B‹R “OH BABA” SERÜVEN‹
An “Oh Baba” Adventure
Une aventure de "Oh Papa"

Barbara Blackwell GÜLEN*
ÖZET
Yaﬂayan bir masal› güzel bir ﬂekilde anlatan yaﬂayan bir masalc› nas›l bulunur? Bu yaz›da yaﬂayan bir
masalc›n›n eski bir masal› bir serüven olarak nas›l keﬂf etti¤ini anlatmaktad›r. Ayr›ca masal›n anlat›m›nda
kar›ﬂm›za ç›kan “arasöz”ler incelenmektedir. Masal anlat›c›lar›n ara söz kullan›m› dinleyicilerin masal›n ana
hatlar›n› takip etmelerine yard›mc› olmaktad›r. Ara sözlerin de¤iﬂik ulamlar› vard›r: ö¤reticilik, eleﬂtiri, itiraf gibi. Bu yaz›, “Oh Baba” masal›nda hangi ara söz ulam› kullan›ld›¤›n› araﬂt›rmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
Yaﬂayan masal, Arasöz, Masalc›
ABSTRACT
How can one find an adept storyteller telling an attractive fairy tale as part of living folkore? After relating the adventure of discovering a living story teller and an old tale, this article will also discuss the storyteller’s use of digression, which is employed to help the listeners follow the main plot of the tale. Also included is an examination of the different categories of digression such as didactic, critical and admission, used
during the telling of the fairy tale “Oh Baba”.
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Ankara-Eskiﬂehir yolunun 226 inci
kmdeki Tepeköy’de Osman U¤ur ad›nda
84 yaﬂ›nda bir masalc› dede yaﬂamaktad›r. Osman Dede hayat› boyunca çobanl›k yapm›ﬂ ve üç kere evlenmiﬂ. ‹lk kar›s› do¤um yaparken, ikinci kar›s› menenjitten ölmüﬂ. Üçüncü ve ﬂimdiki kar›s›,
Gülizar Nine’nin Pakize ad›nda bir k›z›
varm›ﬂ ve o k›z Osman Dede’nin en küçük o¤lu, Ramazan ile evlenmiﬂ. Onun
için Pakize ve Ramazan hem kar› koca
hem de üvey kardeﬂ oluyorlar. Böylece,
Osman Dede hem Ayﬂe’nin kay›n pederi
hemde üvey babas› oluyor. Ramazan ve
Pakize’nin beﬂ çocuklar› var ve Ramazan, seyis olarak Ankara Binicilik ‹htisas Külub’ünde (ABiK) çal›ﬂt›¤› için ailece seyis lojmanlar›nda oturuyorlar. Bu
çal›ﬂma Osman Dede’nin 19 Ekim 2003
tarihinde üç torununa, gelinine, ve kar›-

s›na anlatt›¤› “Oh Baba” masal›n›n 13
dakikal›k bir video kay›t gösteriminin
ara sözlerinin kullan›m›yle ilgili. Sorumuz ﬂudur: “Masalc› Osman Dede “Oh
Baba” masal›nda ‹lhan Baﬂgöz’ün "Sözlü
Anlat›mda Ara Söz" adl› makalesinde
belirtti¤i hangi kategoriye ait ara sözleri kulland›?”
‹lhan Baﬂgöz makalesinde ara sözü
ﬂöyle tan›mlar: “Standart sözlükler ara
sözü ‘ana temadan sapan bir pasaj’ ve
‘ana konudan ayr›lma, ana konudan
uzaklaﬂma’ ﬂeklinde tarif eder.” (Eker,
2003, 192) Örne¤in, ‘Oh Baba’ masal›n›
anlat›rken, anlat›c› Osman Dede “ibibikleri” kelimesini kulland›ktan sonra dinleyecilere bu kelimenin manas›n› aç›klar
ve masal› anlatmaya devam eder.
Baﬂgöz ayn› makalede ara sözün
ulamlar›n› anlat›r: 1) aç›klay›c› ve ö¤re-
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tici: Anlat›c›, bunu arkaik kelimeleri ve
ifadeleri aç›klamak için kullan›r, 2) görüﬂ, yorum ve eleﬂtiriyle ilgili: Anlat›c›,
bunu ﬂahsi felsefesi, protesto ve eleﬂtiri
için kullan›r. 3) ﬂahsi serzeniﬂ ve itiraf:
Anlat›c›, bunu ﬂahsi problemlerini, derdini ve kederini aç›¤a ç›karmak için kullan›r. (2003, 196-198) “Oh Baba” masal›nda yedi tane ara söz bulundu ve bunlar›n hepsinin aç›klay›c› ve ö¤retici ulama girdi¤i görüldü.
Gösterimci Kuram, “folklor ürününün yarat›ld›¤› kültürü, ﬂartlar› ve zemini dikkate almak gerekti¤ini söylemektedir”. (Görkem, 2003 107) Bu çerçevede
ortam› yans›tmak için serüvenimize devam ediyoruz.
19 Ekim 2003 pazar günü saat sekizde ABiK’ten Osman U¤ur’un gelini
Pakize, torunlar› Cevahir, Tülay ve Kerim’i alarak Tepeköy’e hareket ettik. Üç
buçuk saat sonra Osman Dede ve Gülizar Nine’nin Tepeköy’de oturduklar› eve
vard›k. Bu ev avluyu çevreleyen tek katl› binalardan ibarettir. Osman Dede’nin
ah›rlar›nda 15 koyunu, bir eﬂe¤i ve s›pas›, bir ine¤i ve buza¤›s›, bir köpe¤i, tavuklar›, horozlar› ve kedileri var. Biz etraf› gezdikten sonra hemen oturma odas›na geçerek yemek yedik. Yemekten
sonra, hepimiz Osman Dede’nin üç masal›n› dinledik. Bana göre en de¤iﬂik ve
ilginç masal› “Oh Baba” idi. Masal› dinledikten sonra hayvanlar› avluya b›rakt›k ve onlar›n oynaﬂmalar›n› seyrettik.
Daha sonra eﬂe¤i ve s›pas›n› alarak çeﬂmeye gidip su ald›k. Çünkü Tepeköy’deki evlerde terkos suyu yok. Çeﬂmeden
200 metre uzaktaki bahçeden p›rasa, so¤an, lahana ve biber toplad›ktan sonra
yola koyulduk ve ABiK’e saat 18:00’de
vard›k.
“Oh Baba” masal› bir çok yönden
de¤iﬂ›k bir masal. Masalda anne ö¤esi
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yok; sadece fakir bir baba ve o¤lu var.
Kahraman›m›z babas›na sayg›l› davranm›yor. Karakterler büyülü bir ﬂekilde
don de¤iﬂtiriyorlar. “Oh Baba” karakteri
kötü adam oluyor ve masal›n sonunda
öldürülüyor. Ayn› zamanda masal›n sonunda karakterler muradlar›na eriyorlar.
Osman U¤ur bu masal› dedesinden
dinlemiﬂ. Köyde e¤lence olmad›¤› için aile ve arkadaﬂlar› bir araya geldiklerinde
masal anlat›r, m›s›r patlat›r ve oyunlar
oynarlarm›ﬂ. Onun için Osman Dede’nin
torunlar› onun “Oh Baba” masal›n› anlatmas›n› isterlermiﬂ. Onlara göre “Oh
Baba” en sevdikleri masalm›ﬂ.
Osman Dede yöresinde tan›nm›ﬂ bir
masalc›. Örne¤in, ABiK’te seyislerin ço¤u Çifteler köylerinden gelmiﬂler ve ço¤u
akrabad›rlar. Onlara bir masalc› tan›y›p
tan›mad›klar› sorulunca, “Ramazan’›n
babas› masalc›. Güzel masal anlat›r”
derler.
Gösterim s›ras›nda, Osman Dede
dinleyicileri güldürdü . Mimikleriyle, ses
tonlamas›yle hoﬂ bir ﬂekilde masal› anlatt›. “Oh Baba” masal›n› anlat›rken yedi kere ara söz kulland›.
1. Ara söz: …Neyise ondan sonra diyor iﬂte adam diyor ki , Oh Baba, “iﬂte
ibibikler ötünce gel” diyor. Biz ibibiklere
kuﬂlar mesela ötünce yaz›n.. Burada anlat›c› dinleyicilere ibibiklerin manas›n›
söylüyor.
2. Ara söz: …ﬁimdi Oh Baba silkinirmiﬂ sözde onu köpek olurmuﬂ. Silkinirmiﬂ kedi olurmuﬂ. Silkinirmiﬂ baﬂka
muhlukatlar olurmuﬂ… Cocu¤a demiﬂ
“Sende böyle yap”… Geri gelir çocu¤a
dermiﬂ “Ö¤renmedin mi?” “Ö¤renmedim.” Öte… çocuk ötekilerinden ders ald›
ya. Burada anlat›c› dinleyiciye masalda
daha once bahsetti¤i bir bilgiyi hat›rlat›yor.
http://www.millifolklor.com
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3. Ara söz: …Çeﬂmenin deli¤inden
kuﬂ gibi ötüyor. Kuﬂun öttü¤ü yok ya..
Ötüyor bir de hemen çocu¤u ç›kart›yor
çeﬂmenin deli¤inden. Dinleyiciye burada
kuﬂlar›n ötmedi¤ini, Oh Baba’n›n öttü¤ünü hat›rlat›yor.
4. Ara söz: …ﬁimdi kendisi bir ar›
oluyor sinek . Üstlerinde gidiyor. “Bakal›m çocuk babas›na ne diyecek..” Babas›
bilmiyor ya. Çocuk biliyormuﬂ. Ondan
sonra çocuk anl›yor tabii, babas› dermiﬂ
ondan sonra. “O¤lum bir ﬂey ö¤renemedin?” dermiﬂ. Anlat›c› dinleyiciye çocu¤unun, Oh Baba onlar› takip etti¤i için,
bir sezgiye sahip oldu¤unu aç›kl›yor.
5. Ara söz: “ ‘Baba’ diyor ‘ﬁu avc›lar› görüyon mu?” “Görüyom”. “ﬁimdi bak”
diyor. “Oradan bir tavﬂan kald›racaklar.”
Biz tavﬂan derik tabii. “Ondan sonra tavﬂan kald›racaklar.” Anlat›c› “tavﬂan” kelimesini aç›kl›yor.
6. Ara söz: …Ondan sonra anahtar
ondan sonra ﬂeyde ondan sonra bir atmaca oluyor. Atmaca da bir kuﬂlar› yiyen
o ﬂeyleri. O da çocu¤un ard›ndan takip
ediyor. Anlat›c› atmacan›n nas›l bir kuﬂ
oldu¤unu aç›kl›yor.
7. Ara söz: …K›z gülü vermiyor. Ondan sonra “Padiﬂah›n k›z› gülümü versin” derkene k›z erkeleniyor. Ondan sonra tutuyor gülü ﬂöyle gülü f›rlatiyor . Gül
ondan sonra bir tutam dar› ..dar› derek,
ufak kaya… dar› oluyor yay›l›p gidiyor.”
Anlat›c› dar›y› ‘ufak kaya’ olarak tarif
ediyor.
Sonuç olarak, anlat›c›n›n bu masalda ara sözü aç›klay›c› bir unsur olarak
kulland›¤› görülmüﬂtür. Ayr›ca ço¤u ara
sözün içinde ve sonunda ﬂu sözler bulunur: derek, ya. Anlat›c› dinleyicileri daima akl›nda tutarak masal›n ana hatlar›na takip etmelerine yard›mc› oluyor.
Onun için masalc› sadece masal› anlatm›yor. Dinleyicileri düﬂünerek masal›
http://www.millifolklor.com

daha iyi anlamalar› için daima yard›mc›
oluyor.
‘Oh Baba’ Masal› Metni
Zaman›yle bir fakir adam varm›ﬂ, çok
fakir. Cocu¤uyla oduna gitmiﬂler, k›ra, oduna.
Orada odunun dibine deﬂerkene cocu¤u ondan sonra böyle bir alt›n kupa buluyor orada.
Babas›na diyor kine ‘Baba’ diyor, ‘Padiﬂah’›n
k›z›na diyor bana git bana diyor Padiﬂah›n’›n
k›z›n› beni iste’. Adam da diyor kine “ Ule, O¤lum”, diyor, “Biz fakir adam›k. Padiﬂah’›n nas›l yan›na nas›l varacek biz, nas›l isteyecek?”.
“Ule, adam’ diyor. “Sen Padiﬂah’dan korkuyorn diyor da benden korkmuyorn m›?” diyor.
Tahtay› çekiyor. Babas›na hücüm ediyor. Babas›na vurmay›. Babas› da tamam diyor. Gidiyor.
Padiﬂah’›n da üç sandalyesi varm›ﬂ. ikisi alt›n. Birisi gümüﬂ. K›z›na diyor kine alt›n
sandalyeye oturtulmuﬂ varm›ﬂ alt›n sandalyeye oturmuﬂ.
Padiﬂah ﬂöyle bir bakm›ﬂ… “Eeh…? ”
“‹ﬂte, ben Allah’›n emiriyle… diyorum.”
“O¤lun ne zenaatta ?” demiﬂ.
“O¤lum hiç bir zenaatta de¤il” demiﬂ.
“Git” demiﬂ, “O¤luna bir zenaata ver, görülmedik bir zenaata demiﬂ, görülmedik. O
zaman gel karﬂ›ma” demiﬂ.
ﬁimdi sabahtan kalkm›ﬂ adam müteessir olarak garip, garip. Çocu¤u ard›na düﬂürmüﬂ gidermiﬂ bir zanaat bulupta zanaata verecek. Birde giderken susam›ﬂlar bir de ﬂöyle
ufak bir az akan çeﬂme varm›ﬂ. Oraya çeﬂmeye var›yorlar. Çeﬂmeye var›p de ﬂuradan bir
su içelim diye e¤ilince ondan sonra ﬂöyle e¤ilince bu dize taﬂa geliyor “Oh” diyor adam art›k…ah…güdümsüyor. Birde “Oh” deyince hemen birde çeﬂmeden gelen ﬂöyle ufak boylu
bir sakall› adam ç›k›yor. “Buyur” diyor.
“Yok”diyor “Ben sana bir ﬂey demedim.” “Yahu, beni ça¤›rd›n. Ben geldim” diyor “Söyle’”
diyor. “Yok, mok” dedi. “‹lha söyle”.
“Yahu, ben cocu¤umu” diyor “zanaata
verece¤›m” diyor “ona zenaata götürüyom”.
“Tamam” diyor . Hemen cocu¤un kellesine bir
vuruyor. Çocu¤a bir eylem yap›yor çeﬂmenin
oradan sokuyor. Kendi de ard›ndan gidiyor.
Adam diyor “Ule. Çocukta gitti elimizden” diyor. Adam bak›yor. Müteessir oluyor.
Neyise ondan sonra diyor iﬂte adam diyor ki,
Oh Baba, “iﬂte ibibikler ötünce gel” diyor. Biz
ibibiklere kuﬂlar mesela ötünce yaz›n..1
Neyise ﬂimdi oraya cocu¤u yönetiyor
orada böyle neler kalm›ﬂ orada. K›z, o¤lan on-
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dan sonra orada girince onlar diyor kine:
“Aman kardeﬂim” diyor “Bak burada” diyor, “
‘Ö¤rendim’ deme” diyor. “ ‘Ö¤rendim’ dersen”
diyor “Burada kadimi kal›rs›n. Biz” diyor “Burada kald›k. Bak.” diyor “Katiyen ‘Ö¤renmedim’ de” diyor…
ﬁimdi Oh Baba silkinirmiﬂ ﬂözde onu köpek olurmuﬂ. Silkinirmiﬂ kedi olurmuﬂ. Silkinirmiﬂ baﬂka muhlukatlar olurmuﬂ… Cocu¤a
demiﬂ “Sende böyle yap”… Geri gelir cocu¤a
dermiﬂ “Ö¤renmedin mi?” “O¤renmedim.”
Öte… çocuk ötekilerindenden ders ald› ya.
“Ö¤renmedin.” “Ö¤renmedim.” Neyise zaman› geliyor.. Ondan sonra babas› var›yor. Çeﬂmenin deli¤inden kuﬂ gibi ötuyor. Kuﬂun öttü¤ü yok ya.. Ötüyor bir de hemen çocu¤u ç›kart›yor çeﬂmenin deli¤inden.. “Al” diyor “Yahu”,
“ diyor, “Bu” diyor ‘”Zihini kalmam›ﬂ” diyor.
“Bir ﬂey ö¤renemedi.” ﬂimdi kendisi bir ar›
oluyor sinek . Üstülerinde gidiyor. “Bakal›m
çocuk babas›na ne diyecek..” Babas› bilmiyor
ya. Çocuk biliyormuﬂ. Ondan sonra çocuk anl›yor tabii babas› dermiﬂ ondan sonra. “O¤lum
bir ﬂey ö¤renemedin?” “Bir ﬂey ö¤renemedim,
Baba” demiﬂ. iler›ye do¤ru neyise gitti. Bunlar› takip ediyor. Ah o zaman cocuk babas›na
hiç ö¤renmedim diye hiç bir ﬂey demeyince, o
“Bu” diyor, “Tamam. Bu bir ﬂey ö¤renememiﬂ”
diyor. Geri dönüyor ..Çocukta biliyor onun geri döndü¤ünü. O zaman diyor babas›na diyor
ki: “Bir avc› varm›ﬂ ﬂöyle karﬂ›da. Av yaparlarm›ﬂ orada. Taz› varm›ﬂ yanda.”
‘Baba’ diyor ‘ﬂu avc›lar› görüyorn mu?”
“Görüyorm”. “ﬂimdi bak” diyor. “Oradan bir
tavﬂan kald›racaklar.” Biz tavﬂan derik tabii.
“Ondan sonra tavﬂan kald›racaklar. O taz›lar›dan öyle ben burdan silkinip bir taz› olaca¤›m. O… ondan sonra tavﬂan olup o taz›lar›
öyle alaca¤›m” diyor. “Sak›n beni satayim deme… Onlara beni satacak olursan” diyor “Sak›n beni satayim deme. ﬂu boynumun halkas›n› ver me” diyor. “Boynumun halkas›na verme.” Gidiyor öyle bir tavﬂan oluyor. Ordan
kalk›yor bir de taz›lar ordan kopuyor. O da
buradan silkiniyor kopuyor. Taz›larden evvel
al›yor tavﬂan›… ﬂimdi o taz›lardan … “Amca,
bu taz›y› bize sat.” “Yok satmam.” “Sat.” “Sen
istedi¤in kardar para al.” Oradan istedi¤i kadar para al›yor. Taz›y› veriyor halkay› vermiyor. “Halkay› vermem.” diyor. “Yahu biz onu
alt›ndan yapt›r›k halkay›. _öyle yapar›k filan.” Neyise sat›yor bunu. Al›yor paras›.
ileriye do¤ru var›yor. Silkiniyor bir ﬂey
oluyor. Babas›n›n yan›na geliyor. Babas›na diyor, “Nas›l bu zenaat?” diyor. “O¤lum” diyor
“K›m›ldama, eh”.
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Neyise, ﬂura bura derkene Oh Baba bunu
takip
ediyor.
Aa…ondan
sonra
bu…oh..”Baba,” diyor “Ben gidece¤im Iﬂte
mesela yol kavﬂa¤›na bir hamam yapaca¤›m.
Orda” diyor ondan sonra diyor “Bütün h›r›m
k›rm adamlar oraya al›ﬂacak… ondan sonra
sak›n” diyor “satma. Anahtar› verme. Üstüne
düﬂerler anahtar› verme.” diyor. “Peki” diyor
ondan sonra var›yor ondan sonra bir hamam
yap›yor. iﬂte diyorlar böyle bir filan hamam
var ﬂöyle ﬂifal› böyle ﬂifal› ondan sonrada neyse ondan sonra Oh Baba da geliyor. Oh Baba
anl›yor. Diyor, “Bu hamam› bana sat” diyor. O
da “Satar›m” diyor “ama anahtar› vermem.
Anahtar› vermem”. “Verirsin.” “Vermezsen..”
ﬂura bura derken adamlar ondan sonra kucak
kuca¤a kavgaya gidiyorlar. Kavgaya gidince
ondan sonra adam tutuyor ondan sonra anahtar› ﬂöyle havaya do¤ru f›rlat›yor. Havaya f›rlat›nca ondan sonra hemen cocuk bir kuﬂ oluyor uçuyor. Ondan sonra anahtar ondan sonra ﬂeyde ondan sonra bir atmaca oluyor. Atmacada bir kuﬂlar› yiyen o ﬂeyleri. O da çocu¤un ard›ndan takip ediyor. Ondan sonra ileriye do¤ru var›yor ondan sonra bizimki bir çam
a¤aca gül oluyor. Padiﬂah›n k›z›n›n kuca¤›na
düﬂüyor. Ondan sonra ﬂimdi birde Oh Baba
dikiliyor oraya. “Padiﬂah›n k›z› gülümü versin. Padiﬂah›n k›z› gülümü versin.” K›z gülü
vermiyor. Ondan sonra “Padiﬂah›n k›z› gülümü versin” derkene k›z erkeleniyor Ondan
sonra tutuyor gülü ﬂöyle gülü f›rlatiyor . Gül
ondan sonra bir tutam dar› ..dar› derek, ufak
kaya… dar› oluyor yay›l›p gidiyor. Ondan sonra… hemen ondan sonra Oh Baba birde silkiniyor ondan sonra bir tavuk oluyor baﬂl›yor o
dar›lar› toplamay›. Bir de o dar›lar› toplamay› baﬂlas›n. Ondan sonra dar›lar silkiniyor bir
tilki oluyor. Hemen Oh Baba’n›n baﬂ›na çöküyor ondan sonra orada Oh Baba’y› yiyiyor. Ondan sonra yiyip içip muradlar›na eriyorlar.
NOTLAR
1

Italik harfler arasözleri gösteriyor.
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