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ÖZET
Masallar, tüm edebiyatlar›n anonim mahsulleridir. Masallar›n menﬂei, henüz bir kayna¤a dayand›r›lamad›¤› için, masallar› insanl›¤›n ortak mahsulleri saymak gerekir. Masallar, mitler kullanmak suretiyle, insanl›¤a iyilik ve do¤ruluk gibi müspet mesajlar verir. Bu mesajlar, ilkel gibi görünmesine ra¤men, metafizik
unsurlar içermektedir. Metafizik (fizik ötesi), felsefenin bir konusu olup, kendini aﬂma yolunda insanl›¤a ›ﬂ›k
tutmuﬂtur. Masal›n e¤itici hüviyeti içerisinde, metafizik düﬂünceler de masal üslubuyla yüzy›llar boyunca yerini alm›ﬂt›r. ‹nanç ve ahlak sistemlerinden etkilenmesi muhtemel olan metafizik fikirler, masal›n iddias›z
havas›nda hala yaﬂat›lmaktad›r.
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ABSTRACT
Tales have been anonymous kinds of every literatures. Origin of tales hasn’n been an source. So we
must suppose them they are kinds of associate, in common. Tales notice some possitive messages in human
via of using myts. Althoug these myts seem to be primitive they include metaphysics origins. Metaphysics is
a un›t of ph›losophy and has been clarified to human in way of passing over themselves. Metaphysics principals have also stated in tales’ of didacticate caracter along to hundreds years. Metaphysics ideas, which probably effected a lot of believes and ethics systems, have still been lived in tales’ unpretentious qualifies.
Key Words
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Hayal dünyas›ndan beslenen ve hayal dünyas›n› besleyen masallar›n, gerçeklerden tamamen ayr› bir âlemi vard›r. Zaman, zemin, sosyal ﬂartlar ve realiteden etkilenmeyen;belki de realiteden kaç›ﬂ› sa¤layan âfâk içinde hür bir
yolculuktur masal›n âlemi. Bu anonim
mahsullerin hür özellikleri, kaynaklar›na da yans›m›ﬂ olmal› ki, henüz bir kayna¤a isnat edilemeyen masallar› insanl›¤›n ortak mahsulleri saymak makul bir
tutum olabilir. Masallar›n Kaynaklar›
konusunda bilim adamlar› üç görüﬂ öne
sürmektedir: a. Tarih Öncesi Görüﬂ(Mitoloji Okulu), b. Tarihi Görüﬂ (Hindoloji
Okulu), c. Etnografik Görüﬂ (Antropoloji
Okulu)(Sakao¤lu,5-8). Bu okullar›n her
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birinin mesnedi, her birinin ayr› birer
tasnif ölçüsü oluﬂudur. P.N.Boratav’a göre, masal›n tan›m› ﬂöyledir: “Masal, nesirle söylenmiﬂ, dinlik ve büyülük inançlardan ba¤›ms›z, tamam›yla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlatt›klar›na
inand›rma iddias› bulunmayan k›sa bir
anlat›, diye tan›mlan›r.”(Boratav,75) Bu
iddias›z özelli¤i ile masallar, en ciddi ilmi eserlerden daha etkilidir. Di¤er anonim mahsullere nazaran masal, hep bir
do¤ru çizgide ilerler. E.B. Condillac, masallar›n do¤rular oldu¤unu iddia eder:
“Gerçekten de do¤ru, masala aittir. Bunun sebebi, eﬂyan›n masal›n bize muhakkak gösterdi¤i gibi olmalar› de¤il, fakat
aç›k ve munis hayallerle göstermesi, do-
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lay›s›yla onlar›n bizi yan›lmaya sürüklemeksizin hoﬂumuza gitmeleridir.”(Condillac,110)
Ola¤anüstü unsurlar di¤er türlerden masal› ay›ran özelliklerdir. Ola¤anüstü unsurlar, kendini aﬂma çabas›ndaki insan›n aray›ﬂ›n›n tezahürleridir.
Bilhassa çocuklar›n e¤itim ve hayal gücünü geliﬂtirmekte kulland›¤›m›z masallar, asl›nda bütün insanlar›n moral ve
ahlak aç›s›ndan istifade ettikleri mahsullerdir.(Walker,IX) Masallar, mesajlar›n› mitleﬂtirerek sunarlar. Mitler, insanl›¤›n izaha çal›ﬂt›¤› tabiat ve hayat
görüﬂlerinin çekirde¤ini temsil eden
sembollerdir. Mitoloji ise, mitlerin do¤uﬂu, geliﬂimi ve manas›n› inceleyen bilim
dal›d›r.(Tökel,11-12) Efsâne ve masal
motifleri içinde sunulan mitler asl›nda,
t›pk› eski edebiyat›m›zdaki mazmunlar
gibi, yoruma aç›k yarg› ve bilgilerdir.
Mitlerde, baz› isimlere yak›ﬂt›r›lm›ﬂ
olaylar ve genel yarg› haline gelmiﬂ hayat görüﬂleri ifade edilir. Mesela, üç kardeﬂten en küçü¤ü ak›ll› ve baﬂar›l›d›r.
Bu motifin arkas›ndaki mit, “Ak›l yaﬂta
de¤il; baﬂtad›r”(MEB,2001,16) atasözünün mesaj›yla ayn›d›r. Bugün, her co¤rafyada ve her milletin kültüründe benzer mitler bulunmaktad›r. Mitler de masallar gibi, insanl›¤›n ortak mal›d›r. Yaﬂat›ld›¤› kültüre göre ﬂekil al›r; masallar›n, derlendi¤i bölgenin ad›yla an›lmas›
gibi.
Metafizik, ilk olarak Rodoslu Andronikos’un kulland›¤› bir terimdir ve “fizik ötesi” anlam›na gelir. Mubahat Küyel, metafizi¤in tan›m›n› ﬂu ﬂekilde izah
eder: “O (Andronikos), hükümdar›n buyru¤uyla Aristotales’in eserlerini toplay›p
parça parça yay›mlarken, cans›z tabiat
üzerindeki eserlerine fizik, dedikten sonra bu konularla u¤raﬂmay›p bir-çok, hareket-sükûnet, madde-suret, cevher-araz,
kesikli-kesiksiz, mümkün-zaruri, kuvvefiil, nicelik-nitelik, izafi-tam, sebep-eser,
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eﬂit-z›t, farkl›-benzer, bütün-parça, varl›k-yokluk, say›, iyi, kötü, prensip, do¤ruyanl›ﬂ, tarif, öz, oluﬂ, cins... gibi konularla u¤raﬂan yaz›lar›, di¤erlerinden öteye
do¤ru yerleﬂtirmiﬂ, onlar›n hepsinin ad›na Meta ta Füzika (fizik konular›ndan
sonra gelenler), demiﬂtir. Bu terim Arapçaya, kökündeki anlama uyularak, Ma
baad at-Tabia (fizikten ötede)olarak tercüme edilmiﬂtir... Daha sonra metafizikten, hep ayn› ﬂey demek olan ama, alan›
darlaﬂt›r›lm›ﬂ olarak “kendili¤inden ﬂeyin bilgisi”, “özlerin bilgisi”, “mutlak›n
bilgisi”, “duyumlarla al›namayan konular›n bilgisi” gibi manalar ç›kar›lmaya
baﬂlanm›ﬂ...Durum ne olursa olsun metafizi¤in konusu, hem “ilahi” ﬂeyler, hem
“ilimlerin prensipleri” hem de “erdemlerin prensipleri”dir. Bunlar felsefenin gerçeklik (varl›k), bilgi ve de¤er alanlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.”(Küyel,163164)
Masallar gibi, metafizi¤in de sosyolojik etkisi yine insanl›¤›n yarar›na yöneliktir. Masal, içinden ç›kt›¤› toplumun
sosyal, psikolojik ve ontolojik özelliklerini yans›t›r. E.Boutroux bu konuyu ﬂöyle
izah eder: “Sosyolojinin beﬂeri olgular›,
psikolojiden daha iyi bir ﬂekilde bilimsel
determinizme tabi tutulabilmesi, göz
önünde bulundurdu¤u ﬂeyin aç›k ve seçik
olmas›ndan ileri gelmektedir. Metafizikçilerin, olgular› kanunlara icra edebilmek için, bu olgular›n arkas›nda onlara
hakim birer soyut cevherin varl›¤›n› düﬂünmeleri
boﬂuna
de¤ildir.”(Boutrux,214)
Masallar›n baﬂ›nda anlat›lan tekerlemeler, dinleyiciyi masal içine çekerken, oluﬂturdu¤u merak unsurlar›yla
masal felsefesini ve amac›n› özetlemektedir. Tekerleme, “masal›n baﬂ›nda, ortas›nda uygun yerlerde ve sonunda söylenen, yerine göre uzunca ya da çok k›sa,
kal›plaﬂm›ﬂ birtak›m sözlere verilen add›r.”(Boratav,76) Baﬂta söylenilen teker-
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lemeler, masal›n gerçek olmad›¤›, e¤lendirmek, ibret ve ders vermek gibi e¤itim
amaçl› oldu¤unu vurgular. Bu uyar›larla, dinleyiciyi hayal aleminde yolculuk
yapmaya haz›rlar. Buradaki kal›p ifadeler bile metafizi¤e ait mesajlar içerir:
Hayalgücü Geniﬂli¤i:
“Az gittik; uz gittik; dere tepe düz
gittik; bir de dönüp bakt›k ki, bir arpa
boyu yol gitmiﬂiz.” Masal ortas›nda söylenilen bu tekerleme, hayat›n mücadelelerle dolu oldu¤unu, yap›lanla hiçbir zaman yetinmemek gerekti¤ini, “ne idim,
ne oldum!”, demekten ziyade, “ne olaca¤›m?”, diyerek istikbale yönelmek gerekti¤ini vurgular. Masalda anlat›lan macera, on, yirmi, yüz y›ll›k bir zaman dilimini ve dünyan›n bir ucundan bir ucuna
uzanan mekan› kastediyor bile olsa, bu
zaman ve mekan›n evrenin sonsuzlu¤u
içinde çok önemsiz oldu¤u, akl›m›za yazar. “Gitmek” fiili bir hareketi, aksiyonu,
aray›ﬂ›, mücadeleyi göstermektedir. Belki bu fiil, hayal dünyas›nda cereyan ediyordur. Fakat amac›, kendini geliﬂtirmektir. ‹bn Sina, bu hareketi olgunlu¤a
ulaﬂma olarak nitelendirir: “Nefs, fele¤e
verdi¤i hareketle onu, ak›ldan yay›lan olgunlu¤u almaya haz›rlar. Fele¤i hareket
ettirmek suretiyle, nefsin arad›¤› olgunluk, kendisindedir. Bu olgunluk, her varl›¤›n isteyip, arad›¤› olgunluktur.”(Alt›ntaﬂ,97).
Zaman›n sonsuzlu¤u:
“Evvel zaman içinde, kalbur saman
içinde, develer tellal iken, pireler berber
iken, ben anam›n beﬂi¤ini t›ng›r m›ng›r
sallar iken..”(Sakao¤lu,124.). Bu tekerleme, masala giriﬂ formelidir. Henüz masala baﬂlamadan birbirine kar›ﬂan zaman içinde geniﬂ bir zaman yelpazesi
aç›l›yor. Bu yelpazeden evveli yani ezeli
(bezm-i elest) iﬂaret eden unsurlar görülebilir. Annesinin beﬂi¤ini sallamak, zaman ve mekana ba¤l›l›¤› ortadan kald›rmaktad›r. Saman kalbur içinde olsayd›,
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kalburu felek; saman› da fele¤in eledi¤i
insanlar olarak düﬂünebilirdik. Mekana
(güneﬂ sistemi içindeki dünya) ba¤l› olan
zaman kavram›n›n henüz oluﬂmad›¤›
ifade edilmektedir. Bu alemde, zihnin
eﬂitledi¤i bir düzen mevcut: Deve-pire
tezad›, “pireyi deve yapmak” deyiminde
oldu¤u gibi, büyüklük-küçüklük aç›s›ndan ele al›nm›ﬂ. Büyük olan, yük taﬂ›makta kulland›¤›m›z deve, teﬂhis edilerek (insan suretine sokularak) yükten
kurtuluyor ve ses unsurunun kullan›ld›¤› bir iﬂe konuluyor. Küçük olan pire ise,
saç diplerine gizlenen bir asalak iken,
insan zihni onu karanl›klardan ç›kar›p
eline bir zanaat veriyor. Bir taraftan, büyük ve küçük ortada buluﬂturulurken;
di¤er taraftan, her biri birer meslek sahibi oluyor. Burada iki önemli mit görmekteyiz: Birincisi, “makul olal›m, ortay› bulal›m”; buna ba¤l› olarak ikincisi,
“kimse ne baﬂkalar›n›n yükü alt›nda
ezilsin; ne de asalak olsun”. Bu mitler
evvel zamana atfedilirken, bunlar›n ta
ezelden beri geçerli olan hükümler oldu¤u vurgulanmaktad›r. ﬁükrü Elçin, birleﬂtirilmiﬂ zaman›n izah›n› yaparken zaman› bütün olarak vermektedir: “Bu zaman, insano¤lunu hayat›n hülyal› ve mesuliyetsiz bahçesine götüren bir zamand›r... Bir hududu “hal”de bitmekle beraber bu zaman, masal kahraman›na geniﬂ
hareket imkan› verdi¤i için hür bir zamand›r.”(Elçin,386-387) Aristo’nun zaman içi ve zaman d›ﬂ› tasnifinden, ölçülebilen zaman›n mekanla var oldu¤u,
mekana ba¤l› olmayan zaman›n sonsuzluk taﬂ›d›¤›, anlaﬂ›lmaktad›r: “Zaman
içinde olan her ﬂey, zaman taraf›ndan
kuﬂat›l›r. Nitekim, mekan içinde olan her
ﬂey de mekan taraf›ndan kuﬂat›l›r. Bunun gibi zaman, zaruri olarak bir edilgi
meydana getirir. Mesela bütün, zaman›n
tesiri alt›nda ezilir ve silinir gider. Zira
zaman, tahribin sebebidir. Buradan, ezeli olmas› hasebiyle, ezeli varl›klar›n za-
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manda olmad›klar› anlaﬂ›l›r; zira, zaman ne onlar› kuﬂat›r, ne de varl›klar›n›
ölçer. Zaman›n onlar üzerinde tesiri yoktur. Çünkü onlar, zamanda de¤ildirler.”(Bolay,82)
Dünyan›n Fanili¤i:
“Bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ...” tekerlemesi, anlat›lacak masal›n gerçeklere dayanmad›¤›n› vurgulamakla beraber, fanili¤i (yok oluﬂu) da sorgulayan bir giriﬂ
formelidir. Masal, yani hayal ürünü (veya gerçek d›ﬂ›) bir türde yer alan bu tekerleme, asl›nda gerçe¤in ta kendisidir.
Bizler, kainat› alg›larken, kendimizi
merkez kabul edip, d›ﬂ dünyay› bu merkezin çevresinde kurar›z. ‹nsanl›¤› fert
fert ele ald›¤›m›zda, herkes bir baﬂkas›n›n dünyas›na müdahale eder; böylece,
dünyalar aras›nda benlik çat›ﬂmas› baﬂlar ve korkular, kavgalar, zulümler, insanl›¤a hakim olur. Oysa her fert, kendi
ömrünün bitiminde, oluﬂturdu¤u bütün
alemin yok olaca¤›n› bilirse, ben merkezli kavgalardan kaç›n›p, birtak›m aray›ﬂlar içerisine girecektir: Yok olmama aray›ﬂ› veya ak›beti meçhul bir ömrü itmam
etmek için tamah ve h›rs gibi sahip olma
arzusunun gereksizli¤ini anlama. Birincisi, özel bir hedeftir. ‹kincisi ise, kendisi ve toplumla bar›ﬂ›k, korku ve zaaflar›
taraf›ndan yönetilmeyen insan olma yolundaki ahlak prensibidir. Ahlak sistemi
geliﬂtiren Dekart, akla sistem içinde en
büyük rolü verir: “Ak›l, gene bize bu hayatta her zaman kötülüklerden ziyade
iyiliklere sahip oldu¤umuzu ve asla ﬂüphesizi ﬂüpheliye feda etmemek gerekti¤ini
ö¤retti¤i için, onun, yani akl›n, bize gerçekten ölümden korkmam›z gerekmedi¤ini, ama, onu aramam›z da gerekmedi¤ini ö¤retti¤ini san›yorum.”(Descartes,66)
Ölümsüz olman›n yolu da, her insan›n
zihnine, idrakine ve kabiliyetine göre de¤iﬂir. Aﬂ›k Veysel’in “Murat yalan, ölüm
gerçek”1 m›sra› da zikredilen miti ifade
etmektedir.
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Z›tl›klar, ‹yili¤in Galip Olmas›:
Masallar, z›tlar› çarp›ﬂt›rmak suretiyle, olumsuzu olumluya dönüﬂtürür.
Örne¤in, zalim üvey anne elinde mazlum olan evlatl›k, kötü ﬂartlarla iyiye itilir. ‹yilik ve kötülü¤ün sürekli çat›ﬂmas›
sonunda sab›r mükafat görür ve hep iyilik galip olur. Ayn› durum, Hegel taraf›ndan toplum dialekti¤i olarak ilmî temellerle genelleﬂtirilir: “‹nsanl›k tarihi, Hegel’e göre eytiﬂimsel (dialektik, fenn-i münazara, ilm-i cedel) bir konuﬂma gibidir.
Bu konuﬂma söz-karﬂ›söz daha yüksek
bir birlik içinde ilerler; ama, bu birlik de
yeniden bir karﬂ›tl›¤›n çekirde¤i olur ve
böylece daha ilerdeki geliﬂmelere do¤ru
itici bir gücü içinde bulundurur. Bu devinim ve ilerleme içinde us, kendini açar.
Dünya tarihi böylece mant›ksal idenin
geliﬂmesidir.”(Akarsu,67). ‹ﬂte masallar,
bu mant›k idesini, iyili¤i telkin eden
mitler olarak kullanm›ﬂlard›r. Bu iyili¤i
telkin, sosyal bar›ﬂ› sa¤lad›¤› gibi, metafizik aç›dan da ideal insan tipini tesis etmektir. Scotus’a göre “‹yi, do¤ru, güzel,
Tanr› iste¤i olduklar›ndan iyi, do¤ru ve
güzeldir.”(Hançerlio¤lu,260). Edebiyat›m›zda tasavvuf kültürü içinde, ayn› görüﬂ ifade edilir. “Allah’›n bütün fiilleri,
s›rf hay›rd›r, iyiliktir.”(Alt›ntaﬂ,137).
Felsefede, “coincidentia oppositorum” diye adland›r›lan z›tl›klar görüﬂü, Mevlâna taraf›ndan da ﬂu ﬂekilde ifade edilmektedir:
“Egerçi z›d z›dd›nsuz bilinmez / Velikin z›d içinde z›d bulunmaz”2
Bilgelik
Masallarda, efsanelerdeki imdada
yetiﬂen H›z›r gibi, zor durumda kalanlar›n imdad›na yetiﬂen, onlara yard›m
eden, yol gösteren bilge kimseler mevcuttur. Bilgeler, gelece¤i önceden görme
yetene¤ine sahiptir. Bu özellik, ﬂuurun
zaman ve mekana yay›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r, Bergson’a göre. “Maddî
kainat›n gelece¤i, ﬂuurlu bir varl›¤›n ge-
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lece¤i ile her ne kadar ayn› zamanda iseler de, birbirleriyle hiçbir benzerlikleri
yoktur... ‹lerde vaki olacak bir ﬂuur olgusunun tayininden bahis olundu¤u zaman, bu olgu ne kadar az derin olursa olsun, eﬂya gibi statik bir halde de¤il, dinamik bir halde ilerlemeler olarak göz
önüne al›nmak ister. K›sacas›, derin psikolojik olgular bölgesinde, önceden görme ile görme ve hareket etme aras›nda
ayr›labilir bir fark yoktur.”(Bergson,1997,181). Bilgelik, masal kahraman›n da s›fat›d›r. Onun bilgeli¤i safl›k, yani temiz kalpliliktir. “Do¤ruluk” adl› masalda oldu¤u gibi(Tezel,123-141). Platon,
Menon Diyalo¤u’nda do¤ru hükümlerin
sa¤lamlaﬂ›nca, bilgiyi oluﬂturdu¤unu
ileri sürer: “Do¤ru san›lar da yaﬂad›klar› kadar fayda veren güzel ﬂeylerdir.
Ama, uzun zaman kalmazlar; insan ruhundan kaç›p giderler; demek ki de¤erleri yüksek de¤ildir; me¤er ki,sebeplerin
düﬂünceli bilgisiyle ba¤lanm›ﬂ olsunlar.
Böylece ba¤lanm›ﬂ olan do¤ru san›lar,
önce bilgi olurlar; arkas›ndan da sa¤lamlaﬂ›rlar.”(Yaz›c›,56). Bilgeli¤i, “bilinç
birli¤i” olarak tan›mlayan Bora Ergeno¤lu, olgun insan› ﬂöyle tan›mlar: “Bilinç bileﬂenlerinin bir insan özünde birleﬂme oran› büyüdükçe, o insan›n dünyas›ndaki varl›klar, bir bütünün parças›
haline gelir; birlik halindeki bilincin ortak fark ediﬂi olurlar. Özü birlik olmuﬂ
insanlar›n, dünyas› huzurludur. ‹nsan›n
kendi içindeki huzur, çevre ile olan iliﬂkilerine de yans›r. Özünde birlik olmuﬂ insanlar, her varl›¤›n oluﬂunu hak bilir, onlar› oldu¤u gibi kabul ederler, haks›zl›k
karﬂ›s›nda dahi kin, nefret duygular›na,
yok etme arzusuna kap›lmazlar, hoﬂgörülü olurlar, gördükleri kötülükleri iyili¤e
dönüﬂtürmeye
çal›ﬂ›rlar.”(Ergeno¤lu,144).
‹nsan D›ﬂ›ndaki Varl›klarla Konuﬂma:
Masallarda dürüst kahraman, in-
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sanlardan yard›m gördü¤ü gibi di¤er tabiat varl›klar›ndan da yard›m görür; onlarla konuﬂur; sorular›na cevap al›r.
Hatta, bizzat masal kahraman› olan
hayvanlar da vard›r. Hayvanlar›n teﬂhis
edilmesi, dolayl› yollardan ders verme
amac›na dayan›r. ‹nsanlar›n belirgin
özellikleri, bu özellikleri taﬂ›yan hayvanlara yak›ﬂt›r›l›r. Örne¤in; tilki, kurnazl›¤›; kar›nca, çal›ﬂkanl›¤› temsil eder. Kelile ve Dimne veya La Fontene masallar›nda oldu¤u gibi. Bunun d›ﬂ›nda, tabiatla içiçe yaﬂayan insan, kendisini tabiat›n
bir parças› olarak görmesi veya varl›klara hükmetmesi sonucu, onlarla konuﬂmaya baﬂlar. Örne¤in Alice, harikalar
diyar›nda hayvan ve eﬂyalarla konuﬂur.(Carrol,2001). Varl›klarla konuﬂman›n bilinçalt› bir fonksiyon oldu¤unu ileri süren C.G. Jung, bilinçalt› deneyleri
sonucunda böyle bir alg›laman›n gerçekleﬂece¤ini vurgulamaktad›r. Bunu, karmaﬂa haliyle izah eden yazar, karmaﬂay›, benli¤in d›ﬂa vurumu veya d›ﬂ dünyayla münasebet olarak tan›mlam›ﬂt›r.
“Egemen bir karmaﬂan›n etkinli¤i alt›nda bulunan kiﬂiler, yaﬂamlar›nda karﬂ›laﬂt›klar› yeni verileri, bunlar› egemenli¤ine alan karmaﬂa do¤rultusunda alg›larlar ve anlarlar; k›saca özne, sürekli
olarak karmaﬂan›n de¤iﬂikliklerine uyarak yaﬂar... Bu durumdaki birinin, do¤al
nesnelere kiﬂilik verme e¤ilimi vard›r...
‹lkeller, bu inanç sonucu, bulunduklar›
çevrenin canl› oldu¤una ve çevresel dünyalar›nda var olan her ﬂeyin az çok konuﬂtu¤una inan›rlar. Coﬂku duyduklar›
bir sorunla karﬂ›laﬂt›klar›nda, akﬂam oldu mu ormana giderler, kendilerini yan›tlayan a¤açlarla konuﬂurlar. Üstelik
ormanda a¤açlardan birinin ilkelden ﬂu
ya da bu ada¤› yerine getirmesini istedi¤i de olur ve ilkel buna zorunludur. Ayr›ca tüm hayvanlar konuﬂabilirler ve insanlara benzer biçimde kavray›ﬂ yetilerine sahiptirler. Bunda ﬂaﬂ›lacak yan yok;
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ilkelin d›ﬂa yans›t›lm›ﬂ ruhu, yani kendisini çevreleyen nesne veya canl›da biçimlenmiﬂ bir ruhu oldu¤undan, sözkonusu
inan›ﬂ bunun yank›s›d›r sonuçta. Bizler
de ruhsal verilerimizi d›ﬂ dünyaya yans›t›r›z; dünyam›z, her zaman canc› (animist) bir dünyad›r. Fazla belirgin ve taraf›m›zdan iyi alg›lan›r olmasa da öyledir.”(Jung,163,135-165).
Süreklilik:
“Mezarda biten gül veya çal›” motifi, ölümden sonra da hayat›n devam etti¤i inanc›n›n göstergesidir. Halk hikayeleri, efsaneler ve mesnevilerde de rastlad›¤›m›z bu motif, eski edebiyat›m›zda da
çok kullan›lan bir mazmundur. Baﬂkalaﬂma, suret de¤iﬂtirme fakat, kendisinden baﬂkas› olamaman›n ifade edildi¤i
bu mazmun, suret de¤il, manada var olma inanc›n› ifade etmektedir. Sürekli
suret de¤iﬂtiren maddenin seyri, Aristo
Metafizi¤inde ﬂu ﬂekilde izah edilir:
“Aristo, oluﬂun seyrini aç›klarken ﬂu düﬂünceleri ileri sürer: Varolan varolmayandan ç›kmayaca¤›na ve z›tlar birbirlerini yok ettiklerine göre; birinin yok oluﬂu, öbürünün oluﬂu, yahut, birinin oluﬂu,
öbürünün yok oluﬂu demektir. Bileﬂik
cevherlerin bu ﬂekilde de¤iﬂmeleri ezelî
ve ebedî olarak devam eder.”(Bolay,70).
Yani, maddelerin suret de¤iﬂtirmesi gibi,
insan ruhu da, de¤iﬂim içinde varl›¤›n›
sürdürür. Masal mitleri, gerek dînî, gerek ahlakî ilkeleri muhafaza eder: “Sonlunun sonsuza ba¤›ml›l›¤›, kainat›n ahlaki ve manevi düzeni, vazife, adalet
içinde mükafat kazanma, “iyi”nin zorunlu zaferi ve üstünlü¤ü ilkeleri, bu türden
ilkelerdendir.”(Boutroux,198). Yahya Kemal’in “Rintlerin Ölümü” ﬂiiri de bu etkileri taﬂ›maktad›r.(Beyatl›,93). Hayyam,
rübailerinde bu görüﬂü oldukça çok iﬂlemiﬂtir. ﬁu rübaide oldu¤u gibi.(Eyübo¤lu,160).
“Kaderin elinde boynum k›ldan ince
Tüysüz kuﬂa dönerim ecel gelince
Yine de topra¤›mdan testi yap›n siz
Dirilirim içine ﬂarap dökülünce”
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S›nav:
Masallarda realiteyi tan›mlayan tutum, s›navd›r. S›nav› geçmede birilerinin
yol göstermesi, kahraman›n kabiliyeti
veya ﬂans›n yard›m› vard›r. S›navlar, bütün hayat› etkileyecek durumlard›r. Üç
ﬂekilde uygulan›r. a. Bilmece(zekâ s›nav›), b. Bir meselenin halli (ak›l s›nav›) c.
Kahramanl›k (cesaret ve güven s›nav›).
Gerçekte de hayat›m›zdaki dönüm noktalar›, s›navlar de¤il midir? Masal›n s›nav›, safl›¤› ve dürüstlü¤ü ödüllendirmek, bir meseleyi sona erdirmek veya
bir iddian›n ispat› ﬂeklindedir ki, masal
kahraman›n›n kabiliyeti hangisine uygunsa karﬂ›s›na o s›nav ç›kar. Örne¤in,
ﬁeyh Galip gibi bir üstad›n, aﬂ›k kahraman›, cesaretiyle s›nanmal›d›r: Kalp diyar›nda sefere ç›k›p gönül yoluna can
baﬂ koymak, çok belal› ﬂehirde t›ls›m
aramak, nak›ﬂl› ve bin baﬂl› bir ejderi
yenmek, ateﬂten bir denizden mumdan
bir gemiyle, bin y›ll›k yolu geçmek ve t›ls›m› elde etmek,fizik kurallar›na tamamen meydan okumad›r.(ﬁeyh Galib,220221). Bu meydan okuyuﬂla insana “Sende tabiata hükmedecek güç var; onu ortaya ç›kar!” mesaj› vermektedir. Masallardaki saf kahraman›n bilmeden ola¤anüstü baﬂar›lar göstermesi gibi, yürekli
kimsenin bilerek hedefine yönelmesi de
övülecek vas›flard›r. Konfuçyus, cesaretin kayna¤›n› ﬂöyle aç›klar: “Seçkin kiﬂi,
nefsini akl›yla idare eder ve gerçek cesareti, ödevlerini sars›lmadan yerine getirmekte bulur. Baya¤› adam, nefsiyle akl›n› yönetir ve gerçek cesareti sayg›s›zl›kta
bulur.” (Konfiçyus,1964). Dilimizde,
olumlu anlam ifade edene “cesaret”,
olumsuz anlam ifade edene de “cür’et”
denilmektedir. Ancak, hedefe götüreni,
cesarettir. S›navlar, bir nevi erdem ölçümüdür. Platon, erdemi (ahlak), ruhun üç
yönü olarak tan›mlar ve her yön, üzerine
düﬂeni gerçekleﬂtirmekle erdemli olabilir: Ak›ll› yön, bilge; istenç yönü, cesur;
duygusal yön, ölçülü olur.(Gökberk,10).
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Zaman› Aﬂma:
Menk›belerde oldu¤u gibi, masallarda da zaman› aﬂma (bast-› zaman)
motifi mevcuttur. Yani, mekana ba¤l›
olan ve ölçülebilen zaman›n içinden bir
baﬂka zaman boyutuna gidip, geri dönme. Burada gidilen zaman yüz y›ll›k bir
süre bile olsa, dönülen an›n saat ölçümü
saniyeden daha az bir süre (lahza)d›r.
Bugün birçok bilim-kurgu filmin veya
eserin konusu olan zamanda yolculuk,
Einstein’in ortaya att›¤› kuantum fizi¤inin de konusudur (Serway,197-199).
Einstein’›n izafet teorisine göre, “bir cismin h›z› artt›kça boyu k›sal›r ve zaman›
yavaﬂlar. Evren, dört boyutlu bir uzay süreklili¤idir. Zaman paradoksu (zaman
geçiﬂinin hareket h›z›na ba¤›ml›l›¤›ndan
do¤an zaman fark›)’na göre bir uzay gemisinde otuz y›l gökte dolaﬂan bir astronot, uzay gemisindeki saatlere göre onalt› y›l yaﬂam›ﬂ olur.”(Hançerlio¤lu,170171). Bu teoriye göre, h›za ba¤l› olarak,
maddenin küçülmesi ve zaman›n yavaﬂlamas›yla, maddenin enerjiye dönüﬂümü; tersi bir durumla enerjinin maddeye
dönüﬂümü ile bir baﬂka zaman boyutuna
gidip dönmek, mümkündür. Masallarda
zaman›, tespit edemedi¤imiz eskilere
maletmemiz gibi, masallardaki zaman›n
da aç›l›p kapand›¤› vakidir. Örnek olarak, Eberhard’›n tasnifinde geçen, zaman›n nisbîli¤ine inanmayan bir papaz›n,
zaman içinde yolculuk yap›p dönmesi(Eberhard,m.134). Evliya menk›belerinde benzerini gördü¤ümüz bu olay›n,
en büyük örne¤i “Miraç”t›r(Çelebio¤lu,133-151).
Yerüstü Alemi: Felekler
Masallarda yerüstü alemi, k›sa bir
zamanda bir yerden bir yere gitmek için
kullan›lan bir yol olman›n yan›nda yüceliklerin de makam›d›r. Bu yolu genellikle sihirbaz ve cad›lar kullan›r. Cad›lar›n
vas›tas›, bat› masallar›nda süpürge, do¤u masallar›nda küptür. Sihirbazlar, ef-
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sun gücünü kullan›rlar. ‹bn Sina masallar›nda oldu¤u gibi (Erda¤›,2000). Bu
motif, boﬂluktan istifadeyle h›zl› seyahat
örne¤idir. Gök cisimleri, (özellikle güneﬂ,
ay ve zühre) ile ilgili birçok masal ve efsane mevcuttur (Tezel,13-33). Gökler,
özellikle çok tanr›l› dinlerde, tanr›lar›n
mekan›d›r. Eski M›s›r ve Çin’de oldu¤u
gibi: “Buda’n›n bir gün can› s›k›lm›ﬂ,
gökteki mavi saray›ndan ç›km›ﬂ; yeryüzüne inmiﬂ.”3 Eski M›s›r inanc›nda gökler, Güneﬂ Tanr› Re’nin mekan›d›r (Halman,35). Mekan olarak yerüstü, daima
yüceliklerin atfedildi¤i yerler olarak düﬂünülmüﬂ. ﬁamanizmdeki Gök Tanr›
inanc› da çok tanr›l› dinlerdeki inanca
benzemektedir (Kafeso¤lu,23). Bu inançlara paralel olarak, Augistinus, Tanr›
Devleti adl› eserinde birbirine z›t iki çeﬂit devletten bahseder: “‹ki devleti, iki
sevgi kurmuﬂtur. Yersel olan›, Tanr›’y›
horlamaya varan benlik sevgisi; göksel
olan› da, benli¤i horlamaya varan Tanr›
sevgisi. ‹lki kendini yüceltir; ikincisi
Tanr›’y›.... Gökyüzü devleti, yeryüzünde
durdu¤u sürece, kendisine yurttaﬂ ça¤›rmakta; yeryüzü bar›ﬂ›n› sa¤layan ve sürdüren gelenek, yasa ve kurum ayr›l›klar›na ald›rmaks›z›n, bunlar ne denli çeﬂitli olsalar da, hep bir ve ayn› olan yeryüzü bar›ﬂ›n› sa¤lamak amac›na yöneldiklerini görerek, her dili konuﬂanlardan
bir hac yolculu¤u kurmaktad›r.”(Gökberk,215-224).
Yer alt› Alemi:
Masallar›n sonunda, adalet tecelli
eder ve kötüler, cezalar›n› çekmek için,
yedi kat yerin dibine gönderilirler. Eski
Türklerin dini olan ﬁamanizm inanc›nda
oldu¤u gibi, yer alt›, kötü ruhlar›n mekan›d›r (Kafeso¤lu,23). Bazen de yürekli
kahraman, s›nav için yeralt›na gönderilip tekrar yer yüzüne döndürülür. Yer alt› âlemine geçiﬂ yan›lmalar, merak ve tesadüflerle mümkündür. Yeralt›nda da bu
dünyadaki de¤erler geçerlidir. ‹yilik-kö-
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tülük, güzellik-çirkinlik, cesâret-korku,
kazanma-kaybetme gibi mitler ölümün
bir son olmad›¤›; ölümden sonra da hayat›n devam etti¤ini göstermektedir. Daha ilginci, yer alt› aleminde de gökyüzü,
güneﬂ, ay y›ld›zlar, bulutlar vard›r. Masallarda, yer alt› dünyas›ndan yerüstüne
yeniden dönüﬂ mevcuttur. Bu dönüﬂ, realiteyi hat›rlatmak içindir. Yani, yeralt›na yolculuk yap›p dönmekle, bizim dünyam›z›n d›ﬂ›nda da gizemli bir âlem oldu¤u vurgulan›r. E¤er, masal kahraman›
yeryüzüne dönmezse, yer alt› aleminin
gizemi, etkili olmayacakt›r. Örne¤in,
ﬁahmaran hikayesinde Camasb’›n maceras›.4
Ola¤anüstü Varl›klar (Dev, Cin,
Peri, Ejder):
Masal kahraman›, akl› ve cesareti
sayesinde devleri yener. Devler, kötülü¤ü temsil eden çok iri yap›l› yarat›klard›r. Zerdüﬂt dininde kötülük ruhlar›d›r.
Reisleri Ehrimen’dir (Pala,145). ‹nsan
psikolojisi, bir tehlikeyi, ilk anda, oldu¤undan daha büyük alg›lad›¤› için, dev
tipini ortaya ç›karm›ﬂ olabilir. Belki de
insan›n kendi baﬂar›s›n› öne ç›karma
e¤ilimi, dev tipini yaratm›ﬂt›r. Fakat, bedence çok iri olan devler, ak›lca büyük
olan insan taraf›ndan yenilirler. Bilinçalt› deneyleri sonucu, Jung da insan›n
bilinçalt›nda oluﬂturdu¤u ola¤anüstü
varl›klar oluﬂturabilece¤ini ileri sürer:
“Bu tür canavarlar, söylenbilimin (mitoloji) kaynak alan› olan düﬂlemlerimizde
ve ruhumuzda dolan›p dururlar. Çünkü,
kahramanl›¤›yla övünen herhangi biri,
kendini be¤enmiﬂli¤iyle, dövüﬂece¤i bir
canavara meydan okur. Kendini büyük
görme, ruhunda önemli tehlikelere yol
açar.”(Jung,263-265). Thomas Hobbes,
tabiat kanunlar› aç›s›ndan, insanlar›n
eﬂit oldu¤unu ileri sürerken, bu eﬂitli¤in
farkl› unsurlarla dengelendi¤ini belirtir.
Dev adl› eserinde, insanlar›n tabii bir

100

eﬂitli¤e sahip oldu¤unu ifade eder. “Do¤a, insanlar› beden ve zihin yetilerinde
öylesine eﬂit yaratm›ﬂt›r ki, bazen besbelli bedence di¤erinden daha güçlü ya da
bir baﬂkas›ndan daha keskin zihinli biri
bulunsa bile, her ﬂey hesaba kat›l›nca,
iki insan aras›ndaki fark, bir kimsenin
kendisinde baﬂkalar›nda bulunmayan
bir üstünlük oldu¤u sav›n› öne sürebilmesine elverecek kadar büyük de¤ildir.
Çünkü, beden gücü söz konusu oldukta,
en zay›f olan en güçlüyü öldürmeye yetecek kadar güçlüdür.”(Gökberk,266).
Sihir, T›ls›m, Anahtar
Masallarda, zor iﬂleri kolaylaﬂt›ran
veya ﬂans kap›lar›n› açan anahtar davran›ﬂ ve sözler vard›r. Anneler veya bilge
kiﬂiler taraf›ndan yap›lan nasihatler;
acil ve do¤ru karar verme yetene¤i, önceden bilinen bir parola, zorluk an›nda
kahraman›n imdad›na yetiﬂen unsurlard›r. Asl›nda t›ls›m olarak kabul edilen
sonuç, gerçe¤i kabul etmekte zorlanma
hissi veya baﬂar›dan aﬂ›r› derecede etkilenme olsa gerek. Günlük hayat›m›zda
da, “baﬂar›n›n s›rr›, hayat›n s›rr›” gibi
terkiplerle ifade etti¤imiz, etkili hareket
veya sözler yok mudur? Bunlar, masallarda sihir ve t›ls›m motifiyle ifade edilmiﬂtir. Sihir, genelde eﬂyada, t›ls›m söz
ve davran›ﬂlardad›r. Masal›n e¤itici mitlerine ba¤l› olarak, t›ls›m, iyili¤i mükafatland›rmak ve kötülü¤ü cezaland›rmak için kullan›l›r. Büyü psikolojisini,
inanca ba¤layan Jung, t›ls›m zannedilen
ﬂeylerin, asl›nda insan›n kendi gücü oldu¤unu söyler: “Geothe, Faust’da ﬂöyle
der: “Anahtar, istek duyulan yeri sezer,
onu izle derinliklerde, sana yolu gösterecektir.” Faust yolu bilmemektedir, ama,
güdülmüﬂ düﬂünce olan anahtar, yolu
bilmektedir. Bu düﬂünceler çerçevesinde,
ilkel insanlar da, silahlar›n› büyük bir
ustal›kla kulland›klar›na inanacaklar›
yerde, onlar› büyülü bir varl›k olarak ka-

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 58
bul eder ve ulaﬂacaklar› amac› bilen bir
ruha sahip olduklar›n› varsayarlard›.”(Jung,289)
Gökten Üç Elma Düﬂmüﬂ:
Masal›n gizemli aleminde yolculuktan sonra gerçe¤e dönüﬂ bir dilekle yap›l›yor. Elma motifi, “murat” anlam›na gelir (Öztürk,121-122). Masal sonu tekerlemesinde daldan de¤il, gökten düﬂen elma, felekten gelen bahtla ilgilidir. Masalc›, bu elmalar›, uygun buldu¤u kimselere da¤›t›rken, dinleyenlerin dileklerinin gerçekleﬂmesiyle ilgili duada bulunuyor. Klasik edebiyat›m›z›n birçok türünde rastlad›¤›m›z dua bölümü, masallarda da mevcuttur. Masalc›, birçok
alemde dolaﬂt›rd›¤› dinleyiciye bu duayla adeta teﬂekkür eder. Teﬂekkür de metafizik görüﬂler taﬂ›maktad›r. Zirâ, dinleyici as›l dersi masaldan alm›ﬂt›r. Masaldan al›nan derslere ilaveten dua bölümü yer almas›yla, ﬂanstan önce gayret
telkin edilmektedir. Demikritos’un Etik
Düﬂünceler’indeki fikirleri, masallar›n
mitlerine ne kadar benzemektedir: “Tanr›, yaln›z haks›zl›k iﬂlemekten nefret
edenleri sever... Talih cömert, fakat dönektir, do¤a kendine yeter; Cüret iﬂin
baﬂlang›c›, kader onun efendisidir... Tepeleme doldurulmuﬂ bir sofray› talih
önümüze koyar; yetecek kadar›n› da ölçülülük.”(Gökberk,121-122).
MEH-L‹KA SULTAN MASALI
Mehlika Sultan, Yahya Kemal’in sade ve büyülü bir dille kaleme ald›¤› bir
maceran›n hikayesidir. Halk dili ve halk
üslubu ile ﬂair, Mehlika Sultan gibi bir
klasik kültür unsurunu, masal motifleri
kullanarak Türk düﬂünce kültürünü,
adeta bu ﬂiirde özetlemiﬂtir. Bir masald›r, Mehlika Sultan. Fakat, ﬂair, masal
kipi (-mIﬂ) yerine, haber kipi (-DI) kullanmay› tercih ederek, ifadeyi daha etkili k›lmaktad›r. Mehlika Sultan’daki metafizik düﬂünceyi, yaﬂat›lan masal kül-
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türüne örnek olarak ele almay› uygun
bulduk. Masal tevaz›› ile, âﬂinâ oldu¤umuz ufuklar› keﬂfetmek istedik.
Mehlikâ Sultana âﬂ›k yedi genç
Gece ﬂehrin kap›s›ndan ç›kt›
Mehlikâ Sultana âﬂ›k yedi genç
Kara sevdâl› birer âﬂ›kt›
Mehlikâ’y› arama yolculu¤u gece
baﬂl›yor. Bu yolculuk, gönül ülkesinde
bir ›ﬂ›k aray›ﬂ›d›r. Gece, ay›n nöbet zaman›. Ayn› zamanda, gizlilik, mahremiyet ve s›r ifade ediyor. Aﬂk gizli olmal›d›r
ve âﬂ›k gönlü uzun bir gecedir. Türkçe’yi
mükemmel derecede kullanan ﬂâir, “yedi” rakam›yla âﬂ›klara çokluk vasf› vermesine ra¤men, yüklemi teklik (3.tk.ﬂh.)
seçmiﬂtir. ﬁâir, ya yedi âﬂ›¤› tevhid edip
bir yap›yor veya yedi âﬂ›¤› bir yolda birleﬂtirerek bire denk tutuyor. Yedi say›s›
bir masal unsurudur. ﬁâirin, di¤er masal
unsuru say›lardan ziyade yedi say›s›n›
tercih etmesi, bu say›n›n dolunay halindeki ay›n ondördünün yar›s› olmas›d›r.
Kendini yar›m hissetmek, mütemmim
cüzünü bulma aray›ﬂ›n›n baﬂlang›c›d›r.
Belki, yolculuk da ay›n yedisinde baﬂlay›p yedi gün sürmüﬂtür. Aﬂkta cinsiyet
yoktur. Bu yüzden âﬂ›klar “genç” s›fat›yla verilmiﬂtir. Genç s›fat›yla, ay›n yedisi
aras›nda da ilgi kurabiliriz. Ayn› zamanda gençlik, güç, cesaret ve aray›ﬂ vas›flar›n› temsil etmektedir. ﬁehir kap›s›, hayalimizde surlarla çevrili, s›n›rl› bir co¤rafyay› canland›r›yor. Kap›, giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n yap›ld›¤› yer oldu¤u için, insan
hayat›ndaki dönüm noktas›n› temsil ediyor. Kap›dan ç›kmak, bir daha dönmemek üzere s›n›r ve kural tan›mayan gizemli bir macerâya at›lman›n ilk hareketidir. Platon’un “ma¤ara” örne¤inde
oldu¤u gibi, ma¤aradaki zincirleri k›rmak, düﬂünmeye baﬂlamakt›r: “Karanl›k
ma¤ara insan bedenidir veya ﬂekil almam›ﬂ, karanl›k kalm›ﬂ duyularla kavranan ﬂu görünen alemdir. Ayd›nl›k ise, dü-
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ﬂünce ile kavranan makuller alemidir.”(Küyel,23-24).
Kara ve sevdân›n geceyle; gecenin
ayla (meh-likâ) münasebeti aray›ﬂ›n çetin ve yüceli¤ini ifade etmektedir. “Tutku” anlam›ndaki sevdâ(siyah) kelimesine, ayn› anlamdaki “kara” ilavesiyle
kuvvetlendiren dilimiz, ﬂâirin ifadesinde
halk üslubuna bürünmüﬂ olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Bir hayâlet gibi dünya güzeli
Girdi¤inden beri rüyalar›na
Hepsi meshur o muamma güzeli
Gitdiler görme¤e Kaf da¤lar›na
Burada, görünüp kaybolan sevgilinin b›rakt›¤› tesir, rüya motifiyle verilmiﬂ. Rüyan›n metafizik aç›dan tan›m›
ﬂöyledir: “Rüyalar› metafizik aç›dan izah
ederken kiﬂinin hareket noktas› önsezidir. Rüyalarda zaman, mekan, kitle ve
sürat gibi fiziki unsurlar yoktur. Bize göre olan fiziki unsurlar ortadan kalkmakla izafileﬂmektedirler. Bu hal, gerçek varl›¤›n fiziki unsurlar›n d›ﬂ›nda oldu¤unu
kabul demektir ki, varl›¤›n gerçe¤i ile ancak fizik ötesinde iliﬂki kurulabilir. Bu
iliﬂki ise ancak, önsezi ile mümkün olmaktad›r.”(Yüksel,80). Rüyalar›, bilinç
fonksiyonlar›nda arayan Bergson’a göre
rüya, duyumlar›n tezahürüdür. “‹mdi,
gerçek bir ›ﬂ›¤›n yol açm›ﬂ bulundu¤u
duyumlar, kendi rüyalar›m›z›n ço¤unun
kayna¤›n› vücuda getirirler... Ay ›ﬂ›¤› gibi sürekli ve yumuﬂak bir ›ﬂ›¤›n telkin eyledi¤i rüyalar oldukça baﬂka türlüdür.
Kraussa, gecenin birinde uyan›nca, rüyas›nda bir genç k›z halinde görünmüﬂ
olan ﬂeye do¤ru, art›k ›ﬂ›nlar›n› dolu dolu gördü¤ü aydan ibaret kalm›ﬂ olan ﬂeye do¤ru kollar›n› uzatt›¤›n›n fark›na
varm›ﬂt›. Bu hal, tek hal de¤ildir. Anlaﬂ›ld›¤›na göre, ay ›ﬂ›nlar›, uyuyan›n gözlerini okﬂarken, daima böyle betül k›z görüntülerine yol açmak özelli¤indeydiler.

102

Edimon meselesinin ifade eyledi¤i ﬂey de
acaba bu de¤il midir?” (Bergson, 1998,
107-108). ﬁair, hayal ve rüyay› birleﬂtirerek bir esrar perdesi oluﬂturmak için,
sevgilinin s›fat›n› tam olarak belirtmiyor. Bilinmezlikle istifham oluﬂturmaktad›r. Kafda¤›, ço¤ul olarak verilmekle,
maceran›n niceli¤i vurgulan›yor. Kafda¤›, k›saca “bilinmeyenler alemi, eriﬂilmesi zor olan menzil” anlam›ndad›r(Pala,301),
Hepsi s›rt›nda aba günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler:”belki son akﬂamd›r bu!”
Yolculu¤un hedefi belli ama, yönü
ve süresi belli de¤il. Bu belirsizlik, bir
taraftan umut verirken, di¤er taraftan
korkutuyor. ﬁair, umudu, akﬂam vakti
sunmakla, hem gece karanl›¤›n›n ürpertisi, hem de mehlikan›n gelme umudunu, karanl›k içinde ›ﬂ›k tasviriyle ifade
ediyor. Derviﬂlik k›yafeti olan aba, bizde
“tevekkül” duygular› ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
Buna, boynu büken hicran da ilave edilince, ufkun sonsuzlu¤uyla hislerin sonsuzlu¤u birbirine kar›ﬂ›p, ifadesi zor
olan duygular›n ﬂerhinde birbirini temsil ediyor.
Bu emel gurbetinin yoktur ucu
Daima yollar uzar, kalp üzülür
Ömrü oldukça yürür her yolcu
Varmadan menzile bir yerde ölür
Bu dörtlük, ﬂairin yorumundan
oluﬂmaktad›r. Burada, ﬂair, dramay› süregelen bir yerde kesip aç›klama yap›yor. Böylece, uzun süren maceray› ad›m
ad›m izlemek yerine, oraya zaman konusunda istifham yerleﬂtirerek, bizi sona
haz›rl›yor. Sonsuzluk, gurbet duygusuna
sunulmuﬂ; gurbet emelle nispet edilerek
yaﬂama güç veren emellere ulaﬂman›n
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zorlu¤u da belirtilmektedir. Çekilen zorluklar, var›lmak istenilen hedefin büyüklü¤ü nispetindedir. Buradaki ölümsüzlük yolunda ölen yolcular da, menzile
ulaﬂan bahtiyarlar da güçlerini sevgiden
almaktad›r. Böyle bir boﬂluk (adem) alemine, bilinmezlikler içinde yönelme gücü, ayn› zamanda sevginin gücünü de ortaya koymaktad›r. Platon da Mevlana gibi, bu yolculu¤u, “asl›na dönme” olarak
tan›mlar: “Sevgi yoluyla ölmezli¤e ulaﬂmak isteyen ruh, kendisinin ne oldu¤unu
göstermektedir. Ruh, gelip geçici olan bu
gölgeler aleminden de¤il, ak›l ile kavran›lanlar alemindendir; ruh ölmez. Do¤ru
bilgiyi ruh, bu duyularla al›nan gölge
aleminden de¤il, ölmezler aleminden getirmiﬂ olmal›d›r.”(Küyel,25).
Mehlika’n›n kara sevdal›lar›
Vard›lar ç›kr›¤› yok bir kuyuya
Mehlika’n›n kara sevdal›lar›
Bakt›lar korkulu gözlerle suya
Yol ortas›nda tesadüfen görülen kuyu, kap› gibi bir geçidi temsil etmektedir.
Kuyunun ç›kr›ks›z oluﬂu, içindeki esrar›
daha da art›rmaktad›r. Dönüﬂü olmayan
bir geçittir. Bu durumda, karar vermek
zorlaﬂ›yor ve ne yapaca¤›n› bilememe,
yolcular› korkutuyor. Bu geçit, yeralt›na
giden bir yol. Bir ölüm ürpertisi hâkim.
Fakat, bu ürperme içinde, sona yaklaﬂma, hedefe vas›l olma umudu da mevcut.
ﬁair buradaki manzaray› tahayyül etmemizi istiyor olmal› ki, âﬂ›klar›, baﬂlar›
suya e¤ilmiﬂ vaziyette b›rakm›ﬂ. Ç›kr›k
gibi, manzaray› görmeye mani olan bir
unsur olmad›¤› için, bizim görebilece¤imiz manzara:
Ay, tam tepede ve aksi kuyunun
durgun sular›na vurmuﬂ. Karanl›k de¤il,
ayd›nl›k, gökte aranan ›ﬂ›k, yerin aﬂa¤›s›nda. Yani, kara sevdal› bir gönül olan
kuyuya, sevgilinin cemâli aksetmiﬂ. Tecellîye toprak seviyesinin aﬂa¤›s›nda
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mazhar olan âﬂ›klar, vuslata erdiklerinde Mehlikâ’n›n kat›na yükseleceklerdir.
Yüceli¤in, tevazuda bulundu¤u tezad›,
bütün insanl›¤›n bir ahlak kural› olarak
benimsedi¤i metafizik görüﬂüdür. Z›tl›k
(karﬂ›olum) terimiyle ifade edilen görüﬂün tan›m› ﬂöyledir: “Varl›¤›n, kendi
içinde kutuplaﬂma durumlar›. Bir varl›¤›n, karﬂ›t›na dönüﬂmesi ve bu yolla daha yüksek bir birli¤e ulaﬂmas›.”(Akarsu,
106).
Gördüler: Aynada bir gizli cihan
Ufku çepçevre ölüm servileri
Sand›lar do¤du içinden bir an
O uzun gözlü, uzun saçl› peri
Kuyudaki durgun su, bir aynaya
benzetilmiﬂ. Ayna edebiyat›m›zda gönlü
temsil eder. Aynan›n arkas›ndaki görüntüyü almaya yarayan gümüﬂ s›r, rengi
itibar›yla safl›¤› ifade eder. S›r, ayn› zamanda gönle do¤an ilham s›rlar›d›r.
Herhangi bir rutubete (kalpteki kin, nefret gibi olumsuz duygular) maruz kalmad›¤› sürece paslanmaz, yani vasf›n›
korur. Kara sevdal›lar›n kuyu gibi karanl›k ve derin (fakat, saf. Çünkü, kuyu
suyu rüzgardan etkilenmez. Rüzgar,
edebiyat›m›zda “hava”d›r. Havan›n “rüzgar” anlam› oldu¤u gibi, “heves, arzu, istek” anlamlar› da vard›r.) kalplerinde,
birden esrar perdesi kalk›yor. Ölümü,
servi güzelli¤iyle tan›mlarken, ﬂair, boy
unsurunu kullanarak, ölüme bir uzant›
veriyor. “Ufuk” kelimesiyle de ayn› uzant›, sonsuzluk olarak vurgulan›yor. Fakat, ﬂimdi ölüm, ürkütmüyor aﬂ›klar›.
Servinin boyuna mütenasip olarak, k›sa
bir an görünen sevgilinin güzleri ve saçlar› da uzun olarak ifade edilmiﬂ. ﬁair,
“çekik göz” terimini de kullanabilirdi.
Ancak, uzunlukla, göze ileri bir görüﬂ
vasf› da yüklenmiﬂ ve saçlar›n uzunlu¤u
da yine sevdaya iﬂaret ederek sonsuzlu¤u ifade etmektedir.
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Bu hazin yolcular›n en küçü¤ü
Bir zaman bakt› o viran kuyuya
Ve neden sonra gümüﬂ bir yüzü¤ü
Parma¤›ndan ç›kar›p att› suya
En küçük kahraman›n en ak›ll› ve
çevik olmas› motifi,.gençlerin gelece¤in
yat›r›m› olmas› mant›¤›yla ilgili olabilir.
En küçük kahraman (belki, çocukça bir
cesaretle) an›nda karar verip uygular.
Gümüﬂ renkli Mehlika’n›n aksi, kuyunun durgun suyuna vurmuﬂken, ona at›lan yüzük, ba¤l›l›k ifade etmektedir. Ayla ayn› renk ve ﬂekle sahip olan yüzü¤ü
suya atmakla âﬂ›k, ba¤l›l›¤›n› ifade ederken, adeta Mehlika’y› da kement at›p yakalam›ﬂt›r. Bir önceki dörtlükte “peri”
olarak geçen sevgili, yüzük dairesine hapis olmuﬂtur. Büyücülerin, cin ve perileri ça¤›r›rken, bir daire çizip, gelen perileri hapsettikleri inanc› edebiyat›m›zda da
iﬂlenen bir mazmundur(Pala,440). ﬁair,
bu mazmunu, fiilin büyüleyici etkisini
ifade etmek için kullanm›ﬂt›r.
Su çekilmiﬂ gibi rüya oldu
Erdiler yolculu¤un son demine
Bir hayal alemi peyda oldu
Göçtüler hep o hayal alemine
Yüzükle t›ls›m bozulmuﬂ, sular çekilip yeni bir hayal alemi ortaya ç›km›ﬂt›r. Ulaﬂ›lan hedef, öylesine cazibeli ki,
bunu ancak bir rüya ile ifade etmelidir.
Çünkü, rüyalar da hayaller gibi, gerçeklerden çok güzeldir. ﬁair, rüya ve hayali
birleﬂtirerek geçmiﬂ ve gelece¤i, hale indirgemiﬂtir. Belki de yaﬂan›lan an›n inan›lamayacak derecedeki etkisi veya idrak etmede zorlanmay› ifade etmek için
rüya ve hayal motiflerini kullanm›ﬂ.
Göçmek fiiliyle ölümün, ihtiyari bir aksiyon oldu¤u kastediliyor. Hikayenin baﬂ›ndan beri devam eden yolculuk, göçle
sona erdi¤ine göre, bütün çabalar›n bu
göçe yönelik oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Masal›n
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güllük gülistanl›k yer alt› alemi, aﬂk yolcular› için, zorlu bir yolculu¤un ﬂahane
bir mükafat›d›r.
Mehlika sultana aﬂ›k yedi genç
Seneler geçti henüz gelmediler
Mehlika sultana aﬂ›k yedi genç
Oradan gelmeyecekmiﬂ dediler
Aﬂ›klar, bin meﬂakkatle erdikleri
esrarl› alemden geri dönmeyi, ak›llar›na
bile getirmemiﬂlerdir. ﬁair, bu noktay›,
istifham oluﬂturmak için aç›klamam›ﬂ.
Konuﬂanlar, orada neler oldu¤unu bilmiyorlar; ama, bir önseziyle, gelmeyeceklerini söyleyebiliyorlar. Biz, bunu bilen birinden, Attar’dan, buna benzer bir yolculu¤un ser-encam›n› dinleyerek, meseleye
biraz vak›f olmaya çal›ﬂal›m: “Yüz binlerce as›r geldi, geçti. O as›rlar zamans›zd›. Ne ilerisi vard› onlar›n, ne gerisi.
Sonra o fani kuﬂlara lutfedip, bu yokluk
aleminden, tekrar kendilerine gelmelerine izin verdiler. Hepsi de kendilerinden
geçmiﬂ olduklar› halde, kendilerine geldiler. Yokluktan sonra varl›¤a erdiler.”(Attar,185).
Sonuç:
Tasavvuf edebiyat› sayesinde metafizi¤e az çok âﬂinâ oldu¤umuzda, y›llar
y›l› bizi sonsuz hayal alemine götüren
masallar›n, sonsuzluk alemi yani tabiat
ötesi alemi, belki sonsuz say›da mitlerle
ifade etti¤inin fark›na varmak, bizi büyük hayretlere düﬂürdü. Masallar›n,
tüm insanl›¤› saran bir atmosferi ve tüm
insanl›¤a hitabeden mesajlar› oldu¤unu
gördük. Baﬂta, çok s›k duydu¤umuz tekerlemelerin, bilhassa mesneviler içinde
de yer almas›, bunlar›n gerçekten e¤itici
olman›n yan›nda yol gösterici kal›plara
hapsedilmiﬂ, tecrübeler, bilgiler oldu¤unu anlad›k. Bu düﬂüncelerimizi paylaﬂmak için, masal yorumuna iliﬂkin bu yaz›y› kaleme alma cüretini gösterdik. So-
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nuçta, gerçekd›ﬂ› sand›¤›m›z hemen her
masal unsurunun, inanç ve ahlak sistemleri içinde yer ald›¤›n›; ayr›ca birçok
unsurun ilmî yönden izah›n›n mümkün
olabilece¤i kanaatine vard›k. Masallar›n, do¤rular› aksettiren unsurlar oldu¤unu ikrar etmekten baﬂka, masallar›n
gerçekler olabilece¤i hissine bile kap›ld›k. Ancak, ﬂu var ki, masallar gerçekler
olsayd›, her gerçek kadar ac› verir veya
gözard› edilirdi. Belki de, bu ihtimalden
dolay›, ad›na “masal” denildi. Zira, gerçeklere dayanan hiçbir ilmî eser, masal
kadar etkili ve kal›c› olmam›ﬂt›r.
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