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V 

ÖN SÖZ 

 

         Masal, insano�lunun ‘hayalden gerçe�e’ do�ru seyrini anlatan en güzel 

anlatmalardır. Bugünün dünyasında, genel kabullerden biri de �udur ki insan önce 

hayal eder, sonra bu hayalini gerçekle�tirmek u�runa mücadele verir. ��te masallar, 

böyle bir zihnî tekâmülün soyut manada ilk nüvesidir. Zira  bugün için masallar pek 

ra�bet görmüyorsa bu, insano�lunun  zihnen tekâmül noktasına eri�mesinden 

kaynaklanır. 

         Masallar her ne kadar birer zevk ve e�lence aracı olarak i�lev yapmı�sa da onun 

temel görevi e�itmek ve bununla birlikte hayal ettirmek suretiyle dü�ündürmektir. 

Hayal edemeyen toplumlar, gerçek anlamda dü�ünemeyen toplumlardır. Bugün bize 

hizmet veren, hayatımızı son derece kolayla�tıran modern dünyanın araç ve gereçleri, 

unutulmamalıdır ki bir zamanlar birer hayalden öteye bir �ey ifade etmiyordu.  

         Her masal, ait oldu�u toplumun aynasıdır. �çinden çıktı�ı toplumun inanı�larını, 

ya�am biçimini, gelenek-göreneklerini, acılarını, sevinçlerini, hayallerini yansıtırlar. 

Bu yüzden o toplumun birer hazinesidir âdeta. 

         Bizde masal derlemeleri son dönemlerde ba�lamı�tır. Ba�langıçta bir edebî tür 

olarak üzerinde pek durulmamı�, daha çok dil alanında çe�itli malzemeler toplamak 

amacıyla derlenmi�tir. Cumhuriyet döneminde de halk edebiyatı derlemeleri 

ba�langıçta dil üzerinde yapılan çalı�maların bir gere�i olarak ortaya çıkmı�tır. 

         Masal çalı�maları, Prof. Dr. Saim  Sakao�lu, Prof. Dr. Bilge Seyido�lu, Prof. 

Dr. Umay Günay gibi ilim adamlarının bu alanda yaptı�ı çalı�malarla ba�lı ba�ına bir 

inceleme-disiplin haline gelmi�tir. �unu da belirtmekte fayda vardır ki bugün birçok 

üniversitemizde akademik anlamda çalı�malar yapılmakta, kültür hazinemizin 

de�erli birer parçası olan masallarımız derlenmekte ve inceleme konusu olmaktadır. 

         Mu� ve civarının halk edebiyatı anlatmaları açısından zengin, bu alanda yapılan 

çalı�maların da yok denecek kadar sınırlı olması, ayrıca hocam ve tez danı�manım 

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Önay’ın önerileriyle böyle  bir çalı�manın yapılması uygun 

görülmü�tür. Böylelikle Mu� masallarını incelemek suretiyle masal ara�tırmalarına 

kısmî de olsa bir katkı sa�lamak amaç edinmi�tir. 

         Çalı�ma, giri� ve dört ana bölümden olu�maktadır. 

 



 

VI 

         Giri� bölümünde, masalın de�i�ik tanımları, masal hakkında kısa bilgiler ve 

Türk masalları hakkında yapılan ara�tırmalar, özet bilgi olarak verilmi�tir. 

         Birinci bölümde, Mu� masalları ile ilgili yapılan çalı�malar, Mu� masallarının 

derleme �ekli ve kaynak �ahıslar hakkında bilgi verilmi�tir. 

         �kinci bölümde, Mu� masallarının tasnîf ve tahlîli üzerinde durulmu�tur.  

         Üçüncü bölümde, Mu� masallarındaki ortak unsurlar üzerinde durulmu�tur. Bu 

bölüm �u alt ba�lıklardan olu�ur: 

1. Temler 

2. Kahramanlar 

3. Mekân 

4. E�ya 

5. Yiyecek ve �çecekler 

6. Formeller 

         Dördüncü bölümde ise Mu�-merkez ve çevresinden derlenmi� elli masal metni 

bulunmaktadır. Masalları mümkün oldu�u kadarıyla Mu� a�zıyla yazıya  aktarmaya 

çalı�tık. Masal metinleri  transkripsiyona tabi tutulmamı�tır; ancak Mu� a�zında 

sıkça kullanılan hırıltılı “h” sesi, altına kısa bir çizgi konularak gösterilmi�tir.    

         Bibliyografya kısmında, bu çalı�mada referans olarak kullanılan kaynak 

eserlerle birlikte “masal” için genel kaynak niteli�indeki di�er önemli eserler 

verilmi�tir. 

         Sözlük bölümünde, Mu� masallarında geçen mahallî nitelikteki kelimelerle 

birlikte dilimizde kullanılan di�er yabancı kelimelere yer verilmi�tir.  

         Çalı�manın sonuna ayrıca Türkçe ve �ngilizce bir özet eklenmi�tir. 

         Bu çalı�mada, bana sürekli yardımcı ve rehber olan ve hiçbir fedakarlıktan 

kaçınmayan de�erli hocam ve tez danı�manım, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Önay’a 

te�ekkürü bir borç bilirim. 

 

          

         Van, 2006                                                                Mehmet �akir YAVUZ 
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KISALTMALAR 

 

               

a.g.e                 : Adı geçen eser 

c.                     : Cilt 

Çev.                 : Çeviren 

EB.                   :Wolfram Eberhard- Petrtev Naili Boratav’ın Typen              

                         Türkischer Volksmarchen adlı eseri 

Haz.                 : Hazırlayan 

MEB.               : Millî E�itim Bakanlı�ı 

S                      : Sayı 

s                       : Sayfa  

TDK                : Türk Dil Kurumu 

TTV                 : Typen Türkischer Volksmarchen  

YYÜ.               : Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

 



1. G�R�� 

 

         Masal, halk edebiyatının en yaygın ve en sevilen türlerinden biridir. ��levi 

gere�i, hemen her evde ve her co�rafyada anlatılır ve her kesimden de dinleyici 

kitlesine sahiptir. Dolayısıyla bu kadar geni� bir etkiye sahip olunca da ister istemez 

halk bilimi (folklor)’nin en önemli yapı ta�larından biri haline gelir. 

         “Masallar, ta�ıdıkları özelliklerle bir nevi folklor ansiklopedisi özelli�i 

gösterirler. Sözlü halk anlatmalarının en eski ve yaygın türü olan masalı, yalnızca bir 

vakit geçirme, e�lence aracı kabul etmek do�ru bir yakla�ım de�ildir.” 1   

         Folklorun sözlü kaynakları arasında yer alan masallarda da, di�er halk 

anlatmalarında oldu�u gibi zamanla bazı farklıla�malar olabilir. “Bir masalın, 

türkünün, oyunun yüzlerce çe�idinin ortay çıkmasının sebebi budur. Do�u� 

merkezinden uzakla�tıkça, çe�itlemelerin (varyantların) her biri ayrı bir kültür ürünü 

haline gelerek halk kültürüne zenginlik katar.” 2 

         “�nsanlı�ın hayat içinde ve tabiat kar�ısındaki ortak duygu ve dü�üncelerinin 

temlerini i�leyen masallar, söylendikleri dile göre millî karakter kazanırlar.” 3 Bu 

sebepledir ki her milletin masalı kendi milletinin adlarıyla anılırlar. Bu özellikleriyle 

de birer millî hazinedirler. 

         Günümüzün   teknoloji dünyasında, her alanda millî hassasiyetlerin yok oldu�u, 

top yekün bir küreselle�me akımının kendisini zorunlu hissettirdi�i ve ne yazık ki 

millî olanların, ve belki de bir anlamda “halk”a ait olan her�eyin dı�landı�ı, hor 

görüldü�ü bir dönemde masal gibi tamamen millî karakter gösteren halk anlatmaları 

daha bir önem kazanıyor zannımca.  

         Bilinemeyen tarihlerde ortay çıkarak günümüze kadar varlı�ını idame ettiren 

masallar, aslında yazı kültürünün pek yaygın olmadı�ı zamanlar için halk 

muhayyilesi açısından bugün elimizde mevcut olan  birer belge niteli�indedir. Onları 

sadece “ho�ça vakit geçirme aracı” kabul etmek pek de mantıklı olmasa gerek. 

         Halk muhayyilesi yaratıcıdır. Yaratır, kategorize etmez. Onlar için  önemli 

olan, var olan �eyin i�levselli�idir. Bu yüzden masalları “çocuklara has” bir anlatma 

                                                
1 Metin Eren, Bitlis Masalları Üzerine Bir Ara�tırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Van, 2001, s.1. (Yayımlanmamı� Yüksek Lisans Tezi) 
2 Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, Geni�letilmi� Üçüncü Baskı, Yayılım Matbaası, 
�stanbul, 1995, s. 53.  
3 �ükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giri�, Akça� Yayınları, Ankara, 1993, s. 370.  
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olarak kabul etmek de yanlı�tır. Birçok gereksinimi bünyesinde barındıran masalları 

ayrı�tırma i�lemi, masal ara�tırmalarına dü�en bir konudur.  

         “1920’li yılların sonlarına gelindi�inde, masala ili�kin  bilimsel yayınların 

sayısı çok fazla de�ildi. Az yayım yapılması dı�ında, kaynakçalarda bir de �u özellik 

göze çarpıyordu: yayımlananlar, özellikle metinlerdi; �u ya da bu özel sorun üstüne 

yayımlanmı� çalı�malar da oldukça fazlaydı; buna kar�ılık genel nitelikli yapıtlar 

daha azdı. Bu tür yapıtlar bulunsa bile, ço�u durumda felsefe yapmaya özenen, 

bilimsel kesinlikten yoksun yapıtlardı bunlar.” 4 

         Tüm bunlardan hareketle denilebilir ki millî tarih ve millî kültürün ayrılmaz bir 

parçası olan masalları de�erlendirmeye tabi tutarken, hangi metotla inceleme 

yaparsak yapalım göz ardı etmememiz gereken husus, onların içinden do�du�u 

toplumun dünyaya bakan ve onu algılayan gözü ve kula�ı oldu�udur.  

 

 

1.1. TAR�F 

      

         Bir konunun do�ru irdelenmesi için öncelikle tarîfin yerinde olması ve 

sınırlandırılmı� olması gerekir. Sosyal bilimler, do�ası gere�i daha kapsamlı ve 

çe�itlilik arz eden tanımlamalarla kar�ı kar�ıya kalmı�tır. 

         Masal sözcü�ü de ba�langıçta daha geni� ve de�i�ik anlamlarda kullanılmı�tır. 

Hemen hemen her ara�tırmacının birbiriden farklı, ama bir yönüyle de birbirini 

tamamlayan de�i�ik tanımlamaları vardır.  

         Öncelikle kelimenin sözlük manası üzerinde durmakta fayda vardır. Kelimenin 

kayna�ı hakkında C. Brockelmann �öyle der: “Aslında i�tikakına göre Habe�çe mesl, 

messâle; Ârâmice maslâ ve �brânîce mâsâl… mukayese, kar�ıla�tırma ifade eder.” 5  

         Ferit Devellio�lu “mesel” kelimesini �öyle tanımlar: “1. örnek, benzer, nümûne 

2. dokunaklı ve manalı söz 3. terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye.” 6 

Burada herhalde ilk ikisinden ziyade üçüncü tanım “masal” kavramına daha uygun 

dü�er. 

                                                
4 Vladimir Propp, Masalın Biçim Bilimi, Gözden Geçirilmi� 2. Baskı, Çev. Mehmet Rifat-Sema 
Rifat, Om Kuram Yayınları, �stanbul, 2001, s. 18.  
5 C. Brockelmann, “Mesel” , �slam Ansiklopedisi, c. 8, MEB. Basımevi, �stanbul, 1979, s. 120. 
6 Ferit Devellio�lu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Geni�letilmi� 12. Baskı, Aydın 
Kitabevi Yayınları, Ankara, 1995, s. 625. 
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         Ahmet Vefik Pa�a; “Mesel, hâlâ hikaye, dâsitân, menkabe manasına fıkra ve 

kaziyeden gayri.”7 derken Muallim Naci; “mesel” olarak ele aldı�ı kelimeye 

“Dâsıtân, kıssa-i me�hure. ‘Masal’ bundan ibarettir.8 demektedir.  

         �emsettin Sami, “mesel” kelimesini �öyle tanımlar: “Âdâb, ve ahlâka ve 

nesâhiye müteallik küçük hikaye: Emsâl-i Lokman, emsâl-i hükemâ. (Masal bundan 

galattır.)” 9 derken aynı sözlü�ün “masal” maddesinde ise “Çocuklara söylenilen 

hikaye, inanılmayacak hikaye, cin-peri hikayesi.” 10 �eklinde bir tanım yapar. Buna 

benzer de�i�ik sözlüklerde birbirine yakın anlamlar verilmi�tir. Burada hepsini 

zikretmeyi gerek görmüyorum; ancak terim manası üzerinde de biraz durmakta fayda 

vardır. 

         “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen �ahıslara ve varlıklara ait hâdiselerin 

mâcerâsı, hikâyesi”11 �eklinde bir tanımlama yapan �ükrü Elçin, belki de genel 

itibariyle masalla özde�le�tirdi�imiz en uygun tanımlamalardan birini yapmaktadır.  

         Bilge Seyido�lu, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi için hazırladı�ı maddede 

“masal”ı �öyle tanımlamı�tır: “Halk arasında yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve 

içinde ola�anüstü ki�ilerin, ola�anüstü olayların bulundu�u; bir varmı� bir yokmu� 

gibi kli�e bir anlatımla ba�layan; belli bir uzunlu�u olan; sonunda yedi, içti, 

muratlarına erdiler yahut onlar erdi muratlarına biz çıkalım kerevetine; gökten bir 

elma dü�tü, biri anlatana, biri dinleyene, biri de bana gibi belirli sözlerle sona eren; 

zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir sözlü anlatım türüdür.”12                        

         Görüldü�ü gibi neredeyse masalı tüm unsurlarıyla ve tüm özellikleriyle 

açıklayan bir tanım yapılmı�tır ki bu unsurların biraz daha detaylarına inilirse bir 

masal için söylenebilecek her�eyin söylendi�ini görmü� olaca�ız. 

Son olarak Saim Sakao�lu’nun masal tanımını vermeyi yeterli görüyorum. Sakao�lu, 

masalı “Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları 

                                                
7 Ahmet Vefik Pa�a, Lehçe-i Osmanî, c. 2, 1877, s.1103’den Saim Sakao�lu, Masal Ara�tırmaları, 
Akça� Yayınları, Ankara 1999, s.1. 
8 Muallim Naci, Lûgat-i Naci, �stanbul, 1890, s. 950’den Saim Sakao�lu, a.g.e. s. 1. 
9 �emsettin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Ça�rı Yayınları, �stanbul, 1992, s. 1289. 
10 �emsettin Sami, a.g.e. , s. 1355. 
11 �ükrü Elçin, a.g.e. , s. 368. 
12 Bilge Seyido�lu, “Masal” , Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.6, �stanbul, 1985, s. 149. 
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masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulû oldu�u halde dinleyicileri 

inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.”13 �eklinde tanımlar. 

 

 

1.2. TÜRK MASALLARI ÜZER�NE YAPILAN ÇALI�MALAR 

 

         Masal, tür  olarak Do�u kaynaklı kabul edilse de bu alandaki ilk ilmî 

çalı�malar, Batılılar tarafından yapılmı�tır. Türk masalları da hakeza ilk kez 

yabancılar tarafından derlenmi�, dikkatler bu alana çekilmi�tir. Bu alandaki 

çalı�malara Rus ve Macar ara�tırmacılar öncülük etmi�tir. Çok daha sonraları bizde 

derleme faaliyetleri ba�lamı�, ilmî çalı�maların geçmi�i ise henüz çok yenidir. 

         Ünlü Rus ara�tırmacısı V. V. Radloff’un 1886-1907 yıllarında Asya Türeleri 

arasında yaptı�ı derlemelerde masal metinlerine yer vermi�tir.  

         Radloff’tan sonra Türk edebiyatına önemli hizmetlerde bulunmu� Macar 

Türkolog Ignaz Kuno�, Türk masalları üzerinde yo�unla�mı�, Türk halk edebiyatı 

alanında yaptı�ı derlemelerde masala ayrı bir önem vermi�tir. Ba�langıçta derleme 

faaliyetinde bulunan Kuno�, daha sonraları kısmî de olsa inceleme faaliyetinde de 

bulunmu�tur. Bu iki ara�tırmacının haricinde daha pek çok yabancı bu alanda 

çalı�mı�, de�i�ik eserler yayınlamı�tır.  

         Yabancılar dikkatleri bu alana yo�unla�tırınca bizde de derleme faaliyetleri 

ba�lamı�tır. “Türk ara�tırmacılar, kendi kültürleri üzerinde Batılı ara�tırmacıların 

çalı�malarını gördükçe gayrete gelmi�ler ve çalı�malarını zamanla 

geli�tirmi�lerdir.”14   

         19. yüzyılın son çeyre�ine do�ru Billur Kö�k Masalları’nın basımıyla 

ba�layan bu süreç, 20. yüzyılın ba�ında daha bir millî karakter kazanarak geli�imini 

sürdürmü�tür. Bu alanda kimi derneklerin yaptı�ı faaliyetler önemlidir. Sırasıyla 

Türk Derne�i, Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Oca�ı derneklerinin yaptı�ı çalı�malar 

önemli sayılabilecek çalı�maların ba�ında gelir. Son olarak K.D. Hanım olarak 

bilinen; ancak gerçek kimli�i hakkında bilgi sahibi olunamayan hanım bir derlemeci-

yazarın Türk Masalları adlı eserine de�inip bu alanda yapılan ilmî-akademik 

                                                
13 Saim Sakao�lu, Gümü�hane Masalları-Metin Toplama ve Tahlîl, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
Ankara, 1973, s. 5. 
14 Saim Sakao�lu, Masal Ara�tırmaları, Akça� Yayınları, Ankara 1999, s. 34.   
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çalı�maların önemlilerine de�inmek istiyorum. �üphesiz bu çalı�maların dı�ında yine 

pek çok çalı�ma yapılmı�tır; ancak ilk olmaları cihetiyle bunları kısaca zikretmeyi 

yeterli görüyorum. 

         Saim Sakao�lu’nun Gümü�hane Masalları adlı doktora çalı�ması, Gümü�hane 

ilinden derledi�i 70 masaldan olu�maktadır. Çalı�ma, inceleme, tahlîl ve tasnîften 

ibarettir. 15  

         Hemen hemen aynı yıllarda Umay Günay, Elazı� Masalları üzerinde yine bir 

doktora çalı�ması yapmı�tır.16 Bu çalı�manın özelli�i Propp (yapısalcı) metoduyla 

yapılmı� olmasıdır. 

         Bilge Seyido�lu, Erzurum’da derledi�i masalları, Erzurum Halk Masalları 

Üzerinde Ara�tırmalar adlı doktora tezinde incelemi�tir.17 

         Görüldü�ü gibi ilk ve en önemli çalı�malar hemen hemen aynı yıllara denk 

gelmektedir. Bir ekol halinde sonraki yıllarda da özellikle Saim Sakao�lu’nun 

yeti�tirdi�i ö�renciler masal alanında önemli çalı�malar yapmı�tır. Van Masalları 

Üzerine Bir Ara�tırma18 adlı doktora tezi ile Yılmaz Önay’ın yaptı�ı çalı�ma, hem 

bölgesel ba�lamda hem de masal ara�tırmaları alanında yapılmı� önemli 

çalı�malardandır.  

         Bunların dı�ında da masallar üzerinde doktora, yüksek lisans ve bitirme tezleri 

düzeyinde daha pek çok çalı�ma yapılmı�tır. Biz burada akademik camiada daha çok 

tanınmı� olanlarını anmakla yetinmi� olaca�ız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Saim Sakao�lu, Gümü�hane Masalları-Metin Toplama ve Tahlîl, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
Ankara, 1973. 
16 Umay Günay, Elazı� Masalları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1975. 
17 Bilge Seyido�lu, Erzurum Halk Masalları Üzerinde Ara�tırmalar, Ankara, 1975.  
18 Yılmaz Önay, Van Masalları Üzerine Bir Ara�tırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Van, 1995, (Yayımlanmamı� Doktora Tezi). 
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B�R�NC� BÖLÜM 

 

 

1. MU� MASALLARI 

 

1.1. MU� MASALLARI �LE �LG�L� YAPILAN ÇALI�MALAR 

 

         Mu� masallarıyla ilgili yüksek lisanas veya doktora düzeyinde -bildi�imiz 

kadarıyla- müstakil bir çalı�ma yapılmı� de�il; ancak özellikle Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi’nde, benim de tez danı�manım olan Yılmaz Önay’ın lisans düzeyinde 

ö�rencilerine yaptırdı�ı çe�itli masal derlemeleri mevcuttur. Bunlardan birkaç 

tanesini çalı�mamıza da dahil etmi� bulunuyoruz.  

         Bunlarla birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Fato� 

Yalçınkaya adlı bir ö�rencinin Mu� masallarıyla ilgili bir bitirme tezi hazırladı�ını 

biliyoruz. Ayrıca Mu� valili�ince hazırlanan il yıllı�ında19 “Halk Edebiyatı” sayfası 

ba�lı�ı altında iki masal metnine de yer verilmi�tir. Bu masallar, ‘hikâye’ olarak 

tanımlansa da edebî tür olarak birer masaldırlar. Bunlar;        

1. Kambur Hikâyesi 

2. Üç Karde�ler Hikâyesi 

         Bunların dı�ında Mu� yöresi halk edebiyatı ve folkloru ile ilgi yapılmı� bazı 

çalı�malar mevcut olsa da bunların içeri�ine dair ne yazık ki bir bilgiye ula�abilmi� 

de�iliz. Bu açıdan söz konusu eserlerde masal metinlerine yer verilip verilmedi�ini 

de bilmiyoruz. Bunlardan ilki  Hamza Zülfikar tarafından yapılan çalı�madır.20 Bu 

çalı�ma, Bitlis ve Mu� yörelerinin halk kültürü üzerine yapılmı� bir çalı�madır.  

         Ege Üniversitesinde, Fikret Türkmen danı�manlı�ında yapılmı� Mu� yöresi 

halk edebiyatı ve folklorunu konu edinen bir yüksek lisans tezi de mevcuttur.21   

                                                
19 Mu�-1989, Mu� Valilil�i, 1990.  
20 Hamza Zülfikar, Bitlis-Mu� Yörelerinde Halk Kültürü, Atatürk ve Kuvayi Millîye Hareketleri, 
1992. 
21Mustafa Temel, Mu� Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru, Ege Üniversitesi, 1995 (Yayımlanmamı� 
Yüksek Lisans Tezi). 
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         Yılmaz Önay’ın lisans düzeyinde ö�rencilerine yaptırdı�ı derlemelerde 

toplanmı� olan ve benim de bu çalı�mada yer verdi�im masal metinleri ve derleyen 

�ahıslar a�a�ıda verilmi�tir:  

1. ÇOBAN, Bülent: (Bulanık-Mu�)             

a) Peri Kızı  

b) Satın Alınan Ö�üt  

         2.    DEM�REL, Sava�: (Merkez-Mu�)            

                a)   Bezirgan  

                b)   Cengzeri  

                c)   Üç Karde�ler  

         3.    KAYA,Vedat: (Malazgirt-Mu�)                 

                a)   Ahmet Dayı  

                b)   Çoban Kızı  

         4.    KAYA, Tolga: (Malazgirt-Mu�)     

                a)   Seyfullah ile Sadullah  

                b)   Nisko’nın Maceraları  

 

 

1.2.  MU� MASALLARININ DERLEME �EKL� 

 

         Van masalları ile ilgili doktora çalı�ması yapan danı�manım Doç. Dr. Yılmaz 

Önay’ın da yönlendirmesiyle Mu� masalları üzerine bir ara�tırma yapmaya karar 

verdim. Hem hocamın konunun uzmanı olması hem de Mu� ve civarının bu alanda 

bakir olması beni Mu� masalları ile ilgili tez hazırlamaya yönelten sebepler olmu�tur. 

         Alan ara�tırmasının zorlu�unu ö�rencilik yıllarımda, söz konusu konuları 

i�lerken görmü� ve tahmin etmi�tim. Derleme yapmak, özellikle de bu son 

dönemlerde çok daha güç hale gelmi�tir. Bunda, hem bozulan sosyo-psikolojik 

yapının hem de ara�tırmanın bizatihi  özünde mevcut olan zorlukların etkisi vardır. 

         Ön hazırlık olarak masal konularında yapılan örnek çalı�maları inceledim. 

Masal ara�tırmacıları için kaynak eser niteli�indeki eserlerden faydalandım. Mu� 

masalları konusunda ula�abildi�imiz herhangi bir akademik çalı�manın olmamasını 

hem bir avantaj hem de dezavantaj olarak gördüm. Zira bir yönüyle çalı�mam, ilk 



 

- 8 -

çalı�ma özelli�ini ta�ıyacaktı ki bu bir avantaj olarak algılanabilirdi. Di�er taraftan 

da istifade edebilece�im, rehber kabul edebilece�im bir çalı�manın olmaması i�imi 

biraz daha güçle�tiriyordu. 

         Çevrede kaynak ki�ilere nasıl ula�abilece�im konusunda bir çalı�ma yaptım. �l 

halk kütüphanesi ve yerel ileti�im araçlarına ba� vurdum; ancak ne yazık ki bu 

�ekilde sa�lam kaynaklara ula�amadım. Bunun üzerine özellikle köylerde tanıdıklar 

vasıtasıyla kaynak ki�ileri tespit etmeye çalı�tım.  

         �ehir merkezinde, �ehirle�menin etkisiyle olsa gerek çok da fazla kaynak ki�iye 

ula�amadık. Var olanların birço�u çe�itli bahanelerle bu i�e yana�mak istemedi. 

Ayrıca okuma seviyesi ne olursa olsun ‘�ehirli’ insanların anlatım esnasında daha 

‘kibar’ konu�ma endi�esiyle ‘a�ız’ özelliklerine pek uymamaya çalı�tı�ını 

gözlemledim.  

         Derleme faaliyetlerine ba�lamadan önce gerekli malzemeleri temin ettik: ses 

kayıt cihazları, kasetler, ka�ıt-kalem vb. gibi. 

         Derleme ve yazıya aktarma i�lemleri sırasında danı�man hocamızın, formatını 

daha önceden hazırladı�ı fi�leri kullandık. Ayrıca Saim Sako�lu’nun Masal 

Ara�tırmaları 22 adlı eserinden istifade ettik. Bunlarla beraber elbette teknolojinin  

imkanlarından da istifade yoluna gittik. Bilgisayara yükledi�imiz masal metinleri, 

tahlîl ve tasnîf esnasında i�imizi biraza daha kolayla�tırdı. Çözümleme i�lemlerinde 

bilgisayardan zaman ve materyal açısından tasarruf sa�lama yoluna gittik.  

         Derlenen masalların bir kısmı, kaynak ki�ilerin iste�i üzerine kendilerine kaset 

bırakılmı�, bu �ahıslar kendileri açısından uygun buldukları zamanlarda masal 

anlatmı�tır. Bu durum derleme i�inin biraz gecikmesine de sebep olmu�tur. 

         Aslında daha iyi birer masal anlatıcısı olan kadınlar, çe�itli endi�elerle masal 

anlatmaya biraz daha so�uk baktılar. Bu sebeple kaynak �ahıs profilimiz daha çok 

erkeklerden yana geli�me göstermi�tir. 

         Her�eye ra�men 50 civarında masal derleme imkanı bulduk. Bunlardan bir 

kısmını incelemeye de�er bulmadı�ımız için danı�man hocam Doç. Dr. Yılmaz 

Önay’ın çe�itli dönemlerde Mu�lu lisans ö�rencilerine yaptırdı�ı derlemelerden 

dokuz tane masalı çalı�mamıza dahil ettik. Böylece çalı�mamızı 50 masal üzerinde 

                                                
22 Saim Sakao�lu, a.g.e. 
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gerçekle�tirdik. Masal seçiminde özellikle kısa masalları ve hayvan masallarını tercih 

ettik. 

         Kasetlerin yazıya dökümünde mümkün oldu�u kadarıyla anlatıcının anlatımına 

müdahale etmedik; ancak yöresel özelliklerden dolayı yanlı� telafüz edilen kimi 

sözcükleri yörenin a�ız özellikleriyle düzelterek vermeye çalı�tık. Anlatıcılar 

arasında kısmen a�ız ve telafüz farklılıklarının söz konusu oldu�unu gözlemledik. 

         Masal isimlerinin bir kısmı anlatıcılar tarafından verilmi�tir, bir kısmı da 

masalın içeri�ine uygun olarak biz verdik ve sonuçta be�i kadın olmak üzere on be� 

kaynak ki�iden derlenen 50 masal üzerinde çalı�mamızı tamamladık. 

 

 

1.3. KAYNAK K���LER 

 

         Bu çalı�ma için Mu�’un de�i�ik yerlerine, de�i�ik zamanlarda gidilerek 60 

civarında masal derlenmi�tir. Bunlardan bir kısmı eksik, bir kısmı de tam masal 

niteli�i göstermedi�inden 50 tanesi incelenmeye de�er görülmü�tür. 

         Kaynak ki�iler arasında kadın-erkek ayrımı yapmadık; ancak kadınların genel 

olarak böyle bir i�e pek sıcak bakmamaları sebebiyle, kandın anlatıcı sayısı, erkek 

anlatıcı sayısından daha azdır. Toplam 15 kaynak ki�iden derleme yapılmı�tır. 

Bunlardan 10’ü erkek, 5’i kadın anlatıcıdır. 

         Anlatıcılardan 6 ki�i 70 ya� üstü; 3 ki�i 60 ya� ve üstü; 4 ki�inin ya� profili 40-

50 arasıdır. Anlatıcılardan en ya�lısı 1919 do�umlu, en genci ise 1982 do�umludur.  

         Masalların yo�unluk derecesi Mu�-merkez ve merkez köyleridir. Zaten Mu�’un 

iki üç ilçesi hemen hemen Mu�’la biti�ik bir durumdadır. En uzak ilçeler olan 

Malazgirt ve Bulanık’tan derleme yapılmı�tır. Kaynak ki�iler, anlattıkları masal 

sayısına göre �öyledir: 

         1 anlatıcı: 8 masal 

         1 anlatıcı: 7 masal 

         1 anlatıcı: 6 masal 

         1 anlatıcı: 5 masal 

         2 anlatıcı: 4’er masal 

         2 anlatıcı: 3’er masal 
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         3 anlatıcı: 2’�er masal 

         4 anlatıcı: 1’er masal 

         Kaynak ki�ilere dair bilgi verilirken her bir anlatıcıya sıra ile a�a�ıdaki �u 

sorular sorulmu�tur: 

         1.  SOYADI, Adı: 

         2.  Do�um yeri ve yılı: 

         3.  Ana adı/Baba adı: 

         4.  Tahsili, i�i: 

         5.  Masalı kimden ö�rendi�i: 

         6.  Derleme yeri ve tarihi: 

         7.  Anlattı�ı masallar: 

 

1)   1.  AKYILDIZ, Salih 

       2.  Malazgirt – 1928 

       3. --- 

       4.  Tahsili yok. Çiftçi 

       5.  Babasından 

       6.  Hanik Köyü Malazgirt – Mu�, 1998 

       7.  Ahmet Dayı  

 

2)   1.  CO�KUN, Ahmet 

       2.  Mu� – 1942 

       3. --- 

       4.  Okur-yazar. Hayvancılıkla u�ra�ıyor.  

       5.  Çocuklu�unda ö�renmi�, hatırlamıyor. 

       6.  Kalecik Köyü – Mu�, 1999 

       7.  a.  Gelin ile Kaynana 

            b.  Tilki-Kurt-Katır 

            c.  Altın Saçlı Kız    

            d.  Uyanık Köylü 
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3)   1.  CO�KUN, Zeynep 

       2.  Mu� – 1946 

       3.  Zeleyha ile Alo 

       4.  Tahsili yok. Ev hanımı  

       5.  Hatırlamıyor. Çocuklukta dinlemi�. 

       6.  Kalecik Köyü – Mu�, 1999 

       7.  a.  Zeyne 

            b.  Kur’anla Yemin Etmemek 

            c.  Öküz ile Tav�an 

            d.  Deli Ali 

            e.  �mamın Karısı ile Karısının Dostu 

            f.  U�urlu Diken  

            g.  �eytanla Cadı Nine 

 

4)   1.  ÇOBAN, Fesih 

       2.  Bulanık – 1935 

       3. --- 

       4.  Tahsili yok. Çiftçi 

       5.  Babasından ö�renmi�. 

       6.  Gündüzü Köyü, Bulanık – Mu�, 1997 

       7.  Satın Alınan Ö�üt 

 

5)   1.  GÜLER, Baba 

       2.  Mu� – 1940 

       3.  Zeleyha ile �slam 

       4.  Okur – yazar. Hayvancılık yapıyor.  

       5.  Masalları kimden ö�rendi�ini hatırlamıyor. 

       6.  Bu derlemeler, Mu� – merkez Yoncalıöz Köyü’nde 23.11.2000 tarihinde  

       derlenmi�tir.  

       7.  a.  Padi�ah ile Üç Veziri 

            b.  Kalkalisk ile Belbelisk 

            c.  Hizmetkar Adamın Devleti 
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            d.  Serfıraz ile Bikes   

            e.  Mehmet ile Mahmut 

 

6)   1.  GÜLER, Vahide 

       2.  Mu� – 1968 

       3. --- 

       4.  Tahsili yok. Ev hanımı 

       5.  Anne ve babasından 

       6. Bu derleme, Mu� – merkez Yoncalıöz Köyü’nde  25.11.2000 tarihinde  

       derlenmi�tir. 

       7.  a.  Üç Arkada� ile Ayı-Kurt-Tilki 

            b.  Kadınların �erri 

            c.  Da� Tilkisi ile Ova Tilkisi  

            d.  Vezir ile Köyü Kızı 

         

7)    1.  GÜNAY, Esmer 

       2.  Bulanık – 1919  

       3. --- 

       4.  Tahsili yok. Ev hanımı 

       5.  Bu masalı kom�usundan ö�renmi�. 

       6.  Bu masal, Malazgirt’te 10.02.1998 tarihinde derlenmi�tir. 

       7.  Çoban Kızı  

 

8)  1.  KAPLAN, Abdülmecit 

       2.  Malazgirt – 1932  

       3. --- 

       4.  Okuma-yazma bilmiyor. Çiftçi  

       5.  Bu masalı babasından ö�renmi�. 

       6.  Bu masal, 03.04.1999 tarihinde Malazgirt’te derlenmi�tir.  

       7.  Peri Kızı 
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9)  1.  SEVEN, Halit 

       2.  Malazgirt – 1945 

       3. --- 

       4.  Okur-yazar. Hayvancılık yapıyor. 

       5.  Büyüklerinden ö�renmi�. 

       6.  Bu iki masal, 07.01.1998 tarihinde Malazgirt’te derlenmi�tir. 

       7.   a.  Nisko’nın Maceraları 

             b.  Seyfullah ile Sadullah   

 

10)  1.  YALÇIN, Fesih 

        2.  Mu� – 1962 

        3.  Muhbet ile Ali 

        4.  �lkokul. Çiftçilik ve hayvancılık yapıyor. 

        5.  Bu masalları küçüklükten biliyor. Kimden ö�rendi�ini hatırlamıyor. 

        6.Bu masallar, 20.03.2000 tarihinde Mu�-merkez Ya�cılar beldesinde 

        derlenmi�tir. 

        7.  a.  Çako 

             b.  Ayı-Kurt-Tilki 

             c.  Köpek ile Kedi 

             d.  Hırsız Tilki ile Nene 

             e.  Keze 

             f.  �eyh E�ek  

             g.  Dev Kız 

             h.  Kadın ile Yeni Dosta Güvenme 

 

11)  1.  YALÇIN, Rübab�ah 

        2.  Mu� – 1966  

        3. --- 

        4.  Okur-yazar de�il. Eve hanımı  

        5.  Anlattı�ı masalları küçükken ablalarından ve kom�ulardan dinlemi�. 

        6. Bu derleme, 22.03.2000 tarihinde Mu�-merkez Ya�cılar beldesinde 

        yapılmı�tır. 
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        7.  a.  Kırlangıç ile Leylek 

             b.  Kurnaz Tilki 

    c.  Farıs Amca  

    d.  Aklım Çoktur Malım Yoktur 

    e.  �htiyar Kadın ile O�lu 

    f.  Yılanla Adam 

 

12)  1.  YAVUZ, Kerem 

        2.  Mu� – 1950 

        3.  Nazo ile Ahmet 

        4.  Okur-yazar 

        5.  Bu  masalları anne ve babasından ö�renmi�. 

        6.  Bu derleme, nisan 2000 tarihinde Mu�-merkez Ziyaret Köyünde                  

        yapılmı�tır. 

        7.   a.  Kundo 

              b.  Babasının Yerine Askerlik Yapan Kız 

 

13)  1.  YAVUZ, Mustafa 

        2.  Mu� – 1944 

        3.  Nazo ile Ahmet 

        4.  Okur-yazar. Esnaf 

        5.  Bu masalları kimden ö�rendi�ini hatırlamıyor. 

        6.  Bu derleme, mayıs 2000’de Mu�-merkez Ye�ilyurt mahallesinde yapılmı�tır. 

        7.   a.  Allah Birdir Bin Kapı Açar 

              b.  Tüccar Pire 

 

14)   1.  YILDIRIM, Makbule 

        2.  Mu� – 1982 

        3.  Gülnaz ile Mustafa  

        4.  �lkö�retim. Ev hanımı      

        5.  Anne ve babasından 
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        6. Bu derleme, mayıs 2000’de Mu� – merkez Ye�ilyurt mahallesinde 

        yapılmı�tır.      

        7.  a.  Tilki-Ayı-Kurt 

    b.  Mirza Mehmet 

    c.  Korkak Ali 

 

15)   1.  YILDIZ, Mehmet 

         2.  Mu� – 1929 

         3. --- 

         4.  Tahsili yok. --- 

         5.  Kimden dinledi�ini hatırlamıyor. 

         6. Bu derleme, 09.04.1998 tarihinde Mu�-merkez Kale mahallesinde 

yapılmı�tır. 

         7.  a. Bezirgan 

     b. Cengzeri 

     c. Üç Karde� 
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�K�NC� BÖLÜM 

 

 

2. MU� MASALLARININ TASNÎF VE TAHLÎL� 

 

2.1. TASNÎF 

 

         Masal çalı�maları, gerek dünyada gerekse de bizde ba�langıçta sadece “metin 

derleme” �eklinde yapılmı�tır; fakat zamanla sadece metin derleme faaliyetinin 

yeterli olmadı�ı görülmü�, bundan hareketle aynı zamanda inceleme-tahlîl metotları 

da geli�tirilmi�tir. �lk zamanlar için daha sade ve sı� bir düzeyde yapılan inceleme 

faaliyeti, sonraları kuralları ve metotlarıyla belli bir ‘disiplin’ haline gelmi�tir. 

         “Masallar, halk edebiyatının en çok ara�tırılan ve üzerinde en çok durulan 

türlerinden biridir. Grimm Karde�ler’den günümüze kadar masal çalı�maları, 

kültürlerin kayna�ı ve tarihi üzerine yürütülen ara�tırmaların oda�ında yer almı�, bir 

çok halkbilimi kuramı, masal incelemeleriyle ortaya çıkmı�tır.”23  

         Kaynaklar, masal tasnîf i�leminin ilk kez J.G.Van Hahn tarafından yapıldı�ını 

gösterir.24 Daha sonraları özellikle Kroeber, Joseph Jakops, Anti Aarne, S. 

Thompson ve V. Propp, masallar üzerinde sistemli ilmî çalı�malar yapmı�lardır.25 

Bunlardan özellikle Aarne, Thompson ve Propp sistem ve metotlarıyla dünya 

çapında �öhret bulmu� isimlerdir.  

         Bu çalı�mada A. Aarne-S. Thompson tasnîfinin ilk dört grubu esas alınarak 

hazırlanmı�tır.26  

         Thompson tasnîfine göre inceledi�imiz 50 masalın da�ılımı a�a�ıdaki gibidir. 

         1. Hayvan Masalları                                                 : 12 Masal 

         2. Asıl Halk Masalları                                              : 21 Masal 

         3. Güldürücü Hikayeler, Nükteli Fıkralar                : 10 Masal 

                                                
23 Komisyon, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 3. baskı, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 123. 
24Saim Sakao�lu, Gümü�hane Masalları-Metin Toplama ve Tahlîl, Ankara, 1973, s, 68.   
25Rasim Deniz, Kayseri Masalları, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1992, 
(Yayımlanmı� Yüksek Lisans Tezi)’den Cihat Karasu, Bolu Masalları Üzerine Bir Ara�tırma, 
YYÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2002. s.22. (Yayımlanmamı� Yüksek Lisans Tezi) 
26 Stith Thompson, The Types of The Foltale, 2. baskı, Helsinki, 1964’den Saim Sakao�lu, a.g e, 
s.72.  
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         4. Zincirlemeli Masallar                                           : 7 Masal 

         Bu da�ılıma baktı�ımızda ‘Asıl Halk Masalları’ 21 masal ile en büyük grubu 

olu�tururken, ikinci sırada 12 masalla ‘Hayvan Masalları’ yer alır. Hayvan 

masallarından; 

         Kahramanı sadece hayvan olan                                : 9 Masal 

         Kahramanı hem hayvan hem insan olan                   : 3 Masal vardır. 

         Üçüncü sırayı 11 masal ile ‘Güldürücü Hikayeler, Nükteli Fıkralar’ olu�turur.            

         Bu gruptaki masalların ço�unun kahramanı insan olmakla birlikte, kahramanı 

‘insan ve hayvan’ olan masallar da vardır. Son sırayı 7 masal ile ‘Zincirlemeli 

Masallar’ tutar ki aslında çok da uzun olmayan; ancak bir �ekilde birbirine geçmi� 

küçük masallar zincirinden olu�mu� masallar söz konusudur bu grupta. 

         Thompson tasnîfine göre da�ılım yapılan masalların numaraları �u �ekildedir: 

         1. Hayvan Masalları: 3,4,8,9,15,16,17,18,25,26,31 ve 47. masallar 

         2.Asıl Halk Masalları: 1,2,5,7,10,11,14,20,21,28,36,39,40,41,42,43,45,46,48 ve 

49. masallar 

         3. Güldürücü Hikayeler, Nükteli Fıkralar: 6,12,19,22,24,27,32,33,34 ve 35. 

masallar 

         4. Zincirlemeli Masallar: 13,29,30,37,38,44 ve 50. masallar 

 

 

2.2. TAHLÎL 

 

         Masal tahlîli, tıpkı tasnîf i�leminde oldu�u gibi ba�lı ba�ına bir disiplin olarak 

geli�mi�tir. Tasnîf ve tahlîl, birbirini bütünleyen bir i�lemdir. Bir masalın tam 

anlamıyla incelenebilmesi için tasnîf ve tahlîl i�lemine tabi tutulması gerekir. 

         “Türk masalları esas alınarak yapılan bir ba�ka tasnîf de Wolfram Eberhard ile 

Pertev Naili Boratav tarafından yapılmı�tır. Bu tasnîfe göre masallar, “tip” 

ba�lamında, 23 ba�lık altında toplanmı�tır.”27 

         Tahlîl bölümünde, bu çalı�mada inceledi�imiz 50 masalı Van Masalları 

Üzerine Bir Ara�tırma28 adlı çalı�mada izlenilen metodun ilk be� maddesini esas 

aldık. 

                                                
27 Komisyon, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 3. baskı, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2005, s.126. 
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         1.  Masalın adı 

         2.  Masalın EB (TTV)29 

         3.  Masalı anlatanın adı ve bulundu�u yer 

         4.  Masalın temi 

         5.  Masalın motif sırası  

         Çalı�mamızda, Eberhart-Boratav tip katalogunda kar�ılı�ı bulunamayan 

masalların tahlîlinde ilgili kısım bo� bırakılmı�tır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
28 Yılmaz Önay, a.g.e. 
29 Wolfram Eberhart, Pertev Naili Boratav, Typen Turkischer Volkmarchen, Viesbaden, 1953.  
( Eserin Prof. Dr. Saim Sakao�lu tarafından tercüme ettirilen “1. Motivreihe” bölümü.) 
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B�R�NC� MASAL 

 

1. Allah Birdir Bin Kapı Açar 

2. EB. 

3. Mustafa YAVUZ, Merkez – Mu�   

4. “Kaderin de�i�mezli�i-Allah’tan hiçbir zaman ümidin kesilmemesi gerekti�i” 

5. Motif sırası: 

       1.    Padi�ah, karısına göz dikti�i bir marangoza yapılması zor olan bir i�                                      

             yapmasını söyler. Aksi takdirde onu öldürecek. 

       2.   Zor durumda kalan marangoz evine çaresiz bir �ekilde döner. 

       3.   Marangozun karısı ona ümitsizli�e dü�memesini ö�ütler. 

       4.   Marangoz çaresizlik içinde uyumaya çalı�ır. 

       5.   Gece yarısı kapısı çalınır. Padi�ahın ölüm haberi getirilir.  

       6.   Kendisinden padi�ah için bir tabut yapılması istenir. 

       7.   Kendi ölümünü bekleyen marangoz, padi�ah için tabut yapar. 

       8.   �lahî adâletin yerini bulmasıyla sevinen marangoz, mutlu bir ya�am sürer. 

 

 

 

�K�NC� MASAL 

                  

1. Tüccar Pire 

2. EB. 

3. Mustafa YAVUZ, Merkez – Mu�  

4. “Zamansız i� yapmanın insanın ba�ına getirdikleri” 

5. Motif sırası: 

      1.   Mevsim kı� olmasına kar�ın havalar iyi gider. 

      2.   Bu güzel havalara kanan Pire, keçilerini alıp yaylaya çıkar. 

      3.   Ku�ların yuva yapmalarına kanarak keçilerin kıllarını keser. 

      4.   Beklenmedik bir anda bir fırtına çıkar. 

      5.   Pire’nın bütün keçileri telef olur. 

      6.   Neye u�radı�ına �a�ıran Pire, çaresiz kalır. 
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      7.   Kendi yanlı� hesabının kurbanı olan Pire, ba�ına gelenlerden ders çıkarır. 

      8.   Pire’nın son pi�manlı�ı ona fayda sa�lamaz.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ MASAL 

  

1. Kırlangıçla Leylek 

2. EB. 

3. Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Tedbirsizlik-�artların varlıklara göre de�i�ebilirli�i / göreceli�i” 

5. Motif sırası: 

       1.   Kırlangıçla leylek birlikte yaylaya çıkmak ister. 

       2.   Leylek kırlangıcı öncü olarak gönderir, bilgi almak ister. 

       3.   Kırlangıç, her�eyin çok güzel oldu�unu, çayır-çimenlerin diz boyu 

             oldu�unu söyler. 

       4.   �artları kendine göre dü�ünemeyen leylek de yaylaya çıkar. 

       5.   Leylek, �artlrın hiç de kendine göre olmadı�ını anlar. 

       6.   Pi�man lolan leylek geri dönmek ister; ama i� i�ten geçmi�tir. 

       7.   Çok geçmeden ikisi de so�uktan ve açlıktan ölürler.  

 

 

 

DÖRDÜNCÜ MASAL 

 

1. Kurnaz Tilki 

2. EB. 

3. Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Kurnazlık-Karnı acıkan tilkinin  hayvanları sorgulayarak yemesi” 

5. Motif sırası:         

1. Kurnaz bir tilkinin karnı acıkır. 

2. Bütün kanatlı hayvanları yemeye karar verir. 
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3. Önüne gelen kanatlıları sorgular. 

4. Sırasıyla hindiyi, tavu�u ve kekli�i sorguya çeker. 

5. Hindiyi ve tavu�u hileyle yer. 

6. Sıra kekli�e gelince, keklik bir kurnazlık yapar. 

7. Keklik, yaptı�ı kurnazlık sonucu kurtulur. 

8. Kenidini kurnaz sanan tilki, kekli�in kurnazlı�ı kar�ısında bir �ey yapamaz. 

 

 

                    

 

BE��NC� MASAL 

 

1. Farıs Amca 

2. EB. 39 

3. Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Kurnazlıkla yükselme- Farıs Amca’nın �ahit oldu�u olayı çocuklarına    

anlatması” 

5. Motif sırası: 

1. Farıs Amca bir darı tarlası eker. 

2. Tarlaya bir ayı musallat olur. 

3. Farıs Amca tarlada nöbet tutar. Onu gören ayı kaçar; ancak çalılıklara takılır. 

4. Ayıya tilki arkadan musallat olur. 

5. Ayı, Farıs Amca’ya olayı anlatmaması için tembihte bulunur. 

6. Farıs Amca söz vermesine kar�ılık sözünü tutamaz. 

7. Farıs Amca’yı  gizlice dinleyen ayı, onu tehdit eder. 

8. Farıs amca, ertesi gün tarlasına gidince, ayı onu yemek için gelir.    

9. Farıs Amca, yaptı�ı kurnazlık neticesinde ayıdan kurtulur. 

 

                    

 

 

 



 

- 22 - 

ALTINCI MASAL 

 

1. Çako 

2. EB. 

3. Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Kurnaz hizmetkarın a�asını alt etmesi” 

5. Motif sırası: 

1. Adamın biri kendisine bir hizmetkar tutmak ister. 

2. Çako adında biriyle anla�ır. 

3. Çako’nun bir �artı vardır: Ne zaman bayku�lar öterse müddeti bitecektir.   

4. Çoko, kendine verilen görevlerin her birini yaparken a�aya daha çok zarar 

vermeye ba�lar. 

5. A�a ve karısı Çako’dan kurtulmak ister. 

6. A�anın karısı a�aca çıkar bayku� taklidi yapar. 

7. Durumun farkında olan Çako, “zamansız öttü�ü için” onu öldürür. 

8. Çako kar�ısında çaresiz kalan a�a, ona boyun e�mek zorunda kalır. 

 

 

                 

YED�NC� MASAL 

 

1. Aklım Çoktur Malım Yoktur 

2. EB. 

3. Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Tesadüfle yükselme- Aldı�ı borç parayı bir �ans sonuncu de�erlendirme” 

5. Motif sırası:  

      1.   Adamın biri çar�ıda gezip “aklım çoktur malım yoktur” diyormu�.  

2. Onu gören zengin bir adam, ona bir miktar para verir. 

3. Bunlar ortakla� i� yapacaklar. 

4. Ancak adam görünürde gereksiz / karsız bir i� yapar. 

5. Bunu ba�langıçta anlayamayan para sahibi, sonran karlı bir i� yaptı�ını anlar. 
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6. Durundan memnun olan para sahibi, daha ba�ka i�ler yapma teklifinde 

bulunur. 

7. Adam, bundan daha iyi bir �ey yapamayaca�ını söyleyerek adamın teklifini 

reddeder.  

                                          

 

 

SEK�NC� MASAL 

 

1. Ayı-Kurt-Tilki 

2. EB. 

3. Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “�bret alma- Tilkinin kurttan ibret alması” 

5. Motif sırası:  

      1.   Ayı, kurt ile tilki arkada� olurlar. 

      2.   Bunların karnı acıkır. Gidip sürüden bir koyun  kaparlar. 

      3.   Ayı, payla�tırma i�ini kurda verir. 

 4.   Kurt kendini kayırmaya çalı�ır.  

 5.   Ayıdan pençe yiyen kurt yere yı�ılır. 

 6.   Payla�tırma i�i bu kez tilkiye verilir. 

 7.   Tilki, kurdun ba�ına gelenlerden ders çıkarır.Ayıya büyük payı verir. 

 8.   Bu aklı kimden ö�rendi�ini soran ayıya, tilki yerdeki kurdu gösterir. 

      9.   Ayı, kurdun bu payla�ımından ve aklından memnun kalır. 

 

 

                                   

DOKUZUNCU MASAL 

                

1.   Köpek ile Kedi 

2.   EB. 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  
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4. “Kaderin de�i�mezli�i-Padi�ahın kendisine isabet edecek belalardan bir türlü    

      kaçamama” 

5.   Motif sırası:  

      1.   Bir padi�ah ile bir hizmetkarı vardır. 

      2.   Padi�ahın hizmetkarı hayvanların dilinden anlamaktadır. 

      3.   Bir gün kedi ile köpe�in diyaloguna �ahit olur. Padi�ahın           

      4.   Öküzünün ölece�i bilgisini elde eder. 

      5.   Padi�ah öküzü ölmeden onu elden çıkarır. 

      6.   Bir ba�ka gün padi�aha ait bir camu�un ölece�ini ö�renir. 

      7.   Padi�ah yine tedbirli davranır. Camu�u sa� iken elden çıkarır. 

      8.   Hizmetkar, bir sonraki diyalogda Padi�ahın atının ölece�ini ö�renir. 

      9.   Padi�ah atı da elden çıkarır. 

     10.  Hizmetkar, en sonda padi�ahın ölece�ini ö�renir. 

     11.  Her�eye bir çare bulan padi�ah, kendi ecelinden kaçamaz, ölür.                                          

     12.  Kedi ile köpek muratlarına erer. 

 

 

                                         

ONUNCU MASAL 

           

1.   Zeyne 

2.   EB. 

3.   Zeynep Co�kun, Kalecik Köyü – Mu�  

4.  “Kurnazlıkla yükselme - Ayıyla evlenmek zorunda kalan Zeyne, ilk fırsatta ondan  

       kaçar, yavrusu da ayı tarafından parçalanır.” 

5.   Motif sırası:          

      1.   Dört be� kız arkada� oduna giderler. 

      2.   Zeyne adındaki kız uyuyakalır. 

      3.   Arkada�ları eve dönerken onu ça�ırmazlar. 

      4.   Bir ayı onu alır ma�arasına götürür ve onunla evlenir. 

      5.   Bunların yarı insan yarı ayı bir yavruları olur. 

      6.   Ayı yiyecek bulmak için ma�aradan ayrılır. 
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      7.   Bunu fırsat bilen Zeyne, kaçar kurtulur. 

      8.  Ayı döndü�ünde onu bulamayınca sinirlenir. Sinirinden bir türlü  susmayan  

            yavrularını da öldürür.   

 

 

 

ON B�R�NC� MASAL 

 

1.   Gelin – Kaynana 

2.   EB. 

3.   Ahmet CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4.  “Son pi�manlık fayda vermez – Ya�lı annesini dı�arıya terk eden o�lanın son anda 

       pi�manlık duyması” 

5.   Motif sırası:  

      1.   Ya�lı bir kadın ile o�lu ve gelini birlikte ya�arlar. 

      2.   Gelin, artık ya�lı kadını yanında görmek istemez.  

      3.   Çaresiz kalan o�lan annesini evlendirece�i bahanesi ile onu evden çıkarır. 

      4.   O�lan annesini dı�arıda, gece yalnız bırakır. 

      5.   Gece dı�arıda yalnız kalan ya�lı kadını kurtlar yer. 

      6.   Sabah annesini kanlı elbiselerini gören o�lan yaptı�ına pi�man olur. 

 

 

 

ON �K�NC� MASAL 

                                     

1. Hırsız Tilki ile Nene 

2. EB. 29 

3. Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi,  Merkez – Mu�  

4. “Hırsızlı�ın Cezası – Safdilli�in sonu” 

5. Motif sırası: 

      1.  Tilki her gün ninenin sütünü içmeyi alı�kanlık haline getirmi�tir.  

      2.   Nene tilkiden kurtulmak için bir plan kurar. Kuyru�unu keser.  
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3. Kuyru�u kesilen tilki, arkada�ları arasında alay konusu olur. 

4. Tilki, neneden kuyru�unu geri ister. 

      5.   a.  Nene, kuyru�una mukabil sütünü geri ister. 

            b.  Tilki, keçiden süt ister.   

            c.  Keçi ot ister. 

            d.  Tilki, ırgattan ot ister. 

      6.   a.  Irgattan ot alır. 

            b.  Otu keçiye verir. 

            c.  Keçiden süt alır. 

            d.  Tilki, sütü neneye verir, buna kar�ılık kuyru�unu geri alır. 

      7.   Süslü bir kuyrukla dönen tilkiyi arkada�ları kıskanır. 

      8.   Süslü bir kuyru�a sahip olmak için sabaha kadar kuyruklarını suya sokarlar. 

      9.   Suda kuyrukları donunca kimisi avcılara yakalanır, kimisinin kuyru�u kopar. 

   

 

 

ON ÜÇÜNCÜ MASAL 

                       

1.   �htiyar Nene ile O�lu  

2.   EB. 

3.   Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4.  “�yi niyet de bazen insanın ba�ına bela olabilir.” 

5.   Motif sırası:  

      1.   Padi�ah (S.Selim) tebdil-i kıyafet ederek halkın arasında  dola�ır.   

      2.   Ya�lı bir kadınla onun o�luna misafir olur. 

      3.  Gördü�ü ilgi dolayısıyla onlara sarayın adresini verir. Ancak onlar bu ki�inin 

            padi�ah oldu�unun farkında de�illerdir. 

      4.   Verilen adrese giden o�lan, yanında bir torba elma da götürür.   

      5.   Nöbetçiler onu padi�ahla görü�türmeden hapse atarlar. 

      6.  Bir gün padi�ah hapishaneyi ziyaret eder. O�lanı görür ve tanır. Olanları 

            tahmin eder. 
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      7. Padi�ah, o�lanı hapishaneden çıkarır ve ihtiyaçlarını alması için onu 

            hazinesine salar. 

      8.   O�lan, üç �ey alır: Bir balta bir �erit ve bir de Kuran. 

      9.   Tekrar tekrar onu hazineye salarlar; ancak her seferinde aynı �eyleri alır . 

     10.   Olanları padi�ah duyar ve  sebebini sorar. 

     11.  O�lan baltayı elma bahçesini kesmek için; �eriti anasını asmak için; Kuran’ı 

             da Sultan Selim’e bir daha ili�memek üzere yemin etmek için aldı�ını söyler. 

                               

 

                                             

ON DÖRDÜNCÜ MASAL 

                    

1.   Kundo 

2.   EB. 161 

3.   Kerem YAVUZ, Ziyaret Köyü – Mu�  

4.  “Kurnazlıkla yükselme” 

5.   Motif sırası:   

      1.   Kundo ve birkaç arkada�ı oduna giderler. 

      2.   Kundonun annesi onlara ya� sürülmü� ekmek verir. 

      3.   Herkes odun toplarken Kundo uyur. 

      4.   Arkada�ları geri dönmek için Kundo’yu uyandırır. 

      5.  Kundo, kendisine de odun toplanmasını ister aksi takdirde “annesinin ya� 

            sürülmü� ekme�i”ni vermelerini söyler.       

      6.   Mecbur kalan arkada�ları Kundo’ya da odun toplar.       

      7. Yola çıktıkları vakit Kundo, ya kendi odunlarını da ta�ıyacaklarını ya 

            da“annesinin ya� sürülmü� ekme�i”ni vermeleri gerekti�ini söyler. 

      8.   Mecbur kalan arkada�ları Kundo’nun da odunlarını ta�ır. 

      9.  Yola devam ederken uzakta bir ı�ık görünür. Kundo, ı�ı�a do�ru gidelim der, 

            arkada�ları ise di�er yöne gidelim der. 

     10.  Kundo, ya o yolda gidelim der yada “annemin ya� sürülmü� ekme�i”ni verin. 

     11.  Arkada�ları mecburen Kundo’nun dedi�ini yaparlar. 

     12.  Yanlı� yolda giderler, bir dev ananın evine yolları dü�er.                                    
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     13. Dev ana, onları içeriye alır. Karınlarını doyurur. Ku� tüyünden yataklar  

            bırakır ve onları uyutur. 

     14.  Kundo  gece yarısı uyumaz. Bakar Dev ana onları yeme�e gelir. 

     16.  Her seferinde öksürerek bir bahane uydurur, zaman kazanır. 

     17.  Susadı�ını ve kalburda su içmek istedi�ini söyler. 

     18.  Dev ana ona kalburda su getirme�e gider. 

     20.  Kundo ve arkada�ları kaçıp kurtulur.  

 

 

 

ON BE��NC� MASAL 

 

1.   Yılanla Adam  

2.   EB. 48 

3.   Rübab�ah YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4. “Dü�mana asla güven olunamayaca�ı-�yilik yapmak dü�üncesiyle yılanı       

      kurtarmaya çalı�an bir insanın ba�ına gelenler” 

5.   Motif sırası: 

      1. Adamın biri yanan bir ormanın içinde çaresiz durumdaki yılan kurtarmak 

           ister. 

      2.  Yılan kurtulunca adamın boynuna sarılır, onu ısırmak ister. 

      3. Çaresiz kalan adam son bir çare olarak �eriata(mahkemeye) gitme teklifinde 

           bulunur. 

      4. Kar�ılarına çıkacak üç ki�iye/ varlı�a danı�ma kararında anla�ırlar. Sırasıyla 

           öküze , ata ve tilkiye rast gelirler. 

      5.  Öküz, buza�ıyken bu ya�ıma kadar insanlardan hep kötü muamele gördü�ünü 

           bunun için yılandan adamı ısırmasını ister. 

      6. At, yine insanlardan küçüklükten bu yana hep kötü  muamele gördü�ün 

           dolayısıyla yılandan adamı hiç affetmemesini ister. 

      7.  Tilki onların derdini dinlemek için “�eriat ayakta olmaz” diyerek önce yılanın 

           adamın boynundan inmesini ister. 



 

- 29 - 

      8.  Tilki tarafları dinledikten sonra adama yerde yatanın ne oldu�unu sorar. Adam 

            yılan oldu�u cevabını verince tilki, yılanın dü�man oldu�unu ve adamdan 

            hemen onu öldürmesini ister. Adam yerde uzanmı� yılanı öldürür. 

 

 

 

ON ALTINCI MASAL 

 

1.   Keze 

2.   EB. 21 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu� 

4.   Boyundan Büyük ��lere Kalkı�manın Cezası”  

5.   Motif sırası: 

      1.   Keze, ölen kocasından sonra kendine koca arama�a çıkar. 

      2.  Yolda sırasıyla a) Çobanın evlenme iste�ini b) Gavanın evlenme iste�ini 

            onların kendisini –kızdı�ında- çoban de�ne�iyle dövece�i için reddeder. 

      3.  Farenin evlenme iste�ini kabul eder; zira fare kızanda kendisini kuyru�uyla 

            dövecektir. 

      4.   Fare yakınlardaki bir ziyafete, bir �eyler almak için gider. 

      5.   Keze, çama�ır yıkama�a giderken öküzün aya�ının çukuruna dü�er. 

            Yoldan geçen bir atlıdan yardım ister; ancak çok küçük oldu�u için 

            görünmemektedir. 

      7.   Fare gizliden birkaç kemik alıp getirir. 

      8.   Keze, çukurdan çıkamadı�ı için sinirlenmi�tir. 

      9.   Fare yardım elini uzatır; ancak Keze sinirinden elini tutmaz.  

     10.  Buna çok sinirlenen Fare, “küseli baseli, küseli baseli” diyerek onu ezer. 
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ON YED�NC� MASAL 

 

1.   �eyh E�ek                   

2.   EB. 11 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu� 

4.   “Birlikte i� yapma – hayvanlar arasında dayanı�ma” 

5.   Motif sırası: 

      1.    Sahibine küsen bir e�ek yaylaya çıkma�a karar verir. 

      2.    Yolda sırasıyla tilki, horoz, tosba�aya rast gelir ve onların arkada�lık teklifini 

             kabul eder. 

      3.    Yaylada karınları doyunca e�e�in anırması gelir. 

      4.    Tilki, horoz ve tosba�a e�e�e engel olamazlar.  

      5.    E�ek anırınca kurtlar gelir, onlara saldırır. 

             a)  Horoz e�e�in sırtına çıkar ötme�e ba�lar. 

             b)  Tilki e�e�in etrafında tur atma�a ba�lar. 

             c)  Tosba�a yeri kazma�a ba�lar. 

      6.  Bunu gören kurtlar, kendilerine ölüm merasimi düzenlendi�ini dü�ünerek 

             kaçma�a ba�lar. 

 

 

 

ON SEK�NC� MASAL 

 

1.   Tilki-Ayı-Kurt  

2.   EB. 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi,  Mu� – Merkez  

4.   “Hainli�in cezası – ayı ve kurda hain davranan/kurnaz oldu�unu dü�üne  tilkinin 

      ba�ına gelenler” 

5.   Motif sırası:  

     1.  Hasta oldu�unu söyleyen bir kurdun canı, ilacı oldu�unu iddia etti�i kara 

            koyun eti ister. 
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     2.  Ayı ile tilki, kurda kara koyun eti getirmek için sürüden bir kara koyun çalmak 

           için anla�ırlar. 

     3.  Ayı ile tilki, çaldı�ı koyunun etinden birazını kurda verir di�erini kavurma 

           yapıp saklarlar.  

     4. Tilki saklanmı� kavurmadan her gün biraz yiyerek bitirir ve yerine ta�   

           doldurur. 

     5.   Kavurmanın bitti anla�ılınca herkes birbirini suçlar. 

     6.   Kavurmanın  tilki tarafından yenildi�i anla�ılır. 

     7.   Tilki kaçıp bir a�aç kovu�una saklanır. 

     8.   Ayı ile kurt gürültü çıkarsın diye a�aç kovu�unun kapısına bir kurumu� kabak 

           ba�larlar. 

     9.   Tilki, ses çıkaran �eyin bir kabak oldu�unu anlar. 

   10.  Sinirlenen tilki, kaba�ı kuyru�una ba�layarak onu cezalandırmak için suya 

           girer. 

   11.  Öfkesi ba�ına bela olur. Su kaba�ın içine dolarak onu dibe çeker ve böylece 

           de tilki bo�ulur.    

 

 

 

ON DOKUZUNCU MASAL 

 

1.   Kur’anla Yemin Etmemek 

2.   EB. 

3.   Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4.   “Kutsala de�er vermekle yücelme/ödüllendirilme – Haklı da olsa Kur’anla yemin 

      etmeyerek onu yücelten bir insanın mükafatlandırılması ”  

5.   Motif sırası:  

      1.  Bir cemaatte adamın biri Kur’ anla- yalan ya da do�ru- yemin edilmemesi 

            gerekti�ini söyler. 

      2.  Kulak misafiri olan üçka�ıtçının biri söz konusu adama gelip kendisinden 

            alaca�ının oldu�unu ve bunu vermesini ister. Aksi takdirde yemin etmesini 

             söyler. 
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      3.  Adam yemin etmez. �stedi�ini verece�ini ancak kendisine zaman tanımasını 

            ister. 

      4.   Adamın istedi�ini vermek için gurbete çalı�maya gider. 

      5.  Yolda rast geldi�i bir ejderhaya durumunu anlatır ve o ejderha ona sihirli iki 

            tüy ve bazı sırlar verir. 

      6.  Adam ejderhanın telkiniyle bir yere gider ve çaresiz bir hastalı�a düçar olan 

            padi�ahın kızını o iki tüyle iyile�tirir. 

      7. Padi�ah bunun kar�ılı�ında ona kızını verir ve onu altın ve gümü�le 

            ödüllendirir.  

      8.  Adam, evine dönerken ejderha- adamı denemek için- önüne çıkar ve aldıkları 

            her�eyi payla�mak ister; ancak sonrada vazgeçer. 

      9.  Adam, evine ula�ır ve kendisinden istenileni verir; ama ondan daha fazlasını 

            da mükafat olarak kazanmı� olur. 

 

 

                                       

Y�RM�NC� MASAL 

 

1.   Mirza Mehmet 

2.   EB. 72 

3.   Havva YAVUZ, Ziyaret Köyü – Mu�  

4.   “Bilgi ile yükselme-Küçük karde�in cesareti” 

5.   Motif Sırası: 

      1.  Bir adam ile üç o�lu vardır. 

      2.  Evlerinin önünde bir elma a�acı vardır.  

           a)  Her yıl üç elma tutmaktadır.                      

           b)  Elmalar yeti�me döneminde çalınmaktadır. 

      3.  Üç karde� sırayla elma nöbeti tutmaya karar verirler. 

      4.  Büyük ve ortanca karde�ler nöbet tutarken gece yarısı uykuları gelir, uyurlar. 

           Uyandıklarında elma çalınmı�tır. 

      5.  Küçük karde� Mirza Mehmet’e sıra gelir. Uyumamak için parma�ını keser 

            yarasına tuz basar.   
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      6.   Gece yarısı olunca biri gelir, elmayı tam aldı�ı esnada, Mirza Mehmet uyanır. 

            Onu kovalar, gider bir ma�ara girer. 

      7.   Mirza Mehmet, sabah olunca durumu a�abeylerine anlatır. 

      8.  Karde�ler sırayla ma�araya inerler.Büyük ve küçük karde� ma�araya iner 

            inmez dı�arı çıkarılmak isterler. 

      9.   Mirza Mehmet, ma�araya iner orada üç oda vardır:  

            a)   Birinci odada bir kız vardır, önünde elması vardır.  

            b)   Ondan devin yerini ö�renir ve o uykuda iken onu öldürür.  

            c)   �kinci odada da bir kız vardır, önünde elması vardır.  

            d)   Üçüncü odada yine bir kız vardır; ancak elması yoktur. 

     10.  Ma�aradan sırasıyla büyük, ortanca ve küçük kız ile Mirza Mehmet çıkar.  

            a)   Büyük kız büyük karde�le,  

            b)   Ortanca kız ortanca karde�e,  

            c)   Küçük kızla da Mirza Mehmet Evlenir.  

 

 

 

Y�RM� B�R�NC� MASAL 

 

1.   Dev Kız 

2.   EB. 147 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�   

4.   “Kötülerin cezalandırılması-Bir ‘dev’e dönü�en kız çocu�unun ba�a getirdikleri” 

5.   Motif sırası: 

      1.  Evli bir çiftin bir kız çocu�u olur. 

      2.  Yava� yava� büyüyen kızın bir dev oldu�u anla�ılır. 

      3. Bu çiftin gurbette bir a�abeyi vardır.  Eve dönü�te ona zor durumlarda 

           kullanması için bir çift kanat verilir. 

      4.  Çocuk eve döndü�ünde anne ve babasının dev karde�i tarafından yenildi�ini                        

            ö�renir. 

      5.  Dev kız her seferinde a�abeyinin atının bir aya�ını yer ve atının kaç ayaklı  

            oldu�unu sorar ve sonunda atının tamamını yer. 
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      6. Dev kız a�abeyini de yeme�e niyetlenir, onu dı�arı çıkartır. Bu esnada                      

            di�lerini bilemektedir.   

      7.  A�abey dı�arıda, evin penceresine bir kovan arı bırakır. Dev kız, arıların 

             vızıltısını a�abeyinin �arkı sesi zanneder. 

       8.   A�abeyini yemek için dı�arı çıkan dev kız durumu anlar. 

       9.   A�abey canını kurtarmak için uzun bir a�aca çıkmı�tır. 

      10. Dev kızın tüm ısrarına ra�men a�açtan inmez. Dev kız a�acı kemirmeye 

             ba�lar. 

     11.  A�abey cebinden çıkardı�ı kanatları birbirine çarpar. Aslan ve kaplandan  

             yardım ister. 

     12.   Bir aslanla bir kaplan gelerek dev kızı yer. 

     13.  Dev kızdan kurtulan a�abey, Kendisine yolda iki sihirli kanatı veren ki�iye 

             dua eder.  

    

 

 

Y�RM� �K�NC� MASAL 

 

1.   Kadın ile Yeni dosta Güvenmemek 

2.   EB. 

3.   Fesih YALÇIN, Ya�cılar Beldesi, Merkez – Mu�  

4.   “Kadına bir de yeni edinmi� dostlara fazla güvenilmemesi gerekti�i”  

5.   Motif sırası:     

      1.  Bir sohbet esnasında biri kadınlara ve bir de yeni dostlara güvenilmemesi 

             gerekti�ini söyler. 

      2.  Sohbette bulunanlardan biri bunun üzerine kendi karısı ve yeni edindi�i 

             dostunu denemek ister.                                                                                

      3.    Satın aldı�ı bir hayvanı keser, torbaya koyar evine götürür. Karısına torbanın 

           içinde bir adam oldu�unu ve onun kendisi öldürdü�ünü söyler. Karısıyla 

             beraber onu ahıra gömerler. 

      4.   Bir gün sinirlenen adam karısına bir tokat atar. Karısı hemen dı�arı çıkar ve 

             kocasının bir katil oldu�unu söyler. 
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      5.  Adam yeni edindi�i dostunun yanına gider, durumu anlatır ve kendisine 

             yardımcı olmasını ister. 

      6.    Yeni dostu, onun katil oldu�unu söyler ve yardımcı olamayaca�ını söyler. 

      7.   Adam bu kez eski dostunun yanına gider, durumu anlatır.Eski dostu durumu 

             neden daha önce kendisine açmadı�ını sorar ve bir çaresine bakaca�ını 

             söyler. 

      8.    Eski dostunun sadakatini gören adam, olan bitenleri dostuna anlatır.  

 

 

 

Y�RM� ÜÇÜNCÜ MASAL 

 

1.   Üç Arkada� ile Ayı-Kurt-Tilki 

2.   EB. 

3.   Vahide GÜLER, Yoncalıöz Köyü - MU�  

4.   “Hıyanetin cezası – temiz gönüllü olmanın mükafatı” 

5.   Motif sırası: 

      1.  Üç arkada� birlikte yola çıkarlar. 

      2.  �ki arkada� bir olup di�erinden yollarını ayırırlar. 

      3.  Yalnız kalan, arkada� gece olunca korunmak maksadıyla bir ma�araya sı�ınır. 

      4.  Gecenin bir yarısı ma�araya bir tilki bir kurt bir de ayı gelir. 

      5.  Adam bir kö�eye saklanır ve dinlemeye ba�lar: 

            a)  Tilki, köyün yakınlarında bir hazine bildi�ini, hazineden her gün farelerin 

           girip çıktı�ını söyler ve ne zaman onu çıkarmaya gitse köpekler tarafından 

            kovuldu�unu anlatır. 

            b)  Kurt da bir kara koyun bildi�ini ve o koyunun etinin her derde derman 

            oldu�unu ; ancak onu yakalamanın bir türlü nasip olmadı�ını söyler.  

            c)  Ayı ise bir kara ta� bildi�ini ve o ta�ın romatizmaya çok iyi geldi�ini; 

            ancak ne zaman onun üstünde uzanmak için gitse köyün köpekleri tarafından 

            kovalandı�ını  söyler.  

      6.   Bunları dinleyen adam ertesi sabah evine döner:  

            a)  Tilkini söyledi�i hazineyi çıkarır. 
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            b)  Kurdun bahsetti�i eti �ifa olan kara koyunu sahibinde satın alır. 

            c)  Ayının romatizmaya iyi geldi�ini söyledi�i ta�ı söküp evinin önüne 

            getirir.    

      7.   Adam kısa zamanda zengin olur. Kayna�ını soranlara da olan biteni anlatır. 

      8.  �ki arkada� da olanları duyar. Aynı ma�araya tilki, kurt ve ayıyı dinleme�e  

            giderler. Ma�arada saklanırlar. 

      9.  Ak�am olanda tilki, kurt ve ayı ma�ara gelirler. Olanları birbirlerin eanlatırlar. 

            Mutlaka birilerinin kendilerini dinlemi� oldu�un karar verirler. 

     10. Tilki kurt ve ayı ma�arayı kontrol eder ve bu iki arkada�ı yakalarlar. Her 

            �eyin sorumlusu olduklarını dü�ündü�ü bu iki ki�iyi parça parça eder.    

 

 

 

Y�RM� DÖRDÜNCÜ MASAL 

   

1.   Kadınların �erri 

2.   EB. 

3.   Vahide GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4.   “Kadınların �errinden uzak durulması gerekti�i – Kadınların küçümsenmemesi” 

5.   Motif sırası:  

      1.  Bir sohbet esnasında adamın biri kadınların �errinden sakınmak gerekti�ini 

           söyler.  

      2.  Dinleyicilerden biri kadınları  ve onların �errini küçümser. 

      3.  Durumdan haberdar olan adamın karısı, kocasına bir tuzak kurar. 

      4. Kocası tarlaya çift sürmeye gitmeden önce gider tarlanın de�i�ik yerlerine 

           birkaç balık gömer. 

      5. Adam tarlasını sürerken tarlada çıkan balıkları toplar eve getirir. Karısından 

           bunları pi�irmesini ister. 

      6. Ertesi  günün ak�amında eve döndü�ünde hanımından tarladan getirdi�i 

           balıkları ister, neden onları pi�irmedi�ini sorar. 

      7. Karısı her�eyi inkar eder balık falan görmedi�ini söyler. Kom�ularından 

           yardım ister, kocasının delirdi�ini söyler. 
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      8. Kom�ular toplanır, olan biteni ö�renir ve kocasını “delirmi�” gerekçesiyle        

           hemen ba�larlar. 

      9. Adam, iddiasından vazgeçmedi�i müddetçe ba�lı kalaca�ını anlar ve 

            iyile�ti�ini söyleyerek iddiasını tamamen inkar eder.  

     10. Serbest bırakılan adam ertesi gün tekrar i�ine gider, i� dönü�ü eve geldi�inde  

           -sofrada-karısının balıklı pilav  yaptı�ını fark eder. Karısından çabuk pilavı 

           kaldırmasını ister. Sebebini soran karısına tekrar balıkların karartısının 

           gözlerini önüne geldi�ini ve bunun yeniden delirme alameti olabilece�ini 

            söyler. 

     11. Karısı durumu bir bir anlatır ve bir daha kadınları küçümsememesi                            

           gerekti�ini söyler.  

 

 

 

Y�RM� BE��NC� MASAL 

 

1.   Da� Tilkisi ile Ova Tilkisi 

2.   EB. 

3.   Vahide GÜLER,  Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4.   “Kurnazlıkla yükselme – Az bir hünerle çok ba�arı gösterme” 

5.   Motif sırası:  

      1.   Biri da�da biri ovada ya�ayan iki arkada� tilki varmı� 

      2. Bir gün, zorda kalmaları durumunda ne gibi hünerler gösterebilece�ini 

            konu�urlar. 

      3.  Ovada ya�ayan tilki yedi hünere (fen) sahip oldu�unu ve zor durumlarda bu 

            hünerleriyle kurtulabilece�ini söyler. Da�da ya�ayan ise sadece bir hünerinin 

            oldu�unu söyler. 

      4.   Beraber avlandı�ı bir günde ova tilkisi tuza�a dü�er ayaklarını kaptırır. Ancak 

            bir türlü kurtulamaz. Yedi hünerinin de i�e yaramadı�ını anlar. 

      5. Da� tilkisi sahip oldu�u tek hünerini uygulamak suretiyle arkada�ını 

            kurtulmasını sa�lar. 
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      6.  Yedi fenni olan arkada�ının ba�arısızlı�ın gören da� tilkisi, onunla bir daha 

           arkada�lık yapmamak üzere yolların ayırır. 

      7.  Kendine a�ırı güvenen ova tilkisi, hatasını anlar ve arkada�ına minnet duyar 

           ve kibirlenmenin ve a�ırı güvenin her zaman i�e yaramadı�ını anlar. 

 

 

 

Y�RM� ALTINCI MASAL 

 

1.   Öküz ile Tav�an 

2.   EB. 

3.   Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4.   “Haline �ükretme – Her dertten daha büyük dert vardır.” 

5.   Motif sırası:  

      1.  Çiftçinin biri artık ya�lanmı�, i� göremez bir öküzü biraz semiz olsun diye 

             serbest bırakır. 

      2.    Öküz vaziyeti anlar ve dü�tü�ü duruma üzülür, kara kara dü�ünür. 

      3.  Bu duruma �ahit olan bir tav�an, durumu ö�renir ve ona üzülmemesini 

             ö�ütler; zira onun hali daha içler acısıdır.   

      4.  Tav�an derdini sıralar: Avcının, elinde tazısı kendisini bekledi�ini, �ahinin 

             havada onun ininden çıkması fırsatını kolladı�ı ve nihayetinde tosba�a ile 

             aynı mekânı payla�tı�ı için onun da arkasından zayıf anını yakalama�a 

             çalı�tı�ını söyler.   

      5.    Öküz, sadece kendisinin dertli olmadı�ını anlar ve haline �ükreder.         

 

 

 

Y�RM� YED�NC� MASAL 

 

1.   Deli Ali 

2.   EB. 

3.   Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�   
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4.   “Akılsız ba�ın cezası – Sonucu dü�ünülmeden yapılan hataların ba�a getirdikleri” 

5.   Motif sırası: 

      1.  Halkın i�ledi�i suçlara kar�ı çok sert cezalar veren bir padi�ah vardır. 

      2.  Deli Ali diye bilinen biri bir gün bir Ermeni kadına tecavüz eder. 

      3.  Kadın, padi�ah nezdinde �ikayetçi olur. 

      4. Padi�ah Deli Ali getirtir, o esnada karısı olacaklardan habersiz kocasından    

           dönü�ünde bir sakız ister. 

      5. Padi�ah, Deli Ali’nin omuz çukurlarına mum bırakmak suretiyle onu   

           cezalandırmak ister. 

      6.   Padi�ah, Deli Ali’den bugünden daha zor görüp görmedi�ini sorar. 

      7.  Deli Ali de, karısı evde olmadı�ı için bir gün misafirlerinin evden aç gitmesi    

            benim onun için bugünden daha zor oldu�unu söyler. 

      8.   Padi�ah bunun üzerine Deli Ali’nin serbest bırakılmasını emreder, onu 

            affeder. 

      9.   Deli Ali, bunun üzerine gülümser, kararla alay eder. 

    10.   Üç �eye �a�ırdı�ını söyler:  

            a) Nefsimin böyle bir �eyin ba�ıma gelece�ini bile bile böyle bir i�e 

            kalkı�ması. 

            b) Karımın geri dönemeyece�imi bile bile benden sakız istemesi.  

            c) Padi�ahın da mumların ci�erlerimi eritti�ini bildi�i halde beni affetti�ini 

            söylemesi. 

   

 

 

Y�RM� SEK�NC� MASAL 

 

1.   �mamın Karısı ile Karısının Dostu 

2.   EB. 

3.   Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4.  “Zorla/�stenilmeden bir �eyin ba�arılamayaca�ı – �mamın karısına göz diken bir 

      adamın kadının istememesi yüzünden amacına ula�amaması” 

5.   Motif sırası: 
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      1.  Adamın biri imamın karısına göz diker ve kadınla bulu�mak ister. 

      2.  Çaresiz kalan kadının her seferinde onunla bulu�mak için söz verir; ancak bir 

            bahaneyle kocasını beraberinde götürür. 

      3.  Kadının kocasıyla birlikte geldi�ini gören adam, tekrar bulu�mak ister; ancak 

            her seferinde aynı �eylerle kar�ıla�ır. 

      4.   Amacına ula�amayan adam, kandırıldı�ını farkına varır. 

      5.   �mamın karısı, her seferinde adamı kandırmak suretiyle iffetini korumu� olur. 

      6.   Kötü bir amaç pe�inde ko�an adam, iste�ine kavu�amaz. 

 

 

 

Y�RM� DOKUZUNCU MASAL 

 

1. Padi�ah ile Veziri  

2. EB. 

3. Vahide GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4. “Gazaba gelen padi�ahın vezirinden yapılması güç bir i�i ba�armasını istemesi” 

5. Motif sırası:  

      1.   Padi�ah vezirine gazaba gelir ve ondan güç bir i�i ba�armasını ister. 

      2.  Zor durumda kalan vezir, tebdil-i kıyafet yaparak kendine fikir verebilecek 

            birini bulmak  için halkın arasına karı�ır. 

      3.   Yolda bir köylü ile kar�ıla�ır ve onunla arkada�lık yapar. 

      4. Yolda sohbet ederken köylü, vezirin konu�malarındaki anlam inceli�ini 

            kavrayamaz. 

      5. Yol ayrımında, vezir istemesine ra�men köylü onu evine davet etme 

            nezaketinde bulunamaz. 

      6.  Evine giden köylü, ya�adıklarını evde anlatır kızı o ki�inin vezir oldu�unu 

            anlar. 

      7.   Hatasını anlayan köylü, vezirin arkasına dü�er onu evine davet eder, getirir. 

      8.  Adamın evinde ferasetli/zeki birinin oldu�unu anlayan vezir, onun derdine 

            derman olabilece�ini dü�ünür. 

      9.   Eve gelen vezir, birkaç soru sormakla adamın kızının ferasetini anlar. 
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     10. Derdini anlatan vezire evin kızı yol gösterir, ancak bu aklı kızdan aldı�ını 

            söylemeyecektir. 

     11.  Padi�ahın yanına dönen vezir, Padi�ahın yapmasını istedi�i zor i�i ba�arır. 

     12.  Padi�ahın zorlamasıyla bu aklı kimden aldı�ını söylemek zorunda kalır. 

     13.  Padi�ah, adamın kızına talip olur. 

     14.  Kız, padi�ahla evlenebilece�ini ancak bazı ön �artlarının oldu�unu söyler. 

     15. Kızın �artlarını ö�renen padi�ah, kızın vermek istedi�i mesajı anlar ve 

            kendisinin kız için çok ya�lı oldu�u gerçe�ini kavrar. 

     16.  Amacına ula�masa da padi�ah, iste�ini yerine getirdi�i için vezirini affeder. 

 

 

 

OTUZUNCU MASAL 

 

1. Padi�ah ile Üç Veziri 

2. EB. 

3. Baba GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4. “Do�ru söylemenin mükafatı – Ki�inin aslına uygun davranı� göstermesi” 

5. Motif sırası: 

      1.   Bir padi�ah ve dört veziri vardır. 

      2.   Padi�ah, bir vezir ile has bahçede gezerken padi�ahın uykusu gelir ve uyur. 

      3.   Padi�ahın ba�ında bekleyen vezir, bir yılanın padi�ahı sokmak üzere geldi�ini 

            fark eder ve onu öldürmek için kılıcını çeker, yılan kaçıp kaybolur. 

      4.  O esnada uyanan padi�ah, vezirin kendisini uykuda iken öldürmek istedi�ini 

            dü�ünür ve kılıcını çekmesinin sebebini sorar. 

      5.   �nandırıcı olamayaca�ını anlayan vezir sadece “geçti padi�ahım” der. 

      6.  Padi�ah divanını toplar, vezire ne tür bir ceza verilmesi gerekti�ini di�er 

            vezirlere danı�ır. 

      7.   Her üç vezir ayrı ayrı görü� bildirir:  

            a) Birinci vezir fırına atılmasını  

            b) �kinci vezir kesilmesini, derisinin yüzülmesini  

            c) Üçüncü vezir ise sürgün edilmesini ister. 
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      8.   Padi�ah vezirini sürgün eder. 

      9. Sürgün edilen vezir, tebdil-i kıyafet ederek bir de�irmende çalı�maya       

            ba�lamı�. 

     10. Vezirin de�irmende çalı�maya ba�lamasıyla de�irmen ters dönmeye ba�lamı�. 

     11. Di�er yandan padi�ah altından bir saban yaptırmı� ve vezirlerinden bunun 

           gerçek de�erinin ne oldu�unu sorar. Vezirler padi�aha en do�ru cevabı 

           verebilmek için tebdil-i kıyafet yaparak halkın arasına karı�ır. 

     12. Vezirlerin yolu, daha önce sürgün ettirdikleri vezirin yanına dü�er ancak; 

            vezir, de�irmenci kılı�ında oldu�u için onu tanımazlar. 

     13. Vezirleri zor durumda gören sürgün vezir onların bir mü�külatının oldu�unu 

            anlar ve dertlerini sorar. 

     14. Vezirler, de�irmenci kı�ında oldu�u için onu küçümser ve dertlerine çare 

            olamayaca�ını söyler, ancak vezirin ısrarı üzerine dertlerini anlatır. 

     15.  Vezirler, tatmin olmu� bir �ekilde padi�aha cevap vermek için dönerler. 

     16.  Artık de�irmen de do�ru dönmeye ba�lamı�tır. 

     17.  Padi�ah alınan cevap kar�ısında hayrete dü�er; ancak bu aklın vezirlerine ait 

            olmadı�ını da anlar. Bu aklı kimden aldı�ını  sorar. 

     18.  De�irmenciyi getirten padi�ah, onun eski veziri oldu�unu görür. 

     20. Olayların ba�ına dönen padi�ah, vezirinden davranı�larının gerçek sebebini 

            ö�renir, ikna olur. 

     21.  Di�er vezirlerini azleden padi�ah, eski vezirini  ba� vezir yapar. Onları da ona 

            yardımcı yapar. 

 

 

 

OTUZ B�R�NC� MASAL 

 

1. Kalkalisk ile Belbelisk 

2. EB. 8 

3. Baba GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4. “Hıyanetin bedeli – �lâhî adalet” 

5. Motif sırası:  
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      1.  Evler yayladan dönünce ya�lı bir kadının zayıf-cılız ve topal  keçisi unutulur. 

      2. Keçi, sı�ınak olarak  bir a�acın kovu�una girer ve Kalkalisk ile Belbelisk adını 

          verdi�i iki yavru do�urur. 

      3. Anneleri otlama�a çıkarken yabancılara kapılarını açmaması için onların sıkı 

          sıkıya tembih eder ve onlara ancak kendisinin söyleyebilece�i bir parola 

          söyler. 

      4. Anne keçiyi gizliden dinleyen kurt, annelerinin parolasının ö�renir ve            

           yavrulara anneleri oldu�unu söyleyerek kapıyı açtırır, yavruları yer. 

      5. Yavrularının kapıyı açmaması üzerine içeri giren keçi yavrularının yendi�ini 

           anlar. 

      6. Ayının kapısını çalan keçi, yavrularını neden yedi�ini sorar; ayı yavrularını 

           kendisinin de�il kurt tarafından yenildi�ini söyler. 

      7. Keçi, kurdun kapısını çalarak neden yavrularını yedi�ini sorar; ancak kurt 

           yavruları yedi�ini inkar eder.Bunun üzerine keçi kurdu �eriata (mahkemeye) 

           davet eder. 

      8. Mahkemeye giden keçi yanında bir bakraç taze yo�urt, kurt ise bir tulumun 

           içine osurur ve içine de bir arpa tanesi atar. 

      9. �mam, keçinin getirdi�i yo�urttan biraz tadar sonra da kurdun hediyesini 

           açar. Tulumu açar açmaz arpa tanesi fırlar imamın gözüne de�er. 

     10. �mam (kadı) sinirlenir, kurdun tüm di�lerini çeker. Keçinin de boynuzlarını 

           sivriltir ve onlardan dövü�melerini ister.  

     11. Keçi, di�leri çekildi�i için kendisine zarar veremeyecek durumundaki kurdun 

           karnını yırtar ve henüz ölmemi� yavrularına kavu�mu�.  

            

 

 

OTUZ �K�NC� MASAL 

 

1. Hizmetkar Adamın Devleti 

2. EB. 127 

3. Baba GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4. “Aklını kullanamamak – Fırsatları de�erlendirememek” 
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5. Motif sırası:   

      1. Bir gün padi�ahın hizmetkarı, ahırda bir cinin yeni do�mu� at yavrusunu 

            emzirdi�ini görür.  

      2.  Onu gizliden yakalayan hizmetkar, onun padi�ahın devleti (zenginli�i/saadeti) 

            oldu�unu ö�renir. Kendi devletinin nerede oldu�unu sorar. 

      3.   Kendi devletinin de yerini ö�renen adam, onu bulmak için yola çıkar. 

      4. Yolda uyuz olmu� ve derdine derman arayan bir ayıya, kendi halkının 

           kendisine itaat etmedi�i bir padi�aha rast gelir. Onlar da �ayet devletlerini 

           görürse kendilerine yardımcı olunmasını ister. 

      5. Kaf Da�ı’nın arkasına giden hizmetkar kendi devletini zevk ve safa içinde 

            bulur, onu gizliden yakalar. 

      6.  Kendisiyle beraber getirmeyi istedi�i “devleti” bir bahaneyle onun gitmesini, 

            kendisinin de onun arkasında gelece�ini söyler. 

      7.  Hizmetkar yolda rastladı�ı hasta ayının dermanını, kendisine itaat edilmeyen 

            padi�ahın sırrını ö�renir. 

      8.  Devletinin arkasından gelece�i sevinciyle eve dönen adam, yolda rast geldi�i 

            padi�aha:  

            a) kendisinin kadın oldu�u ve bu yüzden kendisine itaat edilmedi�ini söyler. 

            b) Padi�ahın kendisiyle evlenme ve kendisinin padi�ah olma teklifini  

            devletinin arkasından gelece�i gerekçesiyle reddeder.      

      9.  Yolda rast geldi�i ayının yanına geldi�inde kendisin dermanın da ahmak  

            insanın  beyni oldu�unu söyler. 

     10. Sa�ır oldu�un iddia eden ayı, hizmetkarın kendi yanına gelmesini sa�lar ve  

            kendisinden daha ahmak birini bulamayaca�ını söyleyerek onu öldürür, 

            beynini  vücuduna sürer.        
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OTUZ ÜÇÜNCÜ MASAL 

 

1. Korkak Ali 

2. EB. 162 

3. Gülnaz YAVUZ, Merkez – Mu�  

4. “Kurnazlıkla yükselme – Aslında çok korkak olan Ali’nin kurnazlı�ı sayesinde  

çok cesur görünmesi ve bu sebepten de de�er kazanması” 

5. Motif sırası:    

      1.  Çevredeki her�eyden çok korkan ve bu yüzden de neredeyse evinden               

            çıkmayan Korkak Ali olarak bilinen biri vardır. 

      2.   Karısının ona kurdu�u bir tuzakla evin dı�ına çıkar ve bir daha eve alınmaz. 

      3.  Çaresiz kalan Ali, kendi bir heybe alır ve dilencili�e ba�lar, biraz un ve 

            yumurta toplar.  

      4.   Bir gün yanlı�lıkla devlerin mıntıkasına girer. 

      5. Devler kendi mıntıkalarından hemen çıkmalarını aksi takdirde–yerden 

            kaldırdı�ı bir ta�ı elleriyle ufaltarak-onu un gibi ufaltaca�ını söyler. 

      6.  Korkak Ali, bu davranı�ın kar�ısında -heybesinden  un ve yumurta çıkararak-

           e�ilir, yerden bir ta� almı� numarası yaparak kendisinin de onları un gibi 

           ufaltaca�ını ve aynı zamanda suyunu da çıkaraca�ını söyler. 

      7.  Kar�ılarında bu kadar güçlü bir adam gören devler çaresiz onunla dost olurlar. 

      8.  Devler su ve odun ta�ıma i�lerini sırayla yapmaktadırlar. 

           a) Sıra Korkak Ali’ye gelir.  

           b) Korkak Ali, her gün her gün bu i�i yapamayaca�ını,  ormanı ve çe�meyi 

           bir defadan yerinden kaldırıp getirmek istedi�ini söyler.  

      9.  Devler, susuz ve odunsuz kalabileceklerini söyleyerek kendilerinin onun 

           yerine de ta�ıma i�lerini yapacaklarını söyler. 

    10. Devler ba�larının belaya girebilece�ini dü�ünerek, Korkak Ali’yle tüm 

           mallarını payla�ıp onu evine gönderiri. 

    11. Tilkinin olanlardan haberi olur ve gelir Korkak Ali hakkındaki her�eyi 

            devlere anlatır.Mallarını geri alması için onları ikna eder. 

    12. Devler, kaçması ihtimaline kar�ın tilkiyi ayaklarına ba�layarak beraber 

            Korkak Ali’nin evine giderler. 
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    13.  Onların geli�ini önceden haber alan Korkak Ali, son bir numara ile devleri 

            tekrar korkutmayı ba�arır. 

    14.  Korkarak kaçan devlerin ayaklarına ba�lı olan tilki, sa�a sola çarpa çarpa can 

            verir. 

 

 

                               

OTUZ DÖRDÜNCÜ MASAL 

   

1. U�urlu Diken  

2. EB. 19 

3. Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4. “Emek sarf edilmeden kazanılan �eylerde bir hayrın olamayaca�ı- Haydan gelen 

yine huya gider”   

5. Motif sırası: 

      1. Yolda giden adamın biri gördü�ü bir karganın aya�ındaki dikeni çıkarır, 

           cebine koyar. 

      2.  Tandırını yakamadı�ını gördü�ü neneye- tandırını onunla yakması için- dikeni 

           verir, kar�ılı�ında yedi ekmek alır. 

      3. Yoluna devam ederken gördü�ü aç çobanlara yedi koç kar�ılı�ında yedi 

           ekme�i verir. 

      4.  Gitti�i bir köy dü�ününde kesilmesi için yedi koçu verir; ancak sonrasında 

            bunun kar�ılı�ında zorla gelini alır. 

      5.   Bir ta�ın üstünde kaval çalan adama, kavalına kar�ılık gelini verir. 

      6.   Oturdu�u ta�ın üstünde tüm bu yaptıklarını dü�ünen adam, sinirlenir kavalını 

            da ta�a çalar, onu da kırar.  

      7.   Sonunda emek sarf edilmeden kazanılan �eylerin heba oldu�unu anlar. 
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OTUZ BE��NC� MASAL 

 

1. �eytan ile Cadı Nene 

2. EB. 

3. Zeynep CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4.  “�eytanın bazen yapamadı�ını insanlar yapar.” 

5. Motif sırası:  

      1. Cadı bir kadın bir gün yolda �eytanı beklerken görür ve niçin bekledi�ini sorar. 

      2. �eytan, bir karı ile bir kocanın arasını bozmak istedi�ini ancak bunu bir türlü 

          ba�aramadı�ını söyler. 

      3. Cadı kadın bunun kendisi için basit bir �ey oldu�unu, kendisini seyretmesini 

          söyler. 

      4. a) Cadı kadın, kadına kocasının sakalından iki tüy kesmesini, bu �ekilde 

           kocasının ona olan sevgisinin artaca�ın söyler. 

           b) Kocaya ise dikkatli olmasını bu gece karısını onun bo�azını kesmesi için 

           gelece�ini söyler. 

      5. Kadın elinde ustura kocasını sakalından iki tel koparmak üzereyken kocası 

           gözlerini açar. 

      6.  Kocasını ikna edemeyen kadın, kocası tarafından öldürülmek istenir. 

      7. Cadı kadın, hemen kadının ailesine haber verir ve kızlarının öldürülece�ini 

           söyler. 

      8. Kadının ailesi gelir eni�teleriyle çatı�ır, o esnada ise ko�ar erke�in ailesine 

           haber verir. 

      9.  Aileler birbirine girerken cadı kadın, �eytana neler ba�ardı�ını görmesini ister. 

     10. �eytan, kendisin bile ba�aramadı�ını ba�aran bu  kadından Allah’a sı�ınır. 
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OTUZ ALTINCI MASAL 

 

1. Nisko’nın Maceraları 

2. EB. 

3. Halit SEVEN, Malazgirt-Mu� 

4. “Kurnazlıkla yükselme” 

5.  Motif sırası: 

1. Nisko adında yaramaz ve kurnaz bir köylü çocu�u vardır. 

2. Bir gün tarladaki i�çilere yanına gitmi� ve babasının yemek yapmak için bir 

öküz kesmelerini istedi�ini söylemi�.  

3. Buna inanan i�çiler öküzü kesmi�ler. 

4. Nisko’nın babası, bunun üzerine Nisko’yi evden kovar. 

5. Nisko, evden çıkarken açlıktan ölmemek için yanına bir miktar un almı�tır. 

6. Yolda devlerle kar�ıla�an Nisko, olan biteni anlatır, devler ona acıdı�ı için 

onu himaye eder. 

7. Bir zaman sonra devlerle güç mücadelesine girer, kurnazlıklarıyla üstün 

gelmeyi ba�arır. 

8. Onunla ba� edemeyece�ini anlayan devler, onunla hazinelerini payla�mak 

zorunda kalır ve büyük pay Nisko’ya dü�er. 

9. Nisko, kendi hazinesini ta�ımak için yük hayvanı arama�a çıkar, bir çiftlik 

karısına denk gelir. 

10. Onu da kandıran Nisko, bütün mallarını ve hayvanlarını alır. 

11. Devlerden aldı�ı hazineyi hayvanlara yükler evine döner. 

12. Ba�langıçta onun dönü�ünden memnun olmayan ailesi hazineyi görünce çok 

sevinir. 

13. Nisko, ailesine bu kurnazlı�ı sayesinde kendini yeniden kabul ettirir. 

14. Sonuçta Nisko, ba�arısının ve kurnazlı�ının kar�ılı�ını fazlasıyla almı� olur. 
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OTUZ YED�NC� MASAL 

               

1. Seyfullah ile Sadullah 

2. EB. 

3. Halit SEVEN, Malazgirt- Mu� 

4. “Ki�inin kaderinde olan �eyi ya�ayaca�ı” 

5. Motif sırası:  

1. Hz. Süleyman zamanında bir padi�ah ile vezirinin sırasıyla Seyfullah ve 

Sadullah adlarında ya�ıt iki o�lan çocukları varmı�. 

2. Hz. Süleyman her ikisine birer muska verir; ancak bu muskaları 

büyüdüklerinde açmalarını söyler. 

3.  Aradan zaman geçer, bu iki çocuk büyürler. 

4. Seyfullah’ın muskasında bir kız resmiyle beraber bir dua, Sadullah’ın 

muskasında ise sadece bir dua çıkmı�. 

5. Resimdeki kıza a�ık olan Seyfullah, Hz. Süleyman’dan kızın nerede 

ya�adı�ını ve isminin Melkan Hatun oldu�unu ö�renir. 

6.  Padi�ah olan babasından bir gemi ile beraber gerekli yiyecek ve içecekleri 

alıp Sadullah’la beraber yola çıkar. 

7. Denizin ortasında bir fırtınaya yakalanırlar. Gemiler parçalanır, onlar da bir 

ormanlık adaya çıkarlar. 

8. Adada kar�ılarına bir ev çıkar, evin içinde bir kız oturmaktadır. 

9. Kız, bir dev tarafından kaçırıldı�ını söyler ve kendisinin de oranın 

padi�ahının kızı oldu�unu, adının da Bedia oldu�unu söyler. 

10. Kızın yardımıyla devi öldürürler ve kızla beraber babasının memleketine 

gider. 

11. Babasına Melkan Hatun’un resmini gösterir ve nerede bulabilece�ini sorar. 

12. Bedianın annesi Kızı tanır ve sadece yılın belli bir mevsiminde geldi�i �rem 

bahçesini gösterir. 

13. Bunlar Melkan Hatun’nun yolunu bekler. Onun bir peri kızı oldu�unu 

ö�renirler. 
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14. Melkan Hatun’u isterler. Babası, onların Hz. Süleyman tarafından 

gönderildi�ini ö�renince kızını Seyfullah’a verır. Bedia’nın babası da bunun 

üzerine kızını Sadullah’a verir. 

15. �ki arkada�, sevdikleriyle beraber memleketlerine dönerler, kırk gün, kırk 

gece dü�ün yapılır. 

 

 

 

OTUZ SEK�Z�NC� MASAL 

 

1. Bezirgan 

2. EB. 

3. Mehmet YILDIZ, Merkez – Mu�  

4. “�yilik yapmanın mükafatı” 

5. Motif sırası: 

1. Zengin ve iyi kalpli bir adam vardır. 

2.  Alimlerden en iyi ibadet �eklinin Allah yolunda malını sarf etmek oldu�unu 

ö�renir. 

3. Bütün malını Allah için fakir fukaraya verir, elinde sadece atı ve yata�ı kalır. 

4. Ailesi ile birlikte köylerinden ayrılma�a karar verirler. Yolda gördü�ü 

fakirlere yata�ını ve atını da verir. 

5. Bir yerde gece konaklayan adamın karısı bezirganlar tarafından kaçırılır. 

6. Çocuklarıyla beraber bir nehirden geçerlerken çocuklarından biri sele kapılır, 

di�erini kurt kapar. 

7. Yalnız ba�ına kalan adam, gitti�i bir memlekette oranın adeti gere�i ba�ına 

talih ku�u kondu�u için oranın pa�ası seçilir. 

8. Çocuklarından biri bir de�irmenci tarafından kurtarılır, di�eri de avcılar 

tarafından kurttan alınır. 

9. �ki karde� birbirinden habersiz büyürlerken kendi a�alarının yanlarından 

ayrılır, tesadüfen babalarının padi�ah oldu�u memlekette giderler. 

10. Padi�ah olan babalarının yanında çalı�maya ba�larlar. 
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11. Analarını kaçıran bezirgan, o gün o memlekette konaklamaya karar verir ve 

padi�ahtan iki güvenilir bekçi ister. 

12. Padi�ahın güvenini kazanan bu iki karde�, padi�ah tarafından koruma olarak 

bezirganlara verilir. 

13. Bezirganların emanetlerini koruyan iki karde�, birbirlerine ba�larından 

geçenleri anlatınca karde� olduklarını anlarlar. 

14. Bir sandık içine hapsedilmi� anneleri onları duyunca, kendisinin onların 

kaçırılan anneleri oldu�unu anlatır. 

15. Birbirlerine sarılan anne ve çocuklar kervan reisi tarafından yakalanır ve 

padi�aha �ikayet edilir. 

16. Padi�ah i�in aslını ö�renir ve adamı cezalandırır. Ailesine kavu�tu�u için de 

Allah’a �ükreder. 

     

 

 

OTUZ DOKUZUNCU MASAL 

 

1. Cengzeri 

2. EB. 

3. Mehmet YILDIZ, Merkez – Mu� 

4. “Zülmün mutlaka bir gün son bulaca�ı/Kötülerin cezalandırılması” 

5. Motif sırası: 

1. Cengzeri adında fakir Müslüman ile dayısı birlikte ya�arlar. 

2. Dayısı Cengzeri’ye zûlmeder ve daima çoban yapar. 

3. Cengzeri’nin çarıkları yırtılınca dayısı ona ceza olarak bir kolunu kestirir. 

4. Sonradan pi�man olan dayısı onun kopan kolunu yerine altından bir kol 

yapar.  

5. Beraber da�da oldu�u bir zamanda dayısı uyur ve bir rüya görür.  

6. Rüyasını uyandı�ında Cengzeri’ye anlatır. Cengzeri bunu üzerine dayısının 

rüyasında gördü�ü hazineyi çıkarır. 

7. Dayısından bir hayvan postunun kaplayabilece�i kadar yer alan Cengzeri, 

postu ince ince keser ve büyük bir alanı dayısından koparır. 
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8. Aldı�ı yere bir kale in�a ettirir ve dayısını �slam’a davet eder. 

9. Müslüman olmayı reddeden dayısına sava� açar.   

10. Aralarındaki sava� yedi yıl sürer. Ku�atma altında kalan Cengzeri kaleyi terk 

eder. 

11. Dayısının askerleri kaleye girdi�inde cephaneli�i havaya uçurur, tüm askerler 

öldürülür. 

12.  Padi�ahın sarayına nazır bir ev yapan Cengzeri’nin bu davranı�ının sebebi 

padi�ahtan yardım alamaması oldu�u anla�ılınca padi�ah tarafından 

ödüllendirilir ve vezir yapılır. 

 

 

 

KIRKINCI MASAL 

 

1. Üç Karde� 

2. EB. 

3. Mehmet YILDIZ, Merkez – Mu� 

4. “Kötülük yapmanın cezası/ Kurnazlıkla yükselme” 

5. Motif sırası: 

1. Bir kadının üç o�lu vardır. 

2. Kadın, çocuklarına artık büyüdüklerini ve kendi ba�larının çarelerine 

bakmalarını söyler. 

3. Üç karde�, alı� veri� yapma�a karar verirler ve çar�ının farklı yerlerine 

giderek çar�ıya gelen malları ucuza almak için aynı fiyatları söylerler. 

4. Uyanık bir köylü olan Hemit, meseleyi anlayınca onlardan ceza olsun diye bir 

miktar borç para alır. 

5. Borcun vadesi geldi�inde evin içine bir e�ek alır, gelen karde�lere bu e�e�in 

altın sıçtı�ını söyleyerek e�e�i yüklü bir para kar�ılı�ında onlara verir. 

6. Aldatıldı�ını anlayan karde�ler, bu sefer kararlı bir �ekilde borçlarını almak 

için Hemit’in evine giderler; ancak bu sefer de evdeki bir tav�anı “akıllı 

tav�an” diye onlara satar. 
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7. Yine aldatıldı�ını anlayan karde�ler, büyük bir öfkeyle Hemit’in evine 

giderler; ancak bu sefer de “insanları canlandırdı�ını söyledi�i bir kavalı” 

onlara satarlar. 

8. Buna aldanan karde�ler, karılarını çalı�madı�ı gerekçesiyle keserler. 

Sonradan pi�man olduklarında kavalı çalarlar; ancak kimsenin 

canlanmadı�ını görürler. 

9.  Son bir kararla Hemit’i öldürmeye giden karde�ler, Hemit’in kendisine 

kıyafetini giydirdi�i çobanı alıp denize atarlar. 

10. Tam ondan kurtulduk dedikleri bir esnada Hemit’in denizin dibinden 

getirdi�ini söyledi�i bir sürü koyunla geldi�ini görürler. 

11. Buna aldanan karde�ler hep birlikte denize atlayıp bo�ulurlar. 

 

 

 

KIRK B�R�NC� MASAL 

 

1. Ahmet Dayı 

2. EB. 

3. Salih AKYILDIZ, Malazgirt – Mu� 

4. “Bir i�i yapma” 

5. Motif sırası:  

1. Ahmet adında fakir bir köylü vardır. 

2. Bir gün evinden ayrılır ve bir köyde Meco adında bir a�anın yanında 

çalı�maya ba�lar. 

3. A�a ba�langıçta Ahmet Dayı’dan çok razı olur. 

4. Günün birinde a�anın bir ine�i hastalanır. 

5. �ne�in ba�ında bekleyen Ahmet Dayı, gece yanlı�lıkla sa�lam olan ine�i 

keser. 

6. Bir müddet sonra a�anın hasta ine�i de ölür. 

7. A�a bunun üzerine adamlarına  Ahmet Dayı’yı öldürmelerini söyler. 

8. Ahmet Dayı’ya acıyan adamları onu salıverir. 

9. Ahmet Dayı da bir daha ayrılmamak üzere evine döner. 
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10. Ailesine kavu�an Ahmet Dayı, Allah’a �ükreder. 

 

 

 

KIRK �K�NC� MASAL 

 

1. Çoban Kızı 

2. EB. 

3. Esmer GÜNAY, Malazgirt – Mu� 

4. “Kaderden kaçınılamayaca�ı gerçe�i” 

5. Motif sırası: 

1. Mehmet adında bir çoban ve altı o�lu varmı�. 

2. Hiç kız karde�leri olmayan bu karde�ler, Allah’a hep bir kız karde�lerinin 

olması için dua etmi�ler. 

3. Karde�ler geçimlerini sa�lamak için avcılık yapmı�lar; fakat bir gün ava 

gitmi�ler bir daha dönmemi�ler. 

4. Bu arada bunların kız karde�leri olmu�tur. Kız büyür ve bir a�abeylerinin 

oldu�unu ö�renir. 

5. Köye gelen bir falcı, padi�ahın o�lunun ileride bu çoban kızıyla evlenece�ini 

söyler. 

6. A�abeylerini görmek için yola çıkar. da�da onların ya�adı�ı evi bulur ve 

onlardan gizli evin i�lerini yapar, ak�amları da saklanırmı�. 

7. Olanların farkına varan a�abeylerinden biri bir gün gizlenir ve olanları fark 

eder. 

8.  Ak�ama di�er karde�leri geldi�inde bir kız karde�lerinin oldu�unu onlara 

müjdeler.   

9. A�abeyleri karde�lerine hiç kimseye kapılarını açmamasını tembih eder. 

10. A�abeylerine yemek yapmak için ate� bulamayan kız, uzaklarda devlerin 

evinden ate� almaya gider. 

11. Ate�i alıp evine dönen kız, cebindeki ip yuma�ını dü�ürür. 

12. Uyanan dev, etraftan insan kokusu geldi�ini söyleyerek ipin ucunu tutarak 

takip etmi� ve kızın evine ula�mı�. 
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13. Dev, kızdan kapıyı açmasın söylemi�; ancak kız kapıyı açmayınca kapını 

deli�inden parma�ını uzatmasını istemi� ki ona adının yazılı oldu�u bir yüzük 

versin diye. 

14. Kız parma�ını uzatmı�, dev kızın parma�ını eme eme kızı bayıltmı�. 

15. Ak�ama dönen karde�leri kızı baygın görünce karde�lerinin öldü�ünü 

dü�ünmü�ler. Çok üzülüp a�lamı�lar. 

16. Karde�lerini alıp yollarını üstündeki bir nehrin kenarına bırakmı�lar ki her 

gelip geçende onun tabutunu görsünler. 

17. Tesadüfen atına su vermeye gelen pa�anın o�lu, orada çok güzel bir kızın 

baygın yattı�ını görür. 

18. Kızı evine götürür, ona a�ık olur, onunla evlenmek ister. 

19. Kız tüm olanları anlatır, gider a�abeylerini de alır, getirir. 

20. Pa�anın o�lu �anına yakı�ır bir dü�ün yapar. Herkes muradına erer. 

 

 

 

KIRK ÜÇÜNCÜ MASAL 

 

1. Serfıraz ile Bikes 

2. EB. 

3. Baba GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4. “Bir yasa�ın çi�nenmesi ve sonrasında ya�ananlar” 

5. Motif sırası: 

1. Bir a�a, bir atı, bir de tazısı varmı�; ancak ne a�anın çocu�u varmı� ne de 

hayvanlarının yavruları. 

2. Derdine derman arayan adama bir pir bir elma verir.  

3. Elmadan birer dilim yiyen a�anın karısı ile atı ve tazısı hamile kalır. 

4. A�a bir gün avdan dönerken yolunun üzerine bırakılmı� kundakta bir erkek 

çocu�u bulur, alır getirir. Eve gelince karısının da bir erkek çocu�u 

do�urdu�unu ö�renir. 

5. Kendi öz o�luna Serfıraz, yolda buldu�u çocu�a da Bîkes adını koyar. 

6. Aradan zaman geçer,bu iki çocuk büyür. 
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7. Babaları bir gün seyahate çıkar; ancak onlara gösterdi�i bir kapıyı asla 

açmamalarını söyler. 

8. Köyün bekçisine zorla kapıyı açtıran çocuklar, içerde çok güzel bir kız 

resmini görürler. 

9. Köyün bekçisinden kız hakkında bilgi alırlar. Kızın adının Perihan oldu�u ve 

yedi dev karde�lerinin oldu�unu ö�renir.      

10. Kılıçlarını ku�anan Serfıraz �le Bikes atlarına biner ve da�a kızı bulmaya 

çıkar. 

11. Da�da bir saray görürler, ancak kapısı yoktur. 

12. Bahçede gizlenirler, çok güzel bir kızın saraydan çıktı�ını görürler. 

13. Kız onlara Perihan oldu�unu ve dev karde�leri gelirse onları yiyebilece�ini 

söyler. 

14. Serfıraz ile Perihan içeri geçer, Bikes devlerin yolunu gözler. 

15. Ak�am devler dönende Bikes, onlarla sava� eder hepsini güre�te yener. 

16. Yenilen devler, kendilerini yenene karde�lerini verece�ini vaat ettiklerini 

söyler. 

17. Bikes, kendisinden daha güçlü bir karde�inin oldu�unu söyler, onun ortaya 

çıkması durumunda çok kötü �eylerin olabilece�ini söyler. 

18. Bunun üzerine devler Perihan’ı Serfıraz’a vermeye karar verir. 

19. Serfıraz ile Perihan evlenmeye karar verirler. Gerdek gecesinde evin içinde 

birinin uydu�unu görür. 

20. Perihan bunun Canpolat oldu�unu söyler ve ancak uykudayken yedi kılıç 

darbesiyle öldürülebilece�ini söyler. 

21. Serfıraz Bismillah diyerek Canpolat’ın  kafasını yedi kılıç darbesiyle keser. 

22. Canpolat’ın yuvarlanan kafası bir a�acın kovu�una girer. 

23. Perihan’in dev a�abeyleri Canpolat’ın kafasının yeniden canlanmaması için 

iyice parçalar.  

24. Serfıraz ile Bikes Perihan’ı da yanlarına alarak evlerine dönerler. 
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KIRK DÖRDÜNCÜ MASAL 

 

1. Peri Kızı 

2. EB. 

3. A. Mecit KAPLAN, Malazgirt – Mu�  

4. “Kurnazlıkla yükselme / Hiç evlenmemi� bir kadının hayali kızını evlendirmesi” 

5. Motif sırası: 

1. Köylü kadının biri her gün delikanlıların geçti�i yola bir tas süt dökermi�. 

2. Bunu gören bir delikanlı döktü�ü �eyin ne oldu�unu sormu�. 

3. Kadın, genç bir kızının oldu�unu, döktü�ü �eyin de onun elinin kiri oldu�unu 

söylemi�. 

4. Delikanlı, bu çok özel oldu�unu dü�ündü�ü kızı istemeye karar vermi�; oysa 

aslında kadın hiç evlenmemi�  birisiymi�. 

5. Delikanlının annesi o hiç görmedi�i kızı istemeye karar vermi�. 

6. Kızı delikanlıya vermi�ler, ama delikanlının anasına “kızımı görmeye ne 

gerek…” diyerek kızı göstermemi�ler. 

7. Dü�ün günü kadın hamurdan bir heykel yapar, onu gelin gibi süsler, beraber 

gelin arabasına binerler. 

8. Kadın, yolda bir köprüden geçerken sözde gelini suya atmı� ve kızının suya 

dü�tü�ünü söyleyerek ba�ırmı�, ça�ırmı�, a�lamı�. 

9.  Dü�ün alayındaki herkes buna inanmı� tabi ve çok üzülmü�ler. 

10.  Damat, hiç olmasa gelinin cesedini bulmak için suya olta atar. 

11.  O esnada suyun dibinde oynayan peri kızlarından biri merak eder, oltaya 

tutunarak suyun yüzeyine çıkar. 

12. Bunu gören kadın yine kurnazlık yaparak “��te kızım kurtuldu!” diye ba�ırır. 

13. Damat ve herkes gelin kurtuldu diye çok sevinirler. 

14. Kızı alıp evine götüren delikanlı, kızın hiçbir �ekilde konu�madı�ını görür. 

15. Kızı bir türlü konu�turamayan delikanlı, onu gizliden bacıları tarafından 

takibe aldırır. 

16. Peri kızının türlü maharetlerine �ahit olan Delikanlının kız karde�leri, 

kıskançlıklarından aynı �eyleri yapmaya kalkı�ınca ba�larına türlü i�ler gelir. 

17. Delikanlının kendisi kızı gizliden gözetleyince sırrını ö�renir. 
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18. Peri kızı da ba�ından geçenleri ve onunla niçin konu�madı�ını anlatır. 

19. Adam, bu �ekilde kurnaz köylü kadının yaptıklarını ö�renmi� olur. 

20. Böyle güzel bir peri kızı verdi�i için de ayrıca Allah’a �ükreder. 

21. Birbirlerini seven bu iki ki�i, birlikte mutlu bir ömür geçirirler.  

 

 

 

KIRK BE��NC� MASAL 

 

1. Satın Alınan Ö�üt 

2. EB. 308 

3. Fesih ÇOBAN, Gündüzü Köyü – Bulanık  

4. “Büyüklerin sözünü dinlemenin mükafatı” 

5. Motif sırası: 

1. Köyün birinden Ahmet, Mehmet ve Ali adında üç ki�i beraber çalı�mak için 

gurbete çıkarlar. 

2. Ahmet ve Mehmet �ehrin muhtelif yerlerinde çalı�ırken Ali bir konakta 

hizmetçilik yapmı�. 

3. Aradan altı yıl geçer, Ahmet ile Mehmet Ali’yi ziyaret etmeye giderler. 

4. Bunlar görü�üp memleketlerine dönmeye karar verirler. 

5. Ayrılık esnasında Ali’nin konak sahibi bir iki çuval eski elbise ile birlikte ona 

üç altın verir. Ali’nin gönlü pek razı olmaz; ancak i�e girerken pazarlık 

yapmadı�ı için mecbur razı olur. 

6. Ayrılık esnasında Konak sahibi, isterse verdi�i bu üç altın kar�ılı�ında 

kendisine üç nasihat verebilece�ini söyler. 

7.  Ali, biraz dü�ündükten sonra hem merak etti�i için hem de gönlü zaten üç 

altına razı olmadı�ı için kabul eder. 

8. a) Adam birinci altın kar�ılı�ında tanımadı�ı ki�ilerle uzun süreli yolculuk 

yapmamasını ö�ütler. b) �kinci altına kar�ılık üzerine vazife olmayan �eyleri 

fazla sorup soru�turmamasını ö�ütler. c) Üçüncü altına kar�ılık da hiçbir 

zaman aceleci davranmamasını, sabırlı  olmasını ö�ütler. 

9. Ali, konak sahibiyle helalle�ir, konaktan ayrılırlar. 
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10. Yolda bir kervan ile yolculuk yaparlar; ancak Efendisinin nasihatı aklına 

gelince gece onlardan ayrılır. Di�er iki arkada�ı kervanla birlikte giderler. 

11. Ali konakladı�ı bir köyde ev sahibinin yüzünün parçalanmı� oldu�unu ve 

sofrasında köpe�iyle beraber yemek yedi�ini görür. Sebebini merak eder; 

ancak yine efendisinin nasihatı aklına gelir, sormaktan vazgeçer. 

12. a) Sabah ev sahibiyle vedala�ır yoluna gider. b) Bir müddet gittikten sonra ev 

sahibinin arkasından bir atla hızla geldi�ini görür, korkar; zira onun evinde 

her kim misafir kalmı�sa sabah ondan dayak yiyerek ayrılmı� oldu�unu 

köylülerden daha önce ö�renmi�ti. 

13. Ev sahibi neden merak etmeyip  yüzünü ve köpe�ini sormadı�ını söyler. o da 

efendisinin nasihatını anlatır. Bunun üzerine adam ba�ından geçenlerini ona 

kendi rızasıyla anlatır. 

14. Evine ula�tı�ında gece vaktidir. Pencereden bakar ki bir delikanlı karısıyla 

sarma� dola� olmu�, sohbet ediyorlar. 

15. Karısının dostu oldu�unu dü�ünerek bıça�ını çıkarır, ancak yine efendisinin 

son nasihatını hatırlar. 

16. Biraz bekledikten sonra o delikanlının kendi çocu�u oldu�unu ö�renir. 

17. Ailesine Kavu�an Ali, yanında getirdi�i çuvalları açar bakar ki hepsi yeni 

yeni elbiseler. Bir de çuvaldaki somun ekme�inin içi de altınla dolu. 

18. Efendisine dua eden Ali, arkada�larının da onun ayrıldı�ı gece kervan 

tarafından soyuldu�unu ö�renir.       

 

 

 

KIRK ALTINCI MASAL 

 

1. Mehmet ile Mahmut  

2. EB. 

3. Baba GÜLER, Yoncalıöz Köyü – Mu�  

4.  “Kötülerin cezalandırılması / Sadakat” 

5. Motif sırası: 

1. Çiftçilikle u�ra�an Mehmet ile bir kız karde�i varmı�. 
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2. Kız karde�i bir gün Mehmet’e yemek götürürken yolda bir peri ona musallat 

olmu�, kız hamile kalmı�.  

3. Gün be gün karde�inin karnı �i�mi�, ama Mehmet buna bir anlam verememi�. 

4. Do�um zamanı gelir, kız bir o�lan do�urur. Bunu Mehmet’in yolunun üstüne 

bırakırlar ki o alsın getirsin. 

5. Mehmet, kundakta yolunun üstüne bırakılmı� bebe�i görünce ona acır, kız 

karde�inin bakması için onu eve getirir. 

6. Kız karde�i biraz utangaç davranarak nasıl bakabilece�ini söylese de 

a�abeyinin ısrarı üzerine kabul eder. 

7. Mehmet, ye�enine Mahmut ismini bırakır. 

8. Mahmut zamanla büyür, yedi ya�ına girer. 

9.  Peri, geceleri saklanır, gündüzleri Mehmet tarlaya gidince ortaya çıkarmı�, 

ancak zamanla bu durumdan sıkılmaya ba�lamı�. 

10. Peri ile kız, Mehmet’i öldürmek için anla�mı�lar.  

11. Peri, bir yılan �ekline girecek ve kapının üstüne saklanacak. Mehmet gelince 

kafasından sokacak. 

12. Onları gizliden dinlemi� olan Mahmut, ak�am dayısı gelince zor bela onun 

boynuna çıkmı�, ısırılmaktan kurtarmı�. 

13. Bir sonraki gün bunlar yine anla�mı�lar. Peri bu kez yılan �ekline girip 

kapının e�i�ine saklanacak. Ak�am Mehmet gelince bu sefer ayaklarından 

sokacak. 

14. Onları gizliden dinleyen Mahmut, ak�am dayısı gelince bu sefer zorla onu 

sırtına almı�, bu �ekilde sokulmaktan kurtarmı�. 

15. Peri ile kız karde�i bu sefer plan yapmı�lar, Mehmet’in çöre�ine zehir 

koymu�lar. 

16. Durumu bilen Mahmut, sofrada “Tavana bakın, tavana bakın fare dola�ıyor.” 

numarasıyla annesi ile dayısının çöreklerini de�i�tiriyor. 

17. Zehirli ekmekten yiyen kız ölür. 

18. Kıtlık çıktı�ı bir sene Mehmet bir köye çalı�maya gider; ancak yanında 

çakı�tı�ı ki�i, onun parasını vermez, onu öldürür. 

19. Dayısının öcünü almaya karar veren Mahmut aynı adamın yanına gider, 

çalı�ır. 
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20. Ayrılmak istedi�i zaman, parasını ister, ancak adam onu da dayısı gibi 

öldürmek ister. 

21. Mehmet, yarı peri oldu�u için bir yılan �ekline girer, adamı sokar, öldürür. 

Bu �ekilde dayısının öcünü almı� olur.   

 

 

 

KIRK YED�NC� MASAL 

 

1. Tilki-Kurt-Katır 

2. EB. 

3. Ahmet CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu�  

4. “Hıyanet etmenin bedeli / Kötülerin cezalandırılması” 

5. Motif sırası:  

1. Bir tilki ile bir kurt ya�landıklarını söyleyerek hacca gitmeye karar verirler. 

2. Hac için yola çıkan iki arkada�, bir müddet sonra bir katıra rast gelirler, katır 

da bunlarla beraber hacca gitmeye kara verir. 

3. Üç arkada� yollarına devam ederler. Yolları sarp bir vadiye denk gelir. 

4. Bunlar çok acıkırlar. Katır ye�illiklerde otlanır; ancak tilki ile kurt aç kalırlar. 

5. Yiyecek bulamayan tilki ile kurt, hain bir plan yaparlar. Niyetleri katırı 

yemektir. 

6. Katır durumu anlar; fakat çaktırmaz. 

7. Bu ikili katırı da ça�ırırlar. Aldıkları karar gere�i en küçüklerini kendi 

aralarında yiyeceklerini anlatırlar. 

8. Katır, açlı�ın ne oldu�unu çok iyi bildi�ini ve karara saygı duydu�unu söyler.   

9. Kurt, “Ben sizin dayınızım. Beni hiç i�e katmayın. Siz kendi aranızda en 

küçü�ü bulmaya bakın.” demi�. 

10. Bunun korkudan tilkinin gözleri dolmu�, katır arkadan bırakmı�; ancak 

tedbiri elden bırakmamı�. 

11. Tilki de bir kurnazlık ederek o�lunun cihan harbinde �ehit oldu�unu, bunun 

için tanrının bir lütfü olarak hep genç göründü�ünü, ama aslında çok ya�lı 

oldu�unu söyler. 
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12. Katır, ya�ının nalının altında yazılı oldu�unu ve kendisin okuma yazma 

bilmedi�ini söyler. Mümkünse  birinin bakmasını ister. 

13. Vaziyeti çakan tilki, gözlü�ünü evde unuttu�unu, gözlü�ü olmadan hiçbir �ey 

okuyamayaca�ını söyler. 

14. Bunun üzerine kurt, nalını okuyabilece�ini söyler. 

15. Katır arka ayaklarını kaldırır, kurt da e�ilir ki ya�ını ö�rensin. Katır o anda 

bir çifte vurur, kurt yerde kalır. 

16. Katır döner tilkiye der: “�sterseniz ikiniz beraber gelin! Ben hak üzereyim, siz 

hainsiniz.”      

  

 

 

KIRK SEK�Z�NC� MASAL 

 

1. Uyanık Köylü 

2. EB. 

3. Ahmet CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu� 

4. “Kurnazlıkla yükselme /Haksızlı�a u�rayan bir adamın kurnazlı�ı ile üstün 

gelmesi ” 

5. Motif sırası: 

1. Köyün birinde fakir ve uyanık bir adam vardır. 

2. Köyün bütün çocukları gider onun evinin penceresine pislermi�. 

3. Buna bir çare bulamayan adam, o pislikleri kurutmu�, atına yüklemi�, onları 

satmak için yola çıkmı�. 

4. Yolda çerçilerle kar�ıla�mı�, konakladı�ı yerde gece kalkıp onların yüklerini 

atına yüklemi�, evine dönmü�. 

5. �çinde üzüm, incir, çe�it çe�it yemi�ler dolu yüklerle köyüne dönmü� ve 

bunları evine attıkları o pisliklerle satın aldı�ını söylemi�. 

6. Ertesi gün, köylüler ne kadar pislik varsa atlarına yüklemi�ler ve onları 

satmak için uzak köylere gitmi�ler. 

7. Pazarda pislik satmaya kalkı�an bu insanları oranın halkı bir güzelce 

dövmü�ler. 
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8. Evlerine dönen köylüler de bu fakir adamı dövmü�ler ve etrafta ne kadar 

hayvan le�i varsa evlerine atmı�lar. 

9. Adam bu le�leri de kurutmu�, atına yüklemi�, onları satmaya çıkmı�. 

10. Yolda rast geldi�i çerçilerle arkada�lık yapmı�, gece konaklarken yine 

gizliden bastık dolu yüklerle yüklerini de�i�tirmi�, evine dönmü�. 

11. Köylülere bu bastıkları evine attıkları le�lerle satın aldı�ını söylemi�. 

12. Köylüler yine inanmı�lar. Onlar da ne kadar hayvan le�i varsa toplamı�lar, 

atlarına yüklemi�ler, satmaya çıkmı�lar. 

13. Tabi yine gittikleri yerden dayak yiyerek ayrılmı�lar. 

14. Uyanık adam durumu tahmin etti�i için önceden bir plan kurmu�. 

15. Köylüler, adamı dövmek için evine hücum edince adam kaçmı�. Yolda 

gördü�ü bir çobanla elbiselerini de�i�tirmi�. 

16. Çobanı o adam zanneden köylüler, çobanı alıp denize atmı�lar. 

17. Bir zaman sonra adam, bir sürü koyunla geri dönmü� ve bu koyunları denizin 

dibinden getirdi�ini, orada bir sürü sahipsiz koyun oldu�unu söylemi�. 

18. Buna aldanan köylüler hep beraber denize atlayıp bo�ulmu�lar. 

19. Sahipsiz kalan köy, bu uyanık adama kalmı�. 

 

 

 

KIRK DOKUZUNCU MASAL 

 

1. Altın Saçlı Kız 

2. EB. 

3. Ahmet CO�KUN, Kalecik Köyü – Mu� 

4. “�yilerin mükafatlandırılması” 

5. Motif sırası: 

1. Fakir bir ailenin çok güzel bir kızı varmı�; ancak kızın saçları çıkmıyormu�. 

2. Bu durumdan çok rahatsız olan kız, arkada�larının arasına çıkamaz olmu� ve 

kafasına bir fes geçirerek erkek gibi ya�amaya ba�lamı�. 

3. Bu kız, ailenin tek çocu�u oldu�u için, evin her türlü i�ini o yaparmı�. 
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4. Bir gün ilk bahar mevsiminde hayvanları otlatırken kar sularını olu�turdu�u 

bir göletin etrafında oturmu�, kendi kafasını suda seyretmi�., haline çok 

üzülmü�. 

5. Bunu gören iki peri, haline çok acımı� ve ona yardım etmeye karar vermi�. 

6. Kız, orada uyuyakalmı�, rüyasında o suyla üç gün saçlarını yıkarsa saçlarının 

çıkaca�ı söylenmi�. 

7. Heyecanla uyanan kız, bunun bir rüya oldu�unu anlayınca çok üzülmü�; ama 

yine de kafasını o suyla yıkamı�. 

8. Durumunda hiçbir de�i�iklik olmadı�ı için üzülmü�, ama ertesi gün yine aynı 

suda kafasını yıkamı�. Tabi yine üzülerek evine dönmü�. 

9. Üçüncü günde de yine aynı suda kafasını yıkamı�; bir de�i�iklik olmayınca 

çok üzülmü�, a�lamı�, orda yine uyuyakalmı�. 

10. Uyandı�ında güne� tam tepedeymi�. Bir an için suda aksini görmü�, gözlerine 

inanamamı�.  

11. �yice kontrol ettikten sonra buna inanmı�. Sevincinden haykırmaya ba�lamı�. 

12. Altın sarısı saçlara sahip olan kız, hemen evine ko�mu�, sevincini ailesiyle 

payla�mı�. 

13. Onun bu halini gören arkada�ları onu çok kıskanmı�lar. O da böyle güzel bir 

saç verdi�i için Allah’a �ükretmi�.  

14. O günden sonra da adı “Altın Saçlı Kız” olarak kalmı�.   

15. Sonunda iyi kalpli olmanın kar�ılı�ını alan kız, artık mutlu bir çocuk olmu� 

ve herkes gibi ko�up oynamaya ba�lamı�. 

 

 

 

ELL�NC� MASAL 

 

1. Babasının Yerine Askerlik Yapan Kız 

2. EB. 

3. Kerem YAVUZ, Ziyaret köyü – Mu�  

4. “Bir i�in yapılması” 

5. Motif sırası: 
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1. Zamanında askerli�ini yapmayan ya�lı bir adamla Fatik adında genç biri kızı 

vardır. 

2. Adam askere ça�rılınca kızı onun yerine askerlik yapmaya karar verir. 

3. Erkek kılı�ına giren genç kız, babasının yerine askere gider, beraberinde 

tazısını de götürür. 

4. Askerli�ini yapmaya devam eden genç kız, bir yandan da kız oldu�unu 

saklamaya çalı�ır. 

5. Hareketlerinden �üphelenen asker arkada�ı Ali, onun kız olup olmadı�ını 

çe�itli �ekillerde sınar; ancak her seferinde kızın tazısı ona yardımcı olur. 

6. Bir sonuç alamayan Ali, mecbur onun tezkeresini bekler. 

7. Zaman geçer, Fatik’in askerli�i biter ve vedala�ma anı gelir. 

8. Kendisini son kez yolcu eden Ali,ye kız oldu�unu söyler. 

9. Birbirlerini seven bu iki insan, bulu�mak üzere vedala�ırlar. 

10. Evine dönen kızın bir müddet sonra babası ölür. 

11. Askerli�ini bitiren Ali, ailesinin yanına döner.  

12. Ali, ailesinden bu kızı istemelerini söyler.  

13. Ali’nin ailesi bir zaman sonra kızı istemeye gider.  

14. Ali ile Fatik anla�ır, ni�anlanırlar. 

15. Bu iki ki�i bir daha ayrılmamak üzere dillere destan bir dü�ün yapar. 

16. Ali, Fatik’i ve baba yadigarı tazısını alıp memleketine döner.  

17. �ki sevgili, birlikte mutlu bir ya�am sürerler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

3. MU� MASALLLARINDA ORTAK UNSURLAR 

 

3.1. TEMLER 

 

         Masallar, toplumun hayata bakan ve onu algılayan gözü ve kula�ıdır. Bu 

sebepledir ki masallar, toplumun özlemini duydu�u, ya�adı�ı, hayal etti�i, nefret 

etti�i temler üzerine kuruludur. Her bir masalda o topluma ait de�er yargıları, örf ve 

adetler, gelenek-görenekler; sevgi, nefret, kıskançlık; kurnazlık, bilgelik… vb. gibi 

insanlı�ın do�asında var olan duygu ve ya�am biçimleri kar�ımıza çıkar. 

         “Masallarda evrensel insanın gerçek hayatla dü�leri arasındaki uzla�ma 

anlatılmakla beraber, her millet özendi�i rahat ve refahı ve bunlar için yapılan 

mücadeleyi kendi sembolleriyle ifade etmektedir.”30 

         Masallar, tematik açıdan incelendi�inde de�i�meyen bir gerçek vardır ki o da 

masal hangi tem üzerine kurulmu�sa kurulsun bunların aslında insan ya�amının birer 

realitesini, insan ya�amından birer kesit sundu�u gerçe�idir. Buna binaen diyoruz ki 

“Bütün masallarda iyilik ve kötülü�ün, güzellik ve çirkinli�in, zenginlik ve 

yoksullu�un, bir ba�ka deyi�le olumlu ile olumsuzun mücadelesi anlatılır. Çok az 

istisna dı�ında masallar, mutlu sonla, iyilerin, güzellerin, akıllıların kazanması ile 

biter.”31  

         “Masallarda ya�atılması istenen de�erler yüceltilirken, onaylanmayan 

davranı�lar da kötülenir. Buna ba�lı olarak ya�atılmak istenen, yüceltilen de�erler 

belirli kahramanlarda ya�atılır ve bu �ekilde iyi tipler ortaya çıkar. Bu tipler böylece 

idealle�tirilerek tutkularımızın üstünde, toplumda alkı�lanan ki�ilik özellikleri 

kazanırlar.”32  

          

                                                
30Umay Günay, “Masal”, Türk Dünyası El Kitabı, c.3, Türk Kültürünü Ara�tırma Yayınları, Ankara, 
1992, s. 326. 
31 Umay Günay, a.g.e, s. 326. 
32 Erman Artun, Anonim Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayıncılık, �stanbul, 2004, s. 119’dan, Ali 
Öztürk, Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yayıncılık, �stanbul, 1985.  
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         Masalların teması, masalın içinden çıkıp yeti�ti�i topra�ın verimine, 

çe�itlili�ine ba�lıdır. Nasıl ki her toprak kendi bünyesine uygun bitkiler yeti�tiriyorsa 

ve yeti�tirdi�i o bitkiye kendisi renk, koku, tat veriyorsa masallarda içinden çıktı�ı 

toplumun rengini, tadını, kokusunu, büyüsünü yansıtırlar.  

         “Masal, eski kültürde, hayatı tanzim eden bir fonksiyona sahiptir. Masallarda 

özellikle yönetici sınıfa “kıssadan hisse” yoluyla önemli dersler verilmektedir. Eski 

dünyadaki padi�ah, vezir, kadı ve di�er yöneticilerde bulunması beklenen 

meziyetlerin pek ço�u masallarda imâ yoluyla yer almaktadır. Bu suretle adalet, 

merhamet, sadakat, cömertlik, ihanet gibi do�rudan do�ruya insan karakterini 

yansıtan hususlar masallarda çok fazla i�lenmi�tir.”33  

         A�a�ıda Mu� masallarında i�lenen temler ve bu temlerin geçti�i masalların 

numaraları verilmi�tir. 

 

         3.1.1. Bilgi ile Yükselme: Bir masalda görülür: 20. masal  

         20. Masal: Babalarından yadigar kalan elma a�acının meyvelerini deve 

kaptırmak istemeyen Mirza Mehmet, parma�ına tuz basar, uyumaz. Devi takip 

ederek girdi�i ma�arıyı bulur, devi öldürür. 

          

         3.1.2. Bir ��i Yapma: Üç masalda görülür: 29, 41 ve 50. masallar 

         29. Masal: �ki farklı koyun alan padi�ah, vezirinden bu iki koyunu öyle bir 

�ekilde beslemesini ister ki kırk günün sonrasında ikisinin de kiloları bir olacak. 

Ayrıca yünlerinden de fiyatları kasar kazanç sa�lanacak.  

         41. Masal: Fakir bir köylü olan Ahmet Dayı, geçimini sa�lamak için ba�ka bir 

köyde Meco A�a adında birinin yanında hizmetkar olarak çalı�ır, onun ineklerine 

bakar. 

         50. Masal: Askerlik yapmayan ya�lı babasının yerine askere giden Fatik, kız 

oldu�unu kimseye hissttirmeden askerli�ini yapar. Sonunda askerlik arkada�ı olan 

Ali’ye durumu anlatır. �kisi askerlik bitiminde evlenirler. 

 

         3.1.3. Bir Yasa�ın Çi�nenmesi: Bir masalda görülür: 43. masal 

                                                
33 Ali Fuat Bilkan, Masal Esteti�i, Tima� Yayınları, �stanbul, 2001, s. 27.   
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         43. Masal: Serfıraz ile Bikes, babalarının kendilerine yasakladı�ı odaya girerek 

ba�larına bir sürü i� açar, çe�itli maceralara atılırlar. 

          

         3.1.4. Birlikte �� Yapma-Yardımla�ma: Bir masalda görülür: 17. masal 

         17. Masal: Sahibine küsüp yaylaya çıkmaya karar veren �eyh E�ek, yolda 

gördü�ü horoz, tilki ve kaplumba�a ile arkada� olurlar. Yaylada kurtların saldırısına 

u�rarlar; ancak birlikte hareket etme ve yardımla�maları sonuncu kurtlara yem 

olmaktan kurtulurlar. 

          

         3.1.5. Boynundan Büyük ��lere Kalkı�ma: Bir masalda görülür: 16. masal 

         16. Masal: Kocası ölen Keze, yeniden evlenmeye karar verir; ancak bir türlü 

koca bve�enemez. En sonunda bir fareyle evlenmeye kara verir. Suya giderken 

öküzün ayak izinin çukuruna dü�er, ölür. 

          

         3.1.6. Fırsatları De�erlendirmeme: Bir masalda görülür: 32. masal 

         32. Masal: Padi�ahın hizmetkarı, padi�ahın yeni do�an at yavrusunu 

amzirirken bir cin yakalar. Bu cin, padi�ahın devleti oldu�unu söyler. kendi devletini 

soran hizmetkara cin, devletinin Kaf Da�ı’nın arkasında ya�adı�ını söyler. Devletini 

aramaya çıkan hizmetkar, bu arada önüne çıkan bir sürü fırsatı de�erlendirmez ve en 

sonunda bir ayı tarafından parçalanır. 

          

         3.1.7. Güven- Güvensizlik: �ki masalda geçer: 15 ve 22. masallar 

         15. Masal: Yolda giden bir adam, yanan bir ormanda bir yılan çı�lı�ı duyar. 

Yılanı ate�ten kurtaran adamın boynuna yılan sarılır ve onu sokmak istedi�ini söyler. 

         22. Masal: Kadına ve yeni edinmi� dostlara güven olunamayaca�ı söylenen bir 

dost sohbetinden sonra hem karısını hem de yeni edinmi� dostunu denemek isteyen 

adamın biri, yaptı�ı bir deneme sonunda bu dü�ünceyi do�rulatır. 

 

         3.1.8. �bret Alma: Bir masalda görülür: 8. masal 

         8. Masal: Birbirleriyle arkada�lık yapan ayı, kurt ve tilki, getirdi�i bir hayvanı 

aralarında payla�tırmak ister. Payla�tırmayı yapan kurt, büyük hisseyi kendine 
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almaya kalkınca ayının gazabına u�rar. Bu görevi alan tilki, kurdun ba�ına 

gelenlerden ders çıkarır, en büyük payı ayıya verir. 

          

         3.1.9. �yilik: Bir masalda görülür: 13. masal 

         13. Masal: Tebdil-i kıyafet eden padi�ah, misafir oldu�u bir enden memnun 

ayrılınca, konak sahibinin o�luna adresini verir. O�lan gitti�i adreste o ki�inin 

padi�ah oldu�unu ö�renir. 

 

         3.1.10. �yilerin Mükafatlandırılması: Dört masalda görülür: 19,30,38 ve 49. 

masallar 

         19. Masal: Kur’anla doru veya yalan yere yemin edilmemesi gerekti�ine 

inanan bir adama biri gelerek kendisine borcunun oldu�unu, aksi durumda borcu 

olmadı�ına dair Kur’anla yemin etmesini söyler. Yemin etmeyen adam, gurbete 

çalı�maya çıkar. Bir mucize eseri padi�ahın hasta kızını tedavi etti�i için hem 

mükafatlandırılır hem de padi�ahın kızıyla evlenir. 

         30. Masal: Veziri ile bahçede gezen padi�ahın uykusu gelir, uyur. O esnada 

padi�aha do�ru gelen bir yılanı öldürmek için vezir kılıcını çeker, padi�ah uyanır. 

Padi�ah, kendisini öldürmek istedi�ini sandı�ı bu veziri sürgün eder; ancak sonunda 

gerçe�i ö�renince onu ba� vezirli�e getirir. 

         38. Masal: Allah yolunda tüm malını veren bir zengin adam, sonunda iki 

çocu�unu ve karısını da yitirir. Gitti�i bir memlekette talih ku�u ba�ına konunca 

oranın padi�ahı seçilir ve yeniden karısına ve iki çocu�una kavu�ur. 

         49. Masal: Fakir bir ailenin çok iyi kalpli bir kızının bir türlü saçı 

çıkmadı�ından arkada�ları arasına çıkamıyormu�. Bir gün periler, onun iyi kalpli 

olmasından dolayı ona yardım eder ve yıkandı�ı bir sudan sonra saçları çıkar.  

 

         3.1.11. Kaderin De�i�mezli�i: Dört masalda görülür: 1,9,37 ve 42. masallar  

         1. Masal: Padi�ah, karısına göz dikti�i bir marangozdan belli bir vakte kadar 

yapılması imkansız bir i�i ba�armasını ister aksi taktirde kellesini vurduracak. Zor 

durumda kalan maragoza karısı teselli verir ve tevekkül etmesini ister, ancak sabah 

olmadan padi�ahın ölüm haberi gelir ve marangozdan kendisine bir tabut yapılması 

istenir.   
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         9. Masal: Kedi ile köpek kendi aralarında konu�urken onların dilinden anlayan 

padi�ahın hizmetkarı, her seferinden padi�ahı kendisine gelecek bir musibetten 

kurtarır; ancak padi�ahın da ölece�ini duyunca bir �ey yapılamaz ve padi�ah ölür.   

         37. Masal: Süleyman peygamber zamanıda ya�ayan Seyfullah ile Sadulllah’a 

Süleyman peygamber, büyüyünce açmalarını istedi�i birer muska yapar. Seyfullah, 

büyüyünce muskasını açar, içinde çok güzel bir kız resmini bulur, ona a�ık olur. 

Kızın nerde ya�adı�ını ö�renir ve onu bulmak için yola çıkar. Sonunda onu bulur ve 

onunla evlenir.  

         42. Masal: Mehmet adında bir çobanın Fatma adında bir kızı vardır. Falcı 

kadın, bir gün padi�ahın o�lunun falına bakar ve ilerde bu kızla evlenece�ini söyler. 

Padi�ahın o�lu falcı kadına kızar, onu köyden kovar. Zaman geçer, Fatma çok güzel 

bir kız olur, padi�ahın o�luyla evlenir.   

 

         3.1.12. Kötülük: �ki masalda geçer: 11 ve 35. masallar 

         11. Masal: Ya�lı kaynanasını evinde barındırmak istemeyen bir gelin, 

kaynanasını o�lu tarafından dı�arı atılmasını sa�lar. Bir ormana bırakılan ya�lı 

kaynana, kurtlar tarafından parçalanır.  

         35. Masal: �eytanın bile arasını bozamadı�ı bir çiftin arasını bozan bir cadı, 

onları birbirinden ayırır, ailelerini de birbirine dü�ürür. 

 

         3.1.13. Kötülerin Cezalandırılması: Dokuz masalda görülür: 18,21,23,27,31, 

39,40,46 ve 47. masallar 

         18. Masal: Birbirleriyle arkada� olan tilki, ayı ve kurt, çaldıkları bir koyunu 

kavurma yapıp saklarlar. Gizliden kavurmayı yiyip bitiren tilki, ayı ile kurt 

tarafından cezalandırılır.  

         21. Masal: Bir karı-kocanın “dev” olan kızları, büyüyünce ana-babalarını yer. 

Gurbette olan a�abey, eve döndü�ünde olanları anlar. Dev kız a�abeyini de yemek 

ister; ancak a�abeyinin aslan ile kaplanı imdada ça�ırması ile dev kız bunlar 

tarafından öldürülür. 

         23. Masal: Birlikte yola çıkan üç arkada�, bir arkada�larını atlatırlar. Gece bir 

ma�araya saklanan adam, ayı-kurt ve tilkinin konu�malarına �ahit olur ve onların 
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söyledi�i yerlerdeki hazineyi çıkarır, zengin olur. Aynı yolu deneyen arkada�ları, bu 

hayvanlar tarafından hazinelerini çaldıkları gerekçesiyle parçalanır. 

         27. Masal: Bir Ermeni kadının ırzına geçen Deli Ali lakaplı bir adam, �ehrin 

hükümdarü tarafından cezalandırılarak öldürülür. 

         31. Masal: Kalkalisk ile Belbelisk adlı yavrularını yiyen bir kurt, keçinin onu 

mahkemeye davet etmesi sonucu cezalandırılır ve keçi tarafından boynuzlanarak 

öldürürlür. 

         39. Masal: Kâfir olan dayısı tarafından bir kolu kesilen Cengzeri, kurnazlık ve 

bilgisiyle dayısını kandırır ve ona kafa tutacak duruma gelir. Müslüman olmayı kabul 

etmeyen dayısını ve adamlarını yaptırdı�ı kalede havaya uçurur.  

         40. Masal: Pazara gelen malları ucuza kapmak için anla�ıp aynı fiyatları veren 

üç karde�, Hamit adlı uyanık bir köylünün durumun farkına varmasıyla çe�itli 

�ekillerde kandırılarak cezalandırılır ve en sonunda bu karde�ler denize atılararak 

bo�durulur.  

         46. Masal: Mehmet,  kız karde�i ile onun peri olan kocası tarafından 

öldürülmek istenir ancak; ye�eni Mahmut’un kurnazlı�ı ve sevgisi ile kurtulur. 

Mehmet için hazırladıkları zehirli çöre�i kendileri yiyerek ölürler. 

         47. Masal: Beraber hacca gitmek için yola çıkan kurt, tilki ve katırın karınları 

acıkır. Katır karnını doyurur; ancak kurt ile tilki ac kalınca aralarıda karar aldıklarını  

ve küçük olanı yiyeceklerini söyleyerek katırı yemeye karar verir. Vaziyeti anlayan 

katır, ya�ını ö�renmeleri için nalına baktırır. Bu �ekilde kurda büyük bir darbe vurur. 

Tilki de kıssadan hisse çıkarır. 

 

         3.1.14. Kurnazlıkla Yükselme: On dört masalda görülür: 4,5,6,10,12,14,24, 

25,28,33,34,36,44 ve 48. masallar 

         4. Masal: Tilkinin biri kanatlıları yemek için bahane arar. Sırasıyla kar�ıla�tı�ı 

her kanatlıyı bir bahaneyle yer. Sıra kekli�e gelir. Keklik, tilkiden kurtulmak için 

onun aslını sorar. Tilki de a�zında sıkı sıkıya tuttu�u kekli�i dü�ünemeden a�zını 

açar ve keklik uçarak kurtulur. 

         5. Masal: Farıs Amca, tilki ile ayı arasında geçen olaya �ahit  olur; ancak ayı, 

gördüklerini kimseye anlatmamasını ister. Farıs Amca olanları ak�am çocuklarına 

anlatınca ertesi gün ayının saldırısına u�rar ve buarada korkudan hava yapar. Bu 
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sesin ne oldu�unu soran ayıya da içinde köpek yavrularını besledi�ini söyleyerek 

ayıyı oyuna getirir, onu öldürür.  

         6. Masal: Çako, bir a�anın yanında çalı�an bir hizmetkardır; ancak i�e 

alınırken bir �artı vardır: Bayku�lar ne zaman öterse o zaman müddeti dolacaktır. 

A�a, Çako ile ba� edemeyince onu göndermek ister. Her yolu dener; ancak ba�arılı 

olamayınca a�anın karısı a�aca çıkarak bayku� taklidi yapar. Çako da zamansız 

öttü�ü içi onu av tüfe�i ile vurur. 

         10. Masal: Arkada�larıyla odun toplamaya giden Zeyne, uyuyakalınca ayı 

tarafından kaçırılır ve ayıdan bir yavruları olur. Zeyne ayıdan kurtulmak için canının 

et istedi�ini söyler ve bu arada da yarı ayı yarı insan yavrularının da yardımıyla  

tutuldu�u ma�aradan kaçar, kurtulur. 

         12. Masal: Sütünü içti�i nene tarafından kuyru�u kesilen tilki, bu gülünç 

durumdan kurtulmak için neneye sütünü geri verir, nene de kuyru�unu süsleyerek 

geri verir. Bu güzel kuyru�u nereden aldı�ını soran arkada�larına da kuyuklararını 

sabaha kadar derenin so�uk suyuna koymalarını, sabah olunca kuyruklarının böyle 

güzelle�ece�ini söyler. Tabi tilkilerin ya kuyrukları dondu�u için kopar ya da avcılar 

tarafından yakalanır. 

         14. Masal: Arkada�larıyla odun toplamaya  giden Kundo, bütün i�lerini 

akada�larına yaptırır. Gece yollarını �a�ırıp bir devin evine gider; ancak Kundo 

kurnazlıklarıyla devi de aldatır ve oradan kurtulmayı ba�arırlar. 

         24. Masal: Kadınları hafife alan bir koca, karısının kendine yaptı�ı bir oyun 

sonrasında kadınların gerçekten hafife alınamayaca�ına kanaat getirir. 

         25. Masal: Da� ve ova tilkileri birbirlerine hünerlerini anlatırlar. Ova tilkisi, 

birçok hünere sahip oldu�unu söylerken, da� tilkisi kendisinin sadece bir hünere 

sahip oldu�unu söyler; ancak kapıldıkları bir tuzaktan da� tilkisini o tek hüneri 

sayesinde kurtulurlar.     

         28. Masal: �mamın karısı, kendisine musallat olan bir adamdan çe�itli 

kurnazlıklar yaparak kurtulur. Adam da her seferinde yakanlandı�ı imamdan yine 

kurnazlıkları sayesinden kurtulur. 

         33. Masal: Evden kovulan Korkak Ali, yanlı�lıkla girdi�i devlerin 

mıntıkasından yaptı�ı kurnazlıklarla kurtulur. Üstelik onun kendilerinden çok güçlü 

biri oldu�una inanan devler, tüm hazinelerini onunla payla�mak zorunda kalır.  
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         34. Masal: Yolda gördü�ü karganın aya�ında çıkardı�ı bir dikeni her seferinde 

ba�ka bir �eyle de�i�en adam en sonunda bir gelin de elde eder; ancak onunla da 

yetinemez. Gelini de bir kavalla de�i�tirir. 

         36. Masal: Yaramazlıkları sonucu evden kovulan Nisko, devler ülkesine gider. 

orada kurnazlıkları sebebiyle çok büyük bir yetkiye sahip olur, onların 

hazinelerinden büyük pay alır. Ayrıca hazinesini ta�ımak için de zengin ve dul bir 

kadının çiftli�ine gider. Kadını öldürür, onun da tüm atlarını alır.  

         44. Masal: Aslında hiç evlenmemi� uyanık bir köylü kadın, dünyalar güzeli bir 

kızının oldu�unu söyleyerek onu evlendirmeye kalkar. Hamurdan yaptı�ı gelin, suya 

dü�üp sudan da bir peri kızı çıkarılınca o peri kıza da sahip çıkar.  

         48. Masal: Tüm köylünün üzerine pisli�ini attı�ı uyanık bir adam, bu pislikleri 

kurutarak sattı�ını iddia edince köylüler de aynı i�i yapmaya kalkı�ır; fakat çe�itli 

�eylere maruz kalır. En sonunda çobanla yer de�i�tirmi� adamı suya attıklarını sanan 

köylüler, adam bir sürü koyunla geri gelince onlar da koyun almak için hep birlikte 

denize atlarlar. 

          

         3.1.15. Söz Dinlemenin Mükafatı: Bir masalda görülür: 45. masal 

         45. Masal: Yanında altı yıl çalı�tı�ı efendisinden üç altın alan adam, bu 

altınları da üç nasihat kar�ılı�ı ona geri verir; ancak bu nasihatlar sayesinde bir sürü 

beladan kurtulur. Evine ula�tı�ında da efendisinin kendisine verdi�i torbadan daha 

çok altın çıkar. 

 

         3.1.16. �ükretmeyi Bilme: Bir masalda görülür: 26. masal 

         26. Masal: ��e yaramadı�ı için terk edilen bir öküz, halinden �ikayetçi olunca 

tav�an ondan �ükretmesini ister ve kendi halinin daha kötü oldu�unu anlatır. 

 

         3.1.17. Tedbirsizlik: Bir masalda görülür: 3. masal 

         3. Masal: Kırlangıca güvenen ve onun �artlarını dü�ünemeyen leylek, zamansız 

yaylaya çıkar ve so�uklardan ikisi de ölür.  

 

         3.1.18. Tesadüfle Yükselme: Bir masalda görülür: 7. masal 
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         7. Masal: “Aklım çoktur, malım yoktur” diyen bir adama, bir zengin tarafından 

bir miktar para verilir. Bu parayla bir hasır alıp denizin kenarında geceleyen adam, 

ü�üyünce bu hasırları yakar. Gece denizden çıkan hayvanlar a�ızlarında getirdikleri 

inci boncukları bu küllerün arasına bırahır. Bu sayede adam zengin olur. 

 

         3.1.19. Zamansız �� Yapma: Bir masalda görülür: 2. masal  

         2. Masal: Kı� aylarında havaların güzel olmasına aldanan bir kadın, keçilerinin 

kıllarını da keserek onları yaylaya çıkarır; ancak mevsim henüz kı� oldu�u için 

havlar birden so�ur ve kadının tüm keçileri telef olur. 

 

 

3.2. KAHRAMANLAR 

               

         Edebiyatın di�er ürünlerinde oldu�u gibi masallarda da i�lenen olaylar 

kahraman veya kahramanlar etrafında geli�ir. Masal kahramanlarının karakteristik  

özelli�i ço�unlukla ola�anüstü varlıklar olmasıdır. Masal kahramanı ister gerçek 

hayatın bir parçası olsun ister tamamiyle bir hayal ürünü olsun gerçeküstü özellikler 

göstermesi yönüyle ayırt edicidir. Kahramanlarının temsil etti�i tipler, ço�unlukla 

toplunsal ya�amda var olan tiplerdir. Bunlar bazen birey veya toplumun özledi�i, 

tahayyül etti�i tiplerdir bazen de benimsemedi�i, dı�ladı�ı, kabullenemedi�i tiplerdir. 

Kısacası toplum muhayyilesinin �u veya bu �ekilde dı�a yansımasıdır masal 

kahramanları ve temsil etti�i tipler. 

         “Masal kahramanları: �nsanlar ( padi�ah, tüccar, oduncu, kelo�lan, arap vb.); 

hayvanlar (arslan, tilki, at, güvercin, papa�an vb.) ; bitkiler (a�aç, çiçek, vb.); maddi 

unsurlar, alet veya e�ya (da�, ta�, ma�ara, kuyu, su, sofra, seccade, de�irmen, ayna, 

çalgı vb.); hayali yaratıklar (dev, cin, peri vb.) ; yalın fikirler (akıl, zeka, iyilik, 

kötülük, güzellikvb.) gibi akla gelen her�eydir.”34  

         Tüm bunları toparladı�ımızda masal kahramanlarını �u �ekilde tasnîf edebiliriz. 

Mu� masallarında da aynı gruptan varlıklar masal Kahramanları olarak kar�ımıza 

çıkmaktadır. 

         1.  �nsanlar 

                                                
34 �ükrü Elçin, a.g.e, s. 369. 
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         2.  Gerçeküstü varlıklar 

         3.  Hayvanlar 

  

 

3.2.1. �NSANLAR  

          

         Mu� masallarını inceledi�imizde kahramanlarının ço�unlu�unun insalardan 

müte�ekkil oldu�unu görmekteyiz. Gündelik ya�amda kar�ıla�abilece�imiz veya 

zaman içinde var olmu� çe�itli insan tipleri; yine toplumda zaman içinde görülmü� 

çe�itli sosyal tabakalara ait ki�iler iç içedir. Bu kahramanları yaptıkları i�lere ve 

bulundukları mevkilere göre �öyle sınıflandırabiliriz.    

            

         3.2.1.1. Saray ve �dare Adamları 

         Bu gruba padi�ahlar, vezirler, pa�alar, mirler, hanlar ve bunların aile fertleri 

dahildir. 

 

         3.2.1.1.1. Padi�ahlar: 164 yerde, 9, 29, 30, 37, 38, 39. masallarda geçer. 

         9. Masal: Kedi, “Heç merahlanma bu kere padi�ah kendısi ölecah, ziyafet 

olacah. Bize de bol rızk çıhacah. Hızmekar bunu duyunce üzüler. Padi�ah meseleyi 

ö�renınce ba�ler dögünmege, fekat ne çare...  

         29. Masal: Padi�ah vezirıne �ezebe gelmi�. Ona demi�: “�ki koyin alacahsın. 

Kırk gün besleyecahsın. �kisının de kiloleri bir olacah. Ve ele olcah ki onlerın 

fiyetleri yününden çıhacah.” 

         30. Masal: Birgün padi�a  ile veziri bir has bahçede otırmi�ler. Padi�anın 

uyhusi gelmi�, uyumi�. Vezıri bahmi� bir yilan gelmi�  ısırma�a. Vezir ele aldı 

kılıncıni yılanı vurma�a.  

         37. Masal: Seyfullah ve Sadullah gidıp olanleri padi�aha anlatmi�. Padi�ah, 

Seyfullah’a bir gemi ve yanına asker verip oni göndermek istemi�. 

         38. Masal: Me�ersem o padi�ah  de bu çocıhlerın babasiymi�. Oranın adedıne 

göre ölen bir padi�ahtan sonra havaya bir güvercin bırahılırmım�, güvercin kimin 

ba�ıne konarse padi�ah da o olırmi�. 
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         39. Masal:Padi�ah adamlerıne bir ara�tırma yaptırır. Bahar Cengzeri’den 

gerçekdan bir süri mektub gelmi�. Mektubleri kendısıne ula�tırmeyan postaciyi 

öldırır. Cengzeri ile beraber sava� alanıne gider, olanleri görır, one iyice güvenır. 

 

         3.2.1.1.2. Vezirler: 58 yerde ve üç masalda geçer: 29, 30 39 

         29. Masal:Vezir eve girande adama demi�: “Senın evın duvari iyi örılmi�; ama 

bir ta�i yamuhtır.(Adamın kızının gözi �a�imi�.)  

         30. Masal:Bu vezirler mecbur kalırler tebdilikıyafat ederlerler, mılletın içine 

giderler. Az giderler çoh giderler  o eski vezire ras gelırler. Tabi vezir degirmanci 

kılı�ınde oldı�i için oni tanımırler.  

         39. Masal: Padi�ah böle akılli ve yi�it olan Cengzeri’yi kendine vezir yapar.   

                

         3.2.1.2. Din Adamları 

         �mam, mela (molla), hoca, hocanın karısı, imamın karısı bu grupta yer alır.  

                 

         3.2.1.2.1. �mam: Bir yerde, 28. masalda, geçer. 

         28. Masal: Tabi adam da �a�ırmi�. �mam  ona demi�: “Ne yapiyorsın?” O da 

demi�: “Samanım bitmi�, yüzım tutmami� senden alım, demi�em bi sıvi saman 

alam.” 

          

         3.2.1.2.2. Mele: On dört yerde, 28 ve 31. masallarda geçer. 

         28. masal: Bir melle ile karısi varmi�. Bigün mellenın karisıne göz diken biri 

varmi�. Adam gelmi� kariye demi�: “Bugün sızın ahurda bulu�ah.” Kadın de: 

“Temam demi�.” -Kadın onınle oyniyormi�- Kadın ah�am melleye demi�: “ �llahi 

beraber gidah ahura.”   

         31. Masal: Gitmi�ler �eraite. Her�eyi melleye anlatmi�ler. Melle onlare demi�: 

“Mana hediye getırın”. Geçi getmi� güzel bi kovada yo�ırt getırmi�. 

  

         3.2.1.2.3. �mamın Karısı: Bir masalda, 28. masalın ba�lı�ın da geçer. 

         28. Masal: �mamın Karısı ile �mamın Karısının Dostu 

     

         3.2.1.3. Halk Tabakasına Mensup Olanlar 
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         Daha çok ikinci planda kalan masal kahramanlarının  olu�turdu�u bir gruptur. 

Kimi zaman da birinci planda olmasına kar�ın, halk adlandırmalarıyla masallarda 

bulunurlar. 

   

         3.2.1.3.1. Bazı Tipler 

         Bu ba�lık altında ya�lı kadın (nene/nine), çingene kızı, kocakarı, hırsız, köylü… 

vb. gibi tipler/kahramanlar ele alınmı�tır.  

   

         3.2.1.3.1.1. Nene: On altı yerde,  12, 13 ve 41. masallarda geçer. 

         12. Masal: Bir nene vardır, bir de geçisi. Hergün geçisini sa�iyor, süti eve 

bırahiyor. Bir tilki ona musellet olır, gizlice gelır, sütıni içiyor. Nene, tilkiye bir 

tuzah kurmak istiyor. Kapinın arhasıne sahlaniyor. Tılki gelende kuyru�ıne bi “das” 

vurup kuyrı�ını kesiyor. 

         13. Masal: Zamanın birınde, bi neneyle o�li varmi�. Zamanın pa�asi tebdil-i 

kıyaf etmi�, milletin içinde geziyor. Millet ne yapıyor, oni anlamah için. Gece o 

neneyle o�lıne misafır oliyor. Ihtiyar nene tabi bılmiyor pa�a oldı�ın. 

         41.Masal: Ahmet Dayi’nın bi ihtiyar nenesi ve bi küçük kızınden ba�ka 

kimsesi yohmi�. Hanımıni kızının do�ımi zemanınde kaybetmi�. Bu sebeplen bi 

müddet kimseynen konı�mami�, çevreynen ili�kisıni kesmi�. Günün birinde -evde 

yalnız kaldı�i için- cani sıhılmi�. Nenesıni ve kızıni köyde bıraharah uzah bi 

memlekete çalı�ma�a gitmi�. 

                  

         3.2.1.3.1.2. Ya�lı Kadın: �ki yerde, 34. masalda geçer. 

         34. Masal: Getmi� getmi� bahmi� bi ya�li kari tandır yahmak ister; ama tandıri 

bi türli yanmer. Dikani vermi� kariye, kari tandıri yahmi�. Sonra demi�: “Ya benım 

dikanımi verırsen ya da yedi ekmek verırsen.” Ya�li kari yedi ekmek vermi� ona.  

 

         3.2.1.3.1.3. Hırsız: Bir yerde, 12. masalın ba�lı�ında geçer. 

         12. Masal: Hırsız Tilki ile Nene 

                     

         3.2.1.3.1.4. Çoban: Yirmi sekiz yerde görülür: 16,18,34,39,40,42,48. masallar. 
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         16. Masal: Az gider uz gider. Yolda bi çobana ras gelır. Çoban der: “Keze nere 

gidersen?” Der: “Mana Keze deme, Kez Hatun de!” Der: “Kez Hatun nere 

gidersen?” Der: “Özıme koca arırem.” Çoban der: “Meni almırsen?” Keze der: 

“Kızınca meni neyle döversen?” Çoban der: “Kızınca seni degnegimle döverem.”  

         18. Masal: Bigün kurt diyor: “Men hesteyım ve menım ilacım felan sürinın 

arhasındaki kere koyındır.” Ayi ile tılki demi�: “Hani bız onı nasıl getıreca�ız?” 

Anla�mi�ler gidip getırma�a. Ayi tılkiye demi�: “Sen çobani   oyale men de koyıni 

alacam.” 

         34. Masal: Getmi� getmi� bi da�e. Bahmi� çobanler açtır. Ekmegıni çobanlere 

vermi�, çobanler ekmegi yemi�. Sonra demi�: “Ya benım ekmeklerımi verersız ya da 

yedi koç isterem.” Çobanler mecbur yedi koç vermi�ler ona. 

         39. Masal: Bir varmi�, bir yohmi�. Cengzeri adınde fekir bir müslüman ile 

zengin ve kafır bir dayısi varmi�. Cengzeri dayısının çobani olır. 

         40. Masal: Karısının öldı�ıni anlar. Bu sefer karar verırler ne olırse olsın 

Hemit’i öldırecahler. Hemit, durımi tehmin ettı�i için kaçma�a ba�lar. Onler onın 

pe�ıne verırler. Hemit ilerde bi çobanle kar�ıile�ır. Çoban, ona neden ka�tı�ıni sorar. 

O de köylilerın kendısıni muhtar yapmah istedı�ıni; ancah kendısının ise muhtar 

olmah istemedı�ıni söyler. ve e�er isterse kendısi onın yerıne muhtar oloabileca�ıni 

söyler. 

         42. Masal: Bir varmı�, bir yohmu�. Mehmet adında bir çoban varmi�. Bunın 

altı o�li varmi�; ama hiç kızi yohmi�. Baba çocıhlarının geçımini sa�lamah için 

köyde çobanlıh yapiyormi�. 

         48. Masal: Uyanıh adam durımi tehmin ettı�i için öncedan aylesıni uyarmi�tır. 

Köyliler döner dönmez onı evıne hücum etmi�ler. Adam kaçmi� kaçmi�. Bi çobane 

denk gelmi�. Çobani kandırmi�, onınle kıyafetlerıni degi�mi�. 

 

         3.2.1.3.1.4. Uyanık: On bir yerde geçer: 19, 35 ve 48. masallar 

         19. Masal: Bi zeman bi cemeet kendi arasında konı�mi�. Bi adam demi�: “�ster 

gerçek ister yalan Kuranla yemin edılmez, men de asla yemın etmem.” Bunlari 

dinleyan uyanıh biri getmi� o adama demi�: “Menım sende bu keder param var, 

veracahsın.” 
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         35. Masal: Kadının kocasına da gidiyor, diyor: “Mukat ol kendıne, senin karin 

bu gece senın bo�azın keser.” Koca da gece kendısıni uyhuya bıraher, halbuki 

uyanıhtır. 

         48. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Bi zeman bi köyde hem fekir hem uyanıh bi 

adam varmi�. Bütun köyın çocıhleri gelıp onın penceresıne “ederlermi�.” Bu adam 

bahmi� çaresi yoh, almi� tüm pislıkleri toplami�, kurıtmi�, atıne yüklemi�, gitmi�. 

               

         3.2.1.3.1.5. Köylü: Otuz üç yerde geçer: 29, 36, 40, 41, 44, 45, 48. masallar 

         29. Masal: Yolda gidiyorlar. Vezir köyliye diyor: “Birimiz merdivan olah, 

digeri de onın üzerıne çıhsın.” Tabi köyli ne demah istedıgini anlamadı�i için bi�e 

dememi�.   

         36. Masal: Nisko köyli bi çifçinin en küçük o�liymi�. Nisko çok yaramaz bi 

çoçıhmı�. Kıtlık yıllerınde tarlelerınde çalı�an i�çileri varmi�.  

         40. Masal:Hemit ilerde bi çobanle kar�ıile�ır. Çoban, ona neden ka�tı�ıni sorar. 

O de köylilerın kendısıni muhtar yapmah istedı�ıni; ancah kendısının ise muhtar 

olmah istemedı�ıni söyler. 

         41. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Ahmet Dayi adınde fekir bi köyli varmi�. 

Helk oni Ehmo Dayi lekabiyle ça�ırırmi�. Ahmet Dayi’nın bi ihtiyar nenesi ve bi 

küçük kızınden ba�ka kimsesi yohmi�. Hanımıni kızının do�ımi zemanınde 

kaybetmi�. 

         44. Masal: Gel gelelım köyli kadıne. Megersem kadın hiç evlenmemi�. Tabi 

kızi felan da yohmi�. �aka olsın diye delikanliye tahılırmi�. 

         45. Masa: Ali ah�am bi köyde bi eve mısafır olır. Ama ev sahabi- köylilerın 

anlattı�ıne göre- sabah mısafıri yolci ederken oni iyicene dövermi�. Ali karnıni 

doyurır, istırhetıne bahar. Bahar ki ev sahabının suretının bi terefi yoh. Bunın 

sebebıni soracahken gine efendisını ikinci nesiheti aklıne gelir. Oni ilgilendırmeyen 

bu konide sual etmahtan vaz geçer. 

         48. Masal: Köyliler buna mecbur inanmi�ler. Çünki kendi elleriyle oni denıze 

atm�ler. Hemen bütun köyliler ko�mi�ler, denıze atlami�ler.  

          

         3.2.1.3.1.6. Adam( Herhangi bir adam): On yerde geçer:  19, 22, 24, 27, 34, 

38, 40, 48. masallar 
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         19. Masal: Denızın altınde bi dünya var. Orda sehebsız süri süri koyın 

var.”demi�. Köyliler buna mecbur inanmi�ler. Çünki kendi elleriyle oni denıze 

atm�ler. Hemen bütun köyliler ko�mi�ler, denıze atlami�ler. Tabi hepsi denızde 

bo�ılmi�ler. Bütun köy de uyanıh köyliye kalmi tabi.  

         22. Masal: Karisıne demi�: “Men bi adam öldırdım, ne yapah?” Oni almi�ler 

ahure gömmi�ler. Karısiyle bigün kavga etmi�ler, karisıne bi tokat atmi�. Karısi 

hemen dı�arı çıhmı� ba�ırmı�:” Menım kocem bi katıldır. Bi adam öldürmi�!” 

         24. Masal: Bi gün söhbette bi adam demi�: “Allah kadınlerın �errınden bızi 

korusun. Kadınlerın �erri çoh fenadır.” Diger biri demi�: Yav kadın nedır, kadınlerın 

�erri nolacah?  Bu adamın karısi buni i�ıtmi�. Ona bi tuzah kurmi�. 

         27. Masal: Deli Elo adında bi adam varmi�. Gezma�a, ava, bi yere gidiyormi�. 

Orda bi nehir varmi�, bi tek geçıdi varmi�. Geçıdın ba�ına geldı�ınde Ermeni bi 

bayan da geçıtten geçma� için etegini toplami�. 

         34. Masal: Almi� gelıni getmi�, bahmi� bi adam bi ta�ın üstünde otırmi�, kaval 

çaler. Kaval ho�ıne getmi�. Gelıni vermi� adame kavali almi�. Yolına devam etmi�. 

         38. Masal: Bir varmi�, bir yohmi�. Zengin ve iyi kalbli bi adam varmi�. Bu 

adam Allah için en heyırli ibabeti ara�tırırmi�. Din adamlerının yanıne gitmi�, onlere 

sormi�: “Allah için en hayırlı olan , mükafatı en fazla olan nedır?” Onlar da malıni 

Allah yolınde teseddük etmesıni, fekir-fukeraya yardımci olmasıni söylemi�ler. 

         40. Masal: Pazare ne mal gelse çar�inın ba�ındeki, ortasındeki ve sonındeki 

karde�ler eyni fiyeti vererek onleri ucuze alır. Böle böle kazanma�a ba�larlar. Bi gün 

akılli bi adam olan Hemit, köyden süt getırır. Sütünü satma�a çalı�ır. 

         48. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Bi zeman bi köyde hem fekir hem uyanıh bi 

adam varmi�. Bütun köyın çocıhleri gelıp onın penceresıne “ederlermi�.” Bu adam 

bahmi� çaresi yoh, almi� tüm pislıkleri toplami�, kurıtmi�, atıne yüklemi�, gitmi�. 

  

         3.2.1.3.2. A�alar-Beyler 

          

         3.2.1.3.2.1. A�a: Yirmi altı yerde geçer:  6, 41 ve 43. masallar 

         6. Masal: Kı� zemani olıyor. Sı�ır, heyvane yem verma�a Çako’yu 

görevlendirmi�. Çako heyvanların ba�ını tavana asmi�, yemi de yere koymi�. 

Heyvanların a�zi yeme kavu�miyor. Heyvanlar da açlı�ından bööö bööö… ediyorlar. 
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A�a diyor: “O�lım Çako bunlar niye  bööö bööö… eder?” Diyer: “A�a önleri doli 

yemdir.” 

         41. Masal: Durımi nihayet Meco A�a ö�renmi�. Tabi çoh kızmi� ve cellatlerıni 

hemen ça�ırmi�. Celatler a�anın bulındı�i odaya hemen gelmi�ler.  

         43. Masal: A�a çocıhlerıne isim bırahır. Kendi özo�lıne Serfıraz, yolda gördı�ı 

çocı�a da Bikes adıni bırahır.  

  

         3.2.1.3.2.2. Bey: Üç yerde geçer: 16 ve 24. masallar 

         16. Masal: Tagar tugar. Hesen Beg’in odeleri. Kez Hatun suya getmi�, çemure 

batmi�.”  Adam, etrafıne baher bi�e görmer. Keze gine: “Tagar tugar. Hesen Beg’in 

odeleri. Kez Hatun suya getmi�, çemure batmi�.”   

         24. Masal: Ertesi gün adam terlesınden dönmi�. Demi�: “Kari o balıhları 

pi�irdın? Getır yiyah.”  Karisi demi�:  “Ne balıhları beg?”  

  

         3.2.1.3.3. Zenginler-Fakirler 

 

         3.2.1.3.3.1. Zenginler: On Üç yerde geçer: 7, 23, 38 ve 39. masallar 

         7. Masal: Zengin biri oni yanına ça�ırıyor. Diyor: “Sen ne diyorsın?” Diyor: 

“Menım aklım çohtır, malım yohtır.” O zengin adam,  zemanın parasi bir miktar para 

veriyor, oni i�letmesi için. 

         23. Masal: Adam kısa zemanda zengin olmi� tabi. Arkada�leri bunın sebebıni 

sorınce oda her�eyi anlatmi�. Arkada�leri de getmi� eyni mı�arade sahlanmi�. Ah�am 

olande ayi, kurt ile tılki gelmi�. Birbirlerıne demi�ler bızım söyledı�ımız her�ey 

kayibolmi�. Mıtleka biri bızi dinlemi�. 

         38. Masal: Genç, kar�i köyden malını da�ıtan bir zengin duydu�unu ve oraya 

gidıp kendısıne yata� almah istedı�ını söyler. Adam o zenginın kendısi oldı�ınıi 

söyler. Yata�ıni de ona verır. 

         39. Masal: Cengzeri adınde fekir bir müslüman ile zengin ve kafır bir dayısi 

varmi�. Cengzeri dayısının çobani olır.  

          

         3.2.1.3.3.2. Fakirler: On bir yerde geçer: 30, 38, 39, 41, 48, 49. masallar 
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         30. Masal: Tabi sürgün etti�i zeman vezir, vezirlıhtan çıhmi�, tebdilikıyafat 

etmi�. Bir fekir kılı�ıne girmi�. Gitmi� bir su degirmanında çali�mi�. Vezirın 

gelmesıyle degirman ters dönme�a ba�lami�. Ordakiler durımi ferk etmi�ler, 

getmi�ler sahabıne haber vermi�ler.           

         38. Masal: Yollarıne devam ederken yine bir fekire ras gelırler. O fekir adam 

de kendısıne bir at lazım oldı�ıni söyler. Zengin adam, atıni de ona verır. Artıh 

ah�am olmak üzeredır. Orda konahlama�a karar verırler. Ate� yaharler ve 

yemeklerıni yerler. Bunlerın az ilerısınde bir kervan konahlamahtadır. 

         39. Masal: Bir varmi�, bir yohmi�. Cengzeri adınde fekir bir müslüman ile 

zengin ve kafır bir dayısi varmi�. Cengzeri dayısının çobani olır. Dayisi one bir 

ayakabi yapar; ancah Cengzeri oni bir günde yırtar. Bunın üzerıne dayisi one 

demırden bir ayakabi yapar. 

         41. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Ahmet Dayi adınde fekir bi köyli varmi�. 

Helk oni Ehmo Dayi lekabiyle ça�ırırmi�. Ahmet Dayi’nın bi ihtiyar nenesi ve bi 

küçük kızınden ba�ka kimsesi yohmi�. Hanımıni kızının do�ımi zemanınde 

kaybetmi�. 

         48. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Bi zeman bi köyde hem fekir hem uyanıh bi 

adam varmi�. Bütun köyın çocıhleri gelıp onın penceresıne “ederlermi�.” Bu adam 

bahmi� çaresi yoh, almi� tüm pislıkleri toplami�, kurıtmi�, atıne yüklemi�, gitmi�. 

         49. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Allah’ın sevdı�i kuli çohmi�. Bi fekir aylenın 

dünyaler güzeli bi kızi varmi�. Ema ne çare kızın kafasi kelmi�, yani bi türli saçleri 

çıhmazmi�. Tabi bu güzel kız, saçleri olmadı�i içın çoh üzülırmi�. 

                    

         3.2.1.3.4.Çe�itli Hizmet Erbabı 

         Bu grupta olanlar, saraylarda, konaklarda padi�ah, vezir ve a�aların hizmetinde 

olanların olu�turdu�u ki�ilerdir. 

               

         3.2.1.3.4.1. Hizmetçi/ Hizmetkar: On bir yerde geçer: 6, 9, 32 ve 36. masallar 

         6. Masal: Bir varmi� bir yohmi�. Bi zaman adamin biri özüne bir hızmetkar 

tutmah ister. Gider birini buler. Onın adını sorer. Adam diyer: “Menım adım Çako.” 

Yanluz Çako onınla pazarlıh eder. Der ne zaman bayku� öterse o zaman benim 

müddetım biter. 



 

- 83 - 

         9. Masal: Birgün köpek çoh acıker. Kediye der: “Ne vakıt dı�ari çıhersen seni 

yerem. ” Kedi, “Heç merahlanma padi�aha bir bela gelmi�tir. Yahında ati öler, 

ikimize de bol rızk çıhar “ der. padi�ahın hızmetkarı onların dilınde anladı�i için 

güler. Padi�ah, hızmetkare sorer: “Niye gülersen ?” Hızmetkar olani padi�aha 

söyler,padi�ah hemen atıni meydane çıharer sater. 

         32. Masal: Birgün köpek çoh acıker. Kediye der: “Ne vakıt dı�ari çıhersen seni 

yerem. ” Kedi, “Heç merahlanma padi�aha bir bela gelmi�tir. Yahında ati öler, 

ikimize de bol rızk çıhar “ der. padi�ahın hızmetkarı onların dilınde anladı�i için 

güler. Padi�ah, hızmetkare sorer: “Niye gülersen ?” Hızmetkar olani padi�aha 

söyler,padi�ah hemen atıni meydane çıharer sater. 

         36. Masal: Nisko kendi payini ta�ımah için bi heyvan getırma�a getmi�. Yolde 

bi çiflik kar�ısıne çıhmi�. Çifli�in sahabı de ya�li bi dul kadınmi�. Nisko’yi 

hızmetkar olarah i�e almi�. 

                          

         3.2.1.3.4.2. Nöbetçi: �ki yerde geçer: 13.masal 

         13.Masal: O�li geler, heyvanıni yükler. Büyük Selimın yanıne gitmah ister. Bu 

arada kim oldu�ıni da bilmer. Meger Büyük Selim zamanın pa�asiymi�. Nenenın o�li 

sore sore nöbetçilerin yanıne gidiyor. Nöbetçiler sorıyor: “Herdır sen niye 

gelmi�sen?” Bunlar adami pa�aın heberi olmedan direk hapse atiyorler. Adam 

hepıste bir müddet kalır. 

   

         3.2.1.3.4.3. Bekçi: Be� yerde geçer: 36 ve 43. masallar 

         36. Masal: Devler mı�aradaki bir hezinenın bekçileriymi�. Aralerınde Nisko’yi 

öldürmah için bir plan kurmi�ler. Eger Nisko’yi öldırmeseler Nisko’nın kendi 

hezinelerıni götürmesınden korhmi�ler. Devler kendi aralerınde kırar vermi�ler 

Nisko’yi gece uyurken öldırecahlar. 

         43. Masal: Bu arada a�a, seyhete çıhmi�tır. O�ılleri bütün bütün köyi dola�ır. 

En son gelır yasa olan kapinın yanıde durırlar ve bekçiden bu kapiyi açmalrıni 

söylerler. Bekçi her ne keder “ “Yoh. Yasahtır, açmam” dese de a�anın o�ıllerıne söz 

geçıremez. Mecbur kapiyi açar. �çerde bir gız forafi vardır. Bekçi onlari fotrafa 

karı�mamasi hususunde uyarır. Babalerının de fotraf yüzünden çoh çektı�ıni 

söylerler. 
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         3.2.1.3.5. Çe�itli Meslek Sahipleri 

                   

         3.2.1.3.5.1. Çiftçi (çifçi): Bir yerde geçer: 46. masal 

         46. Masal:Eskiden Mehmet diye biri varmi�. Mehmet, çifçiliklen u�ara�ırmi�. 

Onın bi de bi kız karde�i varmi�. Bigün kızkarde�i ö�len vakti terleye ona yemek 

götırırken yolda pınar ba�ınde bi peri yolnıni kesmi�, ondan bi çocıh peydahlamah 

istemi�. 

  

         3.2.1.3.5.2. Avcı: Üç yerde geçer: 12 ve 38. masallar 

         12. Masal: Tılkilerin he�psi ko�ar gider kuyrı�ını suya sohar. Sabah olande 

hepsi buz tutır. Avciler gelır. Bazısi kaçar kuyrı�ı kopar. Bazısi de kaçamaz 

yahalanır. 

         38. Masal: Artıh her�eyıni kaybeden iyi adam, sadece kendı ba�ının çaresıne 

bahma�a çalı�ır. Kurdın alıp gitti�i çocı�i, avciler kurdın etrafıni sararlar, kurt zorda 

kalınca çocı�i bırahıp kaçar. Böylece çocıh kurtılmi� olır, avcilerın elıne dü�er. Suya 

giden çocıh da bir degirmenın suyuna denk degırmanci terefınden kurtarılır. 

                   

         3.2.1.3.5.3. De�irmenci: Altı yerde geçer: 30 ve 38. masallar 

         30. Masal: Tabi vezir degırmanci kılı�ınde oldı�i için oni tanımırler. Feket o, 

onlari tanır. Çıhıyor önlerıne. Diyor: “Anle�ılan bir derdınız var. söyleyın baham 

derdınız ne?” Diyorler: “Sen bir degırmancisın sen nerden  çare bulacahsın?” 

degırmanci demi�: “Hele bi söyleyın, belki bi yardımım dohınır size.” Bunın üzerıne 

vezirler belki bi çarası olır diye hal meseleyi anlatmi�ler. 

         38. Masal: Artıh her�eyıni kaybeden iyi adam, sadece kendı ba�ının çaresıne 

bahma�a çalı�ır. Kurdın alıp gitti�i çocı�i, avciler kurdın etrafıni sararlar, kurt zorda 

kalınca çocı�i bırahıp kaçar. Böylece çocıh kurtılmi� olır, avcilerın elıne dü�er. Suya 

giden çocıh da bir degirmenın suyuna denk degırmanci terefınden kurtarılır.  

  

         3.2.1.3.5.4. Marangoz: Üç yerde geçer: 1. masal 

               

         1. Masal: Adam tabi korhidan uykusi gelmir.. �afak sökmedan kapısi çalıner, 

adamın dizi kırıler. “Eyvah! Beni götürme�a geldiler diyer.” Adamın  karısi kapiyi 
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açer der: “Herdır?”  Adamlar der: “Marangozi ça�ır, padi�a  ölmi�, ona bir tabut 

yapsın.” Karısi geler marangoza der: “Herıf ben san demedım Allah birdir bin kapi 

açer. Kalh ona bi tabut yap!”   

 

         3.2.13.5.5. Tüccar: �ki yerde geçer: 2. masal 

         2. Masal: Bir varmi�, bir yohmi�. Tüccar bir pire varmi�. Bi sürü de geçisi 

varmi�. Mevsim gı�ın �ubat-mart aylerimi�. Havaler çoh eyimi�. Pire bi gün geçileri 

aler, yayleye çıher. 

 

         3.2.1.3.6. Aile Fertleri 

               

         3.2.1.3.6.1. Baba: Elli iki yerde geçer: 4, 12, 19, 20, 21, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 

42, 43, 44, 45, 47, 49 ve 50. masallar 

         4. Masal: Rehmet dinliyenlerın ana babasına… 

         12. Masal: Bu masal da burada biter. Rehmet anletanın ve dinleyanın anasına-

babasına… 

         19. Masal: Kız eyile�mi�. Ademleri pa�aye müjde vermi�, senın kızın eyile�di 

diye. Pa�a adami yanıne ça�ırmi�, kendisıne büyük hediyeler ikram etmi�. Kızi 

demi�: “Baba ben kabul etmırem madem bu adem benım vıcudımi görmi�, beni ona 

verın, ba�kasıni almırem”. 

         20. Masal: Kapilerının önınde bi alma a�aci var, her sene üç elma verermi�. 

Babalari: “O a�aci koriyın her sene size birer elma verır.” demi�. Babaleri ölmi�. 

A�aç de üç tene alma tutmi�. Elmalar yetı�dı�i zaman sıraya koymi�ler, nobet için. 

Önce büyük kerde� getmi� beklema�a. 

         21. Masal: Kızın bi de abesi varmi�. �urbete getmi�, evıne dönerken, biri ona 

iki kanat vermi�. Demi�: “Zorda kaldı�ınde iki kanadi çırp, sana yardım edılecah.” 

Adam, evıne gelmi� bahmi� anasi babasi yohtır. Bacısi dev oldı�i için anasıni 

babasıni yemi�. 

         29. Masal: Adam evıne ula�mi�. O olayi de ba�tan sonıne keder anlatmi�. 

Adamın evde bir bakire kızi varmi�. Kızi demi�: “Baba sen ne yaptın, delisın. O 

adam  meneli meneli konileri koni�mi�: Önce demi� konı�a konı�a gidelım bızım 

yolımız kısalsın. 
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         30. Masal: Padi�a : “ Ya vezirlerım için söyledıhlerın?” Adam demi�: “ Bırınci 

vezirin babasi fırınciydi onın için “fırına atah dedi.” �kinci vezirin babasi bi kesapti o 

da onın için “kesah” dedi.  

         35. Masal: O kadının kocasi oni öldırma�a çıkariyor. Cadi kadın ko�iyor, 

kadının babasi evıne heber veriyor: “Eman yeti�in.” Kadının babasi tarafi geliyor, 

damatleriyle çatı�iyorlar. Cadi kadın da bu sefer gidiyor adamın babasi evıne heber 

veriyor: “Sızın o�lınızi öldıriyorler, yetı�ın!” Artıh onlar de birbirıne giriyorler, 

bilmem kaç adam öliyor.              

         36. Masal: Nisko, köyli bi çifçinin en küçük o�liymi�. Nisko, çok yaramaz bi 

çoçıhmi�. Kıtlık yıllerınde tarlelerınde çalı�an i�çileri varmi�. Nisko, onlerın yanıne 

gitmi�, babasının yemek için okızlerden birini kesmelerıni istedı�ıni söylemi�. 

Bunler de Nisko’ya inanmi�ler ve bi okızi kesip yemi�ler. Babasi buni duyınca 

Nisko’yi evden kovmi�. O de giderken yanınde biraz un götürmi�. 

         37. Masal: Seyfullah ve Sadullah gidıp olanleri padi�aha anlatmi�. Padi�ah, 

Seyfullah’a bir gemi ve yanıne esker verip oni göndermah istemi�; ama Seyfullah 

babasınden sadece bir gemi istemi�. Yolcılıhte de sadece Sadullah’i yanınde 

götürmah istemi�. Gemi hazırlenmi�. Seyfullah ve Sadullah babalerının ve Hz. 

Süleyman’in elini öpmi�ler, yola çıhmiler. 

         38. Masal: Me�ersem o padi�ah  de bu çocıhlerın babasiymi�. Oranın adedıne 

göre ölen bir padi�ahtan sonra havaya bir güvercin bırahılırmım�, güvercin kimin 

ba�ıne konarse padi�ah da o olırmi�. Babaleri birkaç yıl önce bu memleketen 

geçerken buranın helki, ölen padi�ahalerınden sonra kendılerıne padi�ah seçiyormu�. 

Tesadüf orade olan babaleri de meydana çıhar. Her seferınde güvercin gelıp adamın 

ba�ıne konmi�. Burenın helki de mecbur adedlerıne uyu�, babalerıni padi�ah 

seçmi�ler. 

         42. Masal: Gel zeman, git zeman kız büyümi�, on be�- on alti ya�lerıne gelmi�. 

Bir gün kom�ilerının kızından yedi karde�ının oldı�ini ö�renır. Bunın üzerıne Fatma, 

anasıne ve babasıne gelıp abilerının nerde oldı�ıni sormi�. Anasi de babasi de 

yarlerıni bilmedı�ıni söylemi�ler. Bunın üzerine Fatma kendi ba�ıne abilerıni 

arama�a çıhmi�. 

         43. Masal: Ertesi gün Bikes ile Serfıraz Perihan’i de alarah evlerıne dönmi�ler. 

Perihan’in dev karde�leri buna çoh üzülmi�ler, ama söz vermi�ler, kim onlari güre�te 
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yense kız karde�lerıni ona verecah. Mecbur razi olmi�ler. Bin zehmetten sonra 

evlerıne ula�mi�ler. Babaleri bu iki o�liyle �urur duymi�. 

         44. Masal: Bunlari gizlidan dinleyan delikanli de: “ Ay baban, güne� anan ve 

yıldız karda�ların için benımle konı�.”demi�. Bunın üzerıne peri kızi konı�mi�. Tabi 

ba�ınden geçanlari bir bir anlatmi�. Üç karde� oldıhlarıni söylemi�. Suyın altınde 

oynarken dünyayi merah ettı�i için atılen torlere tutındı�ıni söylemi�.  

         45. Masal: O esnada efendisının üçünci nesihetıni hetırler. Eceleci olmamasi 

gerektı�ıni dü�ünır. Biraz bekler bahar ki delikanlinın sesi gelır: “Ana benım babam 

sa� mı ? �imdi nerde?” diye karısıne seslendı�ıni duyar. O zeman anlar ki delikanli 

onın  o�lidır, büyümi�. Adam o zeman: “Buradayim o�lım, geldım i�te!”der. �çeri 

gider, aylesiynen hesret giderır. 

         47. Masal:Meselemız burada biter. Rahmet dinleyanlerın ve anletanlerın 

analerıne-babalerıne… 

         49. Masal: Kız, bu sevınç ile ah�am eve arken gelmi�. Onın eve erken geldı�ıni 

ve çoh sevınçli oldı�ıni gören anasi ve babasi bune bi mene verememi�ler.  

         50. Masal: Bi müddet sonra kızın babasi hestelenır, vefat eder. Kızın tek 

teselisi tazisi olır. Bu arade Ali de eskerlı�ıni bitırmi�tır. O de memeleketıne gider.  

                        

 

         3.2.1.3.6.2. Anne: Otuz bir yerde geçer: 4, 11, 14, 21, 38, 42, 44, 45, 46, 49, 

50. masallar  

         4. Masal: Rehmet dinliyenlerın ana babasına… 

         11. Masal: Uzahdan kurtların gözleri parler, sesleri duyuler. Anasi diyer:  

         “O�lım bu nedır?”  

         O�li diyer: “Bunlar senın dügünün mumlaridır.” O�lan kaçer, yüskek bi a�ace 

çıhar.  

         Anasi: “Nere gidersen o�lım” diyer.  

         14. Masal: Varmi�, yohmi�. Kundo adında biri varmı�. Bi gün arkada�lariyle 

odıne giderler. Kundonın anasi, onlara, ekmege ya� sürer verer. Giderler herkes 

özüne odun topler, Kundo o sırada uyer. Arhada�lari oni ça�ırer. 

         21. Masal: Demi�: “Zorda kaldı�ınde iki kanadi çırp, sana yardım edılecah.” 

Adam, evıne gelmi� bahmi� anasi babasi yohtır. Bacısi dev oldı�i için anasıni 
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babasıni yemi�. Bacısi gelmi�, abesının atıni tutmi�, götırmi� ot verma�a. Ati içeri 

çekmi�, bi aya�ıni yemi�. 

         38. Masal: Bunın üzerıne ana ve çocıhleri olanleri anletır. Padi�ah de o adamın 

kendısi oldı�ıni söyler. kervanba�isının de gerçek yüzi ortaya çıhtı�i için idam eder. 

Bunler hep beraber  bırbirlerıne sarılıler. 

         42. Masal: Bunın üzerıne Fatma, anasıne ve babasıne gelıp abilerının nerde 

oldı�ıni sormi�. Anasi de babasi de yerlerıni bilmedı�ıni söylemi�ler. Bunın üzerine 

Fatma kendi ba�ıne abilerıni arama�a çıhmi�. 

         44. Masal: “Nasıl bıze ne ana? Hani benım evlenme ça�ım gelmi�ti? Hani ben 

kimi istesem bana isteyecahtın?” demi�. Anasi ısrar etse de kurtılamami�. Mecbur 

kadının evıne gitmi�, kızıni istema�a. 

         45. Masal: O esnada efendisının üçünci nesihetıni hetırler. Eceleci olmamasi 

gerektı�ıni dü�ünır. Biraz bekler bahar ki delikanlinın sesi gelır: “Ana benım babam 

sa� mı ? �imdi nerde?” diye karısıne seslendı�ıni duyar. O zeman anlar ki delikanli 

onın  o�lidır, büyümi�. Adam o zeman: “Buradayim o�lım, geldım i�te!” der. 

         46. Masal: Mahmut: “Dayi bah bah! Tavanda bi siçan dolanır.” demi�. Dayisi 

tavana baharken anasi ile dayisinın çöreklerıni degi�tırır. Anasi çöregi yerken ölır. 

Mehmet, kız karde�ını ölmesıne çoh üzülmi�. Ne oldı�ıni anlamami�. Tabi Mahmut, 

olanlerın hepsıni dayisıne bir bir anlatmi�. Dayisi bu kez daha çoh üzülmi�. 

         49. Masal: Kız, bu sevınç ile ah�am eve erken gelmi�. Onın eve erken geldı�ıni 

ve çoh sevınçli oldı�ıni gören anasi ve babasi bune bi mene verememi�ler.  

         50. Masal: Arkada�leri arasınde Ali adınde bir esker varmi�. O daim bunden 

�üphelenmi�; ama bi türli de anlıyamami� ne oldı�ıni. Bu durımi bi mektubnan 

anasıne bildırmi�. Anasi de ona yapmasi içın bazı �eyler söylemi�. Ode bu 

arkada�ının kız olıp olmadı�ıni anlamah içın onlari sıraynan yapmi�. 

              

         3.2.1.3.6.3. O�ul: On bir yerde geçer: 11, 13, 44 ve 50. masallar 

         11. Masal: “Ananı götır, oni bu evde istemırem artıh! O�lan, artıh dayanamer, 

çaresız anasını alır di�ari bırahır. Anasının gözleri iyi görmer.  

         13. Masal: Bunlar, o�lani pa�anın heberi olmedan direk hepse atiyorler. Adam 

hepıste bir müddet kalır. Birgün pa�a hepıste yohlama yapiyor, içerde kim var kim 

yoh diye. Hem de merak eder kim, ne suç i�lemi�. 
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         44. Masal: O�lanın anasi bu kadıne çoh inanmi�. “Elının kiri süt gibi beyaz 

olan kız, elbet güzel olır.” demi�. Kadınle söz kesmi�ler. Delikanlinın anasi eve 

sevınçle dönmi�. O�lıne müjdeyi vermi�. Tabi o�lan çoh sevınmi�. O de anasının 

elıni öpmi�.  

         50. Masal: Tabi kızın bunden heberi yohtır. Tazisi bunı anlar. Hemen gider 

yata�ını altındeki teze sünbül demetıni çıharır, onın yerıne solmi� bi demet bırahır. 

O�lan sabah gizlidan gelıp yata�ının altıne bahtı�ınde sümbül demetıni solmi� görır. 

                         

         3.2.1.3.6.4. Kız:128 yerde geçer: 10, 19, 20, 21, 29, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 49 

ve 50. masallar 

         10. Masal: Bigün dört be� kız arhada� odına giderler. Odınlari toplarken biri 

orda yater. Onın adı Zeyne’dir. Diger arhada�lari eve dönerler. Zeyne,  uyandı�ında 

gecedır. Bi ayi görer. 

         19. Masal: Adam �ehre girmi�, çar�ida ba�ırmi�, gezmi� demi�: “Men 

tohtorım, men tohtorım.” Buni i�ıtan biri, getmi� pa�aya malumat vermi�. Pa�a, kızın 

hestelı�ınde çaresız kalmi�. Demi�: “Oni de ça�ırın gelsın.” Adami götırmi�ler 

hestenın yanına, adam demi� “Bismillahi Rehmeni Rehim” o iki kıli, kızın vıcuduna 

sürmi�. Kız eyile�mi�. 

         20. Masal: Devın yerıni gösdermi�, Mirza Mıhemed, dev uyhudayken onın 

ba�ıni kesmi�. Orda de üç tene baciymi�. Ortadakine gidiyor: “Siz devden 

korhmayin, oni öldırdım” demi�. O kızın de almasi var. Hema en küçügünün almasi 

yohtır. Üç kızi bi araye getırmi�, e�yalerile bereber. Kerde�lerıne: “Bizi çek” demi�. 

Önce kızlari göndermi�, en sonda kendisi çıhmi�. 

         21. Masal: Gine der, abesi inmez. Dev kız a�acın kökıni di�lema�a ba�ler. 

Bunun üstıne adam iki kanadi çıharır, birbirene çarpar. Der: “�er, �epal, dev kız men 

har! �er, �epal, dev kız me har.” Bi aslan la bi kaplan geler, kızi parçe parçe eder, 

belece de adam kurtıler… 

         29. Masal: Vezir eve girande adama demi�: “Senın evın duvari iyi örılmi�; ama 

bir ta�i yamuhtır.(Adamın kızının gözi �a�imi�.) Kız cevap vermi�: “ Duvar çoh 

sa�lamse bir ta�ın zerari olmaz. Söyle baham sen kimsın, derdın ne?” 

         37. Masal: Gel zeman git zeman bunler büyümi�ler. Yirmi, yirmi dört ya�lerıne 

gelmi�ler. Bunler nuskalarıni açmi�ler. Seyfullah’hın nuskasında çok güzel bir kız 
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resmi bi de dua çıhmi�. Sadullah’ın nuskasında ise sadece  dua çıkmi�. Seyfullah 

resımdeki kıza a�ık olmi�.  

         41. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Ahmet Dayi adınde fekir bi köyli varmi�. 

Helk oni Ehmo Dayi lekabiyle ça�ırırmi�. Ahmet Dayi’nın bi ihtiyar nenesi ve bi 

küçük kızınden ba�ka kimsesi yohmi�. Hanımıni kızının do�ımi zemanınde 

kaybetmi�. 

         42. Masal: �lk nöbeti küçük karde� Ali tutmi�. Çıhmi� damın üstünde 

sahlanmi�. Ah�ama keder evın içini gözlemi�. Ah�ama do�ri bahmi� ki dolabın 

arhasından dünyalar güzeli, peri misali bir kız çıhti. Kız etrafi temizlemi�. Daha 

sonra da abilerıne yemek hazırlemi�. Abilerı gelmedan önce de gine gitmi�, dolabın 

arhasıne  sahlanmi�. 

         43. Masal: Bu iki karda� kıliçlerıni alırler, atlerıne binerler, da�a giderler. Ha 

ordan, ha buradan. Ha ordan, ha buradan. Neyse da�da bi seray görırler; ama onın 

kapisi yohtır. Etrafınde dola�mi�ler dola�mi�ler bi çare yohtır. Neysem sayrın 

bahcesının bi kö�esıne otırırler. Bi de ne görsınler: Bi kız. Kız degil sanki bi 

melekmi�. 

         44. Masal: O�lanın anasi bu kadıne çoh inanmi�. “Elının kiri süt gibi beyaz 

olan kız, elbet güzel olır.” demi�. Kadınle söz kesmi�ler. Delikanlinın anasi eve 

sevınçle dönmi�. O�lıne müjdeyi vermi�. Tabi o�lan çoh sevınmi�. O de anasının 

elıni öpmi�.  

         46. Masal: Bigün Mehmet terlede iken kız karde�i do�ım yapmi�. Kız ne 

yapaca�ıni �a�ırmi�. Peri one demi� ki: “Çocı�ı götır, Mehmet’in yolıne bırah. O çoh 

merhemetlidır. Mıtlek oni alır, sana getırır, sen bahasın diye. Zaten bızım 

çocı�ımızdır. Sen de baharsın.” Mehmet’in kız karde�i eyni öle yapmi�. 

         49. Masal: Arkada�leri onı bu güzel saçlerıni görınce heyret etmi�ler. Hem de 

çoh kızkanmi�ler; ama o keder güzel saçleri varmi� ki herkez ona altun saçli kız 

demah zorınde kalmi�. Bu durım, kızın çoh ho�ıne gitmi�. Alalh’a �ükretmi�. O 

günden sonra da onın adi ‘altun saçli kız’ olarah kalmi�. 

         50. Masal: Kız, uzun bi yolcılıhten sonra evıne varır. Oni gören ya�li babasi 

çoh sevınır. Böle bi kızi oldı�ı içın çoh me�rur olır. Babasi ile kızi birbirıne sarılır. 

Hesret giderırler. Kız, eskerlıhte ba�ınden geçanleri anlatır. Kımsenın onın kız 
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oldı�ıni bilmedı�ıni ve bu �ekıl terhis oldı�ıni söyler. Arkada�i Ali’den behseder. 

Eskerlı�i bitande ona hal-meseleyi anlattı�ıni söler. 

              

          3.2.1.3.6.5. Karde�: Kırk bir yerde geçer: 4, 26, 36, 38, 40, 42, 43, 44 ve 46. 

masallar  

         4. Masal:Tabi bunlara güvenc verince bunlar özlerıni tilkiye seslim ediyorlar, 

karde� oliyorler. Tilki bunları soru�turmaya teker teker çeker. 

         26. Masal: “Ökız karde� benım derdım daha çohtır. Bah: Neçirvan tezisi 

elındedır, bekliyor beni tutsın, yesın.  

         36. Masal: Nisko hezineyi alıp eve gelmi�. Evin damından içeri ba�ırmi�. 

Annesi sesıni duymi�: “Bız seni kovdıh gine geldın.” demi�. Nisko onlare devlerın 

hezinesıni getırdı�ıni söylemi�; ama bunlar inanmami�ler. Bunın üzerine Nisko, bi 

küp altuni küllekten bo�altmi�. Nisko’nın karde�leri hemen ko�mi�ler, kapiyi 

açmi�ler, Nisko’yi içeri almi�ler. 

         38. Masal: Bu karde�ler gece nobet tutarken birbiriynen dertle�ma�a ba�larlar. 

Derler: “Çohtan biribirımızın yanındeyiz; ama birbirımızi hiç tanımıreh.” Bunlar bir 

sandı�ın yanıne otırırler, dertle�ırler. Karde�ler birbirınden habersız ba�lerınden 

geçenleri anletırler ve karde� oldıhlarıni anlerler. O esnada sandıhten de bir ses gelır. 

Me�ersem analari sandı�ın içindeymi�. 

         40. Masal: Üç karde� o gün Hemit’ın evıne gelırler. Her�ey planlandı�ı gibi 

yapılır. Bu defa da karde�ler derler: “Bızım kariler heç çalı�mazler. Bu kavali bıze 

ver de biraz karilerımızi çalı�tıralım.”  Hemit kavali de onlere satar. 

         42. Masal: Bu altı karde� zemanla büyümi�ler. Hep Allah’a yalvarmi�ler bir 

kız karde�leri olsın diye. Bir müddet geçmi� anaları gine bir erkek karde� do�ırmi�. 

Bunlar geçımlerıni sa�lamak için ba�ka br köye gitmi�ler. 

         43. Masal: Ertesi gün Bikes ile Serfıraz Perihan’i de alarah evlerıne dönmi�ler. 

Perihan’in dev karde�leri buna çoh üzülmi�ler, ama söz vermi�ler, kim onlari güre�te 

yense kız karde�lerıni ona verecah. Mecbur razi olmi�ler. Bin zehmetten sonra 

evlerıne ula�mi�ler. Babaleri bu iki o�liyle �urur duymi�. 

         44. Masal: Bunlari gizlidan dinleyan delikanli de: “Ay baban, güne� anan ve 

yıldız karda�ların için benımle konı�.” demi�. Bunın üzerıne peri kızi konı�mi�. Tabi 

ba�ınden geçanlari bir bir anlatmi�. Üç karde� oldıhlarıni söylemi�.  
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         46. Masal: Eskiden Mehmet diye biri varmi�. Mehmet, çifçiliklen u�ara�ırmi�. 

Onın bi de bi kız karde�i varmi�. Bigün kızkarde�i ö�len vakti terleye ona yemek 

götırırken yolda pınar ba�ınde bi peri yolnıni kesmi�, ondan bi çocıh peydahlamah 

istemi�.  

 

         3.2.1.3.6.6. Bacı: Dört yerde geçer: 21. Masal 

         21. Masal: Dev kız, abesıne der: “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek 

hazırlerem.” Abesi dama çıher, çizmesının içıne arileri doldırer, bacaya bırahır ki 

bacısi zanetsın ordadır, �arki söliyor. Kendisi kaçmi�, bi a�ace çıhmi�. O, 

a�açdayken bacısi di�lerıni keskin etmi�, abesıni yemah için dı�arıi çıhmi�. 

 

         3.2.1.3.6.7. Akrabalar 

               

         3.2.1.3.6.7.1. Dayı: Altmı� üç yerde geçer: 39, 41 ve 46. masallar 

         39. Masal: Cengzeri dayisıni �slama davet eder. Kebul etmer. O de dayisıne 

sava� açar.  

         41. Masal: Bi gün ah�am uyumi� olan Ahmet Dayi, gecenın ilerleyen bi 

seetınde uyhu sersemlı�ıyle uyanmi�, bahmi� ki ineklerden biri yerde çırpıniyormi�.   

 

 

3.2.2. GERKEKÜSTÜ VARLIKLAR 

                              

         Sahip oldukları gerçeküstü güçler sayesinde masallara hareketlilik ve ritm 

kazandıran kahramanlardır. Tüm masallarda oldu�u gibi Mu� masallarında da bi tip 

Kahramanların sayısı fazladır. Ayrıca derledi�imiz masallarının ekseriyetini hayvan 

masalları olu�turdu�u için bu kahramanlara daha sık rastlıyorurz.  

                         

         3.2.2.1. Asıl Gerçeküstü varlıklar 

               

         3.2.2.1.1. Dev: Seksen dört yerde Geçer: 14, 20, 21, 33, 36, 37, 42 ve 43. 

masallar 
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         14. Masal: Dev hemen ona gümü� tasda süt getırer. Kundo sütü içer, dev ana 

der: “Hade yat yavrım.” 

         20. Masal: “Eman Mirza Mıhemed sen niye geldın? Dev �imdi uyaner, senın 

ba�ın keser.”        

         21. Masal: Dev kız, abesıne der: “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek 

hazırlerem.” Abesi dama çıher, çizmesının içıne arileri doldırer, bacaya bırahır ki 

bacısi zanetsın ordadır, �arki söliyor. 

         33. Masal: Dev sanmi�  ki gerçek ta�ın suyıni çıharmi�. Dü�ınmi� demi� en 

iyisi bu adamle arkada� olam. 

         36. Masal: Devler, bi koca kazanda ya� kızartmi�ler Nisko’nın yata�ıne 

dökmi�ler. Sabah olande devler Nisko’dan kurtuldıklerıni dü�ünerek sevınmi�ler. 

         37. Masal: Ah�am, dev yiyecahları alıp gelmi�. Otırıp bir �eyler yemi�, sonra 

da gidip Bedia’nın yanındeki ta�a uzanmi�, uyumi�. Seyfullah ile Sadullah 

gizlendıkleri yerdan çıhmi�, devın gözıne bir �i� batırmi�. 

         42.  Masal: Dev uyanmi�, bahmi� ki etraftan insan kohısi geliyor. Dı�ari 

çıhmi�, ip yuma�ıni görmi�. Hemen ipi takip etmi� etmi� bunların evının kapisıne 

keder gitmi�. 

         43. Masal: Devler oni göriyorlar ve diyorlar: “�nsano�li sen buralarda ne 

geziyorsun. Bu da�ler bızım. Bu semtler bızım. Sen hiç bızım ismımızi 

duymami�sın? 

 

         3.2.2.1.2. Ejderha: Be� yerde geçer: 19. Masal  

         19. Masal: Adam evıne dönerken, ejdiha gine önıne çıhmi�. Demi�: “Ho� 

geldın. Ne getırmi�sen getır payala�tırah.” Ne getırmi�se payla�tırmi�ler. 

                         

         3.2.2.1.3. Peri: Otuz yerde geçer: 37, 42, 44, 46 ve 49. masallar  

         37. Masal: Seyfullah, Melkan Hatun’i görır görmez tanır ve onın bi peri 

oldı�ıni anlar. Bedia’nın annesi ah�am olande onleri perilerın yanıne götırır ve 

durımi anlatır.  

         42. Masal: Ah�ama do�ri bahmi� ki dolabın arhasından dünyalar güzeli, peri 

misali bir kız çıhti. Kız etrafi temizlemi�. Daha sonra da abilerıne yemek hazırlemi�. 
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         44. Masal: O�lan, peri kızıne hep “köyli kızi” diyormi�. Peri kızi de ona 

küsmi�, hiç konı�mami�. Bunın üzerıne o�lan belkim konı�ır diye oni bi odeye 

kapatmi�.  

         46. Masal: Ba�ke bi gün Peri demi�: “Sen çörek yap. Birıne zehir koy. Ah�am 

oni verelım, ölsın.” Tabi Mahmut gine dinlemi�. Ah�am Mehmet eve gelır, kız 

karde�i: “Sana çörek yaptım, oni ye.” der.  

         49. Masal: Peri kızleri demi�ler: “Onın rüyasıne girelım. Ona diyelım kahsın, 

bu karsuyi ilen kafasıni yıhasın. Üç gün buni tekrar etsın saçleri çıhar.” Peri kızleri 

hemen onın rüyasıne girmi�ler.  

 

         3.2.2.1.4. Cin: Dört yerde geçer: 32. masal   

         32. Masal At bir yavri do�ırır. Bir gece hızmetkarı yavriyi emzırma�a gitmi�, 

bahmı� bir cin yavriyi emzırır. 

                         

         3.2.2.1.5. Cadı: Sekiz yerde geçer: 35. masal 

         35. Masal: Cadi kadın da onlari izler, bekler. O kadının kocasi oni öldırma�a 

çıkariyor. Cadi kadın ko�iyor, kadının babasi evıne heber veriyor. 

                         

         3.2.2.2. Sihirli Gücü Olan Varlıklar  

                         

         3.2.2.2.1. Sihirli kanat: Üç yerde geçer: 21. masal 

         21. Masal: �urbete getmi�, evıne dönerken, biri ona iki sihirli kanat vermi�. 

 

         3.2.2.3. Ola�anüstülükler Gösteren Gerçek Varlıklar 

                         

         3.2.2.3.1. Konu�an At: Bir yerde geçer: 15. masal 

         15. Masal: At, onlara der ki: “Menım sahabım, meni götüriyordi da�a, odın 

sırtıma yükliyor getiriyordi.  

                         

         3.2.2.3.2. Konu�an Öküz: Dokuz yerde geçer: 15 ve 26. masallar 

         15. Masal: Ökız der: “Men daha buza�ken meni anamın altına götırerlerdi, süt 

içmah için. 
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         26. Masal: Ökız demi�: “Benım sehıbım beni bırahmi�, diyor  tavlansın, ben 

oni kesem, yiyem. Derdım çohtır” 

                         

         3.2.2.3.3. Konu�an E�ek: Bir yerde geçer: 17. Masal 

         17. Masal: E��ek: “Bana e��ek deme, �eyh E��ek de!” diyor.  

                        

         3.2.2.3.4. Konu�an Tilki:Yedi msalda geçer: 8, 12, 17, 18, 23, 33 ve 47. 

masallar 

         8. Masal: Tılki der: “Bütün etli terafi senın olsın, i�gembesiyle barsahlari bıze 

kalsın.”  

         12. Masal: Bunun üstüne tılki, neneye geler, kuyru�ıni geri ister. 

         17. Masal: Tılki: “E��ek karda� nere gidersen?” der. 

         18. Masal: Tılki çobani oyalam�, ayi de gitmi� koyını yahalamı�, getırmi�. 

Koyıni kesip kavurme yapmi�ler. 

         23. Masal: Tılki demi�: “Men bi hezine bılerem köyın yahınında, hergün fare 

ondan altın çıharır. Ne zaman çıharmaya gıtsem çocıhler itleriyle meni kovaler.” 

         33. Masal: Tılki haber almi�, gelıp devlere demi�: “Sız ne yaptınız? 

         47. Masal: Tıkli, tek bi �ansleri oldı�ıni söylemi�: �çlerınde kim en küçük ise 

oni kendılerıne ziyafet yapacah. Zaten Tılki ile Kurt aralerınde anla�nmi�ler. 

                         

         3.2.2.3.5. Konu�an Kurt: Altı masalda geçer: 8, 17, 18, 23, 31, ve 47. masallar  

         8. Masal: Kurt, koyunun etli kısmıni kendi payıne aler. Gerisıni onlere bırahır. 

Bunun üstıne ayi bi pençe vurer kurda, kurdın gözleri açıler, kuyru�i yere boyınca 

uzaner. 

         17. Masal: Kurt hemen bıraher kaçer. Arkada�larına da: “Kaçııın” der.  

         18. Masal: Kurt diyor: “Men hesteyım ve menım ilacım felan sürinın arhasın- 

daki kere koyındır.” 

         23. Masal: Kurt de demi�: “Men de bi kere koyın bılerem eti her derde devadır. 

Bi türli oni almah nesip olmadi.” 

         31. Masal: Kurt, bir zemen sonra  gine getmi�, kapiyi çalmi�, sesıni keçinın 

sesıne benzeterek demi�: “Kalkalisk’im, Belbelisk’im ananız getti yayleye, süt 

doldırdi memeye, döndi yavrilarıne kapıyi açın.” 
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         47. Masal: Kurt demi�: “Meni hiç i�in içine katmayın. Ben zaten sızın 

dayinızım. Ya�liyım. Sız kendi aranızde en küçügi bulın.” 

 

         3.2.2.3.6. Konu�an Ayi: Yedi masalda geçer: 5, 8, 10, 18, 23 ve 32. masallar 

         5. Masal: Ayi çuvale girer, Farıs Amce çuvalın a�zıni eyice ba�ler. Elıne 

balteyi aler, ayiyi parçe parçe eder, onden kurtıler. 

         8. Masal: Ayi der: “Sen bu akli kimden aldın?” 

         10. Masal:  Bi ayi görer. Ayi oni aler, götürer ve onınla evlener. Aradan bi 

zeman geçer. Bi çocıhları oler. Bu çocıh, yari ayidir yari insan.  

         18. Masal: Ayi ile tılki demi�: “Hani bız onı nasıl getıreca�ız?” 

         23. Masal: Ayi demi�: “Men de bi siyah da� bılerem, köyın üst terefınde, 

romatizmeye eyi gelır. Ne zeman uzanma�a gıtsem meni de itler kovaler.”  

         32. Masal: Ayi demi�: “Eger görersen benım de hestelı�ımın çarasını sor.” 

 

         3.2.2.3.7. Konu�an Horoz: �ki masalda geçer: 4 ve 17. masallar 

         4. Masal: Tıkli bunları soru�turmaya teker teker çeker. Önce horozi çe�ıriyor, 

der: “O nedi sen vakitsız ezan ohersen?”  

         17. Masal: Giderler bi horoza ras gelırler. Horoz: “E��ek karda� nere 

gidersen?” der. 

 

         3.2.2.3.8. Konu�an Tav�an: �ki masalda geçer: 26 ve 40. masallar 

         26. Masal: Tav�an demi�: “Ökız karde� benım derdım daha çohtır. Bah: 

Neçirvan tezisi elındedır, bekliyor beni tutsın, yesın. 

         40. Masal: Tav�ana demi�ler: “Git heber ver. Ah�ama mısafır vardır.” Tabi 

heyvan bu nasıl heber versın? 

 

         3.2.2.3.9. Konu�an Tosba�a: iki masalda geçer: 17 ve 26. masallar 

         17. Masal: Tosba�e: “�eyh E��ek nere gidersen?” 

         26. Masal: Tosba�e de benım arhamdedır, diyor: “Sen burada kahmasan ben 

seni sikerem.” 

 

         3.2.2.3.10. Konu�an Keçi: �ki masalda geçer: 12 ve 31. masallar 
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         12. Masal: Tılki gidiyor: “Geçi geçi man süt ver” diyor. Geçi: “Get mana ot 

getır” diyor.  

         31. Masal: Geçi one demi� �eraite gidah. Gitmi�ler �eraite. Her�eyi melleye 

anlatmi�ler. 

 

         3.2.2.3.11. Konu�an Yılan: Üç masalda geçer: 15, 30 ve 46. masallar 

         15. Masal: Adam de �evkete geliyor gidiyor ilani kurtariyor. �lan birden onın 

boynına dolanır: “Seni ısıraca�ım.” diyor. 

         30. Masal: Birgün padi�a  ile veziri bir has bahçede otırmi�ler. Padi�anın 

uyhusi gelmi�, uyumi�. Veziri bahmi� bir ilan gelmi� oni ısırma�a. Vezir ele aldı 

kılıncıni ilanı vurma�a. Vezir ilane saldırınce ilan kendıni a�a�i atmi�, bahçede 

kaybolmi�tir. 

         46. Masal: Kari koce tekrar plan kurmi�ler. Bu sefer Peri, ilan olıp e�ikte 

sahlanacah. Ah�am Mehmet gelınce oni ayahlerınden isıracah. 

                       

         3.2.2.3.12. Konu�an Kedi: Bir masalda geçer: 10. masal 

         9. Masal: Kedi: “Heç merahlanma! Padi�aha bir bela gelmi�tir. Yahında ati 

öler, ikimize de bol rızk çıhar.” der. Padi�ahın hızmetkarı onların dilınde anladı�i 

için güler. 

 

         3.2.2.3.13. Konu�an Köpek: Bir masalda geçer: 9. masal  

         9. Masal: Köpek kediye der: “Hani at ölerdi, bize rızk çıhardi?” Kedi: 

“Merahlanma! Yahında padi�ahın camı�i öler, bize bol rızk çıher.” der. 

 

 3.2.3. HAYVANLAR 

         

         Sesti�imiz masalların ço�unlukla hayvan masalları olması sebebiyle gerek 

masal kahramanı ve gerekse di�er �ekillerde yöreye uyumlu birçok hayvan adı geçer. 

Bu hayvanlar, ço�unlukla yöreye uyum sa�lamı� hayvanlar olmakla birlikte di�er alt 

ba�lıklarda görece�imiz farklı türlerde de olabilmektedir. 

 

         3.2.3.1. Ehil /Evcil Hayvanlar 
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         Bu gruptaki hayvanlar, gündelik hayatta insanların bir �ekilde ya etinde ya 

sütünden ya da yününden veya fiziksel gücünden istifade etti�i hayvanlarla kedi-

köpek gibi hayvanlar yer alır. 

 

         3.2.3.1.1. At: Altı masalda geçer: 9, 21, 32, 38, 42 ve 43. masallar 

         9. Masal: Hızmetkar olani padi�aha söyler, padi�ah hemen atıni meydane 

çıharer, sater.   

         21. Masal: Bacısi gelmi�, abesının atıni tutmi�, götırmi� ot verma�a. Ati içeri 

çekmi�, bi aya�ıni yemi�. 

         32. Masal:  Bi zamanda bir padi�a, bir ati varmi� bir de hızmetkarı. At bir yavri 

do�ırır. 

         38. Masal: Elınde sadece yata�i ve ati kalmi�. Bunlari de vermemah için 

köyınden ayrılma�a karar verır. 

         42. Masal: Pa�anın o�li atıne su vermah için dereye inmi�. Ati su içmedan 

birden geriye ba�ıni kaldırmi�, ki�nemi�. 

         43 .Masal: Zemanın birısınde bi a�a varmi�. A�anın bi hanımi, bi ati, bi de 

tazisi varmi�. Tabi ne aylesıne çocıh, ne de atıne ve tazisıne yavri olırmi�. 

 

         3.2.3.1.2. Buza�ı: �ki masalda geçer: 14 ve 15. masallar 

         14. Masal: Tavana asili olan buza�ısıni Kundo zanneder. Kızgın ate�e bir �i� 

koyer, çıharer ona batırer. 

         15. Masal: Ökız der: “Men daha buza�ken meni anamın altına götırerlerdi, süt 

içmah için. Daha a�zıma süt gelmedan yüzüme bi tokat vurırlerdi, bırahmırlardi süti 

içem.  

 

         3.2.3.1.3. E�ek: Bir masalda geçer: 17. masal 

         17. Masal: Bi e��ek varmi�. Bigün sahabıne küser, alır ba�ıni gider. Yolda bi 

tılkiye ras gelır. 

                       

         3.2.3.1.4. Horoz: iki msalda geçer: 4 ve 17. masallar 

         4. Masal: Önce horozi çe�ıriyor, der: “O nedi sen vakitsız ezan ohersen?” 

Horoz, daha cevap vermeden horozın  kafasıni keser yer. 
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         17. Masal: Kurtler e��egin sesıni duyınca hemen gelırler. Horoz korhudan 

e��egın sırtına çıher, ötma�a ba�ler 

 

         3.2.3.1.5. �nek: �ki masalda geçer: 14 ve 41. masallar 

         14. Masal: “Senın bu ineklerin bırahmer yatım.” Dev gider bu sefer tüm 

inekleri keser, bi tane buza�i bıraher. 

         41. Masal: Meco A�a’nın canınden çoh sevdı�i iki güzel inegi varmi�. Bi gün 

bu ineklerden biri hestelenmi�. Bunın üzerıne Meco A�a, Ahmet Dayi’ye heste inege 

iyi bahmasıni söylemi�. 

 

         3.2.3.1.6. Keçi: �ki masalda geçiyor: 12 ve 31. masallar 

         12. Masal: Tılki gidiyor: “Geçi geçi man süt ver” diyor. Geçi: “Get mana ot 

getır” diyor. 

         31. Masal: Geçi one demi� �eraite gidah. Gitmi�ler �eraite. Her�eyi melleye 

anlatmi�ler. Melle onlare demi�: “Gidın fılan gün gelın.” Geçi getmi� güzel bi 

kovada yo�ırt getırmi�. 

                       

         3.2.3.1.7. Koç: Üç masalda geçer: 22, 29 ve 34. masallar 

         22. Masal: Adamın biri karısıni  denemah için bi plan kurmi�. Bi koç satın 

almi�, kesmi�, bi torbeye koymi�, evıne götürmi�. Karisıne demi�: “Men bi adam 

öldırdım, ne yapah?” Oni almi�ler ahure gömmi�ler. 

         29. Masal: Padi�ah cemeetiyle gelmi�. Kız çıhmi� meydane, demi� benım 

kelenım: “20 koyin, 30 koç; 50 at, 70 yehte; 90 feraset, 100 akıl...” 

         34. Masal: Demi�: “Bunlari ne pi�ırersız? Alın size bu koçlari kesın.” Koçlari 

kesmi�ler, pi�ırup yemi�ler. Adam sonra demi�: “Ya benım koçlarımi verersız ya da 

gelıni.” Mecbur kalmi�ler gelıni vermi�ler. 

 

         3.2.3.1.8. Koyun: Altı masalda geçer: 8, 18, 23, 29, 39 ve 48. masallar 

         8. Masal: Giderler özlerıne süriden bi koyın çalerler. Getırerler, aralerınde 

payla�erler. Ayi kurda der: “Sen payla�!” Kurt, koyınun etli kısmıni kendi payıne 

aler. 
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         18. Masal: Tılki çobani oyalam�, ayi de gitmi� koyını yahalamı�, getırmi�. 

Koyıni kesip kavurme yapmi�ler. 

         23. Masal: Adam köyıne dönmi�. Hezineyi çıharmi�, siyah da�i evının önıne 

getirmi�, getmi� kere koyıni de satın almi�. 

         29. Masal: Kız demi�: “Belese kolay. Get iki tene eyni kiloda koyın al. Onlerın 

arasıne bir kurt ba�le, yalnız kurdın a�zi koyınlere yetı�mesın.  

         39. Masal: Bir gün Cengzeri ile dayisi beraber çobanlı�e çıharler. Cengzeri 

koyınlerın sütüni sa�ar, dayisine vermah ister. 

         48. Masal: Uyanıh adam, önınde bi süri koyınle evıne dönmi�, onlerın 

arhasınde. Köyliler iyicen �a�ırmi�ler. 

 

         3.2.3.1.9. Köpek: Dört masalda geçer: 5, 9, 11 ve 27. masallar 

         5. Masal: Farıs Amca der: “Ben gıtlıh senesi acımden köpek yavrisıni 

yemi�em. �imdi seni görınce havler, geler seni yema�a.” 

         9. Masal: Köpek gine kızarah geler: “Hani camu� ölecahti, bize bol rızk 

çıhacahti?” der.  

         11. Masal: Köpek sesleri duyıler. Kadin diyer: “Bele hav hav deme Temmo! 

Yarına dügünüm olcah, sana da bi parçe et  dü�er emmo” 

         27. Masal: Padi�a cezaya göre -kurdi bo�an köpekler vardi- Onlara bırahırdi, 

onlari bo�ardi. Bi de heyvanların a�ıh kemigıni insanların �aka�ının her iki yanına 

koyar, mengen ile sıharmi�, ta ki ölsın. 

 

         3.2.3.1.10. Öküz: Üç masalda geçer: 6, 15 ve 36. masallar 

         6. Masal: Çifti de kırer, okızleri önüne aler, geler eve. A�aya der: “Senın ba�ın 

yesin! 

         15. Masal: Giderler okıze ras gelırler. Okıze derler: “Bir �erietımız var.” Ökız 

diyor: “Söyleyın.” Adam anlatır, der: “Hel mesele bele… Sen ne dersen?” 

         36. Masal: Nisko, onlerın yanıne gitmi�, babasının yemek yapmah için 

okızlerden birini kesmelerıni istedı�ıni söylemi�. Bunler de Nisko’ya inanmi�ler ve 

bi okızi kesip yemi�ler. 

 

         3.2.3.1.11. Tavuk: �ki masalda geçer: 14 ve 33. masallar 
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         14. Masal: “Senın bu tavuhların bırahmer yatım.” Dev, tavuhların hepsının 

ba�ini keser. Gine onı yatırma�a çalı�er.  

         33. Masal: Korkak Ali dermi�: “Tavuhlar, ku�lar meni yer.” Karisi ba�ına bi 

pilan kurmi�, oni di�ari çıharmak için. 

 

         3.2.3.1.12. Tazı: Bir masalda geçer: 6. masal 

         6. Masal: A�a der: “Tazim nerde durdiyse orda çif sür.” Tazi gider bir keyanın 

üstünde durer. Eee… Orda çift olmer tabi. Çako vurer, taziyi geberter. 

 

         3.2.3.2. Vah�i Hayvanlar 

         Vah�i hayvanların bir kısmını “Ola�aüstü Özellikler Gösteren Gerçek 

Varlıklar” ba�lı�ı altında vermi�tik. Bunların dı�ında ayrıca Mu� masallarında 

yörenin yaban hayatına bir �ekilde uyum sa�lamı�, halkın bildi�i-tanıdı�ı ve daha 

çok av hayatında kar�ıla�tı�ı di�er hayvanlar verilmi�tir. 

                       

         3.2.3.2.1. Aslan: Bir masalda geçer: 21. masal 

         21. Masal:A�aca çıkmı� olan abisini yeme�e çalı�an kızı bir aslanla bir kaplan 

gelır, kızi parça parça eder, böylece de adam kurtılır… 

                      

         3.2.3.2.2. Ayı: Yedi Masalda geçer: 5, 8, 10, 18, 23, 31 ve 32. masallar  

         5. Masal: Ayi çuvale girer, Farıs Amce çuvalın a�zıni eyice ba�ler. Elıne 

balteyi aler, ayiyi parçe parçe eder, onden kurtıler. 

         8. Masal: Ayi der: “Sen bu akli kimden aldın?” Tılki der:  “Yerde boyli boyıne 

yatan kurdın açılmi� gözlerınden bi de hereketsız kuyrı�ından…” 

         10. Masal: Ayi, çıhıyor et getırma�a. Kapiye de kocaman bir da� bırahır. 

Zeyne, kaçıp kurtulmah ister feket ta�i kaldıramer. 

         18. Masal: Ayi tılkiye demi�: “Sen çobani oyale men de koyıni alacam.” Tılki 

çobani oyalam�, ayi de gitmi� koyını yahalamı�, getırmi�. 

         23. Masal: Adam bahmı� ki bi tılki, bi kurt, bi  de ayi  gelmi�. Adam 

sahlanmi�, sessızce onlari dinlemi�. 

         31. Masal: Ayi der: “Görmedım, yemedım. Get kurde sor.” 
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         32. Masal: Devletıni aramaya çıkan adam yolda bi ayiye ras gelmi�. Ayi sor 

mi�  “Nere gidersen?”  Hızmetkar: “Devletımi arama�a çıhmi�em.” demi�. 

 

         3.2.3.2.3. Kaplan: Bir masalda geçer: 21. masal 

         21. Masal: Bi aslanla bi kaplan geler, kızi parçe parçe eder, belece de adam 

kurtıler… 

 

         3.2.3.2.4. Kurt: Sekiz masalda geçer: 8, 17 23, 29, 31, 38 ve 47. masallar 

         8. Masal: Kurt, koyınun etli kısmıni kendi payıne aler. Gerisıni onlere bırahır. 

         17. Masal: Kurt ba�ıni e��egin bacahlari arasından uzater, ta�a�ını tuter. E��ek 

bi çifte ater kurdın di�ini kırer. 

         23. Masal: Kurt de demi�: “Men de bi kere koyın bılerem eti her derde devadır. 

         29. Masal: Onlerın arasıne bir kurt ba�le, yalnız kurdın a�zi koyınlere 

yetı�mesın. 

         31. Masal: Kurt aya�ıni göstermi�, bahmi�ler analari degil. Kapiyi açmami�ler. 

         38. Masal: Kurt zorda kalınca çocı�i bırahıp kaçar. Böylece çocıh kurtılmi� 

olır, avcilerın elıne dü�er. 

         47. Masal: Kurt hemen demi�: “Ma�allah! Hiç ya�ıni göstermısen. Ya�ın epey 

çohmi�. 

 

         3.2.3.2.5. Tilki:Yedi masalda geçer: 8, 12, 17, 18, 23, 25 ve 33. masallar 

         8. Masal: Bi gün bi ayi, bi kurt bi de tılki arkada� olerler. Bunlar acıherler. 

Giderler özlerıne süriden bi koyın çalerler. 

         12. Masal: Nene, tıkliye bir tuzah kurmak istiyor. Kapinın arhasıne sahlaniyor. 

Tılki gelende kuyru�ıne bi “das” vurup kuyrı�ını kesiyor.  

         17. Masal: Tılkise  korhudan e��egin etrafında döner – dolaner. 

         18. Masal: Tılki ba�ırmi�: “Gaba� men seni bırahmi�em sen de meni bırah.” 

Gaba�la bızım Tılki beraber suyun dibıne girmi�, belece tıkli de bo�ılmi�. 

         23. Masal: Ah�am olande ayi, kurt ile tılki gelmi�. Birbirlerıne demi�ler bızım 

söyledı�ımız her�ey kayibolmi�. 

         25. Masal: Da� tılkisi oveda ya�eyana demi�: “Av mevsımidır. Tuzaha 

dü�ersen ne yaparsın?”  
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         33. Masal: Tılki ayahlarıne ba�li oldı�ı için sa�a-sola, ta�lara çarpmi�, çarpmi� 

gebermi�. Devler de kaçıp kurtılmi�ler. 

 

         3.2.3.3. Ku�lar 

         Mu� masallarında en çok rastlanan ku�lar bayku�, güvercin, karga, kırlangıç, 

ku�, leylek, �ahin vb. di�er ku�lardır. 

 

         3.2.3.3.1. Bayku�: Bir masalda geçer: 6. masal 

         6. Masal: Kari der: “Ben giderem a�acın ba�ına bayku� gibi öterem. Çako’ya 

dereh bah bayku�ler öter, senın müddetın bitti. Git evıne.” 

 

         3.2.3.3.2. Güvercin: Bir masalda geçer: 38. masal 

         38. Masal: Oranın ededıne göre ölen bir padi�ahtan sonra havaya bir güvercin 

bırahılırmı�, güvercin kimin ba�ıne konarse padi�ah da o olırmi�. 

            

         3.2.3.3.3. Karga: Bir masalda geçer: 34. masal 

         34. Masal: Bigün bi adam yolda giderken bahmi� bi karganın aya�ıne bi dikan 

batmi�. Herıne oni çıharmi�. Dikani cebıne koymi�, getmi�. 

 

         3.2.3.3.4. Kırlangıç: Bir masalda geçer: 3. masal 

         3. Masal: Kırlangıç gider baher her yer çayır çimendır, ye�illıhdır. Çimenler 

diz boyidır. Döner geler, leylege heber verer. 

 

         3.2.3.3.5. Ku�: Üç masalda geçer: 2, 14 ve 33. masallar 

         2. Masal: Pire gider, bahar ku� da yuvasınde ölmi�. 

         14. Masal: Dev, ku� tüyünden yatah onlare bırahır. “Yatın” der. 

         33. Masal: Korhah Ali ba�ırmi�, ça�ırmi�. Demi�: “Aman hevar ku�ler, 

kurtler, heyvanatler beni yedi. Kapiyi açın.” Karısi bir türli kapiyi açmami�. 

                       

         3.2.3.3.6. Leylek: Bir masalda geçer: 3. masal 

         3. Masal: Leylek de yayleye gider, baher çimen yohdur. Ye�illıh ancah 

ayahları ni kapater, daha tam bahar de degildir. 
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         3.2.3.3.7. �ahin: Bir masalda geçer: 26. masal 

         26. Masal: �ahan da bekliyor diyor ‘tav�an kahsın, ben oni yahaliyem, yiyem.  

          

         3.2.3.4. Di�er Hayvanlar 

         Bu bölüme de, geçen üç bölüme dahil olmayan di�er hayvanlar alınmı�tır. 

Balık, fare/sıçan, sinek, yılan vb. gibi. 

 

         3.2.3.4.1. Balık: �ki masalda geçer: 24 ve 44. masallar 

         24. Masal: Kadın kocesınden evvel getmi� terlenın degi�ik yerlerıne balıh 

sahlamı�. Adam tarlesıni sürerken balıhlar çıhmı�. 

         44. Masal: Yuhardan gelen balıh torlerıni görınce: “Eceba dünya nasıl? Bu 

torlere balıh yerıne bız tahılıp çıhsah ne olacah?” demi�ler. 

 

         3.2.3.4.2. Fare: Bir masalda geçer: 23. masal 

         23. Masal: Tılki demi�: “Men bi hezine bılerem köyın yahınında, hergün fare 

ondan altın çıharır. 

 

         3.2.3.4.3. Sıçan: Bir masalda geçer: 16. masal 

         16. Masal: Siçan sahlandı�ı tehtenın altınden çıhar, bi perçe kemik alır, kaçer. 

Gelır baher Kez Hatun çemure batmi�. 

 

         3.2.3.4.4. Sinek: �ki masalda geçer: 15 ve 39. masallar 

         15. Masal: At der ki: “Eve gelınce üzerimdeki semeri kaldırır-sırtım hep yar 

idi-bi ilaç vurmadan salıverırdi. Ah�ama keder sinekler meni yerdi…�sır, heç 

affetme!” 

         39. Masal: Cengzeri bahar ki bir sinek dayisinın burnınden çıhtıi, gitti 

kavalınden geçerah yan terefte bulınan harabenın altındeki bir ta�ın etrafınde 

dola�arah tekrar kavalın içinden dayisinin burnıne girdi. 

 

         3.2.3.4.5. Yılan: Üç masalda geçer: 15, 30 ve 46. masallar 
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         15. Masal: Adam de �evkete geliyor gidiyor ilani kurtariyor. �lan birden onın 

boynına dolanır: “Seni ısıraca�ım.” diyor.  

         30. Masal: Vezir ilane saldırınce ilan kendıni a�a�i atmi�, bahçede 

kaybolmi�tir. 

         46. Masal: O gün ilan �eklıne giren Peri, Mehmet’i isıramez. Kari koce tekrar 

plan kurmi�ler. Bu sefer Peri, ilan olıp e�ikte sahlanacah. 

 

 

3.3. MEKÂN 

 

         Masal mekânını, geni� mekân ve dar mekân olmal üzere iki alt ba�lıkta 

inceleyebiliriz. 

 

         3.3.1. Geni� Mekânlar 

         Masallar, do�ası gere�i daha çok geni� mekânlarda geçer. Mekân geni�li�i, 

tabii olarak anlatıcıya anlatım kolaylı�ı sa�lar. Masal mekânı olarak bildi�imiz, 

ço�unlukla hayalî ve büyülü, kimi zamanda co�rafik anlamda gerçek; ama 

tasavvurda yine muhayyel mekânlar sözkonusu: Kaf Da�ı, Çin-Maçin, Ba�dat vb. 

gibi. 

 

         3.3.1.1. Türkiye Sınırları �çinde Olan Mekânlar 

         Mu� masallarında özel anlamda çok fazla da yer isimlerine 

rastlanılmamaktadır. Bununla birlikte yine de masalların anlatılıdı�ı Mu� ve civar yer 

adları, az da olsa di�er bazı illerimizin adları geçmektedir. 

 

         3.3.1.1.1. �stanbul: Bir masalda geçer: 50. masal 

         50. Masal: Kız, gitmi� �stanbuldeki birlıgıne teslim olmi�, eskerlıh kıyafetlerıni 

giymi�, eskerlerın içine girmi�. 

                       

         3.3.1.1.2. Kirvay Yaylası: Bir masalda geçer: 2. Masal 

         2. Masal: Pire bi gün geçileri aler, Kirvay yaylesıne çıher.  
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         3.3.1.1.3. Kozma Da�ı: Bir masalda geçer: 31. masal  

         31. Masal: Millet Kozme Da�ı’ne yaylaya getmi�, geri gelerken ya�li bi 

nenenın topal geçisi vardır, oni orda unutmi�ler.  

                      

         3.3.1.1.4. Mu�: Bir masalda geçer: 27. masal 

         27. Masal: Bızım bu Mu� tereflerde bi pa�a varmi�. Çoh �iddetli cezalar 

verırmi�. 

 

         3.3.1.1.5. Varto (Gımgım): Bir maslda geçer: 50 masal 

         50. Masal: Babasının yerine askere giden kız, uzun bi yolcılıhten sonra 

memleketi olan Gımgım’e varır. Oni gören ya�li babasi çoh sevınır. Böle bi kızi 

oldı�ı içın çoh me�rur olır. 

 

         3.3.1.2. Türkiye Sınırları Dı�ında Olan Mekânlar 

         Bu mekânlar da Hac/Hicaz, Kaf da�ı, �am vb. gibi yerler olup ya hayalî masal 

mekânlarıdır veya gerçekte var olup bir �ekilde halkın teveccühünü kazanmı� 

yerlerdir.  

 

         3.3.1.2.1. Hac: Bir masalda geçer: 47. masal 

         47. Masal: Bunlar Hece gidecahlarıni söylemi�ler. Hediseyi anlatmi�ler. Katır 

dü�ünmi�, ta�ınmi�: “Heklisınız. Ya�landıh. Hem çoh günahlarımız var. 

 

         3.3.1.2.2. Hicaz: Bir masalda geçer: 47. masal 

         47. Masal: Katır dü�ünmi�, ta�ınmi�: “Heklisınız. Ya�landıh. Hem çoh 

günahlarımız var. Töbe zemani gelmi�. Meni de aranıze almırsız? Arkada� olah, 

beraber Hicaze gidah” demi�. 

 

         3.3.1.2.3. �am: Bir masalda geçer: 19. masal 

         19. Masal: Ejdiha demi�: “Madem öledır o zeman �u iki kıli al, �am �ehrıne 

get. O �eher pa�asının kızi hestedır. 

 

         3.3.2. Dar Mekânlar 
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         Ölçüm olarak geni� veya dar, birçok mekân bu ba�lık altında verilmi�tir. 

 

         3.3.2.1. Açık Dar Mekânlar 

         Mu� masallarında geçen belli ba�lı açık dar mekânlar �unlardır. 

 

         3.3.2.1.1. Ada: Bir masalda geçer: 37. masal 

         37. Masal: Fırtınaden sonreki gün bahmi�ler ki uzahtan bi ada görünmi�. Hem 

yiyecah almah hem de gemilerıni temir etmah için hem de belki Melkan Hatun’i 

bulmah ümidi ile o adaye gitmi�ler. 

                       

         3.3.2.1.2. Bahçe: Üç masalda geçer: 13, 30 ve 37. masallar 

         13. Masal: Adam diyor: “Senın o�lın bu adrese gelsın, böyük Selimın yanıne. 

(Allah böyüktür.) Nenegilin de ho� bir elma bahçeleri varmi�. 

         30. Masal: Birgün padi�a  ile veziri bir has bahçede otırmi�ler. Padi�anın 

uyhusi gelmi�, uyumi�. Veziri bahmi� bir ilan gelmi� oni ısırma�a. 

         37. Masal: Aradan bir hefte ge�tıhtan sonra Seyfullah, irem bahçesının oldı�ı 

yere gider. 

 

         3.3.2.1.3. Çar�ı: Dört masalda geçer: 7, 19, 40 ve 44. masallar 

         7. Masal: Bir gün bi adam çar�ide  geziyor, diyor: “Aklım çohtır, malım yohtır; 

aklım çohtır malım yohtır.” 

         19. Masal: Adam �ehre girmi�, �am çar�isınde ba�ırmi�, gezmi� demi�: “Men 

tohtorım, men tohtorım.” Buni i�ıtan biri, getmi� pa�aya malumat vermi�. 

         40. Masal: Hemit, köyden süt getırır. Sütünü satma�a çalı�ır. Çar�inın ba�ınde 

ne fiyet verılırse çar�inın sonınde de eyni fiyet verılır. 

         44. Masal: Peri kızi bi gün diyor: “Küpler yanıme gelın!” �ki tene küp hemen 

yanıne gelır. Onlara çar�iye gitmelerıni emr ediyor. Biri balla dolıp gelecah birisi de 

ya�la dolıp gelecah. 

 

         3.3.2.1.4. Çayır-çimen: Üç masalda geçer: 3, 32 ve 47. masallar 

         3. Masal: Kırlangıç gider baher her yer çayir çimendır, ye�illıhdır. Çimenler 

diz boyidır. Döner geler, leyleke heber verer. 
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         32. Masal: Adam getmi� getmi�, çoh keder getmi�. Kaf da�ıne ula�mi�. 

Bahmi� ki devleti orde çayir çimenler içinde  sefa eder. 

         47. Masal: �ki arkada� birlik yole çıhmi�ler. Bi müddet yürümi�ler, çayir 

çimenler içınde bi katır görmi�ler. 

 

         3.3.2.1.5. Çe�me: Üç masalda geçer: 12, 14 ve 33. masallar 

         12. Masal: Suyı çe�meden alıyor veriyor ır�ate. Ir�atten ot alıyır veriyor 

geçiye. Geçiden de süt alıyor veriyor Nene’ye. Nene, tılkinin kuyrı�ını süsliyor 

püsliyor.  

         14. Masal: Dev, çe�meye gider ki ona elekte su getıre. O zeman Kundo hemen 

arhada�larını uyndırer. “Kaçın gidelem yoksa bu dev bızi yer” diyer. 

         33. Masal: Su getirme sırasi Korhah Ali’ye gelmi�. Demi�: “Hele man kürek-

kazma verın. Gidem çe�meyi yerınden kaldırem getırem. Nedır bu, böle hergün su 

ta�ıyaca�ım.”  

 

         3.3.2.1.6. Da�: On bir masalda geçer: 15, 19, 25, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42 ve 

43. masallar 

         15. Masal: At, onlara der ki: “Menım sahabım, meni götüriyordi da�a, odın 

sırtıma yükliyor getiriyordi. Eve gelınce üzerimdeki semeri kaldırır-sırtım hep yar 

idi-bi ilaç vurmadan salıverırdi. 

         19. Masal: Adam �ürbete çalı�ma�a gitmi�. Tabi yolı bi da�dan geçmi�. 

         25. Masal: Bi zemanlar iki tılki varmi�. Bunlar arkada�mi�. Biri da�de 

ya�armi�, digeri oveda ya�armi�. 

         31. Masal: Millet Kozme Da�ı’ne yaylaya getmi�, geri gelerken ya�li bi 

nenenın topal geçisi vardır, oni orda unutmi�ler.  

         32. Masal: Cin demı�: “Senın devletın kaf da�ının arhasındadır. 

         34. Masal: Getmi� getmi� bi da�e. Bahmi� çobanler açtır. Ekmegıni çobanlere 

vermi�, çobanler ekmegi yemi�.  

         37. Masal: O, ormanın arhasından görünen da�ın arhasından otırıyormi�. 

Buranın padi�ahi onın babasiymi�. 

         39. Masal: Cengzeri oni giydi�i gün da�de üç tene ceylane ras gelır ve onlerın 

pe�ıne verır. 
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         41. Masal: Cellatler Ahmet Dayi’yi almi�, bi yüksek da�ın etegıne götürmi�. 

         42. masal: Bir de bahmi� ki iki da�ın arasınde bir duman yükselır. Fatma oraya 

gidip bahmi� iki odali bir ev vardır. 

         43. Masal: Devler oni göriyorlar ve diyorlar: “�nsano�li sen buralarda ne 

geziyorsun. Bu da�ler bızım. Bu ta�ler bızım. 

                       

         3.3.2.1.7. Dam: Dört masalda geçer: 21, 31, 36 ve 42. masallar 

         21. Masal: Dev kız, abesıne der: “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek 

hazırlerem.” Abesi dama çıher, çizmesının içıne arileri doldırer, bacaya bırahır ki 

bacısi zanetsın ordadır, �arki söliyor. 

         31. Masal:  Getmi� ayinın damınen çıhmi�, ayi demi�: “O kimdır tep tep eder 

rep rep eder yedi sülelesının a�zıne sıçer!” 

         36. Masal: Nisko hezineyi alıp eve gelmi�. Evin damından içeri ba�ırmi�. 

Annesi sesıni duymi�: “Bız seni kovdıh gine geldın.” demi�. 

         42. Masal: �lk nöbeti küçük karde� Ali tutmi�. Çıhmi� damın üstünde 

sahlanmi�. Ah�ama keder evın içini gözlemi�. 

 

         3.3.2.1.8. Deniz: Be� masalda geçer: 7, 37, 39, 40 ve 48. masallar  

         7. Masal: Gece olınca denızden çe�itli heyvanatlar, a�ızlarında inci 

boncuhlarla, mücevheratla çihiyor. 

         37. Masal: Hz. Süleyman kızın adının Melkan Hatun oldı�ını ve çoh uzahlarda, 

denızlerın ortasında bir adada oldı�ını söylemi�. 

         39. Masal: Dayısı Cengzeri’ye der: “Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir denızın 

üzerındeki yedi delikli bir köpriden geçtım. Ta�lıh bir alande, bir ta�ın altınde bir 

hezine gördüm.” 

         40. Masal: Üç karde� gelıp Hemit’ın elbisesıni giyen çobani Hemit zanederah 

alıp bir denızın kenarındeki uçırımdan denıze atarlar. 

         48. Masal: Köyliler iyicen �a�ırmi�ler. “Bız seni denıze attıh. Sen nasıl 

ölmedın? Hem bu heyvanleri nerden getırdın?” demi�ler. 

 

         3.3.2.1.9. Duvar: �ki masalda geçer: 29 ve 39. masallar 
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         29. Masal: Vezir eve girande adama demi�: “Senın evın duvari iyi örılmi�; ama 

bir ta�i yamuhtır.(Adamın kızının gözi �a�imi�.) Kız cevap vermi�: “ Duvar çoh 

sa�lamse bir ta�ın zerari olmaz. 

         39. Masal: ��çiler yedi gün çalı�tıhtan sonra bunlerın kafasıni keser, kafalerıni 

duvarde sahlar. 

 

         3.3.2.1.10. Göl/Göl Kenarı: Bir yerde, 49. masalda geçer. 

         49. Masal: Kar sularının olu�tırdı�ı bi küçük gölın kenarıne otırmi�, sude 

kendıni seyretmi�. 

 

         3.3.2.1.11. Kasaba: Bir masalda geçer: 43. masal  

         43. Masal: Tabi bu adam köy köy, kasaba kasaba geziyormi�, derdıne bir çare 

bulmah için. 

 

         3.3.2.1.12. Kuyu: �ki masalda geçer: 18 ve 44. masallar 

         18. Masal: Koyıni kesip kavurme yapmi�ler. Birazıni kurda vermi�ler, gerisini 

tenekeye koyıp kuyulami�ler. 

         44. Masal: Sırasıylen delikanlinın üç kız karde�i de evın i�lerıni yaparken 

benzer �eylerle kar�ile�mi�ler. Kimsi seket kalmi�, kimisi de su kuyisınde bo�ılmi�. 

 

         3.3.2.1.13. Delik ( Kovuk): Üç masalda geçer: 39, 42 ve 43. masallar  

         39. Masal: Cengzeri Karısıne der ki: “Onler keleye girince sen kapiyi dı�ardan 

üstlerıne kapat ve bu ate�i �u delikten cephaneye at, kaç! 

         42. Masal: Fatma barma�ıni delikten uzatmi�. Dev de onın barma�ıni emmi�. 

Eme eme kız bayilmi�. 

         43. Masal: Bikes: “Bismillah” demi�. Yedi kıliç darbesi vurmi�. Canpola’yi 

öldırmi�. Kafasi yuvarlanmi�, bir a�acın kovu�ıne girmi�. 

          

         3.3.2.1.14. Köy/ Köy Meydanı: On masalda geçer: 23, 29, 38, 40 41, 42, 43, 

45, 48 ve 50. masallar  

         23. Masal: Tılki demi�: “Men bi hezine bılerem köyın yahınında, hergün fare 

ondan altın çıharır. Ne zaman çıharmaya gıtsem çocıhler itleriyle meni kovaler.”  
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         29. Masal: Yolda gidiyorlar. Vezir köyliye diyor: “Birimiz merdivan olah, 

digeri de onın üzerıne çıhsın.”  

         38. Masal: Bu adamın iki çocı�ı ile karısi vardır. Bir gün köyi terk ederek yola  

koyılırler. 

         40. Masal: Bi gün akılli bi adam olan Hemit, köyden süt getırır. 

         41. Masal: Az gitmi�, çoh gitmi�. Yolda bi köye mısafır kalmi�. Ev sahıbi 

Ahmet Dayi’ye nereye gideca�ıni sormi�, o de ev sahıbıne peri�an halıni anlatmi�. 

         42. Masal: Birgün çoban Mehmet’in bulundı�ı köye felci bir kadın gelmi�. 

         43. Masal: Bi gün a�anın i�i çıhar. A�a seyhete çıhacah. Köyın bekçisıni 

ça�ırır. Ona, köye mukat olmasıni tenbih eder. 

         45. Masal: Ali ah�am bi köyde bi eve mısafır olır. Ama ev sahabi-köylilerın 

anlattı�ıne göre-sabah mısafıri yolci ederken oni iyicene dövermi�. 

         48. Masal: Bi varmi�, bi yohmi�. Bi zeman bi köyde hem fekir hem uyanıh bi 

adam varmi�. 

         50. Masal: Tüm civar köyler, ekrebalar, tanıdıhler ça�rılmi�. Kırh gün, kırh 

gece dügün dernek yapılmi�. 

 

         3.3.2.1.15. Köprü: Dört masalda geçer: 29, 39, 44 ve 48. masallar 

         29. Masal: Vezir köliye demi�: “ Birimiz köpri olah, digerimiz onın üstünden 

geçsin.” 

         39. Masal: Cengzeri’ye der:“Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir denızın 

üzerındeki yedi delikli bir köpriden geçtım. 

         44. Masal: Bunlar damat evıne do�ri yol almi�ler. Gelın arabasi bi köpriden 

eçmi�. 

         48. Masal: Epey bi zeman beraber yürümi�ler. Sonra gece konahlamah için bi 

köpri üstınde gecelemi�ler. 

 

         3.3.2.1.16. Ma�ara: Üç masalda geçer: 20, 23 ve 36. masallar 

         20. Masal: Mı�aranın içinde üç tene ode varmi�. Birinci odenın kapısıni 

çalmi�, bahmi� güzel bir kız otırmi�, elınde makinesi bir de almasi vardır.  
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         23. Masal: Bi tarihte üç arkada� varmi�. Birlıhte yolcilıh ederken ikisi birıni 

yalnız ba�ına bırahmi�, izlerıni kaybetmi�ler. Gece olmi� adam korhidan bi mı�araye 

sı�ınmi�. 

         36. Masal: Devler mı�aradaki bir hezinenın bekçileriymi�. Aralerınde Nisko’yi 

öldürmah için bir plan kurmi�ler. 

                       

         3.3.2.1.17. Mezar: Bir masalda geçer: 17. masal 

         17. Masal: Kurt: “Nece kaçmiyem? Biri ba�ımı bir mengeneye kıstırdi. Biri 

‘sala’mı ohudi. Biri mezarımi kazdi. Biri de kefenımi getırdi. Kaçın kaçın…” der. 

 

         3.3.2.1.18. Orman: Dört masalda geçer: 11, 15, 33 ve 37. masallar 

         11. Masal: O gece ya�li kadın ölmer. Ertesi gün o�li oni alır bir ormana götırer. 

Anasına diyer: “Birazdan senın dügünün gelecah…”  

         15. Masal: Adamın biri yolda gidiyor, bahıyor ate� bir ormana girmi�, orman 

yaniyor. �çinde de bir ilan vardır, ba�ırıyor: “Meni kurtarın, meni kurtarın!” 

         33. Masal: Odın ta�ıma sırasi gine Korhah Ali’ye gelmi�. Demi�: “Hele man ne 

keder ip-urgan varsa verın, gidem tüm ormani getırem. Ne böle her gün her gün odın 

ta�ıyaca�ız?” 

         37. Masal: Melkan Hatun’i bulmah ümidi ile o adaye gitmi�ler. Adade sadece 

bir orman varmi�. Belki ormanın içinde bir �eher vardır diye ormanın içine girmi�ler. 

 

         3.3.2.1.19. Tandır: �ki masalda geçer: 34 ve 42. masallar 

         34. Masal: Getmi� getmi� bahmi� bi ya�li kari tandır yahmak ister; ama tandıri 

bi türli yanmer. Dikani vermi� kariye, kari tandıri yahmi�. 

         42. Masal: Bu kadın, onın  bu tela�li halıne acımi�, tandırdan bir parça ate� 

çıharıp kıza vermi� ve ondan derhal uzahla�masıni söylemi�. 

                   

         3.3.2.1.20. Tarla: Üç masalda geçer: 24, 36 ve 46. masallar 

         24. Masal: Kadın kocesınden evvel getmi� terlenın degi�ik yerlerıne balıh 

sahlamı�. Adam terlesıni sürerken balıhlar çıhmı�. O de onlari toplami�, ah�am eve 

getırmi�. 
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         36. Masal: Nisko, çok yaramaz bi çoçıhmi�. Kıtlık yıllerınde terlelerınde 

çalı�an i�çileri varmi�. 

         46. Masal: Bigün Mehmet terlede iken kız karde�i do�ım yapmi�. Kız ne 

yapaca�ıni �a�ırmi�.  

 

         3.3.2.1.21. Ta�/Ta�lık: �ki masalda geçer: 34, 37, 39 ve 43. masallar 

         34. Masal: Almi� gelıni getmi�. Bahmi� bi adam bi ta�ın üstünde otırmi�, bılur 

çaler. Bılur ho�ıne getmi�. Gelıni vermi� adame bıluri almi�. 

         37. Masal: Ah�am, dev yiyecahları alıp gelmi�. Otırıp bir �eyler yemi�, sonra 

da gidip Bedia’nın yanındeki ta�a uzanmi�, uyumi�. 

         39. Masal: Cengzeri’ye der: “Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir denızın 

üzerındeki yedi delikli bir köpriden geçtım. Ta�lıh bir alande, bir ta�ın altınde bir 

hezine gördüm.”   

         43. Masal: Devler oni göriyorlar ve diyorlar: “�nsano�li sen buralarda ne 

geziyorsun. Bu da�ler bızım. Bu ta�ler bızım. 

 

         3.3.2.1.22. Uçurum: Bir masalda geçer: 40. Masal 

         40. Masal: Üç karde� gelıp Hemit’ın elbisesıni giyen çobani Hemit zanederah 

alıp bir denızın kenarındeki uçırımdan denıze atarlar. 

 

         3.3.2.1.23. Vadi: Bir masalda geçer: 47. masal 

         47. Masal: Bazen yava� gitmi�ler, bazen hızlım. Gitmi�ler gitmi�ler çoh serp bi 

vadiye ras gelmi�ler. Bi türli vadiyi geçememi�ler. 

 

         3.3.2.1.24. Yayla: Be� masalda geçer: 2, 3, 17, 26 ve 31. masallar 

         2. Masal: Pire bi gün geçileri aler, Kirvay yaylesıne çıher. Yaylede bi gu� 

yuvasi görer. Zanneder bundan bele hava hep sıca� geçer.  

         3. Masal: Leylek de yayleye gider, baher çimen yohdur. Ye�illıh ancah 

ayahlarıni kapater, daha tam bahar de degildir. 

         17. Masal:  Bu uç arakada� barabar yayleye çıharlar. Otlanırlar. Ne zeman ki 

karınleri doyer, kefi yerine gelır e��ek anırma�ı gelır. 
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         26. Masal: Evvel zemanda bir karvançi varmi�. Bir ökızi ıhtiyarla�mi�, bir 

yayleye bırahmi�,  demi�: “Tavlansın, ben kesem.” 

         31. Masal: Millet Kozme Da�ı’ne yayleya getmi�, geri gelerken ya�li bi 

nenenın topal geçisi vardır, oni orda unutmi�ler. 

               

         3.3.2.1.25. Yol: Yirmi iki masalda geçer: 7, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 32, 34, 35, 

36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 454, 46, 47, 48 ve 50. masallar 

         7. Masal: Adam di�ari çıhar bahar ki kelpiçlerin içinde mücevherler parliyor. 

Onlari topliyor, hemen adamın evının yolını tutiyor. 

         14. Masal: Mecbur Kundo’nın dedigini yaperler, i�ıhli yoldan giderler.  

         15. Masal: Adamın biri yolda gidiyor, bahıyor ate� bir ormana girmi�, orman 

yaniyor. 

         16. Masal: Kocasi ölınce Keze evlenma�a karar verır. Çıhar özıne koca 

arama�a. Az gider uz gider. Yolda bi çobana ras gelır. 

         17. Masal: Bi e��ek varmi�. Bigün sahabıne küser, alır ba�ıni gider. Yolda bi 

tılkiye ras gelır. 

         19. Masal: Adam �ürbete çalı�ma�a gitmi�. Tabi yolı bi da�dan geçmi�. 

         29. Masal: Vezir tebdil-i kıyafat etmi� kendıne bir yardımci arama�a çıhmi�. 

Yola çihmi�. Yolda kendısıne bir köyli ras gelmi�. 

         32. Masal: Adam devletıni aramah için yola çıhmi�. Yolda bi ayiye ras gelmi�. 

         34. Masal: Bigün bi adam yolda giderken bahmi� bi karganın aya�ıne bi dikan 

batmi�. 

         35. Masal: Varmi�, yohmi�. Ya�li bir cadi kadın yolda birini görer. 

         36. Masal: Nisko kendi payini ta�ımah için bi heyvan getırma�a getmi�. Yolde 

bi çiflik kar�ısıne çıhmi�. 

         37. Masal: �kisi yola çıktıklarında hava çoh güzelmi�. Bikaç gün gitmi�ler bi 

gün bi fırtına çıhmi�. 

         38. Masal: Yollarıne devam ederken yine bir fekire ras gelırler. O fekir adam 

de kendısıne bir at lazım oldı�ıni söyler. 

         41. Masal: Az gitmi�, çoh gitmi�. Yolda bi köye mısafır kalmi�. 

         42. Masal: Kız yolda gözlerıni açmi�. Tabi pa�a o�li ona hemen a�ık olmi� ve 

onınle evlenmah istemi�. 



 

- 115 -

         43. Masal: Kendi öz o�lıne Serfıraz, yolda gördı�ı çocı�a da Bikes adıni 

bırahır. 

         44. Masal: Bunlari yolda giderken gören delikanli, onlari gizlidan takip ediyor. 

         45. Masal: Ali vedala�ıp yolıne devam etmi�. Bikaç gün sonra bi ah�am vekti 

köyıne ula�ır. 

         46. Masal: Peri one demi� ki: “Çocı�ı götır, Mehmet’in yolıne bırah. O çoh 

merhemetlidır. 

         48. Masal: Yolda kendısi gibi çerçilıh yapan adamlerle arkada� olmi�ler. 

         50. Masal: Ali, oni yolci etmah için beraber gider. Oni yola keder götürır. Orde 

birbirıne sarılırler, vedala�ırler. 

 

         3.3.2.2. Kapalı Dar Mekânlar 

         Kapalı dar mekânlar, genel olarak üç farklı biçimde kar�ımıza çıkar. Mu� 

masallarında da aynı sınıflandırmayı uygun gördük. 

 

         3.3.2.2.1. �kâmetgâhlar 

         Masal kahramanlarının bir �ekilde -kalıcı veya geçici olarak- içinde ya�adı�ı, 

bulundu�u yerlerler ikâmetgâhlar bölümü altında incelenmi�tir. 

 

         3.3.2.2.1.1. Kalıcı �kâmetgâhlar 

         Masal kahramanlarının, aile bireylerinin sürekli olarak kullandı�ı yerler, bu 

ba�lık altında verilmi�tir. 

 

         3.3.2.2.1.1.1. Ev: Dokuz masalda geçer: 14, 28, 37, 39, 41, 42, 45, 46 ve 49. 

masallar 

         14. Masal: Baherler uzahda bi ev vardır. Bu ev, Dev Ananın evidır. 

         28. Masal: Adam der: “Valla anam dedi hele get melenın evıni ölç, kaç 

adımdır, biz de ona göre ev yapah.” 

         37. Masal: Ormanda biraz yürümi�ler kar�ilarına büyük bir ev çıhmi�. Tam eve 

girecahları esnada bahmi�ler kar�ilerıne bir dev çıhtı. 

         39. Masal: Cengzeri, padi�ahın bulındı�i merkeze gelır, padi�ahın evın 

kar�isınde ev yapar. 
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         41. Masal: Yolda bi köye mısafır kalmi�. Ev sahıbi Ahmet Dayi’ye nereye 

gideca�ıni sormi�, o de ev sahıbıne peri�an halıni anlatmi�. 

         42. Masal: Fatma oraya gidip bahmi� iki odali bir ev vardır. Tehmin etmi� ki 

bu ev abilerının evidır. 

         45. Masal: Ahmet ve Mehmet �ehrın mühtelif yerlerınde çalı�arah para 

birıktırma�a çalı�mi�. Ali ise bir konahta ev i�lerını yapma�a ba�lami�. 

         46. Masal: Ev sahabi de Mehmet’e der: “Bana sırtıni dön. Paralerıni sayam, 

sana verem.” 

         49. Masal: Ne zeman arkada�leri arasıne çıharse onınle alay ettıkleri için 

a�lıyarak eve dönermi�. 

 

         Evin Kısımları: Bu bölümde de evin içinde ayrıca bir alan/bölüm olu�turan 

di�er mekânlar sözkonusu.  

                       

         Kapı Üstü/Tavanı: Bir masalda geçer: 46. masal 

         46. Masal: Peri, Mehmet’ın kız karde�iynen anla�mi�. Bi ilan �eklıne girıp 

kapinın tavanınde sahlanacah, Mehmet gelınce oni isıracah. 

                       

         Kapı Altı (E�ik): Bir masalda geçer: 46. Masal 

         46. Masal: O gün ilan �eklıne giren Peri, Mehmet’i isıramez. Kari koce tekrar 

plan kurmi�ler. Bu sefer Peri, ilan olıp �emukte sahlanacah. 

 

         Merdiven: Bir masalda geçer: 29. masal 

         29. Masal: Yolda gidiyorlar. Vezir köyliye diyor: “Birimiz merdivan olah, 

digeri de onın üzerıne çıhsın. 

         Oda: Yedi masalda geçer: 16, 20, 40, 41, 42, 43 ve 44. masallar 

         16. Masal: Keze gine: “Hey saro! Tagar tugar. Hesen Beg’in odeleri. Kez 

Hatun suya getmi�, çemure batmi�.” 

         20. Masal: Mı�aranın içinde üç tene ode varmi�. Birinci odenın kapısıni 

çalmi�, bahmi� güzel bir kız otırmi�, elınde makinesi bir de almasi vardır. 

         40. Masal: Üç karde� e�e�i alırler. Hali dü�edikleri bi odaye alırler. Odanın 

içine de arpa, ekmek, bu�da ve su bırahırler. 
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         41. Masal: Celatler a�anın bulındı�i odaya hemen gelmi�ler. 

         42. Masal: Fatma oraya gidip bahmi� iki odali bir ev vardır. Tehmin etmi� ki 

bu ev abilerının evidır. 

         43. Masal: Gerdek gicesi Bikes bahar ki biri odanın içinde uyumi� bi �ekilde 

yatar. 

         44. Masal: Peri kızi de ona küsmi�, hiç konı�mami�. Bunın üzerıne o�lan 

belkim konı�ır diye oni bi odeye kapatmi�. 

 

         Pencere: �ki masalda geçer: 45 ve 48. masallar  

         45. Masal: Ali vedala�ıp yolıne devam etmi�. Bikaç gün sonra bi ah�am vekti 

köyıne ula�ır. “Hele �u pencereden bahayim, bızımkiler ne yapiyor.” diye pencereden 

bahar.  

         

         Yatak: �ki masalda geçer: 14 ve 45. masallar                       

         14. Masal: Dev Ana onlare der: “Gelın yavrilarım, sız ü�ümi�sınız.” Onlari 

içeri götırer, onlare yemek verer. Ku� tüyünden yatah onlare bırahır. 

         45. Masal: Oni ilgilendırmeyen bu konide sual etmahtan vaz geçer. Yatahlar 

serılır, Ali uyur. 

 

         3.3.2.2.1.1.2. Konak: Bir masalda geçer: 45. masal  

         45. Masal: Ahmet ve Mehmet �ehrın mühtelif yerlerınde çalı�arah para 

birıktırma�a çalı�mi�. Ali ise bir konahta ev i�lerını yapma�a ba�lami�. 

 

         3.3.2.2.1.1.3. Saray: �ki masalda geçer: 19 ve 43. masallar 

         19. Masal: Uzun bi müddet pa�anın sarayında kaliyorler, sonra pa�adan 

müsaade istiyor. 

         43. Masal: Neyse da�da bi saray görırler; ama onın kapisi yohtır. Etrafınde 

dola�mi�ler dola�mi�ler bi çare yohtır. 

          

         3.3.2.2.1.2. Geçici �kâmetgâhlar 

         �çnde devamlı de�il de belli bir süre kalınan yerler, geçici ikâmetgâhlar ba�ı�ı 

altında verilmi�tir. 



 

- 118 -

 

         3.3.2.2.1.2.1. Çadır: Bir masalda geçer: 37. masal 

         37. Masal: Aradan bir hefte ge�tıhtan sonra Seyfullah, irem bahçesının oldı�ı 

yere gider. Bedia’nın annesi ona bir çadır kurmi�. 

               

         3.3.2.2.2. �� Yerleri 

         Masal kahramanlarının bir �ekilde çalı�tı�ı veya u�radıkları yerlerdir. Mu� 

masallarında, masal kahramanlarının etkile�im içinde oldu�u ba�lıca i� yerleri 

�unlardır. 

 

         3.3.2.2.2.1. Çar�ı/Dükkan: Dört masalda geçer: 7, 19, 40 ve 44. masallar  

         7. Masal: Bir gün bi adam çar�ide  geziyor, diyor: “Aklım çohtır, malım yohtır; 

aklım çohtır malım yohtır.” diye diye gezer. 

         19. Masal: Adam �ehre girmi�, �am çar�isınde ba�ırmi�, gezmi� demi�: “Men 

tohtorım, men tohtorım.” 

         40. Masal: Hemit, köyden süt getırır. Sütünü satma�a çalı�ır. Çar�inın ba�ınde 

ne fiyet verılırse çar�inın sonınde de eyni fiyet verılır. 

         44. Masal: Peri kızi küplere çar�iye gitmelerıni emrediyor. Biri balla dolıp 

gelecah birisi de ya�la dolıp gelecah.  

 

         3.3.2.2.2.2. De�irmen: �ki masalda geçer: 30 ve 38. masallar 

         30. Masal: Vezirın gelmesıyle degirman ters dönme�a ba�lami�. Ordakiler 

durımi ferk etmi�ler, getmi�ler sahabıne haber vermi�ler. 

         38. Masal: Suya giden çocıh da bir degirmanın suyuna denk gelır, degirmanci 

terefınden kurtarılır. 

 

         3.3.2.2.2.3. Fırın: �ki masalda geçer: 30 ve 44. masallar 

         30. Masal: Birinci vezir demi�: “Oni fırına atah, yahah pai�ahım.”  

         44. Masal: Kimi de fırınde yanmi�. Delikanli bu olanlere çoh kızmi�. “Bunların 

sebebi Peri kızidır” diye dü�ünmi�. 

 

         3.3.2.2.3. Di�er Kapalı Mekânlar 
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         Bu ba�lık altında ikâmetgâhlar ve i� yerleri dı�ında kalan di�er kapalı mekânlar 

verilmi�tir. Mu� masallarında geçen di�er kapalı mekânlar a�a�ıda verilmi�tir. 

 

         3.3.2.2.3.1. Ahır: Dört masalda geçer: 21, 22, 28 ve 39. masallar 

         21. Masal: Kız gine gitmi� ahure, bi aya�i daha yemi�. Gelmi� demi�: “Abe 

senın atın iki ayahlidi?”  

         22. Masal: Adam karisıne demi�: “Men bi adam öldırdım, ne yapah?” Oni 

almi�ler ahure gömmi�ler. 

         28. Masal: Adam gelmi� kariye demi�: “Bugün sızın ahurda bulu�ah.” 

         39. Masal: Dayısı sonra ahure gidip bahtı�ınde ceylanleri görır. Cengzeri’ye 

bunleri nasıl yahaladı�ıni sorar. 

 

         3.3.2.2.3.2. Dolap: Bir masalda geçer: 42. Masal 

         42. Masal: Yedi karde� kalhıp bu  kızi sahlandıhleri dolabın arhasınden 

çıharmi�ler. Kıza kim oldı�ıni sormi�ler. Kız de kendi bacileri oldı�ını söylemi�. 

 

         3.3.2.2.3.3. Gemi: Bir masalda geçer: 37. Masal 

         37. Masal: Gemi hazırlenmi�. Seyfullah ve Sadullah babalerının ve Hz. 

Süleyman’in elini öpmi�ler, yola çıhmiler. 

 

         3.3.2.2.3.4. Hapis: Bir masalda geçer: 13. masal 

         13. Masal: Adam hepıste bir müddet kalır. Birgün pa�a hepıste yohlama 

yapiyor, içerde kim var kim yoh diye. 

 

 

3.4. E�YA  

          

         E�ya, masallarda çokça kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları masalın do�al 

akı�ı içinde pasif bir �ekilde geçerken bazıları da masallarda aktif bir rol oynar; yani 

fonksiyoneldir. 

 

         3.4.1. Balta: Üç masalda geçer: 5, 13 ve 36. masallar 
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         5. Masal: Ayi çuvale girer, Farıs Amce çuvalın a�zıni eyice ba�ler. Elıne 

balteyi aler, ayiyi parçe parçe eder, onden kurtıler. 

         13. Masal: Adami götırerler pa�anın hezinesıne. Adam  bi balte aler, bi �irit 

aler, bi de Kurani Kerim aler. 

         36. Masal: Devler elerınde birer balte, gelmi�ler. Nisko sandı�ı kütüge 

vurmi�ler vurmi�ler. 

          

         3.4.2. Bılur( Kaval): Bir masalda geçer: 34. masal 

         34. Masal: Almi� gelıni getmi�. Bahmi� bi adam bi ta�ın üstünde otırmi�, bılur 

çaler. Bılur ho�ıne getmi�. Gelıni vermi� adame bıluri almi�. Yolına devam etmi�. 

 

         3.4.3. Boncuk: Bir masalda geçer: 7. masal 

         7. Masal: Gece olınca denızden çe�itli heyvanatlar, a�ızlarında inci- 

boncuhlarla, mücevheratla çihiyor. 

 

         3.4.4. Bıçak: �ki masalda geçer: 6 ve 47. masallar 

         6. Masal: Çako hemen keskin bir biçah aler, gider heyvanların hepsının 

kafasıni keser. 

         47. Masal: Tıkli Kurt’e demi�: “Kalh di�lerıni biçah gibi bile. Bız bu katıri 

yemesah acımızden ölırıh.” Bu arada Katır bi�eylerın olaca�ıni anlami�. 

        

         3.4.5. Das (Dehre): Bir masalda geçer: 12. Masal 

         12. Masal: Nene, tıkliye bir tuzah kurmak istiyor. Kapinın arhasıne sahlaniyor. 

Tılki gelende kuyru�ıne bi “das” vurup kuyrı�ını 

          

         3.4.6. Deri: iki masalda geçer: 30 ve37. masallar 

         30. Masal: �kinci vezir demi�: “Oni kesah, derisini yüzah padi�ahım.”  

         37. Masal: Araden bikaç gün geçer bi iki güvrcin uçarah gelır. Bunler irem 

bahçesıne iner. Üstlerındeki derilerıni çıharır, insan suretıne girer. Bunlerden biri 

Melkan Hatun’dır. 

 

         3.4.7. �p: Üç masalda geçer: 33, 39 ve 42. masallar 



 

- 121 -

         33. Masal: Korhah Ali’ye gelmi�. Demi�: “Hele man ne keder ip-urgan varsa 

verın, gidem tüm ormani getırem. Ne böle her gün her gün odın ta�ıyaca�ız?” 

         39. Masal: Cengzeri koyın postıni tel gibi ince ince keser. Ortaya uzınce bir ip 

çıhar. Bunınle uzın bir alani çevreler. 

         42. Masal: Dev uyanmi�, bahmi� ki etraftan insan kohısi geliyor. Dı�ari çıhmi�, 

ip yuma�ıni görmi�. Hemen ipi takip etmi� etmi� bunların evının kapisıne keder 

gitmi�. 

 

         3.4.8. Kaval: �ki masalda geçer: 39 ve 40. masallar 

         39. Masal: O esnade Cengzeri, kavalıni de sütın bulındı�i barkacın üzerıne 

koyar, dinlenma�a çalı�ır. 

         40. Masal: Bu defa da karde�ler derler: “Bızım kariler heç çalı�mazler. Bu 

kavali bıze ver de biraz karilerımızi çalı�tıralım.”  Hemit kavali de onlere satar. 

 

         3.4.9. Kefen: Bir masalda geçer: 17. masal 

         17. Masal: Kurt, “Nece kaçmiyem? Biri ba�ımı bir mengeneye kıstırdi. Biri 

‘sala’mı ohudi. Biri mezarımi kazdi. Biri de kefenımi getırdi. Kaçın kaçın…” der. 

 

         3.4.10. Kılıç: Bir masalda geçer: 43. masal 

         43. Masal: Bu iki karda� kıliçlerıni alırler, atlerıne binerler, da�a giderler. 

 

         3.4.11. Kova: Bir masalda geçer: 31.masal 

         31. Masal: Gitmi�ler �eraite. Her�eyi melleye anlatmi�ler. Melle onlare demi�: 

“Gidın fılan gün gelın.” Geçi getmi� güzel bi kovada yo�ırt getırmi�. 

 

         3.4.12. Nal: Bir masalda geçer: 47.masal 

         47. Masal: Katır demi�: “Karda�lar! Men ya�ımi sahlamam; yalnız menım 

ya�ım ayahlarıme çahıli olan nalımde yazılidır. Menım de okur-yazarım yoh. Birınız 

bahın. Baham menım ya�ım kaçtır.  

 

         3.4.13. �i�: �ki masalda geçer: 14 ve37. masallar 
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         14. Masal: Dev, tavana asili olan buza�ısıni Kundo zanneder. Kızgın ate�e bir 

�i� koyer, çıharer ona batırer. O zeman ondan bir “orrr” sesi i�itıler. 

         37. Masal: Seyfullah ile Sadullah gizlendıkleri yerdan çıhmi�, devın gözıne bir 

�i� batırmi�. Dev ba�ırarak uyanmi�; ama gözi  kör oldı�ı için bi�ey yapamami�. 

 

         3.4.14. Tabut: �ki masalda geçer: 1 ve 42. masallar 

         1. Masal: Adamlar der:  “Marangozi ça�ır, padi�a  ölmi�, ona bir tabut yapsın.” 

         42. Masal: Karde�lerıni bir tabute koyıp götırmi�ler ki oni bir yere gömsınler. 

Götırmi�ler hergün ge�tıkleri bir derenın kıyisıne bırahmi�ler. En azınden gelıp 

geçande onı tabutıni görsınler diye. 

 

         3.4.15. Tahta: Bir masalda geçer: 16. masal 

         16. Masal: Siçan sahlandı�ı tehtenın altınden çıhar, bi perçe kemik alır, kaçer. 

Gelır baher Kez Hatun çemure batmi�. 

         

         3.4.16. Tas: Üç masalda geçer: 14, 29 ve 44. masallar 

         14. Masal: Dev hemen ona gümü� tasda süt getırer. Kundo sütü içer, dev ana 

der: “Hade yat yavrım.” 

         29. Masal: Vezir vedala�mi�, arkada�ıne demi�: “Bir perçe arpa ekmegi ile bir 

tas eyran bi�e de�il; ama köti erkegın beli kırılsın…”  

         44. Masal: Bi köyli kadıni varmi�. Onın evının önınde hergün geçen bi 

delikanli onın ceddeye bi tas süt döktı�ıni görırmi�.   

 

         3.4.17. Tava: Bir masalda geçer: 44.masal 

         44. Masal: ��in bundan sonrasında bahalım ne olmi�. Kız: “Ya�ım gel.” demi�. 

�çi ya�  doli bi tava hemen gelmi�. Sonre tavanın içindeki ya� kızarma�a ba�lami�. 

          

         3.4.18. Torba: Üç masalda geçer: 14, 22 ve 45. masallar  

         14. Masal: Kundo ve arhada�ları kaçıp giderler, Dev’in buza�ısini de bir 

torbaya koyıp tavana aser. 

         22. Masal: Bunlarden biri karısıni  denemah için bi plan kurmi�. Bi koç satın 

almi�, kesmi�, bi torbaya koymi�, evıne götürmi�. 



 

- 123 -

         45. Masal: Efendisi hanımıne seslenır: “Hele o iki torbayi de getır. Ali götırsın. 

Eski elbisedır. Çolıh çocı�ıne giydırsın.”  Ali tabi bu torbaleri de alır. 

                    

         3.4.19. Tüfek: Bir masalda geçer: 6. masal 

         6. Masal: Tabi Çako onleri dinlemi�. Elıne bir tüfek aler, bekler. Kari a�aca 

çıher, pu pu! pu pu! eder. Çako, one bir kur�un sıhıyor. 

 

         3.4.20. Yün: Bir masalda geçer: 29. masal 

         29. Masal: Kız der: “Kırh gün onlerın yemıni eyni ver. Onlerın yünıni de kırp, 

bir secade yap, sat. Onların parasıni çıharır.” 

                   

         3.4.21. Yüzük: Bir masalda geçer: 42.masal 

         42. Masal: En sonınde dev, kıza diyor: “Kapinın deligınden barma�ıni uzat, 

sana adının yazıli oldı�ı bir yüksük vereyim.” 

 

 

3.5. Y�YECEKLER VE �ÇECEKLER 

                       

         Mu� masallarında geçen yiyecek ve içeceklerin büyük bir kısmı, asli unsur 

olmaktan ziyade masalın akı�ı içerisinde isim olarak geçmektedir. Çok fazla 

olmamakla birlikte Mu� masallarında geçen yiyecek ve içecekleri �u alt ba�lıklar 

altında verebiliriz. 

  

         3.5.1. Temel Gıda Madeleri 

                       

         3.5.1.1. Çörek: �ki masalda geçer: 33 ve 46. masallar 

         33. Masal: Korkak Ali’nın karisi çörek yapmi�, di�ardan evın kapisine kadar 

sermi�. Kocesıne demi� di�aride çörek ya�mi�. Kocesi kapiye çıhande kapiyi arhadan 

kapatmi�, oni bi daha içeri almami�.  

         46. Masal: Ba�ke bi gün Peri demi�: “Sen çörek yap. Birıne zehir koy. Ah�am 

oni verelım, ölsın.” Tabi Mahmut gine dinlemi�. Ah�am Mehmet eve gelır, kız 

karde�i: “Sana çörek yaptım, oni ye.” der. 
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         3.5.1.2. Ekmek: Dört masalda geçer: 14, 34, 40 ve 45. masallar   

         14. Masal: Kundo der: “Anam bo�a ya�li ekmek size verdi?” 

         34. Masal: Dikani vermi� kariye, kari tandıri yahmi�. Sonra demi�: “Ya benım 

dikanımi verırsen ya da yedi ekmek verırsen.” Ya�li kari yedi ekmek vermi� ona. 

         40. Masal: Üç karde� e�e�i alırler. Hali dü�edikleri bi odaye alırler. Odanın 

içine de arpa, ekmek, bu�da ve su bırahırler. Odeyi kapatırler. Sabah olende baharler 

ki e��ek gebermi�. 

         45. Masal: Çocuhleri torbaleri açar bahar ki yeni yeni kuma�lar, bunların 

aralarınde de somın ekmekler…  

 

         3.5.1.3. Et: Dört masalda geçer: 8, 10, 11 ve 39. masallar 

         8. Masal: Kurt, koyınun etli kısmıni kendi payıne aler. Gerisıni onlere bırahır.  

         10. Masal: Bigün  Zeyne, kocasına diyor: “Canım et ister, bana et getır.” Ayi, 

çıhıyor et getırma�a. Kapiye de kocaman bir da� bırahır.  

         11. Masal: Kadin diyer: “Bele hav hav deme Temmo! Yarına dügünüm olcah, 

sana da bi parçe et  dü�er emmo” 

         39. Masal: Cengzeri ile beraber sava� alanıne gider, olanleri görır, one iyice 

güvenır. Baharler ki halen havaden ta� parçeleri, insan parçeleri geliyor. �nsan eti 

kohısi her terefe yayılmi�. 

 

         3.5.1.4. Somun: Bir masalda geçer: 45. masal 

         45. Masal: Çocuhleri torbaleri açar bahar ki yeni yeni kuma�lar, bunların 

aralarınde de somın ekmekler… Çocıhler �ehır ekme�i diye somınları yerken 

bunların içinden altunlar çıhmaya ba�lar. 

          

         3.5.1.5.Tuz: Bir masalda geçer: 20. masal 

         20. Masal: Sıra Mirza Mıhemede gelmi�, getmi� gece a�aci beklemi�. Uyhusi 

gelınce barma�ıni kesmi�, tuz koymi� uyhusi gelmesın diye. 

 

         3.5.1.6.Un: Üç masalda geçer: 30, 33 ve 36. masallar 
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         30. Masal: Demi�ler: “He, döniyor.” Demi�: “Un ögidiyor mi?” Demi�ler: “He 

valla ögidiyor.” 

         33. Masal: Korhah Ali, mecbur kalmi�, kendısıne bir heybe almi� ve dilenci 

kılı�ıne girmi�, açlıhtan ölmesın diye. Sa�de solde biraz un ve yumurte toplami�, 

ba�ın almi� çıhmi�. 

         36. Masal: Devler avuçlerındeki ta�lari kırmi�ler, ufaltmi�ler. Nisko ise 

avucındeki uni göstererek ta�i un gibi yaptı�ını söyler. 

              

         3.5.1.7. Ya�: Dört masalda geçer: 14, 18 36 ve 44. masallar 

         14. Masal: Kundo: “Ya benım ya�li ekmeklerımi getırersız, ya da ta�ersız!” 

der. 

         18. Masal: Tılki baher baher bi de ne görsın. Özının göti bissüri ya� vermi�. 

Hemen kendi ya�ıni ayinın götıne sürmi�, ayi uyanmi�. 

         36. Masal: Devler, bi koca kazanda ya� kızartmi�ler Nisko’nın yata�ıne 

dökmi�ler.  

         44. Masal: Kız: “Ya�ım gel.” demi�. �çi ya�  doli bi tava hemen gelmi�. Sonre 

tavanın içindeki ya� kızarma�a ba�lami�. Peri kızi elının on parma�ıni de kızarmi� 

ya�a koymi�.  

 

         3.5.1.8. Yo�urt: Bir masalda eçer: 31. masal 

         31. Masal: Geçi getmi� güzel bi kovada yo�ırt getırmi�. 

 

         3.5.1.9. Yumurta: Bir masalda geçer: 33. masal 

         33. Masal: Korhah Ali de heybesınden biraz un çıharmi� Dev’e demi�: “Men 

de seni bu ta� gini ufaltırem. -Bir de bir yumurte çıharmi� oni avucınde sıhmi�-  Seni 

böle sıhırem suyıni çıharırem.”  

 

         3.5.2. Yemekler 

         Derledi�imiz bu masallarda, yemek adlarından ziyade genel olarak “yemek, 

ziyafet” �eklinde yemeklerden bahsedilir. 

                       

         3.5.2.1. Kavurma: Bir masalda geçer: 18. masal 
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         18. Masal: Bigün ayiylen kurt demi�: “Hele biraz kavurme çıhareh, yiyeh.” 

Getmi�ler, ne yapmi�ler, tenekeyi çıharamami�ler. Bi bahmi�ler içi dolli da�dır. 

                       

         3.5.2.2. Pilav:  Bir masalda geçer: 24. masal 

         24. Masal: Aha�am eve gelende karisi pilav yapmi�. Balıhlerı de pi�irmi�, 

pilavın altına koymi�. 

 

         3.5.2.3. Yemek: Yedi masalda geçer: 14, 21, 36, 38, 40, 42 ve 46. masallar 

         14. Masal: Dev Ana onlare der: “Gelın yavrilarım, sız ü�ümi�sınız.” Onlari 

içeri götırer, onlare yemek verer. 

         21. Masal: Dev kız, abesıne der: “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek 

hazırlerem.” 

         36. Masal: Nisko, onlerın yanıne gitmi�, babasının yemek yapmah için 

okızlerden birini kesmelerıni istedı�ıni söylemi�. 

         38. Masal: Artıh ah�am olmak üzeredır. Orda konahlama�a karar verırler. Ate� 

yaharler ve yemeklerıni yerler. 

         40. Masal: Ah�ama eve gitmi�ler ne yemek var ne tav�an. Bu defa çoh 

sınırlenırler. Hemit’i öldürmah için onın evıne gitmaha karar verırler. 

         42. Masal: Ertesi gün bunler gine ava çıhmi�ler. Fatma da abilerıne yemek 

yapmah istemi�; ancah bir türli ate� bulamami�. 

         46. Masal: Bigün kızkarde�i ö�len vakti terleye ona yemek götırırken yolda 

pınar ba�ınde bi peri yolnıni kesmi�, ondan bi çocıh peydahlamah istemi�. 

 

         3.5.2.4. Ziyafet: Üç masalda geçer: 9, 16 ve 47. masallar 

         9. Masal: Kedi: “Heç merahlanma! Bu kere padi�ah kendısi ölecah, ziyafet bol 

olacah. 

         16. Masal: Bigün çevrede bi ziyafet vardır. Siçan gider bi�eyler getırma�a. 

         47. Masal: Tıkli, tek bi �ansleri oldı�ıni söylemi�: �çlerınde kim en küçük ise 

oni kendılerıne ziyafet yapacah. 

 

         3.5.3. Sebzeler  

         Derledi�imiz Mu� masallarında sebze isimlerine pek fazla yer verilmemi�tir. 
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         3.5.3.1. Kabak: Bir masalda geçer: 18. masal 

         18. Masal: Tılki getmi� bi a�acın deligıne sahlanmi�. Bunlar, sabaha kadar 

orda beklemi�ler. Bahmi�ler Tılki çıhmiyor. Bi kuri kaba�i a�ace asmi�ler. Tılki 

zannetmi� onlar hep oni bekliyorler. 

 

         3.5.4. Meyveler  

                       

         3.5.4.1. Elma: Üç masalda geçer:13, 20 ve 43. masallar 

         13. Masal: Sabah olınce pa�a evden ayrıler, ıhtiyare bi edres verer. Diyor: 

“Senın o�lın bu adrese gelsın, böyük Selimın yanıne. (Allah böyüktür.) Nenegilin de 

ho� bir elma bahçeleri varmi�.  

         20. Masal: A�aç de üç tene alma tutmi�. Elmalar yetı�dı�i zaman sıraya 

koymi�ler, nobet için. Önce büyük kerde� getmi� beklema�a. 

         43. Masal: Evliya bu a�aye bi elma vermi�. Demi� ki: “Bu elmayi götırıp üç 

parçeye ayırecahsın. Bi parçesıni hanımıne verecahsın, bi parçesıni atine verecahsın, 

bi parçesıni de tazine verecahsın.” 

 

         3.5.4.2. Üzüm: Bir masalda geçer: 48. masal 

         48. Masal:  Uyanıh köyli; içinde üzüm, incir, çe�ıt çe�ıt yemi� olan yüklerle 

köyıne dönmi�. 

                       

         3.5.4.3. �ncir: Bir masalda geçer: 48. masal  

         48. Masal: Uyanıh köyli; içinde üzüm, incir, çe�ıt çe�ıt yemi� olan yüklerle 

köyıne dönmi�. Köylilere demi�: “��te sızın evımın penceresıne ettı�ınız pohleri 

toladım, kuruttum. Onleri uzah memleketlerde sattım. Bu yemi�leri aldım. 

 

         3.5.5. Hububatlar 

                      

         3.5.5.1. Arpa: Üç masalda geçer: 29, 31 ve 40. masallar 

         29. Masal: Vezir vedala�mi�, arkada�ıne demi�: “Bir perçe arpa ekmegi ile bir 

tas eyran bi�e de�il; ama köti erkegın beli kırılsın…” 
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         31. Masal: Kurt da bi çuvala usırı�ıni doldırmi�, bi tene de arpa atmi� içıne. 

         40. Masal: Üç karde� e�e�i alırler. Hali dü�edikleri bi odaye alırler. Odanın 

içine de arpa, ekmek, bu�da ve su bırahırler. Odeyi kapatırler. 

                       

         3.5.5.2. Bu�day: �ki masalda geçer: 30 ve 40. masallar 

         30. Masal: Bız gelelım padi�anın yanıne. Eskiden seban vardi. Onınle herk 

ediyorlardi, bu�da ekmek için.  

         40. Masal: Odanın içine de arpa, ekmek, bu�da ve su bırahırler. Odeyi 

kapatırler. Sabah olende baharler ki e��ek gebermi�. 

 

         3.5.5.3. Darı: Bir masalda geçer: 5. masal 

         5. Masal: Zamanın birinde bi Farıs Amce vardır. Dari ekmi�dır. Her zaman ayi 

geler onın darisıni yer. 

               

         3.5.6. �çecekler 

          

         3.5.6.1. Ayran: Bir masalda geçer: 29. masal 

         29. Masal: Vezir vedala�mi�, arkada�ıne demi�: “Bir perçe arpa ekmegi ile bir 

tas eyran bi�e de�il; ama köti erkegın beli kırılsın…” 

 

         3.5.6.2. Su: On iki masalda geçer: 12, 14, 18, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44 ve 

49. masallar  

         12. Masal: Ir�at diyor: “Get mana su getır.” Çe�meye gidiyor diyor: “Çe�me 

çe�me mana su …” 

         14. Masal: Kundo der: “Anam hergün bu sette bana elekte su getırer, içirerdi. 

Onınçin uyhum gemler.” 

         18. Masal: Gaba�i kuyru�ına ba�lami�, suya girmi�. Gaba�ın içi su dolmi�, 

tılkiyi de suyun dibıne çekmi�. 

         30. Masal: Tabi sürgün etti�i zeman vezir, vezirlıhtan çıhmi�, tebdilikıyafat 

etmi�. Bir fekir kılı�ıne girmi�. Gitmi� bir su degırmanında çali�mi�. 

         33. Masal: Orda her bi�e sıraynan yapılermi�. Herkes sıraynan su getırmi�, sıra 

Korhah Ali’ye gelmi�. 
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         36. Masal: Bi gün Nisko’ya demi�ler �u bidonleri götür, su doldır, getir. 

Yarı�ma yapaca�ız bahalım kim daha çok su içer. 

         38. Masal: Adam bunın tela�iyle kolındeki cocı�ıni de suya bırahır, su oni 

götürır. 

         39. Masal: Cengzeri hem keleye gizliden su getırdı�i için hem de erzah 

depoladı�i için uzun süre direnır. 

         40. Masal: Üç karde� e�e�i alırler. Hali dü�edikleri bi odaye alırler. Odanın 

içine de arpa, ekmek, bu�da ve su bırahırler.   

         42. Masal: Pa�anın o�li atıne su vermah için dereye inmi�. Ati su içmedan 

birden geriye ba�ıni kaldırmi�, ki�nemi�. 

         44. Masal: Sırasıylen delikanlinın üç kız karde�i de evın i�lerıni yaparken 

benzer �eylerle kar�ile�mi�ler. Kimsi seket kalmi�, kimisi de su kuyisınde bo�ılmi�. 

         49. Masal: . Aya�a kalhmi�, suye bahmi� bi de ne… Altın sarısi saçleri var. 

önce inanamami�, gine rüya gördı�ıni tehmin etmi�. Elıni suya koymi�, gerçek su… 

 

         3.5.6.3. Süt: Altı masalda geçer: 12, 14, 15, 31, 40 ve 44.  masallar   

         12. Masal: Geçiden de süt alıyor veriyor Nene’ye. Nene, tılkinin kuyrı�ını 

süsliyor püsliyor. �ncik boncıh takıyor veriyor tılkiye. 

         14. Masal: Dev hemen ona gümü� tasda süt getırer. Kundo sütü içer, dev ana 

der: “Hade yat yavrım.” 

         15. Masal: Ökız der: “Men daha buza�ken meni anamın altına götırerlerdi, süt 

içmah için. Daha a�zıma süt gelmedan yüzüme bi tokat vurırlerdi, bırahmırlardi süti 

içem. 

         31. Masal: Kurt demi�: “Kalkalisk’im, Belbelisk’im ananız getti yayleye, süt 

doldırdi memeye, döndi yavrilarıne kapıyi açın.” 

         40. Masal: Bi gün akılli bi adam olan Hemit, köyden süt getırır. Sütünü 

satma�a çalı�ır. 

         44. Masal: O�lanın anasi bu kadıne çoh inanmi�. “Elının kiri süt gibi beyaz 

olan kız, elbet güzel olır.” demi�.  

 

         3.5.7. Di�er Yiyecekler 

         Bu ba�lık altında ayrıca bir yiyecek ve içece�e raslanılmamı�tır. 
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3.6. MU� MASALLARINDA KULLANILAN FORMELLER  

                       

         “Masallar daima mensur ürünler olarak ortaya konumu�lardır ve günümüze 

kadar da öylece gelmi�lerdir.”35 Bununla birlikte masallarda kalıcılı�ı sa�lamak, 

belki de bir anlamda onlara �iirsel bir hava katmak ya da onların kolayca 

hatırlanmasını sa�lamak için “kalıpla�mı� ifadeler” diye kısaca tanımladı�ımız 

formeller kullanılaktadır. 

         “Masalların bünyesinde muayyen vazifelere ve muayyen bir �ekle sahip olan 

kalıpla�mı� ifadelere formel denir.”36 Formeller masalların ba�ında, ortasında 

ve/veya sonunda kullanılırlar. Bu durum anlatıcıya kolaylık sa�lar; dinleyiciyi 

motive eder, onu sürekli uyanık tutar. 

         Formelleri kullanma biçimi ve kullanma yeri masaldan masala de�i�ti�i gibi 

anlatıcıdan anlatıcıya göre de de�i�iklik gösterir. Nasıl ki bir müzik parçası her bir 

bir sanatkarın a�zından farklı zevk ve estetikle ortaya çıkıyorsa aslında birer sanatkar 

olan masal anlatıcıları da formelleri kendi zevk ve estetik  anlayı�larına göre farklı 

farklı kullanabilmektedirler.    

         Masal formelleri genel olarak benzer özellikler gösterse de yöreden yöreye 

veya bölgeden bölgeye göre kısmi bir farklılıklar da sözkonusu olabilir. Bu ayrılıklar 

daha çok formellerin kullanıldı�ı yerler ve kullanma frekansı ile ilgilidir. Sözgelimi 

Mu� masallarında daha çok ba�langıç ve biti� formellerinin  kullanıldı�ı, geçi� 

formellerinin ve benzer durumlar için kullanılan formellerin daha az kullanıldı�ı 

görülmektedir.  

         Mu� masallarında kullanılan formeller: 

1. Ba�langıç Formelleri 

2. Ba�layı� (geçi�) formelleri 

3. Benzer durumlar için  kullanılan Formeller 

4. Biti� formelleri 

5. Çe�itli formel unsurlar 

 

         3.6.1. Ba�langıç Formelleri  

                                                
35 Saim Sakao�lu, Masal Ara�tırmaları, Akça� Yayınları, Ankara, 1999, s. 56. 
36 Yılmaz Önay, Halk Edebiyatı Ders Notları, IV, YYÜ. E�itim Fakültesi, Van, 1996, s. 49. 
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         Anlatıcının asıl masal metnine geçmeden önce anlattı�ı formellerdir. Burada 

amaç dinleyiciyi motive etmek, onu masal dünyasına hazırlamak, bir anlamda masal 

anlatımı için uygun zemini hazırlamaktır.  

         Ba�langıç formelleri Mu�  masallarda iki farklı �ekilde görülür: 

1. Sade giri� formelleri 

2. Tekerlemeli giri� f ormelleri 

 

         3.6.1.1. Sade Giri� Formelleri 

                     

         3.6.1.1.1. Bir Varmı� – Bir Yokmu� ( Varmı� – Yokmu�)’lu Giri�ler 

         Bir varmı�, bir yokmu�……….. : 3, 30, 31, 33, 35  

         Bir varmı�, bir yokmu�…............varmı�: 2, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 28, 38, 39, 

41, 42  

         Varmı�, yokmu�, bir……….. varmı�:  27, 40, 47  

         Varmı�, yokmu�, biri………….. varmı�: 14 

 

         3.6.1.1.2. Evvel ( Eski) Zamanlı Giri�ler 

         Bir gün……………….. : 7, 9, 10, 18, 24 

         Bir zaman……………... : 19, 45 

         Bir tarihte…………….. varmı�: 23 

         Bir zamanlar………….. varmı�: 25 

         Çok eski zamanlarda……………… varmı�: 37 

         Eskiden…………… varmı�: 46 

         Zamanın birinde bir…………….. varmı�: 5, 21 

 

         3.6.1.1.3. Bir Varmı� ve Evvel ( Eski) Zamanlı Giri�ler  

         Bir varmı�, bir yokmu�. Bir gün……………..: 8, 34 

         Bir varmı�, bir yokmu�, bir zaman…………….. : 6 

         Bir varmı�, bir yokmu�, bir zaman……………… :varmı� : 1, 32, 48  

         Bir varmı�, bir yokmu�. Zamanın birinde………….: Varmı�: 43 

         Bir varmı�, bir yokmu�. Zamanın birinde bir…………:varmı�: 29 

         Bir varmı�, bir yokmu�. Evvel zamanda…………… :varmı�: 26 
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         3.6.1.1.4. Di�er Giri�ler 

         Nisko, köyli bir çifçinin en küçük o�lidır: 36 

          

         3.6.1.2. Tekerlemeli Giri� Formelleri 

                       

         3.6.1.2.1. Bir Varmı�, Bir Yokmu� ile Ba�layanlar 

         Bir varmı�, bir yokmu�. Allah’ın kulu çokmu�: 15, 22, 49 

         Bir varmı�, bir yokmu�. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir……… 

varmı�: 44 

 

         3.6.1.2.2. Evvel Zaman ile  Ba�layanlar  

         Zamanlardan bir zaman, rahmet dinleyenlerin ölmi�lerine  her zaman: 50 

          

         3.6.2. Ba�layı� ( Geçi�) Formelleri 

         Masallarda olaylar arası geçi�i sa�layan, dinleyicinin da�ılan dikkatini 

toplamaya yarayan formellerdir. “Masallarda önemli rolleri olan bu formellerin 

ba�lıca görevleri bir olaydan di�erine geçi�i sa�lamaktır. Anlatıcıların, dinleyicilerin 

üzerindeki etkisini canlı tutmak da bu formellerin yardımıyla gerçekle�ir.”37  

         Mu� masallarında geçen ba�layı� formellerini dört grupta incelenebilir. 

 

         3.6.2.1. Masaldaki Olayı, Yeri ve Kahramanı de�i�tirmek �çin kullanılan 

Formelller  

         Biz gelelim padi�ahın yanıne…………. : 30 

         Gelelim karde� ve analarıne……………: 38 

         Gel gelelim köyli kadıne………………: 44 

         ��in bundan sonrasıne bahalım ne ilmi�………..: 44 

         Bu arade a�a seyhete çıhmi�: 43 

 

         3.6.2.2. Dinleyicinin Dikkatini Arttırmak için Kullanılan formeller  

         Tabi bunlara güvenç verınce……………: 4  

         Hepsi gülerler tabi…………………: 5 

                                                
37 Saim Sakao�lu, a.g.e, s. 59. 
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         Tabi çoh korher………………..: 5 

         Adam bahar çere yoh…………: 15 

         Tabi ………….. onlari dinlemi�: 6 

         Feket ne çare: 9 

         O da eyni öle………: 20 

         Yine günlerden bir gün……….: 49 

         Adam bi gün diyo……………..: 7 

         Yollarıne devam ederken……………..: 38 

         Yine günlerden bi gün………………: 49 

 

         3.6.2.3. Uzun zamanı Kısaca �fade Etmek �çin Kullanulan Formeller 

         Hasıl ………: 18 

         Neysem…………: 43 

         Aradan zeman geçer…………: 5,46 

         Hayli bi zeman………………..: 13  

 

         3.6.2.4. Geçen Zamanı �fade Etmek �çin Kullanılan Formeller 

         Epey zaman geçer………..: 40,43 

         Aradan zeman geçer………..: 10,46 

         Aradan bi kaç yıl geçmi�……………..: 42 

         Aradan bi zeman geçmi�………………: 36 

         Bi kaç gün sonre……………….: 36 

         Bi zeman sonra………………….: 33 

         Uzun bi müddet…………………..: 19 

         Aradan zeman geçmi�……………: 21 

         Aradan bi hefte geçer………………: 37 

          

         3.6.2.5. Masalın Ortasında Geçi�i sa�layan Formeller 

         Giderler giderler…………………: 13 

         Gel zeman git zeman………………: 37,38,42,45,46,50 

         Az gitmi� çoh gitmi�………………..: 41 

         Gitmi�ler gitmi�ler………………..: 29 
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         Getmi� getmi�……………………..: 34 

 

         3.6.3. Benzer Durumlar �çin Kullanılan Formeller 

         “Önceleri ‘Aynı olayın tekrar vukuunda kullanılan formeller’ diye 

adlandırdı�ımız bu bölümün örneklerinde, aynı masalda veya farklı masallarda 

benzer �ekillerde ya�anılan ve ifade edilen olaylar ve konu�malar anlatılır. Kalıp 

ayne korunmakla birlikte kelimelerde anlatıcıdan kaynaklanan de�i�meler olabilir.”38 

 

         3.6.3.1. Kr�ılkılı �ki Varl�ı�ın Konu�ması 

          Ayi der:  

         “Ben nere kaçım?”  

         Orda böyük bi çuval varmi�, Farıs Amce der:  

         “Gel, bu çuvalın içine gir!” : 5 

         “O�lım Çako bunlar niye  bööö bööö… eder?”  

         “A�a önleri doli yemdir.” : 6 

         Bu kere tılkiye der:  

         “Sen payla�!”  

         Tılki der:  

         “Bütün etli terafi senın olsın, i�gembesiyle barsahlari bıze kalsın.”  

         Ayi der:  

         “Sen bu akli kimden aldın?”  

         Tılki der:  

         “Yerde boyli boyıne yatan kurdın açılmi� gözlerınden bi de hereketsız 

kuyrı�ından…”  : 8 

         Geçi:  

         “Get mana ot getır” diyor.  

         Gidiyor ır�ate diyor:  

         “Ir�at ır�at mana ot…”  

         Ir�at diyor:  

         “Get mana su getır.”  

         Çe�meye gidiyor diyor:  

                                                
38 Saim Sakao�lu, Masal Ara�tırmaları, Akça� Yayınları, Ankara, 1999, s.60. 
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         “Çe�me çe�me mana su …” . 12 

         “O nedır senın elınde?”  

         Adam diyor:  

         “Deynektır.”  

         Diyor:  

         “Senın önındeki nedır?”  

         Adam diyor:  

         “ilandır.”  

         Diyor o zaman:  

         “Vur, öldır. �lan senın dü�manındır.”  : 15 

         “Keze nere gidersen?”  

         Der:  

         “Mana Keze deme, Kez Hatun de!”  

         Çoban der:  

         “Kez Hatun nere gidersen?”  

         Der:  

         “Özıme koca arırem.” : 16 

         “E��ek karda� nere gidersen?” der.  

         E��ek:  

         “Bana e��ek deme, �eyh E��ek de!” der.  

         Tılki:  

         “�eyh E��ek nere gidersen?”  

         E��ek:  

         “Giderem yayleya”   

         “Men de gelem?”   

         “Gel.”  : 17 

         “Sen kimsın, aslın - neslın nedır?” demi�.  

         Cin demi�:  

         “Ben padi�anın devletıyim.”  

         Hızmetkar demi�:  

         “Peki benım devletım nerde?  

         Cin demı�:  
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         “Senın devletın kaf da�ının arhasındadır. :32          

 

         3.6.3.2. Kahramanlardan Birinin Konu�ması 

         “Eyvah! Beni götürme�a geldiler.” Diyer  :1 

         “Kırlangıç karda� niye beni gandırmi�sen?” : 2 

         “Gelın sizle arkada� olah.” : 4 

         “Gel, bu çuvalın içine gir!” : 5 

         “Ne zaman bayku� öterse o zaman benim müddetım biter.” : 6 

         “Yok kalmadi ba�ka kelpiç, get kendın payınla yetın”  : 7 

         “Sen bu akli kimden aldın?” : 8 

         “Ne vakıt dı�ari çıhersen seni yerem.” : 9 

         “Senın dügünün geldi. Ben eve giderem artıh.”  : 11 

         “Bize bir hurç elma getırsın.” : 13 

         “Senın bu ineklerin bırahmer yatım.” : 14 

         “�eriat binici olmaz, in a�a�i, �eriatınızi yapam.” . 15 

         “O zeman küseli baseli, küseli baseli…”  : 16 

         “Menım karda�ımın yavrusi var ismini ne koyah? : 18 

         “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek hazırlerem.” : 21 

         “Hani terleyi süremde yahalami�tim ya?” demi�. : 24 

         “Oni kesah, derisini yüzah padi�ahım.”  : 30 

         “Kaçalımmm. Yohsa bu adam gerçek bızi yahacah.” : 33 

         “Bunlari ne pi�ırersız? Alın size bu koçlari kesın.”  : 34 

         “Valla dayi bu sefer sen benım sırtıme binecehsın.” : 46 

          

         3.6.4. Biti� Formelleri 

         Masalın bitiminde, anlatıcı masalın bitti�ini, sona gelindi�ini biti� formelleri ile 

dinleyicilere aktarır. Biti� formelleri kısa veya uzun olabilir. “Usta anlatıcılar, bu tür 

kalıp sözleri fazlasıyla bildikleri için, uygun olan birini seçip masalı onunla 

bitirebilir. Dinleyicinin dikkati de anlatıcı üzerinde oldukça etkilidir.”39   

         Mu� masallarında tespit etti�imiz biti� formelleri a�a�ıda gösterilmi�tir. 

 

                                                
39 Saim Sakao�lu, a.g.e, s.62. 
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         3.6.4.1. Çıplak Biti� 

 

         3.6.4.1.1. Muradına Ermek 

         Onlar ermi� muradına, bizim de muradımız ola… : 14,39 

         Onlar ermi� muradına, biz çıkalım kerevetine……. : 19,30 

         Onlar ermi� muradına, Allah bizim de muradımızı versin. : 20,25,36,41,42 

         Onlar ermi� muradına, biz de erelim muradımıza….. : 37,43 

         Bölece herkes muradıne erer: 33 

         Onlar ermi� muradıne muradsızler kalmasın bu dünyade: 49 

          

         3.6.4.1.2. Kırk Gün Kırk Gece Dü�ün yapmak  

         Bundan sonra kırk gün kırk gece dü�ün olır. Seyfullah ile Sadullah Melkan 

Hatun ile Bedia’yı alıp memleketlerıne dönerler.  

 

         3.6.4.1.3. Ani Biti� Formelleri  

         Bu mesele de böle....: 8 

         Bu mesele de böle biter: 32 

         Bu mesele de bu �ekil biter: 16 

         Meselemız burada biter: 1,9,48 

         Mesele de böle biter: 5,34 

         Burada da mesele bitiyor: 15 

         Masal da burada biter: 21 

 

         3.6.4.1.3. Anlatıcının Kendisine veya Dinleyicilerine �yi Dileklerde 

Bulunması-Rahmet Okuması 

         Rahmet dinleyanlerin anasıne babasıne……. : 4,29 

         Mesele bitti. Rehmet hazır olanlerın ve dinlleyanların ölmi�lerine………: 6 

         Bu masal da burada biter. Rehmet anlatanın ve dinleyanın anasıne 

babasıne……….: 12,47 

         Bu mesele de burade biter. Rehmet ölmi�lerımıze…………. : 13 

         Onlar erdi muradıne, Allah onların muradıni beraber kılsın. Bızi de iman ve 

kuanden ayırmasın: 38 
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         Allah onların muradıni beraber kılsın, bızi de imanden ayırmesın: 40 

         Onlar ermi� muradıne Allah herkesin muradıni versın: 50 

 

         3.6.5. Çe�itli Formel Unsurlar 

         Yukarıda sayılan bu formellerin dı�ında sayı, renk, zaman, yer bildiren kimi 

formeller de kullanılır. Bunlar olmadan ço�u zaman masal da olmaz. Özellikle sayı 

formelleri, masalların olmazsa olmazlarınadandır.  

 

         3.6.5.1. Sayı Formelleri  

         Masallarda birçok sayı geçer; ancak formel niteli�inde olan sayılar birkaç 

tanedir. “Yabancı masalların Batı’dan gelenlerinde sadece üç sayısının formel bir 

de�er ta�ımasına kar�ılık, Türk masallarında buna ek olarak yedi ve kırk sayıları da 

görülür.”40   

 

         3.6.5.1.1. Üç Sayısı  

        

         3.6.5.1.1.1. Zamanla �lgli olanlar 

         Üç gün: 49 

          

         3.6.5.1.1.2. Karde�lerle �lgili Olanlar 

         Üç tene o�ul:20 

         Üç tene bacı: 20 

         Üç kız karde�: 20 

         Üç o�ul: 40 

         Üç karde�: 40 

         Üç kız karde�: 44 

 

         3.6.5.1.1.3. Tabiatüstü Varlıklarla �lgili Olanlar 

         Üç peri: 44 

          

         3.6.5.1.1.4. Hayvanlarla �lgili Olanlar 

                                                
40 Saim Sakao�lu, a.g.e, s.66. 
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         Üç ayahlı at: 21 

         Üç ceylan: 39 

 

         33.6.5.1.1.5. Yiyecek ve �çeceklerle �lgili Olanlar 

         Üç elma: 20,43 

          

         3.6.5.1.1.6. �nsanlarla �lgili Olanlar 

         Üç ki�i: 15 

         Üç arkada�: 23,47 

         Üç vezir: 30 

         Üç Ki�i: 45 

          

         3.6.5.1.1.7. E�ya �le ilgili Olanlar 

         Üç parça: 36 

         Üç altun: 45 

        

         3.6.5.1.1.8. �� Yapma 

         Üç kere: 13,31 

 

         3.6.5.1.1.9. Di�erleri 

         Üç oda: 20 

 

         3.6.5.1.2. Yedi Sayısı 

 

         3.6.5.1.2.1. Zamanla �lgili Olanlar 

         Yedi gün: 37,39,43,44 

         Yedi yıl: 39,46 

         Yedi gece: 43,44 

          

         3.6.5.1.2.2. �nsanlarla �lgili Olanlar 

         Yedi i�çi: 39 

         Yedi karde�: 42,43 
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         Yedi genç: 42 

 

         3.6.5.1.2.3. Hayvanlarla �lgili Olanlar 

         Yedi deve: 1 

         Yedi koç: 34 

          

         3.6.5.1.2.4. Di�erleri 

         Yedi sülale: 31 

         Yedi fen: 25 

         Yedi ekmek: 34 

         Yedi delikli köprü: 39 

         Yedi kılıç darbesi: 43 

 

         3.6.5.1.3. Kırk Sayısı 

 

         3.6.5.1.3.1. Zamanla �lgili Olanlar 

         Kırk gün: 29,37,42,50 

         Kırk gece: 37,42,50 

 

         3.6.5.1.3.2. Di�erleri 

         Kırk defa: 39 

 

         3.6.5.2. Renk Formelleri 

 

         3.6.5.2.1. Beyaz 

         Beyaz bir deniz: 39 

         Eli süy gibi beyaz olan kız: 44 

 

         3.6.5.2.2. Siyah (Kara) 

         Siyah ta�: 23 

         Kara kı�: 6 

         Kara koyun: 18,23 
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         Kara kara dü�ünme: 41,50 

 

         3.6.5.2.3. Sarı 

         Sarı saç: 49 

 

         3.6.5.2.4. Ye�il 

         Ye�il çimenler:3,47 

 

         3.6.5.3. Zaman Formelleri 

         Bu ba�lık altında verebilece�imiz formellerin büyük bir kısmını sayı formelleri 

alt ba�lı�ında verdik. Burada daha çok mevsimler ve günün belli vakitlerini ifade 

eden kavramlar üzerinde duraca�ız. 

 

         3.6.5.3.1. Mevsimler 

         Kı�: 2,6 

         �lkbahar: 49 

 

         3.6.5.3.2. Aylar 

         �ubat: 2 

         Mart: 2 

         

         3.6.5.3.3. Günün Belli Dilimleri ile �lgili Olanlar 

         Ak�am: 5,12,15,23,24,28,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,49 

         Ertesi gün: 5,11,24,37,42,43,49,50 

         Ertesi sabah: 25,50 

         Gece(yarıs): 7,10,11,13,14,20,23,28,32,35,36,37,38,41,42,43,44,48,50 

         Ö�le vakti: 46 

         Sabah: 7,11,12,13,20,23,25,36,37,38,40,41,45,48,50 

         Yarın: 5,11,24 

 

         3.6.5.4. Yer Formelleri  
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         3.6.5.4.1. Türkiye Sınırları �çinde Olanlar 

         Gımgım: 50 

         �stanbul: 50 

         Mu�: 27 

 

         3.6.5.4.2. Türkiye Sınırları Dı�ında Olanlar 

         Hac: 47 

         Hicaz: 47 

         �am: 19 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

MET�NLER 

 

1. ALLAH B�RD�R B�N KAPI AÇAR 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bi zeman bi padi�a varmi�. Bi gün helkın arasınde 

gezerken Hosta Necar adınde bir marangozun karisini görmi�, ona göz koymi�. 

Padi�a Hosta Necar’a  demi� ki:  

         “Bana sebehe kader yedi deve yüki kepek çıharaca�san, yohsa senin kelleni 

vurerem.” Adam  üzüler, eve geler. Karisi ona ne oldu�ını sorer. O de olanleri 

anlater. Karisi ona :  

        “Hosta Necar sen gine eskisi gibi yat, keyfine bah. Allah birdir, bin kapi açar.” 

diyer.  

         Adam tabi korhidan uykusi gelmir. �afak sökmedan kapısi çalıner, adamın dizi 

kırıler.  

         “Eyvah! Beni götürme�a geldiler.” diyer. Adamın  karısi kapiyi açer der: 

         “Herdır?”   

         Adamlar der:  

         “Marangozi ça�ır, padi�a  ölmi�, ona bir tabut yapsın.” 

         Karısi geler marangoza der:  

         “Herıf ben san demedım Allah birdir bin kapi açer. Kalh! Padi�a ölmi�, ona bi 

tabut yap!”  

         Meselemız burada biter… 

                                                                                           Mustafa YAVUZ 
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2. TÜCCAR P�RE 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Tüccar bir pire varmi�. Bi sürü de geçisi varmi�. 

Mevsim gı�ın �ubat-mart aylerimi�. Havaler çoh eyimi�. Pire bi gün geçileri aler, 

Kirvay yaylesıne çıher. Yaylede bi gu� yuvasi görer. Zanneder bundan bele hava hep 

sıca� geçer. Aler mekesi, onların kıllarıni keser. Sonra bi fırtone çıher bütün geçileri 

telef oler. Pire gider, bahar gu� da yuvasınde ölmi�.  

         Der ki:                 

         Hey vit vit eden gu�  

         Hesabın oldi yalni� 

         Özin evıni yıhtın 

         Beni de evsiz bırahtın. 

         Tedbirsılı�ın kurbani olen Pire tobe eder, bi daha esle zamansız �ü�l 

yapmama�e kırar verır. Ba�ıne gelenlerden ders çıharır. 

         Bu mesele bu kadar… 

    Mustafa YAVUZ 
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3. KIRLANGIÇLA LEYLEK 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bi  kırlangıç, leyleke demi�: 

         “Yayleya çıhah.” 

         Leylek demi�:  

         “Önce sen çıh, bah nasıldır. Eger güzelse ben de gelerem.” 

         Kırlangıç gider baher her yer çayir çimendır, ye�illıhdır. Çimenler diz boyidır. 

Döner geler, leylege heber verer. 

         Leylek de yayleye gider, baher çimen yohdur. Ye�illıh ancah ayahlarıni 

kapater, daha tam bahar de degildir. Ye�illıh olmami� ki.  

         Kırlangıca der:  

         “Kırlangıç karda� niye beni gandırmi�sen?”  

         O da der:  

“Menım suçum yohtır. Sen dedın get bah. Ben de bahtım, çimenler boyımi a�er. Her 

yer ye�illıh görındi bana…  

         Sonra ikisi de so�ukdan doner, ölerler… 

                                                                                                Rübab�ah YALÇIN 
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4. KURNAZ T�LK� 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Kurnaz bi tene tıkli varmi�. Diyor:  

         “Ben kanatli heyvanatlari nasıl yahalerem eceba?  

         Hayin bir tuzah dü�üner:  

         Hindiye, keklige, horoze der:  

         “Gelın sizle arkada� olah.” 

         Tabi bunlara güvenc verince bunlar özlerıni tıkliye seslim ediyorlar, karde� 

oliyorler. Tıkli bunları soru�turmaya teker teker çeker. Önce horozi çe�ıriyor, der:  

         “O nedi sen vakitsız ezan ohersen?”  

         Horoz daha cevap vermeden horozın  kafasıni keser yer. Hindiyi ça�ıriyor, 

diyor:  

         “Sen, kariler suya gidende niye kendıni fors ediyordın, kabariyordın?”  

         Onın da cevabını beklemedan ba�ıni keser yer. Sıra keklige geliyor, diyor:  

         “Sen niye tepeye çıherdın karilere – suya gidende – diyerdın:  

         “Edım sizi, edım sizi?”  

         Kekligi a�zına alınca keklik diyor:  

         “Karda�ım madem sen beni yiyorsun, sele bahırem senın aslın, özün nedır?”  

         Tıkli �ururle der:  

         “Baaavıki”  

         Bele deyince tabi a�zi açıler, keklik uçer gider.  

         Rehmet dinliyenlerın ana babasına… 

   Rübab�ah YALÇIN 
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5. FARIS AMCA 

 

         Zamanın birinde bi Farıs Amce vardır. Dari ekmi�dır. Her zaman ayi geler onın 

darisıni yer. Farıs Amce, darıyi beklema�a gider, ayi korhidan kaçer gider, a�acın 

dallarıne tahıler. Tıkli gider ona “arhadan musallat oler.” Farıs Amce ah�am gider 

çocuhlarıne meseleyi anlater. Hepsi gülerler tabi. Ayi da onleri gizlidan dinler, 

zoruna gider. Ayi ona ça�ırer der:  

         “Farıs Amce sen yarın darıyi beklema�a gelersen gine, senın yalanların ederem 

tır-fıs!”  Farıs Amce, ertesi gün  gider darıyi beklema�a. Tabi çoh korher. Korhiden 

osırer. Ayi der:  

         “Farıs Amce o nedır?” 

         Farıs Amca der:  

         “Ben gıtlıh senesi acımden köpek yavrisıni yemi�em. �imdi seni görınce 

havler, geler seni yema�a.”  

         Ayi der:  

         “Ben nere kaçım?”  

         Orda böyük bi çuval varmi�, Farıs Amce der:  

         “Gel, bu çuvalın içine gir!”  

         Ayi çuvale girer, Farıs Amce çuvalın a�zıni eyice ba�ler. Elıne balteyi aler, 

ayiyi parçe parçe eder, onden kurtıler.  

         Mesele de bele biter. 

                                                                                                Rübab�ah YALÇIN 
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6. ÇAKO 

        

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bi zaman adamin biri özüne bir hızmetkar tutmah ister. 

Gider birini buler. Onın adını sorer. Adam diyer:  

         “Menım adım Çako.”  

         Yanluz Çako onınla pazarlıh eder. Der:  

         “Ne zaman bayku� öterse o zaman benim müddetım biter.”  

         Adam:  

         “Temam.” der.  

         Güzdür, çif zemanıdır. A�a Çako’ya der:  

         “Haydi get çift sürma�a.”  

         O zeman çift okızlerle sürülür. A�a der:  

         “Tazim nerde durdiyse orda çif sür.” 

         Tazi gider bir keyanın üstünde durer. Eee… Orda çift olmer tabi. Çako vurer, 

taziyi geberter. O zeman çift de  a�açtan yapıler. Çifti de kırer, okızleri önüne aler, 

geler eve. A�aya der:  

         “Senın ba�ın yesin! Senın tazin getti, bir keyanın ba�ında durdi. Ben de taziyi 

öldürdüm, çifti de kırdım geldim.” 

         Kı� zemani olıyor. Sı�ır, heyvane yem verma�a Çako’yu görevlendirmi�. Çako, 

heyvanların ba�ını tavana asmi�, yemi de yere koymi�. Heyvanların a�zi yeme 

kavu�miyor. Heyvanlar da açlı�ından bööö bööö… ediyorlar. A�a diyor:  

         “O�lım Çako bunlar niye  bööö bööö… eder?”  

         “A�a önleri doli yemdir.”  

         A�a kızer diyer:  

         “O zeman kimse yohtır bunların ba�ıni kese?”  

         Çako hemen keskin bir biçah aler, gider heyvanların hepsının kafasıni keser. 

         A�a hanımına der:  

         “Bu adamle  belaya kaldıh, ne yapah ?”   

         Kari der:  

         “Ben giderem a�acın ba�ına bayku� gibi öterem. Çako’ya dereh bah bayku�ler 

öter, senın müddetın bitti. Git evıne.” Tabi Çako onleri dinlemi�. Elıne bir tüfek aler, 

bekler. Kari a�aca çıher, pu pu! pu pu! eder. Çako, one bir kur�un sıhıyor, diyer:  
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         “Bu karakı�ta senın  pu pu… zemanındır!”  

         Tabi kariyi öldırır, mecbur i�inden de ayrılır. 

         Mesele bitti. Rahmet, hazır olanlerın dinleyecahların ölmi�lerine…    

 

                              

                                                                                                      Fesih YALÇIN                                 
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7. AKLIM ÇOKTUR MALIM YOKTUR 

 

         Bir gün bi adam çar�ide  geziyor, diyor: “Aklım çohtır, malım yohtır; aklım 

çohtır malım yohtır.” diye diye gezer. Ele diyor zengin biri e�itiyor. Zengin oni 

yanına ça�ırıyor. Diyor:  

         “Sen ne diyorsın?”  

         Diyor:  

         “Menım aklım çohtır, malım yohtır.”  

         O zengin adam, zemanın parasi bir miktar para veriyor. Diyor:  

         “Özümüze ortahla�a i� yapah.”  

         Adam parayi aliyor, gidiyor bir kesir aliyor. Kesirleri götüriyor bir denızın 

kenarında yahiyor, ısınmah için. Gece olınca denızden çe�itli heyvanatlar, 

a�ızlarında inci- boncuhlarla, mücevheratla çihiyor. Kesirden geri kalan kül yı�ıni 

üzerine bırahıyor, sonra tekrar denıze döniyorler. Sabah olınca rüzgar külleri 

da�ıtiyor. Adam uyanıyor bi de ne görsın… Yerde inci-boncuhlar, mücevherat 

durıyor. Onlari sahlamah için kerpiç yapiyor, onlari arasına sahliyor. O zengin 

adamın hissesi neyse oni ayiriyor.   

         Zengin adam, birgün diyor:  

         “Ben gidem hele benım orta�ım ne yapti parayi.”  

         Kapiyi çalınca adam çıhıyor:  

         “Parayi kaybettim feket bu kerpiçler senın hıssendır, al götür.” diyor. Para 

sahıbi üzüliyor. Diyor:  

         “Ben götürem, götürmiyem…? O ki param gitmi� kelpiçleri götürem, belki 

birgün lazım olır.” Onlari dı�arıda istif ediyor. Bi zaman ya�mur ya�ıyor, tabi 

kelpiçler ya�mur de�ince yıhılır. Adam di�ari çıhar bahar ki kelpiçlerin içinde 

mücevherler parliyor. Onlari topliyor, hemen adamın evının yolını tutiyor. Diyor:  

         “Eman! Benım evım yıhıldi, o kelpiçlerden daha yohtır? Biraz daha ver.” 

         Digeri durımi bildi�i için:  

         “Yoh kalmadi ba�ka kelpiç, get kendın payınla yetın” diyor.  

         Belece de adam olenlerın ferkıne variyor. 

                                                                                               Rübab�ah YALÇIN 
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8. AYI- KURT- T�LK� 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bi gün bi ayi, bi kurt bi de tılki arkada� olerler. Bunlar 

acıherler. Giderler özlerıne süriden bi koyın çalerler. Getırerler, aralerınde 

payla�erler. Ayi kurda der:  

         “Sen payla�!”  

         Kurt, koyınun etli kısmıni kendi payıne aler. Gerisıni onlere bırahır. Bunun 

üstıne ayi bi pençe vurer kurda, kurdın gözleri açıler, kuyru�i yere boyınca uzaner. 

         Bu kere tılkiye der:  

         “Sen payla�!”  

         Tılki der:  

         “Bütün etli terafi senın olsın, i�gembesiyle barsahlari bıze kalsın.”  

         Ayi der:  

         “Sen bu akli kimden aldın?”  

         Tılki der:  

         “Yerde boyli boyıne yatan kurdın açılmi� gözlerınden bi de hereketsız 

kuyrı�ından…” 

         Bu mesele de böle… 

         Rehmet tüm lömi�lerınıze…  

                                                                                                  Fesih YALÇIN 
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9. KÖPEK �LE KED� 

 

         Bir gün  bi köpek, çoh acıker. Kediye der:  

         “Ne vakıt dı�ari çıhersen seni yerem.”  

         Kedi:  

         “Heç merahlanma! Padi�aha bir bela gelmi�tir. Yahında ati öler, ikimize de bol 

rızk çıhar.” der. Padi�ahın hızmetkarı onların dilınde anladı�i için güler. Padi�ah, 

hızmetkare sorer:  

         “Niye gülersen?” Hızmetkar olani padi�aha söyler, padi�ah hemen atıni 

meydane çıharer, sater. Köpek kediye der:  

         “Hani at ölerdi, bize rızk çıhardi?”  

         Kedi:  

         “Merahlanma! Yahında padi�ahın camı�i öler, bize bol rızk çıher.” der.  

         Hızmetkar gine güler. Padi�ah, sebebıni sorer. Bunun üzerıne padi�ah, camı�i 

de sater. Köpek gine kızarah geler:  

         “Hani camu� ölecahti, bize bol rızk çıhacahti?” der.  

         Kedi:  

         “Heç merahlanma! Bu kere padi�ah kendısi ölecah, ziyafet bol olacah. Bize de 

bol rızk çıhacah. Hızmetkar bunu duyunce üzüler. Padi�ah meseleyi ö�renınce ba�ler 

dögünmege, fekat ne çare...   

         Gerçekten padi�ah öler, belece iksine de bol rızk çıher.                               

         Meselemız de burada biter. 

                Fesih YALÇIN 
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10. ZEYNE 

 

         Bi gün dört be� kız arhada� odına giderler. Odınlari toplarken biri orda yater. 

Onın adı Zeyne’dir. Diger arhada�lari eve dönerler. Zeyne,  uyandı�ında gecedır. Bi 

ayi görer. Ayi oni aler, götürer ve onınla evlener. Aradan bi zeman geçer. Bi 

çocıhları oler. Bu çocıh, yari ayidir yari insan. 

         Bigün  Zeyne, kocasına diyor:  

         “Canım et ister, bana et getır.”  

         Ayi, çıhıyor et getırma�a. Kapiye de kocaman bir da� bırahır. Zeyne, kaçıp 

kurtulmah ister feket ta�i kaldıramer. Bebegi yari insan yari ayi oldı�ı için çoh 

güçlidir, kapiyi ona açtırer. Bebegi orda bıraher kaçıp gider. Ayı dönende baher 

Zeyne yohtır, bebeg de a�ler. Ayı:  

         “Zeyne! Zeyne! Bebeg be… Zeyne! Zeyne! Bebeg be…” diyer. Ba�ırır, ça�ırır.  

Zeyne gelmedı�ından bebegi yere vurır vurır öldırır. 

         Zeyne kaçıp kurtılmi�tir. 

         Meselemız de burada biter. 

                         Zeynep CO�KUN   
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11. GEL�N �LE KAYNANA 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Ya�li bir kadın varmi�. Öz o�lnın yanınde ya�armi�; 

feket  gelini oni heç sevmermi�. Gelın, kocasına diyer:  

         “Ananı götır, oni bu evde istemırem artıh! O�lan, artıh dayanamer, çaresız 

anasını alır di�ari bırahır. Anasının gözleri iyi görmer. Diyer:  

         “O�lım nere giderıh?”  

         O�lan diyer:  

         “Anacı�ım! Seni everma�a götırerem.” Anasına der:  

         “Sen burada bekle, biraz sonra dügün alayi gelecah, seni alacah.”  

         Köpek sesleri duyıler. Kadin diyer:  

         “Bele hav hav deme Temmo! Yarına dügünüm olcah, sana da bi parçe et  dü�er 

emmo” 

         O gece ya�li kadın ölmer. Ertesi gün o�li oni alır bir ormana götırer. Anasına 

diyer: 

         “Birazdan senın dügünün gelecah…”  

         Uzahdan kurtların gözleri parler, sesleri duyuler. Anasi diyer:  

         “O�lım bu nedır?”  

         O�li diyer:  

         “Bunlar senın dügünün mumlaridır.” O�lan kaçer, yüskek bi a�ace çıhar.  

         Anasi:  

         “Nere gidersen o�lım” diyer.  

         O�lan diyer:  

         “Senın dügünün geldi. Ben eve giderem artıh.”  

         Kurtlar geler ya�li kadıni yer, sabah o�lan geldiginde baher ki kurtlar anasıni 

yemi�ler. Pi�man oler yaptıhlarıne, ama faydesi yohtır…   

  

                                                                                                   Ahmet CO�KUN   
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12. HIRSIZ T�LK� �LE NENE 

 

         Bir vardır, bir yohtır. Bir nene vardır, bir de geçisi. Hergün geçisini sa�iyor, 

süti eve bırahiyor. Bir tıkli ona musellet olır, gizlice gelır, sütıni içiyor. Nene, tıkliye 

bir tuzah kurmak istiyor. Kapinın arhasıne sahlaniyor. Tılki gelende kuyru�ıne bi 

“das” vurup kuyrı�ını kesiyor.Tılki kaçıp gidiyor. Arkada�lari onla alay eder:   

         “Kolo koto nerden gelersen?” diyorlar, bunun üstüne tılki, neneye geler, 

kuyru�ıni geri istiyor.  

         Nene diyor:  

         “Get menim sütümi getir, kuyrı�ını verem.” Tılki gidiyor:  

         “Geçi geçi man süt ver” diyor.  

         Geçi:  

         “Get mana ot getır” diyor.  

         Gidiyor ır�ate diyor:  

         “Ir�at ır�at mana ot…”  

         Ir�at diyor:  

         “Get mana su getır.”  

         Çe�meye gidiyor diyor:  

         “Çe�me çe�me mana su …” 

         Suyı çe�meden alıyor veriyor ır�ate. Ir�atten ot alıyır veriyor geçiye. Geçiden 

de süt alıyor veriyor Nene’ye. Nene, tılkinin kuyrı�ını süsliyor püsliyor. �ncik boncıh 

takıyor veriyor tılkiye. Tılki arkada�larının yanına gidiyor. Herges heyran kaliyor. 

Diyorler:  

         “Nerden aldın bu kuyrı�ı?”  

         O diyor:  

         “Gittim ah�amdan sabahe kadar kuyrı�ımı suya koydım. Sabah olande bahtım 

kuyrı�ım bele olmi�.” 

         Tılkilerin hepsi ko�ar gider kuyrı�ını suya sohar. Sabah olande hepsi buz tuter. 

Avciler gelır. Bazısi kaçar, kuyrı�ı kopar. Bazısi de kaçamaz, yahalanır. 

         Bu masal da burada biter. Rehmet anletanın ve dinleyanın anasına-babasına… 

                                                                                          

                                                                                                  Fesih  YALÇIN 
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13. �HT�YAR KADIN �LE O�LU 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Zamanın birınde, bi neneyle o�li varmi�. Zamanın 

pa�asi tebdil-i kıyaf etmi�, mılletin içinde geziyor. Mıllet ne yapıyor, oni anlamah 

için. Gece o neneyle o�lıne misafır oliyor. Ihtiyar nene tabi bılmiyor pa�a oldı�ıni. 

Misafır olarah one hızmet ediyorler. Sabah olınce pa�a evden ayrıler, ıhtiyare bi 

edres verer. Diyor:  

         “Senın o�lın bu adrese gelsın, böyük Selimın yanıne. (Allah böyüktür.) 

Nenegilin de ho� bir elma bahçeleri varmi�. Demi�:  

         “Bize bir hurç elma getırsın.”  

         O�li geler, heyvanıni yükler. Büyük Selimın yanıne gitmah ister. Bu arada kim 

oldu�ıni da bilmer. Meger Büyük Selim zamanın pa�asiymi�. Nenenın o�li, sore sore 

nöbetçilerin yanıne gidiyor. Nöbetçiler sorıyor:  

         “Herdır sen niye gelmi�sen?”  

         Bunlar, o�lani pa�anın heberi olmedan direk hepse atiyorler. Adam hepıste bir 

müddet kalır. Birgün pa�a hepıste yohlama yapiyor, içerde kim var kim yoh diye. 

Hem de merak eder kim, ne suç i�lemi�. Yohlama yapti�i vakıt nenenın o�lının adi 

de çıhıyor. Pa�a, farkına variyor, diyor:  

         “Sen ne zamandan beri hepse girmi�sen?”  

         Adam der:  

         “Hayli bi zamandır.”  

         Pa�a tabi adami tanıdi ve meselenın ne oldı�ıni anladi. Pa�a görevlileri 

ça�ıriyor, diyor:  

         “Bu adami berbere götırın, tıra�ini edın, banyo edın, temmız bi kat elbise 

geydırın.”Götıriyorler tıra� ediyorler, banyo ediyorler, temiz bi kat elbise 

geydiriyorler, yıhıyorler, getıriyorler pa�anın huzurıne. Pa�a diyor:  

         “O�lım sane hakeret olmi�.”  

         Özır diliyor. Görevlilere diyor :  

         “Götırın benım hezinemın kapısıni açın, kendisıne ne kadar altun götırerse, 

götırsın.” Adami götırerler pa�anın hezinesıne. Adam  bi balte aler, bi �irit aler, bi de 

Kurani Kerim aler. Diyorler:  

         “Pa�am! Bu, sadece bunlari aldi.”  



 

- 157 -

         Üç kere götırer getırerler, adam ayni�sıni aler. Pa�a soriyor:  

         “Nedeni nedır, sen niye bunlari aliyorsın?”  

         Diyor:  

         “Pa�am! Kurani Kerim’e yemın ediyorım bundan sonra böyük Selimle alakalı 

olmiyorım. Balteyi da götıriyorım o elma a�açlarıni kesiyorum. Bu �iritle de anami 

asiyorım. 

         Bu mesele burada biter. Rehmet ölmi�lerınıze…  

 

     Rübab�ah YALÇIN 
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14. KUNDO 

 

         Varmi�, yohmi�. Kundo adında biri varmı�. Bi gün arkada�lariyle odıne 

giderler. Kundonın anasi, onlara, ekmege ya� sürer verer. Giderler herkes özüne 

odun topler, Kundo o sırada uyer. Arhada�lari oni ça�ırer. Kundo der:  

         “Hani benım odınlarım yohtır, bana da odın topliyacahsız.”  

         Arhada�lari der:  

         “Vakıt gejdır, biz ancah özımıze topladıh.”  

         Kundo der:  

         “Anam bo�a ya�li ekmek size verdi?”   

         Onlar da mecbur kaler, ona da odın topler. Sonra yola çıherler, bir zaman 

giderler, Kundo der:  

         “Men çoh yorılmi�em. Menım de odınlarımi ta�iyacahsız.”  

         Onlar der:  

         “Eman hevar, biz ancah özımızınkileri ta�erıh.”   

         Kundo:  

         “Ya benım ya�li ekmeklerımi getırersız, ya da ta�ersız!” der.  

         Mecbur kalerler, odınlari ta�erler.  

         Giderler, giderler. Vakıt karanlıh olmi�. Uzahdan bi i�ıh görıner. Kundo der:  

         “O i�ı�a do�ri gidah.”  

         Arhada�lari der:  

         “Diger yoldan gidah.”  

         Mecbur Kundo’nın dedigini yaperler, i�ıhli yoldan giderler. Baherler uzahda bi 

ev vardır. Bu ev, Dev Ananın evidır. Dev Ana onlare der: “Gelın yavrilarım, sız 

ü�ümi�sınız.” Onlari içeri götırer, onlare yemek verer. Ku� tüyünden yatah onlare 

bırahır. “Yatın” der. Bunlar uyiyorler. Gece vahti Kundo uyaner, baher Dev Ana 

onlari yema�a geler. Kundo yalandan öksırer. Dev ana:  

         “O�lım sana noldi” der.  

         O da:  

         “Hergün anam bana gümı� tasta süt vererdi” der.  

         Dev hemen ona gümü� tasda süt getırer. Kundo sütü içer, dev ana der: “Hade 

yat yavrım.” 
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         Aradan zaman geçer dev gine geri geler. Kundo gine öksırer. Dev der:  

         “Noldi yavrım?”  

         O da der:  

         “Senın bu tavuhların bırahmer yatım.”  

         Dev, tavuhların hepsının ba�ini keser. Gine onı yatırma�a çalı�er. Sonra oni 

yemah için gelende Kundo gine öksırer.  

         “Bu sefer noldi?” der Dev ana.  

         Kundo der:  

         “Senın bu ineklerin bırahmer yatım.”  

         Dev gider bu sefer tüm inekleri keser, bi tane buza�ı bıraher. Gine bi zaman 

sonra niyet eder ki gelsın onları yesin Kundo öksırer. Dev:  

         “Neyın var yavrum, bi�ey istersen?”  

         Kundo der:  

         “Anam hergün bu sette bana elekte su getırer, içirerdi. Onınçin uyhum gemler.”  

         Dev, çe�meye gider ki ona elekte su getıre. O zeman Kundo hemen 

arhada�larını uyndırer. “Kaçın gidelem yoksa bu dev bızi yer” diyer. Kundo ve 

arhada�ları kaçıp giderler, Dev’in buza�ısini de bir torbaya koyıp tavana aser. Dev ne 

yaperse de elekte su getıremez. Kızar, elegi kırar eve döner. Baher kimse ortalıhta 

yoh. Tavana asili olan buza�ısıni Kundo zanneder. Kızgın ate�e bir �i� koyer, çıharer 

ona batırer. O zeman ondan bir “orrr” sesi i�itıler. Belece Kundo ve arhada�lari de 

kurtılmi� olır.  

         Onlar ermi� muradına, bızım de muradımız ola! 

 

                                                                                                     Kerem YAVUZ 
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15. YILANLA ADAM 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Allah’in kuli çohmi�. Adamın biri yolda gidiyor, 

bahıyor ate� bir ormana girmi�, orman yaniyor. �çinde de bir ilan vardır, ba�ırıyor: 

“Meni kurtarın, meni kurtarın!” Adam de �evkete geliyor gidiyor ilani kurtariyor. 

�lan birden onın boynına dolanır: 

         “Seni ısıraca�ım.” diyor.  

         Adam:  

         “Eman, hevar! Etme, eleme! Sen ate�te yaniyordın, men seni kutardım. Niye 

meni ısıracahsın?” diyor.  

         �lan: “�mkani yoh, seni ısıraca�ım” diyor.  

         Adam baher çara yoh der:  

         “O zaman-kar�ımıza ne çıharsa kim çıharsa- üç ki�iden soralım. Onler aramızi 

bulsın.” �lan:  

         “Teman” der.  

         Giderler okıze ras gelırler. Okıze derler:  

         “Bir �erietımız var.”  

         Ökız diyor:  

         “Söyleyın.”  

         Adam anlatır, der:  

         “Hel mesele bele… Sen ne dersen?”   

         Ökız der:  

         “Men daha buza�ken meni anamın altına götırerlerdi, süt içmah için. Daha 

a�zıma süt gelmedan yüzüme bi tokat vurırlerdi, bırahmırlardi süti içem. �nsana 

itibar yohtır, hema ısır.” 

         Kaldi iki tene. Gidiyorler bir ata ras gelırler. Ata de eyni hikayeyi izah 

ediyorler. At, onlara der ki:  

         “Menım sahabım, meni götüriyordi da�a, odın sırtıma yükliyor getiriyordi. Eve 

gelınce üzerimdeki semeri kaldırır-sırtım hep yara idi- bi ilaç vurmadan salıverırdi. 

Ah�ama keder sinekler meni yerdi…�sır, heç affetme!” 

         Kaldi bi tene. Gidiyorler, gidiyorler bi tıkliye ras geliyorler. Tıkli der:  

         “Her ola, nedır?”  
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         Eyni, tıkliye de durumi izah ederler.  

         Tıkli der :  

         “�eriat binici olmaz, in a�a�i, �eriatınızi yapam.”  

         �lan iniyor. Tıkli adama diyor:  

         “O nedır senın elınde?”  

         Adam diyor:  

         “Deynektır.”  

         Diyor:  

         “Senın önındeki nedır?”  

         Adam diyor:  

         “ilandır.”  

         Diyor o zaman:  

         “Vur, öldır. �lan senın dü�manındır.” 

         Adam, elındeki degnekle vurer, ilani öldırer. 

         Burda da mesele bitiyor… 

                                                                                     Rübab�ah YALÇIN 
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16. KEZE 

          

         Bi varmi�, bi yohmi�. Keze ile kocasi varmi�. Kocasi ölınce Keze evlenma�a 

karar verır. Çıhar özıne koca arama�a. Az gider uz gider. Yolda bi çobana ras gelır. 

Çoban der: 

         “Keze nere gidersen?”  

         Der:  

         “Mana Keze deme, Kez Hatun de!”  

         Çoban der:  

         “Kez Hatun nere gidersen?”  

         Der:  

         “Özıme koca arırem.”  

         Çoban der:  

         “Meni almırsen?”  

         Keze der:  

         “Kızınca meni neyle döversen?”  

         Çoban der:  

         “Kızınca seni degnegimle döverem.”  

         Keze:  

         “Valla seni almırem” der.  

         Gider gider bi “gavan”a ras gelır. Gavan der:  

         “Keze nere gidersen?”  

         Der:  

         “Mana Keze deme, Kez Hatun de!”  

         Der:  

         “Kez Hatun nere gidersen?”  

         Der:  

         “Özıme koca arırem.”  

         Der:  

         “Meni almırsen?”  

         Keze der:  

         “Kızınca meni neyle döversen?”  
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         Çoban der:  

         “Seni “gavan degnegi”yle döverem.”  

         Keze:  

         “O zeman seni almerem” der.  

         Gider gider bi siçane ras geler. Siçan der:  

         “Keze nere gidersen?”  

         Keze der:  

         “Mana Keze deme, Kez Hatun de!”  

         “Kez Hatun nere gidersen?”  

         “Özıme koca arırem.”  

         “Meni almırsen?”  

         Keze der:  

         “Kızınca meni neyle döversen?”   

         “Seni kuyrı�ımla döverem.”  

         Keze:  

         “O zeman seni alerem.” der.  

         Bunlar evlenırler. Bigün çevrede bi ziyafet vardır. Siçan gider bi�eyler 

getırma�a. Keze de çama�ur yıhama�a gider, okızın aya�inın çuhurına dü�er. Ne 

yaper çıhamer. Ordan geçan bi atliya seslenır: “Hey saro! Tagar tugar. Hesen Beg’in 

odeleri. Kez Hatun suya getmi�, çemure batmi�.”  Adam, etrafıne baher bi�e görmer. 

Keze gine: “Hey saro! Tagar tugar. Hesen Beg’in odeleri. Kez Hatun suya getmi�, 

çemure batmi�.”  Adam, gine etrafıne baher bi�e görmer. Yolına devam eder.  

         Siçan sahlandı�ı tehtenın altınden çıhar, bi perçe kemik alır, kaçer. Gelır baher 

Kez Hatun çemure batmi�. Siçan:  

         “Ver elıni Keze!” der.  

         Keze:  

         “Kösmi�em sana!” der.  

         Siçan:          

         “Ver elıni Keze!” der.  

         Keze:  

         “Kösmi�em sana!” der.  

         Bunın üstıne siçan sınırlener:  
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“O zeman küseli baseli, küseli baseli…”  Keze’yi eyahlari altında ezer.  

 

 

                                                                                                  Fesih YALÇIN                       
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17. �EYH E�EK 

 

         Bi varmi�, bi yohmi�. Bi e��ek varmi�. Bigün sahabıne küser, alır ba�ıni gider. 

Yolda bi tılkiye ras gelır. Tılki:  

         “E��ek karda� nere gidersen?” der.  

         E��ek:  

         “Bana e��ek deme, �eyh E��ek de!” der.  

         Tılki:  

         “�eyh E��ek nere gidersen?”  

         E��ek:  

         “Giderem yayleya”   

         “Men de gelem?”   

         “Gel.” 

         Giderler bi horoza ras gelırler. Horoz:  

         “E��ek karda� nere gidersen?” der.  

         E��ek:  

         “Bana e��ek deme, �ey E��ek de!”  

         Horoz:  

         “�eyh E��ek nere gidersen?” der.   

         “Giderem yayleya”   

         “Men de gelem?”   

         “Gel.”  

         Giderler giderler yolda bi tosb�aye ras gelerler. Tosba�e de:  

         “E��ek karda� nere gidersen?” der.  

         E��ek:  

         “Bana e��ek deme, �eyh E��ek de!”  

         Tosba�e:  

         “�eyh E��ek nere gidersen?”    

         “Giderem yayleya” der.   

         “Men de gelem?”   

         “Gel.” der. 
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         Bu uç arakada� barabar yayleye çıharlar. Otlanırlar. Ne zeman ki karınleri 

doyer, kefi yerine gelır e��ek anırma�ı gelır. E��ek:  

         “Anırma�ım gelır, anırerem” der.  

         Arkada�leri:  

         “Eman hevar, etme Eleme! Anırsen kurt gelır bızi yer.” der.  

         Ne yapırlerse e��egi ikna etmerler. E��ek ba�ler anırma�a… Kurtler e��egin 

sesıni duyınca hemen gelırler. Horoz korhudan e��egın sırtına çıher, ötma�a ba�ler. 

Tosba�e yeri kazme�e, sahlanma�e çalı�er. Tılkise  korhudan e��egin etrafında 

döner-dolaner. E��ek de anırma�a devam eder. Kurt ba�ıni e��egin bacahlari 

arasından uzater, ta�a�ını tuter. E��ek bi çifte ater kurdın di�ini kırer. Kurt hemen 

bıraher kaçer. Arkada�larına da:  

         “Kaçııın” der.  

         Arkada�lari:  

         “Noldi noldi, niye kaçersen?” derler.  

         “Nece kaçmiyem? Biri ba�ımı bir mengeneye kıstırdi. Biri ‘sala’mı ohudi. Biri 

mezarımi kazdi. Biri de kefenımi getırdi. Kaçın kaçın…” der 

  

                                                                                                   Fesih YALÇIN                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 167 -

18. T�LK�- AYI- KURT 

 

         Bi gün kurt diyor:  

         “Men hesteyım ve menım ilacım felan sürinın arhasındaki kere koyındır.”  

         Ayi ile tılki demi�:  

         “Hani bız onı nasıl getıreca�ız?”  

         Anla�mi�ler gidip getırma�a. Ayi tılkiye demi�:  

         “Sen çobani   oyale men de koyıni alacam.”  

         Tılki çobani oyalam�, ayi de gitmi� koyını yahalamı�, getırmi�. Koyıni kesip 

kavurme yapmi�ler. Birazıni kurda vermi�ler, gerisini tenekeye koyıp kuyulami�ler. 

Tılki, biraz “çıllek”mi�. Bigün gitmi� tenekeyi çıharmı�, biraz yemi�. Gelmi� 

arkada�larına demi�:  

         “Menım karda�ımın yavrusi var ismini ne koyah? 

         Daha onlar cevab vermeden kendısi demi�:  

         “A�zı açık bırahah.”  

         Diger gün getmi� yarısıni yemi�, gelmi� demi�:  

         “Menım karda�ımın bi yavrısi daha var. Ecep adın ne koyah?”  

         Gine kendisi söylemi�:  

         “Yarım koyalım.”  

         Diger gün gitmi�, hepsıni yemi�, tenekeyi ta�nen doldırmi�. Gine gelmi� demi�:  

         “Menım karda�ımın bi yavrusi daha var, adıni ne koyah?”   

         Gine kendisi demi�:  

         “Yalanmi� bırahah.”         

         Bigün ayiylen kurt demi�: “Hele biraz kavurme çıhareh, yiyeh.” Getmi�ler, ne 

yapmi�ler, tenekeyi çıharamami�ler. Bi bahmi�ler içi dolli da�dır. O ona demi�:  

         “Sen yemi�sen.”   

         O ona demi�:  

         “Sen yemi�sen.”   

         Kırar vermi�ler, götlerıni güne�e verma�a. Kimın götınden ya� çıhsa, o 

yemi�dır. Güne�e götlerıni dönmi�ler, o esnada ikisi de yatmi�ler. Tılki baher baher 

bi de ne görsın. Özının göti bissüri ya� vermi�. Hemen kendi ya�ıni ayinın götıne 

sürmi�, ayi uyanmi�, demi�: 
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         “Sen yemi�sen”   

         Tıkli demi�:  

         “Sen yemi�sen, senın götın ya� vermi�.”  

         Hasıl Tılkı yedı�i belli olmi�. Tılkiyi kovalami�ler, Tılki getmi� bi a�acın 

deligıne sahlanmi�. Bunlar, sabaha kadar orda beklemi�ler. Bahmi�ler Tılki çıhmiyor. 

Bi kuri kaba�i a�ace asmi�ler. Tılki zannetmi� onlar hep oni bekliyorler. Bigün kendi 

kendine demi�: “Çıham baham hele dı�arde ne var?” A�açta asıli olan kaba�i görer. 

Kaba�e baher baher “Vay sen menım götümi sikesen hııı.” demi�. Gaba�i kuyru�ına 

ba�lami�, suya girmi�. Gaba�ın içi su dolmi�, tılkiyi de suyun dibıne çekmi�. Tılki 

ba�ırmi�: “Gaba� men seni bırahmi�em sen de meni bırah.” Gaba�la bızım Tılki 

beraber suyun dibıne girmi�, belece tıkli de bo�ılmi�.  

 

                                                                                        Makbule YILDIRIM 
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19. KUR’ANLA YEM�N ETMEMEK 

 

         Bi zeman bi cemeet kendi arasında konı�mi�. Bi adam demi�: “�ster gerçek ister 

yalan, Kuranla yemin edılmez, men de asla yemın etmem.” Bunlari dinleyan uyanıh 

biri getmi� o adama demi�:  

         “Menım sende bu keder param var, veracahsın.”  

         Adam:  

         “Yoh” demi�.  

         “O zeman ya yemın edersın yahut parami verırsen.” demi� öteki adam. 

         Adam yemın etmemi�, demi�:  

         “Mana biraz mület ver calı�am, parani çıharam.” O de kabul etmi�. 

         Adam �ürbete çalı�ma�a gitmi�. Tabi yolı bi da�dan geçmi�. Ordan geçerken 

önıne bi ejder çıhmi�. Ejdiha nere gideca�ını sormi�. O de hal mesele budır demi�. 

Ejdiha demi�: “Madem öledır o zeman �u iki kıli al, �am �ehrıne get. O �eher 

pa�asının kızi hestedır. Sen �ehre girende ba�ır, de ‘Men tohtorım, men tohtorım’ ; 

feket bi �ertım var pa�a sana ne verırse payla�erıh.” Adam �ehre girmi�, �am 

çar�isınde ba�ırmi�, gezmi� demi�: “Men tohtorım, men tohtorım.” Buni i�ıtan biri, 

getmi� pa�aya malumat vermi�. Pa�a, kızın hestelı�ınde çaresız kalmi�. Demi�: “Oni 

de ça�ırın gelsın.” Adami götırmi�ler hestenın yanına, adam demi� “Bismillahi 

Rehmeni Rehim” o iki kıli, kızın vıcuduna sürmi�. Kız eyile�mi�. Ademleri pa�aye 

müjde vermi�, senın kızın eyile�di diye. Pa�a adami yanıne ça�ırmi�, kendisıne 

büyük hediyeler ikram etmi�. Kızi demi�: “Baba ben kabul etmırem madem bu adem 

benım vıcudımi görmi�, beni ona verın, ba�kasıni almırem.” Pa�a de ademe diyor: 

“Menım kızım seni aliyor, sen de kızımi kabul ediyorsın?” Adem de kabul ediyor. 

Uzun bi müddet pa�anın sarayında kaliyorler, sonra pa�adan müsaade istiyor, diyor: 

“Ben çoluh çocuh sahıbiyem, memleketımde i�ım var, izın ver ben gidem.” Tabi pa�a 

ademe izın veriyor, kendısıne, yetecah keder para ve mücevher veriyor.  

         Adam evıne dönerken, ejdiha gine önıne çıhmi�. Demi�: “Ho� geldın. Ne 

getırmi�sen getır payala�tırah.” Ne getırmi�se payla�tırmi�ler. Ejdiha demi�: “Bi�i 

kalmadi?” Adam demi�: “Yoh.” Demi�: “Senın hanımın vardır. Hanımi de ver 

payla�tırah.” Adam sözınde sadık oldı�i için, hanımi de getırmi�. Ejdiha diyor: 

“Hepsi sana herli olsın. Sen yemın etmedın, bu bi möcizedi Allah terefınden. Get, 
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u�urler olsın.” Adem hanımini almi�, evıne dönmi�. Kurnaz ademe de borcıni 

vermi�, adem almami�. Demi�: “Seni deneme ettım, her�ey sene herli olsın.” 

         Onler ermi� muradıne bız çıhalım kerevetıne. 

    

                                                                                           Zeynep CO�KUN 
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20. M�RZA MEHMET 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Evvel zamande bi adamın üç tene o�li varmi�. Küçügün 

ismi Mirza Mıhemedmi�.  

         Kapilerının önınde bi elma a�aci var, her sene üç elma verermi�. Babalari: “O 

a�aci koriyın her sene size birer elma verır.” demi�. Babaleri ölmi�. A�aç de üç tene 

elma tutmi�. Elmalar yetı�dı�i zaman sıraya koymi�ler, nobet için. Önce büyük 

kerde� getmi� beklema�a. Biraz beklemi�, uyhusi gelmi�. Uyanınca bahmi� elmanın 

birisi yohtır, iki tene kalmi�. Ortadaki kerde�i gidiyor, o da eyni ele… Kaldi bi tene. 

Sıra Mirza Mıhemede gelmi�, getmi� gece a�aci beklemi�. Uyhusi gelınce barma�ıni 

kesmi�, tuz koymi� uyhusi gelmesın diye. Geceyarisi olınce, bahmi� birisi gelmi� 

almayi çalma�a. Mirza Mıhemed oni görmi� kovalami�. Getmi� bi mı�araye girmi�. 

Mirza Mıhemed sabah eve gelmi�, kerde�lerıne meseleyi anlatmi�. Getmi�ler 

mı�aranın ba�ına, �irit de getırmi�ler. �lkin büyük kerde� içeri girmi�, hemen 

ba�ırmi� demi�: “Eman meni çekın yuhari!” O çıhmi�, ortadaki girmi� ma�ereye. O 

da eyni öbıri gibi ba�ırmi�, demi�: “Meni çekın.” O da çıhmi�. Sıra gelmi� Mirza 

Mıhemede. Demi�: “Ben getsem, ne keder desem meni çekın, siz çekmeyın.” 

Bırahmi�ler, mı�erenın dibıne getmi�. Ba�ırmi�, ça�ırmi� ama oni çıharmami�ler.  

         Mı�aranın içinde üç tene ode varmi�. Birinci odenın kapısıni çalmi�, bahmi� 

güzel bir kız otırmi�, elınde makinesi bir de almasi vardır. Demi�:  

         “Eman Mirza Mıhemed sen niye geldın? Dev �imdi uyaner, senın ba�ın keser.”   

         Sormi�:  

         “Dev nerde yatiyor?”  

         Devın yerıni göstermi�, Mirza Mıhemed, dev uyhudayken onın ba�ıni kesmi�. 

Orda de üç tene baciymi�. Ortadakine gidiyor: “Siz devden korhmayin, oni öldırdım” 

demi�. O kızın de almasi var. Hema en küçügünün almasi yohtır. Üç kızi bi araye 

getırmi�, e�yalerile bereber. Kerde�lerıne: “Bizi çek” demi�. Önce kızlari göndermi�, 

en sonda kendisi çıhmi�. Büyük kıza diyor: “Sen menım büyük abeme, ortadakine 

diyor sen ortadaki abeme get.” Küçük kızi de kendisıne aliyor. Üç kerde� birlik 

dügün ediyorler. 

         Onlar ermi� muradıne, Allah bizım muradımızi de versın… 

                                                                                  Makbule YILDIRIM 
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21. DEV KIZ 

 

         Zemanın birınde, bi kariyle bi koce varmi�. Bunların bi kızi olmi�, aradan 

zeman geçmi�, adam kızıni bigün öpmi�. Kızi de oni di�lemi�. Adam anlami� kızının 

bi dev olaca�ıni. Kızın bi de abesi varmi�. �urbete getmi�, evıne dönerken, biri ona 

iki sihirli kanat vermi�. Demi�: “Zorda kaldı�ınde iki kanadi çırp, sana yardım 

edılecah.” Adam, evıne gelmi� bahmi� anasi babasi yohtır. Bacısi dev oldı�i için 

anasıni babasıni yemi�. Bacısi gelmi�, abesının atıni tutmi�, götırmi� ot verma�a. Ati 

içeri çekmi� içeri, bi aya�ıni yemi�. Gelmi� abesıne demi�:  

         “Abe senın atın üç ayahlidi?”  

         Abesi durumi bilmi�, demi�:  

         “He, üç ayahlidi.”  

         Kız gine gitmi� ahure, bi aya�i daha yemi�. Gelmi� demi�:  

         “Abe senın atın iki ayahlidi?”   

         Abesi demi�:  

         “He, iki ayahlidi.”  

         Gine gider, iki aya�i da yer, gelır abesıne der:  

         “Abe senın atın ayahsızdi?”  

         Abesi der:  

         “He, ayahsızdi.”  

         Bu sefer gider atın hepsıni yer, gelır der:  

         “Abe sen yayan geldın?”  

         Abesi der:  

         “He, yayan geldım.” 

         Dev kız, abesıne der: “Sen dama çıh bekle, ben sana yemek hazırlerem.” Abesi 

dama çıher, çizmesının içıne arileri doldırer, bacaya bırahır ki bacısi zanetsın ordadır, 

�arki söliyor. Kendisi kaçmi�, bi a�ace çıhmi�. O, a�açdayken bacısi di�lerıni keskin 

etmi�, abesıni yemah için dı�arıi çıhmi�. Bahmi� abesi a�açdadır. Kız:  

         “�n a�a�i” der. 

         Abesi der:  

         “�nmerem.”  
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         Gine der, abesi inmez. Dev kız a�acın kökıni di�lema�a ba�ler. Bunun üstıne 

adam iki kanadi çıharır, birbirene çarpar. Der: “�er, �epal, dev kız men har! �er, 

�epal, dev kız me har.” Bi aslanla bi kaplan geler, kızi parçe parçe eder, belece de 

adam kurtıler… 

         Masal da burada biter. 

        Fesih YALÇIN 
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22. KADIN �LE YEN� DOSTA GÜVENME 

        

         Bi varmi�, bi yohmi�. Allah’ın sevdı�i kuli çohmi�. �ki arkada� varmi�. Bunler 

sohbet esnasında biribirine demi�ler: “Yeni doste ve kadıne esle güvenılmez.” 

Bunlarden biri karısıni  denemah için bi plan kurmi�. Bi koç satın almi�, kesmi�, bi 

torbaya koymi�, evıne götürmi�. Karisıne demi�: “Men bi adam öldırdım, ne yapah?” 

Oni almi�ler ahure gömmi�ler. 

         Karısiyle bigün kavga etmi�ler, karisıne bi tokat atmi�. Karısi hemen dı�arı 

çıhmı� ba�ırmı�: “Menım kocem bi katıldır. Bi adam öldürmi�!”         

         Adam heman kaçmi�, yeni dostın yanıne getmi�. Demi�:  

         “Hel mesele böyle… Ne yapam?”  

         Adam demi�:  

         “Sen bı katılsın. Men sene ne yardımci olam?” 

         Adam bu sefer de eski dostının yanıne getmi�, ona durımi anlatmi�. Eski dosti 

demi�: “Ke�ke karine ve diger dostıne demedan önce mana desaydın, o zeman daha 

rehetti! Hele dur bi çaresına baharıh. Tela�lanma” demi�. 

         Bunın üzerıne adam olan bitani anlatmi�. Demi�: “Men duydu�ım laf üzerıne 

yeni dostım ile karımi imtıhan ettım.”  

         Belece arkadı�ının heklıli�ıni anlami� olır. 

                                                                                          Fesih YALÇIN 
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23. ÜÇ ARKADA� �LE AYI-KURT-T�LK� 

          

         Bi tarihte üç arkada� varmi�. Birlıhte yolcilıh ederken ikisi birıni yalnız ba�ına 

bırahmi�, izlerıni kaybetmi�ler. Gece olmi� adam korhidan bi mı�araye sı�ınmi�. 

Bahmı� ki bi tılki, bi kurt, bi  de ayi  gelmi�. Adam sahlanmi�, sessızce onlari 

dinlemi�. Tılki demi�:  

         “Men bi hezine bılerem köyın yahınında, hergün fare ondan altın çıharır. Ne 

zaman çıharmaya gıtsem çocıhler itleriyle meni kovaler.”  

         Ayi demi�:  

         “Men de bi siyah da� bılerem, köyın üst terefınde, romatizmeye eyi gelır. Ne 

zeman uzanma�a gıtsem meni de itler kovaler.”  

         Kurt de demi�:  

         “Men de bi kere koyın bılerem eti her derde devadır. Bi türli oni almah nesip 

olmadi.” 

         Adam bunleri dinlemi� eyicene. Sabah olande bu heyvanlar çıhıp getmi�. Adam 

da köyıne dönmi�. Hezineyi çıharmi�, siyah da�i evının önıne getirmi�, getmi� kere 

koyıni de satın almi�. 

         Adam kısa zemanda zengin olmi� tabi. Arkada�leri bunın sebebıni sorınce o da 

her�eyi anlatmi�. Arkada�leri de getmi� eyni mı�arade sahlanmi�. Ah�am olande ayi, 

kurt ile tılki gelmi�. Birbirlerıne demi�ler bızım söyledı�ımız her�ey kayibolmi�. 

Mıtleka biri bızi dinlemi�. Demi�ler: “Evımızi bi kotrol edelım.” Biri kapiyi tutmi�, 

digerleri mı�arayi arami�ler. O iki adami yahalami�ler. Onlar  her�eylerıni 

götürmi�ler diye onlari perçe perçe etmi�ler.   

         Belece de hainli�ın cezasını çekmi�ler. 

                                                                                                 Vahide GÜLER 
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24. KADINLARIN �ERR� 

         

         Bi gün söhbette bi adam demi�:  

         “Allah kadınlerın �errınden bızi korusun. Kadınlerın �erri çoh fenadır.”  

         Diger biri demi�:  

         “Yav kadın nedır, kadınlerın �erri nolacah?”   

         Bu adamın karısi buni i�ıtmi�. Ona bi tuzah kurmi�. Adam ertesi gün terlesıni 

sürma�a gidecahmı�. Kadın kocesınden evvel getmi� terlenın degi�ik yerlerıne balıh 

sahlamı�. Adam terlesıni sürerken balıhlar çıhmı�. O de onlari toplami�, ah�am eve 

getırmi�. Karisıne demi�: “Bunlari terleyi sürerken bıldım. Yarıne pi�ir yiyah.” Kadın 

bi�ey dememi�. 

         Ertesi gün adam terlesınden dönmi�. Demi�:  

         “Kari o balıhları pi�irdın? Getır yiyah.”   

         Karisi demi�:   

         “Ne balıhları beg?”   

         Adam:  

         “Hani terleyi süremde yahalami�tim ya?” demi�.  

         Bunın üzerine kadın ba�irmi� demi�:  

         “Gelın kocam delırmi�!”  

         Kom�ileri toplanmi� kadın demi�:  

         “Hal-mesele beledır. Kocem terlede balıh yahaladı�ıni idda eder.”  

         Kom�iler de gerçek inanır ki kocesi delırmi�. Demi�ler:  

         “Heman ba�layah kimseye bi zerar  vermesın.”  

         Adami,  dellendı�i için ba�lemi�ler. Adam bahmi� balıhlardan behs etse 

kurtılmer. Karisıni ça�ırmı�, demi�:  

         “Meni neye ba�ladınız hanım?”  

         Karisi demi�:  

         “Sen delırmi�sın. Terlede balıh yahaladı�ıni sölersen.”  

         Adam:   

         “Heç  terlede balıh olır? Belki o dem eklım ba�ımde degılmi�.” demi�.  

         Karisi bunın üstüne adami bırahır:  

         “Temam sen akıllendın.” demi�. 
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         Adam tekrar terlesıni sürma�a gider. Aha�am eve gelende karisi pilav yapmi�. 

Balıhlerı de pi�irmi�, pilavın altına koymi�. Adam pilavı yerken balıhler görıner. 

Hemen karisine der:  

         “Çabuh pilavi kaldır. Balıh karartusi görerem.”  

         Karisi ona der:  

         “Korhma ye! Onlar karartu degil, terleden getırdı�ın balıhlardır.”  

         Kari, kocesıne neden böle yaptı�ıni de anlater. Der:  

         “Hane kadınlerın �erri (fendi) yohti, onleri küçümserdın?” 

 

 

                                                                                                 Vahide GÜLER 
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25. DA� T�LK�S� �LE OVA T�LK�S� 

          

         Bi zemanlar iki tılki varmi�. Bunlar arkada�mi�. Biri da�de ya�armi�, digeri 

oveda ya�armi�. Da� tılkisi oveda ya�eyana demi�:  

         “Av mevsımidır. Tuzaha dü�ersen ne yaparsın?”   

         “Menım yedi fennım vardır. Bi çaresıne baharım.” demi�.  

         Da�de ya�eyan tılki demi�:  

         “Menım ancah bitene fennım var, ona göre…”  

         Bunlar beraber gezerken ove tılkisi tuzaha girer. Ba�ıriyor  ça�ırıyor. Eman 

diliyor. Da� tılkisi ona demi�: “Men sana dedım menım bi fennım var. Baham o de 

i�e yarar? Sen öli numarasi yap. Adam gelip seni tuzahtan çıharır. Men de biraz 

uzahta öli numarasi yapacam. Seni tuzahtan çıharande meni de görecah. ‘Vah vah! 

Mırdar olmi�.’ diyecah. O esnade meni görecah. Seni bırahacah mana gelecah. Mana   

gelende ikimiz de kaçah kurtılah.” 

         Ertesi sabah olande adam gelmi� bahmı� tuzahta bi tılki var. Oni çıharır, bahar 

ölmi�. Vah vah etmi�. Etrafa bahmi� ilerde bi tılki daha yater. Elındekini bırahmi�, 

ona ko�mi�. Bu esnada ikisi de kaçıp kurtılmiii�.   

         Da�de ya�eyan tılki oveda ya�eyana demi�:  

         “Bundan bele arhada�lı�ımız paydos! Senın yedi fennın vardi, menım bi tene. 

O yedi fennın de seni kutarma�a yetmedi.” Bunler yollerini ayırerler. 

         Onlar ermi� muradıne, Allah bızım de muradımızi versın 

 

                                                                                                   Vahide GÜLER 
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26. ÖKÜZ �LE TAV�AN 

          

         Bir varmi�, bir yohmi�. Evvel zemanda bir karvançi varmi�. Bir ökızi 

ıhtiyarla�mi�, bir yayleye bırahmi�,  demi�: “Tavlansın, ben kesem.” Ökız de 

anlami�,  kederınden bi�i yememi�. Gündızleri yüzıni güne�e vermi�, ele dü�ünim�. 

Bi tav�an de yata�ınde oni her zaman izliyormi�. Ça�ırmi�, demi�:  

         “Ökız karde� nolmi� sana, sen ele yüzıni güne�e vermi�sen, dü�ünersen?”   

         Ökız demi�:  

         “Benım sehıbım beni bırahmi�, diyor  tavlansın, ben oni kesem, yiyem. Derdım 

çohtır”   

         Tav�an demi�:  

         “Ökız karde� benım derdım daha çohtır. Bah: Neçirvan tezisi elındedır, 

bekliyor beni tutsın, yesın. �ahan da bekliyor diyor ‘tav�an kahsın, ben oni 

yahaliyem, yiyem.’ Tosba�e de benım arhamdedır, diyor: ‘sen burada kahmasan ben 

seni sikerem.’ Diyor ökız karde� benım derdım çohdır yohsa senın?  �imdi sen kırar 

ver. Ökız anlami� ki yalanız kendi derdi yohtır.  

         Meselemız burada bitmi�. Rehmet ölmi�lerımıze… 

 

                                                                                              Zeynep CO�KUN       
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27. DEL� AL� 

 

         Varmi�, yohmi�. Bızım bu Mu� tereflerınde bi pa�a varmi�. Çoh �iddetli cezalar 

verırmi�. Mılletın cezasın göre, suçe göre verdı�i cezalar �unlarmi�: Kurdın postını 

insanlara giydirerdi. Kurdi bo�an köpekler vardi. Onlara bırahırdi, onlari bo�ardi. Bi 

de heyvanların a�ıh kemigıni insanların �aka�ının her iki yanına koyar, mengen ile 

sıharmi�, ta ki ölsın.  Bi de “po�oz” denilen bi ta� varmi�. Onların gö�si üstıne 

koyarmi�. Ayrice onlar ölene kadar omızların çuhurıne mum koyarmi�, oni yaharmi�, 

mumlerın ahıntısi insanlerın ci�erine giderdi, ölesiye keder. 

         Deli Elo adında bi adam varmi�. Gezma�a, ava, bi yere gidiyormi�. Orda bi 

nehir varmi�, bi tek geçıdi varmi�. Geçıdın ba�ına geldı�ınde Ermeni bi bayan da 

geçıtten geçma� için etegini toplami�. Deli Elo nefsıne esir olıp o bayane cebr ile 

“kavu�mi�.” Bayan gitmi� pa�aya �ikayet etmi� Elo’yi, maruz kaldı�ı tecavüz 

dolayisiyle. Pa�a, Deli Elo’yi ça�ırmi� sorı�tırma�a. Elo, pa�anın yanıne gidende 

karısi onden bi sekız istemi�. Deli Elo gider pa�anın yanıne. Cezasi, omızıne mum 

bırahmahtır. Elo’nın omızıne mum bırahanda pa�a Deli Elo’ya diyor:  

         “Bugünden daha aci bir gün görmi�sın?”  

         Elo demi�:  

         “Evet pa�am. Eskiden heftede bir kadınler giderdi çama�ır yıhama�a. Benım 

hanım, çay kenarıne çama�ır yıhama�a gitmi�ti. O gün de benım mısafırım gelmi�ti. 

Mısafırlerım aç gittiler. ��te benım için ogün bugünden daha aciydi.”  

         Bu mertluh kar�ısınde Pa�a diyor:  

         “Elo’yi bırahın, o yazıh bir herıftır.” 

         Elo demi�:  

         “Pa�anın akli, benım hanımın akli ve zekerımın akli eynidir.”  

         Pa�a sormi�:  

         “Niye eynidir?”  

         Demi�:  

         “Benım cigerım yanmi�, mum benım cigerıme ahmi�, sen beni ba�ı�lersen. 

Hanım de biliyor bi daha sa� dönmem, diyor bana sekız getır. Benım zekerım de 

biliyor pa�a beni öldırer, gine de kariye musallat oldi. Ondan üçınızın akli aynidir.”   

       Zeynep CO�KUN    
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28. �MAMIN KARISI �LE KARISININ DOSTU 

         

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bir melle ile karısi varmi�. Bigün mellenın karisıne göz 

diken biri varmi�. Adam gelmi� kariye demi�:  

         “Bugün sızın ahurda bulu�ah.”  

         Kadın de:  

         “Temam demi�.”  

         Kadın tabi onınle oyniyormi�. Kadın ah�am melleye demi�:  

         “�llahi beraber gidah ahura.”  

         Melle gitmeyelım demi�; Ima karisi oni ikna etmi�. Ahure gitmi�ler, bahmi�ler 

samanleri ne keder kalmi�. Melle bahar ahurde ba�ka biri var. Tabi adam da �a�ırmi�. 

�mam  ona demi�:  

         “Ne yapiyorsın?”  

         O da demi�:  

         “Samanım bitmi�, yüzım tutmami� senden alım, demi�em bi sıvi saman alam.”  

         O gün gitmi�, kadına demi�:  

         “O neydi sen yaptın?”  

         Kadın da demi�:  

         “Ne yapım kocam dedi illahim beraber gidah.”  

         Kadın demi�:  

         “Bu sefer bizım in�aatde bulı�ah.”  

         Diger gün kadın gine meleye yalvarmi�:  

         “Gidah bizım temele bahah, nasıldır heç?”  

         Mele tekrar kabul etmi�, gidiyorler. Mele adami görınce gine �a�ırmi� tabi. 

Adam da �a�ırmi�. Adam ba�lami� adım saymaya. Mele demi�:  

         “Ne yapersen?”   

         “Valla anam dedi hele get melenın evıni ölç, kaç adımdır, biz de ona göre ev 

yapah.” 

         Diger gün adam gine demi�:  

         “O nedi sen ele yaptın?”  

         Kadın demi�:  

         “Valla kocam dedi illahim gidah temele berber bahah.”   
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         Adam bulu�mah için tekrar kadıni sıhı�tırmi�, kadın bu sefer de demi�:  

         “Bu ah�am gel bize, ben melenın yata�ıni somyede yapacam, özımınkini de 

yerde. Menım yata�ıma gelırsın.”  

         Kadın meleye demi�:  

         “�llahim sen bu gece yerde yat.”  

         Melle demi�:  

         “Yoh!”  

         Kadın yalvarmi�, melle demi�:  

         “He” demi�. Kabul etmi�.   

         Gece olmi� adam gelmi�, kadının yata�i sanarah mellenın yata�ının içıne 

girmi�, elıni gezdırmi�. Melenın sikıni yahalami�, mele gözıni açmi�:  

         “E��ek o�li e��ek! Sen ne yapersen?” demi�.  

         Adam gine bi kurnazlıh dü�ünmi�, demi�:  

         “Ben kazandım, ben kazandım, melle sünnetlidır!”  

         Bele sölemekle sanki biriynen iddaya girmi� gibi yapmi� ve kurtılmi�.  

         Sonında  de adam anliyor, kadın onla alay geçmi�. 

 

                 Zeynep CO�KUN        
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29. VEZ�R �LE KÖYLÜ KIZ� 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Zemanın birinde bir padi�ah ile bir veziri varmi�. 

Padi�ah vezirıne �ezebe gelmi�. Ona demi�: “�ki koyin alacahsın. Kırk gün 

besleyecahsın. �kisının de kiloleri bir olacah. Ve ele olcah ki onlerın fiyetleri 

yününden çıhacah.” 

         Tabi vezirın akli ermemi�. Tebdil-i kıyafat etmi� kendıne bir yardımci arama�a 

çıhmi�. Yola çihmi�. Yolda kendısıne bir köyli ras gelmi�. Onınla arkada� olmi�ler. 

Tabi arkada�i bilmiyor onın vezir oldı�ını. 

         Yolda gidiyorlar. Vezir köyliye diyor: “Birimiz merdivan olah, digeri de onın 

üzerıne çıhsın.” Tabi köyli ne demah istedıgini anlamadı�i için bi�e dememi�. Biraz 

yürümi�ler bi suye ras gelmi�ler. Vezir köliye demi�: “ Birimiz köpri olah, digerimiz 

onın üstünden geçsin.” Köyli gine anlamami�, susmi�. Bunlar üstıni çıharmi�ler, suyi 

geçmi�ler.  

         Gitmi�ler gitmi�ler, köylinin köyıne yahın gelmi�ler. Artıh arkada�lıhlari son 

bulmi�. Vezir vedala�mi�, arkada�ıne demi�: “Bir perçe arpa ekmegi ile bir tas eyran 

bi�e de�il; ama köti erkegın beli kırılsın…” Bunlar ayrilmi�ler. 

         Adam evıne ula�mi�. O olayi de ba�tan sonıne keder anlatmi�. Adamın evde bir 

bakire kızi varmi�. Kızi demi�: “Baba sen ne yaptın, delisın. O adam  meneli meneli 

konileri koni�mi�: Önce demi� konı�a konı�a gidelım bızım yolımız kısalsın. Sen 

anlamami�sın. Sonra  suyi görende demi� ikimız ıslanmayah. Birımız digerınn belıne 

çıhsın,  ölece suyi geçah. Sen gine anlamami�sın. Sız ayrılende sen ona  dememi�sın 

gel eve gidah.  Onın için öle demi�. Get o adami getır o ya vezirdır ya padi�ah. 

         Adam hemen vezirın arhasıne dü�mi�. Oni ça�ırmi�. Vezir anlami� onın evınde 

bir elamet var. Durımi tehmin etmi�. �kisi birlikte adamın evıne gitmi�ler. 

         Vezir eve girande adama demi�: “Senın evın duvari iyi örılmi�; ama bir ta�i 

yamuhtır.(Adamın kızının gözi �a�imi�.) Kız cevap vermi�: “ Duvar çoh sa�lamse bir 

ta�ın zerari olmaz. Söyle baham sen kimsın, derdın ne?” 

         Vezir meseleyi anlatmi�:  

         “Padi�ahın istegıni yerıne getırmesem kellemi alır.” demi�.  

         Kız demi�:  
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         “Belese kolay. Get iki tene eyni kiloda koyın al. Onlerın arasıne bir kurt ba�le, 

yalnız kurdın a�zi koyınlere yetı�mesın. Kırh gün onlerın yemıni eyni ver. Onlerın 

yünıni de kırp, bir secade yap, sat. Onların parasıni çıharır. Yalnız  bi �ertım var, 

demiyecahsın ha bu akli felan kızdan almi�em.” 

         Vezir gitmi� eynisıni yapmi�. Padi�ahın �ezebınden kurtulmi�. Padi�ah demi�:  

“Yalnız bu ekıl senın eklın degil. Bana söyle baham bunı kim sana söyledi. Söyle 

yohsa kelleni alırem.” Vezir ne-çare her�eyi anlatmi�. 

         Padi�ah demi�:  

         “Get o kızi bana iste!”  

         Vezir mecbur kaliyor, gidiyor kızi istema�a. Kız diyor:  

         “Sen niye söyledın?”  

         Vezir demi�:  

         “Her�e gücüm harıcınde oldi.”  

         Kız demi�:  

         “Güzel! Ben padi�ahi aliyorım, yalnız  cemeetiyle geldı�i zeman  kelenimi ben 

kesiyorım. 

         Padi�ah cemeetiyle gelmi�. Kız çıhmi� meydane, demi� benım kelenım:  

         “20 koyin, 30 koç; 50 at, 70 yehte; 90 feraset, 100 akıl...”  

         Padi�ah heyetıne diyor:  

         “Kahın gidah, bu i� olmaz.”  

         Heyeti sormi�:  

         “Neden olmaz padi�ahım?”  

         Padi�ah demi�:  

         “Kız bana diyor ben yirmi ya�ımdeyim, bana otız ya�ınde bir delikanli lazım. 

Erkek elli ya�ıne girende at gibi olır. Yetmi� ya�ıne girende yehte  gibi olır. Kız diyor 

insan ömri doksan oldi mi feraseti gidiyor. Yüz oldi mi akli de gidiyor. Hemen 

kalhın gidah.” 

         Rahmet dinleyanlerın ve anlatanın anasına-babasına…  

 

                                                                                           Vahide GÜLER 
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30. PAD��AH �LE ÜÇ VEZ�R� 

   

         Bir varmi�, bir yohmi�. Birgün padi�a  ile veziri bir has bahçede otırmi�ler. 

Padi�anın uyhusi gelmi�, uyumi�. Veziri bahmi� bir ilan gelmi� oni ısırma�a. Vezir 

ele aldı kılıncıni ilanı vurma�a. Vezir ilane saldırınce ilan kendıni a�a�i atmi�, 

bahçede kaybolmi�tir. O esnada padi�a gözıni açmi�. Bahmi� vezirın elınde kılınci, 

ba�ının üstınde bekliyor. Demi�: “Beni öldırecahtın?  

         Vezir demi�:  

         “Geçti padi�ahım.”   

         Gine sorıyor; ancah vezir gine:  

         “Geçti padi�ahım” demi�.  

         Bunın üzerine padi�a, diger vezirlerini, heyetıni toplami�. Demi�:  

         “Bu vezir beni öldırecahtı, ona ne ceza verah?”  

         Birinci vezir demi�:  

         “Oni fırına atah, yahah pai�ahım.”  

         Suçli vezir demi�:  

         “Asluhu…”  

         �kinci vezir demi�:  

         “Oni kesah, derisini yüzah padi�ahım.”  

         Suçli vezir demi�:  

         “Fesluhu.”  

         Üçüncü vezire sıra gelmi�. O da demi�:   

         “Sürgun edelim padi�ahım.”  

         Padi�a  da üçünci vezirın sozıni dinlemi�, oni sürgun etmi�. Tabi sürgün etti�i 

zeman vezir, vezirlıhtan çıhmi�, tebdilikıyafat etmi�. Bir fekir kılı�ıne girmi�. Gitmi� 

bir su degırmanında çali�mi�. Vezirın gelmesıyle degırman ters dönme�a ba�lami�. 

Ordakiler durımi ferk etmi�ler, getmi�ler sahabıne haber vermi�ler. Sahabı demi�:  

         “Degırman dönıyor mi?”  

         Demi�ler:  

         “He, döniyor.”  

         Demi�:  

         “Un ögidiyor mi?”  
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         Demi�ler:  

         “He valla ögidiyor.”   

         Degırmanci demi�:  

         “O zeman  bırahın ters dönsın.”  

         Bız gelelım padi�anın yanıne. Eskiden seban vardi. Onınle herk ediyorlardi, 

bu�da ekmek için. Padi�a  altundan bir seban yapmi�. Vezirlerıne sormi�: “Bu 

sebanın degeri nedir?” Vezirler ne fiyet söyliyorsa padi�a kebul etmiyor. Diyor: 

“Gidın sıze vezife. Bunın gerçek degerini ö�renın. Yohsa ba�ınızi vurırem.”  

         Bu vezirler mecbur kalırler tebdilikıyafat ederlerler, mılletın içine giderler. Az 

giderler çoh giderler o eski vezire ras gelırler. Tabi vezir, degırmanci kılı�ınde oldı�i 

için oni tanımırler. Feket o, onlari tanır. Çıhıyor önlerıne. Diyor:  

         “Anle�ılan bir derdınız var. söyleyın baham derdınız ne?”  

         Diyorler:  

         “Sen bir degırmancisın sen nerden  çare bulacahsın?”  

         Degırmanci demi�:  

         “Hele bi söyleyın, belki bi yardımım dohınır size.”  

         Bunın üzerıne vezirler belki bi çarası olır diye hal meseleyi anlatmi�ler. 

Degırmanci kılı�ındeki vezir: “Ben sıze o sebanın gerçek degerıni söylerem ancah 

padi�a sorarse benım söyledı�ımi demeyacahsınız.” Onlar  da bu �erti kabul etmi�ler. 

Demi�: “Gidin padi�aha deyın mahsulat zemanında ya�mur ya�se, mahsulat bol olsa 

sebanın de�eri biçilmez. Hema zemanında ya�mur ya�mase, mahsulat bol olmase 

sebanın degeri, sebande i�lenmi� altun ne kederse, onın degeri de odır. Pa�a o altuni 

koysın anasının götıne.” 

         Bunlar gidiyorlar padi�anın yanıne, konıyi eyni padi�aha anlatiyorlar. Bu 

esnada degırman de do�ru dönmeye ba�lami�. Padi�a diyor:  

         “Bu sızın eklınız degil, söyleyın bu ekli kim verdi sıze? Yohsa kellenızi 

alırem.” Vezirler:  

         “Eman-hevar…”  

         Mecbur kalırler padi�aha söylereler.  

         Padi�ahın emriyle degırmanciyi getıriyor. Padi�a bahar ki kendi veziridır, oni 

taniyor tabi. Diyor: “Götırın üstıni ba�ıni yıhayın, temiz bi kat elbise giydırın, 

getırın.” Veziri getıriyorlar padi�a ona soriyor:  
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         “Ben sana sordım beni niye öldürecahtın?  Sen dedın ‘Geçti padi�ahım.’ 

“Bunın menesi nedır?” Vezir olanleri anlatiyor:  

         “Nasıl olsa inanmayacahtın, ben de ole dedım.” diyor.  

         Padi�a:  

         “Ya vezirlerım için söyledıhlerın?”  

         Adam demi�:  

         “Bırınci vezirin babasi fırınciydi onın için ‘fırına atah’ dedi. �kinci vezirin 

babasi bi kesapti o da onın için ‘kesah’ dedi. Yalnız uçınci vezirın esaletliydi. O da 

kesın olmiyan bi suçtan dolayi sade sürgun istedi. ��te padi�ahım mesele budır.” 

         Padi�a bunın üzerine o vezirlerıni vezirlıhten ezl etmi�, sürgün etti�i veziri de 

ba� vezir yapmi�. Digerıni de onın yardımcısi yapmi�.  

         Onlar ermi� muradıne, bız çıhalım kerevetıne. 

          Baba GÜLER 
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31. KALKAL�SK �LE BELBEL�SK 

        

         Bi varmi�, bi yohmi�. Mıllet Kozme Da�ı’ne yayleya getmi�, geri gelerken 

ya�li bi nenenın topal geçisi vardır, oni orda unutmi�ler. O geçi orda kalmi�, gitmi� bi 

a�acın deligıne girmi�. Zaman aradan geçmi�, ikiz yavrileri olmi�. Yavrilarının 

birının adıni Kalkalisk, öbırıni de Belbelisk koymi�. Araden zeman geçmi� yavriler 

büyümi�. Bi gün yavrilarına demi� ben giderem otlanma�a, siz kimseye kapiyi 

açmayın. Me�ersam dı�arıda kurt onlari dinlermi�. Analari gitmi� otlanma�a, kurt 

kapıyi çalmi�, demi�: “Kalkalisk’im, Belbelisk’im, kapıyi açın, ananız gelmi�.” 

Yavrular �a�ırmi�, analari erken gelmi� diye. Demi�ler bize aya�ıni göster. Kurt 

aya�ıni göstermi�, bahmi�ler analari degil. Kapiyi açmami�ler. Kurt, bir zemen sonra  

gine getmi�, kapiyi çalmi�, sesıni geçinın sesıne benzeterek demi�: “Kalkalisk’im, 

Belbelisk’im ananız getti yayleye, süt doldırdi memeye, döndi yavrilarıne kapıyi 

açın.” Bunlar bu sefer kurdın sesıni analarının sesıne benzettı� için kapiyi açmi�, kurt 

onlari yemi�. Analeri gelende, demi�: “Kalkalisk’im, Belbelisk’im, kapıyi açın, 

ananız gelmi�.” Üç kere demi� bahmi� kimse kapi açmadi, özi kapiyi zorlami�, 

açmi�, bahmi� yavrılari yohtır. Yavrilarıni arama�a getmi�. Getmi� ayinın damınen 

çıhmi�, ayi demi�:  

         “O kimdır tep tep eder rep rep eder yedi sülelesının a�zıne sıçer!”  

         Geçi der:  

         “Küfür etme, benem. Yavrilarımi sen yedın?”  

         Ayi der:  

         “Görmedım, yemedım. Get kurde sor.”  

         Geçi gitmi� kurde sormi�, kurt demi�:  

         “Ben de görmedım, yemedım.”  

         Geçi one demi� �eriete gidah. Gitmi�ler �eriete. Her�eyi melleye anlatmi�ler. 

Melle onlare demi�: “Gidın fılan gün gelın.” Geçi getmi� güzel bi kovada yo�ırt 

getırmi�. Kurt da bi çuvala usırı�ıni doldırmi�, bi tene de arpa atmi� içıne. Gine 

getmi�ler melleye. Melle önce yo�ırdın tadıne bahmi� çoh begenmi�. Sonre kurdın 

çuvalıni açmi�, arpa fırlami�, gelmi� gözıne. Melle sınırlenmi�, kurdın di�lerıni 

çekmi�. Geçinın de boynızlerıni sivri yapmi�. “Hade dögı�ın” demi�. Geçi bi boynız 
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kurdın karnıne vurmi�, kurdın karni yırtılmi�, içınden Kalkaliklen Belbelik çıhmi�. 

Geçi yavrılerıne kavu�mi�. 

         Kalkaliskle Belbeliskin meselesi de bitmi�… 

 

                                                                                                    Baba GÜLER 
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32. H�ZMETKAR ADAMIN DEVLET� 

 

         Bir varmi�, bir yokmi�. Bi zamanda bir padi�a, bir ati varmi� bir de hızmetkarı. 

At bir yavri do�ırır. Bir gece hızmetkarı yavriyi emzırma�a gitmi�, bahmı� bir cin 

yavriyi emzırır. Gizlidan oni yahalami�:  

         “Sen kimsın, aslın - neslın nedır?” demi�.  

         Cin demi�:  

         “Ben padi�anın devletıyim.”  

         Hızmetkar demi�:  

         “Peki benım devletım nerde?  

         Cin demı�:  

         “Senın devletın kaf da�ının arhasındadır.          

         Adam devletıni aramah için yola çıhmi�. Yolda bi ayiye ras gelmi�. Ayi sormi�: 

         “Nere gidersen?”  

         Hızmetkar:  

         “Devletımi arama�a çıhmi�em.” demi�.  

         Ayi demi�:  

         “Eger görersen benım de hestelı�ımın çarasını sor.”   

         Adam yolınma devam etmi�, yolda bir “cotkar”a ras gelmi�. Cotkar sormi�:  

         “Nere gidersen?  

         Adam:  

         “Devletımi arama� çıhmi�em” demi�.  

         Cotkar demi�:  

         “Eger görersen benım de mazuratımı söyle: Her yıl tarlami ekerım lakin ziraat 

vermez.”  

         “Temam” demi� yolına devam etmi�, adam.  

         Getmi� getmi�, az getmi� uz getmi�  bir yere varmi�. Oranın pa�asi sormi�:  

         “Nere gidersen?”  

         Adam demi�:  

         “Devletımi arama�a çıhmi�em.”  

         Pa�a demi�:  
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         “Ger görersen de ki yolda bi pa�aya ras  gelmi�em ama onın helki ona bi türli 

itaet etmer. Bunın de sebebıni sor.”   

         “Temam” demi� yolıne devam etmi�. 

         Getmi� getmi�, çoh keder getmi�. Kaf da�ıne ula�mi�. Bahmi� ki devleti orde 

çayir çimenler içinde  sefa eder. Oni gizlidan yahalami�, demi�:  

         “Sen benım devletımsın, seni alma�a gelmi�em.”  

         “Eman- hevar” etmi� ama adam oni bırahmami�.  

         Demi�:  

         “Temam, sen git ben arhandan gelırem.”  

         “Temam demi� adam; ama bazi mazuratlarım var onlari sorırem.”  

         Adam, sualleri bir bir sormi�, cevaplarıni ö�renmi�. Evıne dömi�. Yolda 

gördügi pa�anın yanıne gelmi�. Pa�aya demi�:  

         “Sen kadınsın onın için helkın sana itaet etmır.”  

         Pa�a demi�:  

         “Madem bele o zeman gel benımle evlen, sen pa�a ol. Bu durımi helkımden 

kimse bılmer.”  

         Adam  demi�:  

         “Yoooh. Ne yapam pa�alı�ı ben giderem devletım arhamdan geler.”  

         Gelmi� gelmi� cotkarın yanıne gelmi�, ona demi�:  

         “Senın tarlande altun var, ondan zıraat vermer.”  

         Cotkar demi�:  

         “Gel beraber çıharah.”  

         Adam demi�:  

         “Ne yapam senın altunlerıni, benım devletım arhamdan geler.”  

         Gelmi� gelmi� ayinın yanıne gelmi�, one de demi�:  

         “Senın hestelı�ının dermani de ehmak insanın beynidır, devletım ole dedi.”  

         Ayi demi�:  

         “Kulahlarım eyi i�itmer, hele biraz yahla�.”  

         Adam biraz yahla�mi�, demi�:  

         “Senın dermanın ehmak insanı beynidır.”  

         Ayi gine numaradan demi�:  

         “Kulahlarım eyi i�itmer, hele biraz daha yahla�.”  
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         Adam ayinin yanıne eyice yahla�mi� demi�:  

         “Senın dermanın ehmak insanın beynidır. Devletım ole söyledi.”  

         Ayi bi pençe vurer, adami öldırer, beynıni yaralerıne sürer ve der: “Senden 

daha ehmak kim vardır?” Adam bölece ahmaklı�ıne kurban getmi�. 

         Bu meselemız de böle biter. 

 

                                                                                                   Baba GÜLER  
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33. KORKAK AL� 

           

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bir Ali varmi�. Ona korhah Ali derler. Avradi eder 

etmer, dı�arıi çıhmer. Dermi�: “Tavuhlar, ku�lar meni yer.” Karisi ba�ına bi pilan 

kurmi�, oni di�ari çıharmak için. Karisi çörek yapmi�, di�ardan evın kapisine kadar 

sermi�. Kocesıne demi� di�aride çörek ya�mi�. Kocesi kapiye çıhande kapiyi arhadan 

kapatmi�, oni bi daha içeri almami�. Korhah Ali ba�ırmi�, ça�ırmi�. Demi�: “Aman 

hevar ku�ler, kurtler, heyvanatler beni yedi. Kapiyi açın.” Karısi bir türli kapiyi 

açmami�. 

         Korhah Ali, mecbur kalmi�, kendısıne bir heybe almi� ve dilenci kılı�ıne 

girmi�, açlıhtan ölmesın diye. Sa�de solde biraz un ve yumurte toplami�, ba�ın almi� 

çıhmi�.  

         Bilmeyerah devler ülkesıne girmi�. Bir dev ona ras gelmi�. Demi�:  

         “Heeey! Sen kimsen? Hemen torpahlarımi terk et! -Egilmi� bir ta� almi�, eliyle 

ufaltmi�-Yohsa gelersem seni de ta� gibi ufaltırem.”  

         Korhah Ali de heybesınden biraz un çıharmi� Dev’e demi�:  

         “Men de seni bu ta� gini ufaltırem. -Bir de bir yumurte çıharmi� oni avucınde 

sıhmi�-seni böle sıhırem suyıni çıharırem.”  

         Dev sanmi�  ki gerçek ta�ın suyıni çıharmi�. Dü�ınmi� demi� en iyisi bu adamle 

arkada� olam. 

         Arkada� olmi�ler, devler yurdıne gitmi�ler. Orda her bi�e sıraynan yapılermi�. 

Herkes sıraynan su getırmi�, sıra Korhah Ali’ye gelmi�. Demi�:  

         “Hele man kürek-kazma verın. Gidem çe�meyi yerınden kaldırem getırem. 

Nedır bu, böle hergün su ta�ıyaca�ım?”  

         Devler demi�ler:  

         “Eman yapma! Sonra susuz kalırıh. Bız senın yerıne de getırırıh.”  

         Bir zeman sonra  odın ta�ıma sırasi gine Korhah Ali’ye gelmi�. Demi�:  

         “Hele man ne keder ip-urgan varsa verın, gidem tüm ormani getırem. Ne böle 

hergün hergün odın ta�ıyaca�ız?”  

         Devler demi�ler:  

         “Eman sen gitme! Sonra bız temamen odınsız kalırıh. Bız senın yerıne de odına 

giderıh.”  
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         Korhah Ali, eslınde güci yetmer ne odın ta�ısın ne de suye getsın. Bölece iki 

i�tan de kurtıler. 

         Devler bahmi� ba�leri belaya girmi�, demi�ler en ıyisi onınla mal-mülki 

payla�ah evıne gitsın. Tüm mal-mülki payla�mi�ler. Korhah Ali evıne getmi�. Tılki 

haber almi�, gelıp devlere demi�:  

         “Sız ne yaptınız? Onın adi Korhah Ali’dır. Menım korhumdan di�ari bıle 

çıhamazdi. Gidın mal-mülkinızi alın.”  

         Devler demi�ler:  

         “Madem öle idda edersen o zeman sen de bızımle gel. Seni aya�ımıza ba�liyah 

ki sen kaçmiyesen. Yoksa bız yalnız kalırıh, sonra ne yaparıh.”   

         “Temam” demi� tılki. 

         Devler tılkiyi ayhlarıne ba�layip Korhah Ali’nın evıne getmi�ler. Tabi Ali de 

kurnazdır. Bahmi� ki onlar geler. Sesıni yükseltmi�, demi�:  

         “Çocıhler hele o mertegi verın ate�e koyam, bunlari güzelce da�liyem.”  

         Devler oni i�ıtınce:  

         “Kaçalımmm. Yohsa bu adam gerçek bızi yahacah.”  

         Devler hep birlik kaçmi�ler. Tılki ayahlarıne ba�li oldı�ı için sa�a-sola, ta�lara 

çarpmi�, çarpmi� gebermi�. Devler de kaçıp kurtılmi�ler.  

         Bölece herkes muradıne ermi�. 

                                                                                                  

                                                                                          Makbule YILDIRIM      
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34. U�URLU D�KEN 

          

         Bi varmi�, bi yohmi�. Bigün bi adam yolda giderken bahmi� bi karganın 

aya�ıne bi dikan batmi�. Herıne oni çıharmi�. Dikani cebıne koymi�, getmi�. 

         Getmi� getmi� bahmi� bi ya�li kari tandır yahmak ister; ama tandıri bi türli 

yanmer. Dikani vermi� kariye, kari tenduri yahmi�. Sonra demi�: “Ya benım 

dikanımi verırsen ya da yedi ekmek verırsen.” Ya�li kari yedi ekmek vermi� ona.  

         Getmi� getmi� bi da�e. Bahmi� çobanler açtır. Ekmegıni çobanlere vermi�, 

çobanler ekmegi yemi�. Sonra demi�: “Ya benım ekmeklerımi verersız ya da yedi 

koç isterem.” Çobanler mecbur yedi koç vermi�ler ona. 

         Gine getmi� bi yere, bahmi� dügündür. Dügün için kurba�eleri, kaplumba�eleri 

pi�ırerler. Demi�: “Bunlari ne pi�ırersız? Alın size bu koçlari kesın.” Koçlari 

kesmi�ler, pi�ırup yemi�ler. Adam sonra demi�: “Ya benım koçlarımi verersız ya da 

gelıni.” Mecbur kalmi�ler gelıni vermi�ler. 

         Almi� gelıni getmi�. Bahmi� bi adam bi ta�ın üstünde otırmi�, bılur çaler. Bılur 

ho�ıne getmi�. Gelıni vermi� adame bıluri almi�. Yolına devam etmi�. 

         Yolda bi ta�ın üstüne otırmi�, dinlenmi�. Demi�: “Bi dikani verdim yedi 

ekmege, yedi ekmegi verdim yedi koçe, yedi koçi verdım bi gelıne, gelıni de verdim 

bi bılure.” Bılure baher, dü�üner. Duut, duut, duut diye çaler. Bıluri de ta�e vure vure 

kırer. 

         Mesele de belece biter. 

   Zeynep CO�KUN 
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35. �EYTANLA CADI N�NE 

 

         Varmi�, yohmi�. Ya�li bir cadi kadın yolda birini görer, sorer:  

         “Sen ne beklersen?”  

         Der:  

         “Ben �eytanım, ben ediyorım etmiyorım bu kariyle kocasının arasıni 

bozamiyorım.”  

         O cadi kadın diyor:  

         “Sen dur, beni dinle, ben ne yapacam.”  

         Cadi kadın gidiyor o karinin yanıne, ona diyor: “Sen git kocanın çenesının 

altında iki tel kopar, sizi daha birbirinizi sevi�dırecem.” Kadının kocasına da gidiyor, 

diyor: “Mukat ol kendıne, senin karin bu gece senın bo�azın keser.”  

         Koca da gece kendısıni uyhuya bıraher, halbuki uyanıhtır. “Hele bahım karim 

benim bo�azımi keser, bu do�ri mi yalan mi?” Kadın da bekliyor, diyor: “Kocam 

yatsın.” Elıne bi ustura aliyor, bahiyor ki kocasi yatmi�. Usturayi götıriyor, onun 

çenesının altındaki kıli kese. Kocasi hemen elıne yapı�iyor:  

         “Sen niye benım bo�azımi kesiyorsın?”  

         Kadın:  

         “Eman ben senın çenen altınde iki tel koparacahtım.”  

         Adam da:  

         “Yoh sen beni öldırecahtın.”  

         Cadi kadın da onlari izler, bekler. O kadının kocasi oni öldırma�a çıkariyor. 

Cadi kadın ko�iyor, kadının babasi evıne heber veriyor: “Eman yeti�in.” Kadının 

babasi tarafi geliyor, damatleriyle çatı�iyorlar. Cadi kadın bu sefer de gidiyor adamın 

babasi evıne heber veriyor: “Sızın o�lınızi öldıriyorler, yetı�ın!” Artıh onlar de 

birbirıne giriyorler, bilmem kaç adam öliyor. Cadi kadın da gidiyor �eytana heber 

veriyor, diyor:  

         “Hele bah onlar ne haldedır.”  

         �eytan vezieti görınce o da kadından kaçiyor, diyor:  

         “Allah beni senden, senın �erınden muhfaza etsın!” 

 

          Zeynep CO�KUN 
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36. N�SKO’NIN MACERALARI 

 

         Nisko, köyli bi çifçinin en küçük o�liymi�. Nisko, çok yaramaz bi çoçıhmi�. 

Kıtlık yıllerınde terlelerınde çalı�an i�çileri varmi�. Nisko, onlerın yanıne gitmi�, 

babasının yemek yapmah için okızlerden birini kesmelerıni istedı�ıni söylemi�. 

Bunler de Nisko’ya inanmi�ler ve bi okızi kesip yemi�ler. Babasi buni duyınca 

Nisko’yi evden kovmi�. O de giderken yanınde biraz un götürmi�. 

         Birkaç gün sonra bir yerde be� tane dev görmi�. Korhmi� a�acın üstüne çıhmi� 

saklanmi�. Devler a�acın altınde konı�maya ba�lami�ler, Nisko da a�açtan bir dal 

koparıp atmi�. Onlar önceleri birbirlerıyen kavga etmi�ler, sonra bahmi� ki a�acın 

tepesınde biri vardır. Devler demi�ler:  

         “Sen kimsin?”  

         Nisko, kim oldı�ını söylemi� ve evden kovıldı�ını anlatmi�. Devler de hem 

acımi�ler hem de kendılerıne hızmet etsın diye oni de yanlerıne almi�ler. 

         Bi gün Nisko’ya demi�ler �u bidonleri götür, su doldır, getir. Yarı�ma 

yapaca�ız bahalım kim daha çok su içer. Nisko da bi tene bidona çoh az su koymi� 

digerlerını de a�zıne keder doldırmi�. Az su koydı�ı bidoni kendısıne almi�. Bunler 

ba�lami� su içma�a. Nisko herkezden evvel suyıni bitirm�. Devler ona heyret 

etmi�ler. 

         Araden bi zeman geçmi�. Devler aralarındeki en gü�li ki�ini kim oldı�ını 

ö�renmah için yarı�ma yapma�a kırar vermi�ler. Herkez elıne birer ta� almi�. Nisko 

ise gizlidan avucına biraz un almi�. Bunler ba�lami�ler avuçerıni sıhma�a. Devler 

avuçlerındeki ta�lari kırmi�ler, ufaltmi�ler. Nisko ise avucındeki uni göstererek ta�i 

un gibi yaptı�ını söyler. devler gine heyrete dü�mi�ler, bu küçük çocı� buni nasıl 

ba�ardi diye. 

         Devler mı�aradaki bir hezinenın bekçileriymi�. Aralerınde Nisko’yi öldürmah 

için bir plan kurmi�ler. Eger Nisko’yi öldırmeseler Nisko’nın kendi hezinelerıni 

götürmesınden korhmi�ler. Devler kendi aralerınde kırar vermi�ler Nisko’yi gece 

uyurken öldırecahlar. Tabi Nisko bunleri gizlidan dinlemi� ve gece yata�ında 

kalhmi� yerıne bir kütük bırahmi�. Bir yere sahlanmi�. 

         Devler, bi koca kazanda ya� kızartmi�ler Nisko’nın yata�ıne dökmi�ler. Sabah 

olande devler Nisko’dan kurtuldıklerıni dü�ünerek sevınmi�ler. Tam o esnade Nisko 
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içeri girmi� devlere: “Bu ah�am çoh sıcahti. Terlemi�em. Biraz su ısıtın yıhanayim.” 

Devlerın korhısi daha de büyümi�. 

         Devler yine Nisko’dan kurtılmah için ba�ka bir tuzah kurmi�ler. Nisko, onleri 

gizlidan dinledı�i için ah�am olınce gine kendi yata�ıne bir kütük bırahmi�, kendısi 

de bir kö�eye sahlanmi�. Devler elerınde birer balte, gelmi�ler. Nisko sandı�ı kütüge 

vurmi�ler vurmi�ler. Nisko’nın öldı�ıne keneet getirmi�ler, getmi�ler. Sabah olınce 

Nisko gine kar�ilerıne çıhmi� ve demi�: “Bu ah�am pireler çohti, benım her terefımi 

ısırdiler.” Devler anlami�ler Nisko ile ba� etmerler, oni öldırmah pilanlarından vaz 

geçmi�ler. 

         Nisko onlarden hezinenın yerıni sormi�, devler de Nisko’yi hezinenın ba�ıne 

götürmi�ler. Devler hezineyi kendi aralerınde alti parçaye bölmah istemi�ler; ama 

Nisko kebul etmemi�. Yarisıni Nisko’ya vermah istemi�ler gine kebul etmemi�. Bu 

sefer hezineyi dörde bölmi�ler. Üç perçesıni Nisko’ya vermi�ler, bi perçe kendılerıne 

kalmi�. Nisko tabi buni kebul etmi�, ho�ıne getmi�.  

         Nisko kendi payini ta�ımah için bi heyvan getırma�a getmi�. Yolde bi çiflik 

kar�ısıne çıhmi�. Çifli�in sahabı de ya�li bi dul kadınmi�. Nisko’yi hızmetkar olarah 

i�e almi�. Nisko de çiflikteki heyvanları almak için razi olmi�. Orde bütun hezineyi 

ta�ımah için yeteri keder heyvan varmi�. 

         Bi gün kadın Nisko’ya demi� biraz su keynet. Ben gelıp yemek yaparam. Nisko 

bir kazani ba�ıne keder su doldırmi�, kaynatmi�. Kadın gelende onın arhasıne 

geçmi�, kadıni kazanın içine itelemi�. Kadın öldıhten sonra onın binek heyvanlerıni 

almi�, devlerın yanıne getmi�. Hezineyi heyvanlara yüklemi�. Bu arade devler 

korhularınden bi�ey dememi�ler. 

         Nisko hezineyi alıp eve gelmi�. Evin damından içeri ba�ırmi�. Annesi sesıni 

duymi�: “Bız seni kovdıh gine geldın.” demi�. Nisko onlare devlerın hezinesıni 

getırdı�ıni söylemi�; ama bunlar inanmami�ler. Bunın üzerine Nisko, bi küp altuni 

küllekten bo�altmi�. Nisko’nın karde�leri hemen ko�mi�ler, kapiyi açmi�ler, Nisko’yi 

içeri almi�ler. 

         Onlar  ermi� muradıne, Allah bızım muradımızi de versın. 

 

            Halit SEVEN 
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37. SEYFULLAH �LE SADULLAH 

 

         Çoh eski zemanlarda, ta Hz. Süleyman zemanında, uzahlarda Süleyman 

peygamberın ya�adı�i bi memleket varmi�. Buranın padi�ahı Süleyman peygamberin 

karde�iymi�. Bu padi�ahın Seyfullah adınde bir o�li varmi�. Padi�ahın vezirnın de 

Sadullah adınde bir o�li varmi�. Bunlar birbiriyle ya�ıtmı�lar. Hz. Süleyman her 

ikisıne de birer nuske yapmi�. Hz. Süleyman bu nuskalari büyüdükleri zeman 

açmalarıni söylemi�. 

         Gel zeman git zeman bunler büyümi�ler. Yirmi, yirmi dört ya�lerıne gelmi�ler. 

Bunler nuskalarıni açmi�ler. Seyfullah’hın nuskasında çok güzel bir kız resmi bi de 

dua çıhmi�. Sadullah’ın nuskasında ise sadece  dua çıkmi�. Seyfullah resımdeki kıza 

a�ık olmi�. Hz. Süleyman’in yanıne gitmi�. Resımdeki kızi nerde bulaca�ıni sormi�. 

Hz. Süleyman kızın adının Melkan Hatun oldı�ını ve çoh uzahlarda, denızlerın 

ortasında bir adada oldı�ını söylemi�. 

         Seyfullah ve Sadullah gidıp olanleri padi�aha anlatmi�. Padi�ah, Seyfullah’a bir 

gemi ve yanıne esker verip oni göndermah istemi�; ama Seyfullah babasınden sadece 

bir gemi istemi�. Yolcılıhte de sadece Sadullah’i yanınde götürmah istemi�. Gemi 

hazırlenmi�. Seyfullah ve Sadullah babalerının ve Hz. Süleyman’in elini öpmi�ler, 

yola çıhmiler. 

         �kisi yola çıktıklarında hava çoh güzelmi�. Bikaç gün gitmi�ler bi gün bi fırtone 

çıhmi�. Gemilerıni harap etmi�, her terefi parçalami�. Fırtoneden sonreki gün 

bahmi�ler ki uzahtan bi ada görünmi�. Hem yiyecah almah hem de gemilerıni temir 

etmah için hem de belki Melkan Hatun’i bulmah ümidi ile o adaye gitmi�ler. Adade 

sadece bir orman varmi�. Belki ormanın içinde bir �eher vardır diye ormanın içine 

girmi�ler.   

         Ormanda biraz yürümi�ler kar�ilarına büyük bir ev çıhmi�. Tam eve girecahları 

esnada bahmi�ler kar�ilerıne bir dev çıhtı. Bunlar hemen sahlanmi�ler. Biraz 

beklemi�ler görmi�ler dev içeri girip çıhıyor. Sonında dev çıhıp bi kenarda otırmi�. 

Bunlar korhusundan ölece beklemi�ler. Sabah olmi�, dev evden çıhıp ayrilmi�. 

Bunlar içerde belki yiyecah vardır diye içeri girmi�ler. Bahmi�ler ev bombo�, yalnız 

ortada bir ta�ın üstünde bir kız uyumaktadır. Ne yapmi�ler kızi uyandıramami�ler.  

Yiyecah bir �eyler bulmi�ler. Bunlari yıyip gidecahlarmi�. O esnada -kızın yattı�ı 
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ta�ın yanınde bir otırah varmi�- Sadullah bu otıra�ın üzerine otırmi�. Sadullah 

üzerine otırınca kız uyanmi�. Sadullah kakmah istemi�; ama kız onın kolından tutmi� 

bırahmami�.  

         Kız ona ba�ından geçenleri anlatmi�. O, ormanın arhasından görünen da�ın 

arhasından otırıyormi�. Buranın padi�ahi onın babasiymi�. Babasının ülkesi her 

zeman bu deve bir yiyecah vermah zorındaymi�. Ülkede kıtlıh çıhınca dev de oni 

kaçırmi�. Eger deve yiyecah vermeseler dev oni öldırecahmi�. Dev dı�arıi çıhıp bir 

�eyler aldı�ında o otıra�a bir �eyler yazıp oni uyutırmi�. Biri o otıra�e otırsa veya o 

yazılenleri silse kız uyanırmi�. 

         Kız adının Bedia oldı�ını söylemi�. Eger oni devden kurtarırlarsa padi�ah olan 

babasının onlara istediklerıni vereca�ını söylemi�. Bu iki arkada� bi plan kurmu�ler. 

Kızi yine eskisi gibi uyıtmi�ler. Dev �üphelenmesın diye her�eyi eskisi gibi 

yapmi�ler. Dev tek gözli oldı�ı için onın gözüni kör etseler kaçıp kurtılabilecahlarıni 

dü�ünmi�ler. Bunlar sahlanmi�ler, devın gelmesıni beklemi�ler. 

         Ah�am, dev yiyecahları alıp gelmi�. Otırıp bir �eyler yemi�, sonra da gidip 

Bedia’nın yanındeki ta�a uzanmi�, uyumi�. Seyfullah ile Sadullah gizlendıkleri 

yerdan çıhmi�, devın gözıne bir �i� batırmi�. Dev ba�ırarak uyanmi�; ama gözi  kör 

oldı�ı için bi�ey yapamami�. Bunlar hemen ta�ın üzerındeki yaziyi silmi�ler ve kızi 

de uyandırmi�ler. Birlikte hızlica ormanın içinden kaçıp gitmi�ler. Bedia, onlara çoh   

dua etmi�. Sonra neden buralere geldı�ıni sormi�. Bunlar meseleyi, durımi 

anlatmi�ler            

 

         Bedia, Melkan Hatun’i tanımadıpıni; ama babasının ülkesınde olabileca�ıni 

söylemi�. Belki babasi kendılerıne yardımci olabilecahtır. Bunlar beraber kızın 

ülkesıne gitmi�ler. Kız burada olan biteni ve bunlerın kendısıni devden nasıl 

kurtardı�ıni babsıne anlatmi�. 

         Padi�ah hem kızıni kurtard�ı için hem de ülkesini devden kurtardı�ı için 

bunlara demi�: “Dile benden ne dilersen.” Bunler olanleri padi�aha de anlatır. 

Kendilerini tanıtır. Melkan Hatun’i tanıyip tanımedı�ıni sormi�. Padi�ah de ancak 

Bedia’nın annesının bilebileca�ını söylemi�. Birlikte Bedia’nın annesının yanıne 

giderler, resmi gösterıler. Bedia’nın annesi Melkan Hatun’i tanıdı�ıni; ama onın 
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yılda sadece on be� günlü�üne yahındaki �rem Bahçesıne geldı�ıni söyler. Yedi sekiz 

gün sonra bu �rem Bahçesı’ne geleca�ıni söyler. 

         Aradan bir hefte ge�tıhtan sonra Seyfullah, irem bahçesının oldı�ı yere gider. 

Bedia’nın annesi ona bir çadır kurmi�. Araden bikaç gün geçer bi iki güvrcin uçarah 

gelır. Bunler irem bahçesıne iner. Üstlerındeki derilerıni çıharır, insan suretıne girer. 

Bunlerden biri Melkan Hatun’dır. Seyfullah, Melkan Hatun’i görır görmez tanır ve 

onın bi peri oldı�ıni anlar. Bedia’nın annesi ah�am olande onleri perilerın yanıne 

götırır ve durımi anlatır. Melkan Hatun’in annesi buna kocasının kırar verece�ıni 

söyler. Ertesi gün iki peri derilerıni giyerler periler ülkesıne giderler. Melkan 

Hatun’in babasıni ça�ırıp gelırler. 

         Melkan Hatun’in babası geldı�ınde bütün olanleri ona de anlatırler. Bedia’nın  

babası de Bedia’yı Sadullah’a verdı�ıni, onın da Melkan Hatun’i Seyfullah’a 

vermesıni ister. Melkan Hatun’in babasi de: “Madem sızi Hz. Süleyman göndermi� 

ben de Melkan Hatun’i sana veriyorum” der.  

         Bundan sonra kırk gün kırk gece dü�ün olır. Seyfullah ile Sadullah Melkan 

Hatun ile Bedia’yı alıp memleketlerıne dönerler.  

         Onler ermi� muradıne bız de erelim muradımıze ! 

         Lailahe �llella Muhamed Resulella!    

                                                                                           Halit SEVEN   
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38. BEZ�RGAN 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Zengin ve iyi kalbli bi adam varmi�. Bu adam Allah 

için en heyırli ibabeti ara�tırırmi�. Din adamlerının yanıne gitmi�, onlere sormi�: 

“Allah için en hayırli olan, mükafatı en fazla olan nedır?” Onlar da malıni Allah 

yolınde tesaddük etmesıni, fekir-fukeraya yardımci olmasıni söylemi�ler. Bu zengin 

adam da tüm malıni mülkini fekir ve fukeraya vermi�. Elınde sadece yata�i ve ati 

kalmi�. Bunlari de vermemah için köyınden ayrılma�a karar verır.  

         Bu adamın iki çocı�ı ile karısi vardır. Bir gün köyi terk ederek yola  koyılırler. 

Yolda bunlere bir genç rastler. Gence nere gideca�ını sorırler. Genç de yeni 

evleneca�ından kendısıne yata� lazım oldı�ını söyler. Kar�i köyden malını da�ıtan 

bir zengin duydu�unu ve oraya gidıp kendısıne yata� almah istedı�ını söyler. Adam, 

o zenginın kendısi oldı�ınıi söyler. Yata�ıni de ona verır.  

         Yollarıne devam ederken yine bir fekire ras gelırler. O fekir adam de kendısıne 

bir at lazım oldı�ıni söyler. Zengin adam, atıni de ona verır. Artıh ah�am olmak 

üzeredır. Orda konahlama�a karar verırler. Ate� yaharler ve yemeklerıni yerler. 

Bunlerın az ilerısınde bir kervan konahlamahtadır. Kervan reisi adamlerıne der: “Git 

bah �u kar�ide yana  ate�ın ba�ında kimler var?” Adamleri gelır gizliden baher, gider. 

Reislerıne, ate�ın ba�ında güzel bir kadın ve kocesi ile iki çocı�ı oldı�ıni söyler. 

Reis, adamıne der: “Git söyle burada bir kadın do�um yapmahtadır. Gelsın yardımci 

olsun.” Adam gelır durumi söyler. O zengin adam biraz dü�üner; ancah Allah rızasi 

için karısıni gönderır. Sabah olande bahar kervan de yoh, karısi de…  

         Karısının kaçırıldı�ıni anlayan adam, çocıhlarıni alır yolıne devam eder. 

Kar�isıne bir ırmah çıhar. Adam, bir çocı�ıni kolıne alır kar�iye geçırır. Sonra gelır 

digerini de kolıne alır geçırmah için. Suyın ortasınde iken bir kurt gelır, kar�iye 

geçırdı�i çocı�ıni alır, gider. Adam bunın tela�iyle kolındeki cocı�ıni de suya bırahır, 

su oni götürır. Artıh her�eyıni kaybeden iyi yürekli adam, sadece kendı ba�ının 

çaresıne bahma�a çalı�ır. 

         Kurdın alıp gitti�i çocı�i, avciler kurdın etrafıni sararlar, kurt zorda kalınca 

çocı�i bırahıp kaçar. Böylece çocıh kurtılmi� olır, avcilerın elıne dü�er. Suya giden 

çocıh da bir degırmanın suyuna denk gelır, degırmanci terefınden kurtarılır.  
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         Her iki çocıh da zemanla büyür. Sahapleri onleri kurtardı�ı için onleri çoh 

çalı�tırır. Bu çocıhler artık bunların eziyetlerıne dayanamaz birbirlerınden habersız 

kaçıp giderler. Bunlar bir yerde kar�ile�ır ve arkada� olırler. �� aramah için uzah bir 

memlekete giderler. O memlekette de bir padi�aha ik at bahıcısi lazımmi�. Bu iki 

karda� padi�ahın yanınde kendılerıne i� bulurlar. Padi�ah bunların çalı�malerınden 

memnun kaldı�ı için ücretlerıni arttırır.  

         Gel zeman git zeman, bir gün o memlekette bir kervan konahlamah için gelır. 

Kervanba�i padi�aha der ki: “Benım emanetlerım var. Sa�lam adamlerıni ba�ıne 

bırahacahsın.” Padi�ah da bu iki adamıni kervanciya verır. Bu karde�ler gece nobet 

tutarken birbiriynen dertle�ma�a ba�larlar. Derler: “Çohtan biribirımızın yanındeyiz; 

ama birbirımızi hiç tanımıreh.” Bunlar bir sandı�ın yanıne otırırler, dertle�ırler. 

Karde�ler birbirınden habersız ba�lerınden geçenleri anletırler ve karde� oldıhlarıni 

anlerler. O esnada sandıhten de bir ses gelır. Me�ersem analari sandı�ın içindeymi�. 

O de onleri dinliyormu�. Anneleri de ba�ınden geçenleri anletır. Bunler birbirlrıne 

sarılırler, sevinçten a�lerler. 

         Me�ersem o padi�ah de bu çocıhlerın babasiymi�. Oranın ededıne göre ölen bir 

padi�ahtan sonra havaya bir güvercin bırahılırmı�, güvercin kimin ba�ıne konarse 

padi�ah da o olırmi�. Babaleri birkaç yıl önce bu memleketen geçerken buranın helki, 

ölen padi�ahalerınden sonra kendılerıne padi�ah seçiyormu�. Tesadüf orade olan 

babaleri de meydana çıhar. Her seferınde güvercin gelıp adamın ba�ıne konmi�. 

Burenın helki de mecbur adedlerıne uymi�, babalerıni padi�ah seçmi�ler. Ba�langıçte 

fekir bi adamın kendılerıne padi�ah olmalerıne pek razi olmami�ler; ama sonradan 

padi�ahleri adeletli olınce oni çoh sevmi�ler. 

         Gelelim iki karde� ve analerıne. Onlar birbirlerıyle sarılmi�ler ve uyumi�ler. 

Sabah, kervanba�i gelıp onleri bu halde görünce hemen durımi padi�ahe heber 

verırler. Hep birlik padi�ahın huzurıne çıharler.  

         Padi�ah, burde karısıni tanır. Onların neden böyle bırıbırlerıne sarıldı�ınıi sorar. 

Bunın üzerıne ana ve çocıhleri olanleri anletır. Padi�ah de o adamın kendısi oldı�ıni 

söyler. kervanba�isının de gerçek yüzi ortaya çıhtı�i için idam eder. Bunler hep 

beraber  bırbirlerıne sarılıler. 

         Onler erdiler muradıne, Allah onlerın muradlerıni beraber kılsın. Bizi de iman 

ve Kur’andan ayırmasın…                                                         Mehmet YILDIZ 
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39. CENGZER� 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Cengzeri adınde fekir bir müslüman ile zengin ve kafır 

bir dayisi varmi�. Cengzeri dayisının çobani olır. Dayisi one bir ayakabi yapar; ancah 

Cengzeri oni bir günde yırtar. Bunın üzerıne dayisi one demırden bir ayakabi yapar. 

Cengzeri oni giydi�i gün da�de üç tene ceylane ras gelır ve onlerın pe�ıne verır. 

Ah�ama keder üçüni yahalar ve onleri ahure koyar. Ah�ama dayisi  bahar ki cengzeri 

demırden ayakabilerıni de yırtmi�. Bunın üzerıne çoh sınırlenen dayisi: “Her gün 

sana ayakabi alacam?” der. Kılıcıni çıharır, onın bir kolıni keser. Sonra ahure gidip 

bahtı�ınde ceylanleri görır. Cengzeri’ye bunleri nasıl yahaladı�ıni sorar. O de bunleri 

kovliyarah yahaldı�ıni söyler. Ayakabilerının de bu yüzden yırtıldı�ıni söyler. Dayisi 

de kabahetıni biraz hefifletmah için ona altınden bir kol yaptırır.  

         Bir gün Cengzeri ile dayisi beraber çobanlı�e çıharler. Cengzeri koyınlerın 

sütüni sa�ar, dayisine vermah ister. Dayisi de biraz uyudıhtan sonra, uyanınce, içmah 

istedı�ıni söyler. O esnade Cengzeri, kavalıni de sütın bulındı�i barkacın üzerıne 

koyar, dinlenma�a çalı�ır. Dayisi uyhiye dalar. Cengzeri bahar ki bir sinek dayisinın 

burnınden çıhtıi, gitti kavalınden geçerah yan terefte bulınan harabenın altındeki bir 

ta�ın etrafınde dola�arah tekrar kavalın içinden dayisinin burnıne girdi. O esnade 

dayisinın burni ka�ındı�ı için dayisi uyanır. Cengzeri’ye der:  

         “Ben bir rüya gördüm. Beyaz bir denızın üzerındeki yedi delikli bir köpriden 

geçtım. Ta�lıh bir alande, bir ta�ın altınde bir hezine gördüm.”  

         Cengzeri hemen durımi anlar. Dayisine der:  

         “Ruyadır. Tahma, mühim de�il.” 

         Dayisi sütıni içip eve gider. Cengzeri yan terefte bulınan harabenın içine girer, 

büyük ta�i kaldırır, hezineyi çıharır. 

         Bu arade dayisi Cengzeri’nın kolıni keserken pi�man olmi�tır. Ona ne istese 

vereca�ını söyler. Cengzeri de bir koyin posti keder yer vermesıni ve orda ev 

yapmasi için de i�çi vermesıni ister. Dayisi buni mılletın önınde kabul eder. Cengzeri 

koyın postıni tel gibi ince ince keser. Ortaya uzınce bir ip çıhar. Bunınle uzın bir 

alani çevreler. Dayisıne der:  

         “��te benım istedı�ım yer.”  

         Dayisi der:  
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         “Hani koyın posti keder yer isterdın?”  

         O de der:  

         “��te koyın posti. Ben de o keder yer isterem zaten.”  

         Dayisi mecbur kebul eder. One ev yapmasi için de i�çi gönderır. Her seferınde 

yedi i�çi gönderır. ��çiler yedi gün çalı�tıhtan sonra bunlerın kafasıni keser, kafalerıni 

duvarde sahlar. Dayisi i�çileri geri isteyende onleri bir iki gün çalı�tırdıhten sonra 

gönderdiklerıni söyler. Dayisi bir daha yedi i�çi gönderır. Cengzeri eyni �ekilde 

i�çileri çalı�tırdıhtan sonra onleri öldırır. Kafalerıni duvarda sahlar. Böyle böyle tam 

kırh defa tamamlenır. Dayisi bahar ki bir kele ortaya çıhtı. Tabi kelenın altınde 

gizlidan su yolını de yapmi�tir.  

         Cengzeri dayisıni �slama davet eder. Kebul etmer. O de dayisıne sava� açar. 

Dayisının gücü çohtır, keleyi ku�atma altıne alır. Cengzeri hem keleye gizliden su 

getırdı�i için hem de erzah depoladı�i için uzun süre direnır. Aralerındeki sava� yedi 

yıl sürer. Yedınci yılın sonlerınde kelede bir köpek yavrılenır. Onın sütınden peynır 

yapırler, kaleden a�a�i atarlar. Kelenın etrafındekiler zaneder ki peynırleri o keder 

çohtır ki di�ari atarlar. 

             

         Ku�atma devam ederken bir gün Cengzeri ile arasi bozılan biri gizlidan keleden 

di�ari çıhar, onlerın sırlerıni ele verır. Bu durımi ferk edan Cengzeri, kendısıne ve 

arhdaa�lerıne kadın elbisesi giydırır, keleden çıharler. Karısıne der ki: “Onler keleye 

girince sen kapiyi dı�ardan üstlerıne kapat ve bu ate�i �u delikten cephaneye at, kaç!” 

Kadın kosasının dedıhlerıni eynen yapar. Keleye giran dü�manlerın hepsi ölır. 

         Cengzeri, padi�ahın bulındı�i merkeze gelır, padi�ahın evın kar�isınde ev 

yapar. Sonra bu evi yıhar tekrar yapar. Bu �ekil birkaç kez yapar. Buni gören 

padi�ah, adamlerıne der: “Gidin o adami yanıme getırın.” Mıhafızler Cengzeri’yi 

almaye gelınce o, padi�ah diye bir �ey olmadı�ıni söyler. Buni duyan padi�ah, onın 

canıni incıtmedan getırmelerıni söyler. Mıhafızler Cengzeri’yi padi�ahın huzurıne 

getırırler. Padi�ah sorar:  

         “Sen niye padi�ahın olmadı�ıni söyledın?”   

         O de der:  

         “Ben yıllarce sava� halındeydım. Yardım için sana kaç kez mektub yazdım; 

ama sen cevap vermedın.”  
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         Padi�ah:  

         “Yemın ederah  kendısıne mektub gelmedı�ıni söyler. Sadec o tereflerde bir 

e�iret anla�mezlı�ı oldı�ıni duydı�ıni söyler.”  

         Padi�ah adamlerıne bir ara�tırma yaptırır. Bahar Cengzeri’den gerçekdan bir 

süri mektub gelmi�. Mektubleri kendısıne ula�tırmeyan postaciyi öldırır. Cengzeri ile 

beraber sava� alanıne gider, olanleri görır, one iyice güvenır. Baharler ki halen 

havaden ta� parçeleri, insan parçeleri geliyor. �nsan eti kohısi her terefe yayılmi�. 

Padi�ah böle akılli ve yigıt olan Cengzeri’yi kendıne vezir yapar.  

         Onlar ermi� mıradıne, bızım mıradımız de olsın 

        

                                                                                                Mehmet YILDIZ 
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40. ÜÇ KARDE� 

 

         Varmi�, yohmi�. Bi kadının üç o�li varmi�. Bigün anneleri onlara derki: 

“O�ıllarım sız büyüdünız. Bundan böle kendı ba�ınızın çaresıne sız bahın.” der. Bu 

uç karde� de kendı aralarınde anla�ırler: Herbiri çar�inın bi terefıni tutar. Gelen 

mallere eyni fiyeti vırerek onleri ucuz elde etmah ister. Pazare ne mal gelse çar�inın 

ba�ındeki, ortasındeki ve sonındeki karde�ler eyni fiyeti vererek onleri ucuze alır. 

Böle böle kazanma�a ba�larlar. Bi gün akılli bi adam olan Hemit, köyden süt getırır. 

Sütünü satma�a çalı�ır. Çar�inın ba�ınde ne fiyet verılırse çar�inın sonınde de eyni 

fiyet verılır. Tabi Hemit çaresız sütüni ucuza verır; ancah bu arada da durımi anler. 

Birkaç kez böle devam eder. Hemit, durımi iyice anladıhtan sonra o da bi kurnazlıh 

dü�ünür. Gider onlerden bi mihtar borç para alır. Onleri biraz dolandırmah ister. 

Aradan epey zeman geçer. Borcın ödeme güni gelır. Üç karde� birlik olıp Hemit’în 

evıne paralerıni alma�a gider. Hemit, onler gelmedan bi tene e�e�i evın içine alıyor. 

Adamler gelıp evın içinde e�e�i görünce sorarler:  

         “Bu e�e�i neden evın içine almı�sınız?”  

         Hemit, cevap veriyor:  

         “Çünki bu e��ek altın sıçiyor.”   

         Karde�ler bu e�e�i kendılerıne satmasıni istiyor. Hemit de -e��ek altın 

sıçtı�ınden-yüksek bir fiyetle e�e�i onlere satıyor. Onlere diyor: “E�e�i hali 

dü�enmi� bir odeye koyacahsınız. Suyıni, ekmek ve arpasıni de yanıne 

bırahacahsınız.”  

         Üç karde� e�e�i alırler. Hali dü�edikleri bi odaye alırler. Odanın içine de arpa, 

ekmek, bu�da ve su bırahırler. Odeyi kapatırler. Sabah olende baharler ki e��ek 

gebermi�. Bunın üzerıne Hemit’ın evıne gitma�a karar verırler. O zeman baharler ki 

Hemit geldi ve yanınde de bi tav�an var. Hemit onlere der ki:  

         “Bu ah�am benım mısafırımsınız. Ben bu tav�ana diyecem, o de gidecah eve 

heber verecah.” Yava�ça egilır, tav�anın kula�ıne eyni �ekilde der. Tav�ani bırahır. 

Tabi Hemit daha bureye gelmedan önce her�eyi ayarlami�. Bunler ah�ama Hemit’ın 

evıne giderler, baharlar ki tav�an kapide. Yemek hazırlenmi�. Bunın üzerıne 

Hemit’ten bu tav�ani de satın alırler. 
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         Bi gün evlerıne mısafır gelecahmi�. Onlar de Hemit gibi tav�anla heber 

göndermeyi dü�ünmi�. Tav�ana demi�ler: “Git heber ver. Ah�ama mısafır vardır.” 

Tabi heyvan bu nasıl heber versın?  

         Ah�ama eve gitmi�ler ne yemek var ne tav�an. Bu defa çoh sınırlenırler. 

Hemit’i öldürmah için onın evıne gitmaha karar verırler. Hemit durımi öncedan 

tehmin ettı�i için tedbirıni alır. Annesi, karısi ve çocıhlerıne der ki: “Bana heyvan 

ba�ırsahlari getırın. �çini kan doldırıp sızın boynınıza saraca�ım. Onlar gelende sıze 

diyeca�ım kalhın hızmet edın. Sız kalhmayın. Bunın üzerıne ben boynınızdaki 

ba�ırsahlari keseca�ım. Sız öli numarasi yaparah kendınızi yere atın. Daha  sonra 

kaval çalaca�ım. O zeman yenıden canlanmi� gibi aya�a kalhın.”  

         Üç karde� o gün Hemit’ın evıne gelırler. Her�ey planlandı�ı gibi yapılır. Bu 

defa da karde�ler derler: “Bızım kariler heç çalı�mazler. Bu kavali bıze ver de biraz 

karilerımızi çalı�tıralım.”  Hemit kavali de onlere satar. 

         Karde�ler eve gittıhlerınde önce büyük karde� karısıne kalhıp çalı�mesıni 

söyler. Karısi çalı�meyınce bo�azını keser. Sonra kavali çalar. Bahar ki kalhmaz, 

öldı�ıni anlar. Gider ortance karde�ıne diyor ki benım karım öyle çalı�ıyor ki… 

Allah Hemit’ten razi olsın. Bunler birbirlerının iyilı�ıni istemedı�i için gerçekleri 

di�er karde�lerıne  söylemiyor. Ortanca karde� kavalı alıp gider. Karısının bo�azıni 

keser. Kavali çalar. Bahar ki kalhmaz o de karısının öldı�ıni anlar. Küçük karde�ıne 

gider der: “Sen benım karımi görmelisın. Bi çali�ıyor, bi çalı�iyor…” Küçük karde� 

eyni �ekilde yapar. Karısının öldı�ıni anlar.  

         Bu sefer karar verırler: Ne olırse olsın Hemit’i öldırecahler. Hemit, durımi 

tehmin ettı�i için kaçma�a ba�lar. Onler onın pe�ıne verırler. Hemit ilerde bi çobanle 

kar�ile�ır. Çoban, ona neden ka�tı�ıni sorar. O de köylilerın kendısıni muhtar 

yapmah istedı�ıni; ancah kendısının ise muhtar olmah istemedı�ıni söyler ve e�er 

isterse kendısi onın yerıne muhtar oloabileca�ıni söyler. Hemit çobanle elbisesıni 

degi�tırır. Üç karde� gelıp Hemit’ın elbisesıni giyen çobani Hemit zanederah alıp bir 

denızın kenarındeki uçırımdan denıze atarlar. Çoban o zeman ba�ırarah: “Muhtar 

olmah istemiyorum.” der.  

         Üç karde�, Hemit’ten kurtuldıhlerıne sevınırken baharler ki Hemit bi sürü 

heyvan ile gelır. Derler:  

         “Seni denıze attıh ölmedın mi?”  
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         Hemit de der:  

         “Beni attı�ınız denızın altınde sürilerce heyvan var. Ben de bunleri aldım, 

geldım.” Bunın üzerıne karde�ler birer birer denıze atlarler. Atlarken de analarıne 

boynuzli mi yoksa boynızsız heyvan istedıhlerıni sorar. Analari de: “Boynızsız olsın. 

Boynızliler elbiselerımizi yırtarlar.” der. Bunler birer birer bo�ılırler. 

         Allah onların muradıni beraber kılsın. Bızi de imandan ayırmasın.  

 

                                                                                     Mehmet YILDIZ 
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41. AHMET DAYI 

 

         Bi varmi�, bi yohmi�. Ahmet Dayi adınde fekir bi köyli varmi�. Helk oni Ehmo 

Dayi lekabiyle ça�ırırmi�. Ahmet Dayi’nın bi ihtiyar nenesi ve bi küçük kızınden 

ba�ka kimsesi yohmi�. Hanımıni kızının do�ımi zemanınde kaybetmi�. Bu sebeplen 

bi müddet kimseynen konı�mami�, çevreynen ili�kisıni kesmi�. Günün birinde -evde 

yalnız kaldı�i için- cani sıhılmi�. Nenesıni ve kızıni köyde bıraharah uzah bi 

memlekete çalı�ma�a gitmi�.  

         Az gitmi�, çoh gitmi�. Yolda bi köye mısafır kalmi�. Ev sahıbi Ahmet Dayi’ye 

nereye gideca�ıni sormi�, o de ev sahıbıne peri�an halıni anlatmi�. Ev sahıbi oni 

dikketli dinlemi� ve onın halıne çoh acımi�. Sabah oni almi�, Meco A�a’nın yanıne 

götürmi�. Meco A�a’ya Ahmet Dayi’nın peri�an halıni anlatmi�. Meco A�a da ona 

acımi�, oni kendi yanıne almi� ki heyvanlarıne bahsın. Tabi Ahmet Dayi bune çoh 

sevınmi�. Bu arade Meco A�a’nın canınden çoh sevdı�i iki güzel inegi varmi�. Bi 

gün bu ineklerden biri hestelenmi�. Bunın üzerıne Meco A�a, Ahmet Dayi’ye heste 

inege iyi bahmasıni söylemi�. Ahmet Dayi inege bi�ey olır korhısıyle geceleri hiç 

uyumami�. �nege bi�ey olırse o de i�inden atılebilir.  

         Bi gün ah�am uyumi� olan Ahmet Dayi, gecenın ilerleyen bi seetınde uyhu 

sersemlı�ıyle uyanmi�, bahmi� ki ineklerden biri yerde çırpıniyormi�. Ahmet Dayi 

uyhu sersemlı�ıyle tam ne oldı�ıni anlamadan ineg mırdar olmasın diye biça�i 

cebınden çıharmi�, inegi kesmi�. Ahmet Dayi sabaha Meco A�a’ya nasıl heber 

vcereca�ıni kere kere dü�ünırken bi de sabah olanda bahmi� ki diger heste olan inek 

de ölmi�. Ahmet Dayi bu olanlere çoh üzülmi�, bi mene verememi� ve kendısının 

çoh talihsız oldı�ıni dü�ünmi�.  

         Durımi nihayet Meco A�a ö�renmi�. Tabi çoh kızmi� ve cellatlerıni hemen 

ça�ırmi�. Celatler a�anın bulındı�i odaya hemen gelmi�ler. Meco A�a cellatlerıne 

demi�: “Bu adam gelmedan önce ineklerımızın hiçbi�eyi yohti. Bu adam geldıhten 

sonra inegın biri hestelendi, bi digeri de do�ırmah üzereyken bu adam oni kesti. 

Hemen oni götürın, �u da�ın arhasınde kellesıni kesın, bana kanli gömlegıni getırın.” 

         Cellatler Ahmet Dayi’yi almi�, bi yüksek da�ın etegıne götürmi�. Ahmet Dayi 

burde cellatlere yalvarmi�, demi�: “Ben de ineklerın ölümıne çoh üzüldım. Benım 

suçım yoh. Beni affedın.” Cellatler, Ahmet Dayi’nın halıne çoh üzülmi�, oni 
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öldürmah istememi�ler. Bunın bi çaresıni dü�ünmi�. Ahmet Dayi’yi öldırmahtan vaz 

geçmi�. Bi tav�an alıp kesmah istemi�. Feket etrafta kesecah bi�ey bulamami�. Allah 

terefınden birden Ahmet Dayi’nın kızi elınde bi güvercinnen beraber görınır. 

Cellatler bu güvercıni keserler. Ahmet Dayi’nın gömlegıni bunın  kanıne bulami�ler, 

Meco A�a’ya götırmi�ler. Bölece Ahmet Dayi bu Zalım A�a’nın elınden kurtılmi� 

olır ve kendi köyıne döner. 

         Kendi kızıne ve ya�li nenesıne yenidan kavu�tı�ı içın çoh sevınmi� ve Allah’a 

dua etmi� ve bi daha onleri yalnız bırahmamah içın yemın etmi�.   

         Onler ermi� muradıne, Allah bızım de muradımızi versın. 

 

          Salih AKYILDIZ 
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42. ÇOBAN KIZI 

 

         Bir varmı�, bir yohmi�. Mehmet adında bir çoban varmi�. Bunın altı o�li 

varmi�; ama hiç kızi yohmi�. Baba çocıhlarının geçımini sa�lamah için köyde 

çobanlıh yapiyormi�. 

         Bu altı karde� zemanla büyümi�ler. Hep Allah’a yalvarmi�ler bir kız karde�leri 

olsın diye. Bir müddet geçmi� anaları gine bir erkek karde� do�ırmi�. Bunlar 

geçımlerıni sa�lamak için ba�ka br köye gitmi�ler. Bu yedi karde� geçımlerıni 

avlıyarah yapmi�ler. Bir gün ava gitmi�ler; ama ah�am eve dönmemi�ler. Analari ve 

babalari uzun bir zeman yollarıni gözlemi�ler; feket bunlar bir türli dönmemi�ler. 

         Aradan birkaç yıl geçmi� bunların bir kız çocı�ı olmi�. Tabi buna çoh 

sevınmi�ler, adıni de Fatma koymi�ler; ancah o�ılleri geri gelmedı�i için buna da 

üzülmi�ler.  

         Birgün çoban Mehmet’in bulundı�ı köye felci bir kadın gelmi�. Oranın 

pa�asının o�li de fel bahtırmi�. Onın bahtı�i felde ilerde çobanın kızıyla evlenece�i 

görıniyormi�. Tabi pa�anın o�li bu durıma çoh kızmi�, felci kadıni köyden kovmi�. 

         Gel zeman, git zeman kız büyümi�, on be�-on alti ya�lerıne gelmi�. Bir gün 

kom�ilerının kızından yedi karde�ının oldı�ini ö�renır. Bunın üzerıne Fatma, anasıne 

ve babasıne gelıp abilerının nerde oldı�ıni sormi�. Anasi de babasi de yerlerıni 

bilmedı�ıni söylemi�ler. Bunın üzerine Fatma kendi ba�ıne abilerıni arama�a çıhmi�. 

Epey gezmi�,   dola�mi�; feket onleri bulamami�. Bir de bahmi� ki iki da�ın arasınde 

bir duman yükselır. Fatma oraya gidip bahmi� iki odali bir ev vardır. Tehmin etmi� 

ki bu ev abilerının evidır. Evde beklema�a ba�lami�. Ah�am olande bahmi� ki yedi 

tene yahı�ıkli genç gelıyor. Anlami� bunler onın abileri oldı�ıni. Onlarden habersız 

bir �ekilde onlara yemek yapmi�, kendısi de dolabın içine sahlanmi�. Ah�am olende 

a�abeyleri gelmi�ler, bahmi�ler ki sofreleri hazırlenmi�. Bir iki gün böle devam 

etmi�. Bunler bu durıma çoh �a�ırmi�ler. Kendi aralerınde kırar vermi�ler sıraynan 

nöbet tutma�a ba�lami�ler. 

         �lk nöbeti küçük karde� Ali tutmi�. Çıhmi� damın üstünde sahlanmi�. Ah�ama 

keder evın içini gözlemi�. Ah�ama do�ri bahmi� ki dolabın arhasından dünyalar 

güzeli, peri misali bir kız çıhti. Kız etrafi temizlemi�. Daha sonra da abilerıne yemek 

hazırlemi�. Abilerı gelmedan önce de gine gitmi�, dolabın arhasıne  sahlanmi�.  
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         Küçük karde� Ali, tüm her�eyi görmi�. Ah�am olande olan biteni diger 

karde�lerıne anlatmi�. Yedi karde� kalhıp bu  kızi sahlandıhleri dolabın arhasınden 

çıharmi�ler. Kıza kim oldı�ıni sormi�ler. Kız de kendi bacileri oldı�ını söylemi�. 

Bunlar da bir bacileri oldı�ı için çoh sevınmi�ler. 

         Ertesi gün bunler gine ava çıhmi�ler. Fatma da abilerıne yemek yapmah 

istemi�; ancah bir türli ate� bulamami�. Dı�ari çıhmi�, bahmi� ki çoh uzahta bir 

duman görınır. Hemen o ate�e do�ri hızla gitm�. Epey gittihten sonra oraya varmi�. 

Ate�ın çıhtı�i evın kapısıni çalmi�. Bir ihtiyar kadın evi açmı�. Bu kadın bir dev 

karısiymi�. Fatma’dan ne istedı�ıni sormi�. Fatma da ate�e geldı�ıni söylemi�. Bu 

kadın onın  bu tela�li halıne acımi�, tandırdan bir parça ate� çıharıp kıza vermi� ve 

ondan derhal uzahla�masıni söylemi�, yohsa dev olan kocasının kalharsa oni 

yiyeca�ıni söylemi�. Fatma’nın cebınde de bir yumah ip varmi�. Evıne gelmi� 

gelmesıne; ama o yumah dü�mi�, yuma�ın ba�i kemerıne tahılmi�. Bu �ekılde uzanıp 

gitmi�. 

         Dev uyanmi�, bahmi� ki etraftan insan kohısi geliyor. Dı�ari çıhmi�, ip 

yuma�ıni görmi�. Hemen ipi takip etmi� etmi� bunların evının kapisıne keder gitmi�. 

Kapiyi çalmi�. Fatma, korhısından kapiyi açmami�. Dev kendisını abisi oldı�ıni 

söyler; ama kız inanmadı�i için kapiyi açmaz. En sonınde dev, kıza diyor: “Kapinın 

deligınden barma�ıni uzat, sana adının yazıli oldı�ı bir yüksük vereyim.” Fatma 

barma�ıni delikten uzatmi�. Dev de onın barma�ıni emmi�. Eme eme kız bayilmi�. 

Ah�am olande karde�leri gelmi�, bahmi�ler Fatma evın ortasınde boyli boyıne 

uzanmi�. Hereketsız duriyor. Bunlar karde�lerını öldı�ıne inanmi�ler. Çoh 

üzülmi�ler, a�lami�ler.  

         Karde�lerıni bir tabute koyıp götırmi�ler ki oni bir yere gömsınler. Götırmi�ler 

hergün ge�tıkleri bir derenın kıyisıne bırahmi�ler. En azınden gelıp geçande onı 

tabutıni görsınler diye. 

         O gün de pa�anın o�li atiyle birlıkte ava çıhmi�. Hani bir zeman felci kadının 

kendısıne: “Sen bu çobanın kıziyle evlenecahsın.” dedi�i adam… Pa�anın o�li atıne 

su vermah için dereye inmi�. Ati su içmedan birden geriye ba�ıni kaldırmi�, 

ki�nemi�. Bir durım oldı�ıni anlayan pa�a o�li, bir de bahmi� ki bir tabutın içinde 

dünya güzeli bir kız yatıyor. Oni hemen almi�, köyıne götırmi�. Kız yolda gözlerıni 

açmi�. Tabi pa�a o�li ona hemen a�ık olmi� ve onınle evlenmah istemi�. 
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         Bunlar birbirıynen evlenmah için hazırlıhlara ba�lami�. Aradan zeman geçmi�. 

Bir gün pa�a o�li Fatma ile konı�mi�ler ve Fatma’nın çoban kızi oldı�ıni anlami�. 

Bölece felci kadıne  hak vermi�. Olanleri o kendısi de Fatma’ya anlatmi�. Fatma da 

karde�lerınden heber vermi�.  

         Bunlar gidip karde�lerıni de getırmi�ler, hep birbirıne kavu�mi�ler. Pa�anın o�li 

kırh gün, kırh gece dügün yapmi�, Fatma ile evlenmi�.  

         Onlar ermi� muradıne, Mevla muradımi versın. Amin…  

  

                                                                                                 Esmer GÜNAY 
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43. SERFIRAZ �LE BÎKES 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Zemanın birısınde bi a�a varmi�. A�anın bi hanımi, bi 

ati, bi de tazisi varmi�. Tabi ne aylesıne çocıh, ne de atıne ve tazisıne yavri olırmi�. 

Tabi bu a�a kendısıne çoh merah etmi�. Tabi bu adam köy köy, kasaba kasaba 

geziyormi�, derdıne bir çare bulmah için. Bi gün bi pirvana, bi ihtiyar evliyaya ras 

gelmi�. Tabi a�a derdıni ona de anlatmi�. Evliya bu a�aye bi alma vermi�. Demi� ki: 

“Bu almayi götırıp üç parçeye ayırecahsın. Bi parçesıni hanımıne verecahsın, bi 

parçesıni atine verecahsın, bi parçesıni de tazine verecahsın.” Bu a�a, pirın dedı�ıni 

eynısi yapar. Tabi epey aradan zeman geçer. Hanımi hemile kalır. Tabi ati de tazisi 

de… 

         Tabi a�a de zevk için av yapiyormi�. Bi gün yine av dönü�i bahmi� evının 

önınde mıllet toplami�. A�a gelende müjde verırler, derler: “A�am bugün hanımın 

do�ırdı bi erkek evlat do�ırdi.”  

         Tabi bu arada a�a da ah�am avdan dönerken yolıne bırahılmi� bir çocıh görır. 

Ona acımi�tir. Oni de alır, getırır. Hanımıne ona de bahmasıni ister. 

         A�a çocıhlerıne isim bırahır. Kendi öz o�lıne Serfıraz, yolda gördı�ı çocı�a da 

Bikes adıni bırahır. Gel zeman, git zeman. Aradan epey zeman geçer. Bunlar 

büyırler. Bi gün a�anın i�i çıhar. A�a seyhete çıhacah. Köyın bekçisıni ça�ırır. Ona, 

köye mukat olmasıni tenbih eder ve bi kapi gösterır. Bu kapiyi heç kimseye 

açmamasıni söyler. 

         Bu arada a�a, seyhete çıhmi�tır. O�ılleri bütün bütün köyi dola�ır. En son gelır 

yasah olan kapinın yanıde durırlar ve bekçiden bu kapiyi açmalrıni söylerler. Bekçi 

her ne keder: “Yoh. Yasahtır, açmam” dese de a�anın o�ıllerıne söz geçıremez. 

Mecbur kapiyi açar.  

         �çerde bir kız fotrafi vardır. Bekçi onlari fotrafa karı�mamasi hususunde uyarır. 

Babalerının de fotraf yüzünden çoh çektı�ıni söylerler. Çocıhler oni çoh sıhı�tırır, kız 

hekkınde bilgi edınırler. Kızın yedi karde�i vardır, yedisi de devdır. Kızın adi de 

Perihandır. 

         Bu iki karda� kıliçlerıni alırler, atlerıne binerler, da�a giderler. Ha ordan, ha 

buradan. Ha ordan, ha buradan. Neyse da�da bi saray görırler; ama onın kapisi 

yohtır. Etrafınde dola�mi�ler dola�mi�ler bi çare yohtır. Neysem sayrın bahcesının bi 
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kö�esıne otırırler. Bi de ne görsınler: Bi kız. Kız degil sanki bi melekmi�. Kız onlara 

der: “Ne yaptınız? Benım karde�lerım �imdi gelırler. Sızın en küçük perçenız bile 

kalmaz. Hem kendınızın hem de benım heyatıme mal olırsınız.” 

         Serfıraz evde kaliyor, Bikes de di�arda devlerın yolıni gözetliyor. Ah�am 

olande devler sırayna geliyorlar. Devler oni göriyorlar ve diyorlar: “�nsano�li sen 

buralarda ne geziyorsun. Bu da�ler bızım. Bu ta�ler bızım. Sen hiç bızım ismımızi 

duymami�sın? Tabi bular kar�i kar�iye gelırler. Ba�larlar güre� tutma�a. Bikes sırasi 

ile bütun devleri yere atar. Bunın üzerıne dev karde�ler diyor ki:  

         “Bız aramızda yemin etmi�oh. Her kimse hepımizi yenerse bızım bi bacımız 

vardır, bız buni ona vereca�ız.”   

         “Tamam; ama benım bi arkada�ım var. Ben oni meydane çıharmadım. O 

benden daha güçlidır. Eger o de meydane çıhsaydi kesın sava� çıhardi.” diyor Bikes. 

Tabi bunlar içeri girerler. Bikes, Serfıraz’ye her�eyi gizlidan anlatır. Bunlar yedi gün, 

yedi gece dügün yapmi�ler. Gerdek gicesi Bikes bahar ki biri odanın içinde uyumi� 

bi �ekilde yatar. Sormi�: 

         “Bu kimdir? Niye ba�lanmi�?”  

         Perihan cevap vermi�:  

         “Bu Canpola’dır. Sahın sesıni çıharma! Uyanarsa hiç kimse onınle ba� 

edemez.”  

         Bikes sormi�:  

         “Pekim oni nasıl öldırah?  

         Perihan demi�:  

         “Uyhudayken ona yedi kıliç darbesi vuracahsın. Yedi darbeden önce uyanırsa 

bi daha canlanır. Artıh oni hiç öldıremezsın.”  

         Bikes: “Bismillah” demi�. Yedi kıliç darbesi vurmi�. Canpola’yi öldırmi�. 

Kafasi yuvarlanmi�, bir a�acın kovu�ıne girmi�. Perihan’in dev karde�leri hemen 

gelip kafasıni de parçalami�ler. Yohsa kafasi kovuhta yeniden canlanacahmi�.  

         Ertesi gün Bikes ile Serfıraz Perihan’i de alarah evlerıne dönmi�ler. Perihan’in 

dev karde�leri buna çoh üzülmi�ler, ama söz vermi�ler, kim onlari güre�te yense kız 

karde�lerıni ona verecah. Mecbur razi olmi�ler. Bin zehmetten sonra evlerıne 

ula�mi�ler. Babaleri bu iki o�liyle �urur duymi�. 

Onlar ermi� muradıne, bız de muradımıze erelim. Amin…       Baba GÜLER  
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44. PER� KIZI 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Evvel zeman içinde kalbur seman içinde. Bi köyli 

kadıni varmi�. Onın evının önınde hergün geçen bi delikanli onın ceddeye bi tas süt 

döktı�ıni görırmi�. Delikanli bi gün yine ordan geçerken kadın yine bi tas süt 

dökmi�. Delikanli dayanamami�, sormi�:  

         “Nedır o döktı�ın?”   

         Kadın, delikanlinın yüzüne bahmadan cevap vermi�:  

         “Ne olacah? Kızımın elının kiri…”  

         Bunın üzerıne delikanli yere e�ilimi�, bahmi� ki tertemiz süt.  Evıne gelınce 

anasıne �ahıd oldıhlarıni anlatmi�. Anasi de böyle bi�ey olmiyaca�ıni söylemi�. 

Delikanli gine israr etmi�. Bunın üzerıne anasi:  

         “Bıze ne?” demi�.  

         Delikanli de:  

         “Nasıl bıze ne ana? Hani benım evlenme ça�ım gelmi�ti? Hani ben kimi 

istesem bana isteyecahtın?” demi�. Anasi ısrar etse de kurtılamami�. Mecbur kadının 

evıne gitmi�, kızıni istema�a. 

         Gel gelelım köyli kadıne. Megersem kadın hiç evlenmemi�. Tabi kızi felan da 

yohmi�. �aka olsın diye delikanliye tahılırmi�. 

         Delikanlinın anasi kızi görmah için köyli kadının evıne gitmi�. Kadın de 

kurnazlıh yapmi�. Kızının heste oldı�ıni söylemi�. Hem zaten kızının hem çoh 

merifetli ve güzel oldı�ıni söylemi�. “Görma�a ne gerek var?” demi�.  

         O�lanın anasi bu kadıne çoh inanmi�. “Elının kiri süt gibi beyaz olan kız, elbet 

güzel olır.” demi�. Kadınle söz kesmi�ler. Delikanlinın anasi eve sevınçle dönmi�. 

O�lıne müjdeyi vermi�. Tabi o�lan çoh sevınmi�. O de anasının elıni öpmi�.  

         Vakıt geçırmedan dügün hazırlıhlerıne ba�lami�ler. Bir heftede hazırlıhler 

bitmi�. Gelın erebesıni süslemi�ler, kadının evıne göndermi�ler. Kadın evının önınde 

gelın erebesıni görınce �a�ırmi�. Ne yapaca�ıni, kimi gelın diye vereca�ıni bilmemi�. 

Hemen aklıne son bi çare gelmi�. Kilere ko�mi�, hamurdan bi kız sureti yapmi�. Oni 

bi gelın gibi süslemi�. Onı kolınden tutarah gelın erebesıne bindirmi�. Bunlar damat 

evıne do�ri yol almi�ler. Gelın arabasi bi köpriden eçmi�. Kadın yine bi kurnazlıh 

yapmi�. Hamur gelıni damat ferkınde olmadan nehre atmi�. Arhasınde de: “Eyvahhh! 
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Kızım suysa dü�ti.” demi�. Tabi erebe durmi�. �nsanlar kadının ba�ıne toplanmi�. 

Kadın de a�lami�, sızlami�. “Gelın suya dü�ti.” diye dügün evıne heber verılır. 

         Damat çoh üzülmi�. Bi türli nehrın kenarınden ayrılmemi�. Arkada�leriyle 

birlikte balıhçilerın torlerıni almi�. Nehre salmi�, belkim gelının cesdi bulınır diye. O 

sırada da üç peri kızi suyın altınde oyniyormi�. Yuhardan gelen balıh torlerıni 

görınce: “Eceba dünya nasıl? Bu torlere balıh yerıne bız tahılıp çıhsah ne olacah?” 

demi�ler. Bu esnada tor iyicen yahla�mi�. Bunların en küçükleri: “Bunlara tahılıp 

dünyaya çıhaca�ım. Ho�ça kal! ”demi�.  

         Tabi torler a�ırle�ınce bunlar oni çekmi�ler. Bahmi�ler ki suyın üzerıne çoh 

güzel bi kız çıhti. Köyli kadın yine kurnazlıh yapmi�: “��te benım kızım!”demi�. Kızi 

alıp gelın arabasıne koymi�ler. Süslemi�ler oni. Yedi gün yedi gece dügün yapmi�ler. 

         O�lan, peri kızıne hep “köyli kızi” diyormi�. Peri kızi de ona küsmi�, hiç 

konı�mami�. Bunın üzerıne o�lan belkim konı�ır diye oni bi odeye kapatmi�. O 

günden sonra da delikanlinın ablasi evın i�lerıni yapmi�. Bu arada da peri kızıni de 

gözetlemi�. Bahmi� ki içerden sesler geliyor. Bi mangal kendılı�ınden hereket 

ediyor, gelıp peri kızının önınde duriyor. 

         ��in bundan sonrasında bahalım ne olmi�. Kız: “Ya�ım gel.” demi�. �çi ya�  

doli bi tava hemen gelmi�. Sonre tavanın içindeki ya� kızarma�a ba�lami�. Peri kızi 

elının on parma�ıni de kızarmi� ya�a koymi�: “Parmahlarım! �imdi balıh olın!” 

demi�. On parma�i on balıh olmi�. Be� tenesıni yemi�, be� tenesıni de kocesıne 

bırahmi�. Delikanlinın ablesi oni çoh kıskanmi�. Sonra de: “Bunda ne var? Ben de 

eynisıni yaprım.” demi�. Tabi parmahlarıni yahmi�. Can acisıyle ba�ırmi�; ama 

olanleri kimseye dememi�.  

         Delikanli bu sefer evın i�lerıni diger karde�lerıne vermi�. Sırasıylen 

delikanlinın üç kız karde�i de evın i�lerıni yaparken benzer �eylerle kar�ile�mi�ler. 

Kimsi seket kalmi�, kimisi de su kuyisınde bo�ılmi�. Kimi de fırınde yanmi�. 

Delikanli bu olanlere çoh kızmi�. “Bunların sebebi Peri kızidır” diye dü�ünmi�. Feket 

kız gine onınle konı�mami�.  

         Peri kızi bi gün diyor: “Küpler yanıme gelın!” �ki tene küp hemen yanıne gelır. 

Onlara çar�iye gitmelerıni emrediyor. Biri balla dolıp gelecah birisi de ya�la dolıp 

gelecah. Küpler hemen yola çıhıyorlar. �nsan gibi hızli hızli gidiyorlar. Bunlari yolda 

giderken gören delikanli, onlari gizlidan takip ediyor. Birısi ya�nen, digeri bal ilen 



 

- 219 -

dolıp gelmi�ler. Bu esnade birbirıne çarpı�mi�ler, ya� doli olan küp birazcıh 

a�zınden kırılmi�. Bunlar birbirıne demi�ler: “�imdi peri kızıne nasıl izah ederih?” 

Sonra ya� doli olan küp demi� ben ona derım: “Ay baban, güne� anan ve yıldız 

karda�ların ba�i için… o da affeder.” Eve dönende eyni öle demi�. Peri kızi de onleri 

affetmi�.  

         Bunlari gizlidan dinleyan delikanli de: “Ay baban, güne� anan ve yıldız 

karda�ların için benımle konı�.” demi�. Bunın üzerıne peri kızi konı�mi�. Tabi 

ba�ınden geçanlari bir bir anlatmi�. Üç karde� oldıhlarıni söylemi�. Suyın altınde 

oynarken dünyayi merah ettı�i için atılen torlere tutındı�ıni söylemi�. Sonra suden 

çıharken bi kadının: “��te benım kızım…” dedı�ıni söylemi�. Kendısi hiçbi�ey 

anlamami�. Sonre kendısiyle evlendırdı�ıni, ve kendısının de “köyli kızi” diye alay 

ettı�ıni anlatmi�. Bu arada çoh üzülmi�, onın için konı�mami�. Delikanli, olaylerın 

hepsınden bölece heberdar olmi�. Birbirıynen barı�mi�ler.  

         Onlar ermi� muradıne, darısi bızım ba�ımıze. 

 

                                                                                   A. Mecit KAPLAN 
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45. SATIN ALINAN Ö�ÜT 

 

         Bi zemanler bi köyden üç ki�i söz birli�i yapmi�ler, birlikte çal�ma�a 

çıhmi�ler. Tabi o zemanler ula�ım araçleri olmadı�ı için yüzlerce kilometre yayan 

yürümi�ler. Bunlardan ikisi yani Ahmet ve Mehmet �ehrın mühtelif yerlerınde 

çalı�arah para birıktırma�a çalı�mi�. Ali ise bir konahta ev i�lerını yapma�a ba�lami�. 

         Gel zeman git zeman. Aradan tam alti yıl geçmi�. Ahmet ile Mehmet bi gün 

demi�ler: “Hele bi gidah, bahah Ali ne yapiyor?” Bunlar gidıp Ali’yi görırler. Birlık 

karar alırler, memleketlerıne dönma�a. Ali gidıp efendisınden müsaade alır. Diger iki 

arkada� da alı� verı�e çıharlar. Efendısi izin verır. Tabi bu arade çalı�masi kar�ılı�ı 

parasıni de verır. Ona üç altun verır. Ali alti yılın kar�ilı�ınde kendısıne üç altun 

verılmesıne gönli pek razi olmaz; a�asıne meneli meneli bahar. Efendisi, razi olıp 

olmadı�ıni sorar. O da buna gönli razi olmadı�ıni söyler; ancah i�e ba�larken 

bazarlıh yapmadıhleri için mecbur kalır, bu altunleri alır. Efendisi hanımıne seslenır: 

“Hele o iki torbayi de getır. Ali götırsın. Eski elbisedır. Çolıh çocı�ıne giydırsın.”  

Ali tabi bu torbaleri de alır. Çıhaca�i esnada efendsi ona seslenır: “Ali eger bana  bi 

altuni versen sana çoh önemli bi nesihet edecem.” Ali, biraz dü�ündühten sonra “Ha 

iki altun, ha üç altun… ne ferk eder.” Bi altuni efendisıne geri verır; çünki 

efendisının nesihetıni çoh merak etmi�tır. Efendisi ona der:  

         “Bah o�lım, sakın tanımadı�ın ki�ilerle uzun vadeli yolcılıh etme! Selama kar�i 

selam..  o keder.”  

         Ali:  

         “Temam” der.  

         Çıhma�a çalı�ırken efendisi gine:  

         “Bana bi altun daha versen sana bi nesihet daha edecem.”diyor.  

         Tabi Ali, ilk nesihete kar�i bi altun verma�a pek razi olmami�; ama ikinci 

nesiheti merak ettı�i için razi olır. Efendisine bi altun daha verır. Efndisi de:  

         “Bah o�lım, seni ilgilendırmeyan �eyleri fazle sorıp sorı�tırme! Fazle 

kurcaleme!” Ali:  

         “Temam efendım.” der.  

         Artıh tam gidecahken efendisi bi daha  der:  

         “Sana bi nesihetım daha var; ancah verdı�ım son altuni de verecahsın.”  
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         Ali dü�ünır dü�ünır. �lk iki nesihete kar�ilıh iki altuni vermi�ti; ancah nesihetler 

pek de mühüm �eyler degildi. �çinden: “Benden son altuni de almah istiyor.” diye 

dü�üniyor. Hem merak ettı�i için hem de zaten son altun oldı�i için son altuni de 

efendisıne verır. Efendisi:  

         “Son nesihetım �udur ki i�lerınde eceleci olma, ecele davranma!”   

         Ali:  

         “Temam efendim. Haydi alasmaldıh.”der.  

         Efendisi de:  

         “Güle güle o�lım.”der. 

         Ali arkada�leriyle yola çıharler. Bikaç seet yürüdıhten sonra bi kervana ras 

gelırler. Kervan da onlarla eyni yöne gidecahtır. Ali ho�-be�ten sonra efendisını 

sözıni hetırler ve kervanla gitmeme�a karar verır. Arkada�leriyse kervanla gitmenın 

daha güvenli oldı�ıni dü�ünmi�ler, kervanla gitmi�ler.  

         Ali ah�am bi köyde bi eve mısafır olır. Ama ev sahabi-köylilerın anlattı�ıne 

göre-sabah mısafıri yolci ederken oni iyicene dövermi�. Ali karnıni doyurır, 

istırhetıne bahar. Bahar ki ev sahabının suretının bi terefi yoh. Bunın sebebıni 

soracahken gine efendisını ikinci nesiheti aklıne gelir. Oni ilgilendırmeyen bu konide 

sual etmahtan vaz geçer. Yatahlar serılır, Ali uyur. Sabah olande ev sahabıynen 

vedala�ır,  yolıne gider. Bi müddet gittıhten sonra bahar ki bi atli arhasınden hızlen 

gelır, ona seslenır: “Dur, gitme, biraz bekle!” Ali bahar ki bu adam suretsız ev 

sahabidır. Kendi içinden der: “Herhalde adam beni dövmedi, �imdi öldırma�a geldi.” 

Adama kendısıni öldırmemesi için yalvarır. Ev sahabi zaten oni öldırmeyaca�ıni 

söyler; feket merak etmi�tir. Eceba neden suretıne dair sual etmemi�. Ali de eslınde 

merak ettı�ıni; ancah efendisının nesiheti üzerıne, üstüne vezife olmiyan �eyleri 

sormamasi gerektı�ıni ö�rendı�ıni söyler.  Adam de bunın üzerıne kendi ba�ıne 

geçenleri Ali’ye anlatmi�. 

         Ali vedala�ıp yolıne devam etmi�. Bikaç gün sonra bi ah�am vekti köyıne 

ula�ır. “Hele �u pencereden bahayim, bızımkiler ne yapiyor.” diye pencereden bahar. 

Bi de ne görsın hanimi bi delikanli ile tatli tatli söhbet ediyor. Hanımının dosti 

oldı�ıni dü�ünerek cebındeki biça�i çıharmi�, sesızce kapiye yahla�mi�. O esnada 

efendisının üçünci nesihetıni hetırler. Eceleci olmamasi gerektı�ıni dü�ünır. Biraz 

bekler bahar ki delikanlinın sesi gelır: “Ana benım babam sa� mı ? �imdi nerde?” 
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diye karısıne seslendı�ıni duyar. O zeman anlar ki delikanli onın  o�lidır, büyümi�. 

Adam o zeman: “Buradeyim o�lım, geldım i�te!” der. �çeri gider, aylesiynen hesret 

giderır. 

         Hanımi sorar: “Bıze neler getırdın bahayim. Bunce yıldır �urbete çıhmi�sın.”  

Adam da efendisıynen arasınde geçenleri karısıne anlatır. Bu nesihetleri satın 

almahla kurtıldı�ı belaleri de söyler. Efendisıni kendısıne verdi�i iki torba dolısi eski 

elbisleri getırır. Bu arada o�li, arkada�lerının kervanla gelırken soyıldıhlarıni heber 

verır. Üstelik bi de eyıcene dayah yemi�ler. Ali efendisıne dua eder.  

         Çocuhleri torbaleri açar bahar ki yeni yeni kuma�lar, bunların aralarınde de 

somın ekmekler… Çocıhler �ehır ekme�i diye somınları yerken bunların içinden 

altunlar çıhmaya ba�lar. Ali o zeman efendisıne tekrar dua eder. Satın alınan 

ö�ütlerden dolayi çoh memnun olır. 

         Bölece Ali ve aylesi muradıne erer.  

        Fesih ÇOBAN 
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46. MEHMET �LE MAHMUT 

 

         Eskiden Mehmet diye biri varmi�. Mehmet, çifçiliklen u�ara�ırmi�. Onın bi de 

bi kız karde�i varmi�. Bigün kızkarde�i ö�len vakti terleye ona yemek götırırken 

yolda pınar ba�ınde bi peri yolnıni kesmi�, ondan bi çocıh peydahlamah istemi�. Tabi 

beraber olmi�ler. Bi süre sonra kızın karni �i�meye ba�lami�. Mehmet, bune bi anlam 

verememi�.  

         Bigün Mehmet terlede iken kız karde�i do�ım yapmi�. Kız ne yapaca�ıni 

�a�ırmi�. Peri one demi� ki: “Çocı�ı götır, Mehmet’in yolıne bırah. O çoh 

merhemetlidır. Mıtlek oni alır, sana getırır, sen bahasın diye. Zaten bızım 

çocı�ımızdır. Sen de baharsın.” Mehmet’in kız karde�i eyni öle yapmi�. 

         Mehmet, ah�am i�ten eve gelmi�, bahmi� ki yolını üstınde, kundahta bi erkek 

çocıh a�liyor. Ona çoh üzülmi�. Almi� çocı�i eve getırmi�. Kız karde�ine:  

         “Ben bu bebegi yolımın üstınde gördım. Çoh acidım. Ne olır sen bah! ”demi�.  

Kız zaten bahacah kendı çocı�ıne. Biraz nazlanmi�:  

         “Ben ne anlarım, nasıl baharım?” demi�. Sonınde razi olmi�. Mehmet, çocı�ın 

adıni Mahmut koymi�. 

         Gel zeman git zeman. Mahmut büyümi�, yedi ya�ıne girmi�. Tabi bu arade  Peri 

de onlerın evınde ya�iyormi�. Mehmet terleye gittı�ınde ortaya çıher, eve gelınce 

sahlanırmi�. Bi gün demi�: “Bu artıh böle olmaz! Yedi yıldır sahalnırem.” 

Mehmet’ın kız karde�iynen anla�mi�. Bi ilan �eklıne girıp kapinın tavanınde 

sahlanacah, Mehmet gelınce oni isıracah. Tabi Mahmut, olanleri gizlidan dinlemi�. 

Ah�am Mehmet i�ten dönınce Mahmut hemen ko�mi�, boynıne sarılmi�, demi�:  

         “Dayi ne olır beni omzıne al!”demi�.  

         Anasi kızmi�:  

         “Dayin zaten yorgun. Yapma böle i�ler!” demi�se de Mahmut israr eder, 

dayisını omzıne çıhar, o �ekil kapiden girerler.  

         O gün ilan �eklıne giren Peri, Mehmet’i isıramez. Kari koce tekrar plan 

kurmi�ler. Bu sefer Peri, ilan olıp �emukte sahlanacah. Ah�am Mehmet gelınce oni 

ayahlerınden isıracah. Ah�am Mehmet i�ten gelınce, Mahmut ko�arak onın boynıne 

sarılır, der:  
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         “Valla dayi bu sefer sen benım sırtıme binecehsın.” Dayisi ne yaparse onden 

kurtılemez. Mecbur sırtıne çıhar, bölece gine isırılmahtan kurtılmi� olır. 

         Ba�ke bi gün Peri demi�: “Sen çörek yap. Birıne zehir koy. Ah�am oni verelım, 

ölsın.” Tabi Mahmut gine dinlemi�. Ah�am Mehmet eve gelır, kız karde�i: “Sana 

çörek yaptım, oni ye.” der. Mehmet’in çoh ho�ıne gider. Mahmut: “Dayi bah bah! 

Tavanda bi siçan dolanır.” demi�. Dayisi tavana baharken anasi ile dayisinın 

çöreklerıni degi�tırır. Anasi çöregi yerken ölır. Mehmet, kız karde�ını ölmesıne çoh 

üzülmi�. Ne oldı�ıni anlamami�. Tabi Mahmut, olanlerın hepsıni dayisıne bir bir 

anlatmi�. Dayisi bu kez daha çoh üzülmi�. 

         Aradan zeman geçer. Mahmut on alti on yedi ya�lerıne gelır. Bi sene kıtlıh 

çıhar. Mehmet çalı�ma�a gider. Bi evde uzun süre çalı�ır. ��e girerken ev sahabının 

bi �erti vardır: Kimse kimseye “yoh” demeyecah, birbirlerının her istegıni kebul 

edecah. Mehmet artıh i�ten ayrılmah ister. Gider av sahabınden parasıni ister. Ev 

sahabi de Mehmet’e der: “Bana sırtıni dön. Paralerıni sayam, sana verem.” Mehmet 

ona sırtıni döner. Adam oni arhadan vurır, öldırır. Tabi Mahmut yari insan yari peri 

oldı�ı için onlari görır.  

         Mahmut, dayisının öcıni alma�a karar verır. Eyni adamın yanınde çalı�ma�a 

ba�lar. Adam tabi eyni �erti ona da söyler. Mahmut de her�eyi bildı�ı için kebul eder. 

Onın yanınde bi düddet çalı�ma�a ba�lar. Gün gelır ayrılme vakti gelır. Gider evın 

sahabınden parasıni vermesıni ister. Adam onden ba�armasi güç bi süri i� yapmasıni 

ister. Tabi Mahmut, yari insan yari peri peri oldı�ı için hepsının üstesınden gelır. 

Mahmut dayisının öcıni almah için adami öldırmesi gerekır. Adam onden de sırtıni 

dönmesıni söyler, parsıni sayip vermesi için. Mahmut sırtını döner; ama eyni 

zemanda bi ilan olır. Adam çoh korahar, gördıklerıne inanemez. Mahmut adami 

isırır. Hem kendi parasıni alır hem de dayisını hekkıni alır. Adam da orada ölır. 

         Bu mesele de bu �ekil biter.  

         Baba GÜLER 
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47. T�LK�-KURT-KATIR 

 

         Varmi�, yohmi�. Bi tıkli ile bi kurt varmi�. Tıkli bi gün kurdın yanıne gelmi�, 

demi�: 

         “Kurt karda�, ferkınde mısın ya�lenıyoruh. Hem biz çoh bacahlara bahtıh. Çoh 

günahlarımız var.”  

         Kurt de:  

         “Evet. Heklisın.” demi�.  

         Bunalr anla�mi�ler. Artıh günah i�lemeyecahalar. Bir kırar vermi�ler, Hecce 

gidecahler. 

         �ki arkada� birlik yole çıhmi�ler. Bi müddet yürümi�ler, çayir çimenler içınde 

bi katır görmi�ler. Katır onlare sormi�:  

         “Karda�lar nere gidersınız?”   

         Bunlar Hecce gidecahlarıni söylemi�ler. Hediseyi anlatmi�ler. Katır dü�ünmi�, 

ta�ınmi�: “Heklisınız. Ya�landıh. Hem çoh günahlarımız var. Töbe zemani gelmi�. 

Meni de aranıze almırsız? Arkada� olah, beraber Hicaze gidah” demi�. Tıkli ile Kurt 

beraber kırar vermi�ler, oni de aralerıne almi�ler. Bu üç arkada� beraber yürümi�ler. 

         Bazen yava� gitmi�ler, bazen hızlım. Gitmi�ler gitmi�ler çoh serp bi vadiye ras 

gelmi�ler. Bi türli vadiyi geçememi�ler. Tabi bu arade karınleri acıhmi�. Tıkli ile 

Kurt Hecci unıtmi�ler, kendi karınlerıni nasıl doyirecahlarıni dü�ünma�a 

ba�lamni�ler. 

         Tıkli Kurt’e diyor: “Fazle üzülme karda�! Katır ne güne durer?” Bunlar niyeti 

bozmi�ler ki katırı yesınler. Zavalli katır onlerden bi-heber kendısıne otliyor, karnıni 

doyıriyor. Tabi katıre yiyecah bol. Her teref yemye�il, çayir çimendir. 

         Tıkli Kurt’e demi�: “Kalh di�lerıni biçah gibi bile. Bız bu katıri yemesah 

acımızden ölırıh.” Bu arada Katır bi�eylerın olaca�ıni anlami�. Onların gözıne 

bahmi�. Heyre elemet degilmi�. “Yine Allah kerim. Onlar menım nasıl bi Katır 

oldı�ımi bılmerler.” demi�. Otlanma�a devam etmi�. 

         Tıkli ile Kurt, Katır’i de ça�ırmi�ler, demi�ler:  

         “Hele bi yanımıze gel, götın üzerıne otır. Bızler çoh acıhtıh. Bi çaresın 

dü�ünah.” Katır:  
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         “Hay hay… Açlıh nedır çoh iyi bılırem. O bızım alın yazimızdır. Beraber bi 

çare dü�ünah.” demi�. 

         Tıkli, tek bi �ansleri oldı�ıni söylemi�: �çlerınde kim en küçük ise oni 

kendılerıne ziyafet yapacah. Zaten Tılki ile Kurt aralerınde anla�nmi�ler. Kurt hemen 

teklıfi kebul eder. Olanleri tehmin edan Katır de “Allah kerim.”diyerah o de teklıfi 

kebul eder. 

         Kurt demi�:  

         “Meni hiç i�in içine katmayın. Ben zaten sızın dayinızım. Ya�liyım. Sız kendi 

aranızde en küçügi bulın.” Kurt böle konı�ırken Tıkli’nın gözleri dolmi�. Katır de 

korhusunden arhaden bırahırmi�. Gine tedbiri elden bırahmami�. 

         Tıkli demi�:  

         “Men cihan herbınde çift o�lımi kaybetmi�em. Onın  için Allah mana lutuf 

etmi�. Men hep genç görınırem. Eslınde ya�ım çohtır.”  

         Kurt hemen demi�:  

         “Ma�allah! Hiç ya�ıni göstermısen. Ya�ın epey çohmi�. 

         Sıra gelmi� Katır’e. Demi�ler:  

         “Bi de sen söyle bahalım senın ya�ın nedır?”  

         Tabi katır ba�ıne gelecahleri tehmin edermi�. Öncedan dü�ünmi�, ona göre 

cevap vermi�. Demi�:  

         “Karda�lar! Men ya�ımi sahlamam; yalnız menım ya�ım ayahlarıme çahıli olan 

nalımde yazılidır. Menım de okur-yazarım yoh. Birınız bahın. Baham menım ya�ım 

kaçtır. En küçügünız men isem ne yapam?”  

         Tıkli hemen meseleyi anlami�. Tehmin etmi� bunın altınde bi�ey var. Hemen 

kurnaz davranmi�. Yava� yava� Katır’den uzahla�mi�. Kurt’e demi�:  

         “Menım gözlerım eyicene görmer. Gözlıgimi evde unıtmi�em. Sen bah bahalım 

Katır’ın ya�i kaçtır? Bız açlıhtan peri�an oldıh.” 

         Kurt yava� yava� gitmi�, Katır’in ayahlarıni kaldırmi�, nallerıne bahmi�. O 

esnade Katır, çoh sert bi çıfte vurmi�, Kurt yere serılmi�. Dönıp Tıkli’ye de demi�:  

         “�stersenız ikinız beraber gelın. ��te meydan… Meydanden kaçan ne-merddır. 

Men hek üzereyım, sız hayinsınız.”  

         Meselemız burada biter. Rahmet dinleyanlerın ve anletanlerın analerıne-

babalerıne…                                                                               Ahmet CO�KUN 
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48. UYANIK KÖYLÜ 

 

         Bir varmi�, bir yohmi�. Bi zeman bi köyde hem fekir hem uyanıh bi adam 

varmi�. Bütun köyın çocıhleri gelıp onın penceresıne “ederlermi�.” Bu adam bahmi� 

çaresi yoh, almi� tüm pislıkleri toplami�, kurıtmi�, atıne yüklemi�, gitmi�. 

         Yolda kendısi gibi çerçilıh yapan adamlerle arkada� olmi�ler. Epey bi zeman 

beraber yürümi�ler. Sonra gece konahlamah için bi köpri üstınde gecelemi�ler. 

Geceleyın uyanıh köyli kahmi�, arkada�leri uyurken yüklerıni degi�tırmi�, gizlidan 

ordan uzahla�mi�. 

         Arkada�leri sabah uyanmi�ler, ferkınde olmadan onlar de onın yüküni 

yüklemi�ler. Uyanıh köyli; içinde üzüm, incir, çe�ıt çe�ıt yemi� olan yüklerle köyıne 

dönmi�. Köylilere demi�: “��te sızın evımın penceresıne ettı�ınız pohleri toladım, 

kuruttum. Onleri uzah memleketlerde sattım. Bu yemi�leri aldım. Sız istedı�ınız 

keder benım pencereme yapın!” demi�. Tabi köyliler bune çoh �a�ırmi�ler. Nasıl 

oldı�ıne bi türli inanamami�ler. Gine de bu uyanıh ve fekir köyliyi kar�ılerınde türli 

yemi�lerle görınce “Herhalde uzahlarda böle bi memleket vardır.” demi�ler. 

         Bütün köyliler kahmi�ler, etrafte ne keder poh varsa kurıtmi�ler. Uyanıh 

köylinın penceresıni bile tertemiz etmi�ler. Topladıhlerıni atlerıne yüklemi�ler. Yola 

koyılmi�ler. Gitmi�ler gitmi�ler, uzah memleketlere gitmi�ler. Ba�lami�ler ba�ımaya: 

“Poh var, poh var!” bunlari duyan insanlar çoh �a�ırmi�ler. Hemen bunların etrafınde 

toplanmi�ler. Onlari iyicene dögmi�ler. Bu köyliler kanler içinde köylerıne 

dönmi�ler. 

         Tabi bunlar de heyfıni bu uyanıh köyliden almi�ler. Oni iyicene dövmi�ler. 

Etrafte ne keder heyvan le�i varsa getırıp onın evının üstune atmi�ler. Adam gine 

çaresız onlari toplami�, atıne yüklemi�, yola çıhmi�. Yolda kendısi gibi çerçilıh 

yapan insanlerle ras gelmi�. Bunlar beraber yolcılıh yapmi�ler. Yolda giderlerken 

gine geceleyın bi yerde konahlami�ler. Adam, gece uyumamni�, herkez uyunca 

gizlidan kahmi�, kendi yüki ile onlarınkini degı�tırmi�. Onlarden  ayrılmi�, evıne 

dönmi�.  Tabi çerçilerın yükünde bastık varmi�. Köylilere demi�: “Sız menım evımın 

üstüne ne keder le� varsa attınız. Men de onleri aldım. Uzah bi diyare götırdım. 

Onleri bu bastıklerle de�i�tım.” demi�. Köyliler inanemami�; ama gine “Eceba bu 
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sefer do�ri mıdır?” diye içinden geçırmi�ler. Hem bu sefer daha temkın 

davranmi�ler. “Beklim de öle bi yer vardır.” diye dü�ünmi�ler.  

         Onlar de ne keder heyvan le�i varsa toplami�ler, atlerıne yüklemi�le, yole 

çıhmi�ler. Az gitmi�ler, çoh gitmi�ler. Uzah bi memlekete varmi�ler. Pazarda 

dola�mi�ler. Oranın helki de “Eceba çerçiler ne getırmi�ler?” diye merak etmi�ler, 

onların etrafınde toplanmi�ler. Tabi onlerın yüküni heyvan le�leri görınce onlari bi 

güzel dövmi�ler, peri�an etmi�ler. Adamlar o hırsnen köylerıne dönmi�ler. Bu sefer 

kesın o “pis köyli”yi öldırecahler. 

         Uyanıh adam durımi tehmin ettı�i için öncedan aylesıni uyarmi�tır. Köyliler 

döner dönmez onı evıne hücum etmi�ler. Adam kaçmi� kaçmi�, bi çobane denk 

gelmi�. Çobani kandırmi�, onınle kıyafetlerıni degi�mi�. Tabi köyliler gelınce zavalli 

çobani almi�ler, denıze atmi�ler. “Bız bu adamden heyfımızi aldıh.” diyerek sevınçle 

evlerıne dönmi�ler.  

         Uyanıh adam, önınde bi süri koyınle evıne dönmi�, onlerın arhasınde. Köyliler 

iyicen �a�ırmi�ler. “Bız seni denıze attıh. Sen nasıl ölmedın? Hem bu heyvanleri 

nerden getırdın?” demi�ler. Adam de: “Meni denıze attınız. Denızın altınde bi dünya 

var. Orda sehebsız süri süri koyın var.” demi�. Köyliler buna mecbur inanmi�ler. 

Çünki kendi elleriyle oni denıze atm�ler. Hemen bütun köyliler ko�mi�ler, denıze 

atlami�ler. Tabi hepsi denızde bo�ılmi�ler. Bütun köy de uyanıh köyliye kalmi� tabi. 

         Meselemız burada bölece biter. 

  

                                                                                            Ahmet CO�KUN  

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 229 -

49. ALTIN SAÇLI KIZ 

 

         Bir varmi�, bi yohmu�. Allah’ın sevdı�i kuli çohmi�. Bi fekir aylenın dünyaler 

güzeli bi kızi varmi�. Ema ne çare kızın kafasi keçelmi�, yani bi türli saçleri 

çıhmazmi�. Tabi bu güzel kız, saçleri olmadı�i içın çoh üzülırmi�. Öyle olmi� ki 

utancınden arkada�leri arasne çıhmazmi�. Çünki herkez onınle alay edermi�. 

         Saçleri çıhmadı�i içın kafasıne sürekli erkek fesi taharmi�. Oni tanımeyenler 

oni gerçek erekek sanırmi�. Bu aylenın erkek çocı�i de olmadı�i için her i�i bu güzel 

kız yaparmi�. Ne zeman arkada�leri arasıne çıharse onınle alay ettıkleri için a�lıyarak 

eve dönermi�. Bu sebepnen ev i�lerıni daha çoh severmi�. 

         Yine günlerden bi gün kırde heyvanleri otaltırmi�. �lk bahar mevsımiymi�. Kar 

sularının olu�tırdı�ı bi küçük gölın kenarıne otırmi�, sude kendıni seyretmi�. Etrafte 

kimseler olmadı�i içın ba�ıni de açmi�. Kafasıni de suda görmi�. Tabi bu halıne gine 

çoh üzılmi�. �çınden “Ne olırdı Allah’ım bi kez olsın saçlarım olsaydi? Kafami böle 

kel görmeseydım!” diye geçırmi�.  

         Bahar güne�ınde ısınan iki peri, oni-görınmeden- izliyormi�. Bu iyi kelbli kıza 

çoh acımi�ler, ona yardım etmah istemi�ler. Kız de bu heyal ile güne�ın altınde 

uzanmi�, orade uyumi�, kalmi�. 

         Peri kızleri demi�ler: “Onın rüyasıne girelım. Ona diyelım kahsın, bu kar suyi 

ilen kafasıni yıhasın. Üç gün buni tekrar etsın saçleri çıhar.” Peri kızleri hemen onın 

rüyasıne girmi�ler. Kıze eynen demi�ler. Kız o heyecannen uyanmi�. Bahmi� ki 

rüyadır biraz üzülmi�; ama gine de osuynen kafasıni yıhami�. Tabi saçleri hemen 

çıhmami�. 

         Ertesi güni gine o suyın etrafıne gelmi�. Gine kafasıni o kar suyı ilen yıhami�. 

Gine saçleri çıhmami�. “Faydesi olsaydi �imdiye keder biraz çıhmi�ti.” diye 

dü�ünmi�. Gine de gönli rehet olmami�, “Nasıl olse bi zerari yoh” diyerek üçünci 

günde gine kafasıni o sıynan yıhami�. Saçlerını  çıhmadı�ıni görınce çoh üzülmi�, 

çoh a�lami�. Orade uyumi�, kalmi�. 

         Kız gözlerıni açtı�ınde bahmi� ki güne� tam tepede, sıcah bi hava var. 

Heyvanleri de etrafte otlanır. Aya�a kalhmi�, suye bahmi� bi de ne… Altın sarısi 

saçleri var. önce inanamami�, gine rüya gördı�ıni tehmin etmi�. Elıni suya koymi�, 

gerçek su… Sonra elıni saçlerıne vurmi�. Evet gerçek saçleri çıhmi�. Birden çı�lık 
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atmi�, ba�ırmi�: “Artıh menın de saçlarım var! Artıh menım de saçlerım var!” Bu 

�ekil epey bi ba�ırmi�, sevınmi�. Tabi onın bu halıni gören peri kızleri de çoh 

sevınmi�ler. Peri kızleri bu suye tılsım yapmi�ler ki onın saçlerıni çıharsın. 

         Kız, bu sevınç ile ah�am eve erken gelmi�. Onın eve erken geldı�ıni ve çoh 

sevınçli oldı�ıni gören anasi ve babasi bune bi mene verememi�ler. Kız de sürpiz 

olsın diye ba�ıni yine kapatmi�, eve gelmi�. Eve niye geldı�ıni ve niye bu keder 

sevınçli oldı�ıni soran anasıne ve babasıne birden ba�ındekini çıhararah saçlerıni 

göstermi�. Anasi ve babasi buna bi türli inanamami�ler; ama gerçektan saçleri 

çıhmi�. Hem de altun gibi saçler…  

         Kız, sevıncıni payla�tıhten sonre hal-meseleyi anlatmi�. Rüya gördı�ıni ve bu 

rüyade peri kızlarının kendıne böle yapmasıni söyledı�ıni anlatır. O de peri kızlerının 

dedi�i gibi yapmi�tır. Üçünci günde böle saçleri çıhmi�tır. 

         Arkada�leri onı bu güzel saçlerıni görınce heyret etmi�ler. Hem de çoh 

kızkanmi�ler; ama o keder güzel saçleri varmi� ki herkez ona altun saçli kız demah 

zorınde kalmi�. Bu durım, kızın çoh ho�ıne gitmi�. Alalh’a �ükretmi�. O günden 

sonra da onın adi ‘altun saçli kız’ olarah kalmi�. 

         Onlar ermi� muradıne, muradsızler kalmasın bu dünyada… 

             

               Ahmet CO�KUN 
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50. BABASININ YER�NE ASKERL�K YAPAN KIZ 

 

         Zemanlerden bi zeman, rehmet dinleyenlerın ölmi�lerıne her zeman. Bi ya�li 

adamın bi genç kızi varmi�. Adam zemenınde eskerlı�ıni yapmami�, ya�lanmi� 

oldı�ı bi zemanda adami eskere ça�ırmi�ler. Adam, çaresız kalmi�, kere kere 

dü�ünmi�. “Bu ya�ımle nasıl eskerlıh yapaca�ım?” diye hep dü�ünmi�; ama ba�ke 

çaresi de yohmi�. Babasının  bu halıni gören kızi çoh üzülmi�, onın yerıne eskerlıh 

yapma� kırar vermi�. 

         Kız hazırlı�ıni yapmi�, babasiynen vedala�mi�, yola çıhmi�. Kızın bi de tazisi 

varmi�. Oni de yanıne almi�, hem one yardımci olsın hem de onınle sebri gelsın diye. 

Gitmi� gitmi� �stanbuldeki birlıgıne teslim olmi�, eskerlıh kıyafetlerıni giymi�, 

eskerlerın içine girmi�. 

         Her gün düzenli eskerlıh i�lerıni yaparmi�; ancah kız oldı�ı için arkada�leri 

arasınde pek kalmazmi�. ��lerıni bitırır bitırmez yalnız kalırmi�. Daim yanınde 

getırdı�i tazisıni severmi�, onınle hesretıni giderırmi�.  

         Böle böle epey zeman geçmi�. Arkada�leri onın bu halıne bi mene 

verememi�ler; ama birazcıh da �üpelenmi�ler. Bigün hep beraber bi suyın kenarıne 

gitmi�ler. Bütun arkada�leri suye girmi� bi tek o girmemi�. Nasıl girsın? Soyınmasi 

gerkırmi�. Arkada�leri çoh yalvarmi�ler, o bin türli sebeb bulmi�, suye girmemi�. 

Yine arkada�leri kendi aralerınde güre�mi�ler, onın de güre�mesıni istemi�le; feket o, 

güre�memi�.  

         Arkada�leri arasınde Ali adınde bir esker varmi�. O daim bunden �üphelenmi�; 

ama bi türli de anlıyamami� ne oldı�ıni. Bu durımi bi mektubnan anasıne bildırmi�. 

Anasi de ona yapmasi içın bazı �eyler söylemi�. O de bu arkada�ının kız olıp 

olmadı�ıni anlamah içın onlari sıraynan yapmi�. Evvela gitmi� bi demet sümbül 

almi�, gizlidan onın yata�ını altıne  bırahmi�. Eger kısa zemande solarse erkektır. 

Yoh uzun zeman teze kalırse kızdır.  

         Tabi kızın bunden heberi yohtır. Tazisi bunı anlar. Hemen gider yata�ını 

altındeki teze sünbül demetıni çıharır, onın yerıne solmi� bi demet bırahır. O�lan 

sabah gizlidan gelıp yata�ının altıne bahtı�ınde sümbül demetıni solmi� görır. 

         Ertesi gün ba�ke bi plani deneyecah. Bu sefer bi araye geldıhleri vakıt ‘kız 

oyınlerı’nden behsedecah. Tazisi bunlari i�ıtınce heman gelır, kıze heber verır. Kız 
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de buna göer davranacah. Bunlar ertesi gün bi araye gelırler. Çe�ıtli oyınlerden 

behsederler. Sonra Ali kurnazlıh yapar kız oyinlerınden behseder. Babasını yerıne 

eskerlıh yapan kız, hemen kızar: “Ne bunlar? Kız oyınlerınden niye behsedersız. 

Erkek adame bunlar hiç yahı�ır?” Ali, gine  istegine kavu�maz. Meseleyi kapatırler, 

ba�ke bi koniden konı�ırler. 

         Ali, son bi kez daha  �ansıni denemah ister. Herkez di�ari çıhar “birdır bir” 

oyınıni oyniyacahler. Bu �ekil belki onın kız olıp olmadı�ın anliyacah. Tabi tazisi 

hemen kıza heber verır. Kız de buna göre tedbir alır. Ertesi sabah, hep bi araye 

gelırler. ��leri bitınce Ali: “Arkada�ler! Bugün ‘birdır bir’ oynıni oyniyaca�ız.” der. 

Ba�lerler oynama�a. Kız, hemen ilk atleyi�ınde kendıni yere atır, belının a�rıdı�ıni 

söliyerah oyından çıhar. Kenarde onleri izler. 

         Ali bu sefer de istegıne kavu�amaz. Onın kız olıp olmadı�ıni tam anliyamaz. 

“Allah büyük” diyerah sebreder.  

         Gel zemen git zemen kızın eskerlı�i sone erer. Artıh tezkere alacah. Tüm 

arkda�leriyle vedala�ır. Herkeze: “Hekkınızi helal edın.” der. Arkada�leri de hep 

birlik: “ Helal olsın.” der.  

         Ali, oni yolci etmah için beraber gider. Oni yola keder götürır. Orde birbirıne 

sarılırler, vedala�ırler. Ali ona der:  

         “Bah eskerlı�ın bitti. Artıh gidiyorsın. Sana  bi�ey soraca�ım; ama Allah rızasi 

içın do�ri söyle.”  

         Kız de hem Ali’ye kar�i sevgi besledı�i içın hem de Ali oni yemıne verdı�i içın 

do�riyi söyler. Eskerlı�i de bitmi�tır artıh. Onın kız olmasi one bi zerar vermez. Ali, 

onın edresıni alır. Eskerlı�i bitende mıtlek onın yanıne geleca�ıni söyler. 

         Kız, uzun bi yolcılıhten sonra memleketi olan Gımgım’e varır. Oni gören ya�li 

babasi çoh sevınır. Böle bi kızi oldı�ı içın çoh me�rur olır. Babasi ile kızi birbirıne 

sarılır. Hesret giderırler. Kız, eskerlıhte ba�ınden geçanleri anlatır. Kımsenın onın kız 

oldı�ıni bilmedı�ıni ve bu �ekıl terhis oldı�ıni söyler. Arkada�i Ali’den behseder. 

Eskerlı�i bitande ona hal-meseleyi anlattı�ıni söler.  

         Bi müddet sonra kızın babasi hestelenır, vefat eder. Kızın tek teselisi tazisi olır. 

Bu arade Ali de eskerlı�ıni bitırmi�tır. O de memeleketıne gider. Aylesıynen hesret 

giderır. Eskerlı�ının bitmesınden bi hefte sonra  aylesıynen beraber kızın 

memleketıne giderler. Aylesi kızi Ali’ye isteyecah. Kızın evıne varırler. Tabi kız çoh 
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sevınır. -Bu arade unuttuh. Kızın adi Fatik’tır. Kız akerlı�ıni bitırende gerçek adıni 

Ali’ye söylemi�- Ali, Fatik’in babasının öldı�ıni duyınca çoh üzülır. 

         Ali, Fatik’e oni çoh sevdı�ıni söler. Fatik de Ali’yi sevmi�. Bunlar evlenma�a 

kırar verırler. Tüm civar köyler, ekrebalar, tanıdıhler ça�rılmi�. Kırh gün, kırh gece 

dügün dernek yapılmi�. Ali ile Fatik evlenmi�ler. Ali, Fatik’i alıp memleketıne 

götırmi�. Fatik, tek yadigari ve dosti olan tazisıni de bereberınde götırmi�. 

         Onlar ermi� muradıne, Allah herkezın muradıni versın. 

                     

           Kerem YAVUZ        
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SON SÖZ 

 

         Masal ça�ının kapandı�ı bir gerçektir; ancak insano�lu var oldukça temel bazı 

duygular, ihtiyaçlar, hayâl gücü hep var olacaktır. Temel bir i�levi yerine getiren 

masallar, bu i�levin sona do�ru ermesiyle yava� yava� hayatımızdan çekilmekte, 

yerini dü�üncel anlamda zirvede ya�ayan insan için daha modern araç ve gereçlere 

bırakmaktadır. 

         Belki ilkel insanın e�lence aracı de�ildi masallar; ancak �urası bir gerçektir ki 

modern ya�ama do�ru gidilen bir merdivenin temel basamaklarından biridir 

�üphesiz.  

         Günümüzün modern insanı için ya�amı son derece kolayla�tıran, onu somut ve 

soyut boyutlarıyla hayatı algılayı� düzeyinde zirveye ta�ıyan elbette ki hayallerdir. 

Onun için diyoruz ki “hayâl edemeyen toplumlar” sadece ‘hayâl’ etmi�lerdir. Büyük 

dü�üneler ise hep geride üzerinde bir ta�ın daha konulabilece�i bir temel bırakmı�tır. 

��te masallarda, toplumsal bir dü�üncenin geli�im seyri, hayâl edilen bir dünyanın 

resimlerini görüyoruz. 

         Batılılar, belki de bizden evvel geli�im sürecini tamamladı�ı için olsa gerek 

yine bizden evvel bu i�lere koyulmu�, masallar üzerinde ilmî tetkiklerde 

bulunmu�tur. Bununla birlikte aslında tüm dünyada bu alandaki ciddi çalı�malar çok 

daha yeni sayılır. 

         Bugün için bile bakı� açımızda bazı de�erleri hor görme, bazı �eyleri 

küçümseme anlayı�ı devam ederken kaldı ki daha önceki dönemler söz konusu 

oldu�undan, umumiyetle halk de�erlerine, hususen de masallara olan bakı� açısını 

tahmin etmek zor de�ildir. Bu sebeple uzun bir dönemde masallar sadece “çocuklar 

için ho�ça vakit geçirme aracı” olarak algılanmı� ve öyle tanımlanmı�tır. Elbette bu 

i�levi de yerine getiriyordu masallar; ancak masalları bu kadar dar bir çerçeveye 

sı�dırmak da çok doru olmasa gerek. 

         Modern insanın açmazlarından biri de kendini kapitalizme ve modaya esir 

etmi� olmasıdır. Hem kapitalın kendisi hem de moda,  öz de�er yargılarından, 

yerellikten ve her�eyden önce bir amaçtan yoksun oldu�u için “bohem bir hayat” 

sunmakta, insanı “mutsuz insan” yapmaktadır. Masal gibi tamamen millî özellikler 
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gösteren ve insana sadece tüketimi de�il de biraz da tefekkürü ve tahayyülü ö�reten 

de�erler, ne yazık ki fazla itibar görmemektedir artık. 

         Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak, son dönemlerde yapılan masal 

ara�tırma ve incelemelerinin büyük bir önem ta�ıdı�ını görüyoruz. Bir süreç �eklinde 

ve belli bir duyarlılıkla ardı ardına gelen  bu çalı�malar, sonraki çalı�malar için de bir 

umut kayna�ı olmu�tur. Ülkemizde son dönemde yapılan bu çalı�maların tüm ülke 

geneline yayılması sonrasında ancak kültür hazinemizin bu de�erli incilerini yok 

olmaktan kurtarabiliriz. 

         Mu� ve civarı, böyle bir çalı�ma için henüz bakir bir durumdaydı. Bölgenin 

geneli, hususen de bizim açımızdan Mu�, böyle bir çalı�ma için uygun �artları 

ta�ıyordu. Biliyoruz ki modern hayatın en az ‘istila’ etti�i yerler, bu çalı�malar için 

en uygun yerlerdir. Mu�, bu açıdan henüz “yerel de�erlerin”  “modern de�erlerle” 

tam bir de�i�im ya�amadı�ı bir bölgedir.  

         Ula�abildi�imiz kadarıyla Mu� ve civarında özgün bir masal ara�tırması ve 

incelemesi yapılmamı�tır. Bu durum kısmen i�imizi güçle�tirse de bu çalı�manın ilk 

olması bir anlamda da bizi heyecanlandırmı�tır. 

         Çalı�mamızda 50 masal üzerinde inceleme yaptık. Masalların büyük bir kısmını 

kendimiz derledik, bir kısmını da danı�man hocam Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Önay’ın 

yöre ö�rencilerine yaptırdı�ı derlemelerden seçtik. Bu masalları “Mu� Masalları 

Üzerine Yapılan Ara�tırmalar” bölümünde detaylı bir �ekilde aktardık. 

         Ara�tırmamızda daha önce yapılan ara�tırma ve incelemeleri, özellikle de 

Yılmaz Onay’ın “Van Masalları Üzerine Bir Ara�tırma” adlı doktora tezini örnek 

alarak yapmaya çalı�tık. 

         Ara�tırmada özellikle kısa masalları ve hayvan masallarını tercih ettik. Bu biraz 

zorunluluktan kaynaklandı biraz da bilinçli bir tercihti; zira anlatıcıların büyük bir 

kısmı kolay olsun diye kısa masalları tercih etti. Bazen de farklı varyantlarla 

mukayese etti�imizde kimi masalların anlatıcılar tarafından kısaltıldı�ını gördük. 

Bizim açımızdan da kısa masalları ö�elerine ayrı�tırma i�lemi daha kolaylık sa�ladı 

ve zaman kazandırdı. 

         Çalı�ma, giri� ve dört ana bölümden olu�maktadır. 

         Giri� bölümünde, masal hakkında kısa genel bilgiler verildi ve bazı 

tanımlamalar yapıldı. 
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         Birinci bölümde, Mu� masalları ile ilgili yapılan çalı�malar, Mu� masallarını 

derleme �ekli ve kaynak ki�iler hakkında bilgi verildi.    

         �kinci bölümde, derledi�imiz masalları tasnîf ve tahlîl i�lemine tabi tuttuk. 

Tasnîf kısmında A. Aarne-S.Thompson çalı�masını, tahlîlde ise Yılmaz Önay’in adı 

geçen doktora çalı�masını örnek aldık. 

         Üçüncü bölümde, Mu� masallarını olu�turan ortak temler ve masal 

kahramanları üzerinde duruldu.  

         Dördüncü ve son bölümde ise derlenen 50 masal metinleri verildi. 

         Sonuç itibariyle yaptı�ımız bu çalı�ma, Mu� masalları konusunda bilinen ilk 

çalı�ma olması cihetiyle önem kazanır. Ayrıca yapılan çalı�ma neticesinde Mu� ve 

civarının halk anlatmaları açısından hala canlı ve zengin bir potansiyele sahip oldu�u 

görüldü. Bölge, hem masal ara�tırmacıları için hem de umumi manada halk edebiyatı 

derlemecileri için i�lenmemi� büyük bir kaynak olarak duruyor. �ncelenen masallar, 

bölge insanının hayata bakı� açısını, de�erlerini, ya�am biçimini, zekasını, özlem ve 

hayallerini yansıtır. 

         Bu çalı�manın, halk edebiyatı açısından ve bölge insanının kültürel de�erlerini 

koruma ba�lamında önemli bir bo�lu�u dolduraca�ını umuyorum.  
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ÖZET 

 

         “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen �ahıslara ve varlıklara ait hadiselerin 

mâcerâsı, hikayesi” diye de tanımladı�ımız masallar, halk edebiyatının en yaygın ve 

en çok sevilen türlerinden biridir. 

         Masal alanındaki çalı�maların tarihi çok eskilere dayanmamakla beraber, son 

yıllarda-özellikle ülkemizde çe�itli üniversitelerde- akademik anlamda ciddi 

çalı�malar yapılmı�tır. Bu anlamda son otuz yılda yapılan çalı�malar kayda de�er 

önemli çalı�malardır.  

         Do�u Anadolu bölgesi, her�eye ra�men halk edebiyatı ve halk kültürünün halen 

varlı�ını sürdürdü�ü ve belli bir potansiyele sahip oldu�u bir bölgedir. Mu� ili de 

mevcut bu potansiyel içinde folklorik de�erleri  zengin olan bir ildir.  

         Bu çalı�mamızda, masal ara�tırmacıları için henüz münbit olan Mu� ve 

ilçelerinden derlenen 50 masal üzerinde çalı�tık. 

         Yaptı�ımız ara�tırmada Mu� masalları ile ilgili �u ana kadar yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde yapılmı� müstakil bir çalı�maya rastlamadık. Bu açıdan 

çalı�mamız, bu konuda ilk olma özelli�ini ta�ımaktadır. 

         Bu çalı�mada incelen masalların bir kısmı Mu�-merkez ve köylerinden, bir 

kısmı da ilçelerden derlenmi�tir. Farklı bölgelerden derleme yapmak suretiyle 

masalların il geneline te�mîl edilmesini sa�lamaya çalı�tık.  

         Çalı�ma, giri� ve dört ana bölümden olu�maktadır. Her bir bölüm kendi içinde 

alt ba�lıklara ayrılmı�tır. 

         Giri� bölümünde, masal türüne dair özet bir bilgi verildikten sonra çe�itli 

kaynaklarda geçen masal tanımlamalarına yer verilmi�tir. Ayrıca Türk masallarıyla 

ilgili yapılan çalı�malara kısaca de�inilmi�tir.. 

         Birinci bölümde, Mu� masallarıyla ilgili yapılan çalı�malara yer verilmi�, Mu� 

masallarının derleme �ekli ve kaynak ki�iler hakkında bilgi aktarılmı�tır. 

         �kinci bölümde, Mu� ve çevresinden derlenen 50 masalın tasnîf ve tahlîli 

yapılmı�tır.  

         Üçüncü bölümde, Mu� masalarındaki ortak unsurlar (temler, kahramanlar) 

üzerinde durulmu�tur. Bu bölüm, �u alt ba�lıklardan olu�maktadır: 

1. Mu� masallarında temler 
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2. Mu� masallarında geçen kahramanlar 

3. Mu� masallarında geçen mekânlar 

4. Mu� masallarında geçen e�ya isimleri 

5. Mu� masallarındaki yiyecek ve içecekler 

6. Mu� masallarında kullanılan formeller  

         Dördüncü bölümde ise, derlenen 50 masal metnine yer verilmi�tir. Masallar 

derlendi�i �ekliyle, Mu� a�zıyla, yazıya aktarılmı�tır. Masalarda geçen hırıltılı “h” 

sesi, altına bir çizgi konulmak suretiyle gösterilmi�, onun dı�ında metin herhangi bir 

transkripsiyona tabi tutulmamı�tır. 

         Çalı�manın en sonuna, sön söz, bibliyografya, Türkçe ve �ngilizce özetle berber 

masal metinlerinde geçen yerel ve kimi yabancı sözcüklerin-masal numaralarıyla 

birlikte-masal içindeki anlamlarını içeren bir sözlük eklenmi�tir. 
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SUMMARY 

 

         Tales, which are definite as the adventure, story of adventure of unknown 

persons and beings at unknown place, are the most widespread and the most loved 

kinds of the literature of the folk  

         The history of the studies on the area of the tales is very old. In addition; at last 

years-especially in some university in our country- serious studies on academic area 

has done. In this respect, the studies made for last thirty years have a noteworthy 

importance. 

         Despite all the facts; East Anatolia is a region where folk literature and folk 

culture still exists and has a clear potential. In this existent potential the city of Mu� 

is a city whose folkloric values are rich. 

         In our this study we studied on 50 tales compiled from Mu� and its countries 

where are still productive  for tale researchers. 

         In our study we did not come across with an independent study done for the 

stage of high license and doctorate about Mu�’s tales. 

         A part of tales investigated in this study is compiled from Mu�-center and its 

villages and apart of themes compiled from its countries. By compelling from 

different regiond we tried to provide the including of the tales to the city. 

         The study is being formed from introduction and four main chapters. Each 

chapter is divided in sub-titles. 

         In the introduction chapter after giving summary information about the kinds of 

tales, there are definitions of tales in various sources. 

         Separately; it is shortly touched on studies that are made about Turk’s tales in 

that chapter. 

         In the first chapter there are studies about Mu�2s tales, information about the 

way of compelling Mu�’s tales and information about source persons is transferred. 

         In the second chapter, there is a classification and analysis of 50 tales compiled 

from Mu� and its around. 

         In the third chapter, there is the focus on the associate components (themes 

heroes) in Mu�’s tales. This chapter is composed from these sub-titles: 

1. The themes in Mu�’s tales. 
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2. The heroes in Mu�’s tales. 

3. The places in Mu�’s tales. 

4. The name of the goods in Mu�’s tales. 

5. The name of foods and drinks in Mu�’s tales. 

6. The Formeller used in Mu�’s tales. 

         In the fourth chapter there is the text of 50 compiled tales. The tales are written 

as compiled with the language of Mu�. The wheezy “h” letter is shown by a line 

under it, except that; the text has not been subjected to any transcription. 

         At the last part of the study, the last word, bibliography, Turkish and English a 

dictionary that include the meaning of the local and foreign words with their number 

in tales. 
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SÖZLÜK 

   

A 

Asluhu               : Bir �eyin aslı, onun aslı. Masalda “her�ey aslına döner” anlamında 

                            kullanılmı�. (30. masal) 

Ayle                    : Aile (43,45,49,50. masallar) 

 

B 

Bastık                 : Bir tür pestil. ( 48. masal) 

Bezirgan             : Kervan. (38. masal) 

Bılur                   : Kaval. (34. masal) 

Bî-heber             : Habersiz (47.masal) 

Bî-kes                 : Kimsesiz, kimsesi olmayan. (43. masal) 

 

C 

Camı�                  : Manda (9. masal) 

Canpola               : Canpolat. Çok zor öldürülen bir masal kahramanı. (43. masal) 

Cemeet                : Cemaat (19.masal) 

Cengzeri              : Altın kollu (39. masal) 

Cihan                   : Dünya (47.masal) 

Cotkar                 : Çift süren, çiftçi, rençber. (32. masal) 

 

Ç 

Çako                    : Daha çok belalı anlamında özel bir isim. (6. masal) 

Çerçi       :Daha çok binek hayvanların sırtında seyyar satıcılık yapan 

                              kimse (48.masal) 

Çıllek                    : Aç gözlü, doyumsuz. (18. masal) 

 

D 

Das                       : Dehre, orak.  (12. masal) 

Devlet     :Mutluluk, sasadet. Masalda “bereket-zenginlik” anlamında 

                               kullanılmı�. (32. masal)  
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Dikan                             : Diken (34.masal) 

Diyar                              :Yurt, memleket. (48. masal) 

Düçar olmak                 :Yakalanmak (19. masal) 

 

E    

Ehmek                           : Ahmak (32.masal) 

Ejdiha                            : Ejderha ( 19.masal) 

Esle                                : Asla (2. masal)  

Ekser                             : Asker (37 ve 50. masallar)            

 

F 

Felci                              : Falcı (42.masal)  

Fes                                : Takke, erkek beresi (49. masal)  

Fasluhu                  : Onun i�i, onun özelli�i. Masalda “aslına uygun davranma” 

                                       anlamında kullanılmı�.(30. masal) 

Fırtone                          : Fırtına (2 ve 37. masallar) 

Fotraf                            : Foto�raf, resim (43. masal) 

               

G 

Gavan                            : Sı�ır çobanı. (16.masal) 

Gımgım                         : Varto’nun eski adı (50. masal) 

Gü�li                              : Güçlü (35.masal) 

 

H 

Har                                : Yemek fiili, yedi. ( 21.masal) 

Hecc                              : Hacc (47.masal) 

Heç                                : Hiç (9,11,15,24,28,40 ve 43. masallar) 

Hedise                           : Olay, mesele ( 47.masal) 

Hek                                : Hak, do�ruluk ( 47. masal) 

Helk                               : Halk (32 ve 41. masallar) 

Hema                             : Hemen. (15. masal) 

Herif                              : Adam, erkek (1. masal) 
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Herk etmek                   : Çift sürmek. (30. masal) 

Heyf                               : Öç. (48. masal) 

Hurç                              : Yük ta�ımak için yapılan bir tür büyük heybe. (13. masal) 

 

� 

�lan:                             : Yılan (15 ve 30. masallar) 

               

K 

Kabahet                         : Kabahat, kusur, hata (39.masal) 

Keçel                              : Kel, saçı olmayan (48. masal) 

Kelen                              : Ba�lık parası. (29. masal)  

Kenet                             : Kanaat (35.masal) 

Kere                               : Kara ( 50. masal)        

Kesir                              : Hasır. (7. masal ) 

Keze                               : Gübre böce�i (16.masal) 

Kırar                              : Karar ( 47 ve 50. masallar) 

Kiler                               : Küçük mutfak (44.masal) 

Kirvay Yaylası              : Bingöl Da�ları’nda bir yayla (2. masal) 

Kolo koto                       : Kuyru�u kesik (12. masal) 

Kozma Da�ı                   : Mu�’ta bir da� adı (31. masal) 

Kundo                            : Topaç, yuvarlak (14.masal) 

Küllek                            : Torak evlerde, üstte bırakılan bir tür pencere.(36. masal) 

 

M 

Mazurat                          : Masalda dert, sıkıntı anlamında kullanılmı�.(32. masal) 

Mene                               : Mana (49 ve 50. masallar) 

Melle                               : �mam. (28 ve 31. masallar) 

Mı�ara                            : Ma�ara (23.masal) 

Mırdar olmak                : Ölmek (25.masal) 

Merteg                            : Kalas, budanmı� uzun a�aç. (33. masal) 

Mıtlek                             : Mutlaka, muhakkak (46 ve 50. masallar) 

Mukat olmak                  : Sahiplenmek, sahip çıkmak. (43. masal) 
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Mühtelif                          : De�i�ik ( 45.masal) 

 

N 

Neçirvan                         : Avcı. (26.masal) 

Ne-çâre                           : Çaresiz, çaresizce.( 29. masal) 

Nisko                               : Mercimek tanesi. Masalda özel isim olarak kullanılmı�.  

                                         (36. masal)  

Nuske                              : Muska. ( 37. masal)   

 

P 

Peri                                : Cin (46. masal)             

Peydahlama                  : Ortaya çıkma. ( 46. masal)           

Pire                                : Ya�lı, ya�lı kadın (2. masal) 

Po�oz                             : Bir ta� türü. ( 27. masal)  

Post                                : Hayvan derisi (38. masal)  

Pirvan                            : Pir, ya�lı ( 43. masal)   

 

R 

Rehet                              : Rahat (49.masal) 

 

S 

Sar                                  : Süvari, atlı. (16. masal) 

Seyhet                            : Seyahat ( 43.masal) 

Sıvi                                  : Küfe (28. masal) 

Serfıraz                          : Bahtı iyi olan, mutlu kimse. (43. masal) 

Somye                             : Demirden yapılma küçük karyola yatak (29. masal)  

Suret                               : Resim, heykel ( kırk dördüncü masal)  

 

� 

�emuk                             : E�ik, kapının ilk giri� basama�ı (46. masal) 

�er                                   : Aslan. (21. masal) 

�epal                               : Kaplan. (21.Masal) 
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�eriet                         : �eriat. Masalda mahkeme anlamında kullanılmı�tır.(15.masal) 

�ü�l                            : �� (2. masal) 

 

T 

Tas                             : Küçük yemek/su kabı ( 14, 28, 44. masallar) 

Tazi                            : Tazı (6 ve 50. masallar) 

Tebdil-i kıyafet         : Kıyafet de�i�ikli�i (13,29 ve 30. masallar) 

Telef olmak               : Yok olmak, ölmek (2. masal) 

Tendur                       : Tandır (34.masal) 

Tesadduk etmah       : Sadaka olarak vermek (38.masal) 

Tır-fıs etmek             : Toz-duman etmek, korkudan hava kaçırtmak. (5.masal) 

Tobe                           : Tevbe (2. masal)  

Tor                             : Küçük a�, olta. (44. masal) 

 

U 

Uyhi                           : Uyku ( 39.masal) 

            

Y 

Yehte                         : Kısırla�tırılmı� erkek at. (29. masal)  

 

Z 

Zeker                          : Erkek, erkek cinsel organı. (27. masal) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


