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The Structure and Function of Tall-Tales
Structure et fonction dans les "contes enchaînés"
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ÖZET
Bir tekerlemeyle baﬂlay›p iki zincirleme masalla devam eden, toplam sekiz masal›n anlat›ld›¤› bir performanstan, yap›sal ve iﬂlevsel benzerlikleri dolay›s›yla iki zincirleme masal ele al›nacak, bunlar›n çözümlemelerinden hareketle, bugüne kadar zincirleme masal türü için öne sürülen görüﬂlerden de yararlanarak, bu
masal türünün yap› ve iﬂlevini kavramak için yeni olanaklar aranacakt›r.
Anahtar Kelimeler
Zincirleme masal, karﬂ›t yans›mal› yap›, Jacobson’un iletiﬂim modeli
ABSTRACT
We will discuss two chaining tales taken from a folk narrative performance starting with a playful formula and including eight tales. These two tales, which have structural and functional similarities, will be examined with the purpose of adding new perspectives to the understanding of chaining tales.
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Karﬂ›t Yans›mal› ya da Bir ‹letiﬂim Modeli Olarak Yap›
Zincirleme masallar bir kahraman›n baﬂ›ndan geçen basit bir olay› anlat›r. Anlat›mdaki fark, olay›n karakterler
aras›nda yay›lmas›, bir karakterden di¤erine sürekli bir aktar›m›n, yönlendirmenin olmas›d›r. Pertev Naili Boratav,
zincirleme masallardaki halkalar aras›nda s›k› bir mant›k ba¤› oldu¤unu ve
anlat›n›n bu halkalar›n say›s› ölçüsünde
uzad›¤›n› söyler. “Çok kez anlat› bir yerden sonra ters yön izleyerek son olaydan
baﬂtakine, ya da maceraya son kar›ﬂan
kiﬂiden ilktekine do¤ru yürütülür” ve
“bir tak›m haz›r anlat› ve konuﬂma kal›plar› ana olay› çevreler”. Boratav, bu
nedenlerden dolay› zincirleme masallara, kal›pl› masallar da denildi¤ini belirtir ( 100 Soruda.. 95).
Zincirleme masallar iki farkl› yap›lan›ﬂ gösterir. Birincisinde kahraman›n

baﬂ›ndan geçen olay yan karakterlere
aktar›l›r ve halkan›n k›r›lmas›yla, sorun
olumlu ya da olumsuz bir sonuca ba¤lan›r. ‹kinci yap›lan›ﬂta ise halka k›r›ld›ktan sonra masal tersine iﬂlemeye baﬂlar.
Meselâ “Bit Hatun ve Pire Bey” tersine
iﬂleyen mekanizmaya, “Çitlembik K›z”
adl› masalsa tek yönlü mekanizmaya sahiptir. Pire Bey’in ›rma¤›n karﬂ›s›na atlay›p, Bit Hatun’un sulara kap›lmas›yla
olaylar zinciri baﬂlar. Bit Hatun’u kurtarmak için çal›dan yard›m isteyen Pire
Bey önce kargaya, sonra olaya kat›lan
di¤er karakterlere yönlendirilir. En son
kedinin istedi¤i peyniri bulup getirince
zincir tersine iﬂler ve çal›dan istedi¤i
yard›m› alarak Bit Hatun’u kurtarmaya
koﬂar. Elbette Pire Bey gelene kadar Bit
Hatun düﬂtü¤ü yerde kalmam›ﬂ, sulara
kap›l›p gitmiﬂtir.
Peynirin bulunmas›, tersine süreci
baﬂlatan ara anlat› olarak bir çeﬂit ayna
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görevi görür. Ancak simetrik bir aynalamadan bahsedilemez. Buradaki aynalama tam da Seyfi Karabaﬂ’›n ‘karﬂ›t yans›mal› yap› kuram›’na uyan bir aynalamad›r. Karabaﬂ, Dede Korkut’ta Renkler
adl› çal›ﬂmas›nda, Dede Korkut O¤uznameleri’nin yap›lar›n› incelemek için kulland›¤› karﬂ›t yans›mal› yap› yöntemini
k›saca anlat›r. Buna göre, anlat›n›n tek
say›l› say›da anlat›m parçalar›ndan
oluﬂmas› gerekir. Bu anlat›m parçalar›na ‘anlat›m birimi’ denir. Anlat›m birimleri, anlat›n›n iki ucundan ortas›na do¤ru bak›ﬂ›ml› olarak s›ralan›rlar. Anlat›m
birimlerinin ortas›nda ‘merkez anlat› birimi’ yer al›r ve merkez anlat› biriminin
iki yan›nda bak›ﬂ›ml› olarak s›ralanan
anlat› birimi çiftleri de ‘anlat›m birimi
kümeleri’dir. Bu kümelerin içerikleri
benzer, ancak anlat›ya katk›lar› karﬂ›tt›r (10). Karabaﬂ’›n, Bütüncül Türk Budunbilimine Do¤ru adl› kitab›nda çeﬂitli
masallar›n yap›s›n› çözmek için de kulland›¤› yöntem baz› zorlama yanlar içerir. Anlat›m birimi olarak seçilen olaylar

kimi zaman keyfidir ve bir küme oluﬂturdu¤u birimle ba¤lant›s› tam olarak
kestirilemez. Ayr›ca anlat›dan tek say›l›
say›da anlat›m birimi ç›karmak, yöntemi kullanan araﬂt›r›c›n›n, metni yönteme uydurma ustal›¤›na kal›r. Dolay›s›yla Dede Korkut O¤uznameleri ve uzun
kar›ﬂ›k masallar için her zaman kullan›ﬂl› olmayan bu yöntem, halka k›r›ld›ktan sonra tersine iﬂleyen zincirleme masallara birebir uyar. Zaten yap›s› aç›kça
görünen zincirleme masallar›n, karﬂ›t
yans›mal› yöntemle çözümlenmesinin
gereksiz oldu¤u düﬂünülebilir. Burada
gösterilmek istenen, belli bir yerden sonra olaylar›n tersine döndü¤ü her zincirleme masalda tek say›l› say›da anlat›m
biriminin bulundu¤udur. Çünkü halkay›
k›ran olay›n (merkez anlat› birimi) öncesi ve sonras›ndaki halka say›lar› eﬂit olaca¤›ndan toplamda daima tek say›l› say›da birim bulunur.
“Bit Hatun ve Pire Bey” masal›ndaki yap›lanman›n, Dede Korkut O¤uznameleri’ndeki manzum bölümlerin yap›-

1 - Bit Hatun ›rma¤›n sular›na kap›l›r
2 - Pire Bey çal›dan çal› ister
3 – Çal›, kargan›n üstüne konmamas›n› ister
4 - Karga ambardan bu¤day ister
5 - Ambar, farenin kendisine dadanmamas›n› ister
6 - Fare, kedinin kendisini kovalamamas›n› ister
7 - Kedi, Pire Beyden peynir ister
Pire Bey peyniri bir ﬂekilde bulur
7’ - Kedi peyniri yiyip karn›n› doyurur
6’ - Kedi, fareyi kovalamaz
5’- Fare ambara dadanmaz
4’ - Ambar kargaya bu¤day verir
3’ - Karga çal›ya konmaz
2’ - Çal›, Pire Bey’e çal› verir
1’ - Pire Bey, Bit Hatun’u kurtarmaya koﬂar.
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s›yla büyük benzerli¤i vard›r. Bu bölümlerde, bir olay›n sebep oldu¤u üzüntü,
sevinç, merak gibi duygular›n da¤a, suya, hayvanlara, eﬂyalara, insanlara yönlendirilerek iletildi¤i ve yan›tlan›rken de
neredeyse bütünüyle ayn› olan kal›plarla, ayn› yönlendirmeler üzerinden yan›tland›¤› görülür. “Dirse Han O¤lu Bo¤aç
Han” destan›nda Bo¤aç ile babas› aras›nda geçen ﬂu konuﬂma iyi bir örnektir:
“Dirse Han o¤lanc›¤›na: Boynu
uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine¤in var ise söyle bana / [....] / Alt›n baﬂl› ota¤lar gider
ise benim gider / Senin de içinde odan
var ise yi¤it söyle bana ” (24).
“Bo¤aç babas›na: Boynu uzun büyük cins atlar senin gider / Benim de
içinde bine¤im var / [....] / Alt›n baﬂl›
ota¤lar senin gider ise / Benim de içinde
odam var” (24-25).
Bu konuﬂma, ‘tan›ma’ ba¤lam›nda
attan ota¤a, ota¤dan niﬂanl›ya do¤ru
zincirleme bir yap› gösterir ki bu tür konuﬂmalar›n geniﬂ yer kaplad›¤› o¤uznamelerin zincirleme masallara köken
oluﬂturdu¤u söylenebilir. Bams› Beyrek
destan›nda, a¤abeylerinin yas›n› tutan
k›zkardeﬂlerden biri, “Karﬂ› yatan kara
da¤›m y›k›lm›ﬂt›r / Ozan senin haberin
yok / Gölgeli koca a¤ac›m kesilmiﬂtir /
Ozan senin haberin yok / Dünyal›kta bir
kardeﬂim al›nm›ﬂt›r / Ozan senin haberin yok “(81) der. Fakat destan›n sonunda Bams›’n›n yaﬂad›¤› haberini alan annesi, “Halka halka kara da¤›n y›k›lm›ﬂt›
yüceldi ahir / Kanl› kanl› sular›n çekilmiﬂti ça¤lad› ahir / Koca a¤ac›n kurumuﬂtu yeﬂerdi ahir” (90) der. Bu söyleﬂmede, tersine iﬂleyen zincirleme yap› imgeler düzleminde bir benzerlik içerir.
Önceleri çekilen ac›y› belirtmek için kullan›lan y›k›k da¤, kesik a¤aç gibi imgeler, sonradan yücelen da¤a, yeﬂeren a¤aca dönüﬂür.
http://www.millifolklor.com

O¤uznameler ve zincirleme masallar aras›ndaki yap›sal benzerlik, dilsel
yap›yla daha da belirginleﬂir. Kargan›n
söyledi¤i, “Ambara söyle bana bu¤day
versin. Ambar bana bu¤day verirse ben
de çal›ya konmam. Çal› sana çal› verir
arkadaﬂ›n› kurtar›rs›n” sözlerine karﬂ›l›k, Pire Bey, “Ambar sen kargaya bu¤day ver, o çal›ya konmas›n. Çal› da bana
çal› verecek, Bit Hatun suya düﬂtü, onu
kurtar›cam” der. Ayn› ﬂekilde Dirse
Han’›n, “Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine¤in var ise söyle bana” sözlerine karﬂ›l›k, Bo¤aç Han, “Boynu uzun büyük cins
atlar senin gider / Benim de içinde bine¤im var” der. Tek fark, zincirleme masalda olaya kar›ﬂan karakter say›s› ço¤ald›kça cümlelerin uzamas›, o¤uznamelerde ise söylenenlerin bir dize uzunlu¤unda tutulmas›d›r.
“Çitlembik K›z” adl› masal, belli bir
halkadan sonra mekanizman›n tersine
iﬂlemedi¤i, uygun bir yerde, olay›n olumlu ya da olumsuz bir sona ba¤land›¤› zincirleme masal türüne örnektir. Annesi
d›ﬂar› ç›karken tencerenin kapa¤›n› açmas›n› yasaklad›¤› hâlde yasa¤a uymayan Çitlembik k›z sütün içine düﬂer. Annenin eve gelip olay› görmesi, feryat figan ederek saçlar›n› yolmas›yla yas babaya, a¤aca, kargaya, çeﬂmeye ve Ayﬂeci¤e aktar›l›r. Bu masalda “Bit Hatun ve
Pire Bey”deki gibi bir merkez anlat› birimi yoktur. Bu yüzden karﬂ›t yans›mal›
yönteme uymayan yap›; olay› duyma,
olaya tepki verme ve olay› aktarmaktan
ibarettir. Anne, Çitlembi¤in baﬂ›na geleni görür, saç›n› yolar ve tepkisinin nedenini sorana, yani babaya aktar›r. Bu tür
masallarda zincirli yap›, ço¤unlukla iletiﬂim kurmak, sevinç ya da üzüntü yaratan bir olay› paylaﬂmak amac›yla oluﬂtu¤undan, Roman Jacobson’un, bir iletiﬂim
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eylemi için belirledi¤i alt› ö¤eyi masal›m›z›n yap›s›na uyarlayabiliriz.
Jacobson öncelikle bir göndericiden
söz eder. Göndericinin söyledi¤ine ya da
aktard›¤›na ileti der ki, her iletinin bir
de al›c›’s› vard›r. Bildirinin aktar›lmas›
için iletici gerekir. ‹leticinin al›c› taraf›ndan anlaﬂ›lmas› için bir kod ( ortak bir
dil) ile ifade edilmesi ﬂartt›r. Bildirinin
göndergesini oluﬂturan ba¤lam ise alt›nc› ö¤edir (Moran, 180). Sadece “Çitlembik K›z” masal› türündeki zincirleme
masallar için de¤il, çok çeﬂitli yaz›l›, sözlü metinlerin yap›sal incelemesi için
önemli olan bu kavramlardan herbinin
yerine, masaldaki karﬂ›l›klar›n› koydu¤umuzda, masal›n yap›s›n› formülize etmiﬂ oluruz. Ancak bu yap›, masal›n bütünsel yap›s› de¤il, zincirin her halkas›nda tekrarlayan yap›s›d›r.
Ba¤lam (Yas)
Bildiri (Çitlembi¤in baﬂ›na gelenler)
Gönderici
—————————Al›c›
(Anne)
‹letici (Davran›ﬂ ve söz)
(Baba)
(Baba)
Kod (Yas tepkileri ve sözler)
(A¤aç)

Bu yap› babayla a¤aç aras›nda,
a¤açla karga aras›nda, kargayla çeﬂme
aras›nda tekrarlan›rken ba¤lam ve bildiri ayn› kal›r, iletici davran›ﬂlar, bildiriyi
ileten karakterin özelliklerine göre de¤iﬂse de davran›ﬂsald›r, sözler hemen hemen ayn› kal›r ve kültürün yas durumuna ait kodlar› varl›¤›n› korur. Son halkada gönderici konumda olan Ayﬂeci¤in yasa karﬂ› gösterdi¤i tepki, annesi taraf›ndan olumlu karﬂ›lanmay›p cezaland›r›l›nca zincirleme yap› sonlan›r. ‹leti anne
taraf›ndan al›nm›ﬂ ancak baﬂka bir al›c›ya gönderilmemiﬂtir.
“Bit Hatun ve Pire Bey” masal› ile
Dede Korkut o¤uznamelerinin manzum
bölümleri aras›ndaki yap›sal benzerlikler “Çitlembik K›z” masal› için de geçerlidir.
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Zincirleme Masallarda ‹ﬂlev
William Bascom’un, folklorun çok
say›da iﬂlevi aras›ndan öne ç›kard›¤›
dört iﬂlev vard›r. E¤lendirme, de¤erlere,
toplum kurumlar›na ve törelere destek
verme, e¤itim veya kültürün gelecek kuﬂaklara aktar›lmas›, toplumsal ve kiﬂisel
bask›lardan kurtulmak için bir kaç›ﬂ
mekanizmas› sunma. Bu iﬂlevler içinde
en önemlisinin, kültürün gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› oldu¤unu söylemek
yanl›ﬂ olmaz.
Çobano¤lu, Malinowski’nin kültür
tan›m›n›, “aç›kças› âletlerden ve tüketim
mallar›ndan, çeﬂitli toplumsal gruplaﬂmalar için yap›lan anayasal belgelerden,
insana özgü düﬂünce ve becerilerden,
inanç ve törelerden oluﬂan bütünsel bir
toplamd›r” (225) ﬂeklinde al›nt›lar ve
kendi düﬂüncelerini de ekleyerek yorumlar. ‹nceledi¤imiz kültür ister çok yal›n,
ister çok karmaﬂ›k olsun maddi ve manevi yanlar›yla koca bir ayg›tt›r ve bu
ayg›tla insan, yüz yüze geldi¤i somut ve
özel sorunlar›n üstesinden gelmeyi baﬂar›r. “Bu sorunlar, hem insan›n çeﬂitli organik ihtiyaçlar›na ba¤l› bir gövdeye sahip olmas›ndan, hem de bir yandan insan›n el iﬂçili¤i için ona hammaddeler sa¤lamas› nedeniyle en iyi dostu, öte yandan da kendisine has›m olan bir çevre
içinde yaﬂamas›ndan kaynaklanmaktad›r” (225). Öyleyse insan›n ihtiyaçlar›
karﬂ›lanmal›, beslenme, bar›nma, korunma gibi sorunlar› çözülmelidir. Kitapta bu sorunlar›n, ikincil ya da yapay
bir çevre yarat›larak çözüldü¤üne, kültürün kendisinden ne daha az, ne de daha çok olan bu çevrenin sürekli bir biçimde yeniden üretilmesi, sürdürülmesi
ve yönetilmesi gerekti¤ine de¤inilir. Yani
kültürel gelenek sonraki kuﬂaklara aktar›lmal›d›r (225). “Bit Hatun ve Pire
Bey” masal›nda kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama yolunu seçen karakterler ihtiyaç-
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lar› karﬂ›lan›nca Pire Bey’in amac›na
hizmet eden zincire eklenirken, “Çitlembik K›z” masal›ndaki karakterler yas
duygusu etraf›nda örgütlenirler. Yasa¤›
çi¤nedi¤i için ölen Çitlembik ve testileri
k›rd›¤› için dayakla cezaland›r›lan Ayﬂecik kültürel kodlar›n taﬂ›y›c›s›d›rlar. “‹ster bir tencere ya da bir kazma sap›, ister bir tabak ya da ocak söz konusu olsun her nesne beceriyle, yasaya ve kurallara uygun olarak kullan›lmal›d›r,
çünkü ço¤u kez o nesnenin yararl›l›¤›
yaln›zca teknolojiden kaynaklanmaz,
ama ayn› zamanda töresel ya da ahlaki
düzenlemeye sayg›dan da do¤ar” (229).
Bu yüzden tencereyi aç›p sütü kar›ﬂt›ramayan Çitlembik sütün içine düﬂer, yararl› bir nesneyi taﬂa çal›p k›ran Ayﬂecik
dayakla karﬂ›laﬂ›r. Birinde tembihleyenin di¤erinde cezaland›ran›n anneler olmas›, törelerin ve ahlaki de¤erlerin ilk
ö¤renildi¤i yer olarak eve dikkat çeker.
Bu ç›karsamalara dayanarak, zincirleme masallar›n, olaylar› hiç üﬂenmeden
hep ayn› sözcükleri tekrarlayarak aktaran yap›s›n›n alt›nda, kültürü do¤ru ve
eksiksiz aktarma amac›n›n yatt›¤› söylenebilir. Halkal› yap›s› sayesinde sözlü
anlat›y› s›k› s›k›ya koruyan zincir, kültürel de¤erlerin de koruyucusudur.
Tekerleme
Ememin k›z›n›n dü¤ününe gidicem, ne çetik var ne ﬂal var.
Anam anam çetikleeem yok.
Kuzum anam çetikleeem yok.
Anam bana: “k›z k›z›m akﬂam olsun, baban
gelsin, sana bir çetik al›versin.”
Akﬂam oldu, babam geldi.
Babama ben bir iltifatlar, bir iltifatlar.
Sular›n› dökü dökü mü vermezsin.
Havlular›n› tutu tutu mu vermezsin.
Anam› dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo.
Dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo.
En sonunda söyledi: “Bizim k›z emesinin
k›z›n›n dü¤ününe gidecekmiﬂ, senden bir çetik
isteyyo.”
Babam bana: “k›z k›z›m sabah olsun, koyunlar› satay›m, sana bir çetik al›vereyim.”
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Sabah oldu, koyunlar› satt›, bana bir çetik
al›verdi.
Çetiklerimi giydim, ﬂal›m› tak›nd›m.
Ememin k›z›n›n dü¤ününe gideyyom gideyyom bitmeyyo.
Gideyyom gideyyom bitmeyyo.
Çetiklerim tozlan› tozlan›veriyo, ben sili siliveriyom.
Çetiklerim tozlan› tozlan›veriyo, ben sili siliveriyom.
Dü¤ün evine vard›k.
Dü¤ün bir kalabal›k bir kalabal›k.
Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom.
Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom.
Bir de bakt›m ortada ne gelin var, ne dü¤ün var, ne çetik var, ne ﬂal var.
Me¤er hepsi rüya de¤il miymiﬂ.
Bit Hatun ve Pire Bey
Bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ, Allah’›n kulu çokmuﬂ. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde,
dünyan›n uzak bir yerinde Bit Hatun ve Pire Bey
yaﬂarm›ﬂ. Bit Hatun’la Pire Bey iyi arkadaﬂm›ﬂ
ya bir de Tahtakurusu varm›ﬂ, ona misafirli¤e
gitmeye karar vermiﬂler. Fakat Bit Hatun’la Pire Bey ›rma¤›n bir kenar›nda, Tahtakurusu öbür
kenar›nda yaﬂarm›ﬂ. Bit Hatun’la Pire Bey sevinç içinde yola ç›km›ﬂlar, e¤lene konuﬂa ›rmak
boyuna varm›ﬂlar. Pire Bey bir z›play›ﬂta geçmiﬂ
karﬂ›ya. Pire Bey’in bir s›çray›ﬂta karﬂ›ya geçti¤ini gören Bit Hatun da ﬂöyle bir gerilip s›çram›ﬂ. Ama s›çrad›¤›yla da ›rma¤›n sular›na kap›lmas› bir olmuﬂ. Ç›rp›na ç›rp›na ba¤›rm›ﬂ Pire
Bey’e. Kendisini kurtarmas› için yard›m istemiﬂ.
Pire Bey ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir hâlde çal›ya
koﬂmuﬂ. Çal›dan çal› al›p Bit Hatun’a uzatmay›,
böylece onu çekerek kurtarmay› düﬂünmüﬂ. “Çal› bana çal› ver. Bit Hatun suya düﬂtü, onu kurtar›cam” demiﬂ. Çal›, Pire Bey’e: “Kargaya söyle
üzerime konup beni rahats›z etmesin. Karga beni rahats›z etmezse ben de sana çal› veririm” demiﬂ. Pire Bey do¤ru kargaya gitmiﬂ. “Karga kardeﬂ ne olur çal›ya konma, sen çal›ya konmazsan
çal› bana çal› verecek. O çal›yla Bit Hatun’u sudan kurtar›cam” demiﬂ. Kargan›n karn› açm›ﬂ,
“Ambara söyle bana bu¤day versin. Ambar bana
bu¤day verirse ben de çal›ya konmam. Çal› sana
çal› verir arkadaﬂ›n› kurtar›rs›n” demiﬂ. Pire Bey
durur mu, bir s›çram›ﬂ iki s›çram›ﬂ ambar›n yan›na varm›ﬂ: “Ambar sen kargaya bu¤day ver, o
çal›ya konmas›n. Çal› da bana çal› verecek, Bit
Hatun suya düﬂtü, onu kurtar›cam” demiﬂ. Ambar öfkeliymiﬂ biraz. “Fareye söyle de bana dadanmas›n. Fare bana dadanmazsa kargaya bu¤day veririm. Karga çal›ya konmaz, çal› da sana
çal› verir” demiﬂ. Bunun üzerine Pire Bey fareyi
bulmuﬂ. “Fare kardeﬂ ambara dadanma ki o kar-
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gaya bu¤day versin. Karga çal›ya konmas›n ki
çal› bana çal› versin. Ben de gidip arkadaﬂ›m Bit
Hatun’u sudan kurtaray›m” demiﬂ. Fare korkuyla kafas›n› ç›kartm›ﬂ deli¤inden. “Kediye söyle
beni kovalamas›n. Kedi beni kovalamazsa ben de
ambara dadanmam. Ambar kargaya bu¤day verir. Karga çal›ya konmaz. Çal› sana çal› verir.
Sen de Bit Hatun’u kurtar›rs›n” demiﬂ. Pire bu
sefer kediye gidip yalvarm›ﬂ. “Kedi ne olursun
fareyi kovalay›p korkutma. Sen onu korkutmazsan fare ambara dadanmayacak. Ambar bana
bu¤day verecek. Ben o bu¤day› al›p kargaya götürücem. Karga çal›ya konmayacak. Çal›dan çal›
al›p Bit Hatun’u kurtar›cam” demiﬂ. Kedi ac›m›ﬂ
m› Pire Bey’in haline, ac›mam›ﬂ. “O zaman sen
bana bir barça peynir getir. Peynirle karn›m› doyurursam fareyi kovalamam. Fare ambara dadanmaz. Ambar kargaya bu¤day verir. Karga çal›ya konmazsa çal› da sana çal› verir” demiﬂ. Pire Bey nerden bulduysa bulmuﬂ peyniri. Getirip
koymuﬂ kedinin önüne. Kedi peyniri bir güzel yemiﬂ, yalanm›ﬂ, temizlenmiﬂ de kovalamam›ﬂ fareyi. Fare ambara dadanmay›nca ambar da söz
verdi¤i gibi bu¤day vermiﬂ kargaya. Bu¤day›
alan karga çal›ya konmam›ﬂ bir daha. Çal› da rahata kavuﬂunca çal› vermiﬂ Pire Bey’e. Nihayet
çal›dan çal› alan Pire Bey ›rma¤a koﬂmuﬂ. Bir de
ne görsün, Pire Bey çal›dan çal› al›p yetiﬂene kadar ›rma¤›n sular› al›p götürmüﬂ Bit Hatun’u.
Çitlembik K›z
Bir varm›ﬂ, bir yokmuﬂ. Allah’›n kulu çokmuﬂ. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde
bir Çitlembik K›z varm›ﬂ. Annesi pazara giderken Çitlembi¤e, “Aman Çitlembik, oca¤›n üstünde süt tenceresi kayn›yor. Sak›n tencerenin kapa¤›n› açma, sütün içine düﬂersin, sütle beraber
piﬂersin” demiﬂ. Çitlembik de bu sözleri dinleyip
“Tamam anneci¤im” demiﬂ. Çitlembik oturmuﬂ,
oynam›ﬂ, iﬂ görmüﬂ bir süre. Sonra kendi kendine, “ﬁu tencerenin kapa¤›n› bir açay›m da kar›ﬂt›ray›m” demiﬂ. Tencerenin kapa¤›n› açm›ﬂ, koca
kepçeyi alm›ﬂ eline, baﬂlam›ﬂ kar›ﬂt›rmaya. Kar›ﬂt›r›rken de tencerenin içine düﬂüvermiﬂ. Pazardan gelen annesi durumu görünce feryat figan etmiﬂ, saçlar›n› yolmuﬂ. Çitlembi¤in babas›
gelmiﬂ eve, kar›s›n›n yolunmuﬂ saçlar›n› görüp
sebebini sormuﬂ. Kad›n: “Ben saç›m› yolmay›m
da kim yolsun. Çitlembik süte düﬂtü sütle beraber piﬂti” demiﬂ. Üzüntüden harap olan babas› “o
zaman ben de sakal›m› yolay›m” deyip sakal›n›
yolmuﬂ. Bahçede bir a¤aç varm›ﬂ. A¤aç, Çitlembi¤in babas›n›n sakallar›n› yolup a¤lad›¤›n› görünce sebebini sormuﬂ. Çitlembi¤in babas›: “Çitlembik süte düﬂtü, sütle beraber piﬂti. Annesi saç›n› yoldu, ben de sakal›m› yoldum” demiﬂ. A¤aç
bunlar› duyunca “o zaman ben de yapraklar›m›
dökerim” deyip ç›r›l ç›plak b›rakm›ﬂ dallar›n›. O
s›rada a¤ac›n dal›na konan karga, a¤ac›n birden

10

bire bütün yapraklar›n› dökmesine ﬂaﬂ›r›p sebebini sormuﬂ. A¤aç, kargaya: “Çitlembik süte düﬂtü, sütle beraber piﬂti. Annesi saç›n› yoldu, babas› sakal›n› yoldu, ben de yapraklar›m› döktüm”
demiﬂ. Karga çok üzülmüﬂ olanlara, “madem öyle ben de gagam› k›rar›m” diye karﬂ›l›k vermiﬂ.
Karga su içmek için çeﬂmeye var›nca, çeﬂme kargan›n k›r›k gagas›n› görüp sebebini sormuﬂ. Karga, çeﬂmeye: “Çitlembik süte düﬂtü, sütle beraber piﬂti. Annesi saç›n› yoldu, babas› sakal›n›
yoldu, a¤aç yapra¤›n› döktü, ben de gagam› k›rd›m” demiﬂ. Çeﬂme olup bitene çok üzülmüﬂ, feryat figan etmiﬂ. “Öyleyse ben de suyumu kuruturum” deyip son damlay› damlatm›ﬂ. Evlerine su
almak için çeﬂmeye gelen Ayﬂecik bakm›ﬂ ki çeﬂmenin suyu kurumuﬂ, sebebini sormuﬂ. Çeﬂme,
Ayﬂeci¤e: “Çitlembik süte düﬂtü, sütle beraber
piﬂti. Annesi saç›n› yoldu, babas› sakal›n› yoldu,
a¤aç yapra¤›n› döktü, karga gagas›n› k›rd›, ben
de suyumu kuruttum” demiﬂ. Ayﬂeci¤in gözleri
dolu dolu olmuﬂ. “Ben de testilerimi k›ray›m” deyip taﬂa çalm›ﬂ testileri, evinin yoluna düﬂmüﬂ.
Ayﬂeci¤in annesi eﬂikte su bekliyormuﬂ. K›z›n›n
elindeki k›r›k testileri görünce sormuﬂ. Ayﬂecik,
annesine: “Anneci¤im, Çitlembik süte düﬂtü, sütle beraber piﬂti. Annesi saç›n› yoldu, babas› sakal›n› yoldu, a¤aç yapra¤›n› döktü, karga gagas›n› k›rd›, çeﬂme suyunu kuruttu, ben de testileri
k›rd›m” demiﬂ. Annesi bunu duyunca Ayﬂeci¤i
eline dolam›ﬂ da bir güzel dövmüﬂ.
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