¤›
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her masalda farkl› farkl› formeller kullanmaya özen göstermiﬂtir. Bu farkl›l›k,
özellikle bitiﬂ formellerinde dikkat çekmektedir. Bu düﬂünceye ba¤l› olarak,
Geniﬂ’in anlatt›¤› masallarda tesbit ettti¤imiz formellerden baz›lar›n› ﬂu ﬂekilde verebiliriz:
a) Giriﬂ Formeli:
“Bir varm›ﬂ bir yohmuﬂ ……”(1, 6,
7, 9, 23, 24, 26)1
“Bir varm›ﬂ bir yohmuﬂ, evvel zaman içinde ……” (2-5, 8, 12, 21)
“Bir varm›ﬂ bir yohmuﬂ, zaman›n
birinde ……” (11, 13, 18)
“Zaman›n birinde ……” (14, 16, 22)
“Vaht› zaman›n birinde……” (20)
“Bir varm›ﬂ, bir yohmuﬂ, evvel zaman içinde, halbur saman içinde, develer dellal imiﬂ, pireler berber imiﬂ. Ben
onbeﬂ yaﬂ›nda iken, anam›n beﬂi¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken, iﬂte böyle bi zamanda, ……” (15)
“Evvel zaman içinde ……” (25)
“Evvel zaman içinde, halbur saman
içinde, ……” (17)
“Masal masal matlad›, iki s›çan çatlad›. Biri gara, biri boz. Bindim bozun
boynuna, gettim Halep yoluna. Halep yolu bit pazar, içinde ar› gezer. Ar› beni gorhuttu. Vere vere verdim, gide gide gittim,
bi tüccar›n evine gonuh oldum……” (10)
b) Geçiﬂ / Ba¤lay›ﬂ Formeli:
“Az gidiyi, uz gidiyi, dere depe düz
gidiyi, alt› ay bi güz gidiyi.” (6,7, 15,19)
“Onlar orda düﬂüne dursunlar, o¤lan g›l›h de¤iﬂtirip, düﬂman padiﬂah›n
saray›na gidiyi.” (14)
“Onlar sarayda u¤raﬂadursunlar,
biz gelelim Murats›z Dilber’e.” (18)
“Onlar orda gala gals›n, analar› g›z›n ad›n› Haftican goymuﬂ.” (12)
“Gelelim babas›na……” (10)
“Ve yola düﬂüyler. ﬁura senin, bura
benim; yürüyü gidiyler.” (9)
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“Bi de uyan›y ki, ne uyani? Etraf›n›
goca goca y›lanlar çevirmiﬂ!” (3)
“Padiﬂah bah›y ki, Kelo¤lan t›¤ gibi
delikanl› oldu!” (23)
“Bah›y ki, o ﬂehrin bütün insanlar›
gara giymiﬂ!” (7)
c) Benzer Durumlarda Kulllan›lan Formeller:
“O gadar güzelmiﬂ ki; resmini görenin gözü gamaﬂ›r; kendini görenin gözü
kör olurmuﬂ.” (19)
“Ay›n ondördü gibi güzel bi g›z d›ﬂar›ya ç›h›y›.(15, 22)
“Bi duda¤› yerde, bi duda¤› gö¤de
dört tene gara zenci ç›h›y›.” (18)
“‹n misin, cin misin, ne ar›ys›n burda?’ diy. O¤lan da; ‘Ne inim, ne cinim Allah beni g›rh bac›ya gardaﬂ olarak gönderdi,’ diy.” (14)
“E¤er demir çar›h, demir deynek,
demir köynek yapt›r›rsan, giyip de üzerinde eriyene gadar gezersen beni bulursun.” (6)
ç) Bitiﬂ Formeli:
“G›rh gün g›rh gece davul dü¤ün
ediyler. Senesine de Allah bi çift o¤lan veriyi. Biri Gülcemal’in ülkesinin padiﬂah›, biri de o¤lan›n ülkesinin padiﬂah›
oluyu. Onlar da gonahlarda mutlu bir
ﬂekilde yaﬂ›ylar.” (19)
“G›rh gün g›rh gece davul dü¤ün
ediyler. Aclar doyruluyu, ç›plahlar giydiriliyi. Yiyi içiyi muratlar›na geçiyler.” (3)
“G›rh gün g›rh gece davul dü¤ün
ediyler. Yiyi içiyi muratlar›na geçiyler.”
(7, 8, 11, 13, 14, 23)
“Bac›s› gah›y›, g›rh gün g›rh gece
dü¤ün yap›y›. Me¤erse o memleketin padiﬂah›ym›ﬂ. Yiyi içiyi, muratlar›na geçiyler.” (6)
“Yedi gün yedi gece dü¤ün yap›ylar.
Yiyi içiyi muratlar›na geçiyler.” (12)
“Bunu, g›rh gat›r›n guyru¤una ba¤l›ylar. Da¤dan da¤a, daﬂdan daﬂa çarpa
çarpa geberiyi gidiyi. Kendi de gar›s›y-
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nan, çocu¤uynan yiyi içiyi muratlar›na
geçiyler.” (4)
“Yiyi içiyi muratlar›na geçiyler.” (7,
10, 15, 18)
“Yeniden dü¤ün guruluyu. Fakir fukara do¤uruyu. ‹kisi de ayn› gece evleniyler, muratlar›na geçiyler.” (20)
“Malatya’da, o zamana gader görülmemiﬂ bi dü¤ün yapiler ve mutlu yaﬂiler.” (16)
“Masal da burada bitiyi / sona eriyi.” (9, 22, 24, 25)
Görüldü¤ü gibi, birkaç› hariç, hemen hemen her masalda farkl› bir bitiﬂ
formeli kullan›lm›ﬂt›r.
2. Masallar›n Yap›s›: Suzan Geniﬂ’in masallar›nda, yap› olarak, birkaç›
hariç, büyük bir farkl›l›k göze çarpmasa
da, yine de anlat›c›ya mahsus baz› özelliklerin ilave edildi¤ini, iki metnin birleﬂtirilerek tek bir masalm›ﬂ gibi anlat›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, “Zümrüdü Anka” masal›d›r. Bu masal›n ilk bölümü Typen Türkish Volksmärchen’de 257 numarada yer alan
“Aslan Sütü” masal›n›n bir varyant›d›r.
Birden fazla masal tipinin birleﬂtirilmesini; “Alt›n At, Alt›n Elbise, Alt›n K›l›ç”
masal›nda da görüyoruz. Masal›n giriﬂinde farkl› bir konu iﬂlenirken, devam›
Typen Türkish Volksmärchen’deki
257 ve 258 numaral› masallara benzemektedir. Ayr›ca “Horozun S›rt›ndaki
Ceviz A¤ac›” adl› metin, bir tekerleme
özelli¤i göstermesine ra¤men, sonu Kelo¤lan’a ba¤l› olarak anlat›lan bir masal
ﬂeklindedir.
“Kelo¤lan Keçeli Tas” adl› masal ise
naz›m-nesir kar›ﬂ›m› bir yap›ya sahiptir.
Kahramanlar›n birbirlerine karﬂ›l›kl›
olarak soru sorup, cevap verdikleri bilmeceler manzumdur ve folklorumuzda
bilmece sorma gelene¤inin güzel bir örne¤ini sergilemektedir:
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“G›z soruyu:
Kelo¤lan Keçeli tas
Nerden geldin hokkabaz
Benim bir bilmecem var
Bil ki baham bu nedir:
Bir evde uzun gavah
Etraf›nda dallar›
Bil ki baham bu nedir?
Kelo¤lan:
Han›m han›m hancugaz
Onda ne var oncu¤az
Bi evde uzun gavah
O ola ki gad›nd›r
Etraf›nda dallar›
O ola ki çocuhlar”
“Açt›m Bir Duvah” adl› masal›n sonu ise bize tekerlemeleri hat›rlatmaktad›r:
Açt›m bi duvah
Ç›ht› bi gabah
Hey gidi deli Gaffar (adam›n ad› da Gaffar’›m›ﬂ)
Duda¤› sarhar
Sürek bi devran dedi
Arhama ald›m kürküme s›çt›
Yere indirdim göbe¤i düﬂdü
Üç otuz yaﬂl›
Serpme diﬂli
Böyle bi acize gördünüz mü söyleyin.”
GEN‹ﬁ’in anlatm›ﬂ oldu¤u “Sefa ile
Cefa” masal› ise yap› olarak bir masaldan ziyade halk hikâyesini hat›rlatmaktad›r.
3. Masal›n Dili: Suzan GEN‹ﬁ’in
anlatt›¤› masallarda, do¤up büyüdü¤ü
yer olan Malatya’n›n a¤›z özelliklerini
görmemiz mümkündür. Onun, evlendikten sonra bir süre ‹stanbul’da ikâmet etmiﬂ olmas›, konuﬂmas›n› biraz etkilemiﬂ
olsa da, bu fazla de¤ildir. O, yer yer mahallî kelime ve deyimleri masallar›nda
kullanm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar›: bitlen, çorahlan-, leﬂger, kete, paz›, seplen-, totaba, dinekle-, köcek, kelaraç›n, çemirle-,
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har›h, kergâh; köpür köpür köpür-, c›z›
böce¤i kimi çatla-, h›ﬂ hamur ol-, vs. gibi.
B. MASALLARIN MUHTEVA
ÖZELL‹KLER‹
1. Destan, Efsane ve Dede Korkut Hikâyeleri ile Benzerlikler: Kaynak ﬂahs›m›z Suzan GEN‹ﬁ’in anlatm›ﬂ
oldu¤u masallarda, yer yer destan, hikâye ve efsanelerle benzerliklerin oldu¤u
görülmektedir. Bunlardan sadece birkaç
örnek vermek istiyoruz:
“Alt›n At, Alt›n Elbise, Alt›n K›l›ç”
adl› masalda, küçük ﬂehzadenin, ‹stanbul’a giden babas›ndan istedi¤i at, elbise ve k›l›ç ile Dede Korkut Hikâyelerinden “Kam Püre O¤lu Bams› Beyrek” hikâyesinde; Kam Püre’nin, o¤lu Beyrek
için ‹stanbul’a giden bezirganlardan istemiﬂ oldu¤u “yahﬂ› arma¤anlar” (deniz
kulunu boz ayg›r, a¤ tozlu kat› yay, alt›
perli gürz) (ERG‹N 1997: 117) aras›nda
büyük benzerlikler vard›r. “Kam Püre’nin O¤lu Bams› Beyrek” hikâyesi ile
benzerli¤in oldu¤u bir baﬂka konuyu ise
“Gülcemal” adl› masalda görmekteyiz.
Gülcemal, kendisiyle evlenmek isteyen
genç ile çeﬂitli yar›ﬂlar yapar: Önce at
koﬂtururlar, sonra koﬂu yaparlar, ard›ndan cirit oynarlar. Ancak, üçünde de berabere kal›nca k›rk gün birbirlerine k›l›ç
sallarlar, sonunda o¤lan Gülcemal’i yener; parma¤›ndaki yüzü¤ü ç›kar›p k›z›n
parma¤›na takar. Beyrek ile Banu Çiçek’in karﬂ›laﬂmas› da, aﬂa¤›-yukar› ayn›
ﬂekilde tezahür etmiﬂtir. (ERG‹N 1997:
123) Ayn› masal›n devam› ise “Dirse Han
O¤lu Bo¤aç Han” hikâyesine benzemektedir. Padiﬂah, o¤lunun getirdi¤i k›za
kendisi sahip olmak ister. Bunun için de
o¤lunu öldürmek niyetiyle ava gönderir.
Ard›ndan gizlice birkaç kiﬂiyi görevlendirip, ellerine ucu zehirli bir ok vererek,
o¤lunu öldürmelerini ister. Padiﬂah›n
adamlar›, o¤lan› zehirli ok ile yaralar.
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Düﬂtü¤ü yerde bir süre bayg›n yatan
genci bir köylü kurtar›r.
Dikkat edilirse, Bo¤aç Han’›n, babas›n›n k›rk yi¤idi taraf›ndan öldürülmesi ve Hz. H›z›r’›n yard›m etmesi ile,
padiﬂah›n o¤lunun baﬂ›na gelenler aras›nda büyük benzerlikleri vard›r. Yine
ayn› hikâyede; o¤lu olan›n ak çad›ra,
k›z› olan›n k›z›l çad›ra, o¤lu k›z› olmayan›n kara çad›ra konulmas› uygulamas›nda, ak rengin erke¤i, k›z›l rengin
ise k›z› sembolize etmesi; “Kül Eﬂek”
masal›nda ﬂöyle ifade edilir: Yedi erkek
kardeﬂ, anneleri sekizinci do¤umu yapaca¤› vakit; “Biz onu bunu bilmezik, aha
gidiyik. E¤er çocu¤un g›z olursa dama
g›rm›z› bez as, o¤lun olursa beyaz…;”
derler.
Dede Korkut Hikâyelerinde s›k s›k
kullan›lan; “açlar› doyurup ç›plaklar›
giydirme” sözü, “‹t Meni¤i” adl› masalda
ﬂöyle geçer; “Bütün fakire fuharaya g›rh
gün g›rh gece yemek döküyü. Bütün fakirleri giydiriyi.”
“Alt›n At, Alt›n Elbise, Alt›n K›l›ç”
masal›nda yer alan; “Günün birinde bir
da¤›n tepesine geliyi. Bah›y ki, gocca bi
gonah. Bi sürü penceresi var. Ama, gap›s› yohdur. Bunun etraf›nda dönüyü, girecek bir yer ar›y›… Girecek kadar bi delik
aç›y›…” sözleri, O¤uz Ka¤an Destan›ndaki penceresi gümüﬂten, duvarlar› alt›ndan, çat›s› demirden, fakat kap›s› kilitli olan evi hat›rlatmaktad›r.(ÖGEL
1989: 123)
Suzan GEN‹ﬁ’in anlatt›¤› masallarda efsanevî unsurlar da yer almaktad›r.
Bunlardan ilki; “Alt›n ﬁamdan” masal›nda geçen ve “Lokman Hekim” efsanesini
hat›rlatan bölümdür. Bu bölümde, bir
çukurdan hazine dolu bir yere giren delikanl›, orada aç susuz beklerken, bir y›lan›n taﬂ›n üzerine kustu¤unu görür ve intihar etmek düﬂüncesiyle bunu al›p yer.
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Fakat, yedi¤i nesnenin çok lezzetli oldu¤unu görür. Y›lan, ç›k›ncaya kadar bu
ﬂekilde genci besler. “Lokman Hekim” efsanesinde ise, derdine Lokman’›n çare
bulamad›¤› genç baﬂ›n› al›p da¤lara ç›kar. Orada bir kara koyunun sütünü
içen y›lan›n kustu¤unu görür. Hasta
genç, intihar etmek düﬂüncesi ile bunu
içer, fakat ölüm yerine bütün a¤r›lar›n›n
geçti¤ini görür. (ﬁ‹MﬁEK 1995: 333-338)
“Bast›¤›n Dallar Kurusun” adl› masaldaki bir bölüm ise bize, çeﬂitli ﬂavaﬂlarda yaﬂan›lan ve daha önceden ölmüﬂ
olan baz› velî tipindeki kiﬂilerin veya ﬂehitlerin, göze görünmeden Türk askerlerine yard›m etmesini konu alan efsanelere benzemektedir.(ALPTEK‹N 1993:
45-56) “O¤lan, gendisi meydana ç›h›y›.
Bi bah›y ki, garﬂ› taraf›n askerleri gendilerine bahd›hça gorhuyu, gaç›ylar. Hiç
kimse gendilerle savaﬂm›y›. ‘Niye gaç›ys›n›z, gelseze?’ diyi. Garﬂ› teref diy ki;
‘Biz, sizinnen nas›l savaﬂah? Bir giﬂi,
g›rh giﬂi oluysunuz. Yerden adam bitiyi’
der.” T›pk›, 1974 K›br›s Bar›ﬂ Harekat›nda, Rum kesiminin; “Biz bir avuç Türke
yenilmezdik, fakat bizi aralar›nda bulunan yeﬂil sar›kl›lar mahvetti,” ﬂeklindeki konuﬂmalar›nda oldu¤u gibi ……
Efsane ile ba¤lant›s› olan bir baﬂka
masal ise “Kül Eﬂek”tir. Yedi kardeﬂten
sonra dünyaya gelen k›za “Haftican” (yedi canl›) ad› verilir. Çünkü, yedi kardeﬂ,
bunun do¤umuna ba¤l› olarak (erkek
zannettikleri için) evi terketmiﬂlerdir.
Görüldü¤ü gibi, anlat›c›m›z Suzan
GEN‹ﬁ, çeﬂitli destan, hikâye ve efsanelerden hareketle masallara yeni eklemeler yapm›ﬂt›r.
2. Anlat›c›n›n Bilgisini, Kültürünü, De¤er Yarg›lar›n› ve Hayata
Bak›ﬂ Aç›s›n› Aksettiren Unsurlar:
Suzan GEN‹ﬁ, anlatt›¤› masalllar ile,
fark›nda olmadan kendi duygu ve dü-
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ﬂüncelerini de aksettirmiﬂ; baz› olaylar›
kendi fikrine göre de¤erlendirmiﬂtir.
Bunlardan sadece birkaç örnek vermek
istiyoruz:
Padiﬂah›n k›z›, Kelo¤lan’› d›ﬂar› atmak isteyenlere; “Benim için önemli
olan görüntü de¤il, ak›ld›r. Üçüncü bilmeceyi de bilirse Kelo¤lan’› alacam,” der.
Daha sonra padiﬂah, Kelo¤lan’›n yak›ﬂ›kl› bir delikanl› oldu¤unu görünce;
“Kelo¤lan’› kel eden çuluymuﬂ” der. (23)
Bir baﬂka masalda da buna benzer
bir görüﬂ yer almaktad›r: K›z, o¤lan›n
babas›na; “Meziyet pantolonda, ceketteyse aha ben de giydim. E¤er ak›ldaysa, iﬂte senin o¤lun, iﬂte de ben,” der (24). Burada, anlat›c›, kahraman›n dilinden kendi düﬂüncesini aksettirerek d›ﬂ görünüﬂten ziyade, insan›n yapt›¤› iﬂe, söyledi¤i
sözlere itibar edilmesi gerekti¤ini ifade
eder.
Anlat›c›m›z, iyilik yapmay›, yard›m
etmeyi, düﬂkünlerin elinden tutmay› seven bir kiﬂili¤e sahiptir. Bu özelli¤ini anlatm›ﬂ oldu¤u masallara da aksettirmiﬂ
ve kötü kalpli kahramanlara dahi ceza
verdirtmeyip, ilgili ﬂah›slar›n bunlar› affetmesini sa¤lam›ﬂt›r. “Üç Bac›” masal›n›n hemen hemen bütün varyantlar›nda,
küçük bac›lar›na kötülük yapan ablalar,
k›rk kat›r›n kuyru¤una ba¤lanarak cezaland›r›l›rken, GEN‹ﬁ’in anlatmas›nda, küçük kardeﬂin; “B›rak›n çekip gitsinler padiﬂah›m,” demesiyle affedilmiﬂtir.(17)
Anlat›c›m›z›n bu düﬂüncesi “Alt›n
ﬁamdan” masal›nda da kendini gösterir;
“O¤lan, bu alt›nlar› al›y›, ev yapt›r›y›,
kendine bi iﬂ yeri aç›y›, talebe ohutuyu,
yetimi doyuruyu. Durmadan hayrediyi.
Gelen alt›n›n bi tenesini gendine harc›ysa, g›rh tenesini de fahir fuharaya harc›y›. O diyarda ne aç, ne aç›hta, ne de fahir
gal›y›.”
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Bilindi¤i gibi, çok yayg›n bir masal
olan “Zümrüdüanka Kuﬂu”nun sonunda
padiﬂah›n küçük o¤lu yurduna döner ve
a¤abeylerinin kendisine yapt›klar›n› babas›na anlat›r. Baba, büyük ve ortanca
o¤lunu cezaland›r›p, küçü¤ü kendi yerine padiﬂah yapar. Ancak, GEN‹ﬁ’in anlatt›¤› varyantta sonuç, yine iyi niyet
üzerinedir, a¤abeyler affedilir: “Bana ne
taht lâz›m, ne de tac. B›rah beni diledi¤im gibi gezem. Dünyan›n güzelli¤ini,
zenginli¤ini tadam, ilmini ö¤renem,”
…… “O¤lan da baﬂ›n› al›p gidiyi. Nerede
bi düﬂgün görse yard›m ediyi, nerde bi
yaral› görse yaras›n› sar›y›. Belki de hâlâ bi yerde insanlara yard›m ediydir.”
‹yili¤in yan›nda, yi¤itlik de önemlidir anlat›c›m›z›n nazar›nda. O, bir padiﬂah›n, maddiyata ihtiyac›n›n olmad›¤›n›
bilir. Onun için padiﬂah, k›z›n› verece¤i
gençte baﬂka meziyetler arayacakt›r. O
da yi¤itliktir: “Takdir edersiniz ki, her
babada oldu¤u gibi ben de g›z›ma baz›
ﬂeyler isterim. Baz› ﬂartlar›m var. Benim
maddiyata ihtiyac›m yoh ama, damad›m
olacah kiﬂinin bi yi¤itli¤ini görmek isterim.” (13)
GEN‹ﬁ’in bir “anne” oldu¤unu,
olaylara bir anne ﬂefkatiyle yaklaﬂt›¤›n›,
anlatt›¤› masallarda da hissetmek mümkündür. Anne, yavrusunu koruyan, seven, babalar› ile aralar›nda iletiﬂim sa¤layan kutsal bir varl›kt›r:
“Annesi, o¤luna, kenar› iﬂli bir mendil vererek, bunun ona u¤ur getirece¤ini
söyler.” (14)
“Padﬂah, küçük k›z›na k›zd›¤› için,
k›z babas›yla ilgili meseleleri annesi arac›l›¤› ile söyler.” (14)
Han›mlar›n vefas›z oldu¤una inanan padiﬂaha veziri; “Evet padiﬂah›m,
seni do¤uran, büyüten de bi anayd›” diyerek, bütün han›mlar›n kötü olamayaca¤›n› ifade etmiﬂtir.(22)
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Yedi y›l annesinden ayr› kalan kahraman›, “Alt›n ﬁamdan” adl› masalda
ﬂöyle dile getirirr: “Bu o¤lan, ne alt›na,
ne mücevhere bah›y›. ‘Benim guru ekme¤im bana yeter. Keﬂke anam da sa¤ olsa,’
diyi.”
“Kül Eﬂek” masal›nda ise anne ve
baban›n çocuklar›na olan ba¤l›l›¤› kaynak ﬂahs›m›z›n dilinde ﬂöyle ifade edilir:
“Baba dayanam›y›, çocuhlar›n hasretinden ölüyü. Ana da âdetâ g›zdan yaﬂam
gücü al›y›.” (Bu sözler, tamamiyle kaynak ﬂahs›m›za ait olup, masal›n di¤er
varyantlar›nda yer almaz.)
“Zümrüdüanka Kuﬂu” masal›nda,
anlat›c›m›z›n bir baﬂka özelli¤i daha dikkati çekmektedir; genci yeryüzüne ç›karacak olan kuﬂ, ondan; k›rk tuluk et,
k›rk tuluk biber ve k›rk tuluk su ister. Kahraman, “f›k” dedikçe su, h›k dedikçe eti bibere bat›r›p kuﬂun a¤z›na verecektir. Et ile suyun yan›nda biberin
de yer almas›, sadece GEN‹ﬁ’in anlatmas›nda göze çarpmaktad›r. Bunun sebebi ise, anlat›c›n›n, masaldaki olaylar›
kendi dünyas› içerisinde de¤erlendirmesi ve ﬂekillendirmesinden dolay›d›r. Çünkü, Suzan GEN‹ﬁ, biberi çok seven, ac›s›z hiçbir yeme¤i düﬂünemeyen bir kiﬂidir. Onun için, Zümrüdüanka’n›n yiyece¤i eti de ac›l› haz›rlar.
Tespit etti¤imiz masallar›n büyük
bir k›sm›nda han›mlar›n baﬂar›s› dile
getirilir (6, 8, 14, 16, 22 numaral› masallarda oldu¤u gibi). Özellikle; “O¤lan Geldim K›z Giderim” adl› masalda, olay bu
konu üzerine kurulmuﬂtur ve sonunda
k›zlar›n erkeklerden daha ak›ll› ve çal›ﬂkan oldu¤u ispatlan›r. Yine, ço¤u masalda, padiﬂahlar›n da han›m oldu¤unu görmekteyiz.
Masallarda geçen savaﬂlar da anlat›c›n›n bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirilir. Ona
göre savaﬂlar sadece gündüzleri yap›l›r,
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geceleri ise dinlenmek için mola verilir.
“Zümrüdü Anka” masal›nda, kahraman,
dev ile akﬂama kadar savaﬂ›r. Akﬂam
olunca dev; “‹nsano¤lu, bugün ahﬂam oldu, yar›n sabah gald›¤›m›z yerden baﬂlar›h, böyle daha zevkli oluymuﬂ,” der.
Bütün bu örneklerde, anlat›c›n›n,
masaldaki olaylar› kendince yorumlay›p
de¤erlendirmesini görmekteyiz ki, bu örnekleri daha da ço¤altabiliriz.
3. Bölgenin Kültürel ve Folklorik Özelliklerinin Masallara Aksetmesi: Kaynak ﬂahs›m›z Suzan GEN‹ﬁ’in
anlatt›¤› masallarda, onun do¤up büyüdü¤ü yer olan Malatya ile ilgili bir tak›m
kültürel özellikleri bulabiliriz:
“Anas› hamur yo¤ururken eliyle teﬂti gar›ﬂt›r›ym›ﬂ.” (1)
“Evin gar›s›, tand›r örtmesini gösteriyi.” (6)
.“Bi gün, bi gomﬂu geliyi, diy ki;
‘ﬁehriye tökeceyik, g›zlar bize topland›.
Ac›h Haftican da gelsin.” (12)
“G›zlar bi gün gah›y›, ablalar›na
diyler ki; ‘Abla gah, saç›na g›na yahah.”
(14)
“Bi tene öküzleri varm›ﬂ, onu kesiyler. Gonu gomﬂuya keyif lâz›m. Teﬂtler
gurulup pilavlar biﬂiyi, tiritler gonuyu,
yemekler yeniyi. Salman Selim’in ruhuna bi Fatiha ohuyan gidiyi.” (22)
“Padiﬂah, g›z›n› isteyen gence; ‘Hay
hay, gabulüm, madem Allah’›n emriynen
istiyisen, ben de veriyim. Yaln›z, ben padiﬂah›m, g›z›m da padiﬂah g›z›. Üç-beﬂ
kiﬂiynen söz kesilmez. ﬁehrin ileri gelenlerinden bi gaç giﬂi ça¤›r gel,’ der.” (13)
“Bunlar, g›z› Allah’›n emriynen istiyi, padiﬂah da ‘hay hay’ diyi. ﬁerbetler
içiliyi, duâlar ediliyi.” (13)
“Bah›y ki, o ﬂehrin bütün insanlar›
gara giymiﬂ. Âdeta, ﬂehrin üzerine kül
elenmiﬂ gibi. ‹nsanlar ne gonuﬂuyu, ne
gülüyü.” (7)
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“Padiﬂah›n Üç O¤lu” masal›nda anlat›lan kuﬂlar›n dö¤üﬂü ile ilgili bölüm
ise, bugün hâlâ belirli yörelerde yaﬂat›lan horoz dö¤üﬂünü hat›rlatmaktad›r:
“Neyse, bunlar birbirlerine giriﬂiyler.
ﬁimdi, o sald›rd›hça, bu ganatlar›n›n alt›ndan gaç›y›. Derken, bunu adam ak›ll›
yoruyu. Yorulduktan sonra tepesine bi tene vuruyu. Guﬂ bay›l›y›, gendisi de guﬂun üstüne ç›h›y›.” (7)
Masallarda yer alan misafirperverlik de, Türk kültürüne yak›ﬂ›r bir ﬂekilde anlat›l›r. Misafiri a¤›rlaman›n en güzel ﬂekli, ona leziz yemekler haz›rlamakt›r. Özellikle de aç olan misafire çorba ikram edilir. (9,10)
“Beni misafir etmek istiyseniz, getirin yiyecekleri ﬂimdi yiyem. Günlerdir
ac›m.” (21)
“Hemen padiﬂah emrediyi, gocca bi
kuzu kesiyler, o¤lana muazzam bi sofra
haz›rl›ylar.” (21)
“Sofraya davet ediyi, a¤›rl›y›, hemen hamam yaht›r›y›, yemek haz›rlat›y›.” (8)
“Üç Arkadaﬂ” adl› masalda ise, evine misafir olarak gelen ihtiyar›n tedavisi için o¤lunu kesen adam, çocu¤un cesedini saklar ki; han›m› çocu¤un ölüsünü
görüp de a¤larken ihtiyar farkedip suçlanmas›n diye.
Üzerinde durdu¤umuz masallarda
dikkatimizi çeken bir baﬂka husus da,
anlat›c›n›n s›k s›k çeﬂitli hayvan derilerinden söz etmesidir. Masallardaki duruma göre; bazen kaplan derisi, bazen
ay› derisi, bazen de eﬂek derisi de¤iﬂik
gayelerle kullan›l›r:
“O¤lan, o gaplan›n derisini yüzüyü,
tuluh yap›y›, südü sa¤›y›, al›p yola goyuluyu.” (21)
“Anas› al›y›, g›z›na deriden bi torba
dikiyi.” (6)
“Lanetleneni, eﬂek derisinden ç›ka-
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r›lan posta, bo¤az›na kadar koyup, yedi
yol çat›na b›rak›rlarm›ﬂ.” (17)
“Ormana gidip bi ay› vuruyu. Ay›n
postunu yüzüyü, içine giriy ki, dev gohusunu almaya.” (13)
GEN‹ﬁ, anlatt›¤› masallarda, Malatya ve çevresinden de söz etmeyi ihmal
etmemiﬂ, bazen Malatya Beyini evlendirmiﬂ(16), bazen de kahraman› “Küllü
Ma¤ara”ya göndermiﬂtir. (16)
4. Toplumda Yaﬂanan Baz› Sosyal Problemlerin Masala Aksediﬂi:
Üzerinde durdu¤umuz masallardan hareketle kaynak ﬂahs›m›z Suzan GEN‹ﬁ’in nazar›nda, günümüzde yaﬂanan
problemlerin neler oldu¤unu, toplumun
de¤er yarg›lar›n› ve olaylara bak›ﬂ aç›s›n› da rahatl›kla tespit edebiliriz.
Anlat›lan masallar› bu yönüyle inceledi¤imizde, toplumun en büyük probleminin “maddî s›k›nt›” ve “iﬂsizlik” oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu arada, insanlar›n da maddiyata düﬂkünlü¤ünü unutmamak lâz›m:
“Çal›ﬂmak istiylermiﬂ amma, iﬂ bulam›ylarm›ﬂ.” (9)
“Bu devirde, kimse kimseye paras›z
biﬂe vermez. Paran varsa ceket giyersin,
yohsa sovuhdan donar ölürsün.” (9)
“Herkes giyiniyi, guﬂan›y›. Paras›
olan paras›ynan, olmayan eﬂe¤ini sat›y›,
kendine üstbaﬂ al›y›, gidiy.” (23)
“Bu gader vezir çocuhlar›, zenginler,
tahsilliler bilemedi de Kelo¤lan m› bilecek?” (23)
“Nas›l fidye istesinler diye plân guruylar kendi kendilerine; ‘Bi mektup yazah, pencereden atah, filanca yere ﬂu gadar alt›n b›rah ki, o¤lunu alas›n -diylergafas›na vurur öldürürük, paray› ald›htan sonra,’ diyler.” (16)
Halk›n bu tür s›k›nt›lar›n› ise Padiﬂah veya iyi kalpli ve cömert insanlar çözer; “Yeni evlenen, dükkan açan veya ba-
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ﬂ›ndan bi musibet geçen birisi varsa, padiﬂah›n huzuruna ç›h›p da; ‘Fîsebillillah’
dedi mi padiﬂah tezkere yaz›p eline verirmiﬂ.” (8)
Baz› masallarda ise toplumun aksayan yönleri, kötü kahramanlara ba¤l›
olarak dile getirilir:
“O¤lan diy ki; ‘Acaba benim bacanaklar n’oldu?’ Onlar da diy ki; ‘Filan p›nar›n baﬂ›nda, alem yap›ylar, dansöz oynat›ylar.” (14)
“Bu iki gardaﬂ, bi su baﬂ›nda gonahliyler. Baﬂl›ylar alem yapmaya. Davarlar kesiliyi, sazlar çal›n›y›, çengiler
oynuyu.” (15)
Görüldü¤ü gibi, masallar›m›za art›k, dansözler çengiler de girmiﬂtir.
5. Aile Yap›s›: Anlat›lan masallar›n ço¤unlu¤unda mutlu bir aile tablosu
sergilenir. Kar›-koca, anne-baba, evlatebeveyn, bac›-kardeﬂ birbirlerine çok iyi
davran›rlar ki, bu durum da anlat›c›n›n
düzenli aile hayat› ile ba¤lant›l› olsa gerek. Çünkü, masallar›n di¤er varyantlar›nda bu özellikler üzerinde fazla durulmaz:
Eﬂine sad›k olan kad›n, kendisini
götürmek isteyenlere; “Yoh, gocam beni
burda b›rahd›, burda bulmal›,” der. (19)
Kad›n, kendisinin sözünü dinleyerek yapt›¤› iﬂten olumlu sonuç alan eﬂine; “Herif, iyi ki benim sözüme uyup
gençlikte bela istemiﬂsin, yohsa ihtiyarl›kta bu bela nas›l çekilirdi?” der. (10)
Anne, çocuklar›n›n hep birlikte evlerine döndüklerini görünce, ölen eﬂini
hat›rlayarak; “Keﬂke baban›z da olsayd›,” der. (12) Fakat, anne için de, baba
için de, hayatta en k›ymetli varl›k çocuktur:
“Padiﬂah, çocuhlar›n› gurbete sald›htan sonra piﬂman olur; ‘Bu neydi ki,
çocuhlar›m› yar›ﬂa sohtum. Çocuhlar›m›n varl›¤› bile bana yeterdi,’ diy.” (7)
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Çocu¤u olmayan anne duâ eder; “Yâ
Rabbi, bi g›z›m olsun, beyaz fidan gibi,
diﬂleri inci gibi, saçlar› s›rma gibi. Dünya güzeli olsun. Tek yüzünü görem
ölem.” (4)
“Yedi yol a¤z›nda tekmelenen lânetli
kad›n, bu ac›lara hiç ald›rmazken, çocuklar›n›n att›¤› gülden incinerek; ‘Ooof,
dikenleri yüre¤ime batt›,’ der. Çünkü,
anaya evlad›n att›¤› gülün bile dikeni dokunur.” (17)
Masallarda, kardeﬂlerin birbirlerine olan ba¤l›l›klar› da dikkat çeker:
Yedi erkek kardeﬂ, bir bac›lar› oldu¤u takdirde; a)ipekten baﬂka birﬂey giydirmeyeceklerdir, b) Onu alt›nlarla süsleyeceklerdir, c)Kuﬂ sütüyle besleyeceklerdir, ç) Çok cesur yetiﬂtireceklerdir,
(12).
K›z, eve dönmeyen kardeﬂinin peﬂinden giderek; “Ya gardaﬂ›mnan var
olam, ya gardaﬂ›mnan yo¤ olam,”
der. (15)
Özellikle küçük kardeﬂler, büyüklerine ba¤l›d›r ve affedicidir:
Küçük kardeﬂ, a¤abeyleri ile birlikte üç yol a¤z›na vard›klar›nda; “Gidip de
dönülmeyen yola ben gidem. Siz benim
a¤abeyimsiniz, daha büyüksünüz. Babam size daha çok emek vermiﬂ, daha çok
üzülür,” der. (7)
Padiﬂah, küçük kardeﬂlerine kötülük yapan a¤abeyleri cezaland›rmak istedi¤inde, o; “Baba, ben affettim, sen de
affet. Ne de olsa gardaﬂlar›m onlar,” der.
(5)
Bu örneklerden de anlaﬂ›l›yor ki,
anlat›c› yaﬂamakta oldu¤u düzenli aile
hayat›n› ve aile fertlerinin birbirlerine
olan ba¤l›l›klar›n›, masal kahramanlar›
üzerinde de görmek istemiﬂtir.
6. Anlat›c› ve Çevresinin ‹nan›ﬂ
Sitemini Aksettiren Unsurlar: Her
anlat›c›, anlatt›¤› masala kendi dinî
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inanc›n› da aksettirir. Buna ba¤l› olarak,
‹slâmiyeti yaﬂayan bir anlat›c›n›n anlatt›¤› masallarda bir tak›m ‹slâmî unsurlara rastlamam›z mümkündür. Bu durum, anlat›c›n›n, ‹slâmiyeti yaﬂay›ﬂ derecesine göre de¤iﬂir. E¤er, ‹slâmiyetin
bütün emir ve yasaklar›n› tamamiyle yerine getirmeye çal›ﬂan bir anlat›c› var
ise, onun anlatt›¤› masallarda da, kahramanlar ayn› ﬂeyleri yapar. Nitekim, üzerinde durdu¤umuz anlat›c› Suzan GEN‹ﬁ de ‹slâmiyeti tam olarak yaﬂamaya
çal›ﬂan bir han›md›r. Bu sebeple, anlatt›¤› masallar›n kahramanlar›nda da hemen hemen ayn› özellikleri görebiliriz:
“Küçük o¤lan, sabah namaz›ndan
önce uyan›y›, abdest al›y›, iki rekat namaz g›l›y›.” (5)
“O¤lan, ahﬂam savaﬂtan ç›ht›htan
sonra, abdest al›y›, namaz g›l›y› ve Allah’a yalvar›y›.” (5)
“Geliyi, sabah namaz›nda memleketine gavuﬂuyu, camiye gidip bah›y ki; iki
tene aslanlar gibi babayi¤it geliyler. Abdestlerini al›ylar, namazlar›n› g›l›ylar.”
(10)
“O¤lan, kendi kendine abdest al›y›,
namaz g›l›y› …… Hocas› diy ki; ‘Yar›n
gece Cuma gecesi, hiç uyuma, abdest al,
namaz g›l, Allah’a duâ et.” (21)
Suzan GEN‹ﬁ’in anlatt›¤› masallarda, “abdest al›p, namaz k›lma”n›n d›ﬂ›nda en çok dikkatimizi çeken husus, kahramanlar›n s›k s›k Allah’a ﬂükredip, karﬂ›s›ndakinden helallik istemesidir
(3,6,7,8,0,11,21):
“Geride bi can›ndan baﬂga biﬂesi
galm›y›. Ama, Allah’a hamdediyi… ‘Veren de sensin, alan da. Belâ senden gelmiﬂ’ diyi.” (10)
“Ben seni küçük gördüm, oysa hiç
bir canl›y› küçük görmemeliydim. Bu bana ders oldu, hadi hakk›n› helal et.” diyi
(7)
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Bunlar›n d›ﬂ›nda, ‹slâmiyetle ilgili
baﬂka düﬂüncelere de rastlamam›z
mümkündür. Konuyla ilgili sadece birkaç örnek vermek istiyoruz:
“Sen Allah’dan af diledin mi, Allah
affeder padiﬂah›m.” (8)
“Galbinden de affetti diye kibirleniyi. Sonra hemen piﬂman oluyu, tövbe ediyi.” (8)
“Çocuklar, ufak bi dükkan aç›ylar.
Aynen analar›ndan iﬂittikleri gibi, babalar›n›n yapt›¤› gibi; sadakalar›n›, zekatlar›n› hergün fakire veriyler. Allah da
bunlara mal üstüne mal veriyi.” (10)
Dev, yan›na gelen adam›n Azrail oldu¤unu zannederek; “Yâ Rabbi, tövbe,
alma can›m›. Ben bu gadar adam öldürdüm. Nolacah benim halim? Can al›rken
insanlar çoh ac› çekiyi. Ben de çekerim,
alma,” der. (15)
7. ‹lmin Önemi: Masalc›m›z Suzan
GEN‹ﬁ, okumaya, çal›ﬂmaya, ilim yapmaya ve spora önem veren bir kiﬂili¤e
sahiptir. Onun nazar›nda, maddiyattan
ziyade okumak ve ilim tahsil etmek daha üstündür. Bu düﬂüncesini masallara
da s›k s›k aksettirir, hatta halk anlatmalar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z “yard›mc› ihtiyar” motifi bile GEN‹ﬁ’te “hoca” ﬂekline
dönüﬂmüﬂtür. Anlat›c›m›z›n bu konudaki görüﬂleri, masallara ﬂu ﬂekilde aksetmﬂtir:
“O¤lan çoh guvvetli, ak›ll›, ilim yapm›ﬂ bi insanm›ﬂ.” (13)
“Hiç ohuma yazma bilmezken, ohuma yazma ö¤reniyi. Dünyada ne gadar
ilim irfan varsa hepsine sahip oluyu..”
(3)
“O¤lan, ohumay› çoh severmiﬂ, durmadan ohurmuﬂ. Ohumadan eli de¤mezmiﬂ ki evlene.” (16)
“Bu, çocuhlara bi hoca tutuyu. Ata
binmeyi, cirit atmay›, silah guﬂanmay›,
sporun bütün dallar›n› ö¤retiyi.”(7)
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“Peri k›z›, bunlara ata binmeyi, cirit
atmay› g›l›ç gullanmay›, her ﬂeyi ö¤retiyi. ‹kisini de savaﬂç› yetiﬂtiriyi.” (17)
“Padiﬂah›n o¤lu, reyhan satan k›z›
gördükten sonra; ‘Demek ki, herkes kendi
dal›nda bi alimmiﬂ,” der. (16)
Ama, okul ile birlikte hayat tecrübesi de ﬂartt›r. Çünkü, padiﬂah›n o¤lu,
istedi¤i k›z› alamay›nca; “S›rf kitaptan
bilgi olmazm›ﬂ. Gezip dolaﬂmak lâz›mm›ﬂ. Me¤erse, benim hayat okulundan
ö¤renece¤im çoh ﬂey varm›ﬂ,” der. (16)
Bütün bu aç›klamalara ilaveten,
anlat›c›m›z Suzan GEN‹ﬁ’ten derlenen
masallar› topluca de¤erlendirdi¤imizde
ﬂunlar› söyleyebiliriz:
a) Anlatt›¤› masallar; “as›l halk masallar›” ve “ola¤anüstü masallar” grubuna girmekte olup, “hayvan masallar›” ile
“zincirlemeli masallar”›n örneklerine
rastlanmamaktad›r. Ayr›ca, iki de tekerleme söylemiﬂtir.
b) Masallarda, han›mlar›n sadâkati, baﬂar›s› ve çal›ﬂkanl›¤› ön plândad›r.
Han›m padiﬂahlar vard›r.
c) Kahramanlara, “ak saçl› ihtiyar”
yerine rüyalar›nda gördükleri “hoca” yol
gösterir.
ç) Kelo¤lan, zekay› sembolize eder,
padiﬂah›n ak›l dan›ﬂman› olur.
d) Kahramanlar “affedici” bir karaktere sahiptir. Bu sebeple, birçok masal›n sonunda yer alan “k›rk kat›r k›rk
sat›r” seçimi yerine cezalar affedilir.
e) Her memleketin bir padiﬂah› vard›r.
‹ﬂte, yukar›dan beri aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z özelliklerini göz önüne alarak,
usta anlat›c›l›¤› ve ilave etti¤i yeni unsurlarla masallara kendi mührünü vuran Suzan GEN‹ﬁ, tam bir masal ana-
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s›d›r. GEN‹ﬁ’in, masalc›l›¤›n›n d›ﬂ›nda;
efsane anlatma, a¤›t, mani ve türkü söyleme gibi meziyetleri de vard›r.
NOTLAR
1
Örneklerin sonunda yer alan rakamlar, anlat›c›dan tespit edilen masallar›n numaras›d››r.
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