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Önsöz

Halk masal› türünün size tan›t›lmas›n›n amaçland›¤› bu kitapta, tür dört ana

ünitede incelemektedir.

Kitab›n ilk ünitesinde masal türünün genel bir tan›m› yap›lmaktad›r. Bu tan›-

t›m üç ana bafll›k alt›nda yap›lm›flt›r: Masal›n, kelime kökeni, masal türünün biçim

ve içerik özellikleri aç›s›ndan; masal türünün dünyadaki oluflumu, kökeni ve ya-

y›l›fl› aç›s›ndan ve son olarak da masallar›n tipleri aç›s›ndan tan›t›lmas›.

Kitab›n ikinci ünitesi iki k›s›mdan oluflmaktad›r. ‹lk k›s›mda, masal metinlerini

oluflturan temel terimler olan motif ve söz kal›plar› hakk›nda bilgi verilmektedir.

‹kinci k›s›mda ise motiflerin kökeni ve yay›lmas›yla iliflkili olarak Asya, Avrupa ül-

keleri ile ‹slamiyet öncesinden 20. Yüzy›la kadar olan zaman sürecinde Türklere

ait önemli masal kitaplar› tan›t›lmaktad›r. 

Kitab›n üçüncü ünitesi, ilk ünitede ifllenen masal tip kataloglar›na uygun ola-

rak, f›kra tipine ayr›lm›flt›r. Bu ünitede f›kra kelimesinin kökeni verildikten sonra

Türk f›kralar›na odaklan›lmaktad›r. Türk f›kralar›n›n genel niteliklerini, konu özel-

liklerini ve s›n›flamas›n› bu ünitede bulacaks›n›z. 

Dördüncü ünitede f›kra konusuna, biraz daha özelleflerek devam edilmektedir.

Bu ünitede sadece Nasreddin Hoca ve f›kralar› incelenmektedir. Nasreddin Hoca

f›kralar› ile ilgili tarihi belgeler, Hocan›n gerçek kimli¤i, Nasreddin Hoca f›kralar›-

n›n kaynaklar›, Hocayla iliflkilendirilen f›kralar ve karakterler üzerine ayr›nt›l› bil-

gilere, kitab›n bu k›sm›nda ulaflacaks›n›z. 

Kitab›n son ünitesi sadece masal ve f›kra türü ile ilgili de¤ildir. Genel olarak

halk edebiyat› anlat› türlerini temel alan bu ünitede, anlat›lardan e¤itimde ve mo-

dern sahne ve gösteri sanatlar›nda yararlanma konusu ifllenmektedir. 

Kitab›n amac› masal türünü tan›tmak kadar siz ö¤rencileri halk masallar› ör-

nekleriyle de buluflturmak oldu¤u için kitab›n Ek: Metinler k›sm›nda masal ve f›k-

ra metinlerine yer verilmifltir.

Kitab›n yazarlar› ve editörleri olarak umuyoruz ki, geleneksel fantastik dünya-

m›za bir kap› aralayan bu kitap sizlerin akademik ufkunun genifllemesine arac›l›k

eder.

Önsöz ix



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Masal› tan›mlayabilecek,
Masal›n özelliklerini aç›klayabilecek, 
Masal›n kökeniyle ilgili tart›flmalar› özetleyebilecek,
Masal tiplerini betimleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Masal
• Köken

• Tip

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
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Halk Masallar› Masal

• MASAL NED‹R?
• MASALLARIN ÖZELL‹KLER‹
• MASALLARIN KÖKEN‹
• T‹P NED‹R?
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MASAL NED‹R?
Halk anlatmalar› ad›n› verdi¤imiz türlerin içerisinde en eskisi hiç flüphesiz masal-
lard›r. Dinleyiciyi inand›rmak gibi bir iddias› olmayan, yap›s›nda kal›plaflm›fl ifade-
ler bulunan, “masal anas›”, “masal ninesi” ad› verilen kad›nlar taraf›ndan anlat›lan
hayal ürünü anlatmalara masal denir. Asl›nda masal, bir milletin aynas›d›r. Bu ay-
nada bir milletin folklorunu, kültürünü, inan›fl›n›, hoflgörüsünü, maddi kültürünü
bulabiliriz. Böylece de geçmiflimizi anlatarak gelece¤e ›fl›k tutar›z. 

Masal kelimesinin asl› Arapça meseldir. Kelimenin bugünkü anlam› almas›n›n
100-120 y›ll›k bir geçmifli vard›r. XIX. yüzy›l›n bafl›na kadar bunun k›ssa, dâstân,
hikâye, vb. kavramlar kullan›lmakta idi.

Türk dünyas›nda masal karfl›l›¤› olarak daha çok dört kavram kullan›l›r. Bunlar,
Türkiye ve Balkanlarda, “mesel”, “masal”, “hekât”, “hikâye”; Kuzey ve Güney Azer-
baycan ile Kafkaslar›n büyük bir k›sm›nda “na¤›l”; Hazar Denizi’nin do¤usundaki
Türk ülkelerinde (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Uygur Özerk
Cumhuriyeti) ise “ertek”, “ertegi”dir. 

Halk edebiyat›n›n anlatmaya dayanan türleri aras›nda yer alan masallar, sözlü
kültürümüzün en güzel örneklerindendir. Kitle iletiflim araçlar›n›n fazla yayg›n-
laflmad›¤› dönemlerde; hoflça vakit geçirmenin en iyi yolu idi. Bir anlat›c›, bir de
dinleyici kesimi olan masallar, fark›na varmadan ahlak derslerini ald›¤›m›z veya
verdi¤imiz anlatmalard›. “Bir varm›fl”la bafllad›¤›nda hayal oldu¤una inan›lan, fa-
kat bir süre sonra gerçekmifl gibi kabullenilen, uzun k›fl gecelerinin bu tatl› anla-
t›lar›nda, “onlar ermifl...” diye bafllayan son cümlesiyle kötülerin cezaland›r›ld›¤›,
iyilerin ödüllendirildi¤i görülürdü. “Masal anas›” veya “masal ninesi” ad› verilen
anlat›c›lar›n etraf›na oturan dinleyiciler, bir taraftan ifllerini yaparlarken, bir taraf-
tan da zümrüdüankan›n s›rt›nda masal dünyas›na do¤ru yol al›rlar; bazen yedi
bafll› devle savafl›rlar; bazen de padiflah›n güzel k›z›na kavuflabilmek için en zor
s›navlardan geçerlerdi.

‹flte, sözlü kaynaklar aras›nda yer alan ve özel bir anlat›c› taraf›ndan, belli bir
gelene¤e ba¤l› kal›narak anlat›lan masallar›n kendine özgü baz› özellikleri vard›r.
Bu özellikleri üç ana bafll›k ve baz› alt bafll›klar hâlinde de¤erlendirece¤iz.

Çocukluk dönemimizden beri masal dinler, masal okuruz. Böylece bizde bir masal olgusu
oluflmufltur. ‘Masal nedir’ bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler, sizdeki masal olgusuyla örtüflü-
yor mu?

Masal

Zümrüdüanka: Anka ve
Simurg adlar›yla da bilen
hayali Kaf Da¤›nda yaflayan,
çok parlak tüylere sahip dev
kufl. 
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DÜfiÜNEL ‹M
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MASALLARIN ÖZELL‹KLER‹

fiekil Özellikleri
Masallar›n flekline ba¤l›, d›fl yap›s›yla ilgili özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:

1. Masallar, bir destan veya halk hikâyesi kadar olmasa da uzun metinlerdir. Az
da olsa anlat›lmas› birkaç gece süren masallar vard›r. Ancak bu tür örnekler daha
çok “as›l halk masallar›” ve “peri masallar›” dallar›nda görülebilir. Bunlar›n d›fl›nda
kalan “hayvan masallar›” ile “zincirlemeli masallar” daha k›sad›r. ‹çlerinde birkaç
dakikada anlat›l›p bitirilen masallar da vard›r.

2. Masallar genellikle nesir fleklindedir. Ancak, çok az da olsa baz› masallar›n
naz›m-nesir kar›fl›m› oldu¤u gözden kaçmamaktad›r. Metnin manzum k›s›mlar›
masal›n asl›nda vard›r: “Bac› Bac› Can Bac›”, “Karafatma” , “fiengülüm, fiüngülüm,
Mengülüm”gibi. Zaten sözünü etti¤imiz masallar› özgün k›lan unsurlar da bu man-
zum parçalard›r. 

“Bac› bac› can bac›
Kolunda mercan bac›
K›rk bir b›çak bilendi
G›rtla¤›ma dayand›
Arap k›z› etime afl eriyor
Ç›k›ver kardefl, ç›k›ver” 

(Boratav 1958: 81).

“fiengülüm, flüngülüm, mengülüm,
Aç kap›y› ben gireyim
A¤z›mda su getirdim
Boynuzumda ot getirdim
Mememde süt getirdim” 

(Alptekin 2005: 173)

“Atl› atl› arap atl›
Arab› yamflaklar
G›rm›z› damflaklar
Biya evine varas›n›z
Allah’a emek diyesiniz
Saç› uzun selvi hatun
Boyu uzun minare hatun
Suya düfltü diyesiniz
S›çan pafla ulafl›vere” 

(fiimflek II 2001: 8)

Bazen de metnin asl›nda olmayan ancak kaynak flah›s ad›n› verdi¤imiz anlat›-
c›lar taraf›ndan eklenen manzum parçalar vard›r. Bu bir tekerleme, mâni, hatta bir
koflma, vb. olabilir. 

Bunlar›n d›fl›nda, baz› yazar ve flairler taraf›ndan nazma çekilen veya manzum
olarak yaz›lan masallar da vard›r. (Ziya Gökalp’›n Alageyik, Behçet Necatigil Üç
Turunçlar masallar›nda oldu¤u gibi)

3. Masallar›n bafl›nda, ortas›nda ve sonunda belirli görevleri olan ve “formel”
veya “kal›p söz” ve “tekerleme” ad› verilen söz öbekleri vard›r. ‹lk 1963 y›l›nda,
Pertev Naili Boratav, 190 tekerlemeyi inceleyerek, Türk masallar›ndaki tekerleme-
lerin bir s›n›flamas› yap›lm›flt›r (Boratav 2000). S›n›flama flöyledir:
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1. K›sa Girifl Kal›p Sözleri
2. Girifl “Tekerlemesi” Biçimindeki K›sa Maceralar 
3. “Tekerleme” Biçiminde Masallar
4. Ara ve Bitifl Kal›p Sözleri.
Formellerin kullan›l›fl›, masal anlat›c›s›n›n ustal›¤›n› da ortaya ç›kar›r. ‹yi bir an-

lat›c›, uygun yerlerde belirli formelleri rahatl›kla kullan›rken, baz› masallarda “bafl-
lang›ç” ve “bitifl”in d›fl›nda -baz›lar›nda bunlar da görülmez- formellere rastlanmaz.
Bu formellerin büyük ço¤unlu¤u tekerleme fleklindedir.

“Var varan›n, sür sürenin, destursuz ba¤a girenin hâli budur padiflah›m. Yol-
lar saçak pürçek, kimi yalan, kimi gerçek; hikâyedir bunun ad›, söylemeyle ç›kar
tad›. Eski zemanenin devrinde idareden aciz bir adam varm›fl. Bu adam bir gün
‘ben ne yapay›m, ne yapmayay›m’ deyip ‹stanbul’a gider.” (Sakao¤lu 1973: 636).

Masallar›n formel unsurlar›yla bafllamas›n›n ana sebebi anlat›c›n dinleyiciyi
uyarmas› olarak de¤erlendirilebilir. “Bir varm›fl bir yokmufl” veya “ Evvel zaman
içinde, kalbur saman içinde...” diye bafllamam›z›n ana esprisi dinleyiciyi uyarmak-
t›r. “Bak›n, bu anlatt›klar›m›z›n hiçbirisi gerçek de¤ildir; kendinizi buna göre haz›r-
lay›n.” diyerek anlat›c› ve dinleyiciler kendilerini buna haz›rlar; ancak çok geçme-
den hayalden gerçe¤e geçildi¤i görülecektir. Masallarda formel unsurlar›n›n yerli
yerinde kullan›lmas›n bir baflka sebebi masalc›n›n ustal›¤›n›n ölçülmesi içindir.
E¤er masal anlat›c›s› formel unsurlar›n›n yerli yerinde ve ustal›kla kullanabiliyorsa
bu iyi bir masal anlat›c›s›d›r. Bu kal›p sözleri yerli yerinde kullanam›yorsa bu du-
rum anlat›c›n›n masal anlatmadaki baflar›s›zl›¤›n› gösterir. 

4. Her masal bir tip olarak kabul edilir. Ancak baz› anlat›c›lar birkaç masal› bir-
lefltirerek tek masalm›fl gibi anlat›rlar. Burada anlat›c›, konular aras›nda ba¤lant›
kurarak, bir masal› bir baflka masala rahatl›kla ba¤layabilir. Bunda unutkanl›¤›n ro-
lünü de göz ard› etmememiz gerekmektedir.

5. Masallar›n dili, anlat›ld›¤› yörenin ve kaynak flah›s ad›n› verdi¤imiz anlat›c›-
s›n›n dilidir. Çünkü masallar›n anlat›c›s› da, dinleyicisi de halktan kifliler oldu¤u
için, anlat›m dili olarak da halk›n dili benimsenmifltir. Ancak çeflitli bölgelerde,
a¤›zlar›n birbirinden farkl›l›k göstermesi, masallarda da yerel sözcüklerin kullan›l-
mas›na yol açm›flt›r.

6. Bir masal metni içerisinde, halk edebiyat›n›n di¤er türlerinden (efsane, f›kra,
dua, beddua, mâni, türkü, bilmece, a¤›t, atasözü, deyim, vb.) örneklere rastlanabi-
lir. Bunlar; genelde masal›n asl›nda olmay›p, anlat›c›n›n bilgi ve kültürüne ba¤l›
olarak sonradan eklenen parçalard›r.

“...oradan eline geçirdi¤i bir kürekle tilkinin bafl›na vura vura öldürür. Bir ta-
raftan da türkü söyler:

Elime ald›m küre¤i
Doland›rd›m dört dire¤i
Düfltü tilkinin yüre¤i
Ne hofl gördüm tilki seni

Tilki kuyru¤un alad›r
Yad yerler sana karad›r
Çok gezmek bafla belâd›r
Ne hofl gördüm tilki seni.”

(Alptekin 2005: 192).
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“Bu y›lan›n ölmesinden sonra ‘Mollas› çok ise kuzusu ziyan olur.’ diye bir ata-
sözü söylenmifl.” (Alptekin 2005: 75). “‹yilik yapa denize at, bal›k bilmezse Hal›k
bilir”, “Vermeyince mabud, neylesin Sultan Mahmut”, “‹nsano¤luna iyilik yara-
maz”, “Yaz›n gölge hofl, k›fl›n çuval bofl”, vb.

‹çerik Özellikleri
Masallar›n içerik özellikleri de, flekil özellikleri kadar önemlidir. Zaten bir metnin
ana dokusunu içerik oluflturur. Masal›n d›fl yap›s› flekildir, iç yap›s› ise içeriktir. As›l
verilmek istenilen mesajlar bu bölümdedir. 

1. Masallar, ola¤anüstülükler üzerine kurulmufltur. Ola¤anüstülük masal›n do¤a-
s›nda var olan bir fleydir. S›k karfl›laflt›¤›m›z ola¤anüstülüklerden baz›lar› afla¤›dad›r.

a. Daha çok efsane metinlerinde gördü¤ümüz “tayy-i zaman, tayy-i mekan”
motifi masal metinlerinde de görülmektedir. Masalc› belki de afl›lmas› zor olan ba-
z› engelleri, uzakl›klar› bu motifle ortadan kald›rabilmektedir.

b. “fiekil de¤ifltirme” masallar›n de¤iflmeyen motifi olup, burada büyüsel yap›y-
la çeflitli dönüflümlere rastlan›r. ‹nsan; hayvana, bitkiye veya herhangi bir nesneye
dönüflürken, bunun tam tersi de olabilmektedir.

c. Daha çok destanlarda karfl›laflt›¤›m›z öldükten sonra dirilme motifinin örnek-
lerini masallarda da bulmaktay›z.

ç. Masallarda hasta veya yaral› kahramanlar, halk hekimli¤inden yararlan›larak
tedavileri yap›lmaktad›r. Afla¤›ya bunlardan iki örnek al›nm›flt›r. 

A¤aç yapra¤›yle tedavi: “Neyise ‹yilik, bu gonuflmalar›n hepsini duyuyor. He-
men, maya yapra¤›ndan gopar›yor, tükrü¤üynen ›sl›yor, gözüne çal›yor, gözü aç›-
l›yor. Bu ç›k›s›na maya yapra¤›n› dolduruyor afla¤› iniyor.” (fiimflek 2001: 50).

Aslan sütüyle tedavi: Kelo¤lan ortaya ç›k›nca aslan sorar:
“Ey insano¤lu dile¤in nedir?”
“Kay›npederimizin gözü için aslan sütü gerekiyor.”
“Ben sütümü veririm ama benim üç tane yavrum var. Onlar raz› olurlarsa veri-

rim. Yoksa sana zarar verirler.” (Özçelik 2004: 434).
2. Masallar›n kahramanlar› da ola¤anüstü özelliklere sahiptir. Ancak masal kah-

raman› deyince sadece insanlar› düflünmemek gerekir. Bir masalda kahraman ola-
rak insanlar›n d›fl›nda, cinlere, perilere, hayvanlara, bitkilere, eflyalara ve soyut
kavramlara da rastlan›r. Bu kahramanlar›n her biri, masal dünyas› içinde ola¤anüs-
tü özellikler gösterir. Baz› örnekleri flöylece s›ralayabiliriz:

a. ‹nsanlar: ‹nsan kahramanlar içerisinde baz›lar›, halktan kiflilerin özelliklerini
gösterirken, baz›lar› da insanüstü özellikler gösterir. Bunlar aras›nda; Yer Dinleyen’i
(kula¤›n› yere dayad›¤› zaman istedi¤i kiflinin konuflmas›n› dinleyen), Deniz Sömü-
ren’i (denizdeki bütün suyu içen), P›rp›r Uçan’› (istedi¤i yere bir uçaktan daha h›z-
l› giden), mercimek veya parmak büyüklü¤ündeki çocu¤u, güldü¤ünde yana¤›nda
güller açan, a¤lad›¤›nda gözlerinden inci mercan dökülen, yürüdü¤ü yerde çay›r çi-
men biten k›z›, saçlar›n›n yar›s› alt›n, yar›s› gümüfl olan delikanl›y› sayabiliriz.

Masallarda kahramanlar›n adlar› pek söylenmez. Onlar genellikle padiflah, ve-
zir, padiflah›n kar›s›, padiflah›n üç o¤lu, padiflah›n üç k›z›, üç turunçlar, vb. gibi
adlarla an›l›r. 

Bununla beraber az da olsa baz› adlarla karfl›lafl›r›z. Han›m›ndan Korkan Os-
man A¤a, Ahiretten gelen Süleyman A¤a, vb.

Bu arada soyut kavramlar› da unutmamak gerekir. Çeflitli masallarda, “iyilik”,
“kötülük”, “güzel”, “çirkin”,”ak›ll›”, gibi tipler de dikkati çeker.
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b. Hayvanlar: Masallarda geçen hayvanlar› iki grupta de¤erlendirebiliriz:
Gerçek hayvanlar: Bunlar daha çok hayvan masallar›nda görülür. Bu tür masal-

larda, çeflitli hayvanlar birer simge olarak yer al›r. ‹nsanlara ders verme amaç edi-
nildi¤i için de her hayvan›n sembolik bir anlam› vard›r. Tilki kurnazl›¤›; ay› ahmak-
l›¤›; kurt gücü, hürriyeti; kaplumba¤a azmi, vb. temsil eder.

Bunun d›fl›nda kahramanlara yard›mc› olan; at, kedi, köpek, kufl, bal›k, kar›n-
ca, vb. gibi hayvanlar da yer yer ola¤anüstü özellikler gösterir.

Hayvan görünümüne giren di¤er varl›klar: Genellikle, periler hayvan flekline
girerek, masallarda yer al›rlar. Bunlar; insan gibi konuflup, insan gibi hareket eder-
ler. Bazen de insan k›l›¤›na girerler. Ayr›ca, büyü veya beddua ile hayvan flekline
giren insanlar da vard›r. 

Bunlar›n d›fl›nda, masallarda flekil de¤ifltiren insan ve hayvanlar›n, çeflitli bitki
ve eflya flekline girerek de olaylara kat›ld›¤› görülür. Ayr›ca, büyücü, cad› kar›s›,
dev, yamyam, cin, peri gibi tipler de masallar içerisinde yer almaktad›r.

c. Ola¤anüstü kahramanlar
Devler: Ola¤anüstü kahramanlar›n bafl›nda devler gelmektedir. Devler, Kaf Da-

¤›’nda yaflarlar. Üç veya yedi bafll›d›rlar. Onlar bir hamlede öldürülmedir. Ters bir
hamle devlerin ölümsüzlü¤üne sebep olacakt›r. Devler genellikle padiflah›n k›zla-
r›n› kaç›r›rlar ve ma¤aralar›nda bululan “›nc›k boncuk” dükkân›na hapsederler.
Masal metinlerinden ö¤rendi¤imize göre devlerin diflisi ve erke¤i vard›r. D›flar›dan
gelen kahraman dev anas›n›n gö¤sünden emebilirse onun evlad› olur; olmazsa
ölümlerden ölüm be¤enecektir. 

Devler çok güçlü olmakla birlikte safl›klar›yla da dikkati çekmektedirler. Han›-
m›ndan Korkan Osman A¤a masal›nda, eflinden korkan Osman pekmez derisinin
üzerinde toplanan sineklerden k›rk›n› bir vuruflta öldürünce, bir k›l›ç yapt›r›r ve
üzerine “Bir vuruflta k›rk arslan, asl›n› sorarsan Deli Osman” diye yazd›r›r ve evden
ayr›larak bir çam a¤ac›n›n gölgesine uzan›r. Bir süre sonra uykuya dalan Osman
A¤a’y› devler uyand›r›rlar ve ellerine ald›klar› tafl›n ununu ç›kar›rlar. Bu güç göste-
risine Osman A¤a buldu¤u bir tavuk yumurtas›n› s›karak cevap verir. Devler Osman
A¤a’n›n tafl›n suyunu ç›kard›¤›n› zannederler ve yerlerini yurtlar›n› terk ederler.

Görüldü¤ü gibi devlerin okur-yazar oldu¤u da gözden kaçmamaktad›r.
Cinler ve Periler: Cinler ve periler masallar›n de¤iflmez kahramanlar›ndand›r.

Daha çok masal formellerinde karfl›laflt›¤›m›z cinler tekin olmayan yerlerde karfl›-
m›za ç›karlar. Perilere gelince, onlar da masal kahramanlar›na iyi ve kötü özellik-
ler vermektedirler. Bunun en güzel örne¤i Murad›na Nail Olmayan Dilber masal›n-
da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Peri k›zlar› fakir bir k›za takt›klar› bilezikten sonra onun
yürüdü¤ü yerde çay›r çimen bitecektir, güldü¤ünde yanaklar›nda güller açacakt›r,
a¤lad›¤›nda gözlerinden inci mercan dökülecektir. Öyle de olur... Oysa üvey anne
bilezi¤i kendi k›z›n›n koluna tak›nca bu özellikler kaybolmakta ve k›z›n yüzünde
yaralar ç›kmaktad›r.

Cad›lar: Çirkin suratl›, kazma diflli, burnu sümüklü, küpe veya süpürgeye bine-
rek çok k›sa bir sürede uzaklara gidebilen cad› tipi masallarda arabozucu olarak
karfl›m›za ç›kar. Masallara göre cad›lar›n elini att›¤› olaylar›n büyük ço¤unlu¤unda
cad›lar galip gelmektedir.

3. Masallar›n eflya ve aletleri de kendisi yap›s›na uygun olarak ola¤anüstülük
gösterir. Hemen hemen bütün eflyalar büyü ile de¤iflebilmektedir. Bunun en güzel
örne¤i insan›n eflyaya; eflyan›n insana dönüflmesinde görülmektedir. Masallardaki
eflyalar› sadece insanlar de¤il di¤er kahramanlar da (dev, cad›, peri, vb.) kullana-
bilmektedirler.

71.  Ünite  -  Masal



4. Masallarda zaman geçmifl zamand›r. Masal anlat›c›s› geçmifl zaman› kullana-
rak olaylar›n hem geçmiflte oldu¤unu, hem de gerçek olmad›¤›n› bizlere hat›rlat-
maktad›r. 

5. Masallarda soru cevap, tasvir ve tekrar yoluyla anlat›m tarzlar›n›n özellikleri-
ni bulabilmekteyiz. Bilhassa masal›n ortas›nda iki varl›¤›n karfl›l›kl› konuflmas›nda
soru-cevap yoluyla anlat›m›n güzel örneklerini görebiliriz.

Yine masallarda bir k›z veya erke¤in tasvirlerinde tasvir yoluyla anlat›m›n ör-
neklerini bulmaktay›z.

Sab›rtafl›, Gençlikte mi ‹htiyarl›kta m› gibi adlarla bilinen masallarda ise tekrar
yoluyla anlat›m›n örnekleriyle karfl›laflmaktay›z.

6. Masallar›n olaylar›, “masal ülkesi” (Hint, Yemen, Çin-Maçin, Kaf Da¤›, peri-
ler ülkesi, devler ülkesi, körler ülkesi, hayvanlar ülkesi, kufllar ülkesi, yedi kat ye-
rin alt› veya gökyüzü, vb.) ad›n› verdi¤imiz yerlerde geçer. 

Burada yeri gelmiflken Kaf Da¤›’ndan da söz etmekte yarar oldu¤una inan›yo-
ruz. Hem mitoloji, hem de masallar için çok önemli bir yeri olan Kaf Da¤›’n›n ne-
resi oldu¤unu bilemiyoruz. Bildi¤imiz tek fley dünya güzellerinin devler taraf›ndan
Kaf Da¤›’na kaç›r›lmas›d›r. Herkesin Kaf Da¤›’na gidebilmesine imkân yoktur.
Hazreti Süleyman, Hazreti Hamza, Hazreti Ali gibi kahramanlar Kaf Da¤›’na git-
mifller, devlerle savaflm›fllar ve onlar› öldürmüfllerdir.

Masallar›n hayalî co¤rafyas›n›n d›fl›nda bir de gerçek co¤rafyas› vard›r. Bu co¤-
rafya dünyam›zd›r. Dünyam›z›n ise bazen bize çok yak›n olan yerleri, bazen de
çok uzak olan kesimleri masal anlat›c›s›n›n dilinde flekillenir.

7. Masal kahramanlar›n›n dua ve beddualar› gerçekleflebilir:
-Kocakar›, testisini k›ran gence “Üç Turunçlar›n h›flm›na u¤rayas›n!” der ve

masal bu bedduaya ba¤l› olarak geliflir.
- Çocu¤u olmayan anne; “Allah’›m, bana bir çocuk ver de istersen kazan kafa-

l›, kazma diflli olsun.” der. Annenin, bu özelliklere sahip bir çocu¤u dünyaya gelir.
- Dev anas›, bahçesinden meyve kaç›ran gence; “K›z isen o¤lan, o¤lan isen k›z

ol!” der. Böylece kahraman›n cinsiyeti de¤iflir.
8. Türk masalar›nda herkesin duas› kabul olmaz. Daha çok, H›z›r, dervifl, pir,

yafll› bir adam, vb. lerinin dualar› gerçekleflir.
9. Türk masallar› aras›nda sembollerin önemli bir yeri vard›r.
Evlenme arzusunun karpuz gönderilerek bildirilmesi: Padiflah›n üç k›z› evlen-

me arzular›n› babalar›na gönderdikleri karpuz (kavun, gül, vb.)la bildirirler. Padi-
flah en büyük k›z›n›n gönderdi¤i karpuzu kesti¤inde yenilecek gibi olmad›¤›n› gö-
rür. Ortanca k›z›n karpuzu flöyle böyledir. En küçük k›z›n gönderdi¤i karpuz ise
yenilecek k›vamdad›r. Padiflah bunlar›n sebebini sordu¤unda dan›flmanlar›, “Padi-
flah›m, bunda bilinmeyecek bir fley yok, büyük k›z›n›z›n evlenme ça¤› geçmifl; or-
tanca k›z›n›z›n ise geçmek üzere; en küçük k›z›n›z›n ise tam zaman›d›r.” derler.

Ölüm sembolü kanl› gömlek: ‹ftiraya u¤rayan genç k›z erkek kardefli taraf›ndan
yüce bir da¤›n bafl›na götürülür. Kardeflini öldürmeye k›yamayan erkek kardefli
vurdu¤u bir hayvan›n kan›na ablas›n›n gömle¤ine sürer, daha sonra da babas›n›n
önüne getirerek “Namusumuzu temizledim!” der. Bu gömlek Bams› Beyrek hikâ-
yesinde de karfl›laflt›¤›m›z ölüm sembolü kanl› gömlektir. 

Ölüm Sembolü Kanl› B›çak: Ölüm sembolü kanl› gömle¤in yerini zaman zaman
da “Ölüm sembolü kanl› b›çak” al›r. Kanl› b›çak kimin cebinde ç›karsa bebe¤i onun
öldürdü¤üne hükmedilmesini de yine semboller aras›nda de¤erlendirilebiliriz.
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“Ne yapay›m? Ne yapay›m? diye içinde fesatl›k kuruyormufl. Ev sahibinin beflik-
te çocu¤u varm›fl. Gene herkes uyurken, gizlice odaya girip çocu¤u kesmifl. Kanl›
b›ça¤› da çocu¤un bafl›na koymufl. Sabah olmufl ev sahipleri çocu¤un yan›na gi-
dince öldürüldü¤ünü anlam›fllar.

“Bu kad›n›n ne oldu¤u belli de¤il. Ac›d›k, evimize ald›k, o da çocu¤umuzu kes-
ti. Koval›m gitsin.” demifller. (Önal 2008: 48).

10. Türk masallar›nda “çeflitli formel unsurlar›” içerisinde de¤erlendirilen; 3, 7
ve 40 say›s› di¤er halk anlatmalar›nda oldu¤u gibi masallar›n da de¤iflmezleri ara-
s›ndad›r. Dü¤ünlerimiz üç gün üç gece, yedi gün yedi gece veya k›rk gün k›rk ge-
ce yap›lmaktad›r. Yolculuklar›m›z yine üç gün üç gece, yedi gün yedi gece veya
k›rk gün k›rk gece sürmektedir.

11. Masal kahramanlar›ndan baz›lar› sembolik tiplerdir ve karakteristik özellik-
ler gösterirler. Bunlar›n baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

Kelo¤lan: fians›, akl›, zekây›,
Köse: Hainli¤i, kötülü¤ü,
En küçük kardefl: Zekây›, akl›, flans›, baflar›y›, iyili¤i,
Büyük kardefller: K›skançl›¤› ve kötülü¤ü,
Üvey anne: Kötülü¤ü ve zulmü,
Üvey k›z kardefl: K›skançl›¤›,
Yafll› adam: ‹yili¤i, yard›m›,
Teyze: Kötülü¤ü ve k›skançl›¤› sembolize eder.
12. Kahramanlar; genellikle ola¤anüstü yard›mc›lar›n›n çabalar›yla baflar›ya ula-

fl›rlar: Bu yard›mc›lar; kahraman›n at›, köpe¤i, kedisi, ine¤i, vb. olabilece¤i gibi;
daha önce hayat›n› kurtard›¤› veya yard›m etti¤i bir kufl, bal›k, kar›nca, y›lan, vb.
de olabilir. Ayr›ca, kahramanlar›n sahip oldu¤u baz› sihirli objeler de (sihirli yüzük,
sihirli lâmba, sihirli sofra, vb.) onlara yard›mc› olur.

13. Bütün masallarda, dinleyicileri iyili¤e, güzelli¤e, do¤rulu¤a, dürüstlü¤e, ça-
l›flkanl›¤a sevk eden bir mesaj verilir. Bu sebeple her masal›n sonunda iyiler mü-
kâfatland›r›l›r (murad›na ererek, padiflah olarak; padiflah›n k›z›yla evlenerek, k›rk
gün k›rk gece dü¤ün yaparak, vb.), kötüler ise cezaland›r›l›r (k›rk kat›r, k›rk sat›r
seçimi ile, hile ile geldi¤i yerden tekrar eski yerine gönderilerek, vb.).

14. Masallar›n konusu çeflitlidir. Baz›lar› ola¤anüstü motiflerle süslenirken, ba-
z›lar› gerçek hayattan izler tafl›r.

15. Masallarda anlat›c›n›n durumuna göre, dinî inan›fllarla ilgili bilgiler de görü-
lür. Buna ba¤l› olarak, Anadolu sahas›nda anlat›lan masallarda ‹slami inan›fl›n hâ-
kim oldu¤unu söyleyebiliriz:

- Kahraman, bir ifle bafllarken, “Besmele” çekerse, o iflte hay›r olur.
- Zorluklardan kurtulabilmek için, belirli dualar okunur.
Ayr›ca, imaml›k yapma, camiye gitme, abdest alma, namaz k›lma, hacca gitme

gibi dinî motiflere de s›k s›k rastlan›r.
16. Bir masalda, anlat›ld›¤› bölgenin kültür ve halk bilimi özelliklerine rastlan›r.

Usta bir anlat›c›, masal› cümle cümle ezberlemez. O bir baflkas›ndan dinledi¤i ma-
sal› hayalinde, kendisinde var olan kültürle yo¤urarak yeniden flekillendirir. Böy-
lece, anlat›c› fark›nda olmadan, kendisine ve yaflad›¤› bölgeye ait olan baz› özel-
likleri masallar› vas›tas›yla dinleyicilere aktar›r. Buna ba¤l› olarak, masalda yer alan
bir meyve a¤ac›, anlat›ld›¤› bölgeye göre de¤ifliklik kazanarak; elma, portakal; ka-
y›s›, vb. olabilir.

Ayr›ca anlat›c›, masalda geçen bir do¤um, evlenme veya ölüm olay›n› da -far-
k›nda olmadan- kendi bölgesinin gelenek ve görenekleri çerçevesinde anlat›r.
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Masallar›n Di¤er Özellikleri
1. Masallar özel anlat›c›lar taraf›ndan dile getirilir. Destan ve halk hikâyelerinde ol-
du¤u gibi masallar›n da anlat›c›lar› vard›r. Herkes masal dinler veya okur, fakat ay-
n› güzellikte anlatamaz. Dinledi¤i masal› kendi bilgi ve kültürüyle yo¤urarak, ye-
niden flekillendirdikten sonra kendi üslubu ile anlatan kifliler usta anlat›c›lard›r ve
bunlara “masal anas›”, “masal ninesi” veya “masalc›” ad› verilir. Masal anlatma da-
ha çok kad›nlara özgüdür. Çünkü masallar ev ortam›nda tand›r, ocak ve soba ba-
fl›nda anlat›lmaktad›r. Oysa destan, halk hikâyesi gibi anlatmalar ev ortam›n›n d›-
fl›nda (kahve, köy odas›, vb.) anlat›lmaktad›r. Ziya Gökalp’›n ifadesiyle masalc›l›k
anadan k›za, destanc›l›k babadan o¤la geçmektedir. Bütün bu hususlar erkeklerin
masal anlatmad›¤› anlam›na gelemez. Erkekler de masal anlat›rlar ancak gerçek
masalc›lar kad›nlard›r. 

2. Masallar uluslararas› olma özelli¤iyle destan ve halk hikâyelerinden kolayl›k-
la ayr›l›r. Bugün bir Arzu ile Kamber halk hikâyesi ve Köro¤lu destan›n benzerini
baflka ülkelerde bulamay›z. Oysa Helvac› güzeli, Sab›r tafl› masallar›n› dünyan›n
dört bir yan›nda tespit edebiliriz. 

3. Masallarda karfl›laflt›¤›m›z uçan at, sihirli seccade, sihirli küp, vb. modern
dünyam›z›n çok sonra keflfetti¤i uçakt›r. Yine masallarda “yer dinleyen” ad›yla bi-
linip çok uzaklardan haber ö¤renebilme bugünkü telefondur. Ölmek üzere olan
genç k›z› sihirli aynas›yla görmesi günümüz teknolojisindeki televizyondur. “Aç›l
sofram aç›l” denilmesi üzerine bir anda çeflitli yemeklerin gelmesi günümüzdeki
haz›r yemekleridir. “Aç›l susam aç›l” denilmesiyle aç›lan kap›lar›n modern ifl yerle-
rindeki otomatik kap›lar olmas› insanlar›n bir zamanlar hayal ettiklerinin zamanla
gerçekleflti¤inin görüldü¤ü güzel örneklerdir. 

4. Türk masallar›nda zorluk çekmeden, bir hüner göstermeden, kiflili¤ini ispat et-
meden baflar›ya ve mutlulu¤a eriflmek mümkün de¤ildir. Masal bu yönüyle destan-
lara benzemektedir. Nas›l ki Türk destan›nda kahraman›n 16 yafl›na geldikten son-
ra, av avlay›p kufl kufllad›ktan sonra toplumda itibar› art›yorsa, masal kahraman› da
kahramanl›k göstermese bile benzer engelleri aflarak mutlu sona ulaflmaktad›r.

Masallar›n çeflitli özellikleri vard›r. Bunlar›n baz›lar›n›, geçmifl y›llarda edindi¤imiz s›n›r-
l› bilgilerle örtüfltürebiliyoruz. Sizce masal konusundaki yeni bilgilerden hangisi daha faz-
la ilginizi çekti?

MASALLARIN KÖKEN‹
Di¤er anlatmalarda oldu¤u gibi masal araflt›r›c›lar›n› meflgul eden konulardan biri-
si masallar›n kökeni konusudur. Pek çok masal araflt›r›c›s› bu konuyu araflt›rm›fl ve
de¤iflik görüfller ortaya atm›fllard›r. Afla¤›da bu görüfller k›saca özetlenecektir.

Mitolojik Görüfl / Tarih Öncesi Görüfl / Kablettarih 
Nazariyesi
Bu görüfle göre masallar›n kayna¤› mitolojidir. Mitolojik görüflü ortaya atanlardan
G. Huet’e göre masallar›n kökeni Hint mitolojsi (veda’lar)nde aranmal›d›r. Bu gö-
rüflün temelini atanlar aras›nda G. Grimm, Dasent, Max Müller, George Cox, vb. sa-
y›labilir. Biz de bu görüfle kat›l›yoruz. Ancak masal›n tamam› hiçbir zaman mitolo-
jiyle ilgili olamaz. Nitekim ünlü zümrüdüanka masal›ndan yerin yedi kat alt›nda su
bafl›nda bekleyen delikanl›n›n bir süre sonra ak koç yerine kara koça binmesi üze-
rine bir yedi kat daha yerin alt›na gitmesi, orada su bafl›n› tutan ejderhay› öldür-
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mesi, anka kuflunun s›rt›nda yeryüzüne ç›kmas› mitoloji ile aç›klanabilir. Avc› Ah-
met masal›ndaki peri k›z›n›n y›lan fleklinde görülmesi ve Avc› Ahmet’in o¤lunun
bunlar› yaralamas›, y›lan padiflah›n›n o¤lunun delikanl›y› babas›n›n huzuruna gö-
türmesi ve a¤z›na tükürülmesi üzerine hayvan dillerinin ö¤renilmesi de mitolojik-
tir. Yar›s› insan yar›s› hayvan olan yarat›klar›n (flahmaran, deniz k›z›, vb.) da mito-
lojiyle olan ilgisini hat›rlatmak isteriz.

Tarihî Görüfl / Hindoloji Okulu / Tarihî Nazariye
Bu görüfle göre masallar›n ç›k›fl yeri Hindistan’d›r. Bir baflka ifadeyle ünlü Hint ma-
sal kitaplar› (Pançatantra, Vetalapancavincati, Çakasaptati, vb.) masallar›n
kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Görüflün temsilcileri, masallar›n Hindistan’da do¤du¤u-
nu ve daha sonra Avrupa’ya yay›ld›¤›n› düflünmektedirler. Masallar›n Hindistan’dan
Avrupa’ya gidifli ise üç flekilde olmufltur: 

• X. yüzy›ldan önce sözlü gelenek arac›l›¤›yla Avrupa’ya geçmifltir.
• X. yüzy›ldan sonra ‹slami etkiyle Bizans, ‹talya ve ‹spanya yoluyla Avru-

pa’ya geçmifltir.
• Budist ürünler ise daha çok Mo¤ollar arac›l›¤›yla Çin ve Tibet yoluyla Avru-

pa’ya geçmifltir.
Tarihî görüflün temsilcileri aras›nda Sylvestre de Sacy, Theodor Benfey, Henry

Gaidoz, Josep Bediler, vb. say›labilir.

Etnografik Görüfl / Antropoloji Okulu / Etnografik 
Nazariye
Bu görüflü savunanlara göre masallar›n mitoloji ve Pançatantra ile iliflkileri yoktur.
Masallar do¤rudan do¤ruya gerçek hayat›n art›klar›d›r. Bu tür masallar büyük öl-
çüde geçmifle ve dönemine ait kültürün izlerini tafl›r. Bu da büyük ölçüde halk bi-
limi ve etnografya unsurlar›yla kendisini gösterir. Nitekim her masal okundu¤un-
da motif ve tip yönünden benzerlik göstermesine karfl›l›k içindeki kültürel unsur-
lar›nda farkl›l›klar görülür. Demek ki masallar›n tek kayna¤› yoktur. Ayn› kültür se-
viyesindeki toplumlarda ortak inanç ve âdetlere sahip olduklar›ndan hareketle ma-
sallar farkl› yerlerde birbirlerine benzerler.

Bu görüflün temsilcileri aras›nda A. Lang, Edward Tylor, M. Lennan gibi etnog-
raflar say›labilir.

Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için Umay Günay’›n Elaz›¤ Masallar› Metin-‹ncele-
me (Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, 1975) ve Bilge Seyido¤lu’nun Erzurum Halk
Masallar› Üzerinde Araflt›rmalar (Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, 1975) adl› çal›fl-
malar›na bakabilirsiniz.

Masallar›n oluflumuyla ilgili olarak birden fazla görüfl ileri sürülmektedir. Bu farkl›l›¤a
biz de kat›l›yoruz. Bu durum bilimsel araflt›rmalar için kaç›n›lmazd›r. Sizce, bunlar›n d›-
fl›nda yeni bir görüfl ileri sürülebilir mi?

T‹P NED‹R?
Asl›, Latince “typus” olan tip kelimesinin; “Benzer damgalar ç›karmaya yarayan
damga.”, “Benzerlerinin ana vas›flar›n› kendisinde toplayan ideal örnek”, “Örnek.”,
“As›l”, gibi tan›mlar› yap›lm›flt›r. Ancak bu tan›mlar›n hiç birisi masallardaki tip ta-
n›m›n› karfl›lamamaktad›r. Bir baflka ifadeyle halk anlatmalar›nda dedi¤imiz masal,
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efsane, halk hikâyesi ve f›kradaki tiple, yukar›da baz› tan›mlar›n› verdi¤imiz ve
günlük hayatta kulland›¤›m›z tip aras›nda bir benzerlik yoktur. Bu sebepten önce-
li¤imiz konu ile ilgili kaynaklardan al›nt›lar yapmak olacakt›r. 

Ünlü masal araflt›r›c›s› Stitth Thompson The Folktale adl› eserinde konuyu bü-
tün incelikleriyle ele alm›flt›r:

“Tip, kendi bafl›na var olabilen geleneksel bir masald›r. Anlam bak›m›ndan bir
baflka masala dayanmayan bütünlü¤e sahip bir anlat› türü oldu¤u söylenebilir.
Gerçekte bir baflka masalla birlikte anlat›ld›¤› görülebilir. Ancak tek bafl›na ortaya
ç›kabilmesi gerçe¤i ona ba¤›ms›zl›k kazand›r›r. Sadece tek bir motiften veya birçok
motiften ibaret olabilir. Ço¤u hayvan masallar›, f›kralar, latifeler tek motifli tipler-
dir. As›l masallar ise (Sinderella, Karbeyaz› gibi) çok motifleri olan tiplere örnek-
tir.” (Thompson 1946: 415).

Thompson, ünlü folklor sözlü¤ü, Funk and Wagnals Standard Dictionary of
Folklore, Mithology and Legend’da yukar›da verdi¤imiz bilgileri geniflletir:

“Bu terim gelenekte ba¤›ms›z bir flekilde var olabilen geleneksel bir masald›r.
Ayr› bir hikâye (anlat›fl) olarak söylenen, herhangi bir hikâye ne kadar karmafl›k
veya ne kadar basit olursa olsun bir tip olarak kabul edilebilir. Baz› masallar
Grimm masallar›nda oldu¤u gibi uzun olabilirler. Bu tip masallar motif bak›-
m›ndan zengindir. Bir k›s›m masallar ise hayvan masallar›nda oldu¤u gibi tek
motiflidir.

Bu sebepten tiplerin ba¤›ms›z bir hikâye tarz› oldu¤u kabul edilecek olursa ay-
r› ayr› kültürlerde bunlar›n s›n›rl› bir say›lar› bulundu¤u aç›kt›r. 

Genellikle belli bir hikâyenin belli bir tipe ait olup olmad›¤› kolayl›kla tespit edi-
lebilir. Fakat masal tipleri her zaman ba¤›ms›z de¤ildir. Bazen bir masal birden
fazla tipin kar›fl›m› da olabilir 

...
Günümüzde pek çok tip kataloglar› haz›rlanm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda da Avru-

pa ve Bat› Asya ülkeleri gelmektedir. Bafllang›çta her ülke kendi masallar›n›n tip
kataloglar›n› haz›rlamal›d›r. 

Masal tipinin formüle edilebildi¤i tek yol tip varyantlar›n›n çal›fl›lmas›d›r. Bu ifl
bir dereceye kadar yayg›nd›r. Çünkü tipin varyant›n›n ne oldu¤unu söylemek için
tip hakk›nda bir fikir sahibi olmam›z gereklidir. Pratikte bunun anlam› araflt›r›c›-
n›n tek bir kategoriye yerlefltirdi¤i ve göze çarpan pek çok benzerlikleri bulunan
daha fazla masal bulunabilir. Bu gibi hâllerde araflt›r›c› bu benzerlikleri inceler,
ortak karakteristiklerini not al›r. Daha sonra da mümkün oldu¤u kadar bu karak-
teristikleri tafl›yan birçok masal varyantlar›n› bir araya getirir. Sonunda çal›flt›¤›
masal›n içeri¤i üzerinde doyurucu bir sonuca ulafl›labilir. 

Tip üzerinde çal›flan araflt›r›c›lar›n en büyük problemlerinden birisi de tipin
hangi varyant›n›n esas al›naca¤› konusudur. Hangi tipi, hangi yönleriyle iyi veya
kötü olarak de¤erlendirebiliriz? E¤er çal›flma yöntemimiz, Tarihî-Co¤rafî Fin Yön-
temi ise masal› iyi ve kötü olarak ay›rmam›za imkân yoktur.” (Funk and... 1972:
1137-1138).

O hâlde masalda tip denildi¤i zaman kendi bafl›na var olabilen ba¤›ms›z bir
masal metni düflünülmelidir. Bir baflka ifadeyle her masal metni ba¤›ms›z bir tiptir.
Bununla beraber masal tipleri ba¤›ms›z oldu¤u gibi, zaman zaman birkaç tipin ka-
r›fl›m›yla da oluflabilir. Bu husus da masal anlat›c›s› ad›n› verdi¤imiz kaynak flahs›-
m›z›n haf›zas›yla ilgili bir sorundur. Zaten bir masal baflka bir masalla birlikte an-
lat›lsa bile tip özelli¤ini kaybetmez. 
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Afla¤›da, özellikleri ve örneklerini verece¤imiz hayvan masallar› tek motiflidir.
Ayn› özelli¤i f›kralar ve zincirlemeli masallar için de söyleyebiliriz. Oysa as›l halk
masallar› dedi¤imiz masal metinleri motif bak›m›ndan oldukça zengindir.

Masal Tipleri ve Önemli Tip Kataloglar›
Masal tipleriyle ilgili olarak Antti Aarne ve Stith Thompson taraf›ndan haz›rlanan
tip kataloglar› son derece önemlidir. Birbirinin tamamlay›c› niteli¤indeki bu kata-
loglar› k›saca tan›tt›ktan sonra Türkiye’de Wolfram Eberhard ve Pertev Naili Bora-
tav taraf›ndan haz›rlanan katalo¤ üzerinde durulacakt›r.

1. Dünyadaki Tip S›n›flamalar›
a. Antti Aarne’n›n S›n›flamas›
Dünyada masal tiplerini konu alan ilk s›n›flama Anti Aarne’a aittir: 1910. Aar-

ne masallar› üç ana bafll›k alt›nda s›n›flam›fl daha sonra da bunlar› alt bölümlere
ay›rm›flt›r:

I. Hayvan Masallar›......................................(1-299)
• 1 - 99 : Vahfli Hayvanlar
• 100 - 149:Vahfli ve Evcil Hayvanlar
• 150 - 199: ‹nsan ve Vahfli Hayvanlar
• 200 - 219: Evcil Hayvanlar
• 220 - 249:Kufllar
• 250 - 274:Bal›klar
• 275 - 299:Öteki Hayvanlar ve Nesneler
II. As›l Halk Masallar›...........................(300 - 1199)
A. Sihir Masallar›.....................................(300 - 749)
• 300 - 399: Tabiatüstü Rakip
• 400 - 459: Tabiatüstü veya Sihirli Koca/ Kar› veya Di¤er ‹lgili Kimseler
• 460 - 499: Tabiatüstü Görev
• 500 - 599: Tabiatüstü Yard›mc›lar
• 600 - 649: Tabiatüstü Eflyalar
• 650 - 699: Tabiatüstü Muktedir Olma veya Bilme Hâli 
• 700 - 749: Di¤er Tabiatüstü Masallar
B. Efsane Tarz›ndaki Masallar................(750 - 849)
C. K›sa Hikâye Tarz›ndaki Masallar.......(850 - 999)
D. Aptal Dev Masallar›..........................(1000 - 1199)
III. F›kralar..............................................(1200 - 1999)
• 1200 - 1349: Edepsizlik
• 1350 - 1439: Evli Kimselerin Latifeleri
• 1440 - 1524: Kahraman Olan Bir Kad›n (K›z) Üzerine Latifeleri
• 1525 - 1874: Kahraman Olan Bir Erk Üzerine Latifeler
• 1525 - 1639: Ak›ll› Adam 
• 1640 - 1675: Tesadüf Yoluyla Mutluluk
• 1675 - 1724: Aptal
• 1725 - 1874: Papazlar›n Latifeleri
• 1875 - 1999: Yalan Masallar› 
(Aarne 1910: 65-66)
Aarne’n›n haz›rlad›¤› tip katalogunda son numara 1999 olarak görülse de top-

lam tip say›s› 500 civar›ndad›r. 
Anti Aarne, çal›flmas›nda hayvan masallar› ve f›kralara daha çok yer vermesin-

den dolay› buradaki metinlerin daha çok tek motiflidirler.
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b. Stith Thompson’un S›n›flamas›
Aarne’n›n vefat›ndan sonra bu s›n›flama 10’a yak›n ülkenin masallar›na uygu-

lanm›flt›r. S›n›flaman›n genifl kitlelere ulaflmas›nda Oscar Hackman’›n rolü büyük
olmufltur (Sakao¤lu 1973: 70). 

Aarne’n›n ö¤rencisi olan Stith Thompson masal tip katalogundaki ana s›n›fla-
may› üçten befle ç›karm›flt›r. Ayr›ca her ana bafll›¤›n alt›na yeni eklemeler yaparak
çal›flmaya milletleraras› bir hüviyet kazand›rm›flt›r (Thompson 1964).

Thompson tip katalogunu haz›rlarken Wolfram Eberhard ve Pertev Naili Bora-
tav’›n birlikte haz›rlad›klar› Typen türkischer Volksmärchen (TTV) tip katalogun-
dan da yararlanm›flt›r. Antti Aarne ve Stith Thompson kataloglar› aras›ndaki ben-
zerlikleri ve ayr›l›klar› daha yak›ndan görebilmek için flimdi de Thompson taraf›n-
dan haz›rlanan katalo¤un ana bafll›klar›n› afla¤›da veriyoruz 

I. HAYVAN MASALLARI............................(1 - 299)
• 1 - 99: Vahfli Hayvanlar
• 100 - 149: Vahfli Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar
• 150 - 199: ‹nsan ve Vahfli Hayvanlar
• 200 - 219: Evcil Hayvanlar
• 220 - 249: Kufllar
• 250 - 274: Bal›klar
• 275 - 299: Öbür Hayvanlar ve Nesneler.
II. ASIL HALK MASALLARI...................(300 - 1199)
A. Sihir Masallar›....................................(300 - 749)
• Tabiatüstü Rakip
• 300 - 399: Devin Yenilifli
• 400 - 459: Tabiatüstü veya Sihirli Koca/Kar› veya Öbür Akrabalar
• 460 - 499: Tabiatüstü Görevler
• 500 - 599: Tabiatüstü Yard›mc›lar
• 560 - 699: Sihirli Nesneler
• 700 - 749: Öbür Tabiatüstü Masallar
B. Dinî Masallar......................................(750 - 849)
C. Romantik Masallar............................(850 - 999)
D. Aptal Dev Masallar›.......................(1000 - 1199)
III. fiAKALAR VE ANEKDOTLAR........(1200 - 1999)
• 1200 - 1349: Mankafa Hikâyeleri
• 1350 - 1439: Evli Çiftler Hakk›nda Hikâyeler
• 1440 - 1524: Bir Kad›n (K›z) Hakk›nda Hikâyeler
• 1525 - 1874: Bir Erkek (O¤lan) Hakk›nda Hikâyeler
• 1525 - 1639: Ak›ll› Adam
• 1640 - 1674: fiansl› Kazalar
• 1675 - 1724: Aptal Adam
• 1725 - 1849: Papazlar ve Dini Tarikatler Hakk›nda flakalar
• 1850 - 1874: Di¤er Halk Gruplar› Hakk›nda fiakalar
• 1875 - 1889: Yalan Masallar›
IV. FORMÜLLE BAfiLAYAN MASALLAR........(2000 - 2399) 
• 2000 - 2199: Zincirlemeli Masallar
• 2200 - 2249: Hileli Masallar
• 2250 - 2299: Bitmemifl Masallar
• 2300 - 2399: Di¤er Zincirlemeli Masallar
V. SINIFLAMAYA G‹RMEYEN MASALLAR (Thompson 1928)
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Yukar›da da belirtti¤imiz gibi Thompson masallar›n tip ana bafll›¤›n› üçten befle
ç›karm›flt›r. Daha önceleri hayvan masallar› içerisinde ele al›nan zincirlemeli masal-
lar dördüncü grupta de¤erlendirilmifltir. Yine bu dört s›n›flamaya da konulamayacak
olan masallar›n beflinci bir bafll›k alt›nda toplanmas› da son derece yararl› olmufltur.

Bu katalogda da son numara 2399 olarak gösteriliyorsa tip say›s› bu rakam›n
çok çok alt›ndad›r. Gelecekte bulunabilecek yeni tipler için pek çok numara bofl
b›rak›lm›flt›r ki bu da bilimsel çal›flman›n özünde olmas› gerekendir.

Türkiye’de Yap›lan Tip S›n›flamalar›

Eberhard-Boratav’›n S›n›flamas›
Türk masallar›yla ilgili tip çal›flmalar› 1940’l› y›llar›n ortalar›nda bafllar. Wolfram
Eberhard ve Pertev Naili Boratav’›n as›l kataloglar›n›n habercisi diyebilece¤imiz bir
çal›flmay› 1947 y›l›nda tamamlayarak Almanca bir makale olarak yay›mlarlar. Ma-
kalede sadece hayvan masallar› ele al›nm›fl olup tip say›s› 60’t›r. (Sakao¤lu 1973:
74-75; 2002: 56-57; Alptekin 2002: 57-58)

Ayn› araflt›r›c›lar daha sonraki y›llarda 2500 masal›n
incelenmesi sonucunda 378 masal tipi ortaya ç›kar›rlar
ve 1953 y›l›nda Typen türkischer Volksmärchen ad›yla
Wiesbaden’de Almanca olarak yay›mlarlar.

Bu eserin yay›mland›¤› günden bu yana Türkiye’de
masallar üzerinde 40 yüksek lisans, 20 civar›nda da dok-
tora tezi yap›lm›flt›r. Yüksek lisans tezlerinde masal say›-
s› standart olarak verilmezken, doktora tezlerinde bu sa-
y› 70’tir. Yüksek lisans ve doktora tezlerindeki masal sa-
y›s› 3000’e yaklaflm›flt›r. Bunlara özellikle Atatürk, F›rat,
Ege ve Selçuk Üniversitelerinde yap›lan lisans tezlerin-
deki masal metinlerini de eklersek say›n›n 7000’in üze-
rinde oldu¤u kolayca görülebilecektir. Bu say›ya dergileri, Texas Tech, Selçuk ve
Ege Üniversitesindeki arflivlerdeki masallar› da ekledi¤imizde say›n›n 10 000’in
üzerinde oldu¤u görülecektir. Bu sebepten öncelikle Türkiye masallar›n›n, daha
sonra Türk soylu halklar›n masal tip kataloglar›n›n haz›rlanmas›nda yarar oldu¤u-
nu düflünüyoruz. Ancak bütün bu ifller bir ekip taraf›ndan yap›labilir. Elbette yu-
kar›da verdi¤imiz 10 000 say›s› ba¤›ms›z masal de¤ildir, bunlar›n birço¤u varyant-
t›r. Ayn› tip masallar bir araya getirildi¤inde hem masal atlas› hem tip katalo¤u ha-
z›rlanm›fl olacakt›r.

Afla¤›da tabloda da görüldü¤ü gibi bu katalo¤un en büyük eksi¤i yeni buluna-
cak tipler için bofl numaralar›n b›rak›lmam›fl olmas›d›r. Hem Aarne, hem de Thomp-
son yeni bulunacak masal tipleri için bofl numaralar b›rak›rlarken Eberhard-Bora-
tav bu yolu tercih etmemifllerdir. Oysa yukar›da da belirtti¤imiz gibi Türk masalla-
r›n›n tip say›s› bugün 800’lere çoktan ulaflm›flt›r.

Konunun daha iyi anlafl›labilmesi için Antti Aarne ve Stith Thompson’da oldu-
¤u gibi Wolfram Eberhard ve Pertev Naili Boratav’›n tip katalo¤lar›n›n da ana bafl-
l›klar›n› bir tablo hâlinde vermek istiyoruz.
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Baz› Masal Tiplerinin Tan›t›m›
Afla¤›da Aarne-Thompson tip s›n›flamas›na göre her masal tipinin tan›mlar› ve
özellikleri ile Ek: Metinler bölümünde, örnek metinler (bkz. Metin 1, 2) verilecek-
tir. Böylece tan›m ve özelliklerle metinler aras›nda bir ba¤ kurulmufl olacakt›r. 

Hayvan Masallar›
a. Tan›m›: Kahramanlar› bazen hayvanlar; bazen de hayvan ve insan olan, ders ver-
menin öne ç›kt›¤›, k›ssadan hisse ç›kar›lan, k›sa ve nesir fleklindeki halk anlatmala-
r›na hayvan masal› denilir (örnek masal için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 1.1.-4.).

b. Özellikleri:
• Di¤er masallara göre daha k›sad›r.
• Genellikle formel unsurlar›na rastlanmaz.
• Olaylar, flah›slarla hayvanlar aras›nda geçer, bazen de kahramanlar›n tama-

m› hayvan olabilir.
• Masal metinleri birden fazla olay üzerine kurulmufltur.
• Genellikle ola¤anüstü kahramanlar (dev, cad›, cin vb.) yoktur.
• Olaylarda bir bütünlük söz konusudur.
• Hayvanlar sembolize edilerek insanlara ders verilir.

Masal Tipinin ‹smi:
Tipin hangi numaralar aras›nda

oldu¤u

Hayvan Masallar› 1 - 22

Hayvan ve ‹nsan 22 - 33

Hayvan veya Bir Ruh ‹nsana Yard›m Eder 34 - 82

Tabiatüstü Bir Ruh veya Hayvanla Evlenme 83 - 109

‹yi Ruh veya Evliyalarla Yaflama 110 - 122

Kaderin Hakimiyeti 123 - 142

Rüya 143 - 145

Kötü Ruhlarla Yaflama 146 - 168

Sihirbazlar 169 - 184

Bir K›z Sevgili Bulur 185 - 196

Bir Erkek Sevgili Bulur 197 - 222

Fakir K›z Zenginle Evlenir 223 - 238

K›skançl›k ve ‹ftira 239 - 255

Hor Görülen Koca Kahraman 256 - 258

Zina ve Bafltan Ç›karma 259 - 280

Acayip ‹craat ve Olaylar 281 - 289

Acayip Davalar 290 - 301

Realist Masallar 302 - 310

Acayip Tesadüfler 311 - 316

Komik Hikâyeler 317 - 322

Aptal ve Tembel Erkekler ve Kad›nlar 323 - 338

H›rs›z ve Dedektif 339 - 349

Ak›ll› Hilekâr veya Cimri Erkek veya Kad›nlar 350 - 378
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As›l Halk Masallar›
a. Tan›m›: Dinleyiciyi inand›rmak gibi bir iddias› olmayan, bünyesinde kal›plafl-
m›fl ifadeler (Formeller) bulunan, “masal anas›”, “masal ninesi”, “masal atas›” ad›
verilen anlat›c›lar taraf›ndan anlat›lan, hayal ürünü anlatmalara as›l halk masal› ad›
verilir (örnek masal için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 2.1.-4.). 

b. Özellikleri:
• Bu tür masallar kal›p ifadeler / formeller yönünden zengindir.
• Olaylar flah›slar, ola¤anüstü varl›klar ve flah›slar; bazen de insan yerine ge-

çen hayvanlar aras›nda geçebilir.
• Dev, fleytan, cin, cad› gibi ola¤anüstü kahramanlar vard›r.
• Bu tür metinlerde birden fazla olay vard›r.
• Birbirine benzeyen olaylar oldu¤u gibi, birbiriyle hiç ilgisi olmayan olaylarla

da karfl›laflabiliriz.
• Di¤er halk anlat›lar›na göre daha uzun olabilir.
• Genellikle hayal mahsulü olup gerçekle ilgileri yoktur.

F›kralar
Antti Aarne-Stith Thompson tip s›n›flamas›n›n belki de en çok elefltirildi¤i nokta-
lardan birisi de f›kralar›n masal gibi düflünülmesidir. Oysa gerek flekil, gerekse içe-
rik bak›m›ndan bu iki tür birbirinden çok ayr›d›r. Ancak, s›n›flama belirle anlatma-
lar esas al›narak yap›lm›flsa görüflümüz de¤iflebilir.

Masallar hayalî, f›kralar ise gerçekçidir. Masallar›n bünyesinde kal›p ifade (for-
mel) ad›n› verdi¤imiz söyleyifller vard›r. F›kralarda bu tür kal›p ifadelere rastlan-
maz. F›kra, bir f›kra tipinin etraf›nda teflekkül ederken, masalda böyle bir husus
yoktur. F›kra güldürürken düflünmeyi, masal ise hayal etmeyi ve uyutmay› amaç-
lamaktad›r. Masallar›n büyük bir bölümü daha çok çocuklara, f›kralar ise büyükle-
re yöneliktir. 

a. Tan›m›: F›kray›, günlük olaylar› mizah›n ve düflünmenin ortam›nda yo¤uran
genelde k›sa olan anlatmalard›r diye tan›mlayabiliriz.

b. Özellikleri:
1. F›kralar, k›sa anlatmalard›r / metinlerdir.
2. Ola¤anüstü kahramanlar yoktur; kahramanlar günlük hayattan al›nabilir.
3. F›kralar›n genelde gerçekle ilgisi vard›r.
c. Örnek metinler: Bu tür hakk›nda daha fazla bilgi ve örne¤e 3. ve 4. ünite-

lerde yer verilmifltir.

Zincirlemeli Masallar
a. Tan›m›: Hayal ürünü olup, olaylar› birbirine zincirleme olarak ba¤lanan, ola¤a-
nüstü kahramanlar ve tekerleme unsurlar›n›n fazlaca görülmedi¤i anlatmalara zin-
cirlemeli masal ad›n› veriyoruz. ‹ki farkl› yap›lan›fl› vard›r. Birinde kahraman›n ba-
fl›na gelen olumlu ya da olumsuz tek olay yan karakterlere aktar›l›r ama masalda-
ki bir k›r›lma noktas›ndan sonra geri dönüfl biçimde bir anlat›ma bafllan›r. Bu de-
fa, masala eklenen son yan karakterden itibaren bafllanarak masal tersine ifllenerek
anlat›l›r (örnek masallar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 3.1.-2). ‹kinci yap›lan›flta
ise, yine kahraman›n bafl›ndan geçen olay yan karakterlere aktar›l›r ama giderek
artan yan karakterlerle masal bu tek olay›n etkisiyle sonland›r›l›r (örnek masal için
bkz. Ek: Metinler böl. Metin 4).
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b. Özellikleri:
• Bu tür masallarda birden fazla kal›p ifade yer alabilir.
• Hayvan masallar›nda oldu¤u gibi, burada da flah›slarla hayvanlar iç içe olabilir.
• Ola¤anüstü kahramanlar yok denecek kadar azd›r.
• Zincirlemeli masallarda olaylar iç içedir.
• Bu tür masallar as›l masallara göre k›sad›r.
• Zincirlemeli masallar›n gerçekle ilgisi olmay›p hayal ürünüdür. 

Tip kelimesini eskiden beri biliyordunuz. Burada ise daha farkl› bir anlam›yla tan›flt›n›z.
Sizce tip, bizim aç›klamalar›m›zda verdi¤imiz kelimelerin d›fl›nda, daha baflka hangi keli-
melerle karfl›lanabilir.
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Masal› Tan›mlamak

Masal, anonim halk edebiyat›n›n en yayg›n türle-
rinin bafl›nda gelmektedir. Dinleyiciyi inand›rmak
gibi bir amac› olmayan masallar anlatmaya daya-
l› türlerin en eskilerindendir. Profesyonel anlat›c›-
lar› yoktur; genellikle masal anas›, masal ninesi

gibi adlar verilen kad›nlar taraf›ndan anlat›l›r.
Asl› Arapça olan kelime için Anadolu’da masal›n
yan›nda k›ssa, hikâye gibi kavramlar da kullan›l-
m›flt›r. Türk dünyas›nda ise masal karfl›l›¤› olarak
ertek, erte¤i ve cöö comok gibi terimler kullan›l-
maktad›r. 

Masallar›n Özelliklerini Aç›klamak

Masallar kal›plaflm›fl bir anlat›m tekni¤i ile anlat›-
l›rlar. Bir edebî tür olarak gerek flekil, gerekse
içerik bak›m›ndan kendine özgü özelliklere sa-
hiptir. Masallar, bir iki gece süren örnekleri olsa
da, destan ve halk hikâyesine nazaran k›sa, nesir
fleklindeki anlatmalard›r. Baz› masallarda man-
zum k›s›mlar da bulunabilmektedir. Masallar›n
bafl›nda, ortas›nda ve sonunda çeflitli amaçlar için
kullan›lan ve formel ad› verilen kal›p sözler var-
d›r. Masallar›n dili, yerel kelimeler içerse de ko-
nuflma diline çok yak›nd›r ve sadedir. Masallar›n
zaman ve mekân› belli de¤ildir. Olaylar, masal

zaman› ve masal mekân› denilen hayali zaman-
da ve mekânda geçer. Kahramanlar› aras›nda in-
san, hayvan ve ola¤anüstü varl›klar bulunabilir. 
Masallar genellikle ola¤anüstülükler üzerine ku-
rulmufltur. Bu ola¤anüstülük masal› meydana ge-
tiren olayda, kahramanlarda ve eflyalarda görülür. 

Masal›n Kökeniyle ‹lgili Tart›flmalar› Özetlemek

Masallar›n millî olanlar›n›n yan›nda, evrensel
olanlar› da vard›r. En az›ndan masal motiflerinin
pek ço¤u uluslararas›d›r. Özellikle Avrupal›lar›n
masallar›ndaki benzerlikler masal araflt›r›c›lar›n›
masallar›n kökenini araflt›rmaya yöneltmifltir. Ko-
nuyla ilgili yap›lan çal›flmalarda masallar›n kay-
na¤› olarak üç görüfl a¤›rl›k kazanm›flt›r. Bunlar;
Mitolojik Görüfl/ Tarih Öncesi Görüfl, Tarihî Gö-

rüfl/ Hindoloji Okulu ve Etnografik Görüfl/ Antro-

poloji Okuludur. Mitoloji Görüfl, masallar›n kö-
kenini Hint mitolojisine ve veda’lara ba¤lar. Tari-
hî Görüfl de masallar›n ç›k›fl yerini Hindistan ka-

bul eder, ancak köken olarak mitoloji yerine da-
ha sonraki dönemi esas al›r. Hint masal kitaplar›
(Pançatantra, Vetalapancavincati, Masal Nehirleri
Okyanusu, Çakasaptati, vb.) Avrupa masallar›n›n
kayna¤›d›r. Son görüflün temsilcileri ise masalla-
r› gerçek hayat›n art›klar› olarak kabul eder.

Masal Tiplerini Betimlemek

Masal tipi s›k s›k masal kahraman›yla veya ma-
saldaki karakterlerle kar›flt›r›lmaktad›r. Örne¤in
Kelo¤lan, padiflah veya cad› zaman zaman masal
tipi olarak adland›r›lmaktad›r. Oysa masal tipi

bir terimdir ve kendi bafl›na var olabilen bir ma-

sald›r fleklinde tarif edilmektedir. Dolay›s›yla her
bir masal bir masal tipidir. Masallar›n benzerlikle-
rini ve say›lar›n› tespit etmek amac›yla masal tip
tasnifleri ve tip kataloglar› gelifltirmifllerdir. Dün-
yadaki önemli masal tip tasnifleri ve tip katalogu
Antti Aarne’nin tip katalogu, Stith Thompson’un
motif tasnifidir. Türk masallar›n›n tip tasnifini ise
P. Naili Boratav ile S. Thompson yapm›flt›r.
Masallar konular› ve kahramanlar› göz önünde
bulundurularak s›n›fland›r›lmaktad›r. Buna göre
masallar; hayvan masallar›, as›l halk masallar›,
f›kralar ve zincirlemeli masallar olarak çeflitlen-
mektedir. Hayvan masallar› kahramanlar› bazen
hayvan, bazen hayvan ve insan olan ders verme-
nin ön planda tutuldu¤u, genellikle k›sa ve ma-
sal formellerinin pek fazla yer almad›¤› masallar-
d›r. As›l halk masallar› ise masalla ilgili her fleyi
bünyesinde tafl›yan masallard›r. Yani, motif bak›-
m›ndan zengindir. Daha çok masal anas› denilen
kifliler taraf›ndan anlat›l›r. Kahramanlar› aras›nda
insan, hayvan ve ola¤anüstü varl›klar yer alabilir.
Zaman ve mekân hayalidir. Formel bak›m›ndan
oldukça zengindir. F›kralar, ayr› bir ünite olarak
de¤erlendirildi¤i için burada tekrar özetlenme-
mifltir. Zincirlemeli masallar hayal ürünü olayla-
r›n zincirleme flekilde birbirine ba¤lanarak müs-
takil bir masal olarak ortaya ç›kt›¤› masallard›r.
Ola¤anüstü kahramanlar›n ve tekerlemelerin az
görüldü¤ü masallard›r.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Türk dünyas›nda masal kar-
fl›l›¤› olarak kullan›lan terimlerden biri de¤ildir?

a. Mesel
b. Hekat
c. Na¤›l
d. Ertek
e. Latife

2. Bir masal metninde, afla¤›daki halk edebiyat› ürün-
lerinden hangisine yer verilmez?

a. Dua
b. Atasözü
c. Deyim
d. Koflma
e. Beddua

3. Afla¤›daki masal kahramanlar›ndan hangisi di¤erle-
rinden farkl›d›r?

a. Dev
b. Dilber
c. Cin
d. Peri
e. Cad›

4. Afla¤›daki masal kahramanlar›ndan hangisi kötülü¤ü
temsil etmez?

a. Büyük kardefller
b. Yafll› adam
c. Üvey anne
d. Teyze
e. Üvey k›z kardefl

5. Mitolojik görüflün benimsedi¤i köken afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Hindistan
b. Mitoloji
c. Destanlar
d. Gerçek hayat›n art›klar›
e. Efsaneler

6. Afla¤›dakilerden hangisi tarihi görüfle kaynakl›k eden
eserlerden biridir?

a. Binbir Gece Masallar›
b. Grim kardefllerin derlemeleri
c. Pançatantra
d. Binbir Gündüz Masallar›
e. Mahabarata

7. ‹lk masal s›n›flamas›n› yapan masal araflt›r›c›s› afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Antti Aarne
b. Stith Thompson
c. Andrev Lang
d. Theodor Benfey
e. Henri Gaidoz

8. Türkiye’de yap›lan ilk masal tipi katalo¤u afla¤›daki
ikililerden hangisi haz›rlam›flt›r?

a. Wolfram Eberhard- ‹lhan Baflgöz
b. Pertev Naili Boratav- Mehmet Tu¤rul
c. Pertev Naili Boratav-‹lhan Baflgöz
d. Wolfram Eberhard-Pertev Naili Boratav
e. Wolfram Eberhard-Mehmet Tu¤rul

9. Afla¤›daki özelliklerden hangisi hayvan masallar›nda
görülür?

a. Ola¤anüstülüklerle doludur.
b. K›sad›r.
c. En az iki gecede anlat›l›r.
d. Hayvanlarla cinler bir arada görülür.
e. Formel unsurlar (kal›p sözler) aç›s›ndan zengindir.

10. Sadece as›l halk masallar›nda görülen özellik afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Kal›p ifadeler vard›r.
b. Hayal ürünüdür.
c. Devler, cinler, fleytanlar kahraman olarak görülür.
d. Hayvan masallar›na göre daha uzundur.
e. Formellere (kal›p ifade) yer verilir.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal nedir?” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal nedir?” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal nedir?” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal nedir?” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masallar›n Kökeni” bö-
lümünü tekrar okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masallar›n Kökeni” bö-
lümünü tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal Tipleri ve
Önemli Masal Tip Kataloglar›” bölümünü tekrar
okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal Tipleri ve
Önemli Masal Tip Kataloglar›” bölümünü tekrar
okuyunuz.

9. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal Tipleri ve
Önemli Masal Tip Kataloglar›” bölümünü tekrar
okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Masal Tipleri ve
Önemli Masal Tip Kataloglar›” bölümünü tekrar
okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

“Masal nedir” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler, daha önce
edinebildi¤iniz bilgilere yenilerini eklemifltir. Daha ön-
ce edindi¤iniz s›n›rl› say›daki bilgiler özellikle temel
bilgiler oldu¤u için önemli ölçüde örtüflmektedir. Yeni
bilgileri ise eski bilgilerinizi tamamlayan bilgiler olarak
kabul ediyoruz. Böylece öncelere temel kavramlar›yla
tan›d›¤›n›z masal› bir bütün olarak ele alabilecek bir
düzeye gelmifl oldunuz. 

S›ra Sizde 2

Masal konusunda elde edilen yeni bilgilerin ilginizi çe-
keni kifliye göre de¤iflebilmektedir. Belki baz›lar›n›z,
‘zincirlemeli masal’ kavram›yla ilk defa karfl›laflt›n›z.
‘Formel’ (kal›p söz) kavram› da ilk defa tan›flt›¤›n›z te-
rimlerden biridir. Ancak; devler, periler, cad›lar ve cin-
ler daha önce de adlar›n› bildi¤iniz masal kahramanlar›
olmakla birlikte burada onlar› daha farkl› özellikleriyle
tan›man›z ilginizi çekmifl olabilir. Ayr›ca çeflitli varl›kla-
r›n hayvan flekline dönüflmesi, sonradan eski flekillerini
almas›, önceleri s›kça karfl›laflt›¤›n›z olaylardand›r.

S›ra Sizde 3

Bilim adamlar› onlarca y›ldan beri bu konu üzerinde
çal›flm›fllard›r. Ancak, bu çal›flmalar›n bir düzen içinde
de¤erlendirilmesinin tarihi ikinci görüflün ortaya ç›kma-
s›ndan sonrad›r. Böylece, iki farkl› görüfl ortaya at›lm›fl
olmaktad›r. Bu arada bilimsel araflt›rmalar›n geliflmesi,
incelenen masal say›s›n›n artmas›, incelemelerin derin-
lemesine geliflmesi gibi sebepler de yeni görüfllerin ka-
p›s›n› aralam›flt›r. Bütün bunlar› göz önüne al›nca, XXI.
Yüzy›lda, eskilerden bütünüyle farkl› olmasa bile onla-
ra, özellikle sonuncusuna katk› sa¤layacak bir görüflün
ortaya ç›kmas›/ ileri sürülmesi söz konusu olabilir.

S›ra Sizde 4

Tip, ilgili bölümde çeflitli kelime ve ifadelerle karfl›lan-
m›flt›r. Bunlara yenilerini eklemek san›ld›¤› kadar kolay
de¤ildir. Ancak, gençlerin bu konularda görüfl ileri sür-
meleri sürekli olarak gündemdedir. Onlar›n masal ile il-
gili tip kavram› için ileri sürebilece¤i farkl› karfl›l›klar
neler olabilir? Biri, farkl›l›k diyebilir, bir baflkas› de¤ifl-

ke, hatta benzerce, vb. karfl›l›klar ileri sürebilir. Ancak
bunlar›n dilimizin kurallar›na uymas›, kök ile ekin uyum
sa¤lamas›na ba¤l›d›r. Bunun sonucu olarak da son iki
öneri pek de do¤ru de¤ildir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Motifi tan›mlayabilecek,
Kal›p söz / formeli tan›yabilecek, 
Asya ve Avrupa’daki önemli masal kitaplar›n› listeleyebilecek,
Bafllang›c›ndan XX. yüzy›la kadar Türk masal kitaplar›n› listeleyebilecek,
XX. Yüzy›ldaki Türk masallar›yla ilgili çal›flmalar›n niteli¤ini ifade edebilecek,
Türk masal yazarlar› ve eserlerini tan›yabilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Motif
• Formel

• Masal kitaplar›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Halk Masallar›

• MOT‹F NED‹R?
• KALIP SÖZ / FORMEL NED‹R?
• MASAL K‹TAPLARI
• BAfiLANGICINDAN XX. YÜZYILA

KADAR TÜRK MASALLARI
• XX. YÜZYILDA TÜRK MASALLARI
• TÜRK MASAL YAZARLARI

Motif, Söz Kal›plar›

ve Masal Kitaplar›

2
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MOT‹F NED‹R? 
Motif kelimesinin asl› Latince motivumdur. Motif kavram›n› edebiyat›n d›fl›nda gü-
zel sanatlar›n di¤er dallar› (musiki, resim ve nak›fl, vb.)nda da s›k s›k kullan›r›z.
Bununla beraber motif terimi farkl› disiplinlerde farkl› amaç için kullan›lmaktad›r.
Musiki, resim ve nak›fl›n d›fl›nda halk anlatmalar› dedi¤imiz, destan, masal, efsane,
halk hikâyesi ve f›krada bile motifin kullan›l›fl› farkl›l›k gösterir. Özellikle halk an-
latmalar›ndaki bu da¤›n›kl›¤› sezen Stith Thompson, alt› ciltlik eserinde bu ürün-
lerdeki motifleri sistemlefltirmifltir. Örnek vermemiz gerekirse, “A” harfi ile gösteri-
len mitolojik motifler daha çok mitolojide ve destan metinlerinde görülmektedir.
“B” harfi ile gösterilen hayvanlarla ilgili motifler ise daha çok fabl ad›n› verdi¤imiz
türde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Anlatmaya dayanan türler üzerindeki motif çal›flmalar› XIX. yüzy›l›n sonlar›nda
bafllam›flt›r. Bu zamana kadar da konuyla ilgili pek çok çal›flma yap›lm›flt›r. Yap›-
lan çal›flmalar ise daha çok tan›mlar etraf›ndan oluflmufltur. Bu tan›mlardan baz›la-
r› afla¤›dad›r: 

Max Lüthi, “Hikâye etmenin en küçük flekline motif ad› verilir.” demektedir.
Arthur Christensen, “Canl›l›klar› ile kendilerini kabul ettiren, tarifi güç bir psi-

kolojik kanuna göre dinleyiciyi avuç içine alabilen ve iptidaî fikir silsilelerinden
yeni terkiplere girmek için az veya çok parçalara ayr›labilen unsurlard›r.” diye ta-
n›mlamaktad›r.

Stith Thompson ise, “Eskiden beri yaflama kabiliyetine sahip olan masal›n en
küçük unsurudur.”demektedir (Sakao¤lu 1980: 24).

Motif konusundaki yanl›fllardan biri bu kavram›n ne anlama geldi¤inin aç›k ola-
rak anlafl›lamamas›d›r. Konu ülkemizde de yeterince aç›kl›¤a kavuflturulamam›flt›r.
E¤er, motif “hikâye etmenin en küçük unsuru” ise neler motiftir, neler motif de¤il-
dir; bunu belirlememiz gerekmektedir. Öncelikle motif olabilmesi için ola¤anüstü-
lü¤ün olmas› flartt›r. Bu ola¤anüstülük; olayda, flah›slarda, zamanda, mekânda
kendisini göstermelidir. Padiflah o¤lunun at›na binip gitmesi motif de¤ildir, ancak
padiflah o¤lunun at›na binip bir göz aç›p kapama süresince bir yerden baflka bir
yere gitmesi motiftir. Herhangi bir tasla su içmenin hiçbir özelli¤i yoktur, ancak ay-
n› tastan su içildi¤inde insanda bir flekil de¤iflikli¤i olursa o motiftir.

Bir motif farkl› motif gruplar›n›n içinde de görülebilir. Mesela ola¤anüstü at
motifi, B harfiyle gösterilen “Hayvanlar” motif gurubunun d›fl›nda, D harfiyle gös-
terilen “Büyü” motif grubu ile H harfi ile gösterilen “‹mtihanlar” motif grubunda da
ele al›nmal›d›r.

Motif, Söz Kal›plar› ve 
Masal Kitaplar›



Masal Motifleri ve Önemli Motif Kataloglar› 
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi halk anlatmalar›n›n motif katalogu Stith Thompson
taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Motif Index of Folk-Literature ad› verilen alt› ciltlik çal›fl-
man›n sonuncu cildi dizindir. Di¤er ciltlerde ise motifler kendi aras›nda konular›-
na göre ayr›lm›flt›r. Stith Thompson her motif grubunu bir harfle göstermifltir. Ay-
n› motif grubu ise daha sonra daha alt bafll›klara ayr›larak incelenmifltir. 

A. Mitolojik Motifler B. Hayvanlar
C. Yasak D. Sihir
E. Ölüm F. Harikuladelikler
G. Devler H. ‹mtihanlar
J. Ak›ll›lar ve Aptallar K. Aldatmalar
M. Gelece¤in Tayini P. Cemiyet
Q. Mükâfatlar ve Cezalar R. Esirler ve Kaçaklar
S. Anormal Zulümler T. Cinsiyet
U. Hayat›n Tabiat› V. Din
W. Karakter Özellikleri X. Mizah
Z. Çeflitli Motif Gruplar›.
Ülkemizde masallar üzerine otuzdan fazla doktora, yüzden fazla da yüksek li-

sans tezi haz›rlanm›flt›r. Bunlardan pek az› (Mahmutgazi Köyü Türk Halk Edebiya-
t›, Gümüflhane Masallar›, Erzurum Halk Masallar›, Elâz›¤ Masallar›, Kuzey-Do¤u
Anadolu (Kars) Türk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyat›nda Masallar, Tafleli Ma-
sallar›, Çukurova Masallar›, Ni¤de Masallar›, Malatya Masallar›, Kayseri Masalla-
r›, Afyonkarahisar Masallar›, vb.) yay›mlanma flans›n› yakalayabilmifltir. Bu çal›fl-
malarda masal araflt›rma yöntemlerinden ikisi uygulanm›flt›r. Bunlardan, Tarihî-
Co¤rafi Fin Metodu yukar›daki çal›flmalar›n büyük bir k›sm›na uygulanm›flt›r. Ya-
p›salc›l›k diyebilece¤imiz Propp metodu ise Türkiye’de sadece Umay Günay tara-
f›ndan Elaz›¤ Masallar›’na uygulanm›flt›r.

Motif kataloglar›, masal incelemelerinde ne gibi yararlar sa¤lam›flt›r?

KALIP SÖZ / FORMEL NED‹R? 
Masallar›n yap›s›nda bulunan ve as›l metinle ilgisi olmayan ancak onunla bütün-
leflmifl olan ifadelere kal›p söz / formel ad› verilir. Baz› araflt›r›c›lar›n kal›p ifade,
baz›lar›n›n formel, baz›lar›n›n ise tekerleme ad›n› verdi¤i bu sözler, anlat›c› ile dinle-
yici aras›ndaki iletiflimi sa¤lamaktad›r. K›sacas› anlat›c› ve dinleyici kesimine haz ve-
ren bu kal›p sözlerdir. Ayr›ca bu sözler anlat›c›n›n ustal›¤›n› da ortaya koymaktad›r. 

Masallar›n Kal›p Sözler / Formeller Aç›s›ndan Yap›s›
Ülkemizde masallardaki kal›p sözlerle ilgilenenlerin bafl›nda Tahir Alangu (1943),
Mehmet Tu¤rul (1969: 81-82; 126-129), Pertev Naili Boratav (1963), Otto Spies
(1967), ‹nci Akidil (1970: 36-47) gelmektedir. Ancak ülkemizde konu ile ilgili ça-
l›flmalar, büyük ölçüde Saim Sakao¤lu’nun Gümüflhane Masallar› (1973: 250-264)
adl› araflt›rmas› ve bir seminerde sundu¤u bildirisiyle (1974: 148-154) h›z kazan-
m›flt›r. Bugün, Sakao¤lu’nun çal›flmas›ndaki “formel” bölümünden yararlan›larak
haz›rlanan pek çok doktora ve yüksek lisans tezi vard›r (Ahmet Ali Arslan, Mehmet
Özçelik, Esma fiimflek, N. Yaflar Bayatl›, vb.) Bu çal›flmalarda, büyük ölçüde as›l
halk masallar› üzerinde durulmufltur. Hayvan masallar›n›n kal›p söz / formel ya-
p›s› ise Ali Berat Alptekin taraf›ndan araflt›r›lm›flt›r.
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Halk anlatmalar›n›n motif yap›s›n› haz›rlayan Stith Thompson, Motif Index of
Folk-Literature adl› çal›flmas›nda kal›p ifadeler Z0-Z140 aras›nda yer vermifl olup
önemli baz› numaralar afla¤›dad›r:

Z10.1. Bafllang›ç formülleri
Z10.2. Bitifl formülleri
Z10.3. Geçifl formülleri
Z11. Sonu olmayan formüller
Z65. Renk formülleri
Z100. Sembolizm
Z140. Renk sembolleri ( 5. C., 1958: 540, 552, 559, 560).
Afla¤›da, S. Sakao¤lu taraf›ndan Türk masallar›n›n formel yap›s›yla ilgili olarak

haz›rlanan çal›flman›n baflka kaynaklardan al›nan örneklerle zenginlefltirilmifl flekli
ortaya konulmufltur. Her masal çal›flmas›nda bu örneklere bol bol rastlan›laca¤›
unutulmamal›d›r.

1. Bafllang›ç (girifl) kal›p sözleri /formelleri: Masal›n bafl›nda dinleyiciyi
masala haz›rlamak için söylenen kal›p sözleri, sade ve tekerlemeli kal›p sözler ol-
mak üzere iki grup hâlinde ele alabiliriz. Ancak as›l halk masallar›na göre, hayvan
masallar› bu aç›dan daha zay›ft›r. 

a. Sade girifl kal›p sözleri / formelleri: Bunlar; k›sa, anlafl›lmas› kolay daha çok
çocuk dinleyicilerin kavrayabilece¤i kal›p sözlerdir. 

• Bir varm›fll› bafllang›ç kal›p sözleri: “Bir varm›fl, bir yokmufl, çok eski za-
manlarda bir y›lan ile tilki yaflarm›fl.” (Alptekin 1991: 25). 

“Bir varm›fl bir yokmufl, Allah’tan baflka kimse yokmufl... Bir Beyo¤lu varm›fl.”
(Sakao¤lu 2002: 437). 

• Çok eski zamanl› bafllang›ç kal›p sözleri: “Çok eski zamanlarda bir kaplum-
ba¤a, kaplumba¤an›n yan›na giderek...” (Alptekin 1991: 42).

• Evvel / Eski / Geçmifl zamanl› bafllang›ç kal›p sözleri: “Evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde, çok büyük bir ejderha var imifl.” (Alptekin 1991: 234).

“Evel var›m›fl, bir var›m›fl, çok söylemesi günah›m›fl, zaman›n birinde bir hoca
var›m›fl.” (fiimflek 2001: 83).

• Günlerden bir gün / Günün birinde diye bafllayan bafllang›ç kal›p sözleri:
“Günler böyle gelip geçerken, bir gün canlar› seyahate ç›kmak ister. Birlikte
yola düflerler. Bunlar üç gün üç gece yürüdükten sonra önlerine bir su ç›-
kar.” (Alptekin 1991: 25-26).

• Zaman›n birinde diye bafllayan bafllang›ç kal›p sözleri: 
“Zaman›n birinde, bir tilki ile ay› arkadafl olurlar.” (Alptekin 1991: 5).
b. Tekerlemeli bafllang›ç (girifl) kal›p sözleri: Bunlarda sade girifl kal›p sözlerin-

den genellikle önce olmak üzere tekerleme havas› tafl›yan bir tak›m manzum par-
çalar s›ralan›r. Burada ayr›ca masal›n anlat›m›nda görülecek olan ola¤anüstülükle-
re haz›rl›k amac›yla pek çok ak›ld›fl› olaylar süslü cümlelerle dile getirilir: 

“Bir varm›fl, bir yokmufl, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tel-
lal iken, babam erkek, annem k›z iken yatarak, kalkarak, kahve tütün içerek, lale
sümbül biçerek, vakitler geçerken bir kurt, bir tilki arkadafl olurlar.” (Alptekin1991:
50).

“Var varan›n, sür sürenin, destursuz ba¤a girenin hâli budur Fatma’n›n! Bu
uzun gecelerde bir güzelle yatman›n, var m›d›r bir zarar›? Zaman zaman içinde,
kalbur saman içinde, deve tellal iken, horoz molla iken, anam eflikteyken, babam
beflikteyken, ben böyle babayi¤it bir delikanl› idim, bilmeyenler bilsin ha! Zaman›
evelde...” (Sakao¤lu 2002: 351).
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2. Ba¤lay›fl (geçifl) kal›p sözleri: Bu kal›p söz grubunda, daha çok, dinleyici-
nin dikkatini çekmek için kullan›lan kal›p sözler yer al›r. Bunun d›fl›nda “masalda-
ki olay›n geçti¤i yeri ve kahraman› de¤ifltirmek için kullan›lan” ba¤lay›fl kal›p söz-
leri az da olsa karfl›laflmaktay›z. Bu bölümde dikkatimizi çeken nokta “masal›n or-
tas›nda geçifli sa¤layan tekerlemeler”in say›s›n›n az›msanmayacak ölçüde olmas›d›r. 

Belirleyebildi¤imiz ba¤lay›fl kal›p sözleri flunlard›r:
a. Dinleyicinin dikkatini artt›rmak için söylenen ba¤lay›fl kal›p sözleri:
• Bir de bakar ki... ile bafllayanlar: “Tilki bakar ki, ay›n›n yavrular› daha çok

yiyor, doymak nedir bilmiyor.” (Alptekin 1991: 7).
“Bakar ki ne baks›n, bal›¤›n karn›nda bir tas...” (Sakao¤lu 2002: 288).
• Bir de bakar ki ne görsün... fleklinde bafllayanlar: “Tavflan uyan›nca bakar

ki bir de ne görsün! Kaplumba¤a bahsettikleri yere çoktan varm›fl.” (Alpte-
kin 1991: 45).

• Bir de ne görsün... fleklinde bafllayanlar: “Sabana iyice yaklafl›nca, bir de ne
görsün! Saban›n yan›nda bir adam var.” (Alptekin 1991: 93).

b. Uzun zaman› k›saca ifade etmek için kullan›lan kal›p sözleri: “Uzatmaya-
l›m kameti /Kopart›r›z k›yameti.” (Sakao¤lu 2002: 290).

“Çok ifllerde hikâyeler uzun gider, ustalar k›sa ba¤larlar.” (Sakao¤lu 2002: 41).
c. Masal ortas›nda geçifli sa¤layan tekerlemeler:
• Az gitmekle bafllayan tekerlemeler: “Az getmifller, uz getmifller, epiye buna-

r›n garfl›lar›ndan, bir ihdiyar amca ç›km›fl.” (fiimflek 2001: 236).
• Az gelmekle bafllayan tekerlemeler: “Az gelirler çok gelirler, az›n› ço¤unu Al-

lah bilir, alt› ay bir güz gelirler; geri dönüp bakarlar ki bir çuvald›z boyu yol
gelmifller.” (Sakao¤lu 2002: 421).

• Az zaman (gün) ile bafllayan tekerlemeler: “Aradan az zaman zor zaman
geçer.” (Sakao¤lu 2002: 515).

ç. Di¤erleri: “Fakat arkas›na dönüp bakt›¤›nda bir de görür ki, tilki de aslan›n
yan›na geliyor.” (Alptekin 1991: 20).

2. Benzer durumlarda kullan›lan kal›p sözler: Farkl› masallarda karfl›m›za
ç›kan benzer olaylar, benzer ifadelerle dile getirilir. Dinleyici / Okuyucu bu kal›p
sözler arac›l›¤›yla masallardaki motiflere de kolayca ulaflabilir. 

a. ‹ki varl›¤›n karfl›l›kl› konuflmas›: 
• Soru cevap fleklinde olanlar:
“Ben mi güzel, k›z m› güzel, sininin üzerindeki kurba¤a m› güzel, Arap m› gü-

zel? ‘Gönül kimi severse güzel odur’.” (Sakao¤lu 2002: 476).
“‹s misiniz, cis misiniz?
‹sim de cisim de ben dil gaz›c›s›y›m.” (fiimflek 2001: 274).
• Normal konuflma fleklinde olanlar: “Dilinen mi söyleyim, telinen mi söyle-

yim?” (fiimflek 2001: 237).
“Dile benden dile¤ini.”
“Ben bir fley istemiyorum.” (Sakao¤lu 2002: 325).
b. Bir varl›¤›n tarif ve tasviri ile bir hareketin yap›ld›¤›n› anlatan kal›p sözler:

Bir varl›¤›n tasviri.
• Kad›n aya benzetilir: “Ay›n nuru gibi bir k›z.” (Sakao¤lu 2002: 356).
“Ay›n on dördü, günün on befli gibi.” (Sakao¤lu 2002: 51).
“Ay›n on dördü gibi bir g›z oluyor.” (fiimflek 2001: 37).
• Ay ile konuflmal› benzetmeler: “Aya ‘Do¤ma do¤ar›m,’ güne ‘Çalma çala-

r›m.’ diyor.”(Sakao¤lu 2002: 40).
“Ay›n on befline, ‘Sen do¤ma, ben do¤aca¤›m.’ diyor.”(Sakao¤lu 2002: 40).
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• Ayla konuflmal› ve tasvirli benzetmeler: “Ay›n on dördü gibi, kafllar kalem
gibi, gözler mühür gibi, saçlar s›rma gibi...” (Sakao¤lu 2002: 67).

• Bir hareketin tasviri: “K›zlar›n elleri ellerine, etekleri bellerine, ökçeleri bü-
züklerine de¤erek, sekerek dökerek geldiler, indiler.” (Sakao¤lu 2002: 477).

c. Masal kahraman›n›n herhangi birinin konuflmas› da kal›p söz olabilir:
“fiimdi de üstündeki k›z ise o¤lan, o¤lan ise k›z olsun.” (Sakao¤lu 2002: 302).
“‹tin önünde ot var, at›n önünde et var. Onar› birbirleriynen de¤ifldir” (fiimflek

2001: 69). 
ç. Masal›n ortas›nda geçifli sa¤layan tekerlemeler:
• Az gitmekle bafllayan tekerlemeler: “Az gider, uz gider, dere tepe düz gider,

aradan epeyce bir zaman geçer. Sonunda ormana var›p bir geyi¤i yakalar.”
(Alptekin 1991: 18).

4. Bitifl kal›p sözleri: Daha önce masal›n anlat›c› ve dinleyici kesiminin kal›p
sözlerin kullan›lmas›nda önemli oldu¤unu belirtmifltik. “As›l halk masallar›”nda bu
tür kal›p söz unsurlar›yla bolca karfl›laflmam›za karfl›l›k hayvan masallar›nda bu tü-
rün örnekleri pek görülmez. Yaz›l› kaynaklarda belirtti¤imiz hayvan masal› metin-
lerinin sonu, al›nmas› gereken bir dersle biter. “K›ssadan hisse” diyebilece¤imiz bu
özellikler nedense sözlü kaynakl› olan hayvan masallar›nda kendisini gösterme-
mektedir. 

a. Ç›plak Bitifl:
• Yiyip içmek: “Onlar yedi içti dünyadan göçtü, siz de yeyin için dünyada se-

fa sürün.” (Sakao¤lu 1973:...; 2002: 346, 367).
• Yiyip içip murada ermek: “Onlar da yeyip içip muratlar›na ererler.” (Saka-

o¤lu 2002: 278).
“Böylece kurt ile tilki, rahata kavuflup, yiyip içip güzel vakit geçirirler.” (Alpte-

kin 1991: 96).
• Murada ermek: “Bunlar burada kavuflurlar, murat al›p murat verirler.” (Sa-

kao¤lu 2002: 355).
“Onlar erer murad›na, biz ç›kal›m taht›na.” (Alptekin 1991: 162).
• Sefa sürmek: “Onlar orada sefa sürerken ben de b›rakt›m geldim.” (Sakao¤-

lu 2002: 291).
• Selamete ermek: “Onlar orada selamete ererler, biz de burada selamete ere-

lim.” (Sakao¤lu 2002: 370).
• 40 gün 40 gece dü¤ün yapmak: “K›rk gün k›rk gece ona dü¤ün ederler. Öte-

ki dü¤ün de tazelenir. Onlar orada muratlar›na ererler, biz de burada ere-
lim.” (Sakao¤lu 2002: 436).

• Kat›r-sat›r seçimi: “K›rk sat›r düflmanlar›n›n bafl›na olsun, k›rk kat›r isterim
ki binip memleketime gideyim.” (Sakao¤lu 2002: 444).

b. Devam eden “ileriye giden” bitifl kal›p sözleri: 
“Onlar orada sefa sürerken ben de b›rakt›m geldim.” (Sakao¤lu 2002: 291). 
c. Özetleyen “terkip eden” bitifl kal›p sözleri: 
“Büyüklerden kalma bir söz vard›r, eden, bir gün muhakkak bulur.” (Sakao¤-

lu 2002: 287).
“Zaten tilki ba¤lar; çakal çözer ... der.” (Alptekin 1991: 23).
“‹flte, bundan sonra tilkiye kurnaz demifller.” (Alptekin 1991: 21).
ç. Ani bitifl kal›p sözleri:
“Bu masal da burada biter.” (Alptekin 1991: 31, 42, 58, 93, 141). 
“Masal da burada biter.” (Alptekin 1991: 62, 95, 116).
d. fiahsi bitirifller:
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• Gökten elma düflmesi: “Bir keyf /Bir çift ötme /Bir ang›rma /Kuvvetli olur bir
arada /Al elmadan elmadan / Gökten düflen elmadan/ Hepsini yesin anla-
tan.” (Alptekin 1991: 149).

“Gökten üç elma düfltü, ikisi dinleyenlere, birisi de söyleyen boflbo¤aza.” (Saka-
o¤lu 2002: 478).

• Olay yerinden gelmek: “Biz b›rakt›k geldik, onlara mesel, size sa¤l›k; onlar
yedi içti, dünyadan göçtü, siz de yiyin için dünyada sefa sürün, Allah na-
sip etsin.” (Sakao¤lu 2002: 346).

• Anlat›c›n›n kendisine veya dinleyenlere iyi dileklerde bulunmas›: “Onlar ye-
di içti, dünyadan göçtü, siz de yiyin için, dünyada sefa sürün, Allah nasip
etsin.” (Sakao¤lu 2002: 346).

5. Çeflitli kal›p söz ögeleri: Bu bölümde, 3, 7, 40 say›lar›; renkler ve yer kal›p
sözleri üzerinde durulacakt›r. Bunlardan belirleyebildiklerimiz afla¤›dad›r.

a. Say›lar (3, 7, 40):
“3 günlük k›z.” (Sakao¤lu 2002: 332).
“Öyleyse önce 3 kifliye dan›flal›m.” (Alptekin 1991: 27).
“3 gün 3 gece hiç uyumadan yatar.” (Alptekin 1991: 62).
“7 y›ld›r sevdal›.” (Sakao¤lu 2002: 347).
“7 gün 7 gece beklersin.” (Sakao¤lu 2002: 475).
“7 k›z kardefl.” (Sakao¤lu 2002: 441).
“40 gün 40 gece dü¤ün.” (Sakao¤lu 2002: 317, 524).
“40 kifli.” (Sakao¤lu 2002: 514).
“Tuvalet de oraya 40 y›ll›k yol imifl, gitmifl döndü¤ünde bir de ne görsün...”

(Alptekin 1991:167).
b. Renkler (beyaz, siyah, k›rm›z›, yeflil): 
“K›rm›z› elma.” (Sakao¤lu 2002: 306).
“Beyaz urba.” (Sakao¤lu 2002: 15).
“Siyah bayraklar.” (Sakao¤lu 2002: 44).
“Gel anac›¤›m gel toz torbas›n› bafl›ma takmayay›m, da¤ bafl›na ç›kar yeflil

çamlar›n aras›nda keyfime bakar›m.” (Alptekin 1991: 49).
“Gür bir çay›rl›kta, biri beyaz, biri siyah di¤eri k›rm›z› olmak üzere 3 öküz ot-

larm›fl.” (Alptekin 1991: 83).
“K›rm›z› kaytan tak›nd›m, / K›rm›z› kaytan tak›nd›m.” (Alptekin 1991: 162).
c. Zaman ve yer kal›p sözleri:
• Zaman kal›p sözleri: “3’er saat nöbet.” (Sakao¤lu 2002: 282).
“3 günlük k›z.” (Sakao¤lu 2002: 332).
“7 gün sonra.” (Sakao¤lu 2002: 394).
“7 gün 7 gece.” (Sakao¤lu 2002: 51).
“40 gün 40 gece.” (Sakao¤lu 2002: 317).
“40 y›l ekmek getirdi.” (Sakao¤lu 2002: 332)
• Yer kal›p sözleri (Hint): “Hindistan” (Sakao¤lu 2002: 411).
“Yemen” (Sakao¤lu 2002: 52).
“M›s›r” (Sakao¤lu 2002: 426).
“‹stanbul” (Sakao¤lu 2002: 520).
Hint’e do¤ru yol al›rken bir de bakarlar ki bir ibibik kuflu karfl›daki a¤ac›n ba-

fl›nda ötüp duruyor.” (Alptekin 1991: 143).
“... Hint’e do¤ru yola ç›karlar.” (Alptekin 1991: 144).
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ç. Tekerlemeli bitifl kal›p sözleri: “Sonunda günefl denizi ›s›tm›fl, deniz buhar-
lanm›fl, bulut olmufl, bulut ya¤mur olmufl. Çay›rda ot bitmifl. Çay›rdan otlar› al›p
ine¤e vermifller, demirci balta vermifl, çamdan süpürge kesmifller. Harman› süpür-
müfller, tane alm›fllar, tavu¤a vermifller, tavuk civciv vermifl. Civcivi do¤ana ver-
mifller, do¤an da iflkembeyi geri vermifl, kad›n da kocas›ndan dayak yemekten kur-
tulmufl.” (Alptekin 1991: 173).

Sizce kal›p sözler/formeller bir masal›n yap›s›nda ne gibi roller üstlenebilir?

MASAL K‹TAPLARI 
Günümüze gelinceye kadar çeflitli co¤rafyalarda masal kitaplar› yay›mlanm›flt›r.
Ancak bu kitaplar›n yay›mlanma flekilleri farkl›d›r. Biz, eski dönemlerin yazmalar›-
n› ayr› bir bafll›k alt›nda ele almak yerine onlar› da bu ortak bafll›k alt›nda de¤er-
lendirmenin uygun oldu¤u görüflünde birlefltik. Afla¤›da bu alandaki yeni bir dü-
zenlemeye yer verilmifltir. 

Asya Ülkelerinin Önemli Masal Kitaplar› 
K›tan›n önde gelen ülkelerinin say›s› san›ld›¤›ndan daha çoktur. Ancak biz üç
önemli ülke ile yetinmeyi uygun bulduk. 

Hint Masal Kitaplar› 
Pançatantra: Befl masal kitab› anlam›na gelmekte olup, Hint masal kitaplar›n›n en
eskisidir. Eserin yazar› hakk›nda bilgimiz yoktur. Girifl k›sm›nda, Viflnuflarman
ad›nda bir bilgin taraf›ndan padiflah›n üç o¤luna anlat›ld›¤› yaz›lmaktad›r. Pança-
tantra bir siyasetname ve devlet yönetimi kitab›d›r. Eser, Kemal Ça¤dafl taraf›ndan
Pançatantra Masallar› (Ankara 1959) ad›yla dilimize çevrilmifltir. Eserin yeni bir
bask›s› da yak›n tarihlerde yap›lm›flt›r: Vishenu Sharman (çev. Selin Akkaya), Pan-
çatantra, ‹stanbul 2005. Çeviride befl kitaptan farkl› say›larda seçilmifl 47 masal
metni yer almaktad›r. 

Kathâsaritsâgara: Türkçe, Masal nehirleri Okyanusu anlam›na gelen Kathâ-
saritsâgara, Hindistan’›n kuzeyindeki Keflmir bölgesinde yaz›lm›fl bir masal kitab›-
d›r. Kathâ, masal, sarit nehir, sâgara ise okyanus anlamlar›na gelmektedir. Kitap,
Somadeva taraf›ndan 1070’li y›llarda yaz›lm›fl ve Kral Ananta’n›n kar›s› Suryavati’ye
ithaf edilmifltir. Kitapta, Somadeva’n›n yazd›¤› özgün masallar›n yan›nda, Hintlile-
rin büyük masal koleksiyonlar› olan Pançatantra’dan, ve Vetâlapançavimcati’den
masal metinleri, Mahabarata ve Ramayana destanlar›ndan al›nm›fl hikâyeler ile
Veda mitleri’nden parçalar da yer almaktad›r. Manzum olan eser, 22.000 beyittir ve
Labaka ad› verilen 18 bölümden meydana gelmektedir. Hint masal kitaplar›n›n en
büyü¤ü olup bu özelli¤inden dolay› baflka dillere tam çevirisi yap›lamam›flt›r.

Hitopadeça: Yaz›l›fl tarihi bilinmeyen bu eserdeki masallar›n büyük bir k›sm›
Pançatantra’dan al›nm›flt›r. Daha çok fabl (hayvan masal›) ve özdeyifl de¤erinde-
ki sözlerin örneklerinin bulundu¤u bu eser Türkçeye Faydal› bilgiler olarak çevri-
lebilir. 

Vetalapancavincati: Vetala’n›n 25 hikâyesi anlam›na gelen eserde 25 masal
bulunmaktad›r. Eserde masal, “bir cesette sakl› kötü bir ruh” olarak aç›klan›r. Çin
araflt›rmalar› bilgini Th. Benfey, kitaptaki masallar› çok de¤erli bulur.

Çakasaptati (Sukasaptati): Dilimizde Tutiname ‘bir papa¤an›n a¤z›ndan an-
lat›lan 70 hikâye’ diye bilinen eserin özgün metnidir. Dilimize ilk defa aktar›lmas›
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ile ilgili olarak XV ve XVI. yüzy›llar ileri sürülür. Derleme, ülkemizde önce de¤iflik
tarihlerde tafl basmas› olarak yay›mlanm›flt›r: 1290, 1301 (240 s.). Yeni harflerimiz-
le yap›lan çeflitli bask›lar› bulunmaktad›r. Son olarak fi. Kutlu 1976’da, D. Gürlek
ise S. Tevfik’in yay›n›n› 2003’te yay›mlam›fllard›r.

Di¤er eserler: Yukar›daki eserlerin d›fl›nda da Hint masal külliyatlar› vard›r:
Kral Vikrama’ya 32 Hikâye, Ak›ll› ile Deli, Sutralmakava, vb. 

Arap Masal Kitaplar› 
Binbir Gece Masallar› (Elf Leyle ve’l- Leyle): Kesin olarak ne zaman ortaya ç›k-
t›¤› belli olmayan ancak XI. yüzy›ldan itibaren anlat›lan ve derlenen Binbir Gece
Masallar›’n› Avrupa’ya ilk defa XVIII. yüzy›lda Frans›z araflt›r›c› Antoine Galland
tan›tm›flt›r. Galland, ‹stanbul ve M›s›r gezileri s›ras›nda derledi¤i hikâyeleri yaz›ya
aktarm›flt›r. Masallar›n bilinen iki yazmas› vard›r. ‹lki M›s›r (Kahire) yazmas›, ikin-
cisi ise Asya yazmas›d›r. Ülkemizde her iki yazman›n da çevirileri yap›lm›flt›r. 

Binbir Gece Masallar›’n›n kökeni olarak daha çok Hindistan ve M›s›r gösterilir.
Masal›n kahramanlar› fiehriyar adl› bir flehzade ile fiehrazat adl› eflidir. Masallar›n
konusu ise fiehriyar’›n kad›nlar›n ihanetine u¤ramas› sonucu her gece sonunda bir
kad›n› öldürmesiyle bafllar. Eser, baflvezirinin k›z› fiehrazat’›n fiehriyar ile evlenip
kad›nlar› kurtarmak için anlatt›¤› ve 1001 gece süren, sonunda fiehrazat’›n baflar›-
s›yla sonuçlanan bir anlatmalar bütünüdür. fiehrazat’›n anlatt›¤› masallar›n konusu
ise mitolojik kökenli masallar, yaflam›fl kiflilerin hayatlar› etraf›nda anlat›lan hikâye-
ler, hayvan masallar› ve f›kralar olmak üzere çok çeflitlidir.

Dilimize ilk çevirisi, Câmasbnâme ad›yla bir bölüm olarak Abdî taraf›ndan ya-
p›lm›fl ve II. Murad’a sunulmufltur. ‹lk önemli çevirisi ise Cezayirli Ahmed Nazif ta-
raf›ndan yap›lm›flt›r. Dört cilt olarak düflünülen eser 1842 tarihini tafl›maktad›r. An-
cak baz› kaynaklar Nazif’in, bu eseri daha önce alt› cilt olarak çevirdi¤ini de yazar-
lar. Külliyat, Cumhuriyet döneminde çeflitli kiflilerce de dilimize aktar›lm›flt›r. Sela-
mi Münir Yurdatap, Raif Karada¤, vb. Son önemli çevirisi Âlim fierif Onaran tara-
f›ndan Frans›zcas›ndan yap›lan 16 ciltlik (sonradan sekiz cilt) çevirisidir. 

Anlatman›n, Nasreddin Hoca’n›n ad›na ba¤l› olarak anlat›lan f›krayla olan ya-
k›nl›¤›n› hat›rlay›n›z.

Ferec Ba’de’fl- fiidde: Eser, X. yüzy›lda yaflayan Tanûhî taraf›ndan kaleme al›n-
m›flt›r. Farsçaya da Tanûhî’den çevrilmifltir. Türk edebiyat›ndaki ilk çevirisi XV.
yüzy›l›n sonlar›nda yap›lm›flt›r. Ülkemiz kütüphanelerinde on kadar yazmas› var-
d›r. Yazmadaki 42 hikâyeden seçilen 12’si Bilge Seyido¤lu ve Orhan Yavuz taraf›n-
dan haz›rlanan, Güçlükten Kolayl›¤a Kederden Sevince ad›yla 1990’da yay›mlan-
m›flt›r. Eseri ayr›ca Hasan Kavruk, Süleyman Çaldak ve Kaz›m Yoldafl 2000 ve 2004
y›llar›nda Malatya’da, özgün ad›yla iki cilt olarak yay›mlam›fllard›r.

‹ran Masal Kitaplar›
Binbir Gündüz Masallar› (Elfü’n- Nehar ve’n- Nehar): Yazar› ve yaz›l›fl tarihi bi-
linmeyen bu eser âdeta Araplar›n Binbir Gece Masallar›’na karfl› ç›kar›lm›fl gibidir.
Binbir Gece Masallar›’nda kad›nlar›n, Binbir Gündüz Masallar›’nda ise erkeklerin
vefas›zl›¤›ndan söz edilmektedir. Binbir Gece Masallar› geceleri, Binbir Gündüz
Masallar› ise gündüzleri anlat›l›r. Binbir Gündüz Masallar›’ndaki metinler Binbir
Gece Masallar›’na göre daha uzundur. Bu sebepten kitaptaki masal say›s› Binbir
Gece Masallar›’na göre daha azd›r. Binbir Gündüz Masallar›’ndaki baz› masallar
ba¤›ms›z kitap boyutunda da yay›mlanm›flt›r: Seyfülmüluk, R›dvan fiah, vb. Külliya-
t›, Ahmed Raflid dört cilt olarak Frans›zcas›ndan dilimize çevirmifltir: 1867-1871.
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Avrupa Ülkelerinin Önemli Masal Kitaplar› 
Dünkü ve bugünkü Avrupa’da masallar konusunda yazma, derleme ve yay›mlama
olarak önemli çal›flmalar yap›lm›flt›r. Uzun y›llar fliir diline aktar›larak yap›lan ma-
sallar, derleme döneminden bafllayarak nesir olarak da verilir. Biz, önemli birkaç
adla yetinece¤iz. 

Aisopos (Ezop): Aisopos (Ezop), MÖ VI. yüzy›lda yaflad›¤› varsay›lan eski Yu-
nan masalc›s›d›r. Kendi ad›yla an›lan hayvan masallar›yla ünlenen Ezop’un haya-
t›yla ilgili bilgeler kesin de¤ildir. MÖ 620’de do¤up MÖ 560’da öldü¤ü de söylen-
mektedir. Onun do¤du¤u ve yaflad›¤› yerler de tart›flmal›d›r. Bir söylentiye göre
Trakya’da do¤mufl, bir süre köle olarak Samos adas›nda yaflam›flt›r. Serbest b›rak›-
l›nca yapt›¤› bir yolculuk s›ras›nda öldürülmüfltür. Baflka bir söylentiye göre de,
bugünkü Emirda¤ ilçemizin yak›nlar›ndaki Amorium kentinde do¤up orada büyü-
müfltür.

Aisopos’un kendi ad›yla ünlü olan masallar›n› kendisinin yazd›¤› konusunda
elimizde güvenilir bir kan›t yoktur. Ona mal edilen masallar›n bilinen en eski der-
lemesi, MÖ VI. yüzy›lda Phaleroslu Demetrius taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu derle-
me daha sonra I. yüzy›lda Latince ve Yunanca olarak yeniden yaz›l›r. Aisopos ma-
sallar›n›n kitap hâline getirilmesi ise XIV. yüzy›la rastlar. Maximus Planutes, Aiso-
pos masallar›n› gerçek hayat›n art›klar› olarak de¤erlendirir. Pertev Naili Boratav
ise Aisopos masallar›n›n kayna¤›n› Mezopotamya anlatmalar›na ba¤lar. Kemal
Ça¤dafl da Aisopos masallar›n›n kayna¤›n›n Do¤u oldu¤unu, buradan da Yunan-
caya çevrildi¤i düflüncesindedir. Aisopos masallar›, Bat›da Aristophanes, Socrates
ve Demetrius taraf›ndan çeflitli flekillerde de¤erlendirilmifltir.

Aisopos dilimize Nurullah Ataç taraf›ndan, Aisopos Masallar› ad›yla (‹stanbul
1974) kazand›r›lm›flt›r. Aisopos’la ilgili dikkati çeken bir çeviri de MÖ I. yüzy›lda
yaflayan Phaedrus (Fedr)’un kendi diline yapt›¤› çevirinin Türkçeye aktar›lmas›d›r.
Türkan Uzel’in Ezop Masallar› ad›yla çevirdi¤i eser, en iyi çal›flmalardan biridir.
Yeri gelmiflken flunu da ekleyelim: G. I. Phaedrus, ayn› zamanda Aisopos gibi bir
masal flairidir. 

Jean de La Fontaine: Fransa sahas›nda yetiflen masalc›lar›n bafl›nda Jean de La
Fontaine (1621-1695) gelmektedir. Baflkalar› taraf›ndan haz›rlanan ve fabl (hayvan
masal›) türünde oluflan masallar›n büyük ço¤unlu¤u da ona ba¤lanarak anlat›lm›fl-
t›r. Daniel Mornet, onun masallar›n›n kökenini Greklerin Aisopos ve Latinlerin
Pheadrus’unda araflt›r›lmas› gerekti¤ini belirtir. La Fontaine’in masallar› sadece ço-
cuklara de¤il büyüklere de seslenmektedir. Bugün hemen hemen bütün dünya dil-
lerine çevrilmifltir. 

Bizdeki ilk La Fontaine çevirileri fiinasi ve Ziya Pafla ile bafllar. 
La Fontaine masallar›n›n bir bölümü Orhan Veli Kan›k taraf›ndan, La Fontai-

ne’nin Masallar› ad›yla (‹stanbul 1948) çevrilmifltir. Masallar›n tamam›n› ise Saba-
hattin Eyübo¤lu La Fontaine / Masallar ad›yla (‹stanbul 1969) çevirmifltir.

Grimm Kardefller: Jakob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm
(1786-1859) Kardefller, Alman masallar›n› derlemifller ve daha sonra ilk metinleri
iki cilt hâlinde (1812, 1815) yay›mlam›fllard›r. Bu kitaplar yay›mlan›ncaya kadar
masallar›n bilimsel olmad›¤› düflüncesi yayg›nken bu eserlerle birlikte masallar›n
bilimselli¤i de gündeme gelmifltir. Çocuklar için pek çok çevirisi yap›lan Grimm
Kardefller’le ilgili en dikkati çekici Türkçe çeviri, Ülkü Tamer’in fliir diliyle aktard›-
¤› fieytan’›n Alt›nlar› (‹stanbul 1970) adl› masal kitab›d›r. 
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Alman Grimm Kardefller masallar› derlemeyi bafllat›r ve onlara bilimsel aç›dan
yaklaflmay› gelifltirirken yine Alman Johann Gottfried Herder masallar›n e¤itici yö-
nü üzerinde durmufltur. Theodor Benfey ise karfl›laflt›rmal› masal araflt›rmalar›n›
bafllat›r.

Hans Christian Andersen: 1805-1875 y›llar› aras›nda yaflayan Andersen, ünlü
bir Danimarkal› yazar olup roman, gezi kitab›, biyografi ile fliir alanlar›ndan sonra
masal yaz›c›l›¤›nda karar k›lm›flt›r. Halktan dinlenilenlerin az da olsa ifllenerek ya-
z›ld›¤› bu masallar ilk defa Çocuklara Masallar ad›yla (1835) yay›mlanm›flt›r. Gün-
lük dili kullanarak genifl kitlelere ulaflan Andersen ad›na, ülkesi her y›l verilmek
üzere bir de madalya sunma gelene¤ini bafllatm›flt›r. 

Avrupa masallar› daha ilk ça¤lardan bafllayarak geliflmifl, yüzy›llarca anlat›lan bu masallar
ayn› zamanda da yaz›ya geçirilmifltir. Ancak bu masallar hep e¤lenmek veya ders almak
için dinlenilmifltir. Acaba bu masallar baflka ne gibi bir görevi yüklenebilirdi?

BAfiLANGICINDAN XX. YÜZYILA KADAR TÜRK 
MASALLARI 
Atalar›m›z›n, do¤rudan masal kitab› olarak adland›raca¤›m›z ilk kitaplar›n›n tarihi
oldukça geçtir. ‹lk kitaplar daha sonra girilen yeni dinlerle ilgili metinlerin çeviri-
lerinden oluflmaktad›r. 

‹slamiyet Öncesinin Önemli Eserleri 
Bu bölümde yer alacak olan eserlerin ço¤unlu¤unu dinî metinler oluflturmakta-
d›r. Burada Türklerin kabul ettikleri dinlerin kitaplar›nda yer alan ve insanlar› iyi-
lik ve do¤rulu¤a yönlendirmeyi amaçlayan hikâyeler bir masal motifi zenginli¤i
ile verilmifltir. 

Altun Yaruk: VIII-IX. yüzy›la ait bir eser olup Çinceden Uygurcaya çevrilmifl-
tir. Buda’n›n hayat› ve menk›beleri ile Budizmin esaslar›n› ö¤reten bir eserdir. Ki-
tap, ilk defa, W. Radloff ve S. Malof taraf›ndan 1913-1917 y›llar› aras›nda yay›mlan-
m›flt›r. Saadet Ça¤atay eserin bir k›sm›n›, Ceval Kaya ve Peter Zieme tam metnini
yay›mlam›fllard›r. Üç prens ve bir aç parsla ilgili olarak anlat›lan hikâye masal özel-
liklerini göstermesi bak›m›ndan de¤erlidir.

Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi: X. yüzy›la ait olan eseri ilk
defa C. Huart (1914), Türkiye’de ise Hüseyin Nam›k Orkun (1940) yay›mlam›flt›r.
Kitab›, James Russell Hamilton Frans›zcaya çevirmifl, Vedat Köken de dilimize ka-
zand›rm›flt›r. Hikâye, Sanskrit kaynakl› metinler aras›nda en çok masal özelli¤i ta-
fl›yanlar aras›ndad›r. 

Kuanfli im Pusar: Asl› Sanskritçe olup Çinceden Uygurcaya çevrilmifltir. Ancak
çevirinin ne zaman ve nerede yap›ld›¤›na dair elimizde bilgi yoktur. Metnin XIII.
yüzy›la ait oldu¤u tahmin edilmektedir. Eser, ilk defa W. Radloff taraf›ndan 1911
y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Türkçe çevirisini ise fiinasi Tekin yapm›flt›r (1960).”Ses ‹fli-
ten ‹lah” adl› hikâye soru-cevap yöntemiyle anlat›m›n güzel bir örne¤idir. Hikâye-
de, ruhani bir kahraman›n çeflitli varl›klara yard›m etmesi konu edilmifltir.

Türkisch Turfantexte: Turfan kaz›lar› sonucunda bulunan metinler, W. Bang,
A. von Gabain, R. Rachmeti (Arat) ve T. Kowalski taraf›ndan 10 cilt olarak yay›m-
lanm›flt›r. Metinler aras›nda fieytan Atavaka’n›n Burkan’la (10. ciltte) olan savafl›n›
anlatan parça, masal özellikleri tafl›maktad›r. Söz konusu metin, von Gabain tara-
f›ndan yay›mlanm›fl olup Budizmin esaslar›n› anlatmaktad›r.
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Uigurica: Uygur dönemine ait Budist metinler Prof. F. W. K. Müller taraf›n-
dan dört cilt olarak yay›mlanm›flt›r. Çafltani Bey Hikâyesi, Maymunlar Beyi Hikâ-
yesi, Dantapali Bey Hikâyesi ve Mukaddes Tavflan Hikâyesi masal özellikleri gös-
termektedir.

Türkçe Mani El Yazmalar›: Yazmalar, Do¤u Türkistan’›n Turfan ilinin Hoça
harabelerinde yap›lan kaz›lar sonucunda bulunmufltur. A. von le Coq taraf›ndan
1919 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Dinî (Maniheizmin esaslar›) nitelikte bir eserdir. Yer
alan bir hikâyedeki ürpertici olaylar metne masal havas›n› vermektedir. 

Mevlâna’dan Giritli Aziz Efendi’ye Masallar›m›z 
Mevlâna: Mevlâna’n›n 26300 beyitlik Mesnevi’sinde f›kralar›n yan› s›ra hayvan ma-
salar›na da yer verilmifltir. Bunlardan baz›lar›, baflta Mehmet Önder ve Mehmet Se-
ren olmak üzere de¤iflik kalemlerle yay›mlanm›flt›r. Ayr›ca konuyla ilgili çal›flmalar
da yap›lm›fl olup bunlardan ikisini afla¤›ya al›yoruz: 

Özgün Baykal, haz›rlad›¤›, Mevlâna’n›n Mesnevisi’ndeki Hayvan Hikâye ve Mo-
tifleri (Ankara 1959-1960) adl› doktora teziyle ayn› ad› tafl›yan makalesi (fiarkiyat
Mecmuas›, (5), 1964, 23-30) konumuzla ilgilidir. 

Saim Sakao¤lu’nun, “Mesnevi’deki Hikâyelerin Kaynaklar› ve Tesirleri” (Sel-
çuk Üniversitesi I. Mevlâna Kongresi /Tebli¤ler, 3-5 May›s 1985, Konya 1986, 105-
1113; Masal Araflt›rmalar›, Ankara 1999, 183-190) adl› bildirisi de konuyla yak›n-
dan ilgilidir.

Mesnevi’den ald›¤›m›z masal; Pançatantra, Kelile ve Dimne ve Aisopos’ta da
vard›r. 

“Bir çiftçinin beli yaral›, karn› bofl, ar›k bir efle¤i vard›. Gecelere kadar otsuz
kayal›klarda dolafl›r dururdu. Yak›ndaki bir ormanda da, ifli gücü avlanmak olan
bir aslan vard›. Art›klar›yla da baflka hayvanlar geçinirdi. Aslan bir fil ile savafl-
m›fl, zay›f düflmüfltü. Bir tilkiye bir efle¤i kand›r›p getirmesini, ancak onun etiyle
iyileflebilece¤ini, artanlar›yla da kendilerinin doyaca¤›n› söyledi. Tilki hemen o
zay›f efle¤in oldu¤u yere gitti ve bin bir hile ile onu kand›r›p aslan›n yan›na getir-
di. Efle¤in yaklaflt›¤›n› gören aslan heyecanlan›p vakitsiz hücum edince eflek kaç-
maya bafllad›. Aslan ise ona yetiflemedi. O, tilkiye efle¤i tekrar getirmesini emretti.
Tilki efle¤in yan›na var›nca ondan çok a¤›r sözler iflittiyse de kurnazl›k ve hilekâr-
l›¤›n› göstererek onu tekrar aslan›n yan›na getirdi. Zaten açl›ktan gücü kalmayan
eflek böyle ölmektense öyle ölmek daha iyidir diyerek tilkinin vaat etti¤i yeflilliklere
geldi. Aslan hemen efle¤i parçalay›verdi. Biraz yedikten sonra su içmek için ›rma-
¤›n kenar›na gitti. Tilki de f›rsat› de¤erlendirip efle¤in ci¤eriyle yüre¤ini yedi. Aslan
dönüflünde ci¤er ile yüre¤i bulamay›nca ne oldu¤unu tilkiye sordu. O da, eflekte
hiç ci¤er veya yürek olsayd› buralara bir daha gelir miydi, diye cevap verdi.” (Mes-
nevi V 1974: 191-236).

Dâstan-› Ahmed Harami: XIII. yüzy›l›n eserlerinden oldu¤u tahmin edilmek-
tedir. As›l nüshas› kay›p olup flairi de bilinmemektedir. Mesnevi tarz›nda yaz›lm›fl
olup 816 beyittir. ‹lk 26 beyitte Allah, Peygamber ve halifeler övüldükten sonra as›l
konuya geçilmektedir. Eser alt› ‘meclis’ten oluflmaktad›r.

Eser, Ahmet Talat Onay taraf›ndan Dâstan-› Ahmet Haramî (1933 ve 1946) ve
Halis Akayd›n taraf›ndan da Ahmet Harami Destan› (1974) adlar›yla yay›mlanm›flt›r.

Bir yol kesici, eflk›ya olan Ahmed Harami, büyü ve ilm-i nücum’da mahareti
olan birisidir. Hikâyenin sonunda bafl› kesilerek öldürülür. Türkiye’deki sözlü
anlatmalarda “Haramibafl› Ahmet” ad›yla bilinmektedir. Eserden k›sa bir parça
afla¤›dad›r:
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Me¤er kim ol zamanda bir harâmî
Dirüp devflürmüflidi çok harâm›
[Me¤er o zamanlarda bir haydut, birçok haram fleyi kendinde toplam›flt›]

Özi gürbüz-durur yavlak bahâdur
Bahâd›rl›k yol›nda gey bahâdur
[Kuvvetli ve çok yi¤it kifli olunan, yi¤itli¤iyle de çok tan›nan bu haydut ]

Bilürdi sihr ilminden be-gâyet
Nücûm ilminde de kadirdi gayet
[Ayn› zamanda sihirden de fazlas›yla anlar ve y›ld›z ilminde de kudretli bir kifli 
say›l›rd›]

Ger efsûn ok›yup bir gez üreydi
Olokdem ay› gökden indüreydi
[E¤er efsun yap›p bir kere üfleseydi, ay› bile hemen o dem gökten indirme¤e
gücü yeterdi]

Ali Bu-sîne ilminden bilürdi
fiehâbüddin’e ol hizmet k›lurd›
[‹bni Sina’n›n ilminden anlard›, fiehabettin’e de o hizmet ederdi]

K›l›ç salsa bin ere depineydi
Ka¤an aslan gibi kim çap›nayd›
[K›l›ç sallad›¤› zaman bin kifliyi yerde ç›rp›nd›ran ve kükremifl aslanlar gibi hü-
cum eden] (Akayd›n 1974: 38, 39).

Lâmiî Çelebi: XVI. yüzy›l›n önde gelen divan flairi ve tezkire sahibi Bursal› Lâ-
miî Çelebi’nin (1472-1532) bafllay›p o¤lu Abdullah’›n tamamlad›¤› Mecmaü’l-Letâ-
if’te halk anlatmalar›n›n de¤iflik örneklerine rastlanmaktad›r. Eserin as›l önemi hay-
van masallar›n›n yan› s›ra, ‘‹çindekiler’ diye alg›layabilece¤imiz bir listede, âdeta
bir s›n›flama yap›l›yor olmas›d›r. Ancak bu durum bask›larda görülmemekte bölüm
say›lar›n›n altlar›nda verilmektedir.

Letâifnâme olarak da bilinen eserin Atatürk Üniversitesi nüshas› üzerinde Nur-
do¤an Savran taraf›ndan haz›rlanan ve henüz yay›mlanmam›fl olan bir yüksek li-
sans tezi vard›r. Eserdeki halk anlatmalar›n›n baz›lar›, Yaflar Çal›flkan taraf›ndan,
Lâtifeler (1978) ad›yla yay›mlanm›flt›r. Çal›flkan, daha sonra Latîfeler ad›yla yay›m-
lad›¤› yeni bask›lar›nda (1994, 1997) dördüncü bölümdekilerden baz› anlatmalar›
ahlak d›fl›l›¤› sebebiyle atlamak zorunda kalm›flt›r. Mecmaü’l-Letâif’te bir birçok
masal metni bulunmaktad›r. Bunlardan günümüzde sözlü kaynaklarda hala yaflan-
lar da vard›r (iki örnek için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 5.1.-2.).

‹bni Sina: ‹bni Sina’n›n hayat›n› konu alan anlatmalar aras›nda masallaflm›fl ve
halk hikâyesi flekline girmifl olanlar› da vard›r. Konu ile ilgili ilk yazma XVI. yüzy›-
la, ilk basma nüsha ise XIX. yüzy›l›n ortas›na aittir (bir masal örne¤in için bkz. Ek:
Metinler böl. Metin 6). Dervifl Hasan Mehdi taraf›ndan XVII. yüzy›lda yaz›ld›¤› tah-
min edilen K›ssa-i Ebû Sinâ ve Ebû’l-Hâris (Esrar-› Hikmet) adl› nüsha en eskisidir.
Eserin bafllang›ç k›sm›nda bitirilifl tarihi olarak 1001 (1592) yer almaktad›r. 

Seyyid Ziyaeddin Yahya’n›n Gencine-i Hikmet adl› yazmas› 1629 y›l›nda ta-
mamlanm›fl olup, bir mukaddime, dört bölüm ve bir hatimeden oluflmaktad›r.
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Hâzâ Hikâyet-i Ebû Âli Sînâ ad›n› tafl›yan üçüncü yazma da XVII. yüzy›la ait
olup müstensihi bilinmemektedir. Eserin, ‹stanbul (1848, 1866, 1874, 1879, 1885)
ve Bulak’ta olmak üzere ondan fazla bask›s› yap›lm›flt›r. Bunlar›n hemen hemen
tamam›nda Gencine-i Hikmet’ten yararlan›lm›flt›r. 1873-1906 y›llar› aras›nda Rus-
ya’da da alt›; 1880 ve 1888 tarihlerinde de Arapça iki bask›s› yap›lm›flt›r.

Giritli Aziz Efendi: Giritli Aziz Efendi taraf›ndan yaz›lan Muhayyelat adl› eser
her biri ‘hayal’ ad›yla an›lan üç uzun hikâyeden oluflmaktad›r. Eserin üç yazmas›
ve çok say›da basma nüshas› bulunmaktad›r. Bunlar›n asl›n›n da Muhayyelat-› Le-
dünn-i ‹lahi adl› yazma oldu¤u düflünülmektedir. Muhayyelat’›n ilk bask›s› 1852
y›l›nda yap›lm›flt›r. Muhayyelat’taki üç hayalden ikincisi, Gibb taraf›ndan The His-
tory of Jewad ad›yla ‹ngilizceye de çevrilmifltir. Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Muhay-
yelat’la ilgili de¤erlendirmesi son derece önemlidir. Do¤u ve Bat› hikâyelerinin de-
¤erlendirildi¤i bu yaz›n›n ilgili k›sm›n› afla¤›ya al›yoruz:

“Muhayyelat’ta Do¤u hikâyecili¤inin büyük bir taraf› olan ve Hindistan’dan
gelen hayvan hikâyeleri bulunmad›¤› gibi, Arap halk hikâyecili¤inin en büyük ta-
raf›n› yapan hilekâr ve h›rs›z hikâyeleri de yoktur. Daha ziyade t›ls›m, büyü ve ta-
biatüstü mahlûklar etraf›nda dolaflan üçüncü hayalin tasavvufî çeflnisi, bir de¤i-
fliklik getirir... Muhayyelat birkaç hususiyeti ile örneklerinden ayr›l›r. Bunlar›n bi-
rincisi hikâyenin hayallere taksimidir. [Baflka bir özelli¤i de] az çok yerli olmas›-
d›r. Aziz Efendi’nin hikâyelerinde, vak’a nerede geçerse geçsin, sokak ve mahalle
ismi, örf ve âdet, giyim ve kuflam daima XVIII. as›r ‹stanbul’udur. Konuflma ise,
bazen modern bir hikâye hissi verecek kadar fle’niyete yak›n çizgiler ile doludur.”
(Tanp›nar 1979:155-156). 

Avrupa’da Türk Masal Kitaplar› 
M. Digeon: Fransa Kral› XVI. Lui’nin sekreteri olan. M. Digeon taraf›ndan haz›rla-
nan eser iki cilttir: Nouveaux Turc et Arabes. Nouveaux Turc et Arabes adl› eser,
Türk bilim dünyas›na Saim Sakao¤lu taraf›ndan tan›t›lm›flt›r. Bu eser, Türk hayran-
l›¤›n›n Türklere karfl› uyanan merak›n bir sonucu gibidir. Eserin birinci cildinde
halk anlatmalar›yla ilgili örneklere yer verilmezken ikinci cildinde befl masal met-
ni bulunmaktad›r. Bunlardan üçü Türklere, ikisi ise Araplara aittir. Halil (1-54), Le
Dervische (Dervifl) (121-146), Le Marchand de Chirvan (fiirvanl› Tüccar) (161-164)
adl› Türk masalar› oldukça uzundur. Alaeddin (55-120) ile Le Cady le Volnar (Ka-
d› ile Volnar) (147-160) Araplara aittir. 

Türk masallar›n›n bat›l› bir devlet adam›n›n sekreteri taraf›ndan Frans›zcaya
çevrilmesi oldukça önemlidir. Bu metinleri, Bat›da yay›mlanan Türk masallar›n›n
ilk örneklerinden sayabiliriz. Ancak, Recep K›r›kç›’n›n yay›mlad›¤› fiark Masallar›
(‹stanbul 1992) adl› derlemedeki bir notta (s. 17), Dervifl masal›na benzeyen bir
masal›n Kelile ve Dimne’de de yer ald›¤› kay›tl›d›r. 

F. Wilhelm Radloff: Rus Türkolo¤u F. Wilhelm Radloff, Türk boylar› aras›nda
yapt›¤› halk edebiyat› derlemelerini Proben der Volksliteratur der Türkischen
Stämme adl› on ciltlik eserde toplar. Eserin birinci cildi 1866 y›l›nda yay›mlan›r.
Abakan Tatarlar› ve Karagas boylar›na ait derlemeleri içine alan sonuncu cilt ise
1907 y›l›nda bilim dünyas›n› hizmetine sunulur. Osmanl› Türklerine ait olan seki-
zinci cilt ise ö¤rencisi Macar Türkolog Ignác Kúnos taraf›ndan 1899 y›l›nda yay›m-
lanm›flt›r. Bu ciltte, halk hikâyeleri, Nasreddin Hoca f›kralar›, türküler ve Karagöz
oyunlar›n›n yan›nda bir tekerleme ve 25 masal metni de verilmifltir. Bu masallar ilk
derlemelerimiz olmas› bak›m›ndan önemlidir. Sekizinci cilt, Saim Sakao¤lu ve Me-
tin Ergun taraf›ndan günümüz Türk harflerine aktar›larak 1997 y›l›nda yay›mlan-

352.  Ünite  -  Mot i f ,  Söz  Kal ›p lar ›  ve  Masal  K i taplar ›



m›flt›r. Proben’in öbür ciltlerinin baz›lar›nda da masallara yer verilmifltir. Mesela 1.
ciltte sekiz, 3. ciltte on üç, 6. ciltte 12 masal yer almaktad›r.

Ignác Kúnos: Türk masallar› üzerinde en çok çal›flan araflt›r›c›lardan birisi de
Ignác Kúnos’tur. Kúnos, Türkiye’de bulundu¤u y›llarda derlemelerin yan› s›ra ko-
nu ile ilgili çeflitli de¤erlendirmeler de yapar. Kúnos, Türkiye’de yapt›¤› bu derle-
meleri daha sonra iki cilt hâlinde yay›mlar: Oszman-török nepköltesi gyujtemeny I,
Budapeflte 1887, II, Budapeflte 1889.

Oszman-török Nepmesek (Osmanl› Türklerinin Nesirleri) ad›n› tafl›yan birinci
cildin tamam› masallara ayr›lm›flt›r. Oszman-török nepmesek es nepdalok (Osmanl›
Türklerinin Nesirleri ve Naz›mlar›) ad›n› tafl›yan ikinci ciltte ise 14 masal metninin
yan› s›ra 278 bilmece, 401 mâni, 151 türkü, 19 katar hâlinde bekçi mânileri yer al-
maktad›r. 

Kúnos’un derledi¤i masallar de¤iflik zamanlarda ülkemizde de yay›mlanm›flt›r.
Bunlardan ikisi hat›rlat›lacakt›r: Türk Masallar› (Gani Yener), ‹stanbul 1987; Os-
manl› Dönemi Türk Halk Masallar› I (Meral Ozan), Ankara 2009.

Sebastian Beck: Beck, üç Türk halk anlatmas›n› küçük kitaplar hâlinde Al-
mancaya çevirmifltir: Ahmeds Glück, 1917; Tscengi Dilaver, 1918; Die Geschichte
vom Rauber und dem Herrn Richter (Ugru ile Kad› Hikâyesi), 1920.

Kitaplar›n hepsi Heidelberg’de yay›mlanm›flt›r. ‹lk kitap 1912 y›l›nda K. D. im-
zas›yla yay›mlanan kitaptaki Ahmet’in Saadeti adl› masaldan al›nm›flt›r.

Theodor Menzel: Menzel, Beck’e göre daha farkl› kitaplar seçmifl, âdeta külli-
yat haz›rlam›fl gibidir: Billur Köschk (Der Kristall-Kösk),1923. Kitapta Türkçede Bil-
lur Köflk Masallar› ad›yla bilinen 14 masall›k külliyat Almancaya çevrilmifltir. 

Der Zauberspigel, 1924. Bu çal›flmada yer alan 14 masal için yazar ‘ilk defa top-
lanm›fl’ bilgisini veriyorsa da derleme bilgilerine yer vermemifltir.

Her iki eser de Hannover’de bas›lm›fl olup Türkische Märchen (Türk Masallar›)
dizisinin birinci ve ikinci kitab› olarak yay›mlanm›flt›r. ‹kinci eserdeki 14 masal
Menzel taraf›ndan derlenmifl olup kaynak kifliler hakk›nda bilgi verilmemifltir. 

Otto Spies: Türkische Märchen (Köln 1957). Eserde 60 masala yer verilmifltir.
Masal metinleri farkl› kaynaklardan bir araya getirilmifltir: Billur Köflk, (‹stanbul
1341), Türk Masallar› (K. D.), ‹stanbul Masallar› (N. Tezel), Evvel Zaman ‹çinde
(E. C. Güney), Yürükler ve Köylülerde Hikâyeler Masallar (Y. Z. Demircio¤lu),
Anadolu A¤›zlar›ndan Toplamalar (A. Cafero¤›lu), Do¤u ‹llerimiz A¤›zlar›ndan
Toplamalar (A. Cafero¤lu). 

Amerika Birleflik Devletlerinde Türk Kitaplar› 
Yeni Dünya’da Türk masallar›na karfl› olan ilginin bafllama tarihi 1950’li y›llar›n ön-
cesine kadar götürülebilir. Makaleler boyutunda bafllayan bu çal›flmalar daha çok
dünya masallar›yla ilgili antolojilerle sürüp gitmifltir. Afla¤›da bu antolojilerin en es-
kilerinden birini verip baz› kiflilere geçece¤iz.

Milton Rugoff: A Harvest of World Folktales (New York 1946).
Arabian and Turkish bafll›¤› alt›nda (s. 134-178) verilen on befl masal›n yedisi

(s. 165-168), Türk masallar›d›r. Bu masallar›n alt›s› Tales from Turkey (Londra
1914)’den al›nm›flt›r.

Selma Ekrem: Turkish Fairy Tales ( Princeton 1964).
S. Ekrem, ünlü flair ve yazar›m›z Recaizade Mahmut Ekrem’in torundur. Çocuk-

lu¤unda büyüklerinden dinledi¤i masallar› y›llarca sonra bir kitapta toplayarak k›-
tadaki ilk Türk masallar› kitab›n› yay›mlar. Kitapta 12 masal yer almaktad›r.
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Warren S. Walker: Asl›nda ‹ngiliz edebiyat› ö¤retim üyesi olan W. Walker,
Türk meslektafl› Ahmet Edip Uysal ile masal derlemelerine bafllar, kitaplar yay›m-
lar, en önemlisi bir de arfliv kurar: Archive of Turkish Oral Narrative (Türk Sözlü
Anlatmalar Arflivi). Arfliv, Texas Eyalet’inin Lubbock flehrindeki Texsas Tech Uni-
versity’nin içinde yer almaktad›r. 

Tales Alive in Turkey (Cambridge 1966): W. Walker’›n A. E. Uysal ile birlikte ha-
z›rlad›¤› eser yedi bölümden oluflmaktad›r. Kitapta 63 masal metninin yan› s›ra f›k-
ra metinlerine de yer verilmifltir. Ayr›ca masallar›n tip, motif numaralar› ile anlat›-
c›lar› hakk›nda da bilgi vard›r.

More Tales Alive in Turkey (Lubbock 1992): Eser, dokuz bölümden oluflmakta-
d›r. Kitapta 41 masal, hikâye, efsane ve f›kraya yer verilmifltir.

A Turkish Folktale / The Art of Behçet Mahir (Newyork-Londra 1996): Her ne
kadar kitab›n ad›nda folktale (halk masal›) kavram› geçiyorsa da Erzurumlu med-
dah Behçet Mahir’in hayat› ve ondan al›nan Hamzai Sahipk›ran Hikâyesi’nin met-
ni yer almaktad›r.

Barbara K. Walker: Efli Warren Walker’›n, meslektafl› A. E. Uysal ile kurdu¤u
arflivin müdürlü¤ünü yürütmüfltür. Uzun y›llar ülkemizde masal derlemeleri yap-
m›flt›r. Kitaplar›n›n baz›lar› çocuklara yöneliktir.

Once There was and Twice There wasn’t (Chicago 1968): Kitapta yedi masal
metni yer almaktad›r.

A Treasury of Turkish Folktales for Children (Ankara 1988): Kitapta 34 masal
metni yer almaktad›r.

Turkish Folktales for Children (Ankara 1989): 41 masal metninin yer ald›¤› eser
ABD’de haz›rlanm›fl, Türkiye’de bas›lm›flt›r. Bunlar›n ilk 30’u f›kra ve Kelo¤lan ma-
sallar› olup kalanlar› ise Köro¤lu destan›n›n kollar›n›n özetidir.

The Art of Turkish Tale I (Lubbock 1990), II (Lubbock 1993): Birinci ciltte bir te-
kerleme ile 50 masal ve f›kra, ikincisinde ise 81 masal ve f›kra metni yer almaktad›r.

Amerika Birleflik Devletlerinde Türk masallar›na ilginin geç bafllamas›n› nas›l aç›klayabi-
lirsiniz?

XX. YÜZYILDA TÜRK MASALLARI 

‹lk Çal›flmalar 
‹. fiinasi’nin, Ziya Pafla’n›n, Nam›k Kemal’in, Ahmet Mithat Efendi’nin, hatta Reca-
izade Mahmut Ekrem’in masallarla ilgili küçük yöneliflleri vard›r. Bu, biraz da ede-
biyat›m›z›n Bat›’ya aç›lmas›n›n kaç›n›lmaz bir sonucudur. 

XX. yüzy›l›n bafllar›nda, Türk Yurdu dergisinde yer alan birtak›m ‘yapma ma-
sallar’ da bu geliflmelere h›z kazand›rmasalar bile, ‹zzet Ulvi “Türk Masallar›” ve
Ahmeto¤lu Kum, “Yörük Masal›” bafll›klar› alt›nda yay›mlad›klar› örneklerle masal
kavram›n›n yerleflmesinde yard›mc› olmufllard›r. 

Ziya Gökalp: Asl›nda bir sosyolog olan Ziya Gökalp, Türk kültürü ve medeni-
yetiyle ilgili çok de¤erli eserler vermifltir. 48 y›ll›k ömründe Türk mitolojisinden
halk hikâyesine, gelene¤ine, görene¤ine kadar pek çok konu ile ilgilenmifltir.
Onun ilgilendi¤i dallardan biri de masallar›m›zd›r. Gökalp’›n masalc›l›k cephesini
üç bafll›k alt›nda toplayabiliriz: 

1. Türk masallar›n› nazma çekmifltir: Büyük ölçüde mensur olan masal metin-
leri Ziya Gökalp taraf›ndan fliir diliyle yeniden yaz›lm›flt›r. Böylece okuyucunun
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masallara karfl› olan ilgisi daha da artm›flt›r. Ayr›ca ülkenin içinde bulundu¤u kar-
mafl›k durum Gökalp’›n masallar› nazma çekmesinde de etkili olmufltur. Alageyik,
Polvan Veli, Ülker ile Ayd›n onun nazma çekti¤i önemli masallardan baz›lar›d›r.
Gökalp bu tür masallar› daha sonraki y›llarda K›z›lelma adl› kitab›nda bir araya ge-
tirmifltir.

2. Türkiye’de ö¤rendi¤i masallar› yazm›flt›r: Ömrü boyunca Türk halk›n›n ara-
s›ndan hiç ç›kmayan Gökalp pek çok da masal derlemifltir. Hiç flüphesiz o, dinle-
di¤i masallar› deftere yazm›fl veya akl›nda tutmufltur. Çünkü onun dönemindeki
derleme imkânlar› çok s›n›rl›d›r. Gökalp derledi¤i masallar›n büyük bir k›sm›n› Kü-
çük Mecmua’da yay›mlam›flt›r. Söz konusu masal metinlerinin ço¤unlu¤u Diyarba-
k›r’dan, birkaç› da Anadolu’nun de¤iflik bölgelerinden derlenmifltir. Kelo¤lan ve
Küçük Hemflire bunlardan iki örnektir. O, daha çok yak›nlar›ndan dinledi¤i masal-
lar› daha sonra kaleme alm›flt›r. Küçük Mecmua’da yay›mlad›¤› masallar› afla¤›da-
ki gibi s›n›fland›rabiliriz:

a. Manzum olanlar: Küçük Hemflire, Kolsuz Han›m gibi.
b. Naz›m-nesir kar›fl›k olanlar: Kelo¤lan, Nar Tanesi yahut Düzme Kelo¤lan,

Pekmezci Anne gibi. 
c. Mensur olanlar: Tembel Ahmed, Ku¤ular, Keflifl Ne Gördün, Y›lan Bey ile Pel-

tan Bey gibi. 
Ziya Gökalp Küçük Mecmua’da yay›mlad›¤› masallar› daha sonra Alt›n Ifl›k ad-

l› kitab›nda bir araya getirmifltir.
3. Gökalp’›n derleme ile ilgili görüflleri: Halk edebiyat› araflt›r›c›lar› için sözlü

kültürün önemi büyüktür. Yaz›l› kültür de¤erleri bafl›na bir ifl gelmedi¤i sürece her
zaman de¤erlendirilebilme flans›na sahiptir. Ancak sözlü kültür insanla gelmekte
ve onunla gitmektedir. Gökalp bu konuyu bildi¤i için derleme ile ilgili görüfllerini
aç›klamaktan geri kalmam›flt›r. Kenneth Goldstein’in haz›rlad›¤›, Ahmet Edip Uy-
sal’›n Türkçeye çevirdi¤i Sahada Folklor Derleme Metotlar› adl› kitapta verilen der-
leme bilgileriyle Ziya Gökalp’›nkiler aras›nda hemen hemen hiçbir fark yoktur. O,
özellikle masallar›n derlenmesine okuyucunun ilgisini çekmek ister. Konunun da-
ha iyi anlafl›labilmesi için ilgili bölümü afla¤›ya al›yoruz:

Çünkü masal›n kendine mahsus tabirleri, kendine mahsus lisan› vard›r. Ma-
sallar› hususi tabirlerle, hususi flivesiyle nakleden ancak ocaktan yetiflme masalc›-
lard›r. Masalc›lar eski ozanl›¤›n kad›nlarda devam eden k›sm›d›r. Ozanl›k baba-
dan o¤ula kald›¤› gibi, masalc›l›k da anadan k›za intikal eder. Erkek masalc›lar
varsa da, ekseriya masalc›lar kad›n cinsindendir. Masalc›, kendi sahas›nda bir
nev’i sanatkârd›r. A¤z›ndan ç›kan her kelime yerinde kullan›lm›flt›r. Bu gibi ma-
salc›lar›n bir kelimesini bile de¤ifltirmemelidir. Masal a¤›zlardan nas›l ç›karsa ay-
nen zabtedilmelidir. Hakiki bir masalc›n›n iki üç masal› baflkalar›ndan al›nacak
binlerce masala müreccahd›r [masaldan üstündür]. Binaenaleyh halk›yyatç›lar
bir hakiki masalc›ya tesadüf ettiler mi, onun bütün masallar›n› zabtederler [kay-
dederler]. Baflkalar›ndaki masallara kulak bile asmazlar.(Sakao¤lu 1999:38).

Görüldü¤ü gibi Gökalp derleme konusunda çok önemli bilgilere sahiptir. “An-
cak bu düflüncelerini araflt›rma alan›nda uygulama imkân› bulabilmifl midir?” Soru-
nun cevab›n› yaz›s›n›n devam›ndan verelim: 

Mecmuam›zdaki masallar, maattessüf [ne yaz›k ki] bu usule muvaf›k [uygun]
olarak toplanamam›flt›r. Çünkü bir hakiki masalc› bulamad›k. Mamafih [bunun-
la birlikte] masallara renk veren an’anevi ibareleri [geleneksel söyleyiflleri], tesi-
rat-› mahsuseyi [özel etkileri] aynen zabtettik.
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Derleme yap›lan kifliye yani kaynak flahsa sorulan sorular da önemlidir. E¤er
kaynak flahsa soru sormaz ve sonucu olarak da cevap alamazsak masal derleme-
miz baflar›l› olamaz.

“Bir masal› zabteden, bunu hangi kasaban›n veya köyün ahalisinden ve han-
gi fertten zabdetti¤ini kaydetmelidir. Bu adam, Türkmen mi, Yörük mü, Ç›tak m›,
yoksa bu gibi unvanlara haiz olmayan sadece Türk mü? E¤er henüz boy ve il ha-
yat› yaflayanlardansa, hangi ilden ve hangi boydan oldu¤unu da göstermek laz›m
gelir. Bunu anlayabilmek için sormak usulünü bilmeli. Mesela, ben Cerabluslu bir
Türkmen Be¤i’ne ne oldu¤unu sordum. ‹btida [öncelikle] “Türkmenim” dedi.
“Türkmenler aras›nda sizi baflka Türkmenlerden ne adla ay›r›rlar?” diye sordum.
“Bize ‘Be¤dilli’ derler.” dedi. Anlafl›ld› ki bunlar O¤uz’un Be¤dilli boyuna mensup-
tur. Masal› zabteden, masalc›n›n ilinden, boyundan baflka ictimai [sosyal] vaziye-
tini, seciyesini [karakterini], hüviyetini de deftere kaydetmelidir. Masalc› masal›
kimden alm›fl ve o da kimden alm›fl. Mümkünse bunlar› da zincirleme olarak yaz-
mal›. Ta ki elde edilen bir masal›n hangi zümreye mensup oldu¤u ve hangi flahsi-
yetten geldi¤i tamamiyle malum olsun.” (“Masallar”, 11-12; Makaleler: 269-270).

Gökalp’›n derleme ile ilgili görüfllerini maddelefltirirsek, günümüzde derleme
s›ras›nda sordu¤umuz sorulardan hiç fark›n›n olmad›¤› görülecektir.

1. Kaynak flahs›n ad› ve oturdu¤u idari birim,
2. Bu flah›s Türkmen mi, yoksa Yürük vb. mi oldu¤u,
3. Boy hayat› yafl›yorlarsa, hangi boya mensup oldu¤u, 
4. Kaynak flahs›n,

a.‹ctimai durumu, 
b. Seciyesi,
c. Hüviyeti [ana ve baba adlar›, do¤um yeri ve y›l› kastedilmifl olmal›]

5. Kaynak flah›s bu masal› kimden dinlemifl ve o da kimden dinlemifl.
K. D.: Türk masallar›n› ilk derleyen, bunlar› yaz›ya geçiren ilk Türk olan K. D.

adl› han›m›n kimli¤iyle ilgili bilgiler yok denecek kadar azd›r. 1912 y›l›nda yay›m-
lad›¤› Türk Masallar› adl› kitapta 13 masal metni vard›r. Eser “‹fade” (ön söz) ile
bafllamakta ve “Hitam” (son söz)la son bulmaktad›r. Uzun süre elde edilemeyen
eser ‹brahim Aslano¤lu taraf›ndan yeni harflerimizle yay›mlanm›flt›r (1991). Dili ol-
dukça a¤›r olan kitaptaki baz› masallar daha sonraki y›llarda çeflitli yerli ve yaban-
c› bilginlerin antolojilerinde de yer alacakt›r.

Hamit Zübeyr Koflay: Dokuz Ötkünç ( ‹stanbul 1929). Koflay, 1929 y›l›nda ya-
y›mlad›¤› Dokuz Ötkünç adl› eserinde bir k›sm› efsane olan dokuz metne yer ver-
mifltir. Kitaba ötkünç ad›n›n verilmesi onun dildeki sadeleflme arzusundan baflka
bir fley de¤ildir. Burada flu noktay› da belirtmeliyiz ki, ötkünç masaldan daha çok
anlat› anlam›na gelmektedir.

Ankara Budun Bilgisi (Ankara 1935): 1935 y›l›nda yay›mlanan kitapta sekiz
masal metni bulunmaktad›r. 

Her iki eserin bir baflka özelli¤i de derleme olmas›d›r. Koflay, bu kitab›nda da
halk bilgisi yerine budun bilgisi diyerek dil konusundaki duyarl›l›¤›n› göstermifltir. 

Bahtaver Han›m: Türk Masallar› (‹stanbul 1931).
1930 y›l›nda yay›mlanan bu eserde dokuz masal metni bulunmaktad›r. Ancak

bu metinlerin tespiti konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Buradaki dokuz masa-
l›n bir k›sm› yayg›n bir flekilde anlat›l›rken çok az bir k›sm› da halk aras›nda fazla
bilinmemektedir.
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Masallardan ikisi Otto Spies taraf›ndan Almancaya çevrilmifltir: Türkische
Märchen, 1968.

Ali R›za Yalg›n: Cenupta Türkmen Oymaklar› I, II (1933-1939).
Gaziantep’in Nurda¤› ilçesi ile Silifke’nin K›zkalesi beldeleri aras›nda daha çok

da¤l›k kesimde göçerler aras›nda yap›lan derleme çal›flmalar› daha sonraki y›llar-
da bu ad alt›nda befl kitap olarak; ‹stanbul, Ankara ve Adana’da yay›mlanm›flt›r. Ki-
taplar 1977’de Sabahat Emir taraf›ndan yeniden iki cilt olarak düzenlenerek bilim
dünyas›na sunulur. Bunun da yeni bask›s› 1993 y›l›nda yap›lm›flt›r.

Eserde Çukurova’daki göçerlerin halk kültürüyle ilgili beflikten mezara kadar
olan bütün ürünlerini bulmam›z mümkündür. Halk hikâyesi, f›kra, efsane, halk fli-
iri ve etnografyan›n yan› s›ra masal metinlerine de yer verilir. 

Yusuf Ziya Demircio¤lu: Yürükler ve Köylülerde Hikâyeler - Masallar (‹stan-
bul 1934).

Türkiye’de yap›lan derleme gezilerine kat›lan, sahada tespit etti¤i çeflitli ürün-
leri daha sonraki y›llarda kitap hâline getirenlerden birisi de Yusuf Ziya Demirci-
o¤lu’dur. Onun, an›lan kitab›nda 74 masal metni bulunmaktad›r. Demircio¤lu ay-
r›ca derledi¤i bu masallar› kendi aras›nda s›n›fland›rm›flt›r:

a. [Yürük ve Köylü Hikâyeleri](28 metin),
b. Hayvan Hikâyeleri (32 metin),
c. Masallar (14 metin). 
Suat Salih Asral: Öz Türk Masallar› (Mersin 1935). Mersin Tevfik S›r Gür Lise-

sinde Türkçe ö¤retmeni olarak çal›flan Suat Salih Asral, Anamur, Gülnar, Mut, Silif-
ke, Erdemli, Tarsus ve Mersin merkezden okumaya gelen ö¤rencilerinden derledi-
¤i masallar› 1935 y›l›nda Öz Türk Masallar› ad›yla yay›mlam›flt›r. Eserde 26 masal
metni bulunmaktad›r.

Birinci Kuflak Masal Çal›flmalar› 
Türk masallar›na bilimsel yaklafl›m›, Ziya Gökalp’la bafllatabiliriz. O belki bir öncü
de¤ildir. Ama bu alana öncülük edenlere yol gösterici olarak kabul edebiliriz. 

Pertev Naili Boratav: Di¤er halk edebiyat› ürünlerinde oldu¤u gibi Türk ma-
sallar›n›n derlenmesi ve yay›mlanmas› konusundaki en önde gelen araflt›r›c›lardan
birisi de Pertev Naili Boratav’d›r. O, ayn› zamanda Türk halk edebiyat›n›n ilk dok-
toru, Türk halk edebiyat›n›n ilk ders veren hocas›, Türk halk edebiyat› ile ilgili ilk
arflivin kurucusu ve bu sahada yay›mlanan bilimsel kitaplar›n ilk temsilcisidir. 

Typen türkischer Volksmärchen (Wiesbaden 1953): Bir masal tipleri katalo¤u
olan bu çal›flman›n hayvan masallar›yla ilgili k›sm› 1947 y›l›nda haz›rlanm›flt›r. 1-66
numaralar› içine alan bu k›s›m daha sonra haz›rlanacak olan katalo¤un da çat›s›n›
oluflturmaktad›r. Daha çok Boratav’›n Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesindeki ö¤ren-
cilerinin derlemeleriyle ortaya ç›kan bu katalog, 2500 masal›n incelenmesi sonu-
cunda ortaya ç›km›flt›r. Katalogdaki masal tip say›s› 378’dir. Boratav’›n, hocas› Wol-
fram Eberhard’la birlikte haz›rlanan bu çal›flma Türk masallar›n› dünyaya tan›tma-
s› bak›m›ndan önemlidir. Katalo¤un elefltirilebilecek tek yönü ise yeni bulunacak
masal tipleri için boflluklar›n b›rak›lmamas›d›r.

Zaman Zaman ‹çinde (‹stanbul 1959): Masallar›n büyük bir ço¤unlu¤unu Bo-
ratav’›n ö¤rencilerinin derlemeleri oluflturmaktad›r. Masallar derlendi¤i yörenin
a¤›z özellikleriyle de¤il Türkiye Türkçesiyle verilmifltir. Çal›flman›n girifl k›sm›na
masal›n d›fl›nda tekerlemelerin tarihçesi, özellikleri ve örnekleri de al›nm›flt›r. Ma-
sallar›n tip numaralar› ise kitab›n sonuna eklenmifltir. Eserde 21 tekerleme ve 22
masal metnine yer verilmifltir.
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Az Gittik Uz Gittik (Ankara 1969): Kitaptaki metinlerin büyük bir k›sm› Bora-
tav’›n annesi Hayrünisa Boratav’dan derlenmifltir. Masallar derlendi¤i yörenin a¤›z
özellikleriyle de¤il Türkiye Türkçesiyle verilmifltir. Kitab›n sonunda “Masallar›m›z
Üzerine” ad›n› tafl›yan bölümde Mevlâna’dan bafllanarak eserin yay›mland›¤› y›la
kadar olan masal çal›flmalar› çeflitli yönleriyle de¤erlendirilmifltir. Son k›sma ayr›ca
“Karatepeli Hikâyeleri” ad› alt›nda 19 f›kra metni de eklenmifltir.

Contes Turcs (Paris 1955): Bu masal kitab›nda bir tekerleme ve 21 masal metni
bulunmaktad›r.

Türkische Volksmärchen (Berlin 1967): Kitapta 40 masal metnine yer verilmifl-
tir. Buradaki masallar›n büyük ço¤unlu¤u Boratav’›n annesi Hayrünisa Boratav’dan
derlenmifltir.

Boratav’›n Arflivinden Masallar 1 Uçar Leyli (‹stanbul 2001): Boratav’›n arflivin-
den Muhsine Helimo¤lu Yavuz taraf›ndan seçilen 70 masal›n yer ald›¤› bir eserdir. 

Le ‘Tekerleme’ (Paris 1963): Bu çal›flman›n önemi pek çok tekerleme metnine
yer vermesinin yan›nda tekerlemelerin tip katalo¤unu da vermesinden kaynaklan-
maktad›r.

Boratav, alan›nda ilk olan Enzyklopädie des Märchens (Masal Ansiklopedisi)’de
maddesi olan birkaç Türk’ten biridir. 

Folklor Arflivi ve Boratav: Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Boratav ilk folklor ar-
flivinin kurucusudur. Boratav Fransa’ya giderken arflivindeki metinleri de oraya gö-
türmüfltür. Boratav’›n vefat›ndan sonra arflivin büyük bir k›sm› Türkiye’ye getiril-
mifltir.

Mehmet Tu¤rul: Edebiyat ö¤retmeni olan Tu¤rul, ülkemizde halk edebiyat›
alan›nda doktora yapan ilk bilginlerdendir.

Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiyat› (‹stanbul 1969): 1946 y›l›nda tamamla-
nan bir doktora çal›flmas› olup an›lan köy Denizli ilimize ba¤l›d›r. Menkabe, halk
hikâyesi ve f›kralar›n yan›nda 105 masal metni de yer almaktad›r. Bu çal›flmada
masal metinleri iki farkl› flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r. 

a. Masallar kahramanlar›na göre s›n›fland›r›lm›flt›r: Burada masallar alt› dal-
da incelenmifltir.

b. Masallar genel niteliklerine göre s›n›fland›r›lm›flt›r: Burada masallar iki dal-
da incelenmifltir.

Çal›flmadaki halk anlatmalar›n›n toplam› 158’dir.
Malatya’dan Derlenmifl Masallar (Ankara 1946): Kitapta 12 masal metninin ya-

n› s›ra konu, flah›s, motifler, çevre, yaflay›fl, flekil ve dil, anlat›fl, yay›lma ve de¤iflme-
ler ile karfl›laflt›rmalar ve kaynak flah›slar hakk›nda bilgiler verilmifltir.

Tahir Alangu: Edebiyat araflt›r›c›s› olan Alangu, asl›nda çok yönlü bir kiflili¤e
sahiptir. Onun bu yönlerinden biri de masallarla ilgilenmesidir. 

Masal Araflt›rmalar› Sahas›na Toplu Bir Bak›fl ve Türk Halk Masallar›n›n ‹ç Ya-
p›s› ve Kahramanlar› Üzerinde Bir Deneme (‹stanbul 1943): Çal›flma, Alangu’nun
bitirme tezidir.

Billur Köflk Masallar› (‹stanbul 1961): 14 hikâyeden oluflan eserin en eski bas-
k›s›n›n üzerinde tarih olmamas›ndan dolay› ilk defa ne zaman yay›mland›¤› hak-
k›nda bilgimiz yoktur. Billur Köflk Masallar› üzerinde yapt›¤› çal›flmalar›yla tan›d›-
¤›m›z Tahir Alangu’ya göre, ‹stanbul kütüphanelerindeki en eski nüsha 1876 y›l›-
na kadar götürülebilmektedir. 

Billur Köflk Masallar›’n›n dili Tahir Alangu taraf›ndan sadelefltirilerek 1961 y›l›n-
da yay›mlanm›flt›r. Eserin bu bask›s›nda “Kahveci Güzeli” adl› masal ç›kar›larak ye-
rine baflka bir masal al›nm›flt›r.
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Tahir Alangu’nun kitap çal›flmalar›n›n d›fl›nda Billur Köflk Masallar›’yla ilgili
olarak Pertev Naili Boratav ve Saim Sakao¤lu’nun ansiklopedi maddelerindeki de-
¤erlendirmeleri dikkat çekicidir.

Kelo¤lan Masallar› (‹stanbul 1967): Kitapta 18 Kelo¤lan masal›na yer verilmifl-
tir. Ayr›ca “Kelo¤lan Masallar› Üzerine Bir ‹nceleme” bafll›¤› alt›nda konu ile ilgili
masallar bilimsel olarak da de¤erlendirilmifltir. 

Ahmet Edip Uysal: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ‹ngiliz
Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim üyesi olan Prof. Uysal, Amerikal› meslektafl›
Prof. Dr. Warren S. Walker’la birlikte kurduklar› Archive of Turkish Oral Narrative
(Türk Sözlü Anlatmalar› Arflivi)’i kurmufltur. Onunla ve efli bayan Barbara K. Wal-
ker’la Anadolu’nun çeflitli bölgelerini dolaflm›fl ve derlemeler yapm›flt›r. Bu derleme-
lerinden baz›lar›n› Prof. Walker’la Amerika Birleflik Devletlerinde iki cilt olarak ya-
y›mlam›fllard›r. Onun ayr›ca ülkemizde yay›mlanan birkaç masal kitab› daha vard›r. 

‹kinci Kuflak Masal Çal›flmalar› 
Üniversitelerimizdeki halk edebiyat› derslerinin Atatürk Üniversitesinde gündeme
getirilmesinden sonra, bu kurum pek çok ö¤retim üyesi yetifltirmifltir. 70’li y›llarda
tamamlanan ilk masal doktoralar›n›n yöneticisi, o derslerin Erzurum’da aç›lmas›n›
sa¤layan, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mehmet
Kaplan’d›r. Afla¤›da bu dönemin ilk masal doktorlar› hakk›nda k›sa bilgi verildik-
ten sonra biri onlar›n ö¤rencisi olan 80’li kufla¤›n doktorlar›na geçilecektir. 

Saim Sakao¤lu: Konusu do¤rudan masal olan ilk doktora tezi Saim Sakao¤lu
taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Gümüflhane Masallar›/ Metin Toplama ve Tahlil (Ankara
1973): Kitapta üç hayvan masal›, 64 as›l halk masal›, iki f›kra, bir zincirlemeli ma-
sal vard›r. Eserde; masallar›n kökeni, masallar üzerine yap›lan çal›flmalar, 70 masa-
l›n motif s›ras›, tip yap›s›, formel yap›s› vb. konular ele al›nm›flt›r. Girifl k›sm›nda
masallar›n derlenmesi ve kaynak flah›slar hakk›nda bilgi verilmifltir. Bayburt’un il
olarak Gümüflhane’den ayr›lmas› ve kitaptaki masallar›n 35 kadar›n›n Bayburt’tan
derlenmifl olmas›, çal›flman›n yeni bask›s›nda bir ad de¤iflikli¤ini gerekli k›lm›flt›r:
Gümüflhane ve Bayburt Masallar› (Ankara 2002).

Türk Çocuklar›na Masallar (Ankara 1977): Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan 60 bin
adet olarak bas›lan bu derleme, bir tekerleme ve 19 masaldan oluflmaktad›r. Ma-
sallar ‹stanbul Türkçesiyle verilmifltir. 

K›br›s Türk Masallar› (Ankara 1983, 1986): Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan yay›m-
lanan eserde K›br›s’tan derlenen bir tekerleme ve 21 masal metnine yer verilmifltir.

Türkmen Halk Masallar›ndan Örnekler (Ankara 1991): Kültür Bakanl›¤› tara-
f›ndan yay›mlanan eserde 42 masal metni bulunmakta olup eser Sakao¤lu ile ö¤-
rencisi Metin Ergun taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Masallar hem Türkmen Türkçesi hem
de Türkiye Türkçesiyle verilmifltir. Ayr›ca kitab›n girifl k›sm›nda Türkmenistan halk
masallar› hakk›nda aç›klay›c› bilgi de yer almaktad›r. 

Masal Araflt›rmalar› (Ankara 1999, 2003, 2007): Sakao¤lu’nun masal konulu
makale ve bildirilerini içine alan bir eserdir. Eserin bafllang›c›nda masallar›n köke-
ni konusu ele al›nm›flt›r. Ayr›ca tip, motif, kal›p söz / formel gibi masal aç›s›ndan
son derece önemli olan kavramlar hakk›nda bilgi verilmifltir. Çal›flman›n sonuna
Türkiye’den ve Türk ülkelerinden derlenen masal metinleri de eklenmifltir. “Masal-
lar” (Ankara 2002). Türk Dünyas› Ortak Edebiyat› / Türk Dünyas› Edebiyat Tarihi,
C. 2, 131-312. 

Sakao¤lu, alan›nda ilk olan Enzyklopädie des Märchens (Masal Ansiklopedi-
si)’de (Berlin 1994, C. 8, 2-3, 466-468) maddesi olan birkaç Türk’ten biridir. 
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Bilge Seyido¤lu: Erzurum Halk Masallar› Üzerinde Araflt›rmalar (Erzurum
1975): Kitapta 72 masal metnine yer verilmifltir. ‹kinci bask›s› 1998’de Erzurum
Masallar› ad›yla yap›lm›fl olup burada sadece masal metinleri bulunmaktad›r. Ma-
sallardan 60’› Erzurum merkezinden derlenmifl, 12’si ise ö¤renci tezlerinden al›n-
m›flt›r. Metinler Erzurum a¤z›yla verilmifltir. Masallara, Tarihî-Co¤rafi Fin Metodu
uygulanm›flt›r.

Umay Günay: Daha önce Atatürk Üniversitesinde görev yapan (1968-1974)
Günay, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yat› Bölümüne geçti. Bir ara Gazi Üniversitesinde de görev yapt›ktan sonra tekrar
döndü¤ü Hacettepe Üniversitesinden emekli oldu (1999). Kuzey K›br›s Türk Cum-
huriyetinde YÖDAK üyesidir.

Elaz›¤ Masallar› (‹nceleme-Metin) (Erzurum 1975): Kitapta ço¤u Elâz›¤ merke-
zinden derlenen 70 masal metnine yer verilmifltir. Doktora tezi olan bu çal›flma
Propp metoduna göre haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca masallar›n motif s›ras› ve tip yap›s› da
araflt›r›lm›flt›r. Eserin Girifl k›sm›nda masallar›n kökeni konusu aç›klamal› bir flekil-
de incelenmifltir.

Ali Berat Alptekin: Bilim hayat›na Atatürk Üniversitesinde bafllayan Alptekin,
oradan F›rat Üniversitesine geçmifltir. fiimdi ise Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleflo¤-
lu E¤itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› E¤itimi Anabilim Dal›nda profesör olarak
görev yapmaktad›r. 

Tafleli Masallar› (Ankara 2002): 1982 y›l›nda Tafleli Platosu Masallar›nda Motif
ve Tip Araflt›rmas› ad›yla haz›rlanan doktora tezinde; Anamur, Bozyaz›, Gülnar,
Mut, Ermenek ve Silifke’den derlenen 70 masal metnine yer verilmifltir. Çal›flmada
masallar›n tip yap›s› ve motif s›ralamas› da ele al›nm›flt›r. Ayr›ca masallar›n motif
yap›s› Thompson’›n Motif Index of Folk-Literature adl› eserine göre de¤erlendiril-
mifltir.

Hayvan Masallar› (Ankara 1995, 2005): ‹çinde 79 masal metni bulunan kitab›n
yeni bask›s›nda bu say› 101’e ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca hayvan masal›n›n tan›m›, özellik-
leri, önemli hayvan masal› kitaplar›, hayvan masallar›n›n e¤itici yönü bu bask›da
ele al›nm›flt›r.

Eser, Türkiye ve Türk dünyas›ndan masallar› içine almaktad›r. 
Bu eserden al›nan 20 kadar masal metni Maiya Leontic taraf›ndan Makedonca-

ya çevrilmifltir (Turski Prikazni Za Jivotnite - Türk Hayvan Masallar› (Üsküp 2009).
Kitab›n birinci k›sm› ise Aziz Nesin’in konu ile ilgili hikâyelerinden seçmeleri içine
almaktad›r. 

Kazak Masallar›ndan Seçmeler (Ankara 2003): Kitap, Kazak Türkçesiyle ya-
y›mlanan 46 masal›n Türkiye Türkçesine aktar›lm›fl fleklidir. Girifl k›sm›nda Kazak
masallar› üzerinde durulmufl, metinlerin motif ve tip yap›lar› da ele al›nm›flt›r.

Ziyat A. Akkoyunlu: Bin Bir Gece Masallar›n›n Türk Masallar›na Tesiri: He-
nüz bas›l› olmayan bu doktora tezinde Türk masallar› için önemli bir kaynak olan
Arap sahas› masal külliyat› çeflitli aç›lardan de¤erlendirilmifltir. Tez, 1982 y›l›nda ta-
mamlanm›flt›r.

‹nci Akidil: Formelhafte Wendurgen in deutschen und turkistchen
Volksmärchen Eine Studie zur vergleichenden Märchenjorschung (Marburg 1986).
Akidil, bu çal›flmada bir bölümü Türkiye’de yay›mlanan befl kitapta yer alan kal›p
sözleri incelemifltir: 

Esma fiimflek: Yukar›çukurova Masallar›nda Motif ve Tip Araflt›rmas›. (Anka-
ra 2001): Kadirli, Osmaniye ve Kozan’dan derlenen 70 masal›n incelemesine daya-
nan çal›flmaya Tarihî-Co¤rafi Fin Metodu uygulanm›flt›r. Çal›flmada; masal tan›mla-
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r›, özellikleri, di¤er türlerle (destan, efsane, f›kra, halk hikâyesi) iliflkisi, masallar
üzerine yap›lan çal›flmalar, Çukurova masallar›n›n derlenme flekli, masallar›n tip,
motif, kal›p söz yap›lar› ile metinler, sözlük ve kaynakça verilmifltir. Tez 1990 y›-
l›nda tamamlanm›flt›r. 

Ziya Gökalp, Türk masal anlatma gelene¤inde önemli bir yere sahiptir. Niçin?

TÜRK MASAL YAZARLARI 
Bu bafll›k alt›nda yer verece¤imiz araflt›r›c›lar masal konusunun tan›t›lmas›nda
az›msanmayacak emekleri olan yazarlar›m›zd›r. Bunlar ayn› zamanda masallar›n
flekillenmesinde, onlar›n yeni bir kimli¤e büründürülmesinde eme¤i geçen derle-
yici/yazarlard›r

Birinci Kuflak Masal Yazarlar› 
Naki Tezel: Bir devlet memuru olan Tezel, zamanla genel müdürlü¤e kadar yük-
selen bir masal derleyicisidir.

Kelo¤lan Masallar› (‹stanbul 1936): Naki Tezel’in Halk Bilgisi Haberleri dergi-
sinde yay›mlad›¤› masallar› bu bafll›k alt›nda bir kitapta toplanm›flt›r. 

‹stanbul Masallar› (‹stanbul 1938): Kitapta 72 masal metni bulunmakta olup
bunlar ‹stanbul ve çevresinden tespit edilmifltir. Ayr›ca kitaptaki masallardan baz›-
lar› bat› dillerine de çevrilmifltir:

a. Margery Kent, Fairy Tales from Turkey, Londra 1948. 
b. Naki Tezel, Contes Populaires Turcs, ‹stanbul 1953.
Naki Tezel’in ‹stanbul Masallar› adl› kitab› daha sonraki y›llarda iki cilt hâlin-

de Türk Masallar› ad›yla yay›mlanm›flt›r. Eserde 54 masal metni bulunmaktad›r. Bu
kitab›n k›salt›lm›fl bask›lar› da vard›r.

Tezel, masallar›n sadece çocuklar› ilgilendirdi¤i görüflüne karfl› ç›karak her ke-
siminin masaldan yararlanabilmesi gerekti¤ini anlat›r. Önemli gördü¤ümüz için il-
gili k›sm› afla¤›ya al›yoruz:

“Bu masallar çocuklar okusun, zevk als›n, çocuk muhayyilesini inkiflaf ettirsin
diye toplanm›fl, yaz›lm›fl ve neflredilmifl de¤ildir. Halk masallar› birer folklor unsu-
ru, halk bilgisi maddesi ve bütün di¤er folklor malzemeleri gibi birer mafleri mah-
sül olmak itibariyle toplanm›fllard›r. As›l k›ymeti bu noktada toplanan masallar,
birer ifllenmemifl cevher olup bunlardan terbiyeciler, edebiyatç›lar, tarih ve içtima-
iyatç›lar kendi bak›mlar›ndan istifade edebilirler.” (Tezel 1938:?). 

Eflatun Cem Güney: Masal derleyicili¤inden daha çok masal yazar› diyebile-
ce¤imiz Eflatun Cem Güney pek çok masal kitab› yay›mlam›flt›r. Bunlardan baz›la-
r› az sayfal› çocuk kitaplar›d›r. Ancak pek çok masala yer veren kitaplar›n›n say›s›
da pek çoktur.

En Güzel Türk Masallar› (1948), Aç›l Sofram Aç›l (1949), Bir Varm›fl Bir Yok-
mufl (1956), Evvel Zaman ‹çinde (1957), Gökten Üç Elma Düfltü (1960), Az Gittim
Uz Gittim (1961), Dede Korkut Masallar› (1958), Masallar (1982). Bu kitap daha
önceki masallar›n bir bölümünün bir araya getirilmesinden oluflmaktad›r.

Danimarka’daki özel bir kurum her y›l ünlü masal yazarlar›ndan birine ödül
vermektedir. Güney de, “Hans Christian Andersen Medal Kurumu”nun 1956 y›l›n-
daki ödülünü “Aç›l Sofram Aç›l” adl› masal kitab›yla kazanm›fl, “Anderson Payesi
fieref Diplomas› ve Dünya Çocuk Edebiyat› Sertifikas›” ile ödüllendirilmifltir. O, ay-
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n› ödüle 1960 y›l›nda da masal olarak iflleyip ortaya koydu¤u Dede Korkut Masal-
lar› adl› eseriyle de bir defa daha lay›k bulunmufltur.

O¤uz Tansel: Türkçe ö¤retmeni olan Tansel, özellikle çocuklar için yeniden
kaleme ald›¤› masallar›yla tan›n›r. Dost Yay›nlar›’n›n çocuk kitaplar› dizisinde bir-
kaç yazarla birlikte bafllat›lan çocuk masallar› yay›n› aras›nda yer alan Alt›n K›zlar
(1962) ilk kitaplar›ndand›r.. Tansel ayn› dönemde de¤iflik yay›nevlerince yay›mla-
nan; Yedi Devler (1960), Üç K›zlar (1963) ve Mavi Gelin (1966) ile masal yay›nla-
r›n› kald›¤› yerden sürdürür. 

Tansel, an›lan kitaplar›ndan seçti¤i baz› masallara ekledi¤i yeni masallar› Al’l›
ile F›rf›r› (1976) ad›yla, iki cilt olarak yay›mlar. Bu eseri ona Türk Dil Kurumu ödü-
lünü kazand›r›r. Onun konumuzla ilgili en önemli çal›flmas› ise merkezi Finlandi-
ya’n›n baflflehri Helsinki’de bulunan Folklore Fellow Communiations dizisinde yer
alan bir kitab›d›r: Les histoires d’ous en Anatolie (Helsinki 1955). Çal›flma, 1954 y›-
l›nda Konya’da derlenen halk anlatmalar›n›n incelenmesinden oluflmaktad›r. Dost
Yay›nevi’nin öbür kitaplar›ndan dördü ‹lhan Dumano¤lu, birer tanesi de Mümtaz
Zeki Taflk›n ve Tezel Amca (Naki Tezel) imzalar›n› tafl›maktad›r. 

‹kinci Kuflak Masal Yazarlar› 
Son otuz k›rk y›ldan beri üniversite d›fl›nda görevli baz› masal sevdal›lar›n›n da ko-
nuya e¤ildikleri görülmektedir. Afla¤›da bunlardan baz›lar› tan›t›lacakt›r.

Hasan Latif Sar›yüce: Sar›yüce çocuklar için masal yay›mlayan yazarlar›m›z-
dand›r. Daha önce yay›mlad›¤› iki ciltlik Anadolu Masallar› (1983) adl› çal›flmas›
Türkiye ‹fl Bankas›’n›n 1991 Edebiyat Büyük Ödülü’nü ‘Çocuk Edebiyat›’ dal›nda
al›nca, geniflletilmifl olarak 1994 y›l›nda yine iki cilt olarak yay›mlam›flt›r. Onun ay-
r›ca Üç Ayakl› O¤lak adl› bir masal kitab› daha vard›r. Sar›yüce’nin kitaplar›na ver-
di¤i Anadolu Masallar› ad› baflka araflt›r›c›larca da kullan›lm›flt›r: fierif Oktürk (‹s-
tanbul 1982), Meliha Gürgöze (‹stanbul 1997).

Numan Kartal: Uzun y›llar ‹negöl-Bursa’da görev yapan Kartal, daha çok Ke-
lo¤lan konulu masal kitaplar› yay›mlam›flt›r. Örne¤in; Kelo¤lan›n All› Gelini (‹stan-
bul 1976); Aslan Kelo¤lan (‹stanbul 1977, 1987); Kelo¤lan Geldi (‹stanbul 1978,
1984).

Nuri Taner: Masal Araflt›rmalar›/ Folktale Studies I (‹stanbul 1988). Nuri Taner
taraf›ndan haz›rlanan kitapta, masallar› konu alan 18 yazar›n yaz›lar› yer almakta-
d›r: M. Türker Acaro¤lu, ‹lhan Baflgöz, Pertev Naili Boratav, M. Güner Demiray,
Ertan Er, Hayrettin ‹vgin, Saim Sakao¤lu, Bilge Seyido¤lu, Nuri Taner, H. Ayhan
Do¤anç, Mehmet Güler, Ali Berat Alptekin, Musa Seyirci, Mustafa Duman, Hülya
Adal›. 

Dere Tepe Düz Gitmifl (‹stanbul 1988): Kitapta, 16 masal metni bulunmaktad›r.
Yalova Masallar› (‹stanbul 1995): Kitapta, Yalova ve çevresinden derlenen 19

masal metnine yer verilmifltir.
1984 ve 1985 y›llar›nda Bir Varm›fl Bir Yokmufl serisinden de çok say›da masa-

l› yay›mlanm›flt›r: Ay Anan›n Gün Baban›n K›z›, Alev ile Atefli Kurtaran fiehzade-
nin Masal›, Kelo¤lan Masallar›, Su Atefle Ne Dedi, Atefl Suya Ne Dedi, Kurba¤a Ge-
lin, Deniz Dibi Devi ile Bal›kç›, Gül ile Sinan’›n Masal›, Yedi Bafll› Dev ile K›z, Mer-
cimek Çocuk, Çölo¤lu ile K›rk Peri.

Ayr›ca Nuri Taner’in 1986 y›l›nda Az Gitmifl Uz Gitmifl serisinde çok say›da ma-
sal kitab› yay›mlanm›flt›r: Padiflah Olan K›z, Kula K›z, K›rk Güvercinin Saray›, Pe-
ri K›z›n›n Gömle¤i, Kafda¤›ndaki ‹nci, Köle ile De¤irmenci, Avc› ile Y›lanlar fiah›,
Yer Alt›ndaki Saray, Kufl Olan fiehzade, Kelo¤lan.
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Ümit Kaftanc›o¤lu: Tek Atl› Tekin Olmaz (‹stanbul 1973): Kitapta, 24 masal
metnine yer verilmifltir. 

Ülkü Önal: Kartallar Padiflah› (Ardanuç Halk Masallar›) I (Ankara 2001)Ki-
tapta, Ardanuç ve çevresinden derlenen 32 masal metni bulunmaktad›r. 

Ardanuç-Ah›ska Masallar› ve Halk Hikâyeleri (Ankara 2004): Kitapta, “Ardanuç
ve Ah›ska’da Masal Anlatma Gelene¤i” adl› bir yaz› ile masal, efsane ve halk hikâ-
yesi metinlerine yer verilmifltir.

Edebiyat›m›zda çocuklara yönelik yay›nlarda ilk ad olabilmifl yazarlar›m›z var-
d›r. Kemalettin Tu¤cu hikâye ve romanda öne ç›kan add›r. Bunun yan›nda, Âdeta
iki farkl› kufla¤› temsil eden iki yazar›m›z da bu alanda öne ç›km›fllard›r. Belki do¤-
rudan alan›m›za girmeseler bile onlar›n, ülkemizin en çok okunan yazarlar› olarak
an›lmas› gerekti¤i görüflündeyiz.

Mustafa Ruhi fiirin: 1955 do¤umlu olan fiirin’in çal›flmalar› bütünüyle çocuk-
lara yöneliktir. O, bir yandan hikâye, deneme, fliir yazarken bir yandan da masal
yazmay› sürdürmüfltür. Mevlâna, Sadi gibi flair ve yazarlardan masal uyarlamalar›
yapm›flt›r. O, bu arada yeni bir masal anlay›fl›yla çocuk kitaplar› da kaleme alm›fl-
t›r: Mavi Rüyalar Gören çocuk, Kar Alt›nda Bir Kelebek, Bülbül ile Leylek, vb.

Baz› masal yazarlar›m›z›n flöhreti masal araflt›r›c›lar›m›z›n flöhretinin çok üzerindedir.
Sebebi sizce ne olabilir?
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Motifi Tan›mlamak

Edebiyat ve güzel sanatlar›n di¤er dallar›nda s›k
s›k karfl›m›za ç›kan motif kavram›, halk anlatma-
lar›nda en k›sa tan›m›yla; ‘gelenekte varl›¤›n› de-
vam ettiren, halk anlatmalar›n›n en küçük unsu-
ru’ olarak tarif edilmektedir. Motif merkezli çal›fl-
malar uzun zamandan beri halk anlatmalar›nda
bir inceleme yöntemi olarak kullan›lmakla birlik-
te, zaman zaman motifin ne oldu¤unun iyi anla-
fl›lamad›¤› görülmektedir. 

Kal›p Söz / Formeli Tan›mak

Masal, halk hikâyesi ve k›smen de destanlar›n ya-
p›s›nda bulunan, as›l metinle do¤rudan ilgisi ol-
mamakla birlikte çeflitli görevler üslenen kal›p-
laflm›fl. metin d›fl› unsurlar›n bir k›sm›na formel
ad›n› veriyoruz. Formeller masallar›n bafl k›s›m-
lar›nda, ortalar›nda ve sonlar›nda bulunabilir. Bu-
lunduklar› yerler ve yapt›klar› görevlere göre de
terimsel adlar al›rlar: Bafllang›ç veya girifl forme-

li; ba¤lay›fl veya geçifl formelleri; bitifl formelleri. 

Asya ve Avrupa’daki Önemli Masal Kitaplar›n›

Listelemek

Avrupal› bir k›s›m masal araflt›r›c›s› Avrupa ma-
sallar›n›n kayna¤›n› Hint masallar›nda araflt›rma-
ya bafllarlar. Hint masallar›n›n dünya masal gele-
ne¤ine etkiden eden en önemli kitaplar› Pança-

tantra, Kathâsaritsâgara, Hitopadeça, Vetala-

pancavincati ve Çakasaptati (Sukasaptati)’dir.
Asya k›tas›n›n önemli masal külliyat›ndan iki
Arap; Binbir Gece Masallar› ve Ferec Ba’de’fl-

fiidde (Güçlükten Kolayl›¤a Kederden Sevince),
di¤er ise Binbir Gündüz Masallar› (Elfü’n- Ne-

har ve’n- Nehar) adl› ‹ran masal kitab›d›r.
Avrupa masal yazma, derleme ve yay›mlama ça-
l›flmalar› MÖ VI. yüzy›lda yaflad›¤› varsay›lan Yu-
nan masalc›s› Aisopos (Ezop) ile bafllar ve XIX.
yüzy›lda Alman Grimm Kardefller’in çal›flmalar›y-
la doruk noktas›na ulafl›r. Ayr›ca, fiinasi, Ziya Pa-
fla ve Orhan Veli Kan›k gibi flairlerimiz taraf›ndan
Türkçe’ye de kazand›r›lan Frans›z Jean de La Fon-
taine’›n La Fontaine Masallar› ve Danimarkal›
Hans Christian Andersen’›n masallar› da Avrupa
masal çal›flmalar›nda önemli bir yere sahiptir.

Bafllang›c›ndan XX. Yüzy›la Kadar Türk Masal

Kitaplar›n› Listelemek

Altun Yaruk, Prens Kalyanamkara ve Papamka-

ra Hikâyesi ve Kuanfli im Pusar içinde masal me-
tinleri de bulunan, Çince ve Sanskritçe gibi dil-
lerden Uygur Türkçesine çevrilmifl ve Budizm’in
ö¤retilerini anlatan kitaplard›r. Ayr›ca, Mevlâ-
na’n›n Mesnevi’si, XIII. yüzy›lda yaz›ld›¤› san›lan
mesnevi tarz›ndaki Dâstan-› Ahmed Harami, de
içinde masal metni bulunan kaynak kitaplar›m›z-
dand›r. Bursal› Lâmiî Çelebi’nin (1472-1532) Mec-
maü’l-Letâif adl› eseri, içerdi¤i basit s›n›flama ile
özelleflmektedir. ‹bni Sina’n›n hayat›n› konu alan
efsanevi eserlerin ilk yazmas› XVI. yüzy›la, ilk
basma nüshas› ise XIX. yüzy›l›n ortalar›na aittir.
Giritli Ali Aziz Efendi’nin Binbir Gece Masallar›

tarz›nda yazd›¤› Muhayyelat-› Ledünn-i ‹lahi

(Muhayyelat) da masallar›m›z için önemli bir
kaynakt›r. Do¤u hikâye tarz›n›n temel teknikleri-
nin kullan›ld›¤› eserde hikâye içinde hikâye yer
almaktad›r.
Avrupa’da XVIII. yüzy›ldan itibaren Türk masal
metinleri görülmeye bafllar. M. Digeon; F. Wil-
helm Radloff, Ignác Kúnos, Sebastian Beck,
Theodor Menzel, Otto Spies Avrupa’da Türk ma-
sallar›yla ilgilenen kiflilerden ilk akla gelenlerdir.
Amerika Birleflik Devletleri’nde de Türk masalla-
r›yla ilgilenenler olmufltur. Milton Rugoff, Selma
Ekrem, Warren S. Walker bu kiflilerdendir. Ayr›-
ca, Walker’›n Archive of Turkish Oral Narrative

(Türk Sözlü Anlatmalar Arflivi) ad›n› tafl›yan ar-
flivi, Texas Eyalet’inin Lubbock flehrindeki Tex-
sas Tech University’nin içinde yer almaktad›r.

XX. Yüzy›ldaki Türk Masallar›yla ‹lgili Çal›flma-

lar›n Niteli¤ini ‹fade Etmek

Türk masallar›na karfl› Türklerin ilgileri ‹. fiinasi,

Ziya Pafla ve Nam›k Kemal gibi yazar ve flairleri-

mizden itibaren hissedilmeye bafllar. Türk Yurdu

dergisinde yay›mlanan ‘yapma masallar’ da bu il-

ginin habercisi gibidir. Bu dönemin ilk ciddi ça-

l›flmas› Ziya Gökalp’la bafllar. K. D. k›saltmalar›-

n› kullanan bir han›m da masallar›m›z› derleyip

yay›mlayanlardan biridir. Hamit Zübeyr Koflay,

Bahtaver Han›m, Ali R›za Yalg›n, Yusuf Ziya De-
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mircio¤lu ve Suat Salih Asral da kitaplar›nda ma-

sallara yer vermifllerdir.
Türk masallar›yla bilimsel olarak ilgilenenlerin
bafl›nda Pertev Naili Boratav gelir. Boratav, Eber-
hard ile 2500 masal› inceleyerek Türk masallar›-
n›n tip katalo¤unu haz›rlam›flt›r. Mehmet Tu¤rul,
halk edebiyat› alan›nda doktora yapan ilk kifli
olup bir masal s›n›flamas› da yapm›flt›r. Tahir
Alangu, konusu masal olan bitirme tezi haz›rla-
m›flt›r. Bu bölümün son temsilcisi Ahmet Edip
Uysal’d›r. Uysal, Walker’larla birlikte Amerika’da
Archive of Turkish Oral Narrative (Türk Sözlü
Anlatmalar› Arflivi)’ini kurmufltur. 
Türk masallar›yla ilgili bilimsel araflt›rmalara Sa-
im Sakao¤lu, Bilge Seyido¤lu ve Umay Günay’›n
çal›flmalar›yla Atatürk Üniversitesi öncülük et-
mifltir. Ali Berat Alptekin, Ziyat Akkoyunlu ve
Esma fiiflek gibi bu çal›flmalar› devam ettiren aka-
demisyenlerin baz›lar›d›r.

Türk Masal Yazarlar› ve Eserlerini Tan›mak

Türk masallar›, halktan derlendi¤i flekliyle incele-
melerin konusu olabilirken baz› yazar ve flairleri-
miz taraf›ndan da yeniden edebi bir üslupla ya-
z›lm›fllard›r. Bu tür yazarlar›m›z›n bafl›nda Naki
Tezel ve Eflatun Cem Güney gelmektedir. Bu
grupta O¤uz Tansel, Hasan Latif Sar›yüce, Nu-
man Kartal, Nuri Taner, Ümit Kaftanc›o¤lu, Ülkü
Önal ve Mustafa Ruhi fiirin de yer almaktad›r.
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1. Motif’i, “hikâye etmenin en küçük flekli” diye tan›m-
layan bilgin afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Stith Thompson
b. Max Lüthi
c. Saim Sakao¤lu
d. Umay Günay
e. Arthur Christensen

2. Afla¤›dakilerden hangisi kal›p söz / formel ile ilgi-

lenmemifltir?

a. Tahir Alangu
b. ‹nci Akidil
c. fiükrü Elçin
d. Mehmet Tu¤rul
e. Pertev Naili Boratav

3. Afla¤›daki eserlerden hangisi Hint masal kitaplar›n-
dan biri de¤ildir?

a. Hitapadaça
b. Kathâsaritsâgara
c. Pançatantra
d. Çakasaptati
e. Ramayana

4. fiinasi ve Ziya Pafla hangi Avrupal› masal yazar›n›n
masallar›n› dilimize aktarm›fllard›r?

a. Grimm Kardefller
b. Hans C. Anderson
c. Aisopos
d. La Fontaine
e. Antti Aarne

5. Üç Prens ile Aç Pars Hikâyesi afla¤›daki ilk Türkçe
yazmalardan hangisinde yer al›r?

a. Altun Yaruk
b. Kuansi im Pusar
c. Uigurica
d. Turkisch Turfantexte
e. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi

6. ‘Hayal’ terimi hangi yazar veya flairimizi hat›rlatmak-
tad›r?

a. Lâmiî Çelebi
b. ‹bni Sina
c. Mevlâna
d. Aziz Efendi
e. Abdullah

7. Afla¤›daki masal yay›mlay›c›lardan hangisi Avrupal›
de¤ildir?

a. Teodor Menzel
b. Barbara Pflegerl
c. Otto Spies
d. M. Digeon
e. Warren S. Walker

8. Ziya Gökal’›n Küçük Mecmua’da yay›mlad›¤› masal-
lar› belirli bir özelli¤ine göre kaça ay›rarak s›n›fland›ra-
biliriz?

a. 6
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2

9. Afla¤›dakilerden hangisi Türk masallar›n› inceleyen
ikinci kuflakta yer alan araflt›r›c›lardan biri de¤ildir?

a. Bilge Seyido¤lu
b. Saim Sakao¤lu
c. Pertev Naili Boratav
d. Umay Günay
e. ‹nci Akidil

10. Halk Bilgisi Haberleri dergisine yay›mlad›¤› masal-
lar› Kelo¤lan Masallar› ad›yla kitap haline getiren masal
yazar› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Naki Tezel
b. Mehmet Tu¤rul
c. Eflatun Cem Güney
d. Saim Sakao¤lu
e. Ziya Gökalp

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Motif nedir?” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Kal›p söz/ formel ne-
dir?” bölümünü tekrar okuyunuz

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Asya Ülkelerinin
Önemli Masal Kitaplar›” bölümünü tekrar oku-
yunuz

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Avrupa Ülkelerinin
Önemli Masal Kitaplar›” bölümünü tekrar oku-
yunuz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Türklerin Önemli Ma-
sal Kitaplar›” bölümünü tekrar okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Türklerin Önemli Ma-
sal Kitaplar›” bölümünü tekrar okuyunuz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Avrupa’da Türk Masal
Kitaplar› ve Amerika Birleflik Devletlerinde Türk
masal Kitaplar›” bölümlerini tekrar okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “XX. Yüzy›lda Türk Ma-
sallar›” bölümünü tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Türk Masal Yazarlar›”
bölümünü tekrar okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Türk Masal Yazarlar›
ve Eserleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Masallar motifler üzerine kurulur. Özellikle ‘as›l halk
masallar›’ pek çok motiften oluflur. Bu motiflerin say›s›
binlerce olabilir, ancak bunlar›n da pek ço¤u birbirine
benzeyebilir. Bu tür benzer motiflerin hangi masallarda
yer ald›¤›n› da motif kataloglar›ndan ö¤renebiliriz. Böy-
lece, bir Türk masal›ndaki A motifinin baflka hangi ül-
kelerin masallar›nda yer ald›¤›n› görmek son derece
kolay olacakt›r.

S›ra Sizde 2

Kal›p sözler formeller, masallarda çeflitli görevler üstle-
nebilir. Onlar, en az›ndan genelde fliir diliyle söylendik-
leri için dinleyicinin dikkat ve ilgisini çeker. Ayr›ca ço-
¤unun özel görevleri de vard›r. Uzun zaman k›saca an-
lat›l›verir, bir güzellik bu tür bir sözle aç›kça dile getiri-
lir. Ayr›ca, anlat›lmad›¤› zaman bir eksiklik hissedilme-
yen bu tür sözler masala canl›l›k getirir.

S›ra Sizde 3

Avrupa k›tas›nda yaz›ya geçirilen masallar›n incelen-
mesinden sonra ortaya konulabilecek sonuçlar vard›r.
Bunlar›n bafl›nda, bu masallar›n ça¤lar aflarak daha son-
raki dönemlere ulaflmas›nda ne gibi yap›sal de¤iflmele-
re u¤rad›¤› gelmektedir. Gerçekten de Aisopos’tan La
Fontaine’e gelinceye kadar masallar›n yap›s›nda önem-
li de¤iflmeler olmufltur. Bunlar›n en önemlisi masallar›n
vermeyi amaçlad›¤› hedefler olmal›d›r. Belki de her ma-
sal yaz›c›s›/aktar›c›s›, biraz da kendi dönemine seslen-
mek istemifl olabilir.

S›ra Sizde 4

Amerika Birleflik Devletleri’nde baz› söyleyifllerde de
dile getirildi¤i üzere, ‘Yeni Dünya’d›r. Eski bir tarihi ve
kültürü olan, medeniyetler oluflturan Aztek, ‹nka, vb.
topluluklar›n Avrupa’y› bile tan›mad›klar› düflünülürse,
Amerika Birleflik Devletlerinde de Türk masallar›yla il-
gili çal›flmalar›n gecikmesi de aç›kl›¤a kavuflmaktad›r.
1776’da kurulan Birleflik Devletler’in toparlanmas›, ön-
ce Avrupa’yla sonra da bizimde içinde bulundu¤umuz
co¤rafyayla tan›flmas› oldukça geçtir.

S›ra Sizde 5

Ziya Gökalp’a gelinceye kadar gerçeklefltirilen çal›flma-
lar iki yolda geliflmifltir: Yazma ve çevirme (aktarma).
Oysa Gökalp bunlar› bir ad›m daha ileri götürerek ma-
sallar› derleme yöntemini ortaya koymufltur. O, bu gö-
rüflü ileri sürerken de derleyicilerin nelere dikkat etme-
lerinin gerekti¤ini aç›kça belirtmifltir ki bu görüfller gü-
nümüzde de geçerlili¤ini korumaktad›r.

S›ra Sizde 6

Bilim adamlar›n›n çal›flmalar›na konu olan masallar, ge-
nellikle anlat›c›n›n a¤z›ndan ç›kt›¤› gibi yaz›ya aktar›la-
rak metinleflen anlatmalard›r. Bilinmeyen kelimeler var-
d›r, a¤›z özellikleri vard›r, cümle kurulufllar› pek de sa¤-
l›kl› de¤ildir, vb. Asl›nda bu masallar çocuklar için de-
¤ildir. Oysa masal yazarlar›n›n, bilinen masallar› yeni-
den kaleme alanlar›n yapt›¤› bir ifllem vard›r: Masallar›
her yönüyle düzeltme ve düzenlemedir. Bunu yapar-
ken de süs unsurunun kat›lmas›, duygular›n eklenmesi
de okuyucuya ilgi çekici gelecektir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
F›kra türünü tan›mlayabilecek,
Türk f›kralar›n›n özellikleri ve konusunu anlatabilecek,
Türk f›kralar›n s›n›fland›r›lmas›n› ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• F›kra
• F›kra tipi
• Mahalli f›kra tipi
• Topluluk veya zümre tipi
• Bölge ve yöre tipleri

• Gündelik f›kra tipleri
• Türk dünyas›nda tan›nan f›kra

tipleri
• Yerel tipler
• Ayd›n ve sanatç› tipler

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Halk Masallar› F›kra

• FIKRA TÜRÜ VE TÜRK
FIKRALARININ ÖZELL‹KLER‹

• TÜRK FIKRALARININ KONUSU
• TÜRK FIKRALARININ
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FIKRA NED‹R
F›kra olarak alg›layabilece¤imiz iki kelime, Dîvânü Lûgat’it-Türk’te, külüt ve kü-
lünç fleklinde ve “halk aras›nda ortaya ç›k›p, insanlar› güldüren fley”, “halk ara-
s›nda gülünç nesne” (Atalay I: 327) olarak geçmektedir. Eserde f›kra örne¤i yok-
tur. Türk edebiyat›nda Dîvânü Lûgat’it-Türk’ün d›fl›nda hiçbir kaynakta karfl›m›za
ç›kmayan külüt ve külünç kavram›n›n yerine daha çok latife ve onun bozulmufl
flekilleri ç›kmaktad›r. Bugün de Türk dünyas› ad›n› verdi¤imiz co¤rafyada; latife
(letife) (Azerbaycan, K›r›m Tatarlar›, Türkmenistan, Uygur Özerk Bölgesi, Baflkur-
distan, Tataristan), florta söz, yomak, de¤iflme (Türkmenistan), ertegi, engime, an›z
engim (Kazakistan, Karakalpakistan, K›rg›zistan) kavramlar› f›kra karfl›l›¤› olarak
kullan›lmaktad›r (Ercilasun 1992: 224).

XIX. yüzy›ldan itibaren edebiyat›m›zda f›kra kelimesinin kullan›lmaya bafllan›l-
d›¤›n› görüyoruz. Ayn› yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, gerçek kiflilerle ilgili ola-
rak üretilen küçük ve güldürücü hikâyelere de anecdot denilmeye bafllanm›flt›r.

Halk aras›nda, di¤er anonim halk edebiyat› nesir türlerinde oldu¤u gibi f›kra-
n›n da karfl›l›¤› hikâyedir. K›sacas› kaynak flah›s ad›n› verdi¤imiz anlat›c›n›n gözün-
den masal, efsane, halk hikâyesi ve f›kran›n ortak karfl›l›¤›, hikâyedir, hekâtt›r.

F›kra konusunda üzerinde durulmas› gereken bir baflka nokta, Antti Aarne ve
ö¤rencisi Stith Thompson’›n yapt›¤› gibi, masal s›n›flamas›ndaki üçüncü s›ray›
f›kralar› m› ay›raca¤›z? Bir baflka söyleyiflle f›kra masal›n bir alt dal› m›d›r? Bize gö-
re masal ile f›kra birbirlerinden çok farkl› olan iki türdür. F›kran›n gerçekçi, k›sa,
nesir ve tek motifli olma özelli¤i bu türü masaldan kolayl›kla ay›rmam›z› sa¤lar.
Ayr›ca f›kra bir tür olma özelli¤iyle de masaldan ayr›labilir. Bu sebeplerden dolay›
f›kra ile masal› birbirinden ay›rmal›, f›kray› masal›n bünyesinden ayr› olarak ele al-
mal›y›z.

F›kran›n tan›m›n›n yan›nda yerine geçebilecek farkl› kavramlar da vard›r. Siz yeni bir ta-
n›m yapsayd›n›z, hangi özelliklerini öne al›rd›n›z?

TÜRK FIKRALARININ ÖZELL‹KLER‹ VE KONUSU 
Türk f›kralar›n›n özellikleri de, baflka kültürlerdeki f›kralar›n özelliklerini tafl›mak-
tad›r. Aradaki önemli fark, f›kra tiplerinin / kiflilerinin farkl› olmas›d›r. Afla¤›da
Türk f›kralar›n›n belli bafll› özellikleri verilecektir.

F›kra

Masal S›n›flamas›: Finli
Antti Aarne’nin bafllad›¤›,
Amerikal› Stith Thompson’un
gelifltirdi¤i, Avrupa’dan
Hindistan’a genifl bir
co¤rafyan›n masallar›n›
temel alarak yap›lm›fl
geleneksel masal tip
s›n›flamas›. Bu s›n›flama
sistemi, Alman Hans-Jörg
Uther taraf›ndan yeniden
düzenlenerek bas›lm›flt›r
(The Types of International
Folktales - A Classification
and Bibliography).
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• F›kralar nesir fleklindeki anlatmalard›r.
• F›kralar›n ço¤unlu¤u gerçekçi bir karakter gösterir.
• F›kralarda kat› bir alay, ince bir mizah da söz konusu olabilir.
• F›kra metni küçük bir tiyatro eseri gibidir. Ço¤unlu¤unda bafloyuncular›n

yan›nda alt oyuncular› da bulabiliriz.
• Bir f›kra metni, t›pk› roman ve hikâyede oldu¤u gibi üç k›s›mdan (serim, dü-

¤üm, sonuç) oluflabilir.
• F›kralarda hikâye etme ve buna ba¤l› olan tasvirlere fazlaca yer verilmez.
• Masal, halk hikâyesi gibi di¤er anonim halk nesri metinlerinde kal›plaflm›fl

ifadelere yer verilirken f›kralarda bu tür ifadeler görülmez.
• F›kra okunduktan veya anlat›ld›ktan sonra e¤er gülme, hiciv, hikmetli bir

söz yoksa bu f›kran›n anlat›fl›nda veya yaz›l›fl›nda sorun vard›r.
• F›kralar›n flah›s kadrosunda her kesimden insanlar görülür. Cumhurbaflka-

n›ndan iflçisine, siyasi parti genel baflkanlar›ndan ayd›nlara, çeflitli meslek
gruplar›ndan s›radan insanlara kadar her kesimden insan f›kralar›n kahra-
man› olabilir. Bazen de flahs›n yerini, bir afliret, bir dinî grup, vb. alabilir. 

• Her f›kran›n kahramanlar› genelde olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye
ayr›labilir. Bu iki tipin yan›na bir de dinleyiciyi eklememizde yarar vard›r.

• F›kralarda olay›n geçti¤i zaman genellikle belli de¤ildir. Baz› f›kralarda ise
zaman belli gibi görünürse de bunda yan›labilece¤imiz de gözden kaçma-
mal›d›r.

• F›kralar›n mekân› belirsiz oldu¤u gibi küçük bir köy, bir ev, bir ifl yeri de
olabilmektedir.

• F›kralar›n amac› güldürürken düflündürmektir.
• F›kralar›n dili, anlat›ld›¤› co¤rafyan›n dil özelliklerini gösterir. Ancak f›kralar

yaz›l› kaynaklardan al›nm›flsa yaz›ld›¤› yüzy›l›n dil özelliklerini korur.
• F›kralar›n de¤iflmez kahraman› insand›r. 
• F›kralar bir deyimin, atasözünün hatta kal›p ifadenin aç›klamas› olabilir.

“Yorgan gitti kavga bitti”, “Ya a¤açtan öteye yol giderse”, “Ben senin gençli-
¤ini de bilirim”, “El elin efle¤ini türkü ça¤›ra ça¤›ra arar”, “Sen de hakl›s›n”,
“Paray› veren düdü¤ü çalar”, “Ye kürküm ye”, “‹pe un sermek”, “Buyurun
cenaze namaz›na”, vb.

• Bazen bir f›kra atasözünün aç›klamas› gibidir.
“Odunlar baltay› dava edeceklermifl, sap› içimizden diye vazgeçmifller.”
“Oynamas›n› bilmeyen geline, ‘Kalk oyna.’ Demifller; ‘Yerim dar.’ demifl; ye-
rini bollaflt›rm›fllar, ‘Yenim dar.’ Demifl.”
“Kurda,’Niçin boynun kal›n?’ demifller; ‘Kendi iflimi kendim görürüm de
ondan.’ demifl.”
“Yengece, ‘Neden yan yan gidersin?’ demiflle, ‘Serde kabaday›l›k var.’ Demifl.”

F›kralar›m›z›n konusunu da flu flekilde özetleyebiliriz:
• F›kralar, konusunu büyük ölçüde hayattan al›r. Nasreddin Hoca, ‹ncili Ça-

vufl, Bekri Mustafa, Konyal› Tayyip A¤a, Sivasl› Niyazi Dede, A¤›nl› ‹bik Da-
y›, Mutlu Çivit Emmi, Botsal› Kara Kâmil, Silifkeli Hac› Kiya, Harputlu Dal-
dikli’nin Osman A¤a da bizim gibi insanlard›. Onlar›n bizden ayr›lan yönü
günlük olaylara nükte penceresinden bakabilmifl olmalar›d›r.

F›kralar genelde bir olay üzerine kurulurlar, ancak az da olsa olay say›s›n›n art-
t›¤› f›kralar da vard›r.

• F›kralar›n merkezinde insan ve onun ayr›lmaz parças› olan toplum vard›r.
Toplum hayat›ndaki çat›flmalar, z›tl›klar, kavgalar f›kra tipi ad›n› verdi¤imiz
flahs›n etraf›nda birkaç cümlede anlat›lmaktad›r.
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• Genellikle f›kralar›n konusu yönetenle yönetilen aras›nda geçer.
• F›kralarda dinî hayat da ifllenebilir.
• F›kralarda, iktisadi ve siyasi görüfl ayr›l›klar›ndan do¤an çat›flmalar da ifllen-

mifltir.

Halk hikâyesi ve masallar›n özelliklerini ö¤renmifl bulunmaktas›n›z. F›kralar hangi özel-
likleriyle bu iki türden ayr›lmaktad›r? Neler söyleyebilirsiniz? 

TÜRK FIKRALARIN SINIFLANDIRILMASI
F›kralar›m›zla ilgili olarak birkaç önemli s›n›fland›rma çal›flmas› yap›lm›flt›r. Az sa-
y›da f›kraya ba¤l› kal›narak yap›lanlar›n d›fl›ndakilerden önemli olanlar›n› afla¤›ya
al›yoruz.

Lamiî Çelebi ve O¤lu Abdullah’›n S›n›flamas›
Türk f›kra ve masallar›ndan oluflan anlatmalar›n yer ald›¤› Mecmuâü’l-Letâ’if adl›
eserlerinde Lâmiî Çelebi ve o¤lu Abdullah derlediklerini eserlerinin bafl taraf›nda,
âdeta ‘içindekiler’ diye alg›lanabilecek bir biçimde sunarlar. Ancak bu çok genifl
çerçeveli bir de¤erlendirmedir. Baban›n bafllay›p o¤ulun tamamlad›¤› eserdeki bu
adland›rma bugünkü dille afla¤›daki gibidir:

• Çocuklar üzerine hikâyeler
• Deliler üzerine hikâyeler
• Çeflitli baflka insanlar üzerine hikâyeler
• Kar› koca üzerine hikâyeler
• Hayvan masallar›
• Cans›z fleyler üzerine hikâyeler (Boratav 1969: 306-407).
Ancak baz› yazmalarda (Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kütüphanesi Agâh

S›rr› Levend Yazmalar› nu: 321) bölüm say›s› befl olup son iki bafll›kta yer alanlar
bir arada verilmifltir.

Dursun Y›ld›r›m’›n S›n›flamas›
Türk f›kralar›n›n tiplerine göre ilk s›n›flamas›n› Dursun Y›ld›r›m yapm›flt›r. “Türk
edebiyat›nda ister sözlü ister yaz›l› gelenekte olsun bütün f›kralar flu veya bu flekil-
de halk›n yaratt›¤› herhangi bir f›kra tipine ba¤l› olarak anlat›l›r. F›kralar›n temel
hususiyetlerinden biri de budur. F›kra tipi f›kran›n bir kahraman›d›r, ama tek
kahraman› de¤ildir. Çünkü f›krada yer alan baflka kahramanlar da bulunabilir.
F›krada yer alan tek tip de olmad›¤›na göre, halk›n kendini temsil etme gücünü
verdi¤i bu flah›s kimdir? ‹flte bu durumu aç›k bir flekilde ortaya koyabilmek için f›k-
ralardaki ana tipe f›kra tipi ad›n› veriyoruz.” (Y›ld›r›m 1976: 16) diyen araflt›r›c›-
m›z f›kray› tiplerine göre flu flekilde s›n›fland›rm›flt›r.

I. Ortak fiahsiyeti Temsil Yetene¤i Kazanan Ferdî Tipler
A. Türkçenin Konufluldu¤u Co¤rafi Alan ‹çinde ve Dünyada Ünü Kabul Edilen

Tipler: Nasreddin Hoca
B. Türk Boylar› Aras›nda Tan›nan Tipler: ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa, Esenpo-

lat, Kemine, Ahmet Akay.
C. Türk Boylar› Aras›nda Halk›n ve Zümrelerin Ortak Unsurlar›n›n Birlefltiril-

mesinden Do¤an Tipler: Bektafli, Aldar Köse.
Ç. Ayd›nlar Aras›nda Ç›kan Tipler: Haflmet, Koca Rag›p Pafla, Keçecizade ‹zzet

Molla, Mirali, Nasreddin Tusi, vb.
D. Mahalli Tipler
E. Belli Bir Devrin Kültürü ‹çinde Yarat›lan Tipler: Karagöz.
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II. Zümre Tipleri: Mevlevi, Yörük, Terekeme, Tahtac›, Köylü, vd.
III. Az›nl›k Tipleri: Yahudi, Rum,
IV. Bölge ve Yöre Tipleri: Kayserili, Çemiflgezekli, Andavall›, Karadenizli,

Konyal›, vd.
V. Yabanc› Tipler: Behlül, Karakufl
VI. Gündelik Tipler: Ana-baba, kar›-koca, kaynana, baba-çocuk, anne-ço-

cuk, vd.
A. Aile Fertleriyle Alakal› Tipler
B. Mariz ve Kötü Tipler: deli, hasis, h›rs›z, doland›r›c›, pinti, kör, topal, dil-
siz, b›çk›n vb.
C. Sanat ve Meslekleri Temsil Eden Tipler: Ressam, flair, doktor, avukat, ha-
kem, bezirgan, vd.

VII. Moda Tipler (Y›ld›r›m 1977: 21-28).

Nevzat Gözayd›n’›n S›n›flamas›
Nevzat Gözayd›n, f›kralar› “karakter” diye de adland›rabilece¤imiz tiplerine göre
dörde ay›rmaktad›r:

• Eflitleyici tip
• Kötülefltirici tip
• Gerginlefltirici tip
• Çözümleyici veya aç›klay›c› tip (Gözayd›n 1977: 204-207).

Saim Sakao¤lu’nun S›n›flamas›
Saim Sakao¤lu da f›kralar› Y›ld›r›m’dan biraz daha farkl› olarak s›n›fland›rm›fl ve üç
dala ay›rm›flt›r:

• Tarihte yaflam›fl flah›slar etraf›nda teflekkül eden f›kralar
• Bir toplulu¤u temsil eden tipler etraf›nda teflekkül eden f›kralar
• Efl kahramanl› f›kralar
Bunlardan ilk dal iki, ikinci dal ise üç alt dala ayr›lmaktad›r (Sakao¤lu 1976: 86-87).

Yeni Bir F›kra S›n›fland›rmas›
Bugüne kadar de¤iflik dönemlerde ve de¤iflik bilim adamlar›nca çeflitli f›kra s›n›f-
lamalar› yap›lm›flt›r. Bunlar›n her birinin dönemine göre bir görevi yerine getirdi¤i
flüphesizdir. Bir konudaki s›n›flaman›n son fleklini kolay kolay alamayaca¤› hepi-
mizce bilinmektedir. Biz de birikimimizin sonucu olarak burada yeni bir s›n›flama
ile yola ç›kmak istiyoruz. Bu s›n›flama, incelendi¤i zaman görülecektir ki, önceki-
lerin baz›lar›yla herhangi bir yak›nl›¤› olmayan s›n›flamad›r. Asl›nda ortak kavram-
lardan hareketle yap›lacak s›n›flamalarda da baz› ortak noktalar›n olaca¤› kaç›n›l-
mazd›r. 

Sekiz basamakl› yeni s›n›flamam›z afla¤›dad›r:
• Türk Dünyas›nda Oldu¤u Kadar Baflka Ülkelerde de Tan›nan Tipler: Nas-

reddin Hoca.
• Türk Dünyas›n›n Belirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler
• Bir Toplulu¤u veya Zümreyi Temsil Eden Tipler 
• Dar ve Genifl Bölge Tipleri
• Yerel Tipler
• Ayd›n ve Sanatç› F›kra Tipleri
• Yabanc› ve Az›nl›k F›kra Tipleri
• Öbür F›kra Tipleri
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Türk Dünyas›nda Oldu¤u Kadar Baflka Ülkelerde de Tan›nan Tipler:
Nasreddin Hoca
Bu bölüme sadece Nasreddin Hoca girmektedir. Konu, 4. ünitede etrafl› bir flekil-
de ele al›naca¤›ndan burada de¤erlendirilmemifltir. 

Türk Dünyas›n›n Belirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler
Bunlar, genifl bir co¤rafyadan daha çok Türklerin yaflad›¤› farkl› co¤rafyalarda s›-
n›rl› ölçüde tan›nan tiplerdir. Genellikle hepsini bir co¤rafyada bir f›kra tipi olarak
göremeyiz. Ancak baz›lar› ayn› co¤rafyay› paylaflabilirler. ‹ncili Çavufl ile Bekri
Mustafa’n›n Anadolu co¤rafyas›nda birlikte tan›nm›fl olmalar› gibi. Afla¤›da bunlar-
dan baz›lar› haklar›nda bulunabilen bilgilerle tan›t›lacak, nüktelerinden örnekler
verilecektir. 

a. ‹ncili Çavufl: I. Ahmed (1603-1617) ve IV. Murad (1623-1640) döneminde
yaflad›¤› san›lmakta olup saray musahiplerindendir. Do¤um tarihi bilinmemekte-
dir; ölüm tarihi olarak ise 1042 (1632-1633) kabul edilmektedir.

Kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre as›l ad›, ‹ncili Mustafa Çavufl’tur. Ad, baz›
kaynaklarda Mehmed olarak da görülür. Ona, ‹ncili Çavufl denmesinin çeflitli se-
bepleri vard›r.

• Dergâh-› Âli’de [padiflah kap›s›] çavufl oldu¤u için bu ad verilmifltir.
• Kavu¤una inci takt›¤› için bu ad verilmifltir.
• O, ‹rincil köyünde do¤mufltur, zamanla ‹rincil ad› de¤iflmifl ve ‹ncili’ye dö-

nüflmüfltür.
Ona Artvinliler (Ardanuç’un Anç köyü), Sivasl›lar, Diyarbak›rl›lar (‹rincil köyü),

Kayserililer (T›ravfl›n köyü), Kocaeliler (Kand›ra’n›n Bak›r köyü), Ispartal›lar, vb.
yerler ev sahipli¤i yapmak istemektedirler (Beysano¤lu 1982: 54; Turan 2008: 7).

‹ncili’yi konu alan kaynaklardan ve anlat›lan f›kralar›ndan ö¤rendi¤imize göre,
Arapça ve Farsçay› bildi¤ini, iyi bir e¤itim ald›¤›n› söyleyebiliriz.

‹ncili Çavufl’la ilgili s›n›rl› say›daki kayna¤›n d›fl›nda onun hayat› ve f›kralar›
hakk›nda fazlaca bir bilgimiz yoktur. Onun, f›kralar›nda kendisi ve yak›n çevresin-
den söz edilmez. 

‹ncili Çavufl’un f›kralar› saray ve çevresine ba¤l› olarak oluflan f›kralard›r. Onun
f›kralar›nda müstehcenli¤e rastlanmaz. O, f›kralar›nda saray ve çevresini çeflitli
yönleriyle alaya alan, aksakl›klar› ortaya koyan bir f›kra tipidir. 

Onun f›kralar›na hem yaz›l›, hem de sözlü kaynaklarda rastlan›lmaktad›r.
Padiflah›n nedimi [arkadafl›] ve musahibi [sohbet arkadafl›] oldu¤u için ‹ncili’nin

hayat›n›n büyük bir k›sm› sarayda geçmifltir. Bu sebepten onun yak›n çevresini sa-
ray erkân›, yani sadrazam, vezirler, silahtar a¤a, fleyhülislam, k›zlar a¤as› gibi dev-
let büyükleri oluflturur.

‹ncili Çavufl’u di¤er f›kra tiplerinden ay›ran en önemli özelli¤i, d›flifllerinde gö-
rev alarak ‹ran’a elçi olarak gitmesi gelmektedir (Konyal› 1950: 77).

Bütün bunlar›n yan›nda ‹ncili ile ça¤dafl olan ve elçilik görevi yapan bir Musta-
fa Çavufl daha vard›r. Y›lmaz Öztuna ve Akdes Nimet Kurat’a göre Mustafa Çavufl,
‹ran’›n d›fl›nda Venedik, K›r›m, Londra ve baflka ülkelerde de elçilik görevi yapm›fl-
t›r (Turan 2008: 13).

Türkiye’nin pek çok yerleflim merkezi kendi s›n›rlar› içerisinde mezar›n›n oldu-
¤unu iddia ediyorlarsa da onun mezar›, ‹stanbul Edirnekap›’dad›r. Mezar tafl›nda
“Merhum ‹ncili Mustafa Çavufl ruhiycün Fatiha sene 1042” yaz›l›d›r.

‹ncili Çavufl f›kralar›n›n konusu onun kendi hayat›d›r. O, hayat›n›n büyük bir
k›sm›n› sarayda geçiren, padiflaha daima yak›n olan, zeki, haz›rcevap ve iyi bir
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nüktedand›r. ‹ncili, nedim ve musahip olmas›n›n yan› s›ra iyi de bir diplomatt›r.
Padiflah›n emriyle elçiliklerde bulunmufltur. Bütün bunlar f›kralara konu olmufltur.
Bu sebeple ‹ncili Çavufl f›kralar›n›n büyük ço¤unlu¤unda saray ve çevresiyle, top-
lum yap›s›yla Osmanl› Devleti’ndeki sosyal hayat anlat›lm›flt›r. 

‹ncili Çavufl f›kralar›nda konu olarak padiflah› e¤lendirmek için anlat›lan olay-
lar›n d›fl›nda, toplumdaki yanl›fll›klar›n, beceriksiz ve cahil yöneticilerin de alayl›
bir flekilde elefltirildi¤i görülür. 

‹ncili Çavufl’un f›kralar›ndan saray›n yan› s›ra saray›n d›fl›ndaki halk da f›krala-
r›n›n konusunu oluflturur. Kendisinden yard›m isteyenlerin sorunlar›n› zekâs›yla
çözer. Toplumdaki düzenbazlar›n, dalkavuklar›n, üçkâ¤›tç›lar›n karfl›s›nda durur,
ma¤durlara yard›m eder.

F›kralarda Osmanl› toplumunun özelliklerini de¤iflik yönleriyle görmek müm-
kündür. Türk hamam kültüründen bimarhanelere, bimarhanelerden kahvehanele-
re kadar Osmanl› toplumunun hayat tarz› f›kralarda yer al›r. F›kralar›n baz›lar›n›n
konusunu bimarhanelerdeki ak›l hastalar›, hamamlar ve hamamc›lar, âfl›klar kah-
vehanesi, esrarkefller kahvehanesi, hizmetkârlar kahvehanesi gibi çeflitli türleriyle
kahvehaneler oluflturur.

‹ncili Çavufl’un fiziki görüntüsü de f›kralar›nda konu olarak ifllenmifltir. ‹ncili
Çavufl kara kuru, çirkin bir kiflidir. Onun çirkinli¤iyle alay eden f›kralar da görülür.

‹ncili Çavufl f›kralar›nda ele al›nan konularda biri de rüya ve ‹ncili’nin oyunla-
r›d›r. Genellikle ‹ncili gördü¤ü rüyalar› padiflaha anlat›r. ‹ncili Çavufl çevresindeki
insanlara padiflah› e¤lendirmek veya sohbet meclislerinde anlat›l›p dinleyenleri
güldürmek amac›yla oyunlar oynar. 

‹ncili Çavufl f›kralar›ndaki bir di¤er konu da e¤itimdir. O, bazen bir e¤itici; ba-
zen de bilgisizli¤e, e¤itimsizlere ders verici olarak karfl›m›za ç›kar.

Sonuç olarak ‹ncili Çavufl’un f›kralar›nda, Osmanl› Devleti’nin sosyal yap›s›n›,
devlet yönetimini, diplomasisini, özellikle saray ve çevresini, dönemin ahlaki gö-
rüntüsünü, dinî inançlar›n› ve e¤itimini bulabiliriz. Elbette bu sayd›¤›m›z noktalar
onun hayat›yla bütünleflerek anlat›lm›flt›r.

F›kralar›n›n Niteli¤i: ‹ncili Çavufl’tan seçilen f›kralara Ek: Metinler bölümünde
(bkz. Metin 7.1.-4.) yer verilmifltir. F›kralar›n seçimi s›ras›nda yukar›da sözünü etti-
¤imiz hususlar dikkate al›nm›flt›r. E¤er afla¤›daki f›kralar dikkatli bir flekilde oku-
nursa onun f›kralar›n›n özellikleri kolayl›kla ç›kar›labilir. Onun f›kralar›n›n Nasred-
din Hoca, Karadenizli Temel ve Bektafli’ye göre daha uzun anlat›mlar oldu¤u göz-
den kaçmamaktad›r. Yine f›kralarda bir devlet adam›n›n vas›flar› gere¤i müstehcen-
li¤e kaç›lmad›¤› da gözlenmektedir. F›kralar›n flah›s kadrosunda saray ve çevresin-
den oldu¤u gibi, halktan kifliler de görülmektedir. Mekân ise yine saray ve çevre-
siyle, elçi olarak gitti¤i ‹ran padiflah›n›n saray›d›r. Türk halk hikâyelerinin de¤iflmez
kahraman› fiaho¤lu fiah Abbas’›n ‹ncili Çavufl’un f›kralar›na da girmesi anlaml›d›r.

b. Bekri Mustafa: Bekri Mustafa’n›n do¤um ve ölüm tarihleri hakk›nda bilgi-
miz yoktur. Ancak onun XVII. yüzy›lda IV. Murad (1623-1640) döneminde ‹stan-
bul’da yaflad›¤›n› söyleyebiliriz. IV. Murad’›n nedimi oldu¤unu söyleyenlerin (Him-
metzade 1922: 3) yan›nda, bunun tersini ileri sürenlerin de varl›¤› gözden kaçma-
maktad›r (Efe: ?, 56).

Bekri Mustafa’yla ilgili belirsizlikler, ailesi için de geçerlidir. Hatta onunla ilgili
olarak anlat›lan f›kralarda bile anne, baba, kardefl, efl ve çocuklar›ndan hemen hiç
söz edilmemektedir. Birkaç f›kras›nda efli ve çocuklar›ndan söz edilirse de bunlar
onun hayat›n› ayd›nlatacak özellikte de¤ildir.

Bekri Mustafa’n›n e¤itim durumuyla ilgili de elimizde yeterli bilgi yoktur.
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As›l mesle¤inin baba mesle¤i olan yorganc›l›k oldu¤unu, içki içmeye bafllad›k-
tan sonra hiçbir iflle ilgilenmedi¤ini söyleyebiliriz.

F›kralar›ndan hareketle onun yak›n çevresini baflta Agop olmak üzere meyha-
neciler, mahalle halk› ve içki meclisindeki arkadafllar› oluflturmaktad›r.

Bekri Mustafa, IV. Murad’›n içki ve tütün yasa¤›na karfl› bir tepki olarak ortaya
ç›km›flt›r. Bunun sonucu olarak da kad› ve yeniçeriyle daima karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r. Bekri Mustafa sertli¤e karfl› hoflgörüyü savunan bir insand›r. Onun içkiye düfl-
kün olmas›n›n sebebi bir tepki sonucudur diyebiliriz.

Onun f›kralar› s›k s›k Bektafli f›kralar›yla kar›flt›r›l›r. O, ayr›ca Karagöz oyunu-
nun da karakterlerinden birisidir. Bekri Mustafa’n›n hem yaz›l› hem de sözlü kay-
naklarda f›kralar›na rastlanmaktad›r. F›kralar›n tafl›d›¤› müstehcenlikten dolay› bel-
li bir çevrede sevilirken toplumun bir kesimi taraf›ndan hofl karfl›lanmam›flt›r.

Onun hayat› etraf›nda Osman Cemal Kayg›l›’n›n bir roman haz›rlad›¤›n› biliyoruz.
Mezar› da ‹stanbul’dad›r. 
Bekri Mustafa f›kralar›n›n konusunu onun sarhofllu¤u oluflturur. Ancak onun

sarhofllu¤unun alt›nda ince bir nükte, sert bir ikaz vard›r. “Yaver Olur” adl› f›kra-
s›nda sadece fiziki görünüfllerinden dolay› saraya eleman al›nmas›n› elefltirir. Bir
süre sonra bu elefltiriler ifle yarar ve yönetim, yapt›¤› hatan›n fark›na vararak geri
ad›m atar. Her ne kadar Bekri Mustafa’n›n su yerine içki içti¤inden, hayat›n›n ta-
mam›n› sarhofl geçirdi¤inden söz edilirse de o, dürüstlük ve do¤ruluktan yana
olup kesinlikle yalan söylemeyen bir tiptir.

Bekri Mustafa f›kralar›nda görülen bir baflka konu da sosyal hayat›n izleridir.
Osmanl› Devletinin toplum yap›s›, toplumdaki aksakl›klar, Türk gelenekleri ve
âdetleriyle ilgili birçok konu f›kralarda ifllenmifltir. F›kralar›nda Bekri, toplumun
sorunlar›yla yak›ndan ilgilenmifl, kibirli, gururlu, haflin insanlara haddini bildirmifl,
ço¤u zaman onlar› cezaland›rm›fl; kabaday› flahsiyeti, zekâs› ve haz›rcevapl›l›¤›yla
haks›zl›klar›n karfl›s›nda yer almas›n› bilmifltir.

‹çki yasa¤› ve bu yasa¤a uymayanlara verilen sert cezalara karfl›l›k, o hayat›n›n
hiçbir döneminde ceza almam›flt›r. Çünkü o, içine düfltü¤ü zor durumdan haz›rce-
vapl›l›¤› ve zekâs›n›n yard›m›yla kurtulmufltur. Bütün bu noktalar da onun f›krala-
r›n›n konusu oluflturmufltur.

F›kralar›n›n Niteli¤i: Bekri Mustafa f›kralar›ndan seçilmifl örneklere Ek: Metin-
ler bölümünde (Bkz. Metin 8.1.-6.) yer verilmifltir. Bekri Mustafa’n›n f›kralar›n›n bir
özelli¤i de metinlerin uzun olmas›d›r. Elbette k›sa f›kralar da vard›r, ancak konu
Nasreddin Hoca ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda aradaki fark kolayl›kla görülebilmektedir.
Daha önce de belirtti¤imiz gibi Bekri Mustafa’n›n f›kralar›yla Bektafli f›kralar› kar›fl-
t›r›lm›flt›r. Bununla beraber onun f›kralar›na baflka f›kra tiplerinde karfl›laflt›¤›m›z
örneklerin varl›¤› da gözden kaçmamaktad›r: Buyurun cenaze namaz›na bunun
güzel bir örne¤idir.

c. Kemine: Türkiye d›fl›ndaki f›kra tiplerinden olup 1770 y›l›nda Türkmenis-
tan’›n Sarahs flehri yak›nlar›nda do¤mufl ve 1840 y›l›nda da vefat etmifltir. T›pk›
Esenpolat, Karr› Ata gibi Türkmenler aras›nda çok sevilen bir nüktedand›r. O ayn›
zamanda Türkmen klasik edebiyat›n›n önde gelen flairlerindendir ve Mahtumku-
lu’nun ö¤rencisidir. Talibî ve fiâbende vb. gibi döneminin önde gelen flairleriyle
yak›nl›¤› olan Kemine’nin fliirlerinde sosyal konular a¤›rl›kl› olarak görülür. Eserle-
rindeki halk dili nüktelerine de yans›m›flt›r (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler
böl. Metin 9.1.-2.). Kat› davran›fllar› ve zenginli¤i tenkit etmesiyle f›kralar› Nasred-
din Hoca ile kar›flm›flt›r (TDTEA 10 TTE, Ankara 1998: 462).
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ç. Esenpulat: Hayat› hakk›nda kesin bir bilgiye sahip de¤iliz. Ne zaman ve ne-
rede do¤up yaflad›¤› kesin olarak belli de¤ildir. Ancak Türkmenistan ‹limler Akade-
misinin ‘Golyazmalar›’ arflivinde bulunan belgelerden onun hayat› hakk›nda baz›
bilgiler edinebiliyoruz. Bu bilgilere göre Esenpolat, Türkmenlerin Teke kolunun Ga-
rayörme tiresindendir. fi. Halmuhammedov’a göre 1826 y›l›nda do¤up 1874 y›l›nda
ölmüfltür. Ancak babas›n›n ad›n› bilebiliyoruz: Cürli. Hiç çocu¤u olmayan nükteda-
n›m›z hayat›n›n son dönemlerini Aflgabat’ta geçirmifltir. A. K. Kekilov’a göre XVIII.
yüzy›lda yaflam›flt›r. Eldeki f›kralar›ndan ç›karabildi¤imize göre o fakir biridir. Ayr›-
ca f›kralar›nda ‹ran’a kadar gitti¤i de görülür. F›kralar›nda Nasreddin Hoca nüktele-
rinin havas› sezilir (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 10.1.-2.). 

d. Ahmet Akay: K›r›m Türkleri aras›nda tan›nan bir f›kra tipidir. Gerçek haya-
t› hakk›nda hiçbir bilgiye sahip de¤iliz. Ancak f›kralar›ndan edindi¤imiz bilgileri de
flüpheyle karfl›lamam›z gerekir. F›kralar›ndaki olaylar›n ço¤unlunun Yalta yak›nla-
r›ndaki Özenbafl kasabas›nda geçti¤ine bak›l›rsa orada do¤du¤u veya uzun süre
orada yaflad›¤› kabul edilebilir. Hakk›ndaki ilk yay›n›n tarihinin 1875 olmas› yafla-
d›¤› döneme ›fl›k tutmaktad›r. F›kralar›ndan anlafl›ld›¤›na göre Ayfle fierfe adl› bir
han›m› ve Eyüp ad›nda da bir o¤lu vard›r. Akay, imaml›k yapt›¤› Özenbafl’ta ayr›-
ca bahçe iflleriyle u¤rafl›r, bir mollayla ortak ifl yapar.

Sele kap›lan at›n› ters yönde Küçüközenbafl’a do¤ru aramas›, Bahçesaray han›
ile olan mücadeleleri, f›kralar›n›n Nasreddin Hoca f›kralar›yla olan yak›nl›¤›na ifla-
ret etmektedir. 

Akay, kurnaz ve insanlar› aldatabilecek bir söz ustas›d›r. O ayn› zamanda ken-
disine ak›l dan›fl›lan bir kimsedir. Onun bir baflka yönü ise halk›n temsilcisi olma-
s›d›r (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 11.1.-2.). 

F›kralar› daha çok Nasreddin Hoca f›kralar› ile kar›flm›flt›r. Afla¤›ya ald›¤›m›z iki
örnekte de görüldü¤ü üzeri onun f›kralar› Nasreddin hoca’ya göre biraz daha
uzundur.

e. Molla Zeydin: Çin Halk Cumhuriyeti’nin bat›s›nda yaflayan Uygur Türkleri-
nin Seley Çakkan ile birlikte en önde gelen f›kra tiplerinden biridir (Örnek f›kra
için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 12). Turfan vilayetinin yerleflim birimlerinden olan
Lükçün’de do¤mufltur. Do¤um ve ölüm tarihleri bilinmemekle birlikte, XIX. yüzy›l-
da yaflad›¤› kabul edilir. Küçük olaylar›n onun dilinin ve k›vrak zekâs›n›n birlefl-
mesiyle nükteye döndü¤ü görülür. O, döneminin bütün sevimsiz olaylar›n› diline
dolar ve yanl›fl yapanlar›n kim oldu¤una bakmaks›z›n hepsiyle ilgili nüktelerini s›-
ralay›verir. Hakk›ndaki ilk kitap 1984 y›l›nda yay›mlanm›flt›r: Molla Zeydin Hekki-
de Kisse.

f. Kuyruçuk (Kudaybergen): As›l ad› Kuyruçuk (Kudaybergen) Ömürzak Uu-
lu olan tipimiz K›rg›z mizah sanat›n›n en güçlü temsilcilerinden biridir. Kuyruçuk,
1866 y›l›nda Nar›n vilayetinin Cumgal bölgesindeki K›z›l Tuu köyünde do¤mufltur.
Küçük yaflta annesini kaybetmifltir. Babas› çok fakir biridir. Raflitizm hastal›¤›ndan
dolay› üzün süre aya¤a kalkamam›fl ve çok geç yürümüfltür. Hayat›n› zenginlerin
yan›nda çobanl›k ve hizmetçilik yaparak geçirmifltir. Çekti¤i s›k›nt›lar onun nükte-
dan ve haz›rcevap biri olmas›nda haz›rlay›c› olmufltur. Kuyruçuk’un f›kralar›nda
hemen herkes konu edilmifltir. O, di¤er pek çok f›kra tipi gibi, haks›zl›¤› ve adam
kay›rmac›l›¤›, cimrili¤i, hasisli¤i f›kralar›nda tenkit etmifltir. Kuyruçuk, aç›k sözlü
ve düflündü¤ünü oldu¤u gibi söyleyiveren biridir (Örnek f›kra için bkz. Ek: Metin-
ler böl. Metin 13).
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Bir Toplulu¤u veya Zümreyi Temsil Eden Tipler
Bu bafll›k alt›nda toplad›¤›m›z tipler; kendi dünya görüflleriyle, kendi yaflama bi-
çimleriyle ve yaflad›klar› ortamla bütünleflmifl f›kralar›n konusunu olufltururlar: a.
Bektafli, b. Aldarköse, c. Mevlevi, ç. Temel, Terekeme, e. Tahtac›, f. Yörük, g. Efe.

‹çlerinde dinî hayat›n derin izlerini tafl›yanlar›n›n yan›nda, k›rsal kesimin engin
geniflli¤ini yans›tanlar da vard›r. Bu tiplerin aras›na, belki de, henüz yeterince ta-
n›yamad›¤›m›z co¤rafyan›n insanlar›yla ilgili nükteler de girmektedir. ‹çlerinde en
çok tan›nan› ve hakk›nda en çok f›kra oluflturulan› Bektaflidir. Afla¤›da bu tip a¤›r-
l›kl› olarak tan›t›lacak, öbürlerinden de bir iki örnek verilecektir. 

a. Bektafli: Tip, belirli bir kimsenin flahs›nda oluflmam›fl, farkl› karakterlerin
birlefltirilmesinden oluflmufltur. Onun bafll›ca özelli¤i kat› tutumlara karfl› hoflgörü-
yü savunmas›d›r. Bu tipe ba¤l› f›kralar›n ço¤unlu¤u XIV. yüzy›lda yaflayan Hac›
Bektafl Veli’nin hoflgörüsünden hareketle ortaya ç›kan f›kralard›r. Bektafli f›krala-
r›nda di¤er f›kralarda oldu¤u gibi güldürme ön plandad›r. Bununla beraber Bekta-
fli f›kralar›n›n as›l amac› güldürürken ö¤retmedir. Ona göre Allah korkulacak bir
varl›k de¤ildir. F›kralardan hareketle Bektafli’nin zeki, bilgili, sa¤duyulu, nüktedan
ve haz›rcevap birisi oldu¤unu söyleyebiliriz (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler
böl. Metin 14.1.-4.).

b. Aldarköse: Bu f›kra tipimizi baz› araflt›r›c›lar, “Bektafli tipine benzer” (Y›ld›-
r›m 1976: 26) olarak gösterirlerse de, f›kralar›ndan böyle bir tip oldu¤unu ç›karma-
m›z pek de kolay olmayacakt›r. Aldarköse, Asya Türk dünyas›n›n pek çok co¤raf-
yas›nda tan›nan ve sevilen bir tiptir. Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Türkme-
nistan, Tacikistan, Karakalpakistan Türkleri aras›nda tan›nan ve f›kralar› sözlü kay-
naklarda anlat›lan bir tiptir. F›kralar›nda toplum hayat›ndaki çarp›kl›klar, çat›flma-
lar ve beflerî kusurlar›n elefltirisi sergilenmektedir (Örnek f›kra için bkz. Ek: Metin-
ler böl. Metin 15.1.-2. Onun bir özelli¤i de insanlar› aldatmak ve bu yolla hayat›n›
sürdürmektedir 1976: 26).

c. Mevlevi: Hz. Mevlâna’n›n ölümünden sonra geliflen Mevlevilik, bir yerden
sonra dönemin ayd›nlar›n›n bir bölümünü de etraf›na toplam›flt›r. Onlar›n günlük
hayat›nda özlü sözlerden süzülen nükte p›r›lt›lar› da görülür. Özellikle Mevlâ-
na’n›n olaylara bak›fl› belki de nükteden daha çok ders verici bir özellik tafl›r (Ör-
nek f›kra için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 16).

ç. Temel: Belli bir co¤rafya üzerinde yaflayan insanlar› temsil eden ve ba¤l› ol-
duklar› mekânla adland›r›lan f›kra tipleri vard›r. Bu f›kralar o yörenin insan›n›n ha-
yat izlerini ve olaylar karfl›s›nda tak›nd›¤› tavr› yans›t›r (Örnek f›kralar için bkz. Ek:
Metinler böl. Metin 17.1.-9.). Bu tiplerden biri de Karadenizli veya Temel tipidir.

Karadeniz insan›n›n bafl›ndan geçen olaylara veya içinde bulundu¤u durumla-
ra bir tepki olarak do¤an Karadeniz f›kralar›, çeflitli sebeplerle son zamanlarda ün-
lü bir tip olan, Temel’e ba¤l› olarak anlat›lmaktad›r. Halk taraf›ndan ortaya ç›kar›l-
m›fl olan Temel tipi, ayn› zamanda bölge insan›n›n da temsilcisi olmufltur. Her ne
kadar yaflamam›fl olsa da, Karadeniz insan›n›n kültürel de¤erlerini ve özelliklerini
bünyesinde toplayarak fiziki ve ruhi portre kazanm›fl bir tiptir. Onun f›kralar›nda
bölge insan›n ruhi ve fiziki özelliklerini, k›vrak zekâs›n›, olaylara ve durumlara
farkl› bir bak›fl aç›s›yla yaklafl›p do¤ru yorumlar getirdi¤ini görürüz. Bu bak›mdan
Türk mizah edebiyat›nda özel bir yeri vard›r.

Temel, Do¤u Karadeniz Bölgesi’nin f›kra tipi olmakla birlikte, f›kralar› ülkemi-
zin her taraf›nda sevilerek anlat›l›r. Onun f›kralar›n›n bu kadar yayg›n olmas›n›n ve
anlat›lmas›n›n sebeplerinden biri, konu bak›m›ndan zenginli¤idir. Türk f›kralar›n›n
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en temel özelliklerinden biri, konular›n› gerçek hayat sahnelerinden almalar›d›r.
Temel f›kralar› da konular›n› bölge insanlar›n›n hayat›ndan al›r. Do¤u Karadeniz
insan›n›n günlük hayatta bafl›ndan geçen olaylar ve durumlar Temel f›kralar›n›n
konular›n› oluflturur. Günlük hayatta karfl›lafl›lan her olay ve durumla ilgili bir Te-
mel f›kras› kolayl›kla bulunabilir.

Bu özellikleri dikkate ald›¤›m›zda, sosyal hayatta karfl›laflt›¤›m›z hemen her ka-
rakter ve mizac›n, her meslek ve sosyal problemin Temel f›kralar›nda ifllenmifl ol-
du¤unu görürüz. Temel, birbirinden farkl› yüzlerce karakteri ve mizac› canland›ran
bir aktör gibidir. Onu her f›krada farkl› bir mesle¤in, mizac›n ve davran›fl›n mensu-
bu olarak görürüz. Bazen doktor, hâkim, savc›, komutan, ö¤retmen, imam, hoca,
ö¤retim üyesi, mühendis, ifl adam›, kaymakam, belediye baflkan›, vali gibi, e¤itim
seviyesi yüksek ve toplumun üst kademesini oluflturan kiflileri, bazen de, yolcu, ifl-
çi, bal›kç›, gurbetçi, floför, bekçi, ö¤renci, asker gibi, e¤itim seviyesi düflük ve daha
çok toplumun alt kat›n› oluflturan kiflileri temsil eden rollerde karfl›m›za ç›kar.

Son zamanlarda Temel tipinden etkilenen baz› aileler çocuklar›na bu ad› koy-
mamaktad›r. Ayr›ca ad koyma oran› büyük ölçüde azal›rken mahkeme kanal›yla
Temel ad›n› de¤ifltirme de gündemden düflmemektedir.

Dar ve Genifl Bölge Tipleri
Bu bafll›k alt›nda bir araya getirece¤imiz tipler kimliklerini bilmedi¤imiz ancak,
köy ve kasaba gibi son derece dar, iller gibi daha genifl, bölgeler gibi son derece
genifl co¤rafî birimlerimizde ortaya ç›kan temsilci tiplerdir. Bunlar; Andavall› ve
E¤itseliler gibi köylüler; Çemiflgezek ve Kand›ral› gibi ilçeliler; Kayserili ve Konya-
l› gibi il temsilcileri ile Karadenizliler gibi bölge temsilcileridir.

Bu f›kralarda baz› tipler saf olarak gösterilirse de, bu özellik onlara daha çok
komflu köy ve kasal›larca tak›lm›flt›r. Hatta komflu iki köy, kasaba ve ilçenin tem-
silcileri ayn› f›kray› birbirlerinin aleyhine olacak flekilde anlat›rlar. Ancak baz› f›k-
ralarda da ak›ll› olmak motifi ön plandad›r. 

a. Karadenizli: Yak›n zamana kadar, “Karadenizlinin Biri...” diye bafllayan pek
çok f›kra anlat›l›rd›. Ancak bu f›kralar son y›llarda adeta Karadeniz’in temsilcisi ola-
rak görülmeye bafllanan Temel’in ad›yla an›l›r olmufltur. Burada ayr›ca Karadeniz-
li tan›t›lmayacak, Temel’e göndermede bulunmakla yetinilecektir.

b. Kayserili: Türk gölge oyunu ve orta oyununda da tip olarak yer alan Kay-
serili, f›kralar›m›zda da bölge f›kra tipi olarak karfl›m›za ç›kar. Bu tipin özellikleri-
ni flöyle s›ralayabiliriz: Kayseri a¤z›yla konuflur, uyan›kt›r, aldat›r, aldanmaz, tica-
rette çok baflar›l›d›r, ifl bitiricidir, eli s›k›d›r (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler
böl. Metin 18.1.-2.).

Kayserili f›kra tipinin rakipleri Yahudi ve Karadenizlidir. F›kralarda Kayserili,
her iki tipi de alt etmifl olarak gösterilir.

c. Karakayal›: Karakaya, Silifke’nin köylerinden biridir. Bu tür f›kralarda daha
çok köylülerin safl›klar› dile getirilir. F›kralar›n kahramanlar› köy muhitindendir.
Yaflad›klar› yerler kapal› bir toplumdur. Gördükleri en büyük yer ba¤l› bulunduk-
lar› ilçe merkezidir (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 19.1.-2.). 

Safl›klar›n› giderebilmek için zaman zaman da d›flar›dan gelin al›rlar. Bazen tar-
laya ektikleri tuzu yiyeni bulabilmek için, safl›klar›ndan dolay›, kendi arkadafllar›-
n› öldürebileceklerinin fark›na bile varmazlar. 
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Yerel Tipler
Ülkemizin hemen her bölgesinde kendi adlar›yla an›lan nüktedanlar›m›z, mahal-
li f›kra tiplerimiz, yetiflmifltir. Bunlar›n günümüzde de yaflayan örneklerini biliyo-
ruz. Belirli özellikleriyle tan›nan, hatta farkl› yap›daki adlar›yla da dikkatimiz çeken
bu tipler bazen birkaç f›kras›yla, bazen de bir kitab› dolduracak kadar çok say›da-
ki f›kras›yla günümüze kadar gelebilmifllerdir. Tan›nma co¤rafyalar› do¤up büyü-
dükleri il, ilçe ve köyle s›n›rl›d›r. Ancak onlar› tan›yan hemflerileri f›kralar› her yer-
de anlat›rlar. 

a. Konyal› Tayyib A¤a: 1300/1884 y›l›nda Konya’da do¤ar. Bir süre medrese-
ye devam ederse de, e¤itimini yar›da b›rakarak bakkall›k yapmaya bafllar. 1948 y›-
l›nda iflini kardefline b›rak›r ve dost ziyaretleriyle günlerini geçirir. Tayyip A¤a, 15
May›s 1968 tarihinde vefat etmifl olup Üçler Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.

Tayyip A¤a’n›n hayat› Aziziye Camii’nin karfl›s›ndaki bakkal dükkân› ile evi ara-
s›nda geçmifltir. O, k›fllar› flehir merkezinde, yazlar› Meram’da geçiren tipik bir
Konyal›d›r. Tayyip A¤a devrin Çal›flma Bakan› Sadi Irmak, milletvekili Kaz›m Hüs-
nü Bey, Vali Cemal Bey ve Profesör Nuri Karahöyüklü ile sohbetleri olan bir halk
adam›d›r. Onun en samimi dostu ise bisiklet tamircisi Mustafa Kaynak’t›r. Tayyip
A¤a’n›n f›kralar›nda bu adlar›n d›fl›nda halktan pek çok kimseyi de bulabiliriz.

Tayyip A¤a f›kralar›nda bölge insan›n›n problemlerini dile getirmifltir. Onun
f›kralar›nda bilinen nükteler tekrarlanmam›flt›r, bu sebepten f›kralar› özgündür
(Örnek f›kra için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 20.1.-3.). O, f›kralar›nda kendisi de
dâhil olmak üzere, pek çok kifliyi elefltirmifltir.

b. fiaml›n›n Hac› ‹brahim: Bolu’nun Gerede ilçesinden olup 92 yafl›nda vefat
etmifltir. Gezmeyi çok seven nüktedan ve haz›rcevap biri idi. Onun da t›pk› Nas-
reddin Hoca’n›nki gibi bir efle¤i vard›. Kiremidi ezip tahtakurusu ve bit ilac› olarak
satacak kadar çevresinin uyan›k olmas›n› sa¤lamaya çal›fl›r (Örnek f›kra için bkz.
Ek: Metinler böl. Metin 21). 

c. Mutlu Çivit Emmi: 1320 / 1904 veya 1324 /1908 y›l›nda Mersin ilinin Mut il-
çesinde do¤mufltur. Biri k›z olmak üzere befl çocu¤u vard›r. Yeni harflerimizi son-
radan ö¤renen Çivit Emmi eski harflerimizi de okuyabilmektedir. O, Bütün hayat›-
n› Mut ilçesinde geçirmifltir. F›kralar›ndan hareketle ticaret amac›yla Mut’a komflu
olan Karaman iline ve Mersin’in Silifke ilçesine gitti¤inden söz edebiliriz. Onun
yapt›¤› ifller aras›nda at arabac›l›¤›, bulgurculuk, peynircilik ve kamyonculuk say›-
labilir. F›kralar›nda orta¤›, Hatem Osman ve ahbab› Tevfik Hoca’dan çok s›k söz
edilmektedir. Bunlar›n d›fl›nda f›kralar›nda hâkim, savc›, müfettifl, vb. gibi flehrin
ileri gelenleri de konu edilmifltir. Çivit Emmi, 20 Eylül 1971 tarihinde ilçesinde ve-
fat edip Mut mezarl›¤›na defnedilmifltir. 

Çivit Emmi’nin f›kralar›nda söze dayananlar›n yan›nda harekete dayanalar da
vard›r. Bu tür f›kralarda konuflman›n yerini hareket alm›flt›r. Onun f›kralar› nükte
aç›s›ndan zengindir (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 22.1.-3.). Bu-
nun nüktelerine “ön haz›rl›kl› nükteler” diyebiliriz. Bu tür nüktelerde nükte olay
an›nda patlat›lmaz; onun nükteleri âdeta bir hikâyenin çözüm noktas› gibidir.
Olaylar Çivit Emmi’nin karfl›s›ndakini güç durumda b›rakmas› üzerine kurulmufltur.

ç. A¤›nl› ‹bik Day›: As›l ad› ‹brahim olan ‹bik Day›, 1867 y›l›nda Elaz›¤ ilinin
A¤›n ilçesinde do¤mufltur. Çocukluk ve gençlik y›lar›n› ayn› yerde geçirdikten son-
ra daha iyi hayat flartlar› yakalama arzusuyla ‹stanbul’a göçer. Yafll› A¤›nl›lar›n an-
latt›¤›na göre ‹stanbul’da belediyede çal›flan ‹bik Day› oradan emekli olmufltur.
‹bik Day›, Venk köyünden Emine han›mla evlenmifl, ancak çiftin çocuklar› olma-
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m›flt›r. Eflinin ölümü üzerine tekrar memleketi A¤›n’a dönmüfl ve kalan ömrünü
burada geçirmifltir. Bu arada ‹bik Day› bir emekli gibi köflesine çekilmemifl, çiftçi-
lik, ipekböcekçili¤i, hayvanc›l›k gibi ifllerle de u¤raflm›flt›r. A¤›nl› ‹bik Day›, 1943
y›l›nda A¤›n’da vefat etmifl olup mezar› ayn› yerdedir. 

‹bik Day›’n›n f›kralar›n›n tamam› A¤›n ve çevresini konu almaktad›r. F›kralar›n-
da karfl›s›ndaki ikinci derecedeki flahs› flaflk›na çevirmesiyle dikkatleri üzerinde
toplamaktad›r. Kendisini ak›ll› sanan flah›slar onun karfl›s›nda zor durumda kal-
maktad›rlar. Onun f›kralar›nda gülme ile birlikte karfl›dakiyle alay etti¤i de görülür
(Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 23.1.-3.).

d. Botsal› Kara Kâmil: 1300 /1881 y›l›nda Konya ili Meram ilçesine ba¤l› Bot-
sa (Güneydere) köyünde do¤mufltur. Daha çocuklu¤unda nüktedanl›¤›n› göster-
meye bafllayan Kara Kâmil yapt›¤› oyunlarla aile fertlerini bile korkutur. Yapt›¤›
muziplikler aras›nda, cevizin kabu¤unun içerisine katran dökerek kedinin aya¤›na
geçirmesi ve imam olan babas›n› korkutmas›; köpe¤e elbise giydirmesi anne ve
babas›n› bay›ltmas›; askerde, deli numaras› yaparak hava de¤iflimi almas›, bunlar-
dan birkaç›d›r. Hiç okula gitmemifltir. 23 fiubat 1975 tarihinde Konya il merkezin-
de vefat etmifl ve Hac›fettah Mezarl›¤›’na defnedilmifltir (Örnek f›kralar için bkz.
Ek: Metinler böl. Metin 24.1.-2.).

e. Silifkeli Hac› Kiya: 1887 y›l›nda Silifke’de dünyaya gelmifltir. ‹stiklal madal-
yas› sahibidir. K›fllar› Silifke’nin Taflucu beldesinde, yazlar› Sertavul’da geçiren Ha-
c› Kiya, vatani görevi sebebiyle ‹zmir’e gitmifltir. Bunun d›fl›nda onun hayat› büyük
ölçüde Silifke, Mut, Sertavul ve Karaman’da geçmifltir. Silifke Folklor ekibiyle bir-
likte Bulgaristan ve o zamanki ad›yla Yugoslavya’ya gitmifltir. Dü¤ünlerin, e¤len-
celerin, festivallerin en bafl davetlilerindendir. Bakkal dükkân› iflletmiflse de pek
baflar›l› olamam›flt›r. Hac› Kiya 1973 y›l›nda trafik kazas›nda hayat›n› kaybeder.

Silifke’nin Akören köyüne üç günlü¤üne dü¤üne giden Hac› Kiya, gelin alma
töreninden sonra köylülere döner ve;

“Ald›k k›z›n›z›,
fieytan (it) yalas›n yüzünüzü.” der. 
Bu sözü duyan köylüler Hac› Kiya ve öbür davetlilere sald›r›r. Durumun kötü-

ye gitmekte oldu¤unu gören Hac› Kiya köylülere döner ve;
“Ald›k k›z›n›z›,
Melek yalas›n yüzünüzü,
Tekrar nasip etsin izinizi” dedim. Siz bize sald›r›yorsunuz, derdiniz nedir?” der.

Bunun üzerine köylüler;
“Hac› Emmi, kusura bakma, biz senin söylediklerini yanl›fl anlam›fl›z” derler.

Böylece baflta Hac› Kiya olmak üzere o¤lan taraf› dayak yemekten kurtulmufl olur
(Alptekin 1993: 30-32).

Ayd›n ve Sanatç› F›kra Tipleri
Ayd›nlar aras›nda ortaya ç›kan f›kra tipleri olup devletin üst düzeyindeki yönetici-
lerin yan› s›ra yazarlar, flairler, düflünürler de bu dal›n içinde de¤erlendirilebilir. Ali
fiir Nevaî, Öküz Mehmet Pafla, Keçecizade ‹zzet Molla, Koca Rag›p Pafla, fiair Hafl-
met, Nam›k Kemal, Neyzen Tevfik, Mehmet Âkif Ersoy, Süleyman Nazif, Yahya Ke-
mal Beyatl›, Cemal Nadir Güler, vb.

Bu tiplerin baz› nükteleri genifl kitlelere mal olmufl dillerden düflmemifltir. Be-
lirli olaylara ba¤l› kal›narak oluflturulan nükteler an›lan olaylar›n bilinmesi halinde
daha da anlaml› olacakt›r. Bu kiflilerin nükteleriyle ilgili olarak çeflitli kitaplar ya-
y›mlanm›flt›r. 50-60 y›l öncesinde Hilmi Yücebafl taraf›ndan âdeta bir dizi olarak
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yay›mlanan, “Bütün Cepheleriyle...” kitaplar›na konu olan ayd›n ve sanatkarlar›n
nüktedanl›klar› da genifl bir flekilde ele al›nm›flt›. Özellikle Yahya Kemal ile ilgili
olan kitapta flairimizin pek çok nüktesine yer verilmifltir. Daha sonraki y›llarda bu
nükteler Yahya Kemal’i anma günlerinde bildiri konusu bile olmufltur. 

‹mparatorluk dönemine oldu¤u kadar, Cumhuriyet döneminde de ayd›nlar ve
sanatç›lar zaman zaman birbirlerinin hakk›nda hofl olmayan sözler söylemifl, yaz›-
lar yazm›fllard›r. Bunun sonucu olarak da karfl› taraf› küçümseyen ve nüktenin gü-
cüyle beslenen yaz›lar ve fliirler kaleme al›nm›flt›r. Bu konuda zaman zaman afl›r›-
ya kaç›lm›fl, nüktenin dozu hakarete kadar varm›flt›r. 

Son 50 y›l›n baz› adlar› da köfle yaz›lar›yla, radyo ve televizyon sohbetleriyle
gündemde yer alm›flt›r. Bunlar aras›nda özellikle Bal Mahmut (Baler) ve Ayd›n
Boysan’› sayabiliriz. 

Afla¤›da; fiair Haflmet, Süleyman Nazif, Yahya Kemal, Mehmet Âkif Ersoy ve Ce-
mal Nadir Güler’i konu alan f›kralar› bulacaks›n›z. Bunlar›n d›fl›nda her âfl›¤›n, fla-
irin, yazar›n hakk›nda onlarca f›kra türetilmifltir.

a. fiair Haflmet: XVIII. yüzy›l›n flairlerinden Haflmet nükteleriyle de tan›n›r.
Onun baflka bir özelli¤i de kendince aptalca ifller yapanlar›n adlar›n› kaydetti¤i bir
defter tutmas›d›r. Çevresindekilerin ahmakl›klar›n›, ak›ls›zl›klar›n› görünce hemen
defterine kaydeder. Dönemin padiflah› III. Mustafa bu defterden haberdar olur ve
onu elde etme arzusuna kap›l›r. Elde eder de... Adlar› birer birer incelerken kendi
ad›na da rastlamaz m›... Hemen Haflmet huzura getirtilir.

“Bre flair, nedir bu küstahl›k. Sen kim oluyorsun da benim ad›m› bu aptallar›n
aras›na al›yorsun?” 

Haflmet bakar ki padiflah gazaba gelmek üzere. Hemen alttan alarak padiflaha
niçin böyle yapt›¤›n› aç›klamaya çal›fl›r. 

“Sultan›m›z, lütfen hiddet buyurmay›n›z. ‹zin veriniz aç›klayay›m. Siz geçenler-
de bir Arap at› almak istediniz ve baflseyisinize de yüklü bir para vererek Arabis-
tan’a gönderdiniz. O kadar paray› alan adam hiç geri gelir mi?”

Sultan biraz rahatlam›fl olarak flaire seslenir:
“Ya Haflmet, ya baflseyis at›m› da al›p geri gelirse?”
Haflmet art›k nükteyi patlatacak ve kendisini kurtaracak olan an› yakalam›flt›r:
“Onun da kolay› var efendimiz, hemen defterden sizin ad›n›z› siler, onunkini

yaz›veriririm.”
b. Süleyman Nazif: Süleyman Nazif, bir gün Abdülhak Hâmit’in yan›nda çok

çirkin ve kiflili¤i oldukça tart›flma götürür bir kad›n görmüfl. Kad›n› hiç sevmedi¤i
gibi, Hamit’in böyle bir kad›nla dolaflmas›na da üzülmüfl.

Hamit’i yaln›z bafl›na gördü¤ü bir gün yan›na sokulmufl ve flöyle demifl:
“Üstad, Fatma Han›m öldü, ‘Makber’i yazd›n›z. ‹nflallah bu kar› da ölür, bir

‘Mezbele’ yazars›n›z” (Ural 1983: 20-21).
c. Mehmet Akif: Bir toplant›da gençlerden biri Mehmet Âkif’i küçük düflürmek

için sormufl:
“Beyefendi siz baytar m›s›n›z?”
Âkif’in cevab› pek keskin olmufl:
“Evet, bir yeriniz mi a¤r›yordu?” (Akbulut 2006: 61). 
ç. Yahya Kemal Beyatl›: Üstad Yahya Kemal’in nas›l bir k›vrak zekâya sahip

oldu¤unu yak›n dostlar› iyi bilirler. O, bu özelli¤i ile her zor durumdan kurtulma-
s›n› bilmifltir. 

Bir gün Mehmet Akif Ersoy ile oturmufl sohbet ediyorlard›. Konunun en heye-
canl› yerinde yanlar›ndan geçmekte olan birisi lafa kar›fl›r. Yahya Kemal bakar ki
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lafa kar›flan adam tan›d›¤› patavats›z›n biridir. Tam bir patavats›zl›k örne¤i sergile-
yerek;

“Üstad böyle Akif’i karfl›n›za alm›fl ne yalanlar söylüyorsunuz bakal›m?”
Akif ve Yahya Kemal bu münasebetsiz soru karfl›s›nda hafif bir ürperme geçi-

rirler ama üstad hiç bozuntuya vermeden dostu Akif’i de rahatlatmak istercesine
adam›n beklemedi¤i cevab›n› veriverir:

“Üstad, do¤rusunu söylemek gerekirse Akif Bey’e seni methediyordum.”
d. Cemal Nadir Güler: Ünlü karikatüristimiz Cemal Nadir Güler, foto¤raflar›n-

da da görüldü¤ü gibi pek az gülümseyen bir sanatç›m›z... Karikatürleriyle bir dö-
nemin insanlar›n› k›r›p geçiren Cemal Nadir’e bir yak›n› sorar:

“Üstat, yahu senin soyad›n güya Güler, ama biz seni hiç gülerken görmedik.”
Karikatüristimiz yak›n›n› gözlük camlar›n›n üzerinden süzdükten sonra kendi-

ne yak›flan cevab›n› verir:
“Dostum, do¤ru söylüyorsun, soyad›m Güler... Ama unutma ki ben Nadir Gü-

ler’im.”

Yabanc› ve Az›nl›k F›kra Tipleri
Ülkemizde f›kralar› anlat›lan f›kra tiplerinin aras›nda uzun y›llar kültür ba¤›m›z bu-
lunan güney ve do¤u komflular›m›z›n nüktedanlar› ile yüzy›llard›r birlikte yaflad›-
¤›m›z ve Lozan Anlaflmas›’ndan beri az›nl›klar olarak kabul edilen vatandafllar›m›-
za ba¤l› olarak anlat›lan f›kralar›n önemli bir yeri vard›r. ‹lk daldakilerin belirli ki-
fliler olmas›na karfl›l›k ikinci daldakiler temsili adlard›r. Cuha, Kad› Karakufl, Ebu
Numas vb. yaflam›fl kifliler olarak kabul edilirken Miflon, Moiz, Salamon vb. temsi-
lî kifliler olarak kabul edilir. Bunlardan bafltakiler zamanla ya unutulma yoluyla, ya
da nüktelerini bizim f›kra tiplerimize kapt›rma yoluyla yerlerini pek koruyamam›fl-
lard›r. Buna karfl›l›k az›nl›klarla ilgili tiplerin canl›l›¤› sürmektedir. 

a. Behlûl Dânâ: As›l ad› Ebu Vüheyb b. Amr Sayrâfî’dir; aslen Kûfeli olup ha-
yat›n›n büyük bir k›sm›n› Ba¤dat’ta geçirmifltir. Dânâ’n›n kelime anlam› bilge, bil-
gin demektir. Özellikle Türk sözlü gelene¤inde Bu ad›n d›fl›nda Behlûl Divane,
Pehlül Bir Dâne gibi adlarla da bilinmektedir. Baz› kaynaklar onu halife Harunre-
flid’in kardefli olarak kabul ederlerken baz›lar› da halifenin dan›flman› oldu¤unu
yazarlar. Ancak fluras› bir gerçek ki Behlûl Dânâ ile Harunreflid ça¤daflt›rlar. ‹mam
Cafer Sad›k’›n talebelerinden olan Behlûl Dânâ f›k›h ve hadis e¤itimi görmüfltür.
Türk edebiyat›nda nükte, f›kra ve vecizeleriyle tan›nan Behlûl Dânâ daha çok ta-
savvufî konulardaki f›kralar›n kahraman› olarak görülür. Türk f›kralar› aras›nda an-
lat›lan Behlûl Dânâ f›kralar›n›n ikinci önemli kahraman› Harunreflid’tir; bu tür f›k-
ralarda daima Behlül galip gelir.

Behlül’e ait oldu¤u söylenen f›kralar komik olmas›n›n yan› s›ra düflündürücü-
dür (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 25.1.-2.). Zaman zaman ona
ait oldu¤u söylenen f›kralar aras›nda müstehcen olanlar›yla karfl›lafl›yorsak da bun-
lar ona ait de¤ildir. Behlül’ün baz› f›kralar› Nasreddin Hoca f›kralar› ile kar›flm›flt›r.
Ancak Behlül f›kralar›n›n genifl konulu ve uzun olmas›; Nasreddin Hoca f›kralar›-
n›n tek konulu, k›sa, komik ve ince bir alay› ifllemesi bu iki f›kra tipini birbirinden
ay›rmam›za yard›mc› olur.

Behlül, ak›ll› ve becerikli birisidir. ‹natç› kiflili¤iyle her iflin üstesinden gelir.
Behlül, afla¤›lanan, hor görülen, yoksul olan kimselerin yan›ndad›r. Bu sebepten
yoksul kesimden derdi olan herkes onun kap›s›n› çalar.

b. Kad› Karakufl: Do¤um tarihi bilinmemektedir, ölüm tarihi ise çeflitli kaynak-
larda 1201 olarak verilir (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 26.1.-3.).
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Kad› Karakufl f›kra tipi için ‹slâm Ansiklopedisi’nde çok k›sa bilgi verilmifltir: “Bu de-
virde ahmakl›¤›n müflahhas timsali olarak flöhret kazanm›fl bir “Karakufl” vard›r. Ki-
tâb al-fâflûfl fî ahkâm Karâkûfl ad›ndaki eserde birçok saçma hükümleri anlat›l›r. Kâ-
tip Çelebi’ye nazaran bu eserin müellifi ‹bn Mammâtî’dir.” (Sobernheim, 1956: 309).

c. Az›nl›k Tipleri: Bu arada az›nl›k tipleri olarak karfl›m›za ç›kan kahramanlar
daha çok ‹stanbul ve yak›n çevresinde yaflayan vatandafllar›m›zla ilgilidir. F›kralar-
da onlar›n toplumda b›rakt›klar› izler ifllenmifltir. Nükteler bazen iki Yahudi, bazen
bir Türk’le bir Yahudi aras›nda geçebilir (Örnek f›kra için bkz. Ek: Metinler böl.
Metin 27). F›kralarda az›nl›klar daima kendi a¤›z özelliklerine ba¤l› kal›narak Türk-
çe konuflturulur. 

Öbür F›kra Tipleri
Buraya kadar yedi dal olarak verdi¤imiz f›kra tiplerimizin daha çok dallara ay›rma-
mak amac›yla kalanlar› ortak bir bafll›k alt›nda toplamay› uygun buluyoruz. Bunlar
adlar›ndan anlafl›laca¤› üzere toplumlumuzun de¤iflik kesimlerinde ve kendilerine
özgü özellikleriyle ilgimizi çeken tiplerdir. Nükteler onlar›n belirli özellikleri üze-
rine kurulmufltur. 

Afla¤›da baz› bafll›klar verilecek, onlardan da baz›lar›n›n örnekleri yer alacakt›r. 
a. Meslek Gruplar› Tipleri: Ülkemizde bir meslek sahibi olan insanlar›m›z›n

çal›flma alanlar›yla ilgili nüktelerine s›kça rastlar›z. Hatta avc› ve doktor f›kralar› bi-
rer kitap dolduracak kadar çoktur. Bu arada berber, din adam›, asker, vb. meslek-
leriyle f›kralar›m›zda yer alanlar›n bafl›nda gelir. Ancak bu tür f›kralar›n bir bölümü
farkl› topluluklar›n uydurup ortaya sald›¤› karalay›c› örneklerdir. Ek: Metinler bö-
lümünde, bu meslek gruplar›n›n baz›lar›yla ilgili f›kra örneklerine yer verilmifltir
(bkz. Metin 28.1.-3.).

b. Aile Bireyleri: ‹nsanlar, ömürlerinin büyük bir bölümünü ev ortam›nda ge-
çirirler. Bunun sonucu olarak da; anne ile baba, anne ile çocuk, baba ile çocuk,
kardefller, nine, gelin-kaynana vb. hep bu tür f›kralar›n kahraman› olarak görülür-
ler. Çocuklar›n yaramazl›klar› ile büyüklerin farkl› özellikleri bu tür f›kralar› olufl-
turur (Örnek f›kra için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 29). Öyle ki bu f›kralar›n özel-
likleri baflka dallar›nkilerle de örtüflebilir. 

c. Moda Tipler: Bunlar, ülkemizde ve d›fl ülkelerde k›sa süreli olarak gündem-
de kendilerine yer bulabilen tiplerdir. Ancak zamanla unutulur yerlerini baflkalar›-
na b›rak›rlar. XX. yüzy›l›n ilk yar›s›n›n sonlar›ndaki Bopsitiller, Cimdall›lar unutu-
lup gitmifltir. Daha sonra bütün ülkelere yay›lan Hippiler de unutulmaya yüz tut-
mufltur. Ülkemizde baz› tiyatro ve sinema oyuncular› belli bir dönemdeki konufl-
malar›yla dikkati çekmifl, özellikle yetiflme ça¤›ndaki gençler taraf›ndan da taklit
edilmifllerdir. Bu taklit hareketten daha çok söze dayal›d›r. Lorel Hardi, Ferid Tay-
fur (dublaj sanatç›s›), Öztürk Serengil, Sadri Al›fl›k gibi adlar bu arada say›labilir. 

Bu tipler aras›nda belki de en uzun ömürlü ve bir dereceye kadar kal›c› olan›
Karagöz’dür. Onunla ilgili ba¤›ms›z bir f›kra kitab›n›n varl›¤› bu görüflümüzü kuv-
vetlendirmektedir.

Karagöz: Türk halk temaflas› içerisinde de¤erlendirdi¤imiz Karagöz belli bir
devrin kültürünü yans›tmaktad›r. Bu konu etraf›nda da Karagöz f›kralar› oluflmufl-
tur (Örnek f›kralar için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 30.1.-2.). Bunun sonucu olarak
onun etraf›nda oluflturulan pek çok f›kra çeflitli gazetelerde yay›mlanm›flt›r. Ancak
bu f›kralar›n gölge oyunu kahraman› Karagöz ile bir ba¤› yoktur. F›kralar› bir ki-
tapta toplayan Burhan Cahit Morkaya’n›n yer verdikleri aras›nda Nasreddin Ho-
ca’dan, Bektafli’den çevrilme f›kralar da vard›r. Bu da halk taraf›ndan çok sevildi¤i
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ve perdede izlendi¤i dönemlerde elde edilen flöhretin bir f›kra tipi olarak karfl›m›-
za ç›kar›lmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Baz› f›kralarda Hoca f›kras›ndaki han›m›n
yerini Hacivat almaktad›r. K›sacas› biz perdedeki Karagöz’ü gazete sayfalar›na bir
f›kra tipi olarak indirirken ona asl›nda olmayan özellikler yüklemifl bulunuyoruz.

ç. Hastal›kl› Tipler: Hemen her toplumda görülen ruhsal ve bedensel yönler-
den farkl› yap›lar sergileyen insanlar›n oluflturdu¤u tiplerdir. Bafll›calar›; deli, hasis,
cimri, pinti, h›rs›z, doland›r›c›, eflk›ya, yankesici, b›çk›n, vb.dir. Bunlardan baz›lar›
yaflad›klar› dönemin önemli tiplerini oluflturmufllar, zamanla eski flöhretlerini kay-
betmifllerdir. Mesela, Konya ilimizde otuz k›rk y›l öncesine kadar hemen herkesin
dilinde davran›fllar› ve sözleriyle kendini kabul ettirmifl zeka özürlü insanlar vard›:
Sabile, Selahattin, Salma Helil, Mustafa, G›c›g›c› vb. Benzer tipleri ülkemizin her
yerinde bulmak mümkündür. 

Bir zamanlar ‹stanbul’da Galata Köprüsü’nü ve Galata Kulesi’ni satan doland›-
r›c›lar hakk›nda anlat›lanlar hâlâ hat›rlanmaktad›r. Beden özürlülerin ise bu kusur-
lar›ndan kaynaklanan pek çok f›kra bilinmektedir. Cimri ve hasislerle ilgili f›kralar
ise daha çok ‹stanbul’da anlat›lmaktad›r (Örnek f›kra için bkz. Ek: Metinler böl.
Metin 31). 

Dönemlere göre f›kralar›m›z›n s›n›flamas› yap›lm›flt›r. Her birinin do¤ruluk pay› tafl›d›¤›
tart›fl›lmaz. Sizce, bizim bu kitapta denedi¤imiz s›n›flamas›n›n bafll›ca özelli¤i nedir?
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F›kra Türünü Tan›mlamak

F›kra, Türk halk edebiyat›n›n anlatmaya dayal›
türleri aras›nda en yayg›n olan›d›r. Bir sözlük
maddesi olarak Türkçe Sözlük’te; k›sa ve özlü

anlat›m› olan, nükteli, güldürücü hikâyecik ola-
rak tarif edilmektedir. Bir edebiyat türü olarak
ele al›nd›¤› zaman ise tarif flekil ve muhteva bak›-

m›ndan kendine has karaktere sahip bir tür ola-
rak adland›r›lmaktad›r. 
F›kra kelimesi dilimize Arapça’dan geçmifltir ve
XIX. yüzy›ldan itibaren de edebiyat›m›zda kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. Dîvânü Lûgat’it-Türk’te kü-
lüt ve külünç f›kra terimi yerine kullan›lan Türk-
çe kelimelerdir. Ancak, Dîvânü Lûgat’it-Türk’ün
d›fl›nda baflka bir yerde göremeyiz. Türk edebi-
yat›nda f›kra yerine daha çok latife kelimesi kul-
lan›lm›flt›r. Günümüz Türk dünyas›nda ise lati-
feyle birlikte florta söz, yomak, de¤iflme, ertegi,

an›z engime gibi kelimeler kullan›lmaktad›r.

Türk F›kralar›n›n Özellikleri ve Konusunu An-

latmak

F›kralar, genellikle bir f›kra tipine ba¤l› anlatma-
lard›r. Ve tiplerin pek ço¤u da yaflam›fl kiflilerdir.
Buna ba¤l› olarak da, f›kralar›n konusunun yafla-
n›lan gerçek hayat›n bir parças› oldu¤unu söyle-
mek mümkündür. Günlük hayat›n her türlü ola-
y› f›kralar›n konusu olur. 
F›kralar, k›sa nesir fleklinde anlatmalard›r. Kal›p-
laflm›fl bir flekilleri yoktur. F›kra metinleri sanat
endiflesi tafl›man k›sa ve yal›n bir flekilde anlat›-
l›r. Özel anlat›c›s› yoktur. Ancak, iyi f›kra anla-
tanlar vard›r. Ço¤u f›kralarda mizah›n yan›nda
ince bir hiciv bulunur. Toplumdaki herkes veya
çeflitli topluluklar f›kralar›n konusu ve kahrama-
n› olabilir.

Türk F›kralar›n›n S›n›fland›r›lmas›n› ‹fade Et-

mek

F›kralar kimi zaman tiplerine göre, kimi zaman da
konular›na göre s›n›fland›r›lmaktad›r. Türk f›krala-
r›yla ilgili ilk s›n›fland›rmay›, do¤rudan f›kralar› ko-
nu almamakla birlikte, Lâmiî Çelebi ve o¤lu Ab-
dullah’da görürüz. Daha sonraki dönemlerde Dur-
sun Y›ld›r›m, Saim Sakao¤lu ve Nevzat Gözayd›n
gibi araflt›r›c›lar f›kralar›m›z› s›n›fland›rm›fllard›r.

Dursun Y›ld›r›m f›kra tiplerini esas alarak s›n›fla-
ma yapm›flt›r. Ona göre Türk f›kralar›; Ortak flah-

siyeti temsil yetene¤i kazanan ferdî tipler üst bafl-
l›¤› alt›nda s›n›fland›rmakta ve Türk boylar› ara-

s›nda tan›nan tipler olarak devam etmektedir.
Bu ikinci gruba ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa, Ke-
mine, Esenpulat, Ahmet Akay ve Kuyruçuk gibi
Türkiye ve Türk dünyas›n›n çeflitli bölgelerinde-
ki tipler girmektedir.
‹ncili Çavufl, Anadolulu bir f›kra tipidir. I. Ahmet
ile IV. Murat döneminde yaflad›¤› san›lmaktad›r.
Padiflah›n sohbet arkadafllar›ndan oldu¤u söy-
lenmektedir. 
Bekri Mustafa da Türkiyeli bir f›kra tipidir. IV.
Murat döneminde yaflad›¤› ve padiflah›n nedimi
oldu¤u söylenmektedir. 
Kemine, Esenpulat Türkmenista›n; Ahmet Akay,
K›r›m Tatar›n›n; Kuyruçuk ise K›rg›zlar›n önemli
bir f›kra tipidir. Edebiyat›m›zda zümre tipleri ola-
rak da Bektafli, Aldarköse, Mevlevi, Temel, Tere-
keme, Tahtac›, Yörük, Efe vb. say›labilir.
Ülkemizin baz› köy, kasaba ve flehirlerinde yafla-
yanlar birtak›m özelliklerinden dolay› di¤er böl-
ge sakinlerinden ayr›l›rlar. Bazen de komflu köy
ve kasabal›lar birbirlerinin safl›klar›yla, cimrilik-
leriyle, kurnazl›klar›yla ve di¤er baz› hofl görül-
meyen özellikleriyle ilgili f›kralar anlat›rlar. Böy-
lelikle ortaya o bölgeyi temsil eden f›kra tipleri
ç›kar. Ülkemizde Karadenizli, Kayserili ve Kara-
kayal› bu grubun önde gelen tipleridir.
Mahallî f›kra tipleri dar bölgede bilinen f›kra tip-
leridir. Tan›nm›fll›klar› yaflad›klar› yerlerle s›n›rl›
kalm›flt›r. Hemen hemen her bölgenin bir f›kra
tipi vard›r. Yaz›l› edebiyat›m›za kazand›r›lan ma-
hallî tiplerimizden baz›lar› flunlard›r: Birader Ka-
s›m (Bursa), ‹bik Day›, (Elaz›¤), Çivit Emmi (Mut-
Mersin), Niyazi Dede (Sivas), Murtaza (Kastamo-
nu), Avrad›n Hasan A¤a (Kayseri), Tayyip A¤a
(Konya), Kayac› Koca Mustafa (Denizli-Mu¤la). 
Ayd›nlar da f›kralara konu olmufl kimselerdir.
Bunlar üst düzey yöneticiler, flairler, yazarlar, dü-
flünürlerdir. Bu tipin en ünlüleri aras›nda devlet
adam› olarak Öküz Mehmet Pafla’y›, flairler ve
yazarlar aras›nda da Keçecizade ‹zzet Molla’y›,
ve Nam›k Kemal’i, sayabiliriz.
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1. Divan› Lügat’it Türk’te f›kra yerine kullan›lan terim
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Latife
b. Yomak
c. Anekdot
d. Külüt
e. Engimi

2. Afla¤›dakilerden hangisi f›kralar›m›z›n özelliklerin-
den biri de¤ildir?

a. Nesir fleklinde anlat›l›r.
b. De¤iflmez kahraman› insand›r.
c. F›kralar hayali hikâyelerdir.
d. Bir deyim ve atasözünün aç›klamas› olabilir.
e. Dili, anlat›ld›¤› bölgenin özelliklerini gösterir.

3. Türk f›kralar›n›n ilk bilimsel s›n›flamas›n› yapan ki-
fli afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Fikret Türkmen
b. Saim Sakao¤lu
c. Ali Berat Alptekin
d. Umay Günay
e. Dursun Y›ld›r›m

4. Afla¤›dakilerden hangisi ‹ncili Çavufl’u sahiplenen
yörelerimizden biri de¤ildir?

a. Ardanuç
b. Tavflanl›
c. Kand›ra
d. Sivas
e. Isparta

5. Bekri Mustafa ça¤dafl› olan Osmanl› sultan›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. IV. Murad
b. III. Murad
c. III. Mahmud
d. II. Osman
e. IV. Mehmed

6. Kemine, afla¤›daki ülkelerden hangisinde yaflam›flt›r?
a. Özbekistan
b. Kazakistan
c. K›rg›zistan
d. Tacikistan
e. Türkmenistan

7. Afla¤›dakilerden hangisi Asya’da yaflamam›flt›r?

a. Kemine
b. Ahmet Akay
c. Seley Çakan
d. Molla Zeydin
e. Kuyruçuk

8. Afla¤›daki tiplerden hangisi Temel’le ayn› bafll›k al-
t›nda toplanm›flt›r?

a. Aldarköse
b. Esenpolat
c. Bekri Mustafa
d. ‹ncili Çavufl
e. Kuyruçuk

9. Afla¤›dakilerden hangisi yerel tipler aras›nda yer

almaz?

a. ‹bik Day›
b. Çivit Emmi
c. Kara Kamil
d. Temel
e. Hac› ‹brahim

10. Afla¤›dakilerden hangisi ayd›n ve sanatç› f›kra tiple-
rinden biri de¤ildir?

a. Süleyman Nazif
b. Cemal Nadir Güler
c. ‹skender Pala
d. Mehmet Akif Ersoy
e. Yahya Kemal Beyatl›

Kendimizi S›nayal›m



713.  Ünite  -  F ›kra

1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “F›kra Nedir” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “F›kra Nedir” bölümü-
nü tekrar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Türk F›kralar›n›n S›-
n›fland›r›lmas›” bölümünü tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Türk Dünyas›n›n Be-
lirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Türk Dünyas›n›n Be-
lirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Türk Dünyas›n›n Be-
lirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Türk Dünyas›n›n Be-
lirli Bölgelerinde Tan›nan Tipler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Bir Toplulu¤u veya
Zümreyi Temsil Eden Tipler” bölümünü tekrar
okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Yerel Tipler” bölü-
münü tekrar okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z do¤ru de¤il ise, “Ayd›n ve Sanatç› F›k-
ra Tipleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Yeni bir tan›m için öncelikle flu özelliklere yer verirdim: 
a. K›sa olmas›
b. Bir nükteye sahip olmas›
c. Bir yandan e¤lenirken öbür yandan e¤itici olmas›

Not: Bu s›ralama veya s›ralamaya al›nmayan özellikler
ö¤rencinin kendi bilgi ve kavrama düzeyine göre de¤i-
flecektir.

S›ra Sizde 2

Halk anlatmalar›n›n özelliliklerinin benzer yönleri ol-
makla birlikte, farkl›l›klar› da vard›r. F›kralar, gerçekçi.
K›sa ve bir tipin etraf›nda oluflmas›yla di¤er türlerden
ayr›l›r.

S›ra Sizde 3

Bizim s›n›flamam›z›n bafll›ca özelli¤i ayr›nt›ya girmesi-
dir. Bir s›n›flamada ayr›nt›ya girilmesinin yeri nedir, tar-
t›fl›labilir. Ancak, bizim s›n›flamam›z›n özelli¤i toplu-
mun her kesiminde yer alan insan›m›za, bazen tek ba-
fl›na, bazen birkaç›na yer vermesidir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Nasreddin Hoca ve yak›nlar› hakk›ndaki tarihî belgeleri listeleyebilecek,
Nasreddin Hoca f›kralar›n›n özelliklerini ifade edebilecek,
Nasreddin Hoca f›kralar›n›n kaynaklar›n› tan›yabilecek,
Nasreddin Hoca f›kralar›n›n di¤er edebî türlerle ilgisini anlatabilecek bilgi ve
becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çerik Haritas›

• Nasreddin Hoca
• F›kra
• Atasözü
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• Telmih
• Timur

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Halk Masallar›
Nasrettin Hoca
F›kralar›

• TAR‹H‹N SÜZGEC‹NDE
NASREDD‹N HOCA

• HANG‹ FIKRALAR NASREDD‹N
HOCA’NINDIR?

• NASREDD‹N HOCA FIKRALARININ
KAYNAKLARI

• NASREDD‹N HOCA FIKRALARI VE
D‹⁄ER EDEB‹ TÜRLER

4
HALK MASALLARI



TAR‹H‹N SÜZGEC‹NDE NASREDD‹N HOCA

Nasreddin Hoca ve Yak›nlar›n› Konu Alan Belgeler
Nasreddin Hoca araflt›r›c›lar›n›n en çok zorland›¤› konulardan birisi onun hayat›-
d›r. Çünkü onunla ilgili belgeler yok denecek kadar azd›r. Ayr›ca bu belgeler hak-
k›ndaki yorumlar›n da ne kadar sa¤l›kl› oldu¤u yine tart›flma konusudur. Afla¤›da
onunla ilgili belgeler hakk›nda k›saca bilgi verilecektir:

1. Bayezid’in Sipahisi Mehmed’in Mezar Tafl›: Nasreddin Hoca’n›n türbesin-
de I. Bayezid (1389-1402)’in sipahilerinden Mehmed’e ait yedi sat›rl›k kitabede; ya-
z›n›n baki, ömrün geçici, insanlar›n günahkâr, Tanr›’n›n ba¤›fllay›c› oldu¤undan
söz edilmektedir. Daha sonra mezar tafl›n› yapt›ran›n Y›ld›r›m Bayezid’in askerle-
rinden Mehmed ad›nda birisinin oldu¤una yer verilmifltir.

El hatt-› bâkî ve’l- ömr-i fânî
Ve’l- abd- i âsî ve’l- Rabb-i âfî
Ketebetü’l hakîr 
Mehmed an cema’at-i sîpah-› Hazret-i 
Y›ld›r›m Bayezid 
Bu tarihte vâki sene 796. 
(Konyal› 1945: 472, Kabacal› 2000: 8).

2. Nasreddin Hoca’n›n Türbesi ve Mezar Tafl›: Nasreddin Hoca’n›n mezar›-
n›n baflucuna sonradan eklendi¤ini zannetti¤imiz mezar tafl›nda 386 / 696 tarihi
bulunmaktad›r. Bu da bize gösteriyor ki mezar tafl› sonradan yap›lm›flt›r, çünkü o
tarihte henüz Türkler Anadolu’ya gelmemifllerdi. Bir k›s›m Nasreddin Hoca araflt›-
r›c›s› da tarihin 386 de¤il 683 olmas› gerekti¤ini, böyle bir tersli¤in Hoca’n›n nük-
tedanl›¤›n›n bir sonucu oldu¤unu ileri sürerler.

Kitabede Nasreddin Hoca’n›n ad› geçmemektedir.
Hâzih›’t- türbetü’l merhûm
El ma¤fûr ilâ abdehu
El gafûr Nasru’d- dîn
Efendi ruhuna 
Fâtiha sene 386 

Bu kitabenin Türkçesi flöyledir: Bu türbe merhum ve ma¤fur affedici kuluna
(muhtaç) Nasreddin Efendi’nindir. Ruhuna Fatiha. Sene 386. Burada Hoca affedici

Nasrettin Hoca F›kralar›



olarak gösteriliyor ki bu do¤ru de¤ildir. ‹fadedeki abdehu kelimesi Rabbihu olma-
l› ve el ma¤fur kelimesinden sonra da el muhtac kelimesi gelmeliydi (Sakao¤lu-
Alptekin 2009: 6).

3. Nasreddin Hoca’n›n K›z› Fât›ma Hâtun’un Mezar Kitabesi: Nasreddin
Hoca’n›n k›zlar›ndan Fât›ma Hâtun’a ait oldu¤u zannedilen mezar kitabesi 1957 y›-
l›nda Sivrihisar’daki bir mezarl›kta bulunmufl, daha sonra zaman aral›klar›yla ve s›-
ras›yla; Eskiflehir, Konya ve Akflehir’e gönderilmifltir. Mezar tafl›n›n günümüz harf-
leriyle okunuflu afla¤›daki gibidir. 

Hüve Allahü’l- Bâkî
Fât›ma Hâtun binti Hâce Nasruddin
Nusrat
Tegammadahallâhu bi gufranihi
Seb’atu ve iflriyne ve seb’amie
Tarihi, Önder, 726/1326 olarak verirken, Ceran ve Duman ise 727/1327 olarak

vermifllerdir (Ceran 1965: 3807; Önder 1971: 66; Duman 1992: 15).
4. Nasreddin Hoca’n›n K›z› Dürrü Melek Hâtun’un Mezar Kitabesi: Nas-

reddin Hoca’n›n Dürrü Melek ad›ndaki k›z›n›n mezar tafl› Akflehir’de Nasreddin
Hoca’n›n türbesinin ayakucunda bulunmufl olup kitabenin günümüz Türk harfle-
rine aktar›l›fl› afla¤›daki flekildedir:

‹ntekâlet
El merhume
Dürrü Melek binti Nasreddin
(Ceran 1965: 3808; Önder 1971: 68).
5. 881/1476 Tarihli ‹lyaz›c› Defteri: 1476 y›l›nda Akflehir’in genel evkaf ve

emlak yaz›m› yap›l›r. Nasreddin Hoca ile ilgili bilgilerde ise Hoca’n›n türbesinin es-
kidi¤i, bu sebepten onar›lmas› gerekti¤inden söz edilir. Ayr›ca Fatih’in ‹lyaz›c›s›
Mevlâna Muslihiddin’in verdi¤i bilgiler aras›nda Nasreddin Hoca vak›flar›n›n gelir-
leri de yer almaktad›r: Tur Ali Bahçesi, Hac› Nebi (Bibi) ve Musa o¤lu ba¤lar› ile To-
pal Yakubun biraderinin elinde bulunan medrese zemini (Konyal› 1945: 461-462).

Nasreddin Hoca ve F›kralar›n› Konu Alan Belgeler
Türkiye’deki genel kanaate göre Nasreddin Hoca’n›n f›kralar› daha çok sözlü kay-
naklarda yaflam›flt›r. Oysa tarihî kaynaklar araflt›r›ld›¤›nda durumun hiç de öyle ol-
mad›¤› görülmektedir. Bu belgelerden en eskisi 1480 tarihini tafl›maktad›r.

1. Ebu’l- Hayr-› Rûmî ve Eseri: Fatih Sultan Mehmet’in küçük o¤lu Cem Sul-
tan’›n iste¤i üzerine Ebu’l- Hayr-› Rûmî taraf›ndan 1480 tarihinde yaz›lan Saltuknâ-
me’de, Sar› Saltuk’un kerametlerinden söz edilirken bir de Nasreddin Hoca f›kras›-
na yer verilmifltir. 

2. Mehmed Gazalî ve Eseri: Bursal› Mehmed Gazalî’nin, Dafiü’l-Gumûm Ra-
fiu’l Humûm adl› eserinde bir k›sm› müstehcen olan f›kralar vard›r. Yazar, Nasred-
din Hoca’dan söz ederken, onun f›kralar›n›n çok bilindi¤ini, genifl bir co¤rafyaya
yay›ld›¤›n›, bu sebepten f›kra antolojisi diyebilece¤imiz kitab›na almad›¤›ndan söz
etmektedir. 

3. Güvâhî’nin Eseri: XVI. yüzy›lda yaflayan Güvâhi’nin ö¤üt verici sözlerini
içine alan Pendnâme adl› eserinde üç Nasreddin Hoca f›kras›na (Akl› yoktu ki...,
Ye kürküm ye, Peflin paray› gördün de...) yer verilmifltir. Burada flu hususu da be-
lirtelim ki, yukar›daki f›kralardan ikinci ve üçüncü f›kralar Nasreddin Hoca’ya ait
olmamakla birlikte onunla ünlenmifltir. 
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Akl› Yoktu ki...
Dimifller Nâs›rüddin Hâceye âh
Düflüben o¤lun uss› gitdi nâgâh

...
Bir o¤lancuk iflüdün bir harife
Cevab ile ne hofl geçmifl lâtife (Hengirmen 1983: 172).
4. Basîrî ve Eseri: II. Bayezid dönemi Osmanl› flairlerinden Basîrî’nin (öl.

1534-1435), Letâif adl› eserinde iki Nasreddin Hoca f›kras› bulunmaktad›r.
5. Lâmiî ve O¤lu Abdullah’›n Eseri: Bursal› flair Lâmiî Çelebi’nin bafllay›p o¤-

lu Abdullah’›n tamamlad›¤› Mecmâü’l- Letâif adl› hikâyeler külliyat›nda çeflitli halk
anlatmalar›n›n yan›nda, Nasreddin Hoca ile ilgili befl f›kra metnine de yer verilmifltir.

a. Nasreddin Hoca ile yüzy›l›n ünlü flairi fieyyad Hamza’y› bir arada gösteren f›kra,
b. Timur’un futas›n›n (pefltemal) de¤eri ile ilgili f›kra ki Hoca’n›n yerini Ahme-

dî al›r. 
c. Nasreddin Hoca’n›n torunlar›ndan oldu¤unu ileri süren daniflmendin f›kras›,
ç. Kabirden gezmeye ç›kan ölü f›kras›,
d. Sen de gör kay›fl ne çekermifl f›kras›.
6. Bayburtlu Osman ve Eseri: Bayburtlu Osman’›n 1581 y›l›nda tamamlanan

Kitâb-› Mir’ât-› Cihân adl› eserinde 784 velinin aras›nda Nasreddin Hoca’n›n da
ad› say›l›r. Eserde, Nasreddin Hoca f›kras› bulunmamaktad›r. 

7. Tafll›cal› Yahyâ’n›n Eserleri: Tafll›cal› Yahyâ’n›n Gencine-i Râz adl› mes-
nevisinin 29. bölümünde, Nasreddin Hoca’n›n kad›l›¤› ve rüflveti konu alan bir f›k-
ras› manzum olarak verilmifltir. Onun Usûl-nâme (Kitâb-› Usûl) adl› mesnevisinde
de, Nasreddin Hoca ile birlikte bir de f›kras› (Rüflvetçi kad› ve bal çömle¤i) anlat›l-
m›flt›r.

8. Muhyî-i Gülflenî ve Eseri: Muhyî’nin Menâk›b-› ‹brahim-i Gülflenî adl› ese-
rinde Nasreddin Hoca’n›n bir f›kras›na yer verilmifltir (Duman 1996: 65). 

9. Nev’izâde Atâyî ve Eseri: Atâyî, Sohbetü’l- Ebkâr adl› mesnevisinde Nasred-
din Hoca’n›n A¤z› t›kanm›fl olan musluk f›kras›na yer verir. 

10. Evliya Çelebi ve Eseri: XVII. yüzy›l›n ünlü seyyah› Evliya Çelebi Akflehir’i
anlat›rken Hoca ve mezar›n›n d›fl›nda Timur’u küçük düflüren “Sen befl para etmez-
sin” f›kras›n› da anlat›r:

fiehrin k›ble taraf›ndaki a¤açl›klar›n içinde din bilginlerinden ve velilerden
olan Nasrettin Hoca’n›n mezar› vard›r. Kendisi Akflehirli’dir. Gazi Hüdavendi-
gâr’a yetiflip, Y›ld›r›m Han zaman›nda yaflam›flt›r. Fazilet ve keramet sahibi olup,
haz›r cevap, din ve dünya ifllerinde do¤ru, ulu bir kiflidir.

Timur ile bir araya gelmifltir.
Timur Han, Nasrettin Hoca’n›n sohbetinden hoflland›¤› için, onun hat›r›na

Akflehir’i ya¤ma ve tahrip etmemifltir. Bütün dillerde bu bilgili Hoca’n›n nasihat ve
flakalar› atasözü hâline gelmifltir. Bunlardan biri flöyledir:

Bir gün Timur, Hoca ile hamama girer. Pefltemal ile y›kan›rken söz aras›nda
Timur:

“Hoca Efendi, ben ki cihangir flanl› bir padiflah›m. Sat›lmam gerekse beni kaç
akçaya al›rs›n? “ der. 

Hoca:
“Ancak k›rk akçaya al›r›m.” cevab›n› verince Timur:
“Yahu hocam, benim flu pefltemal›m k›rk akça eder.”
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Hoca:
“Esasen ben de k›rk akçaya bu pefltemal› al›yorum. Yoksa senin gibi bir Mo¤ol

parças›n› ne yapaca¤›m? Bir mang›r bile etmezsin.” deyince, Timur, Nasrettin Ho-
ca’n›n haz›r cevapl›¤›ndan çok hofllan›r ve ona çeflitli hediyeler verir. 

Daha binlerce flükürkürbe (deve ile kedi; iyi, kötü; kar›fl›k anlamlar›na gelir.)
flakalar› vard›r ki, dillere destand›r. Y›ld›r›m Han’›n vefat›ndan sonra, Çelebi Sul-
tan Mehmet zaman›nda ölmüfl olup, Akflehir’deki kubbe ve türbesine gömülmüfl-
tür. Bu kubbenin dört taraf› parmakl›kt›r. Allah rahmet eylesin (Alptekin 2005:
161; Kahraman-Da¤l› 1999: 14).

Ayr›ca Seyahatname’nin onuncu cildinde Cuha’dan söz edilirken Nasreddin
Hoca’n›n da ad› an›l›r: Kabr-i fiehy Cuhâ ya’nî Nasreddîn Hoca misilli: Arab Urbâ
[n] bülhü nedîm-i hâs kimes ne imifl. Ebi’l-me’âl ile bir yerde medfûnlard›r, kuddi-
se s›rruhu. Ve, (Kahraman-Da¤l›-Dankoff 2007: 295).

11. Kaygusuz Abdal ve Budalanâme: Kaygusuz Abdal’›n Budalanâme adl›
eserinde Nasreddin Hoca’n›n iki f›kras›na (Bilenler bilmeyenlere ö¤retsin, Dünya
bir koca kar›d›r) telmihte bulunulmaktad›r.

12. Niyâzî-i M›srî: Niyâzî-i M›srî’nin hat›ralar›n›n anlat›ld›¤› yazmada Nasred-
din Hoca’n›n bir f›kras›na (Rüflvet yiyen kad›) yer verilmifltir.

13. Riyâzî Mehmed Efendi: Riyâzî Mehmed Efendi taraf›ndan yaz›lan Riyâzü’-
fiu’arâ adl› tezkirede “kafiye geçirmek” deyiminden söz edilirken Nasreddin Ho-
ca’n›n da ad› an›l›r.

“Metâ’-› ilm ü irfânun âfl›k› olup tezkiretü’fl-flu’arâ imlâs› kayd›na mübtelâ ol-
m›fllar idi. Lâkin inflâlar› Nasrü’d-în Hâce’nün kâfiye geçürmemesinden nümû-
dâr olma¤›n düflvâr-pesendler yan›nda cây-gîr-i hîz-i i’tîbâr olmam›fld›.” (Aç›kgöz
2005: 223). 

14. Yusuf Nâbi: Urfal› olan Yusuf Nâbi, Tuhfetü’l-Haremeyn adl› eserinde
“...Letâif-i meflhûre-i muhtemelü’s-s›dki devair-i âfâki nümûdâr kal’a-i kahkaha
eyleyen Hâce Nasreddin...” demektedir (Sakao¤lu 1992: 141).

15. Âfl›k Çelebi: Âfl›k Çelebi, Meflairü’fl- fiuara adl› eserinde ünlü pefltamal f›k-
ras›n›n Ahmedî ile Timur aras›nda geçti¤inden söz eder ve f›kra metnini de verir
(K›l›ç 1994: 123’den Özkan 1999a: 21).

Efsanaden Gerçe¤e Nasreddin Hoca Kimdir?
Yukar›da Nasreddin Hoca, k›zlar› ve f›kralar›n›n bulundu¤u yaz›l› kaynaklar› ver-
dik. Bunun yan›nda Türkiye içerisinde ve di¤er Türk devletlerinde Nasreddin Ho-
ca sahiplenilmektedir. Elbette bir Nasreddin Hoca vard›r, di¤erleri onun ününden
yararlanmak için ortaya ç›kar›lm›fl tiplerdir. Türk âfl›k edebiyat›n›n en büyük so-
runlar›ndan birisi mahlaslard›r. Bugün ayn› mahlas› kullanan Karaca O¤lanlar,
Emrahlar, Zihniler vard›r. Nas›l onlar›n fliirleri kar›flt›ysa ve ay›klanmas›nda zor-
luklar çekiliyorsa, birden fazla olan Nasreddin Hocalar›n f›kralar› da kar›flm›flt›r. Bu
sebepten öncelikle gerçek Nasreddin Hoca’y› tespit etmemiz gerekmektedir.

Nasreddin Hoca’y› Hangi Adlarla Tan›yoruz?
Nasreddin Hoca Türk dünyas›n›n d›fl›nda dünyada da tan›nan bir tiptir. Bu sebep-
ten onun tan›nd›¤› co¤rafyalarda hangi adlarla an›ld›¤›n›n bilinmesinde yarar var-
d›r. Nasreddin Hoca’n›n hem Türk dünyas› hem de di¤er dünya ülkelerindeki ad-
lar›n›n verilmesinin yararl› olaca¤› kanaatindeyiz.
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A. Türk Dünyas›ndaki Adlar›
1. Do¤u Türkistan: Afandi, Nasirdin Efendi, 2. Kazakistan: Koca Nas›r, Hoca

Nesir, Kuja Nasr, 3. K›rg›zistan: Apendi, 4. Özbekistan: Nasriddin Afandi, Molla
Nasraddin, Hoca Nasraddin, Apandi, Afandi, 5. Türkmenistan: Ependi, Nasreddin
Ependi, 6. Azerbaycan: Molla Nesreddin, 7. Karaçay: Nas›r Hoca, 8. Kumuklar: Ho-
ca, Molla Nasreddin, Nasridin, 9. Tatarlar: Huca Nasretdin, Munla Nasreddin, 10.
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti: Nasreddin Hoca, (Rumlar aras›nda Nusreddin Ho-
ca, Gasdani Hoca ve Aslanî Hoca ad›yla bilinmektedir), 11. Bat› Trakya: Nasred-
din Hoca 12. Irak Türkmenleri: Molla Nasreddin.

B. Dünya Ülkelerindeki Adlar›
1. Tacikistan: Efendi, 2. Bangladefl: Nasiruddin Hojjga, 3. Pakistan: Molla Nasi-

rudin, Molla Nas›ruddin, Hoca Nasreddin, 4. ‹ran: Molla Nasreddin, 5. Rusya: Ho-
ca Nasreddin, 6. Çeçenistan: Nasaret, 7. Macaristan: Nasreddin Hodzsa, 8 Roman-
ya: Nasratin Hogea, 9. Bulgaristan: Nasraldi, 10. Yunanistan: Anastratin, 11. Ma-
kedonya: Nasradin Hoca, Strandilhoca, Stradin Hoca, 12. Bosna-Hersek: Nasru-
din Hodza, 13. Arnavutluk: Nastru, Nastroya, 14. S›rbistan: Nasrudin Hodza, Nas-
radin Hoca, 15. Almanya: Hoscha Nasreddin, Hodscha Nasreddin, 16. Fransa: Nas-
reddin Hodja (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 27-28).

Sivrihisar’da Do¤up Akflehir’de Ölen Nasreddin Hoca
Henüz elimizde yeterince bilgi olmamakla birlikte genel kanaat Nasreddin Hoca
ve ailesinin Sivrihisarl› oldu¤udur. Sivrihisar müftüsü Hasan Efendi’nin yar›m kalan
Mecmua-i maarif adl› eserinde “Babas› Abdullah efendi karye [köy] imam›yd›” de-
nilmektedir. Demek ki Nasreddin Hoca’n›n babas› Hortu (Nasreddin Hoca)lu olup,
ayn› yerde imaml›k yapmaktad›r. 

Nasreddin Hoca’n›n annesi ile ilgili bilgiler de sa¤l›kl› de¤ildir. Çünkü Hoca’n›n
annesiyle ilgili bilgiler f›kra metinlerinden yararlan›larak ortaya konulmufltur. Hat-
ta baz› Nasreddin Hoca kitaplar›nda daha da ileri gidilerek Hoca’n›n annesinin ad›-
n›n S›d›ka oldu¤u bile iddia edilmifltir. Bu bilgiler de belgelere göre de¤il, sözlü
anlatmalara göre ç›kar›lm›flt›r, bu da do¤ru de¤ildir. Hoca’n›n kardeflleriyle ilgili
olarak anlat›lanlar da do¤ru de¤ildir. Baz› f›kra anlat›c›lar› k›z kardeflinin oldu¤un-
dan söz ederlerse de konuya ihtiyatl› yaklaflmakta yarar oldu¤una inan›yoruz.

Hoca’n›n han›m› ile ilgili bilgiler de bilinmezlerle doludur. Fuad Köprülü’nün
“Hoca’n›n zevcesi [efli] Akflehir flehrinin Koza¤aç karyesi [köyü ] mezarl›¤›nda med-
fun [gömülü ] imifl” cümlesinin d›fl›nda elimizde yeterli bir bilgi yoktur (Sakao¤lu-
Alptekin 2009: 29).

Fuad Köprülü ve fiinasi Altunda¤ Sivrihisar müftüsü Hasan Efendi’nin mecmu-
as›ndaki bilgiden hareketle onun 1208 y›l›nda Eskiflehir ilinin Sivrihisar ilçesinin
Hortu (Nasreddin Hoca) köyünde do¤du¤undan söz etmektedirler. Yine Fuad
Köprülü ve fiinasi Altunda¤ gibi araflt›r›c›lar Sivrihisar Müftüsü Hasan Efendi’nin
mecmuas›ndaki bilgiden hareketle 1237 (veya 1238) y›l›nda daha iyi bir e¤itim ala-
bilmek amac›yla Akflehir’e göçtü¤ünü iddia ederler. Görüldü¤ü gibi göçün birinci
sebebi Hoca’n›n e¤itimidir. O y›llarda Seyid Mahmut Hayranî ve Hoca Ahmet Fa-
kih’in ünü artm›flt›r. Herkes ondan ders almak istemektedir. ‹kinci sebep, babas›-
n›n Akflehir’e göçmesidir.

Nasreddin Hoca ailesinin iki k›z› ve bir o¤lundan söz edilmektedir. Belki elde-
ki mezar tafllar›ndan hareketle Dürrü Melek ve Fat›ma hakk›nda sa¤l›kl› bir bilgiye
ulaflabiliriz. Ancak onun o¤lu ile ilgili olarak anlat›lanlar f›kra metinlerine ba¤l› bil-
gilerdir ki, yukar›da da belirtti¤imiz gibi bunlar›n do¤rulu¤u tart›flma konusudur.
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Fuad Köprülü ve fiinasi Altunda¤ gibi araflt›r›c›lar Nasredin Hoca’n›n 1284 veya
1285 y›l›nda Akflehir’de öldü¤ünden mezar›n›n da bu ilçede oldu¤undan söz et-
mektedirler. Bu görüfle hemen hemen bütün Nasreddin Hoca araflt›r›c›lar› kat›l-
maktad›rlar. Sovyetler Birli¤i döneminde Türk dünyas›ndaki Nasreddin Hoca arafl-
t›r›c›lar› onu Azerbaycanl›, Özbekistanl› gösterirlerken bugün bu fikirlerinden vaz-
geçmifl gibidirler.

Baz› araflt›r›c›lar bir f›kras›ndan hareketle Nasreddin Hoca’n›n Hallac-› Mansur
ve Seyyid Nesimî ile ça¤dafl oldu¤undan söz ediyorlarsa da, bu bilgiler belgeye da-
yanmay›p efsaneye göre düzenlenmifltir.

Nasreddin Hoca’n›n e¤itimi ile ilgili bilgiler de bilinmezlerle doludur. Nasred-
din Hoca araflt›r›c›lar›na göre o ilk e¤itimini babas›ndan alm›flt›r. Akflehir’e göçtük-
ten sonra Konya’da, Seyyid Mahmud Hayranî ve Hoca Fakih gibi ünlülerden ders-
ler alm›flt›r.

Nasreddin Hoca’n›n ifli konusunda anlat›lanlar da f›kralar›ndan ç›kar›lm›flt›r.
Buna göre o, kad›d›r, kad› yard›mc›s›d›r, imamd›r, pazarc›d›r, bal›kç›d›r, iplik sa-
t›c›s›d›r, zeytin sat›c›s›d›r, bakkald›r. Bunlar›n d›fl›nda Hoca’n›n bir masal anlat›c›-
s›, hatta flairli¤inden bile söz edilmifltir. Ancak bütün bu hususlar elimizdeki f›kra-
lardan hareketle ortaya at›lm›fl görüfllerdir, bunun da sa¤l›kl› olmad›¤›n› yukar›da
belirtmifltik.

Di¤er Nasreddin Hocalar
1. Kastamonulu Nasreddin Hoca: ‹smail Hami Daniflmend, “Nasreddin Hoca
Kimdir?” (Cumhuriyet Gazetesi, Konya, Yeni Adam, Tarih Co¤rafya Dünyas›, Türk
Folklor Araflt›rmalar›) adl› makalesinde Paris Millî Kütüphanesi’nde bulunan Fars-
ça Selçuknâme’ye dayanarak Kastamonulu bir Nasreddin Hoca’n›n varl›¤›ndan
söz etmektedir. Yazar› belli olmayan Selçuknâme’ye göre, Nasreddin Mahmud,
Sultan II. Mesud’un döneminde yaflam›fl, müstevfilik (maliye görevlisi) hizmeti
görmüfl olup Kastamonu Beyi Yavlak Arslan’›n o¤ludur. Yine bu Selçuknâme’den
ö¤rendi¤imize göre, Nasreddin Hoca Mo¤ol hükümdar› Geyhatu ile bir araya gel-
di¤inden Akflehir ve Konya Mo¤ol istilas›n› pek az zararla atlatm›flt›r (Daniflment
1959: 348-350).

2. Kayserili Nasreddin Hoca: Naci Kum, Kayseri Müzesi’ndeki araflt›rmalar›n-
da mezar tafllar› aras›nda 1408 numarada kay›tl› olan ayak ucu k›r›k bir lahdin üze-
rinde “Nasreddin Hoca” ad›n›n kaz›nm›fl oldu¤unu tespit eder. Ona göre Nasred-
din Hoca Sivrihisar’da do¤mufl, Akflehir’e göç etmifl, Konya medreselerinde oku-
mufl ve ömrünün sonunda Kayseri’ye gelmifl ve burada vefat etmifltir (Kum 1940:
1977). 

3. Akflehirli Nasreddin Hoca: Akflehirliler Nasreddin Hoca’n›n do¤ma büyü-
me Akflehirli oldu¤unu ileri sürmektedirler. ‹brahim Hakk› Konyal›, bir araflt›rma-
s›nda; “Akflehirin Karabulut köyünün yan›nda eskiden bir “Sivrice öyügü” köyü
vard›. Daha Kanunî zaman›nda bu köyün halk› Karabuluta yerleflmiflti, sonra
köy, ad›n› oradaki bir tepeye b›rakarak tamamen yok olmufltur.” (Konyal› 1945:
732) demektedir.

4. Sivrihisarl› Nasreddin Hoca: Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca’n›n Es-
kiflehir ilinin Sivrihisar ilçesinin Hortu (Nasreddin Hoca) köyünden / beldesinden
oldu¤unu üç maddede toplar:

a. Fatih Sultan Mehmed’in hocas› H›z›r Bey ve o¤lu Sinan Pafla Sivrihisarl› olup
Nasreddin Hoca ile ayn› soydand›rlar.
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b. Nasreddin Hoca’n›n büyük k›z› Fât›ma’n›n mezar tafl› bu ilçede bulunmufltur.
c. Pertev Naili Boratav’›n tespit etti¤i bir yazmada Sivrihisar ad› çokça geçmek-

tedir (Boratav 1996: 19).
5. K›rflehirli Nasreddin Hoca: Ahi Evren fieyh Nasirü’d-din Mahmud: Mikâil

Bayram’a göre Nasreddin Hoca diye birisi yaflamam›flt›r. Ona göre Ahi Evren Nas-
reddin Hoca’n›n ta kendisidir.

Kitab›n alt bafll›klar›ndan biri, “Ahi Evren Hace Nas›rü’d- din Mahmud, Nasred-
din Hoca’d›r” (Bayram 2001: 33). 

6. Azerbaycanl› Nasreddin Tûsî: Azerbaycanl› araflt›r›c›lar Nasreddin Hoca
ile astronomi bilgini Nasreddin Tûsî’nin ayn› kifliler oldu¤unu iddia etmektedirler.

7. Buharal› Nasreddin Hoca: Özbekistan Türkleri Nasreddin Hoca’n›n Buha-
ral› oldu¤una inan›rlar. Onun Buharal› olmas› konusunda o kadar ileri gidilmifl ki,
o bir f›kra kahraman›ndan daha çok ola¤anüstü flah›slarla ilgili mitin kahraman›
hâline gelmifltir.. Rivayete göre testi, çömlek, saks› iflleriyle u¤raflan fiermamat’›n
han›m›n›n çocu¤u olmaz. Bunun üzerine kad›n sabahlara kadar dua eder. Sabah-
leyin, testi, çömlek, saks›lar›n› Özbekistan pazar›na götüren fiermamat, büyük bir
çömle¤in içerisinde diflleri ç›km›fl bir erkek çocukla karfl›lafl›r. Özbek inançlar›na
göre a¤z›nda difliyle do¤an çocuk gelecekte ya bir han, ya da itibarl› bir kimse ola-
cakt›r. Bu durumda çömle¤in içerisinde bulunan çocu¤un kime ait oldu¤unun tes-
pit edilmesi gerekmektedir. Doksan gün boyunca çocu¤un anne ve babas› aran›r-
sa da bulunamaz ve çocu¤a ‘Nasreddin’ ad› verilerek büyütülür. Zeki, çal›flkan, söz
cambaz› Nasreddin, pazarda çömlekçilik yaparak hayat›n› devam ettirir (Cabbarov
1996: 47; Özkan 1999: 20; Fedakar 2008).

Yukar›daki anlat›mdan da anlafl›laca¤› gibi Buharal› olarak bilinen Nasreddin
Hoca mitolojik bir tiptir. Hoca olarak bilinen tipin saks›n›n içerisinde bulunmas›,
annesi ve babas›n›n bilinmemesi, a¤z›nda diflleriyle do¤mas› ola¤anüstü flah›slarla
ilgili mitlerin bütün özelliklerini göstermektedir.

Türkistan co¤rafyas›nda bu çeflit tiplerle bolca karfl›laflmaktay›z. Rivayete göre
Cengiz Han, Manas, vb. kahramanlar avuçlar›nda kan p›ht›s›yla do¤mufllard›r. Kan
burada sembolik bir mit olup gelecekte, kan dökücü olman›n, cihangir olman›n
iflaretidir. Gerçekten de bu iki kahraman gelecekte büyük cihangir olmufllar, tafl tafl
üstünde b›rakmam›fllard›r. 

Nasreddin Hoca hakk›nda yeterli bilgi ve belgeye sahip de¤iliz; ancak az say›daki belge
ile yetinmek zorunday›z. Bu belgeler bize, Nasreddin Hoca’y› ne dereceye kadar tan›ta-
bilmektedir?

HANG‹ FIKRALAR NASREDD‹N HOCA’NINDIR?
Nasreddin Hoca f›kralar› üzerinde çal›flanlar›n karfl›laflt›¤› en önemli problemler-
den birisi de Nasreddin Hoca’ya ait oldu¤u söylenen f›kralar›n ona ait olup olma-
d›¤› meselesidir. Türkiye içerisinde 1555, Türkiye d›fl›nda 3000’lere varan Nasred-
din Hoca ad›na anlat›lan her f›kra onun mudur? E¤er her f›kra onun de¤ilse ölçüt-
lerimiz ne olacakt›r? Bu hususta yap›lan çal›flmalar do¤rultusunda bir ay›klama ya-
pabilecek miyiz? Bu konu geçmiflten günümüze tart›fl›lmaya devam etmektedir.
fiükrü Kurgan, Samim Kocagöz, Fikret Türkmen, Günay Kut, ‹lhan Baflgöz, Alpay
Kabacal›, Saim Sakao¤lu, Mehmet Ayd›n, vb. araflt›r›c›lar çal›flmalar›nda konuyu ir-
delemifller, hatta baz› ölçütleri de teklif etmifllerdir. Bu önerilerin ilki fiükrü Kur-
gan’a attir.
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1. Sarhoflluk veya içki ile ilgili f›kralar onun de¤ildir; çünkü o Sünnî Müslü-
manlar›n temsilcisidir.

2. Hoca’y› ahmak ve budala gösteren f›kralar onun de¤ildir; ancak bir s›k›nt›-
dan kurtulmak, zekây› gizlemek gibi sebeplerle ilgili olanlar Hoca’n›nd›r.

3. Hoca’y› mal mülk sahibi, kölesi ve cariyesi olan biri gibi gösteren f›kralar
onun de¤ildir; çünkü o ömür boyu süren bir yoksulluk içinde yaflam›flt›r.

4. ‹çinde çapk›nl›k, iffetsizlik ve kad›n ihaneti bulunan f›kralar da ona ba¤la-
namaz.

5. Hoca’n›n hasis olarak gösterildi¤i f›kralar onun de¤ildir; çünkü onun f›kra-
lar›nda hasislik yerilmektedir.

6. Hoca’n›n maddî kuvvetle güçlü bir insan, çevik bir delikanl› olarak gösteril-
di¤i f›kralar da onun olamaz; çünkü o güçlükleri kol kuvvetiyle de¤il akl› ile çözer.

7. ‹çinde dalkavukluk, iki yüzlülük ve ç›karc›l›k olan f›kralar ile onu bir pafla
veya büyük adam›n emrinde gösteren f›kralar› da ona yak›flt›ramay›z.

8. Hoca’n›n dik bafll›, diledi¤ini zorla yapt›rabilen bir kiflilikte gösterildi¤i f›kra-
lar da onun de¤ildir. Çünkü o; güçsüz, fukara ve yoksul insan›n simgesidir.

9. Tasavvuf, ezel, ebed gibi sorunlar›n anlat›ld›¤› f›kralar Hoca’ya ba¤lana-
maz. Çünkü Hoca tasavvufa ilgisiz olup mutasavv›f geçinenlerin karfl›s›ndad›r.

10. Bir f›kra uzunsa, anlat›lmas› dakikalar al›yor, metni sayfalarca sürüyorsa
o da Hoca’ya ba¤lanamaz. Çünkü onun f›kralar›n›n özelli¤i k›sa olufludur (Kur-
gan 1996: 76-77; Sakao¤lu 2005: 25-26).

fiükrü Kurgan’›n bu de¤erlendirmesini dikkatle inceleyecek olursak bu görüfl-
lerden baz›lar›na kat›lmad›¤›m›z görülecektir.

a. Biz birinci maddenin ilk k›sm›na kat›l›yoruz. Ancak biz Nasreddin Hoca’n›n
bir kesime ba¤lanmas› görüflüne kat›lm›yoruz. Çünkü Nasreddin Hoca top-
lumda ayr›mc›l›k yapan birisi olmay›p toplumun her kesimini kucaklamak-
tad›r. Zaten onun döneminde yaflayan Hac› Bektafl Veli’nin hayat tarz›yla
Nasreddin Hoca’n›nki aras›nda bir fark›n oldu¤unu sanm›yoruz. 

b. Üçüncü maddedeki yoksulluk düflüncesine de kat›lmad›¤›m›z› belirtmek is-
teriz. Türk milleti tarih boyunca toplum önderlerini yerlerde süründürme-
mifl, kendisi giymemifl, giydirmifl; yememifl, yedirmifltir.

c. Dokuzuncu maddedeki Hoca’n›n tasavvufla ilgisinin olmamas›na da kat›l-
mad›¤›m›z› belirtmek isteriz. Asl›nda Nasreddin Hoca’n›n yaflad›¤› XIII. yüz-
y›lda tasavvuf, insan hayat›n›n bir parças› gibidir. Bunun d›fl›nda o, baflta ba-
bas› olmak üzere Seyyid Mahmud Hayranî, fieyh ‹brahim gibi âlimlerden
ders alm›flt›r. (Nasreddin Hoca’dan ilk defa söz eden Saltuknâme’de bile
onun tasavvuf ehli bir kifli oldu¤unu anlayabiliyoruz.) Hatta bu konuyla il-
gili kitap, makale ve bildiriler yay›mlanm›flt›r. 

ç. Onu, “... güçsüz, fukara ve yoksul insanlar›n simgesi” olarak da göremeyiz.
Onun ad›na ba¤lanan bu tür f›kralar› da elbette ay›klamak zorunday›z (Sa-
kao¤lu -Alptekin 2009: 122-124).

Yazar Samim Kocagöz de Nasreddin Hoca’ya ait olan ve olmayan f›kralar› ay›k-
laman›n yöntemlerini gelifltirerek bunlar› dört bafll›k alt›nda s›ralam›flt›r. Kocagöz
konuya farkl› bir pencereden bakt›¤› için onun görüfllerini de burada vermenin ya-
rarl› olaca¤› görüflündeyiz.

a. XIII. yüzy›l›n tarihsel ve toplumsal yaflant›s›na uygun düflmeli f›kralar.
b. Nasreddin Hoca, espri ya da flaklabanl›k yapmak için hiçbir zaman ne olay

haz›rlar, ne de düflünür.
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c. Hoca’n›n dehas›, ulusumuzun zekâs›n›n, esprisinin, hayat› görüfl yetene¤i-
nin -bu yetenek bütün Halk Edebiyat›m›zda vard›r- bir sembolüdür. Onun
f›kralar›n› baya¤›laflt›rmayal›m.

ç. En önemlisi, Nasreddin Hoca’n›n yaflam›fl kiflili¤inden, yaflayan kiflili¤ini
ay›rmak tarafl›s›y›m” (Kocagöz 1970: 288; 1972: 10-11).

Biz de büyük ölçüde Kocagöz’ün görüfllerine kat›l›yoruz.
Fikret Türkmen ve arkadafllar› saha araflt›rmas› sonucunda elde ettikleri 300 f›k-

radan hareketle bir de¤erlendirme yapmaktad›rlar. Daha sonra da, “Nasreddin Ho-
ca’ya atfedilen f›kralar›n gerçe¤inden ayr›lmas› ise zor de¤ildir. Hoca’n›n f›kras›
içkili bir mecliste geçiyorsa, asla Hoca orada bulunmam›flt›r. Hoca hiçbir zaman
gerçek f›kralarda aptal veya ahmak durumuna düflmemifltir. Onun malda, mülk-
te gözü olmad›¤› gibi iffetsizlik, aldatmaca varsa, Hoca cimri gösteriliyorsa bu f›k-
ralar›n Hoca’ya ait olmas› düflünülemez.” (Ak›n 1992: 5).

Günay Kut daha çok Nasreddin Hoca kitab› haz›rlayanlar›n dikkat etmeleri ge-
reken hususlar› tespit ederek sorunu tipoloji konusunda de¤erlendirmektedir. 

‹lhan Baflgöz, gerçek Nasreddin Hoca f›kralar›nda aranmas› gereken hususlar›
Nasreddin Hoca adl› kitab›nda dört bafll›k alt›nda ele alm›flt›r:

1. Nasreddin Hoca hikâyelerinin 500 y›ll›k bir tarihi derinli¤i var. Aradan ge-
çen uzun zaman içinde Hoca f›kralar›, dil, biçim ve konular› bak›m›ndan büyük
de¤iflmelere u¤ram›fl. ‹leride bu de¤iflmenin ne büyük boyutlara vard›¤›n› görece-
¤iz. Hoca hikâyeleri bu tarih derinli¤i içinde incelenecektir. Bugün yaflayan hikâ-
yeler üzerine araflt›rma binalar› kurmak; yahut, basma Hoca kitaplar›na daya-
nan incelemeler yapmak eksikli kalacakt›r. Çünkü onlar, çeflitli nedenlerle baz› hi-
kâyeleri yok say›yorlar, yahut yay›nlayam›yorlar.

2. F›kralar›n bütününde beliren Nasreddin Hoca tipi, tek bir karakter çizgisi
yans›tmaz. Onun ad›na ba¤lanan hikâyelerin bir bölü¤ünde Hoca ak›ll›, haz›r-
cevap, nükteci bir tiptir; ötekilerde bön ve aptal olarak karfl›m›za ç›kar; daha bafl-
kalar›nda ise Hoca, bir sosyal elefltirici veya kültür kahraman›d›r. Bu hikâyeler-
den bir k›sm›n› Hoca’ya yak›flt›r›p benimsemek, bir k›sm›n› ise d›fllamak, sadece
kendi hayat görüflümüzü, ideolojimizi ve ahlak kurallar›m›z› yans›t›r; bilim ada-
m›n›n tarafs›zl›¤› ile ba¤daflmaz. Nasreddin Hoca bunlar›n hepsidir veya bunla-
r›n hepsinde Nasreddin Hoca’n›n de¤iflik yüzleri belirir. Bu hikâyelerin kaynak-
lar›, hangi yüzy›llarda Hoca külliyat›na kar›flt›¤› ve kimler veya hangi gruplar ta-
raf›ndan Hoca’ya yak›flt›r›ld›¤› araflt›r›labilir. Ancak bunlar›n hepsi Nasreddin
Hoca hikâyesidir.

3. Hoca f›kralar›n›n, belki de hiçbirini, Nasreddin Hoca’n›n kendisi yaratm›fl
yahut söylemifl de¤ildir. Bu f›kralarda beliren özellikleri, Hoca’n›n tarihsel kiflili¤i-
ne ba¤lamamak gerekir. Bir f›krada h›rs›zl›k yap›lmas›, birinde kad›nlara satafl›l-
mas›, daha baflka birinde eflek düzülmesi veya kad›na küfredilmesi Hoca’n›n böy-
le bir adam oldu¤unu göstermez. Nasreddin Hoca bir hikâye anlat›c›s›d›r. Halk›-
m›z, çeflitli nedenlerle söyleyip dinlemek istedikleri hikâyeleri Nasreddin Hoca’n›n
dilinden söyletmifltir. Bu hikâyeler Hoca’n›n ad›na ba¤lanm›fl bir güldürü edebi-
yat› oluflturur; Türk halk›n›n güldürü gelene¤i.

4. Nasreddin Hoca f›kralar›na çeflitli yorumlar yap›lm›flt›r. Bunlar›n en eski ve
sürelisi dinsel yorumdur. Böyle bir yorumun daha 15. yüzy›lda yap›ld›¤› anlafl›l›-
yor.” (Baflgöz 1999: 12-13).

Konuyla ilgili bir baflka de¤erlendirmeyi Alpay Kabacal› yapm›flt›r.
“Hoca f›kralar›nda heyecan ve dramatik gerilim yoktur. Bu, f›kralar›n biçim ve

içerik özelli¤indendir. Ayr›ca hepimiz Hoca f›kralar›n›n nas›l bitti¤ini zaten biliriz.
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Olumsuzluk örgeninde s›ralanan olaylar ne denli kötü olursa olsun dramatize edi-
lemez, dinleyicide ac›maya, duygusall›¤a, gözyafl›na yol açamaz. Aksine güldürür
ve bu güldürmenin sonucu halk›n kendisini elefltirdi¤ini, yarg›lad›¤›n›, düflünme-
ye ve denemeye itildi¤ini görürüz. Hoca hiçbir zaman kahraman de¤ildir. Ne ka-
d›n dinleyicinin, gençli¤i, yak›fl›kl›l›¤›, fizik gücü, erkekli¤i, parlak sözleri karfl›s›n-
da hayran kalaca¤›, dal›p gerçeklerden uzaklaflaca¤› birisidir. Hoca; ne de erkek
dinleyicinin kendisiyle özdefllefltirece¤i, çeflitli serüvenler yaflayan... kötüleri, kötü-
lükleri bile¤inin gücüyle yenen ola¤anüstü bir yarat›kt›r.” (Kabacal› 2000: 36-38).

Hat›rlanaca¤› üzere Nasreddin Hoca Türkiye’de de¤il, bütün dünyada tan›nan
bir f›kra tipidir. Bu sebepten Nasreddin Hoca f›kralar›n›n özelliklerini ç›kar›rken
baflka ölçütleri de gelifltirmemiz gerekmektedir.

1. Sadece Türkiye’deki de¤il Türkiye d›fl›ndaki Nasreddin Hoca f›kralar› da de-
¤erlendirilmeye al›nmal›d›r.

2. Yazma, basma ve sözlü kaynaklardaki Nasreddin Hoca f›kralar›n›n bir tip
katalo¤u haz›rlanmal›d›r. Bu katalogda yeni bulunacak tip numaralar› için, Aar-
ne-Thompson Katalo¤u’nda oldu¤u gibi, bofl numaralar b›rak›lmal›d›r.

3. Nasreddin Hoca’n›n bir Türk önderi oldu¤u göz önüne al›narak onun yap›-
s›na uymayan f›kralar, Sakao¤lu’nun yapt›¤› gibi, ayr› bafll›klar alt›nda de¤erlen-
dirilmelidir (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 130).

Bu çal›flmada Saim Sakao¤lu’nun Nasreddin Hoca f›kralar›n› iki ana, befl alt
bafll›k alt›nda ele alan de¤erlendirmesi esas al›nmaktad›r:

I.  Nasreddin Hoca F›kralar›
II. Hoca Ad›na Ba¤lanan F›kralar

A. Mant›k Aç›s›ndan Hoca’ya Uymayan F›kralar 
B. Din Aç›s›ndan Hoca’ya Uymayanlar
C. Hoca ve Timur F›kralar›
D. Nasreddin Hoca’dan Önce de Anlat›lan F›kralar 
E. Ahlâk Aç›s›ndan Hoca’ya Uymayan F›kralar (Sakao¤lu 2005: 31-235).

Nasreddin Hoca F›kralar›
Bugün Türkiye’de yay›mlanan en son Nasreddin Hoca kitab›nda 1555 f›kra metni
bulunmaktad›r. Yazar Mustafa Duman içerisinde Nasreddin Hoca geçen bütün f›k-
ralar› kitab›na alm›flt›r. Bilindi¤i gibi Nasreddin Hoca’n›n f›kralar› Türkiye d›fl›ndan
(Cuha, Aisopos, Karakufl Kad›, Behlül Dânâ, Ahmet Akay, Aldar Köse, Kemine,
vb.) ve Türkiye içinden (Bektafli, ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa, Temel, vb.) pek çok
f›kra tipiyle kar›flm›flt›r. Kar›flmay› normal karfl›lamam›z gerekir. Çünkü Nasreddin
Hoca yerine baflka bir tipin ad›n› söyledi¤imiz veya yazd›¤›m›z zaman f›kra baflka
bir tipin olabilmektedir. Bu ve buna benzer sebeplerden dolay› içerisinde Nasred-
din Hoca geçen her f›kray› ona ba¤layamay›z. Türkiye içerisinde f›kra say›s› 1555
iken Türkiye d›fl›nda çok daha fazlad›r. Bugün Özbekistan’da Nasreddin Hoca ad›-
na ba¤lanan f›kralar›n›n say›s› 3000’nin üzerindedir.

E¤er bugün Türk dünyas›nda içerisinde Nasreddin Hoca ad› geçen her f›kray›
bu bölümün içerisine alacak olursak problemin çözümü daha da zorlaflacakt›r. Bi-
ze kal›rsa fiükrü Kurgan, Samim Kocagöz, Fikret Türkmen, Alpay Kabacal›, Saim
Sakao¤lu gibi araflt›r›c›lar›n konu ile ilgili ölçütleri dikkate al›narak bir ay›klama ya-
p›lmas› gerekmektedir. Böylece kesin olmasa bile kesine yak›n say›da Nasreddin
Hoca f›kralar› bir araya getirilmifl olacakt›r. Biz konuya bu gözle bakt›¤›m›zda ger-
çek Nasreddin Hoca f›kralar›n›n say›s›n›n 120-130 kadar oldu¤unu söyleyebiliriz
(Örnek için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 32.1.-11.).
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Hoca Ad›na Ba¤lanan F›kralar

Mant›k Aç›s›ndan Nasreddin Hoca’ya Uymayan F›kralar
Her anlatman›n bir mant›¤› vard›r. Bu sebepten Nasreddin Hoca f›kralar›n› de¤er-
lendirirken bir de Nasreddin Hoca mant›¤› ile f›kralara yaklaflmam›z gerekti¤ine
inan›yoruz. Kitab›m›z›n bu bölümünün de¤iflik yerlerinde de belirtti¤imiz gibi,
Nasreddin Hoca; kültürlü, hakk›, hakikati bilen, anneye, babaya sayg› duyan biri-
sidir. Onun mant›¤›nda k›sa yoldan köfle dönme yoktur. Onun mant›¤›nda çalma,
gasp etme de yoktur. Onun mant›¤› aptal bir insan›nkine hiç benzememektedir.
K›sacas›, Hoca’n›n f›kra mant›¤›nda aptall›k, çalma, göz boyama, günü kurtarma
yoktur. Bu sebepten bu tür f›kralar›n ad›nda Nasreddin Hoca ad› geçse bile bun-
lar›n Nasreddin Hoca’ya ait olmas› konusunun üzerinde düflünülmelidir. Biz f›kra-
lar›n seçimi iflleminde önce Nasreddin Hoca mant›¤›n› ortaya ç›karmak, daha son-
ra da onun mant›¤›na uymayanlar› bu bölümde de¤erlendirmek istedik (Örnek
için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 33.1.-2.).

Din Aç›s›ndan Nasreddin Hoca’ya Uymayan F›kralar
Nasreddin Hoca’ya ba¤l› olarak anlat›lan f›kralardan baz›lar› din aç›s›ndan Nasred-
din Hoca’ya uymamaktad›r. Nasreddin Hoca’n›n hayat› bölümünde de belirtti¤imiz
gibi, o bir din adam›d›r, kad›d›r, kad› yard›mc›s›d›r. Bütün bunlar›n ötesinde geç-
miflten günümüze Türk halk›n›n tamam› taraf›ndan sevilen hoflgörü sembolüdür.
“Al Abdestini Ver Pabucumu”, “Bilenler Bilmeyenlere Anlats›n”, “Bugün Rama-
zan’›n Otuz Befli” f›kralar› da bu tipin içerisinde de¤erlendirilmelidir. 

Nasreddin Hoca, Allah’›n evi olan camide nas›l davranaca¤›n› bilen birisidir.
Oras› flakalaflma, bilgi yar›flmas› yap›lan bir yer de¤ildir. Yine küpün içerisinde at›-
lan tafl› sayarak Ramazan’›n kaç›nc› gününü bilmeyecek kadar al›k birisi olamaz.
Suya dönüp intikam al›rcas›na yellenmesi ise hiç düflünülemez (Örnek için bkz.
Ek: Metinler böl. Metin 34).

Nasreddin Hoca ve Timur ‹liflkisini Konu Alan F›kralar
Nasreddin Hoca-Timur iliflkisini konu alan f›kralar Türk dünyas›n›n tamam›nda

anlat›lmaktad›r. Ancak ülkelere ve bölgelere göre f›kralar›n say›s›nda farkl›l›klar
görülecektir. 

Konuyu araflt›r›rken mutlaka tarihe baflvurmam›z gerekmektedir. Nasreddin
Hoca 1208 y›l›nda Eskiflehir ilinin Sivrihisar ilçesinin Hortu (Nasreddin Hoca) kö-
yünde do¤mufl, 1236 y›l›nda Akflehir’e göç etmifl ve 1284 tarihinde ayn› yerde ve-
fat etmifltir. Timur ise 1336 y›l›nda Kefl’te do¤mufl, 1370 y›l›nda tahta geçmifl, 1405
y›l›nda vefat etmifltir. 1370 y›l›ndan ölüm tarihi olan 1405 y›l›na kadar seferden se-
fere koflmufl, pek çok zafer kazanm›flt›r. Bu arada 1402 y›l›nda Ankara’n›n Çubuk
Ovas›’nda yap›lan savaflta Y›ld›r›m Bayezid’in savafl› kaybetmesi üzerine Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na Fetret Devri’ni yaflatm›fl ve y›k›lma noktas›na getirtmifltir. 

Bu duruma göre Nasreddin Hoca ile Timur’un ça¤dafl olmas› imkâns›zd›r. Nas-
reddin Hoca’n›n ölüm tarihi ile Timur’un do¤um tarihleri aras›nda elli y›ll›k bir za-
man dilimi vard›r. “Ölen adam dirilmeyece¤i”ne göre Nasreddin Hoca ile Timur’un
ayn› dönemde yaflad›klar›na dair f›kralar›n da gerçekle ilgisi yoktur.

Bütün bunlara karfl›l›k Nasreddin Hoca- Timur ikilisini konu alan f›kralar y›llar-
ca ders kitaplar›na konulmufl, tiyatroda gösterilmifltir. Bu yanl›fll›¤›n en büyük se-
bebi Evliya Çelebi’dir. Çelebi, Seyahatnamesi’nde Akflehir’i anlat›rken Nasreddin
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Hoca’dan ve türbesinden söz etmifl, ard›ndan da ünlü pefltamal f›kras›n› eserine al-
m›flt›r. Araflt›r›c›lar bu bilginin do¤rulu¤unu araflt›rmadan Timur ve Nasreddin Ho-
ca’y› ayn› dönemde yaflam›fl göstermifllerdir. 

Burada flu hususu da belirtelim ki Timur’la pefltamal hikâyesi flair Ahmedî ile il-
gili olabilir. fiair Ahmedî ile Timur ça¤daflt›rlar. Bu sebepten ikilinin bir araya gel-
mifl olma ihtimali yüksektir (K›l›ç 1994: 123’den Özkan 1999: 21). 

Mo¤ollarla Selçuklular 1243 y›l›nda Köseda¤ Savafl›’n› yapm›fllard›r. Selçuklular-
la karfl›laflan Mo¤ollar›n hükümdar› Geyhatu/Keyhatu’dur. Geyhatu / Keyhatu’nun
Nasreddin Hoca bir araya gelmifl, hatta onun sohbetlerine kat›lma ihtimali vard›r.
Bütün bunlar›n sonunda baflta Akflehir olmak üzere baz› yerleflim merkezleri Mo-
¤ol istilas›n› en az zararla atlatma flans›n› elde etmifl olabilir.

Bütün bunlar›n d›fl›nda Türk halk›n›n kendilerine büyük eziyet eden Timur’dan
intikam alma arzusunu da göz ard› etmememiz gerekir. Gerçekten Timur gitti¤i ye-
re zulmetmifltir, bu arada Anadolu da bu zulümden nasibini fazlas›yla alm›flt›r. Zul-
mün d›fl›nda 103 y›ll›k Osmanl› Devleti de da¤›lma noktas›na gelmifltir. Bütün bun-
lar hesaba kat›ld›¤›nda psikolojik savaflta Timur’la Nasreddin Hoca karfl› karfl›ya
getirilmekte ve Timur mücadeleyi kaybetmektedir. K›sacas› meydanda Osmanl› sa-
vafl› kaybederken Nasreddin Hoca’n›n flahs›nda kazanmaktad›r. 

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi Türkiye’de Timur’u konu alan f›kralar›n say›s›
epeyce falad›r. Bazen de bu tür f›kralar flair veya âfl›klar›n dilinde ifllenerek man-
zum duruma getirilmifltir (Örnek için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 35.1.-3.).

Nasreddin Hoca’dan Önce de Anlat›lan F›kralar
a. Nasreddin Hoca ve Aisopos Masallar›: Aisopos (Ezop) MÖ 620-560 tarihleri
aras›nda yaflam›flt›r. Onun Sisam Adas›nda, Mezopotomya’da, M›s›r’da do¤du¤unu
ileri sürenler vard›r. Plutarkhos’a göre Aisopos, çirkin, kekeme, kambur olmas›na
ra¤men ince bir zekâya sahipti. Aisopos’u ünlü yapan onun yazd›¤› fabllard›r. An-
cak bu fabllar›n tamam› Aisopos’a ait de¤ildir. Büyük bir ihtimalle ad›n› bilmedi¤i-
miz bir derleyici taraf›ndan bir araya getirilmifltir. Aisopos’a ait oldu¤u söylenen ma-
sallardan bir k›sm› Sokrates taraf›ndan nazma çekilmifltir. Latin edebiyat›nda Phaed-
rus, bütün ortaça¤ masalc›lar› ve La Fontaine bu masallardan yararlanm›fllard›r.

Yüzy›llard›r çocuk edebiyat› araflt›r›c›lar› ve e¤itim bilimcileri Aisopos’tan yarar-
lanm›fllard›r. Bu cümleden olmak üzere onun masallar› hemen hemen bütün dün-
ya dillerine çevrilmifl, okul kitaplar›na al›nm›flt›r. Asl›nda Aisopos masallar›yla Ho-
ca’n›n f›kralar›n›n kar›flmas›n› normal karfl›lamam›z gerekir. Çünkü halk anlatmala-
r›nda, bir kahraman›n hat›ras› zay›flad›kça onun yerini baflka ve sevilen bir kahra-
man almaktad›r. Bir dönem Anadolu’da çok iyi bilinen Aisopos’un hat›ras› zay›fla-
y›nca, yerini Nasreddin Hoca’m›za b›rakm›fl olma ihtimali çok yüksektir. Bu ifli ha-
f›zas› zay›f olanlar da yapm›fl olabilir (Örnek için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 36).

Türk edebiyat›nda Aisopos’la ilgili ilk çeviri XIX. yüzy›lda karfl›m›za ç›karken;
ilk Türkçe bask› da 1866 tarihini tafl›maktad›r.

b. Nasreddin Hoca ve Binbir Gece Masallar›: Arap Yar›madas›’ndan dünya-
n›n dört bir yan›na yay›lan Binbir Gece Masallar›, geceleri anlat›lmakta olup konu-
su kad›nlar›n vefas›zl›¤› üzerine kurulmufltur. Masallar›n ana konusu fiehriyar’›n
han›m› taraf›ndan aldat›lmas›d›r. Aldat›lma olay›n›n ortaya ç›kmas›ndan sonra fieh-
riyar kad›nlardan intikam almak için evlendi¤i bütün han›mlar› öldürür. Daha faz-
la kendi cinsinin öldürülmesine katlanamayan fiehrazat bir yolunu bulur ve fiehri-
yar’la evlenir. Ard›ndan da fiehriyar’a sabahlara kadar masal anlat›r. Ancak hiçbir
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gece masallar›n sonu gelmez ve bir merak cümlesiyle ertesi akflama b›rak›l›r. Böy-
lece de fiehrazat hem ölümden kurtulur hem de Binbir Gece Masallar›’n› olufltur-
mufl olur. 

Binbir Gece Masallar›, hükümdar fiehrazat’›n flahs›nda klasik do¤u kültürünün
özelliklerini yans›tan güzel bir eserdir. Muhtevas›n›n zenginli¤inden, olay örgüsün-
deki ustal›ktan, hayalî olaylar›n bollu¤undan dolay› çocuktan, genç ve yafll›ya ka-
dar her kesimin ilgisini çeken bir eser olma özelli¤ini korumaktad›r.

Binbir Gece Masallar› çok uzun anlatmalard›r, bu sebepten onun bafltan sona
okunamayaca¤›na, e¤er okunursa okuyan›n ölece¤ine dair inan›fllar bile halk ara-
s›nda yay›lm›flt›r.

Bugün Anadolu’da anlat›lan baz› masal ve halk hikâyelerinin kayna¤›n› Binbir
Gece Masallar› oluflturur. Bu metinlerden bir k›sm› unutulmufl olsa bile, büyük bir
k›sm› sözlü kaynaklarda anlat›lmaya devam etmektedir. Binbir Gece Masallar› sa-
dece Anadolu masallar›yla kar›flmam›fl, zaman zaman f›kralarla da kar›flm›flt›r. El-
bette bu kar›flma Nasreddin Hoca f›kralar›nda da görülür (Bu kar›fl›kl›¤›n sonucun-
da ortaya ç›kan bir metin için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 37.)

c. Nasreddin Hoca ve Hint F›kralar›: Bilindi¤i gibi halk anlat›lar› aras›nda
önemli bir yeri olan masallar büyük ölçüde Hint kaynakl›d›r. Son y›llarda yap›lan
araflt›rmalarda (Somadeva, Kathasaritsagara) Hint f›kralar›yla Nasreddin Hoca f›k-
ralar› aras›nda da benzerlikler oldu¤u tespit edilmifltir. Bu husus f›kralar›n kökeni
ile ilgili araflt›rmalar için son derece önemlidir (örnek için bkz. Ek: Metinler böl.
Metin 38.1.-3.).

ç. Nasreddin Hoca ve Ebu Nuvas: Ebu Nuvas bir Arap flairidir. Do¤um ve
ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir, Onun Ahvaz’da do¤du¤u ve Ba¤-
dat’da öldü¤ü söylenir. Arap fliirinin her dal›nda örnekler vermifltir. Abbasî halife-
si Harunürreflid ile Ebu Nuvas aras›nda esprili hikâyelerin olufltu¤unu çeflitli kay-
naklardan ö¤renmekteyiz. Ebu Nuvas’›n ad› Bin Bir Gece Masallar›’nda da geç-
mektedir (Ritter 1964: 43). Onun Nasreddin Hoca ile kar›flan bir f›kras›, ‹ncili Ça-
vufl’a ba¤l› olarak da anlat›lmaktad›r (Ça¤layan 1982: 38-42) (örnek için bkz. Ek:
Metinler böl. Metin 39).

d. Nasreddin Hoca ve fieyho¤lu (Marzubannâme): Marzubannâme’nin asl›
Hintçe olup hayvan masalar›n› içine alan ö¤retici bir eserdir. fieyho¤lu Sadruddin,
Marzubannâme’yi Farsçadan Türkçeye çevirmifltir. Eserin asl›, “‹ran’›n kuzey böl-
gesinde ‹ran kaynaklar›n›n Taberistan diye gösterdikleri Mazenderan bölgesinde
hüküm süren eski Bavend sülalesi hükümdarlar›ndan Marzuban b. Rüstem’a ait-
tir.” (Sadruddin fieyho¤lu-Korkmaz 1973: 67). 1973 y›l›nda Zeynep Korkmaz tara-
f›ndan yay›mlanan bir eserde Nasreddin Hoca’da da olan bir metin tespit edilmifl-
tir (Bkz. Ek: Metinler böl. Metin 40). 

e. Nasreddin Hoca ve Cuha: Cuha, bir Arap f›kra tipidir. VII. yüzy›l›n sonu ile
VIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaflad›¤› san›lmaktad›r. Cuha’n›n babas› Kufe’nin ünlü
tüccarlar›ndand›r. Baz› kaynaklarda Cuha’n›n 100 y›ldan fazla yaflad›¤› ve Halife
Ebû Cafer el-Mansur (753-775) zaman›nda vefat etti¤ine dair bilgileri bulmaktay›z.
K›sacas› Cuha, Abbasi ve Emevi dönemlerinde yaflam›fl ve bu dönemde hakk›nda
f›kralar oluflmufltur.

Nasreddin Hoca’ya ait oldu¤u söylenen pek çok f›kran›n Cuha’ya ba¤l› olarak
da anlat›lmas› (Ye kürkük ye, Dünyan›n dengesi, Neyini kaç›rm›fl Acaba, vb.) üze-
rinde durulmas› ve araflt›r›lmas› gereken konulardan birisidir (örnek için bkz. Ek:
Metinler böl. Metin 41). 
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f. Nasreddin Hoca ve Karakufl Kad›: Karakufl Kad›’n›n do¤um tarihi bilinme-
mektedir, ölüm tarihi ise çeflitli kaynaklarda 1201 olarak verilir. Kad› Karakufl f›k-
ra tipi için ‹slâm Ansiklopedisi’nde çok k›sa bilgi verilmifltir: “Bu devirde ahmakl›-
¤›n müflahhas timsali olarak flöhret kazanm›fl bir “Karakufl” vard›r. Kitâb al-fâflûfl fî
ahkâm Karâkûfl ad›ndaki eserde birçok saçma hükümleri anlat›l›r. Kâtip Çelebi’ye
nazaran bu eserin müellifi ‹bn Mammâtî’dir” (Sobernheim, 1956: 309).

Ahmakl›¤›n sembolü Karakufl ile devlet adam› Karakufl’un hayatlar› zaman za-
man birbirine kar›flt›r›lm›flt›r. Benzer bir kar›fl›kl›k Karakufl Kad› ile Nasreddin Ho-
ca f›kralar›nda da görülmektedir (örnek için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 42).

g. Nasreddin Hoca ve Mevlâna (Mesnevi): Mevlâna, 1207 y›l›nda, bugünkü
Afganistan’›n Belh flehrinde do¤mufltur. Daha sonra ailesiyle birlikte Niflabur’a gö-
çer ve burada Feridüddin Attar ile tan›fl›r. Mevlâna ve ailesi bir süre sonra tekrar
göçer ve bu defaki durak yeri Ba¤dat’t›r. Kâbe’ye gider ve hac› olur. Pek çok yeri
(fiam, fianl›urfa, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Ni¤de) dolaflt›ktan sonra Laren-
de (Karaman)’ye yerleflir. Yedi y›l sonra Selçuklu Sultan› Alaeddin Keykubad’›n da-
veti üzerine 3 May›s 1228 tarihinde Konya’ya gelerek Altunaba (‹plikçi) Medrese-
si’ne yerleflir. fiems-i Tebrizî ile tan›fl›r ve onunla çok iyi dost olur. 

Mevlâna, 17 Aral›k 1273 tarihinde Konya’da vefat eder. Onun ölüm günü ‘Al-
lah’a kavuflma’ anlam›nda fieb-i Arus olarak bilinir. Mevlâna, 26300 beyitten oluflan
Mesnevi’sinde halk kültürü unsurlar› (atasözleri, f›kralar ve hayvan hikâyeleri,
vb.)ndan da yararlanm›flt›r. Afla¤›ya ald›¤›m›z “Onun Sesi Yar›n Ç›kar” ve “Kedi
Burada ‹se Et Nerede, Et Burada ‹se Kedi Nerede” f›kralar› acaba kimindir? fiimdilik
bunu ay›rmam›z çok zordur, çünkü Mevlâna Hazretleriyle Nasreddin Hoca ça¤dafl-
t›rlar, ayn› co¤rafyada yaflam›fllard›r, ayn› kültür ikliminden beslenmifllerdir. Belki
de birlikte dost sohbetlerine kat›lm›fllard›r. Bilinen tek fley yukar›da adlar›n› sayd›-
¤›m›z f›kralar›n Hoca’yla ünlendi¤idir. Çünkü Nasreddin Hoca f›kralar› sözlü kül-
tür tafl›y›c›lar›n›n yard›m›yla nesilden nesile aktar›lmaya devam etmektedir. Oysa
Mevlanâ’n›n Mesnevi’sinin okuyucusu ayd›n kesim aras›nda s›k›fl›p kalm›flt›r (ör-
nekler için bkz. Ek: Metinler böl. Metin 43.1.-2.).

Nasreddin Hoca ad›na ba¤lan›p anlat›lan veya yaz›ya aktar›lan f›kralar›n say›s› 1500’den
fazlad›r. Ancak bunun, belki de sadece yüzde onu gerçek Nasreddin Hoca f›kras›d›r. O hâl-
de öncelikle Nasreddin Hoca f›kralar›n›n özelliklerini bilmemiz gerekmektedir. Bu özel-
likleri hat›rl›yor musunuz?

NASREDD‹N HOCA FIKRALARININ KAYNAKLARI
Bu k›s›mda Nasreddin Hoca f›kralar› ile ilgili baz› kaynaklar›n bibliyografyas› veri-
lecektir. Bilindi¤i gibi Hocam›zla ilgili yay›nlar XV. yüzy›ldan bu yana devam et-
mektedir. Bunlar›n tamam›n› verebilmemize imkân yoktur. Bununla beraber bilin-
mesi gereken kaynaklardan bir seçme yap›lacakt›r.

a. Yazmalar: Nasreddin Hoca ile ilgili Türkiye’de devlet (Millî Kütüphane, Dil
ve Tarih Co¤rafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu, Konya Bölge Yazma Eserler Kü-
tüphanesi, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Kitapl›¤›) ve flah›s (‹sa Özkan Kitapl›¤›, Musta-
fa Canpolat Kitapl›¤›, M. Sabri Koz Kitapl›¤›, Mustafa Duman Kitapl›¤›) kütüphane-
lerinde yirminin üzerinde yazma vard›r. 

Türkiye d›fl›nda Berlin (3 yazma), Cambridge (1 yazma), Groningen (1 yazma),
Leiden (1 yazma), Londra (1 yazma), Oxford (5 yazma) Paris (7 yazma) kütüpha-
nelerinde 19 Nasreddin Hoca yazmas› vard›r. Bunlar›n d›fl›nda Özbekistan’daki
özel bir kütüphanede bir yazma tespit edilmifltir. 
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b. Matbu Metinler: Taflbasma Nasreddin Hoca kitaplar›ndan devlet ve özel
kütüphanelerde 50 kadar tespit edilmifltir.

c. Sözlü Ürünler: Geçmiflten günümüze Nasreddin Hoca f›kralar› sözlü kay-
naklarda anlat›lmaya devam etmektedir. Kaynak flah›s ad›n› verdi¤imiz bu anlat›c›-
lar ço¤u zaman Nasreddin Hoca f›kra tipi ad› alt›nda baflka f›kralar› da anlatm›fllar-
d›r. Bununla beraber yine de Nasreddin Hoca f›kralar› için en önemli kaynak halk
aras›ndan toplanan sözlü metinlerdir. Bugün ayd›n›ndan çoban›na, siyasetçisinden
ö¤retim üyesine kadar hemen hemen herkes çeflitli ortamlarda Nasreddin Hoca
f›kralar›ndan yararlanmaktad›r.

Nasreddin Hoca f›kralar› çeflitli kaynaklardan süzülerek günümüze ulaflm›flt›r. Siz, Nas-
reddin Hoca f›kralar› ile ilgili bir araflt›rma yapacak olsan›z, hangi kaynaklara bakars›n›z?

NASREDD‹N HOCA FIKRALARI VE D‹⁄ER EDEB‹ TÜRLER

Nasreddin Hoca F›kralar› Atasözleri ve Deyimlerin 
Kayna¤› Olabilir Mi?
Atasözünü; atalar›m›z›n uzun denemeleri sonucunda ortaya ç›kan, bilgece düflün-
celerinin, ö¤üt verici ve kal›plaflm›fl flekilde ifade edilmesi olarak tan›mlayabiliriz.
Tarih boyunca atasözleri, sav, mesel, emsal, durûb-i emsal, darb-› mesel, vb. gibi
adlarla an›lm›flt›r. Günümüzde ise daha çok atasözü, atasözleri, atalar sözü kav-
ramlar› kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Mutlaka her atasözü ve deyimin bir hikâyesi vard›r. Ancak bunlardan baz›lar›
tespit edilirken baz›lar› da zaman›nda derlenemedi¤i veya yaz›ya geçirilemedi¤i
için unutulup gitmifltir. Bu hikâyeler büyük ölçüde f›kra türü içerisinde varl›klar›n›
devam ettirmifllerdir. Bu konuyla ilgili olarak birkaç kitap ve makale de yay›mlan-
m›flt›r: Bu konudaki ilk araflt›rma Ziya Gökalp’a ait olup o çal›flmas›nda 40 kadar
atasözü ve deyimin Nasreddin Hoca f›kralar›yla iliflkisi üzerinde durulmufltur (1972:
41-44).

Bu konuya bilimsel aç›dan yaklaflan bir baflka araflt›r›c› da Nail Tan’d›r. Tan,
atasözü ve deyimlerle Nasreddin Hoca iliflkisini dört bafll›k alt›nda de¤erlendirmifl-
tir. Afla¤›da bu s›n›flama verilmifl olup burada atasözleriyle deyimlerin kar›flt›¤›
gözden kaçmamaktad›r. Çok az bir örne¤i afla¤›ya al›yoruz.

A. Nasreddin Hoca F›kralar›ndan Kaynaklanan Atasözlerimiz
1. Da¤ yürümezse abdal yürür.
2. Damdan düflen, damdan düflenin hâlini bilir.

B. Nasreddin Hoca F›kralar›ndan Kaynaklanan Deyimlerimiz
1. Ölme efle¤im ölme (yaz gelecek, yonca bitecek)..
2. Ya hiç sopa yemedin, ya da say› saymas›n› bilmiyorsun.
3. Ye kürküm, ye.
4. Yok devenin bafl›.
5. Yorgan gitti, kavga bitti.

C. Atasözü, Deyim Olmad›klar› Hâlde Gündelik Hayat›m›zda S›k S›k Kulland›-
¤›m›z Nasreddin Hoca F›kralar›ndan Kaynaklanan Di¤er Sözler

1. Sahibi ölmüfl efle¤i kurt yer.
2. fiuna de¤mifl, buna de¤memifl.
3. Sen de hakl›s›n.
4. Ya tutarsa? (Tan 2007a: 56-69; Tan 2007b: 26-27).
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Ahmet Demirtafl da “Nasreddin Hoca F›kralar›ndan Do¤an Birkaç Deyim Üze-
rine” adl› makalesinde, “Ye kürküm ye, Paray› veren düdü¤ü çalar, Yorgan gitti
kavga bitti, ‹pe un sermek, Dostlar al›flveriflte görsün, Tavflan›n suyunun suyu, Ma-
vi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondad›r” f›kralar›n›n deyimleflmesi üzerinde
durur (Demirtafl 2001: 141-143).

Bu çal›flmalar›n d›fl›nda konuyla ilgili olarak haz›rlanan kitap ve makalelerde
atasözleri ve deyimler ele al›nm›fl olup bunlar›n baz›lar› afla¤›dad›r: 

Mahmut Belenli, Baz› Tabirlerimizin Tarihi ve Hikâyeleri, ‹stanbul 1964.
Yusuf Ziya Bahad›nl›, Deyimlerimiz ve Kaynaklar›, ‹stanbul 1971.
M. fiakir Ülkütafl›r, “Bir Vakaya Dayanan Baz› Halk Tabirleri”, Türk Folklor

Araflt›rmalar›, 1 (3), Ekim 1949, 35-37; 1 (4), Ekim 1949, 61-62; 1 (5), Aral›k 1949,
66-67; 1 (8), Mart 1950, 115-116; 5 (99), Ekim 1957, 1571-1572; 5 (110), Eylül 1958,
1760; 5 (116), Mart 1959, 1871-1872; 10 (209), Aral›k 1966, 4272-4273.

Vehbi Cem Aflkun, “Nasreddin Hoca F›kralar›n›n Atasözlerimiz ile ‹liflkisi”, Il-
gaz, (120), Eylül 1971.

Nasreddin Hoca f›kralar› ile atasözü deyim iliflkisi sadece Türkiye içerisinde
kalmam›fl, baflka ülkelerin atasözleri ve deyimlerine kaynakl›k etmifltir. ‹ranl› arafl-
t›r›c›, “Alî Ekber-i Dihhudâ (ölümü 1955), Emsâl ve Hikem adl› Farsça deyimler,
atasözleri ve vecizeleri bir araya toplad›¤› dört ciltlik eserinde Nasreddin Hoca
ad›yla baz› deyim ve deyifllere yer vermektedir.” 

Yazar kitaptaki deyifl ve f›kralar› üç grupta topland›¤›n› söyledikten sonra flu
bafll›klar› vermektedir: Molla Nasreddin’dir, Bindi¤i efle¤i saym›yor; Molla Nasred-
din’in ba¤l› danas›d›r; Molla Nasreddin’dir, bindi¤i dal› kesiyor (Karaismailo¤lu
2001: 27-28).

Azerbaycanl› araflt›r›c› Naile Hac›zade, “Hoca Nasreddin F›kralar› ve Deyimleri-
miz” adl› bildirisinde Azerbaycan sahas›ndaki Nasreddin Hoca f›kralar›nda tespit
edilen deyimleri bir araya toplam›flt›r. Bunlardan birkaç tanesi afla¤›dad›r.

1. Belesen ki a¤z›na dafl bas›blar
2. Belki oradan da yolum o yana düfldü
3. Bilenler bilmeyenlere desin
4. Bir fley bilmeseler kaçmazlar (Hac›zade 2005: 214).
Nasreddin Hoca f›kralar›n›n atasözleri ve deyimlere kaynakl›k etmesi konusu-

nun araflt›r›lmas›n›n yaklafl›k yüz y›ll›k bir geçmifli vard›r. Bir baflka ifadeyle Ziya
Gökalp’la bafllayan bu çal›flmalar yeni bilgilerle, yeni kaynaklarla desteklenerek
anlat›lmaya devam etmektedir. Nasreddin Hoca f›kralar›nda kullan›lan atasözü ve
deyimler, insanlara güldürürken ö¤üt de vermektedir. Böylece de iki tür birleflerek
insanlar›n e¤itilmesine yard›mc› olmaktad›r.

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n öbür edebî türlerle yak›nl›klar› vard›r. Sizce bu yak›nl›klar
nelerdir ve hangi alanlarda görülmektedir?

Nasreddin Hoca F›kralar› Nazma Çekilebilir Mi?
Nasreddin Hoca f›kralar› Lamii Çelebi’den itibaren nazma çekilmektedir. Ancak ba-
z› kifliler Nasreddin Hoca f›kralar›n›n nazma çekilmesi meselesini tart›flma konusu
yapm›fllard›r. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve Orhan Veli Kan›k f›kralar›n nazma çe-
kilmesi taraftar›d›r. F›kralar›n nazma çekilmesine karfl› olanlar da vard›r; bunlar
aras›nda, Samim Kocagöz, fiükrü Kurgan vb. say›labilir.
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Ayr›ca, Nasreddin Hoca f›kralar› baz› flairlerimiz taraf›ndan telmih unsuru ola-
rak (Urfal› Nabi, Ataullah, Everekli Seyranî, Refikî ve Hüdayî) kullan›lm›flt›r. Güva-
hî, Tafll›cal› Yahyâ, Nev’izâde Atâyî, Ataflzâde Mehmet ‹zzet Pafla, Çaylak Tevfik,
Ali Ekrem Bolay›r, Seracettin Has›rc›o¤lu, Orhan Seyfi Orhon, Nurettin Sevin, Faz›l
Hüsnü Da¤larca, Ceyhun At›f Kansu ise baz› f›kralar› nazma çekmifltir. Say›lar›
epey fazla olmakla birlikte (Sami Ergun, Halil Karabulut, Nejat Sefercio¤lu ve Nüz-
het Erman vb.) Nasreddin Hoca f›kralar›n› kitap bütünlü¤ünde ele alm›fllard›r.
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Nasreddin Hoca ve Yak›nlar› Hakk›ndaki Tarihi

Belgeleri Listelemek

Türk mizah edebiyat›n›n temel dire¤i olan Nas-
reddin Hoca’n›n yaflay›p yaflamad›¤› tart›flma ko-
nusu olmufltur. Ancak pek çok tarihi belgede
Nasreddin Hoca ve yak›nlar› hakk›nda do¤rudan
veya dolayl› olarak çeflitli bilgiler bulunmaktad›r. 
Nasreddin Hoca f›kralar› daha çok sözlü olarak
varl›¤›n› sürdürmüflse de, XV. yüzy›ldan itibaren
yaz›l› kaynaklarda da yer almaya bafllam›flt›r. Nas-
reddin Hoca ve f›kralar› hakk›nda bilgi veren
yazma kaynaklar›n say›s› 15 kadard›r.
Nasreddin Hoca’n›n gerçek kimli¤i efsanelerle iç
içe geçmifltir. O, bir anda birbirinden oldukça
uzak co¤rafyalarda, hem Türkiye içinde, hem de
Türk dünyas›n›n en ücra köflesinde, karfl›n›za
yerli bir tip olarak ç›kmaktad›r. Kimi ona Nasred-
din Hoca diyor; kimi, Afendi, Nasirdin Efendi; ki-
mi, Molla Nasreddin; kimi, Koca Nas›r, Kuja Na-
s›r; kimi, Ependi; kimi, Nas›r Hoca; kimi de Hu-
ca Nasretdin olarak isim veriyor. Nasreddin Ho-
ca, di¤er baz› ülkelerde de hat›r› say›l›r bir flöh-
rete sahiptir. Tacikistan, Bangladefl, ‹ran, Çeçe-
nistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Alman-
ya, Fransa bu ülkelerden baz›lar›d›r.

Nasreddin Hoca F›kralar›n›n Özelliklerini ‹fade

Etmek

Nasreddin Hoca’ya ba¤l› olarak anlat›lan f›krala-
r›n say›s› her geçen gün artmaktad›r. Günümüz-
de bu say› Türkiye’de 1555’e, yurt d›fl›nda ise
3000’lere ulaflm›flt›r. ‹lk yazmalarda k›rk kadar
örne¤ini gördü¤ümüz Nasreddin Hoca f›kralar›-
n›n günümüzde yukar›daki say›lara ulaflmas›,
hangi f›kralar›n Nasreddin Hoca’ya ait olabilece-
¤i problemine do¤urmufltur. Ülkemizdeki baz›
bilim insanlar› bu problemden hareket ederek
Nasreddin Hoca’ya ait f›kralar›n özelliklerini tes-
pit etmeye çal›flan de¤erlendirmeler yapm›fl, öl-
çütler koymufllard›r. fiükrü Kurgan, Samim Ko-

cagöz, Fikret Türkmen, Günay Kut, ‹lhan Bafl-

göz, Alpay Kabacal›, Saim Sakao¤lu, Mehmet Ay-

d›n bu bilim insanlar›ndan baz›lar›d›r. Nasreddin
Hoca f›kralar›n›n özellikleriyle ilgili ilk de¤erlen-
dirmeyi fiükrü Kurgan yapm›flt›r. Kurgan’›n öl-
çütlerinden baz›lar› flunlard›r:

Nasreddin Hoca F›kralar›n›n Kaynaklar›n›

Tan›mak

Nasreddin Hoca f›kralar› XV. yüzy›ldan itibaren
edebiyat›m›zda görülmeye bafllar. Onun ad›ndan
ve f›kralar›ndan bahseden ilk kaynaklar yazma
eserlerdir. Daha sonra basma eserler ve sözlü
kaynaklar arac›l›¤›yla Hoca f›kralar› günümüze
ulaflm›flt›r.

Nasreddin Hoca F›kralar›n›n Di¤er Edebî Tür-

lerle ‹lgisini Anlatmak

Nasreddin Hoca f›kralar› 50 kadar atasözü ve de-
yime; ayr›ca da Lamii Çelebi’den Orhan Veliye
kadar yüzlerce flairin fliirine ilham kayna¤› ol-
mufltur. Ayr›ca, Nasreddin Hoca f›kralar› baz› ata-
sözü ve deyimlerimizin kayna¤› oldu¤u gibi kimi
flairlerimize ilham kayna¤› da olmufltur. Ziya Gö-
kalp, Fuad Köprülü ve Orhan Veli Hoca’n›n f›k-
ralar›ndan baz›lar›n› nazma çekmifllerdir. Ayr›ca
baz› flairlerimiz de Nasreddin Hoca’n›n f›kralar›-
n› telmih unsuru olarak kullanm›fllard›r.
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1. Nasreddin Hoca’n›n türbesi, afla¤›daki yerleflim bi-
rimlerinden hangisindedir?

a. Eskiflehir
b. Kayseri
c. Konya
d. Akflehir
e. Sivrihisar

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir Nasreddin Hoca f›kras›na
yer veren ilk eserdir?

a. Ebu’l- Hayr-› Rûmî’nin Dafiü’l Gumum adl›
eserinde

b. Bursal› Mehmed Gazalî’nin Rafiu’l Humûm adl›
eserinde

c. Güvahi’nin Pendnâme adl› eserinde
d. Ebu’l- Hayr-› Rûmî’nin Saltuknâme adl› eserinde
e. Ebu’l- Hayr-› Rûmî’nin Rafiu’l Humûm adl›

eserinde

3. Bir baban›n bafllay›p o¤lunun tamamlad›¤›, içinde
Nasreddin Hoca’n›n en fazla say›da f›kras›n›n yer ald›-
¤› ilk eser afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Letâif
b. Gencine-i Raz
c. Usûl-nâme
d. Budalanâme
e. Mecmaü’l-Letaif

4. Afla¤›dakilerden hangisi Nasreddin Hoca’ya ait
isimlerden biri de¤ildir?

a. Nasirdin Efendi
b. Molla Nasreddin
c. Ependi
d. Molla Nasreddin Hazretleri
e. Nas›r Hoca

5. Nasreddin Hoca, pek çok ülke, il, ilçe ve köy halk›
taraf›ndan sahiplenilmektedir. Afla¤›dakilerden hangisi
Nasrettin Hoca’ya sahiplenen yörelerden biri de¤ildir?

a. Buhara
b. Azerbaycan
c. Kayseri
d. Sivrihisar
e. Manisa

6. Afla¤›daki özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca f›k-
ralar›nda bulunmaz?

a. O, güçsüz ve yoksullar›n yan›ndad›r.
b. O, dalkavukluk yapmaz.
c. Cimri de¤il eli aç›k bir kimsedir.
d. O, ahmak ve budala de¤ildir.
e. Ona ba¤lanan f›kralar›n konular› aras›nda tasav-

vuf ve ezel ebed konular› da vard›r. 

7. Nasreddin Hoca’n›n ad›na ba¤lan›p da onun olma-
d›klar› ortaya konulan f›kralar üzerinde afla¤›daki arafl-
t›r›c›lardan hangisi durmufltur?

a. Saim Sakao¤lu
b. Pertev Naili Boratav
c. fiükrü Kurgan
d. ‹lhan Baflgöz
e. Mehmet Tu¤rul

8. Nasreddin Hoca’dan önce yaflayan baz› yabanc› f›k-
ra tiplerinin f›kralar› da Nasreddin Hoca’ya ba¤lanm›fl-
t›r. Afla¤›dakilerden hangisinin f›kralar› Nasreddin Ho-
ca’ya ba¤lanmam›flt›r?

a. Ebu Nüvas
b. Cuha
c. Mevlâna
d. Kad› Karakufl
e. fieyhi

9. Nasreddin Hoca f›kralar›ndaki atasözü ve deyimler
üzerinde ilk defa kim çal›flm›flt›r?

a. Ziya Gökalp
b. Nail Tan
c. Naile Hac›zade
d. Pertev Naili Boratav
e. Adnan Karaismailo¤lu

10. Nasreddin Hoca f›kralar›n› afla¤›daki flair ve yazar-
lardan hangisi nazma çekmemifltir?

a. Fuad Köprülü
b. Orhan Veli Kan›k
c. Nejat Sefercio¤lu
d. Halil Karabulut
e. Yahya Kemal Beyatl›

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca ve
Yak›nlar›n› Konu Alan Belgeler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca ve
Yak›nlar›n› Konu Alan Belgeler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca ve
Yak›nlar›n› Konu Alan Belgeler” bölümünü tek-
rar okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca’y›
Hangi Adlarla Tan›yoruz?” bölümünü tekrar
okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Di¤er Nasreddin Ho-
calar” bölümünü tekrar okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Hangi F›kralar Nasred-
din Hoca’n›nd›r?” bölümünü tekrar okuyunuz.

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Hangi F›kralar Nasred-
din Hoca’n›nd›r?” bölümünü tekrar okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca’dan
da Önce Anlat›lan F›kralar” bölümünü tekrar
okuyunuz.

9. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca F›k-
ralar›n›n Di¤er Edebî Türlerle ‹lgisi” bölümünü
tekrar okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Nasreddin Hoca F›k-
ralar›n›n Di¤er Edebî Türlerle ‹lgisi” bölümünü
tekrar okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Nasreddin Hoca ile ilgili az say›daki belgeden yola ç›-
karak onun için, eksikleri de olan bir hayat hikâyesi ya-
z›labilir. Özellikle onun ad›na ba¤lanan f›kralar, Ho-
ca’n›n eskili¤ini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Ay-
r›ca, gelecekte bulunacak yeni belgelerle pekifltirilecek
olan eski belgeler o zaman daha de¤erli olacakt›r.

S›ra Sizde 2

Nasreddin Hoca’ya ba¤lanan f›kralar aras›nda onun
özellikleriyle örtüflenleri belirleyebilmek için bilginler
çeflitli ölçütler önermifllerdir. Bu bilginlerin bafl›nda fiük-
rü Kurgan gelmektedir. Ancak onun baz› noktalar› bafl-
ka bilginlerce kabul görmemifltir. Son olarak Saim Sa-
kao¤lu-Ali Berat Alptekin ikilisinin haz›rlad›klar› Nas-
reddin Hoca adl› kitapta yer alan ölçütler, Nasreddin
Hoca’ya en uygun olan özellikleri içermektedir.

S›ra Sizde 3

Nasreddin Hoca’n›n f›kralar›yla ilgili yay›mlar XV. yüz-
y›ldan beri devam etmektedir. ‹lk örneklerini yazmalar-
da gördü¤ümüz Nasreddin Hoca f›kralar› 4 farkl› kay-
naktan günümüze ulaflm›flt›r. Nasreddin Hoca konu-
sunda araflt›rma yapacak biri s›ras›yla flu kaynaklara
bakmal›d›r: yazma kaynaklar, basma kaynaklar ve söz-
lü kaynaklar.

S›ra Sizde 4

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n baz›lar›; asl›nda bir atasö-
zü veya deyimin aç›klanmas› gibidir. ‹pe un sermek
gibi. Hoca’dan ve onun f›kralar›ndan haberdar olan
baz› flair ve yazarlar da onun nüktelerine telmihte (do-
kundurma) bulunabilirler. Ancak bu tür sanatlarda yer
alan motiflerin baz›lar› Nasreddin Hoca’ya ait olmayan
motiflerdir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk anlatmalar›n›n e¤itici yönünü saptayabilecek,
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HALK H‹KÂYELER‹N‹N E⁄‹T‹MSEL ‹fiLEV‹ 
Halk hikâyeleri gerek yap›, gerekse de ifllev bak›m›ndan çok yönlü anlat›lard›r. Hi-
kâyelerin bu bak›mdan anlat›c›, dinleyici kesimi ve anlatma ortam› göz önünde
bulundurularak de¤erlendirilmesi gerekir. Bu sebepten e¤lence ve e¤itim halk hi-
kâyelerinin ana ifllevlerindendir. 

Atl› göçebe bir hayat tarz›n›n sonucu olarak Türkler, kültür ürünlerini yaz›ya
geçirmek yerine sözlü kültür ortamlar›nda aktarm›fllard›r. Bu aktarma ifli nesilden
nesile geçerek bir devaml›l›k kazanm›flt›r. Böylelikle yüzy›llar öncesinde bilinen
kültür ürünleri, günümüze ulaflm›flt›r. Ancak bu ulafl›m, son iki yüzy›l d›fl›nda yaz›
yerine söz arac›l›¤›yla gerçekleflmifltir. Bundan dolay› halk hikâyeleri hem toplu-
mun e¤lence ihtiyac›n› karfl›lam›fl, hem de e¤imlerine katk› sa¤lam›flt›r.

Halk hikâyeleri televizyon, radyo, vb. gibi kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflma-
s›ndan önce halk›n e¤lence vas›tas› olmufltur. Özellikle Do¤u Anadolu ve Azerbay-
can’da yayg›n olarak bulunan âfl›k kahvelerinde, halk hikâyeleri icra edilmifltir.
Günümüzde de bu çevrelerde halk hikâyesi anlatma gelene¤i yaflat›lmaktad›r.
Âfl›klar›n u¤rak yeri olan bu mekânlarda tamam› erkek olan dinleyicilere, uzun k›fl
geceleri boyunca anlat›lmaktad›r. Halk hikâyeleri ço¤unlu¤u okuma yazma bilme-
yen bu dinleyici toplulu¤unun, ufuklar›nda farkl› pencereler açm›fl ve yeni yeni
dünyalar› tan›mas›na yard›mc› olmufltur.

Bir hikâyenin anlat›m› bazen geceler boyunca sürmüfltür. Bu sayede Anadolu
halk›, k›fl gecelerinin s›k›c›l›¤›n› az da olsa azaltabilmifltir. Hikâyelerin sürükleyici-
li¤i içinde Kerem’le Asl›’n›n peflinden diyar diyar dolaflm›fl, Köro¤lu’yla birlikte kö-
tülerle savaflm›fl, Mecnun’lafl›p Leyla’n›n aflk›yla çöllere düflmüfltür. Günümüzün
dizileri ve arkas› yar›nlar›n›n yaratt›¤› heyecanlar›, bu aflk ve kahramanl›k hikâye-
leri uyand›rm›flt›r. Âfl›klar›n gelenek kapsam›ndaki anlat›m›yla bu hikâyeler, insan-
lar›n gönüllerine ve dima¤lar›na âdeta kaz›nm›flt›r. Dinleyiciler, sözlü kültür orta-
m›nda dinledikleri anlat›lar› unutmam›fllar ve dillerinin döndü¤ünce baflka insan-
lara aktarmaya devam etmifllerdir.

Halk hikâyeleri naz›m nesir kar›fl›m› bir yap›ya sahiptir. Nesir k›s›mlar›nda olay-
lar, naz›m k›s›mlar›nda ise duygular dile getirilir. Bu fliirlerde aflk, hasret, gurbet,
hastal›k, dert, keder, vb. gibi duygular nesir k›s›mlar›yla ilintili olarak ifllenmifltir.
Hikâyeler içerisinde yer alan bu fliirler, türkü formundad›rlar ve saz eflli¤inde söy-
lenirler. Bu yüzden dinleyici kesimi hikâyenin nesir bölümünde macera ve olay
unsuruyla, naz›m bölümünde ise türküyle e¤lenmektedir. Anlat›n›n içerisine bir
müzik aletinin girmesi ise, e¤lencenin di¤er bir boyutunu oluflturmaktad›r. 

Halk Anlatmalar›n›n E¤itici
Yönü ve Sanata Yans›mas› 



Hikâye anlat›m› ayn› zamanda canl› bir gösterimdir. Hikâyenin anlat›c›s› olan
âfl›k veya meddah, anlat›m s›ras›nda âdeta bir tiyatro oyuncusu gibi rol yapar. An-
cak o bu gösterinin tek oyuncusudur. Hikâyenin kahramanlar›n› ve onlar›n konufl-
malar›n› canland›r›rken; jest, mimik ve ses tonunu kullan›r. Kötü karakterleri ve
onlar›n geçti¤i sahneleri anlat›rken alayc› ve küçümseyen bir tav›r tak›n›r ve sesini
ona göre ayarlar. ‹yi karakterleri ve özellikle de hikâyenin bafl kahramanlar› olan
sevgilileri ve onlar›n konuflmalar›n› aktar›rken, daha müflfik ve babacan bir tavra
bürünür. Ayr›l›k sahnelerinde hüzünlü, kavuflmalarda sevinçli bir ses tonu hâkim-
dir. Çirkin kahramanlar› tasvir ederken abart›l› ve alayc›, güzel kahramanlar› tasvir
ederken ise yine abart›l› ve sevecen bir ses tonu kullan›r. Hikâyenin naz›m k›s›m-
lar›nda eline saz›n› alarak, saz çalmas›n› bilmiyorsa bir sopay› saz gibi tutarak tür-
külerini söyler. Bunun içindir ki dinleyici, âdeta bir tiyatro salonunda gibidir. Hi-
kâye anlatma olay›na bu aç›dan bak›ld›¤›nda, türün halk›n tiyatro ihtiyac›n› da kar-
fl›lad›¤› söylenilebilir.

Halk anlat›lar›n›n di¤er türleri gibi, halk hikâyeleri de sadece e¤lendirmez. E¤-
lencenin yan›nda e¤itmek ve ders vermek de bu türün ifllevlerindendir. Tür, bir za-
manlar büyük bir k›sm› okuma yazma bilmeyen halk›n roman ihtiyac›n› karfl›lam›fl-
t›r. Halk bu sayede kendi kültürüne ait olan Erciflli Emrah ile Selvihan, Kerem ile
Asl›, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Yaral› Mahmut ve Köro¤lu gibi hikâyelerin
yan› s›ra, yabanc› kültürlere ait olan Leyla ile Mecnun ve Ferhat ile fiirin gibi hikâ-
yeleri de ö¤renme f›rsat›n› yakalam›flt›r. Hem okuryazarl›k oran›, hem de toplumu-
muzun okuma al›flkanl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda halk hikâyelerinin bu anlamda
büyük bir hizmet verdi¤i görülmektedir.

Hikâyelerde gelenek ve görenekler, görgü kurallar› ve tarihimizle ilgili birtak›m
bilgileri bulabiliriz. Hikâye anlat›c›s› olan âfl›k veya meddah, halk içinde yetiflmifl
ve halkla iç içe olan bir kiflidir. Bu bak›mdan mensubu oldu¤u toplulu¤u ve kül-
türel ö¤elerini çok iyi bilmektedir. Bu ö¤elere anlatt›¤› hikâyelerde de yer vererek
bir tür halk kültürünün tafl›y›c›l›¤› görevini üstlenmektedir. Baz› hikâyelerde toplu-
mu derinden sarsan birtak›m olaylar›n yer ald›¤›n› görürüz. Örne¤in, Erciflli Emrah
ile Selvihan Hikâyesi’nde fiah Abbas’›n Van Kalesi’ni kuflatmas›n›n hat›ralar›, Kö-
ro¤lu kollar›n›n özellikle Anadolu ve Azerbaycan anlat›lar›nda Celalî Ayaklanmala-
r›’n›n izleri vard›r. Tabii ki bu olaylar, hikâyelerde asl›na birebir ba¤l› olarak de¤il,
anlat›c›n›n ve halk›n bu olaylar karfl›s›nda ald›klar› tav›rlarla flekillenmifl hâliyle -
sosyal tarih- yer almaktad›r. Bu sebepten halk hikâyeleri iyi bir sosyal tarih ö¤reti-
cisidir.

Geçmifl yüzy›llar›n yaflam tarz›yla ilgili birtak›m bilgilere de halk hikâyeleriyle
ulafl›labilir. Örne¤in Köro¤lu’nun Bolu Beyi Kolu’nda geçmifl yüzy›l yaflant›s›na ait
cariyelik kurumu hakk›nda baz› bilgilere rastl›yoruz. 

Halk hikâyelerinde baz› dinî kurallar›n ö¤retildi¤i de olur. Anlat›c› bazen hikâ-
yede olaylar›n ak›fl›n› durdurarak, konuya paralel olarak baz› bilgiler verir. Örne-
¤in iman›n alt› flart›ndan biri olan kadere iman konusunda Behçet Mahir, Köro¤-
lu’nun Bolu Beyi Kolu’nda hikâyenin uygun bir yerinde flöyle bir bilgi verir: 

“Nihayet, bir adam›n eceli e¤er dolmazsa, deryaya bile düflse, Cenab-› Allah
onu o deryada saklar; atefle bile düflse, o ateflte onu yakmaz, gine saklar. Çünkü
ehl-i dil demifl:

Bir kuluna Hak’tan yard›m olursa
O kulu yok etmek haddi midir ki
Cihan ona düflman olsa fayda ne
Hakk’›n saklamas› çetin midir ki
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Allah bir kulu saklarsa, bütün dünya düflman olsa, yine saklar o. Lâkin herkes
etti¤ini bulur, efler düfler, demifl.” (Kaplan-Akal›n-Bali 1973: 531).

Halk hikâyelerinin konusu aflk veya kahramanl›kt›r. Baz› hikâyelerde bu iki ko-
nu bir arada ifllenir. Bunun için günlük hayatta karfl›laflabilece¤imiz olaylar, hikâ-
yelerde yer al›r. Tür, konu edindi¤i olaylarla, insanlara gerçek hayattan kesitler su-
nar ve onlar›n bunlardan ders almas›n› sa¤lar. Yani bir çeflit insanlara hayat dersi
verir. K›z›n› sevdi¤i gence vermeyen baban›n, k›z›n›n ölümüyle duydu¤u üzüntü-
yü hiçbir fley hafifletemez. Bize yüzy›llar öncesinden seslenen hikâyeler, âdeta,
“sevenleri birbirinden ay›rmay›n.” demektedir. Tahir ile Zühre hikâyesinde ayn›
üzüntüyü, Zühre’nin babas› yaflam›fl ve anlat›c› dinleyici kitlesine bunu ibret al›na-
cak bir durum olarak aktarm›flt›r. 

“Zühre hemen oradan ç›k›p Tahir’in mezar›n›n bulundu¤u yere geldi. Bakt› ki,
Tahir toz toprak içinde yat›yor. O hâli görünce bir kere ah etti ve ahu gözlerinden
gül yüzü üzerine kanl› yafllar ak›tt›... ‘Yarabbi benim dahi, bu dakika ruhumu
kabzeyle [al]’ diye dua etti. Derin bir ah çekti ve Tahir’in topra¤›n› üç kere kokla-
y›p ruhunu teslim eyledi. ‹flte bunun sebebi padiflah›n ahdine sad›k olmamas›d›r.
Ak›ll› olanlar bundan ibret almal›d›rlar.” (Türkmen 1998: 247).

Bu türden metinlerde yine konuyla ilgili olarak, yeri geldikçe insanlara baz› ko-
nularda nasihatlerde bulunulur ve hayat karfl›s›nda almalar› gereken tav›rlar hak-
k›nda bilgi verilir. Örne¤in Behçet Mahir, Yaral› Mahmut hikâyesini anlat›rken;
dinleyicileri iyi insanlarla arkadafl olmalar›, kötülerden uzak durmalar› konusunda
flu flekilde uyar›r:

“Beyefendi, bu geçmifldeki hikâyelerden ibret al. Bak ne diyor: Evet hirs ile otu-
ran, his [is] olur. Bir irsli demire el atarsan elin vurursan, elin his olmaz mi? Yahut
boyaga elin atarsan boyag olmaz mi? Olur, elbise de leke olur. Eger, bunnari bilir-
sense [bilirsen] hisli adam ile oturma. H›rh›z ile vurucu, g›r›c› ile oturma. Onnar
ile dolanma. Onnar ile gonuflma. Onnar bir gün, seni de gendi gimin [gibi] eder.
Bu sebepden namuslu, hasiyetli olsun, yoksul olsun, yokluk ay›p de¤ildir, Al-
lah’dand›r. Allah bir anda var eder, bir anda yok eder, yalniz namusli, dogri ol-
sun, yoksulluga ald›rma, dogruluga bak.” (Sakao¤lu, vb. 1997: 225-226).

Hikâyelerde zaman zaman anlat›c› baz› hasletleri överek, insanlar› bu yönde
davranmalar› konusunda âdeta yönlendirir. Hikâyeler bu bak›mdan iyi bir ahlak
ö¤reticisidir. Örne¤in Meddah Behçet Mahir dinleyicisini iyilik ve do¤ruluk konu-
sunda flu flekilde bilgilendirerek; verdi¤i örneklerle onlar› davranmalar› hususunda
özendirir: 

“Çünkü geçmiflte olan hikâyeler, bu sözler içerisinde bir insan elinden geldi¤i
kadar iyilikte bulunmal›. Çünkü iyilik öyle bir haldir, ki dolan›r, f›rlan›r senin yo-
luna da gelmez ise, senin evlad›na yak›n gelir. Çünkü kötülük de öyledir. Bunun
için insanlar bu dünyada, ömründe iyilikten, baflka bir fayda göremeyece¤ini his-
seden insanlar daimi iyilik yolundan ayr›lmazlar.” (Kaplan-Akal›n-Bali: 552).

“Çünkü do¤ru bir adam hiçbir vakit huzurda da k›zarmaz, ifli de belki flin git-
mez [rast gitmez]. E¤ri adam, çünkü muhakkak ki bir gün pürüzü ç›kar, yere ba-
kar; yüzü k›zar›r, ifli de zaten düzgün gitmez. Neden? Her ne kadar dil dost, kalbi
hayin ise, bir gün kalbindeki hayinlik eflkereye [aç›¤a] ç›kar.” (Kaplan-Akal›n-Bali
1973: 520).

“Çünkü do¤ru bir ifade verene asla kimse k›zmaz, dar›lmaz, hilekar olan bir
kimseye herkes k›zar. Çünkü iflin do¤rusun söylemek, boyun e¤ip durmak her va-
kit insanlar için bir kemalden do¤ar...” (Kaplan-Akal›n-Bali 1973: 558).
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Halk hikâyeleri yap›s›nda yer alan atasözleriyle de insanlara hayat dersi verir-
ler. Atasözleri, atalar›m›z›n uzun süren denemeleri sonucunda ortaya ç›kt›klar› için
ders verici özellikleriyle öne ç›karlar. Onlara, bilgece düflünce ve hayat karfl›s›nda
al›nan sa¤lam bir durufl ve tav›r hâkimdir. Atasözleri bu fonksiyonlar›n› müstakil
bir ürün olarak yerine getirmenin yan› s›ra, di¤er halk edebiyat› ürünleri içinde de
yer alarak gerçeklefltirirler. Bu yüzden hikâye anlat›c›s›, olaylar› aktar›rken s›k s›k
toplumun ortak mal› olan bu ürünlere yer vererek, söyleyece¤ini daha etkili ve
çarp›c› bir flekilde dile getirir. Afla¤›da atasözlerinin halk hikâyelerinde kullan›fl› ile
ilgili örnekler verilmifltir:

“Geçme muhannet köprüsünden koy sel apars›n seni.” [Geçme namert köprü-
sünden, ko apars›n su seni.] (Kaplan-Akal›n-Bali 1973: 530).

“‹nsan›n yere bakan›ndan, suyun da yap [yavafl] akan›ndan kork.” [Adam›n
yere bakan›ndan, suyun yavafl akan›ndan kork.] (Kaplan-Akal›n-Bali 1973: 529).

“Kaçan›n anas› a¤lamaz.” [Kaçan›n anas› a¤lamam›fl.] (Kaftanc›o¤lu 1979: 22).
Halk hikâyelerinin di¤er bir e¤itici ifllevi ise dil ve dilin do¤ru kullan›m›yla ilgi-

lidir. Yine okuma yazma oran› düflük olan dinleyici kitlesini dikkate al›rsak, bu tür-
den metinlerin iyi bir dil ö¤reticisi oldu¤unu söyleyebiliriz. Gerçi metinlerde anla-
t›c›ya ba¤l› olarak a¤›z özellikleri de¤iflmekte veya bölgesel a¤›z özellikleri korun-
maktad›r. Bu sebeple dinleyici kitlesinin karfl› karfl›ya kald›¤› dil, yaz› dili de¤il ko-
nuflma dilidir. Ancak bu dil her ne kadar konuflma dili de olsa, dinleyicilerin keli-
me da¤arc›klar›n› gelifltirmeleri bak›m›ndan önemli bir ifllevi üstlenmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, halk hikâyeleri metin olarak âfl›klar›n bafl›ndan ma-
ceralar› aktarmas›n›n ve insanlar› e¤lendirmesinin yan› s›ra, e¤itici ifllevi de olan
ürünlerdir. Bu e¤itici ifllevi kendisini dil ve dil ö¤retimi, sosyal tarih ö¤retimi, ah-
lak ve terbiye ö¤retimi gibi alanlarda göstermektedir.

Halk hikâyeleri, gençlerin e¤itiminde bir ders materyali olarak kullan›labilir mi?

FIKRALARIN E⁄‹T‹MSEL ‹fiLEVLER‹ 
Bugün Türkiye içinde ve Türkiye d›fl›nda anlat›lan f›kra tiplerine ba¤l› örneklerden
baz›lar› e¤itim aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Türkiye’de f›kralar› e¤itim aç›s›ndan
de¤erlendirilen f›kra tiplerinin bafl›nda Nasreddin Hoca gelmektedir. Burada, Nas-
reddin Hoca’n›n yan› s›ra ‹ncili Çavufl ve Bekri Mustafa f›kralar› da e¤itim aç›s›n-
dan çok k›sa olarak de¤erlendirilecektir.

Nasreddin Hoca F›kralar›n›n E¤itici Yönü 
Bugüne kadar yap›lan f›kralarla ilgili çal›flmalarda daha çok Nasreddin Hoca f›kra-
lar›n›n e¤itici yönü üzerinde durulmufltur. Ayr›ca gerek Türkçe kitaplar›nda gerek-
se edebiyat kitaplar›nda da f›kra denildi¤inde daha çok Nasreddin Hoca akla gel-
mektedir.

Nasreddin Hoca f›kralar›ndan hareketle onun çocuklar›n ve yetiflkinlerin e¤iti-
mi konusu üzerinde epeyce çal›flma yap›lm›flt›r. Bunlar zaman zaman makale ve
bildiri, bazen yüksek lisans, bazen de doktora tezleri boyutunda ele al›nm›flt›r.

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n e¤itici yönü ile ilgili olarak Nükhet Tör taraf›ndan
haz›rlanan doktora tezinde 295 f›kra incelenmifltir. Tör, daha sonra sundu¤u bir
bildirisinde 35 maddeyi k›saltarak dokuza indirmifltir.

1. ‹yimserlik, hayata ba¤l› ve ümitli olma,
2. Özelefltiri yapabilme,
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3. Hoflgörülü olma,
4. Tedbirli olma,
5. ‹çki al›flkanl›¤›n›n kötülü¤ü,
6. D›fl görünüfle önem vermeme,
7. Görücü usulüyle evlenmenin sak›ncalar›,
8. Birden fazla kad›nla evlenmenin zararlar›,
9. Evlilikte uyumlu davranma,
10.Dinî inançlar (Tör 1991: 24-30).
Tör, bildirisinin sonunda Nasreddin Hoca, f›kralar›yla ilgili olarak flu de¤erlen-

dirmeyi yapm›flt›r:
“E¤itim de¤erleri aç›s›ndan Nasreddin Hoca f›kralar›n› inceledi¤imizde f›kra-

lar›n yüzde otuz befl kadar›n›n e¤itici de¤er tafl›d›¤›n› gördük.
F›kralarda ortaya ç›kan e¤itici mesajlar›yla Hoca insan sevgisi, esneklik, zekâ

gibi ça¤dafl özellikler tafl›yan bir kiflilik çizerek bafll› bafl›na bir e¤itim de¤eri yarat-
maktad›r. Hoca’y› tüm çizgileri ve felsefesi ile insan›m›za, çocuklar›m›za tan›t-
mak; “Ça¤›n çocu¤unu yetifltirme yollar›ndan biri olan, en iyi örnekleri gösterip
benimsetmek için gereklidir.” Kültürel de¤erlerimizin en önemlilerinden olan Nas-
reddin Hoca’y› bir e¤itim konusu ve hazinesi olarak ele almal›, her derecedeki oku-
lumuzda onu ifllemeliyiz, karikatüre uygun çizgileriyle Hocam›z millî karikatürü-
müzün esin kayna¤› olmal›d›r. Ressam›m›z resmini, heykelt›rafl›m›z heykelini
yapmal›; hikâyecimiz, romanc›m›z hikâyesini, roman›n› yazmal›d›r. Tiyatromuz,
sinemam›zla, televizyonumuz, gazetemizle el ele vermeli, Türk kültürü kaynakla-
r›na e¤ilmeliyiz.” (Tör 1991: 29-30).

Afla¤›da Nasreddin Hoca ve f›kralar›n›n e¤itici yönünü daha alt bafll›klara indir-
geyerek anlatmak istiyoruz.

1. Türkçe E¤itiminde Nasreddin Hoca F›kralar›: Türkçe e¤itimi uzman› Mu-
rat Özbay bu konuda görüflleri tan›nan bilim adamlar›n›n bafl›nda gelmektedir. O
bu konuda bizim de kat›laca¤›m›z görüfller ileri sürmüfltür. Ona göre, Türkçe e¤i-
timinin amac›, ö¤rencilerimizin kelime hazineleri ile anlama ve anlatma becerileri-
ni gelifltirmek, onlara Türk kültürünü aktarmakt›r. Bu de¤erler; e¤itimin ve kültür
aktar›m›n›n Türkçe ö¤retmenlerinin sorumluluk ve görevleri aras›nda oldu¤unun
da bir göstergesidir. Millî kültür de¤erlerini tan›tma ve sevdirme amac›na da yer
veren program, bu yönüyle, bütün kültürel de¤erlerimizi de kucaklamay› hedefle-
mektedir. 

Yap›s› gere¤i e¤itim ve kültüre ait unsurlar› bünyesinde bulunduran Nasreddin
Hoca f›kralar›, bu yönüyle Türkçe derslerinde kullan›labilecek malzemelerden bi-
ridir. Kültür aktar›m› ve de¤er kazand›rma özellikleriyle f›kralar, e¤itimin her kade-
mesinde seviye dikkate al›narak kullan›labilecek önemli araçlard›r. Nasreddin Ho-
ca f›kralar›n› e¤itim mesajlar› yönüyle de¤erlendirdi¤imizde,

a. Hayata ve gelece¤e ümitle bakma,
b. Özelefltiri yapabilme, 
c. Herkese karfl› hoflgörülü davranma,
d. Bir ifle bafllarken ve ifli yaparken tedbirli olma,
e. Kötü al›flkanl›klardan uzak durma, 
f. ‹nsanlar›n d›fl görünüflüne önem vermeme, 
g. Aile kurma ve bunu yaflatma

gibi özeliklerle karfl›lafl›r›z. Bunlar asl›nda e¤itimin de hedefleri aras›ndad›r. 
Türkçe e¤itiminin her kademesindeki amaçlar›ndan biri olan, ö¤rencinin keli-

me da¤arc›¤›n› zenginlefltirme çal›flmalar›nda da Nasreddin Hoca f›kralar› önemli
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görevler yüklenebilecek niteliktedir. Hatta Nasreddin Hoca f›kralar› bazen tek
cümleyle ifade edilen sonuçlar›yla telmih unsuru olarak kullan›lmakta, deyimlefl-
mifl anlam birlikleri niteli¤i tafl›maktad›r. 

Nasreddin Hoca f›kralar›na de¤er, norm ve sosyal kontrol unsurlar›n›n aktar›m›
ve Türkçe ö¤retimi aç›lar›ndan bak›ld›¤› zaman, bunlar›n okullar›m›zda bol bol
kullan›labilecek ürünler oldu¤u görülür. Özellikle Türkçe derslerinde Nasreddin
Hoca f›kralar›, düzenlenmifl nitelikli metinler olarak kullan›labilir. Baflta kültür ve
de¤er aktar›m› olmak üzere konuflma ve yazma becerilerinin gelifltirilmesi, kelime
hazinesinin zenginlefltirilmesi, diyalog oluflturma, örnekleme ve k›yaslama gibi an-
lat›m›n temeli olan unsurlar›n kazand›r›lmas›nda bu ürünleri ders kitaplar›nda ve
dolay›s›yla s›n›f içinde kullanmak mümkündür.

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n s›n›f içi uygulamalarda yararlan›lacak bir di¤er yö-
nü de oyunlaflt›rma (dramatizasyon) yöntemine uygun olmalar›d›r. Türkçe ö¤reti-
minde vazgeçemeyece¤imiz yöntemlerden biri olan oyunlaflt›rma, çocuklar› keli-
meleri do¤ru telaffuz etmeye, sözü do¤ru ve düflünceye göre vurgulay›p tonland›r-
maya, topluluk karfl›s›nda konuflmaya, heyecan› kontrol etmeye, vücudu ve yüzü
sözün anlam›na göre hareketlendirmeye al›flt›r›r. Böylece çocukta oluflmaya baflla-
yan dil bilinci oyunla beslenmeye bafllar. Nasreddin Hoca f›kralar› konuflmaya da-
yal› yap›s› ve k›sal›¤› sebebiyle s›n›f içinde uygulamaya imkân vermesiyle de kul-
lan›fll› birer oyunlaflt›rma metnidirler. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Nasreddin Hoca f›kralar›n›n en güzel örnekleri, kül-
tür aktar›m› ve Türkçe ö¤retiminin temel araçlar› olarak ders kitaplar›nda ve ö¤ret-
menlerimizin planlar›nda yerini almal›d›r (Özbay 2005: 312-317).

2. Konuflma E¤itiminde Nasreddin Hoca F›kralar›: Konuflma, e¤itim ve ö¤-
retim etkinliklerinin de temelinde yer al›r. Ö¤retmen-ö¤renci aras›ndaki bilgi al›fl-
verifli, aç›klama, anlatma, de¤erlendirme en çok konuflma arac›l›¤›yla yap›l›r. Do¤-
ru ve etkili konuflma e¤itim ile elde edilen bir beceri olup, etkili ve güzel konufl-
ma e¤itiminin gelifltirilmesinde ve bireylerin toplum hâlinde yaflamalar›nda çok
büyük öneme sahiptir. Konuflma becerilerinin gelifltirilmesinde baflta Türkçe ö¤ret-
menleri olmak üzere bütün ö¤retmenlerimize büyük sorumluluklar düflmektedir. 

Nasreddin Hoca f›kralar›n›n yard›m›yla konuflma e¤itiminde amaçlananlar› afla-
¤›daki flekilde s›ralayabiliriz:

a. Ö¤rencilerin günlük hayatta insanlarla etkili iletiflim kurmas›n› gelifltirmek,
b. Mizahla fliirin, anlat›m› güçlendiren ve güzellefltiren yönünü keflfetmek,
c. Dramatizasyon çal›flmalar›na metin sa¤lamak (Temizyürek 2005: 135-139).
3. Di¤er Baz› Özellikler: Nareddin Hoca’n›n olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n

Türkiye’de yay›mlanan f›kra say›s› binlerle ifade edilmektedir. Elbette bu f›kralar›n
büyük bir ço¤unlu¤u Nasreddin Hoca’ya ait de¤ildir. Ancak onun çok bilinen e¤i-
tici f›kralar›ndan baz›lar›n› burada de¤erlendirmek istiyoruz.

Nasreddin Hoca f›kralar›ndan ruhsal hastal›klar›n tedavisinde yararlanabili-
riz. Hoca’n›n fliir diliyle ve sanatkârane bir üslupla anlat›lan afla¤›daki f›kras› sade-
ce doktorlara de¤il, hastalara da reçete sunmaktad›r. Bize göre, Türk halk›n›n ta-
mam› bu f›kray› önce ö¤renmeli, sonra ezberlemeli, son olarak da hayat›n›n bir
parças› olarak düflünmelidir. 

Nasreddin Hoca’ya sormufllar:
“Hekimlik nedir?”
O da en güzel cevab› vermifl:
“Aya¤›n› s›cak tut, bafl›n› serin; gönlünü ferah tut, düflünme derin derin.”(Sa-

kao¤lu-Alptekin 2009: 80).
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Nasreddin Hoca f›kralar›nda manevi dünyam›z ile yaflad›¤›m›z dünya bar›flt›-
r›lm›flt›r. Hoca f›kralar›nda ahiret ile dünya birlikte ele al›nm›flt›r. Hoca, afla¤›daki
f›kras›nda manevi ilimle, ça¤dafl ilmi ayn› kefenin içinde yo¤urmufltur.

Nasreddin Hoca’ya günün birinde keçisi hasta olan bir komflusu gelir ve;
“Hocam senin nefesin güçlüdür, keçim hastaland› bir dua ediver” deyince Hoca;
“Komflu komflu ben senin keçine dua edeyim ama sen ona pise [katran] yedir-

meyi de ihmal etme” der.
Nasreddin Hoca f›kralar›nda konunun ezberlenmesi yerine düflünme tavsiye

edilmektedir. Hoca’n›n f›kralar›ndaki cevab› gizler, karfl›m›zdaki insan› düflünme-
ye yönlendirebilirsek baflar›l› olmamam›z için hiçbir sebep yoktur. Afla¤›daki f›kra-
lar›n sonuç cümlesindeki birer bölüm ö¤rencilerimizin tamamlamas› için bofl b›ra-
k›lm›flt›r. Bu çeflit f›kralar›n say›s› Nasreddin Hoca da epeyce fazla olup bunlardan
birisini afla¤›ya al›yoruz:

Denizin Suyu Niçin Tuzludur?
Günün bir inde, Hoca’n›n da içinde bulundu¤u toplulukta yarenlik edilirken,

haz›r bulunanlardan biri Hoca’y› imtihan edercesine bir soru sorar:
“Hocam denizlerin suyu niçin tuzludur?”
“Aaaa, bunu bilmeyecek ne var,....................” (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 172-

173)

‹ncili Çavufl F›kralar›n›n E¤itici Yönü 
Nasreddin Hoca kadar ünlü olamasa da daha çok devlet adam› özelli¤iyle tan›d›-
¤›m›z ‹ncili Çavufl’un f›kralar›n›n e¤itici yönü üzerinde bugüne kadar hemen he-
men hiç durulmam›flt›r. Onun incelemeye esas al›nan 87 f›kras›ndan ancak yedi-
sinde e¤itim konusu ile ilgilendirebildi¤imiz örneklere rastlan›lm›flt›r.

‹ncili Çavufl’un f›kralar›nda sarayda bulunmas›ndan kaynaklanan sebeplere
ba¤l› olarak âdeta bir tür üst e¤itim söz konusu olmaktad›r. Mesela onun nüktele-
ri devlet düzeninin iflleyiflindeki aksakl›klard›n giderilmesini hedef al›r. O, nükte-
leriyle babas› ve kardefli kadar kendisini de elefltirir. (Akçar 2010)

Bekri Mustafa F›kralar›n›n E¤itici Yönü 
Bekri Mustafa ile ilgili f›kralarda daha çok içki ve sarhoflluktan söz edilir. Bunun
sonucu olarak da ilk bak›flta onun f›kralar›n›n e¤itici yönünün olamayaca¤› düflü-
nülebilir. Bir araflt›r›c›m›z›n üzerinde çal›flt›¤› 111 Bekri Mustafa f›kras›ndan sekizi
konumuzla yak›ndan ilgilidir. Böylece bu f›kralardan yola ç›karak çocuklar›n içki-
den ve meyhane gibi içki içilen yerlerden uzak durdurulmalar› sa¤lanm›fl olabilir.
Onun f›kralar›ndan ‹nci Çavufl’unkine göre farkl› bir insan kadrosu görülür. Kifliler
k›rsal kesimden gelmifl gibidir. Dolay›s›yla onlar›n e¤itilmesi, flehir hayat›n›n olum-
suzluklar›ndan korunabilmesi Mustafa’n›n f›kralar›yla önlenebilir. 

Bu arada konuyu tamamlarken ülkemizin de¤iflik yönetim birimlerinde yafla-
yan yüzlerce yöre tiplerinin f›kralar›ndan da yararlanabilece¤imiz hat›rlatmak iste-
riz (Akçar 2010).

F›kralar, sadece çocuk e¤itiminde mi e¤itim arac› olarak kullan›l›r? Neler söyleyebilirsi-
niz?
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MASALLARIN E⁄‹T‹MSEL ‹fiLEVLER‹ 
Masallar, e¤lenmek ve hoflça vakit geçirmek için genellikle masal analar› taraf›n-
dan anlat›lan anlatmaya dayal› türlerden biridir. Her ne kadar e¤lenmek ve hoflça
vakit geçirmek için anlat›l›yorsa da onu dinleyenler için birçok e¤itici ve ö¤retici
yönü de vard›r. Baz› masal araflt›r›c›lar› masallar›n bu yönü üzerinde de durmufl ve
görüfllerini dile getirmifllerdir. 

Saim Sakao¤lu, Gümüflhane ve Bayburt Masallar› adl› çal›flmas›nda, “Masalla-
r›n ‹nsan Kültürü Bak›m›ndan Önemi” (2002: 11-15) bafll›¤› alt›nda ilk olarak “Ço-
cuklar ‹çin Masal”a yer verir. Sakao¤lu, burada e¤itimci ve düflünürlerden Ziya Gö-
kalp’›n, Sabri Esat Siyavuflgil’in, Nesip Ya¤murdereli’nin ve Enver Naci Gökflen’in
çocuk e¤itiminde masaldan yararlanma ile ilgili düflüncelerini s›ralad›ktan sonra
kendi görüfllerine yer verir: “... demek oluyor ki, eskiden çocuk için zararl› oldu-
¤u kabul edilen ve kendisine önder olarak Rousseau gibi bir de e¤itimci bulan bu
fikir, günümüzde tamamen terk edilmifltir. Bunun yerine, masal›n çocu¤un terbi-
yesinde ve geliflmesinde önemli yeri oldu¤unu kabul eden düflünce hâkim olmufl-
tur. Bununla beraber baz› masallar›n çocuklar üzerinde olumsuz etki yapaca¤›
unutulmamal›d›r. Çocuklara böyle masallar yerine ahlâkî ve e¤itici de¤eri olan ma-
sallar okutmakta fayda vard›r.” (2002: 13).

Bilge Seyido¤lu, “Masal ve Masal Anlatanlar” adl› makalesinde çocuk e¤itimin-
de masal›n önemini flöyle aç›klamaktad›r: “Çocuklar›n çok sevdi¤i masallarla e¤i-
tim son derece etkili bir yoldur. Belirli bir yafla gelmeden çocu¤a istenilen flekli ve-
rebilmek çok kolayd›r. Çocu¤u karfl›m›za al›p nasihat ederek flunu yap, bunu yap-
ma diye emir vermeye kalkarsak çocuk ya isyan eder veya bir kula¤›ndan girip ve
söylediklerimiz öbür kula¤›ndan ç›kar.” (1977: 48). 

Umay Günay ise, “Çocuk E¤itimi ve Masallar” adl› makalesinde çocuklar›n ma-
sallar› dinleyerek büyüdü¤ünü, onlarla sevmeyi ve sevilmeyi ö¤rendi¤ini ve millî
kimlik kazand›¤›n› belirtir: “Binlerce çocuk masallar› dinleyerek büyümekte, iyiye
do¤ruya yönelmekte, kendisine masal anlatan büyükleriyle aras›nda sevgi ba¤› ge-
liflmekte, sevmeyi ve sevilmeyi ö¤renmektedirler. Gerek sözlü gelenekte yaflayan
masallar gerekse kitaplara aktar›lm›fl masallar muhteva yönünden tahlil edildi-
¤inde masallar›n, söylendi¤i ve söylenmekte oldu¤u gibi, mücerret ve hayattan ko-
puk olmad›klar› kolayca anlafl›l›r...” (1979: 17).

Ali Berat Alptekin, “Türk Masallar›nda Dinî E¤itim” adl› makalesiyle masallar›n
farkl› bir yönüne de¤inmifltir. Burada Alptekin, masallarda geçen dinle ilgili çeflitli
unsurlar› ele al›p yorumlam›flt›r (1982: 15-16).

Esma fiimflek, “Masallar›n ‹nsan E¤itimi Bak›m›ndan Önemi” adl› makalesinde
ise, masallar› befl bafll›kta inceleyip yorumlam›flt›r. Bu bafll›klar flöyledir:

Masallar›n;
1. Çocuk E¤itimi Bak›m›ndan Önemi
2. Sosyal Hayat›n ‹fllenifli Bak›m›ndan Önemi
3. Problemin An›nda Çözümü Bak›m›ndan Önemi
4. Halk Hekimli¤i Bak›m›ndan Önemi
5. Dinî ‹nan›fllar›n Masallara Etkisi (1991: 20).
E¤itim tarihi incelendi¤inde e¤itimcilerin ço¤u, çocuklara masal›n ö¤retilmesi-

nin gerekti¤i, çocu¤un dünyas›n›n masalla zenginlefltirilebilece¤i düflüncesini tafl›r-
lar. Bugün de ayn› görüfl devam etmekle birlikte masal›n çocuklarda hayal ve duy-
gu gücünü artt›rd›¤›, zenginlefltirdi¤i, ana dilin korunmas› ve gelifltirilmesinde bü-
yük pay› bulundu¤undan söz edilmektedir. Pertev Naili Boratav, bu konu ile ilgili
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flu önemli tespiti yapar: “Çocu¤a anadilin, bir iflçi elindeki alet gibi nas›l kullan›l-
d›¤›n› ö¤reten, ona bu dilin türlü hünerlerini, k›vrakl›¤›n›, zenginli¤ini, ilk göste-
ren, kifliye kendi dilini konuflmayanlardan uzaklaflt›r›c›, onu konuflanlara yak›n-
laflt›r›c› duyguyu -ninnilerin, tekerlemeleri, türkülerin yan› bafl›nda, ama herhâl-
de onlardan daha genifl ölçüde- ilk afl›layan masallard›r.” (1998: 14-15). 

Çocukta ana dilin kavranmas›na, geliflmesine büyük bir hizmeti olan masal, ay-
n› zamanda çeflitli yararlar sa¤layan bir sanat ve terbiye arac›d›r. Henüz okuma
yazma bilmeyen okul öncesi ça¤›ndaki çocuklar›n bafll›ca fikir ve duygu g›das›n›
masallar oluflturur. Masallar sayesinde çocuk kendi dilinin kelimelerini ve bu keli-
melerin kullan›l›fl flekillerini kolayl›kla kavrar.

Masal anlat›l›rken flu konu da unutulmamal›d›r. Masal çocu¤u bilgilendirmek
için de¤il, onun hoflça zaman geçirmesini sa¤layarak, hayal ve düflünme gücünü
artt›rmak için anlat›lmal› veya okunmal›d›r. Böylece çocuk ile kitap aras›nda olu-
flan ba¤ yard›m›yla çocuk kitap okumaya da ilgi duyacakt›r. Ayr›ca masallarda yer
alan tekerlemeler de çocu¤un dil gelifliminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle
zengin bir iç ahenge sahip olan tekerlemeler, çocu¤a dili sevdirmenin yan› s›ra,
söylemekte zorland›¤› sözcükleri bile düzgün söyleyebilme yetene¤i kazand›r›r ve
çocuklarda estetik düflünceyi gelifltirir.

Buraya kadar verilen bilgilerle as›l halk masallar›n›n, az da olsa hayvan masal-
lar›n›n, çocuk e¤itiminde ne derece önemli oldu¤u vurgulanm›flt›r. 

Çocuklar›n çok sevdikleri masallar aras›nda ilk s›ray› hayvan masallar› al›r. As›l
halk masallar›n›n uzun olmas› onlar›n dikkatlerini da¤›t›r, bu sebeple dikkatlerini
toplayabilecekleri daha k›sa olan hayvan masallar› anlat›l›r. Bu masallar› büyük bir
ilgi ile dinleyen çocuklar kendi hayatlar› ile hayallerinde canland›rd›klar› hayat›
birlefltirirler. Onlar çal›flkanl›¤›n, do¤rulu¤un, kahramanl›¤›n ödülünü; kötülü¤ün,
tembelli¤in, ihanetin cezas›n› ilk olarak masallarda ö¤renirler. Hemen hemen bü-
tün masallar, çocuklar› iyili¤e, do¤rulu¤a, çal›flkanl›¤a teflvik ederken; kötülükler-
den, ahlaks›zl›klardan ve tembelliklerden de al›koyar.

Her masal, dinleyene ve anlatana ayr› bir tat vermesinin yan›nda çeflitli dersler
de verir. Özellikle hayvan masallar›nda ilk anda gülme ve e¤lenme esas gibi gö-
rünse de as›l amaç e¤itimdir. Bu tür masallarda sadece çocuklar›n de¤il, her yafl-
tan insan›n alaca¤› dersler vard›r.

‹nsan hayat›nda çeflitli ve önemli de¤erler vard›r: Do¤ruluk, dürüstlük, emane-
te ihanet etmeme, büyüklerin sözünü dinleme, iyilik etme, vb. Bu de¤erler çocu-
¤a afl›lan›rken mutlaka k›ssadan hisse olan masallardan yararlan›l›r. 

Bir çocu¤un yetifltirilmesinde ilk görev aileye düfler. Daha sonra okul ve çevre
gelir. Arkadafl seçimi çocuk için son derece önemlidir. Çünkü seçti¤i arkadafllar
onu hem iyi yönde hem de kötü yönde etkileyecektir. “Tilki ile Ay›” adl› masalda
ay›, tilkiyle arkadafl olur. Tilki, her f›rsatta saf ay›ya çeflitli oyunlar oynar. Sonuçta
kurnaz tilkinin son oyununda oldukça fazla kum yiyen ay›, tilkiyle birlikte tafl›n üs-
tünden afla¤›ya atlar ve can›ndan olur (Bak›rc› 2010: 435-436).

Masal kahramanlar› haks›zl›¤a u¤rasalar bile hep geçerlikteki yöntemlerle ra-
kipleriyle mücadele ederler. Bu mücadele s›ras›nda masal kahraman›n›n en büyük
silah› akl›d›r. Meselâ, “‹htiyar Aslan” adl› masalda aslan çok yaflland›¤› için avlana-
maz ve hasta olur. Aslan, kendisini ziyarete gelen hayvanlar› bir bir yer. Tilki de
aslan›n hastal›¤›n› duyunca onu ziyaret etmek ister. Ancak tilki aslan›n ma¤aras›na
girmez. Çünkü tilki, ine giren hayvanlar›n bir daha ma¤aradan ç›kmad›¤›n› izler-
den anlar. Böylece tilki akl›n› kullanarak aslana yem olmaktan kurtulmufl olur (Ba-
k›rc› 2010: 457-458).
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Dostluk ve arkadafll›k her millette olan bir kavramd›r. Ancak Türk milletinde
dostlu¤un ayr› bir yeri ve önemi vard›r. Dost ve arkadafl için göz budaktan esirgen-
mez. Dostluk ve arkadafll›¤›n önemli oldu¤unu çocuk, büyüklerinden görerek ö¤-
renir ve hayat›nda uygular. Dost, her fleyden önce cand›r; cana can verilir. Ç›kara
dayal› dostluk olmayaca¤› gibi arkadafll›k da olmaz. Hele hele dostuna ihanet eden
asla ba¤›fllanmaz. “Y›lan ile Tilkinin Arkadafll›¤›” adl› masalda, y›lanla tilki arkadafl
olup yolculu¤a ç›karlar. ‹ki arkadafl bir nehre var›rlar. Y›lan yüzme bilmedi¤i için
arkadafl› tilkiden yard›m ister. Tilki de y›lan› boynuna dolay›p nehri geçmeye ka-
rar verir. Tam suyun ortas›na gelince y›lan, tilkinin bo¤az›n› s›k›p öldürmek ister.
Tilki, f›rsat›n› bulunca y›lan› bafl›ndan yakalay›p öldürür ve y›lan› k›y›ya ç›kar›p
dost do¤ru uzatt›ktan sonra flöyle der; “Arkadafl dedi¤in böyle dosdo¤ru olmal›-
d›r.” (Bak›rc› 2010: 478-480). Böylece y›lan, arkadafl› tilkiye ihanet etmesinin bede-
lini can›yla ödemifl olur.

As›l halk masallar› kültür unsurlar› bak›m›ndan hayvan masallar›ndan daha
zengindir. As›l halk masallar›n› okuyan veya dinleyen bireyler unutulmufl veya
unutulmaya yüz tutmufl gelenekleri ve uygulamalar› ö¤renir. 

Bu kültürel yelpaze içinde geçifl dönemleri (do¤um, evlenme, ölüm), halk he-
kimli¤i, misafirlik, harman, hamam âdetleri, de¤irmencilik, yaylac›l›k, çobanl›k, av-
c›l›k, spor müsabakalar› (gürefl, cirit, at yar›fl›, ok atma), hal› dokuma, çömlekçilik,
semercilik, keçecilik, çad›r yap›m›, ekmek yapma, vb. gibi konular yer almaktad›r. 

As›l halk masallar›nda ifllenen baflka bir konu da do¤an çocu¤a ad verilmesi-
dir. Anadolu’da do¤an çocu¤a ad, ya aile büyükleri, ya anne baba ya da hoca ta-
raf›ndan verilir. Bu gelenek de okuyucuya veya dinleyiciye masallarda hat›rlat›l›r.
Destanlarda ise kahramanl›k yapan bir yi¤ide ad›n› genellikle dervifl verir. Ayn›
flekilde masallarda da derviflin kahramana ad vermesi söz konusudur. “Rastgele”
adl› masalda dervifl gelip o¤lana “Rastgele” ad›n› verir (Bak›rc› 2006: 341). “Aslan
Mehmet” adl› masalda ise padiflah›n o¤luna ad koymak için yemekler yap›l›r, Ku-
ran ve mevlit okutulup dü¤ün bafllar, dervifl gelip çocu¤un ad›n› “Aslan Mehmet”
koyar (Alptekin 2002: 233). Erkekler için yap›lan sünnet törenleri de masallar›m›z-
da ifllenen konular aras›ndad›r. “A¤layan Narla Gülen Ayva” adl› masalda asl›nda
k›z olan kahraman babas›na do¤du¤unda o¤lan oldu¤u söylenir. Bunun üzerine
baba da o¤lan oldu¤u söylenen k›z› sünnet ettirip ona dü¤ün yapmak ister (Saka-
o¤lu 2002: 311).

Evlenme ça¤›na gelen delikanl›lara k›z bulma ve onlar› evlendirme anne baba-
n›n en önemli görevlerinden biridir. Evlenmeyle beraber bafll›k paras› gelene¤ine
de yer verilir. Bafll›k paras›n›n d›fl›nda âdet oldu¤u üzere k›z taraf›n›n o¤lan tara-
f›nda çeyiz istemesi de söz konusudur. “De¤irmenci ile Tilki” masal›nda tilki padi-
flah›n k›z›n› de¤irmenciye istemek için dünürcü gider (Sakao¤lu 2002: 276-277).
“Köse” adl› masalda kad›n (Köse) kasaplardan çeyiz olarak yirmi cumhuriyet alt›-
n› ve otuz batman yün ister (Bak›rc› 2006: 323).

Masallarda ölüm âdetleri de ifllenerek okuyucuya bilgi vermektedir. Eski Türk
gelene¤inden biri olan ölümden sonra yas tutma “Ölüm Derman Otu” adl› masal-
da da yer al›r. Padiflah ve halk› padiflah›n k›z› için karalar giyip yas tutar (Bak›rc›
2006: 274). “Deli Zala” adl› masalda ise ölen k›z›n k›rk› ve elli ikinci gecesi de¤er-
lendirilir (Bak›rc› 2006: 336).

Türk kültüründe misafirlik ve misafirperverlik önemli bir konudur. Türk masal-
lar›nda misafirlik ve misafire nas›l davran›lmas› gerekti¤i anlat›lmaktad›r. “Tamah-
kâr Antikac›” adl› masalda masal kahraman› Necip, güzel bir ev yapt›r›p gelen ge-
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çen yolcular› evinde misafir eder (Bak›rc› 2006: 244-245). “Süleyman fiah ve Kar›n-
ca” adl› masalda Hazreti Süleyman, kar›ncaya misafirli¤e gider (Bak›rc› 2020: 679-
681).

Türk kültüründe yap›lan bir kusurun affedilmesi için k›l›ç alt›ndan üç defa geç-
mek gerekir. Bu uygulama “Gülmez Padiflah›” adl› masalda da vard›r. Padiflah›n
büyük o¤ullar› küçük kardefllerine karfl› yanl›fl yaparlar. Padiflah da onlar› affetmek
için k›l›ç alt›ndan üç defa geçirilmesini emreder (Alptekin 2002: 277).

Türk masallar›nda dinle ilgili konular da yer almaktad›r. Abdest alma, namaz
k›lma, ezan okuma, camiye gitme, hacca gitme, Kuran ve mevlit okuma gibi konu-
lar masallar›m›zda s›kça ifllenmifltir. ‹slâm’›n flartlar›ndan biri olan hacca gitme
“Helvac› Güzeli” adl› masalda ifllenmifltir (Sakao¤lu 2002: 445).

“Baykufl” adl› masalda padiflah, baykuflun iste¤ini yerine getirmek için fleytan›
ça¤›r›p günefl ›fl›nlar›ndan bir ip yapmas›n› ister. Ancak fleytan, padiflah›n iste¤ini
yerine getirmez ve kaç›p gider (Bak›rc› 2010: 800-802).

Sonuç olarak masallar; sadece çocuklar› uyutmak, e¤lendirmek ve onlar›n gü-
zel zaman geçirmelerini sa¤lamak için anlat›lan bir tür de¤ildir. Ayn› zamanda onu
dinleyenlerin e¤itiminde de önemli bir yere sahiptir. 

Halk hikâyesi, f›kra, masal bafll›klar› alt›nda tan›tmaya çal›flt›¤›m›z Türk halk anlatmalar›,
dünyan›n say›l› zengin kaynaklar›n›n bafl›nda gelmektedir. Bu üniteye kadar konularla il-
gili olarak zengin bir bilgi da¤arc›¤› oluflturdunuz. Acaba, sizce bu son dal›n hangisi e¤i-
tim alan›nda daha önemli bir yere sahiptir?

HALK ANLATMALARININ SANATA YANSIMASI 
Halk hikâyesi, f›kra, masal ve efsane adlar› alt›nda bir araya getirdi¤imiz halk an-
latmalar›, baflka kültürlerde oldu¤u gibi, bizim kültürümüzde de sanatla kucaklafl-
m›fl, an›lan türler sanat›n de¤iflik dallar›nda yeni çehreleriyle karfl›m›za ç›km›flt›r.
Bir efsanenin sinema filmi, bir halk hikâyesinin bale, bir f›kra tipinin opera kahra-
man› olarak karfl›m›za ç›kar›lmas› elbette sevindirici birer olayd›r. Sanat›n her ala-
n›nda görebilece¤imiz halk anlat›lar›n›n izleri onlara yeni kimlikler kazand›rmakta,
farkl› ortamlardan karfl›m›za ç›kmalar›n› sa¤lamaktad›r. 

Kitab›m›z›n bu son bölümünde, gelecekte, belki de daha güzel ve baflar›l› ör-
neklerini görebilece¤imiz sanat ifllemeleri belirli bir düzenle sunulacakt›r. Belki
as›l konudan (metinden) ifllemeye geçilirken baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r; ancak
bunlar› do¤al karfl›lamam›z, yad›rgamam›z gerekir. Çünkü yans›maya yeni bir ruh
verecek olan sanatkâra, böylesi bir yenilefltirme ve güzellefltirme hakk› tan›mam›z
gerekir. Anlatmalar› afla¤›daki bafll›klar alt›nda de¤erlendirece¤iz: 

1. Sinema Filmi
2. Tiyatro Eseri
3. fiiir
4. Roman ve Hikâye
5. Opera, Operet ve Bale
Yukar›daki dallarda belirleyebildiklerimizi ise; halk hikâyesi, f›kra ve masal ör-

neklerinden yola ç›karak verece¤iz. Ancak an›lan eserlerin hepsini görmemizin
çok zor oldu¤unu takdir edersiniz. Baz› adlar›n bizleri yan›ltabilece¤i unutulmama-
l›d›r. Mesela, Burhan Felek’in gezi yaz›lar›na verdi¤i Hint Masallar› ad› böyledir.
A¤layan Kaya, Bir Varm›fl Bir Yokmufl, Evvel Zaman ‹çinde adlar› için de ayn› fley-
leri söyleyebiliriz. 
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Sinema Filmi 
Halk anlatmalar›n›n en çok yans›d›¤› dallardan biri, belki de ilki sinema filmleridir.
Filmler, hemen bütün anlatma konular›n› içine almaktad›r. Ancak, afla¤›da da gö-
rülece¤i üzere, filmlerin ancak pek az› asl›n› bütünüyle yans›tabilmektedir. Senar-
yolar ise, seyircinin iste¤i göz önünde bulundurularak kaleme al›nm›flt›r. 

Halk hikâyelerimizin çok bilinen ve sevilen birkaç› filmlere konu olmufltur. Oy-
sa konusu gere¤i çok sevilece¤ine inand›¤›m›z baflka hikâyelerimiz oldu¤unu he-
pimiz biliyoruz. Âfl›k Karaca O¤lan ile kahraman Köro¤lu’nun daha çok filme al›n-
mas› her ikisinin yüzy›llardan beri Anadolu halk›n›n dilinden düflmemesi ile ilgilidir. 

Konumuzla ilgili en eski film Ömer Lütfi Akat’›n Tahir ile Zühre’si olup 1947 ta-
rihini tafl›maktad›r. 

Türk filmlerine en çok konu olan hikâye kahraman› Köro¤lu’dur. Onu konu
alan filmleri Refik Kemal Arduman-Mümtaz Ener (1945), Faruk Kenç (1953), Meh-
met Dinler (1963), At›f Y›lmaz (1968), vb., âfl›k Karaca O¤lan’› Avni Dilligil (1955),
At›f Y›lmaz (1959), Nuri Ak›nc› (1966), vb. filme alm›fllard›r. Bunlar›n d›fl›nda Arzu
ile Kamber, Âfl›k Garip, Kerem ile Asl› ve Tahir ile Zühre hikâyeleri, baz›s› birden
fazla olmak üzere filme al›nm›flt›r. 

F›kralar›m›z ve f›kra kahramanlar›m›z da sinema dünyas›n›n ilgisini çekmifltir.
Özellikle Nasreddin Hoca birkaç kere filme al›nm›flt›r. Konu ile ilgili ilk filmi Muhsin
Ertu¤rul (1940) çekmifltir. Daha sonra Talat Artemel (1954), Yavuz Yal›nk›l›ç (1965),
Melih Gülgen (1971), hep ayn› adla, Nasreddin Hoca ad›yla filme çekmifllerdir. Fa-
ruk Kenç’in (1954) filmi ise Nasreddin Hoca ve Timurlenk ad›n› taflmakta olup, son
üç filmin bafloyuncusu döneminin ünlü orta oyuncusu ‹smail Dümbüllü’dür.

Bu arada mizah dünyam›z›n ünlü adlar›ndan ‹ncil Çavufl da kendi ad›yla anlan
iki filmin konusu olmufltur: Semih Evin (1950), Niflan Hançer (1968). ‹smali Düm-
büllü ilk filmi ile bafloyuncusudur. Bekri Mustafa da Suha Do¤an’›n (1965) bir fil-
minin konusunu oluflturmufltur. 

Masal dünyas› ise bafll› bafl›na bir zenginlik sunmaktad›r. Bat› masallar›, Do¤u
masallar› ve Türk masallar› de¤iflik y›llarda filme çekilmifltir. Do¤unun ve Bat›n›n
filme al›nan masallar› genellikle herkesçe bilinen masallard›r. Alâaddin’in Lamba-
s›, Ali Baba ve K›rk Haramiler’in yan›nda Külkedisi ve Pamuk Prenses ve Yedi Cü-
celer’i sayabiliriz. Bizim en çok Kelo¤lan masallar›m›z filme al›nm›flt›r. Bunlar›nda
âdeta bir dizi gibi arka arkaya filme al›nmas› gördü¤ü ilgilinin sonucudur. Ad› Ke-
lo¤lan olan ilk filmi Vedat Örfi Bengü (1948) y›l›nda çekmifltir. Öbür Kelo¤lan film-
lerinin tamam›na yak›n›nda ikinci bir ad da yer almaktad›r: Kelo¤lan Aram›zda,
S›rr› Gültekin (1971), Kelo¤lan ile Yedi Cüceler, Semih Evin (1971), Kelo¤lan ile
Can K›z, Metin Erksan (1972), vb.

‹lk karton filmimiz Evvel Zaman ‹çinde ise 1951 y›l›nda haz›rlanm›fl ve negatif-
leri gönderildi¤i ABD’de kaybolmufltur.

Tiyatro Eseri 
Tiyatronun evrensel konular›n›n yan›nda ülkelere, hatta bölgelere özgü konular›
da vard›r. Halk anlatmalar›m›z aras›nda konular› tiyatro eseri olmaya uygun olan-
lar›n oldu¤u da unutulmamal›d›r. Özellikle halk hikâyelerimizin, sinema filmlerin-
de oldu¤u gibi, Köro¤lu ile Karaca O¤lan’› öne ç›karmas›, yukar›da dile getirilen
sevginin sonucu olarak kabul edilmelidir. Tiyatro eseri olarak öne ç›kan di¤er bir
eserimiz de Tahir ile Zühre’dir. Bu oyunlar›n yaz›l›fl tarihleri ile oynan›fl tarihleri
aras›nda farkl›l›klar görülmektedir. 
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Halk hikâyelerimiz çeflitli boyutlarda tiyatronun konusu olmufllard›r: Sahneye
konulanlar, gölge oyunu olarak sunulanlar, orta oyunu olarak oynananlar. 

Tahir ile Zühre hikâyesinin sahne eseri olarak oynanmas›n›n öbür oyunlara gö-
re farkl› bir özelli¤i vard›r. O, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda dönemin önde gelen ya-
zarlar›nca yeniden kaleme al›nm›fl ve sahnelenmifltir. Bidar Efendi’nin yaz›p Dik-
ran Efendi’nin sahneledi¤i Tahir ile Zühre Oyunu on y›l (1869-1879) boyunca ara-
l›klarla oynanm›flt›r. Oyunun ilgi görmesi Küçük ‹smail’in (1887) ve Kel Hasan’›n
(1888-1897) Tahir ile Zühre’yi yeniden sahneye koymalar›na yol açar. Hikâyemiz
ayn› zamanda gölge oyunu ve orta oyunu olarak da oynanm›flt›r. Bu konuda Ha-
yali Küçük Ali (Muhittin Sevilen) ve Cevdet Kudret’in çal›flmalar› vard›r. 

Bu arada Ferhat ile fiirin de hem sahne eseri hem gölge oyunu hem de orta
oyunu olarak yazarlar›m›zca gereken ilgiyi görür. 

Sahnelenen oyunlar›n bafl›nda, Karaca O¤lan ve Köro¤lu gelmektedir. Karaca
O¤lan’› Dinçer Sümer (1983) ve Sabahattin Engin (1999) kaleme alm›flt›r. Köro¤lu
üzerine eser ortaya koyanlar›n bafl›nda Ahmet Kutsi Tecer (1941-1942), Muharrem
Gürses (1945) ve Sabahattin Engin (1986) gelmektedir. 

Dede Korkut Hikâyeleri’miz de 1933 y›l›ndan günümüze kadar çeflitli boyutlar-
da 20’ye yak›n oyunun konusu olmufltur. ‹lk oyun ‹ffet Halim Oruz’un Burla (1933)
adl› oyunudur. Bu Atatürk’ün izledi¤i tek Dede Korkut konulu oyundur. Çocuklar
için kaleme al›nanlar›n yan›nda Suat Tafler’in, Aflk ve Bar›fl (1961) ve Deli Dumrul
(1962), Güngör Dilmen’in, Deli Dumrul (1990) Turan Oflazo¤lu’nun Korkut Ata
(1998) adl› eserlerini anmak isteriz. 

Tiyatroya konu olan f›kra tiplerinin bafl›nda Nasreddin hoca gelmektedir. Bun-
lar da genelde çocuk oyunu fleklindedir. Adnan Çakmakç›o¤lu (1951), ‹smail Hak-
k› Sunat (1954), Ayd›n Su (1962) bu oyunlar›n yazarlar›ndan baz›lar›d›r. Hocan›n,
kahramanlar›ndan biri oldu¤u önemli bir eser vard›r. Halide Edip Ad›var, Maske ve
Ruh (1945) adl› oyununda Hoca’ya da önemli bir rol vermifltir. 

Masallar›m›z, nedense öbür dallar kadar tiyatronun konusu olamam›flt›r. En se-
vilen iki masal›m›z› bu arada anmak isteriz Necip Faz›l K›sakürek, Sab›r Tafl› (1940)
ve Behçet Necatigil, Üç Turunçlar (1970) adl› masallar›m›z› tiyatro eseri olarak ye-
niden kaleme alm›fllard›r. 

fiiir
Sanat›n en çok ilgilenilen alan› flüphesiz fliirdir. fiairiyle ve okuyucusuyla durum
ülkemizde de ayn›d›r. Biz bu durumu baz› önemli fliirleri sunmak, az da olsa örne-
¤iyle desteklemek istiyoruz.

Halk hikâyeleri her zaman âfl›k ve flairlerin ilgisini çekmifltir. Bazen bir fliir bü-
tünüyle hikâye kahramanlar›n› ele alm›fl, bazen de bir benzetme unsuru olarak ve-
ya bir edebî sanat gösterimi için kullan›lm›flt›r. Özellikle, halk hikâyesi olarak da
flekillenen Leyla ile Mecnun ve Kerem ile Asl›’ya s›kça yer verilmifltir. Baz› hikâye-
ler ise flairlerce fliir diliyle ve uzun soluklu olarak anlat›lm›flt›r. 

‹lhan Berk, Köro¤lu (1955) adl› kitab›n› tek bir konuya ay›rm›flt›r. Halûk Nihat
Pepeyi Türk Destan›na Girifl (1934) ve Afflar Timuçin Destanlar (1968) adl› eserle-
rinin birer bölümünde Tahir ile Zühre’yi fliirlefltirmifllerdir. Mustafa Necati Karaer’in
Kerem ile Asl›’s› da (1985), Behçet Necatigil’e göre bir destand›r.
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Çoban Çeflmesi
Derinden derine ›rmaklar a¤lar,
Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi.
Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar,
Ne söyler flu da¤a çoban çeflmesi?

“Gönlünü fiîrîn’in aflk› sar›nca
“Yol alm›fl hayat›n ufuklar›nca,
“O h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca 
“Bafllam›fl akma¤a çoban çeflmesi...”
...
Vefas›z Asl›’ya yol gösteren bu,
Kerem’in saz›na cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yafl gönderen bu...
S›zmad› topra¤a çoban çeflmesi.

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok flimdi da¤larda.
Ateflten k›zaran bir gül arar da
Gezer ba¤dan ba¤a çoban çeflmesi.
...
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›, ‹stanbul 1969, 15-16)

Nasreddin Hocam›z›n ad›na ba¤lanarak anlat›lan f›kralar da, onlarca defa naz-
ma çekilmifl, bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u kitap bütünlü¤ünde bir araya getiril-
mifltir. En eski manzum Nasreddin Hoca f›kralar›n›n tarihini XVI. yüzy›l›n bafllar›-
na kadar götürebiliriz. Bu uygulama XX. yüzy›l›n bafl›na kadar say›l› fliirlerle sürüp
gider.

Nasreddin Hoca f›kralar›n› bir kitap bütünlü¤ünde ele alan ilk eser,
Köprülüzade Mehmed Fuad’›n Nasreddin Hoca (1918) adl› kitab›d›r. Ünlü
flairlerimiz de konuya e¤ilmifllerdir: Orhan Veli Kan›k, Nasreddin Hoca Hikâyeleri
(1949), ‹brahim Zeki Burdurlu, Ömürsün Nasreddin Hoca (1985), Nedim Uçar, Di-
zelerle Nasreddin Hoca (1993), Nüzhet Erman, ‹pe Un Seren Adam / Nasreddin Ho-
ca (2000).

F›kralar, Balkan ülkelerinde Türkçe ve o ülkenin diliyle de yay›mlanm›flt›r. Bafl-
ka dillere de s›kça çevrilen f›kralar›n say›s› da pek çoktur. 

Ortak f›kra tipimiz Bektafli de çeflitli flairlerimizce nazma çekilmifltir. Bunlar ara-
s›nda en bilineni Metin Elo¤lu ile O¤uz Tansel’in fliirlefltirdikleri Bektafli Dedikleri
(1970) adl› kitapt›r. 

Ziya Gökalp’›n Ala Geyik (1912) adl› fliiri ise masal diliyle yaz›lm›fl en güzel ör-
neklerden biridir. Orhan Seyfi Orhon’un Peri K›z› ile Çoban Hikâyesi de (1910) bu
alan›n en sevilen örneklerindendir. 

Masal ve mitoloji motiflerini fliirlerde en çok kullanan flairlerimizin bafl›nda
Behçet Necatigil gelmektedir. Necatigil, bir oyun olarak ele ald›¤› Üç Turunçlar ma-
sal›n› bir de fliir diliyle kaleme alm›flt›r. Uzun olan fliirin bafl› ile sonunu al›yoruz:

Üç Turunçlar
Üç turunçlara aflk›m
Önüne geçilmez oldu bakt›m
Yallah deyip atlad›m at›ma
fiehzadenin yapt›¤›n› yapt›m
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Köflk, köflkün önünde çeflme
Kurnan›n birinde kan akar, birinden ›r›n
Her iki lülesinden çeflmenin
‹çtim içince

Aslan, aslan›n önünde ot
At, at›n önünde et 
Otu ata, eti aslana verdim
Verince 

‹ki kap› ç›kt› karfl›ma
Biri aç›k ard›na kadar
Biri y›llard›r kapal›
Aç›¤›n› kapad›m
Açt›m kapal› olan›
Aç›nca 
...

Ba¤lar bir düflünce elini kolunu
Susuz olmaz bu ifl ahbap saklama
Masallarda flehzade
Murad›na ermifl ama
Önce bulmufl suyunu (Alangu 1966: 95-97).

Roman ve Hikâye 
Halk Anlatmalar›n›n roman ve hikâyeye konu olmas›, öbür dallar kadar olmasa bi-
le örnekleri görülen bir uygulamad›r. Özellikle halk hikâyeleri ve f›kralar›n ba¤›m-
s›z yay›mlanmalar› daha az görülür, ancak bunlar daha çok ifllenmifl ve çocuklarla
halk için kaleme al›nm›fl yay›nlard›r.

Rus yazar M. Yu. Lermontov, daha 1837’de Âfl›k Garip’i bir hikâye olarak yaz-
m›flt›r. Yaflar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi de, Necatigil’e göre ‘destans› romanlar’
olarak alg›lanmaktad›r. 

Hüseyin Rahmi Gürp›nar’›n Kokotlar Mektebi (1928) ve Utanmaz Adam (1934),
Halide Edip Ad›var’›n Zeyno’nun O¤lu (1928) adl› romanlar›nda Kerem ile Asl› hi-
kâyesine dokunan bölümler vard›r. 

F›kra tiplerimizden Nasreddin Hoca, pek çok kitab›n konusu olmufltur. Kema-
leddin fiükrü [Orbay], onun hayat›n› dört ayr› kitapta, f›kralar›ndan yola ç›karak ki-
taplaflt›rm›flt›r. Hepsi 1930 y›l›nda yay›mlanan bu roman tipi eserlerin ilk üçünde
onun hayat› üç ayr› dönemde ele al›nm›fl, dördüncüsünde ise Timurlenk ile yafla-
d›¤› ileri sürülen olaylar bir eser olarak ortaya konulmufltur. 

Burhan Felek’in Nasreddin Hoca (1982) ve Nail Tan’›n Nasreddin Hoca Senfo-
nisi (Roman) (2006) adl› eserlerinde de Hocam›z› farkl› yap›daki iki eserin kahra-
man› olarak görüyoruz.

Osman Cemal Kayg›l›, Bekri Mustafa (1944) adl› bir roman kaleme alm›flt›r. 
Masallar›n romana yans›mas›n›n örnekleri yok denecek kadar azd›r. Biz, bir ha-

t›rlatma ile yetiniyoruz. Reflat Nuri Güntekin’in, K›z›lc›k Dallar› (1932) adl› roma-
n›nda üvey annenin bask›s›yla ormana terk edilen kardefllerle ilgili bir bölüm var-
d›r ki bu olay masal dünyas›ndan ‘T›n T›n Eden Kabac›¤›m’ ad›yla bilinir. 
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Opera, Operet ve Bale 
Bat›l› bestekârlar›n eserlerinde bizi konu alan musiki ürünleri az da olsa vard›r.
Ancak sahne eseri olarak bizimle ilgili olanlar›n say›s› yok denecek kadar azd›r. Bu
görüflten yola ç›kan bestekârlar›m›z da, bizim konular›m›z› ele alan eserler ortaya
koymufllard›r. Bu alanda en çok halk hikâyelerimiz ele al›nm›flt›r. 

Metni Selahattin Batu’ya ait olan üç perdelik Kerem Operas› Ahmet Adnan Say-
gun’un eseridir. ‹lk defa 1953 y›l›nda oynanm›flt›r.

Yalç›n Tura’n›n Karaca O¤lan’›n›n ilk temsili 1973’tedir. 
Bülent Tarcan’›n Deli Dumrul adl› balesinin ilk temsili ise 1977’de gerçekleflti-

rilmifltir. 
Metnini Çetin Ifl›közlü ile Gennady Malkhasyants’›n yazd›klar›, Ifl›közlü’nün

besteledi¤i Emrah ile Selvihan hikâyesi, bestelenmesinden (1989) ancak 17 y›l son-
ra (2006) sahnelenebilmifltir. 

Metni Selahattin Batu’ya ait olan üç perdelik Köro¤lu Operas› Ahmet Adnan
Saygun’un bir eseridir. Opera, ilk defa 1973’te ‹stanbul Festivali içinde sahnelen-
mifltir. 

Azerbaycan sahas›ndan da bir örnek vermek isteriz. Metni, ‹smail Hebibov’a,
bestesi Üzeyir Hac›beyo¤lu’na ait olan befl perdelik Köro¤lu Operas› ilk defa 1937’te
Baku’da sahnelenmifltir.

Nasreddin Hoca’y› konu alan iki perdelik operetin konusu Gülümser Kalen-
der’e, bestesi Sabahattin Kalender’e aittir. Eser ilk defa 1962’de sergilenmifltir.

Metnini Tar›k Günersel’in kaleme ald›¤› Ali Baba ve K›rk Haramiler adl› eseri
ise Selman Ada 1989’da bestelemifltir.

Yukar›da an›lanlar›n d›fl›nda baflka bestelerimizin de olaca¤› unutulmamal›d›r;
biz burada, farkl› konu ve alanlardan birkaç örnek vermekle yetindik. 

Okunulan bu son ünite dikkatlice incelenirse, halk anlatmalar›m›z›n çok farkl› renk-
lerle karfl›m›za ç›kt›¤› görülecektir. Meselâ bir halk hikâyesi filme al›n›yor, tiyatro
oyunu olarak sergileniyor, onunla ilgili fliir yaz›l›yor, baz› romanlarda göndermelerde
bulunuluyor, son olarak da opera ve operet gibi müzikli sahne oyunlar›n›n konusu ola-
biliyor. Demek ki halk anlatmalar› hayat›n her aflamas›nda bizimle oluyor. Bu örtüflme-
yi nas›l yorumluyorsunuz?
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Halk Anlatmalar›n›n E¤itici Yönünü Saptamak

Halk anlatmalar›, anlat›c› (sanatç›) ile dinleyiciyi
ayn› anda, ayn› ortamda ve yüzyüze buluflturdu-
¤u için her iki grup da çok farkl› görevleri olan
edebiyat türleridir. Yaz›l›, görsel ve elektronik
kültür ortam›ndan önce, halk› e¤lendirme, heye-
canland›rma, kültürlendirme, bilgilendirme, e¤it-
me ve onlar›n hoflça vakit geçirmelerini sa¤lama
gibi pek çok görev halk anlatmalar›n›n ifllevleri
aras›ndayd›. Bu kitaba konu edilen halk hikâye-
leri sadece e¤lendirmez, dinleyicinin çeflitli alan-
larda bilgi sahibi olmas›na da yard›m eder: Âfl›k,
gitti¤i yerlerden ö¤rendiklerini ya anlatt›¤› hikâ-
yesinin içine katarak veya hikâye d›fl› unsur ola-
rak dinleyicisine aktararak ço¤u okuma yazma
bilmeyen dinleyicilerini farkl› kültürlerden, fark-
l› geleneklerden haberdar eder. Halk hikâyeleri
birtak›m tarihî olaylardan söz etti¤i için de dinle-
yenleri tarihî olaylar ve co¤rafya hakk›nda bilgi-
lendirmifl olur. Toplumsal iliflkiler, aile fertleri
aras›ndaki iliflki, iyi insanlarla dost olman›n ka-
zand›rd›klar›, kötülerin insanlara verdi¤i zararlar
hikâyeler arac›l›¤›yla anlat›larak dinleyicilerin
dikkatleri çekilir, onlar›n k›ssadan hisse almalar›
sa¤lan›r. Halk hikâyeleri, usta anlat›c›lar taraf›n-
dan güzel bir üslupla anlat›ld›¤› zaman dinleyici-
de dil sevgisi oluflur, dinleyicinin kelime da¤arc›-
¤› zenginleflir.
Masallar da dinleyicilerin e¤lenmeleri ve hoflça
vakit geçirmeleri için anlat›lmakla birlikte e¤itici
ve ö¤retici yönleri de bulunan anlatmalard›r. Gü-
nümüzün çocuk e¤itimcileri art›k masallar›n gü-
zel bir e¤itim arac› oldu¤unu kabul etmifllerdir.
Çocuklar masal dinleyerek büyürler; sevmeyi ve
sevilmeyi, iyiyi ve kötüyü, yararl› ve yarars›z›,
olumlu ve olumsuzu masaldan ö¤renirler. Masal
çocu¤un hayal dünyas›n› gelifltirip zenginlefltirir.
Anadil ö¤retiminde ve dil sevgisi kazand›rmada
masal›n çok büyük bir etkisi vard›r. Masallardaki
ahenkli sözler ve tekerlemeler çocu¤un dil geli-
flimine katk› sa¤lar ve onlarda estetik düflünceyi
gelifltirir. Her masal, dinleyene ve anlatana ayr›
bir tat vermesinin yan›nda çeflitli dersler de verir.
Hayvan masallar›nda ilk bak›flta gülme ve e¤len-
me esas gibi görünse de, as›l amaç e¤itimdir. Bu
tür masallarda sadece çocuklar›n de¤il, her yafl-
tan insan›n alaca¤› dersler vard›r.

F›kralar da, çocuklar›n ve yetiflkinlerin e¤itimin-
de, e¤itim arac› olarak kullan›lan edebi türler-
dendir. Pek çok f›kra bu amaç için kullan›lsa da,
daha çok Nasreddin Hoca f›kralar›ndan yararla-
n›lmaktad›r. Hatta bu konuyla ilgili bir de dokto-
ra tezi haz›rlanm›flt›r. Hoca f›kralar› çocuk e¤iti-
minde; iyimserlik, hayata ba¤l› ve umutlu olma,
özelefltiri yapabilme, hoflgörülü olma, tedbirli ol-
ma, içki al›flkanl›¤›n›n kötülü¤ü, d›fl görünüfle
önem vermeme gibi çeflitli aç›lardan de¤erlendi-
rilerek e¤itim arac› olarak kullan›lm›flt›r. Nüket
Tör, bu amaç için inceledi¤i Nasreddin Hoca f›k-
ralar›n›n yüzde otuz befl kadar›n›n e¤itici de¤er
tafl›d›¤›n› söyler.
Nasreddin Hoca f›kralar›, millî e¤itim sistemimi-
zin Türkçe dersinin amaçlar› içinde gösterdi¤i,
ö¤rencilerimizin kelime hazineleri ile anlama ve
anlatma becerilerini gelifltirmek ve onlara Türk
kültürünü aktarmay› gerçeklefltirmek için e¤itim
arac› olarak kullan›labilmektedir. Bunlar›n d›fl›n-
da, çocuklar›n kelime da¤arc›¤›n›n zenginlefltiril-
mesinde, kültür de¤erlerinin aktar›m›nda, dersi
oyunlaflt›rarak anlatmada, konuflma e¤itiminde
de Nasreddin Hoca f›kralar›ndan yararlan›labil-
mektedir. Di¤er f›kra tipleri olan ‹ncili Çavufl ve
Bekri Mustafa f›kralar›ndan da e¤itim arac› ola-
rak yararlanmak mümkündür. ‹ncili Çavufl’a ba¤-
l› olarak anlat›lan 87 f›kradan yedisinde e¤itim
konusu çeflitli aç›lardan irdelenmifltir. Bekri Mus-
tafa’n›n baz› f›kralar› da e¤itimle ilgilidir. Çocuk-
lara Meze f›kras› bu aç›dan dikkat çekicidir.

Halk Anlatmalar›n›n Sanata Yans›mas›n› ‹fade

Etmek

Halk edebiyat›n›n anlatmaya dayal› türlerin sana-
ta yans›m›fl örnekleri alt› bafll›kta ele al›nabilir:
Sinema filmi: tiyatro eseri; fliir; roman ve hikâye;
opera, operet ve bale.
Halk anlatmalar› en çok sinema filmi olarak de-
¤erlendirilmifltir. Halk hikâyelerinden; Köro¤lu,
Arzu ile Kamber, Âfl›k Garip, Kerem ile Asl›; f›k-
ra tiplerinden Nasreddin Hoca ve ‹ncili Çavufl;
masallardan Alaaddin’in Sihirli Lambas›, Ali Baba
ve K›rk Haramiler, Külkedisi, Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler, Billur Köflk, Kelo¤lan sinemaya
yans›yan halk anlatmalar›n›n en önemlileridir.
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Tiyatroya konu olanlar ise halk hikâyesi olarak;
Ferhat ile fiirin/Bir Aflk Masal›, Karaca O¤lan, Ke-
rem ile Asl›, Koçyi¤it Köro¤lu, Köro¤lu/Millî, Ta-
rihî Facia say›labilir. Halk hikâyelerinden baz›la-
r› gölge oyunu ve orta oyunu olarak da sahne-
lenmifltir. Dede Korkut hikâyelerinin tiyatro ese-
ri olarak ele al›nmas› bafll› bafl›na konu olufltura-
cak kadar çoktur. 
F›kra tiplerinden Nasreddin Hoca ile Bekri Mus-
tafa da tiyatro eseri olarak ele al›nm›flt›r. Masalla-
r›n tiyatro eseri olarak de¤erlendirilmesinin ör-
ne¤i çok de¤ildir. Necip Faz›l K›sakürek, Behçet
Necatigil, vb. masallar›m›z› tiyatro eseri olarak
ele alm›fllard›r. 
Halk anlatmalar›n›n fliire konu olmas›n› örne¤i
oldukça fazlad›r. Halk hikâyelerinden Kerem ile
Asl›, Köro¤lu; f›kra tiplerinden Nasreddin Ho-
ca’n›n ‹pe Un Serme, Âfl›k Olmak, K›rk Y›ll›k Sir-
ke gibi çeflitli f›kralar›; masallardan, Peri K›z› ile
Çoban Hikâyesi nazma çekilmifltir.
Örne¤i çok olmamakla birlikte halk anlatmalar›
roman ve hikâyelere de konu olmufltur. Yaflar
Kemal, Köro¤lu’nun Meydana Ç›k›fl›, Karacao¤-
lan ve Alageyik hikâyelerini ifllemifltir. Bekri Mus-
tafa ve Nasreddin Hoca da romanlaflt›r›lan f›kra
tipleridir.  
Halk anlatmalar›n›n opera, operet ve bale olarak
da ele al›nd›¤› görülür. Ancak say›lar› fazla de¤il-
dir. Halk hikâyelerinden Emrah ile Selvihan bale
olarak, Köro¤lu, Kerem ve Karacao¤lan ise ope-
ra olarak sahnelenir. F›kra tiplerinden, Nasred-
din Hoca operet ve masallardan, Ali Baba ve K›rk
Haramiler libretto olarak gösterilmifltir.
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1. Halk hikâyelerinden e¤itim aç›s›ndan yararlan›rken
afla¤›dakilerden hangisi konumuzun d›fl›nda kal›r?

a. Halk hikâyelerindeki atasözlerine baflvururuz.
b. Halk hikâyeleri baz› dini kurallar› da ö¤retir.
c. Halk hikâyelerinde geleneklerimizle ilgili kural-

lar› bulabiliriz.
d. Halk hikâyeleri felsefe konusunda da bilgi vere-

bilir.
e. Tarihimizle ilgili baz› bilgileri bulabiliriz.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Nasreddin Hoca f›kralar›n›n
temel felsefesine ayk›r›d›r?

a. D›fl görünüfle önem vermemeyi ö¤retir.
b. Özelefltiri yapabilmemize yard›mc› olur.
c. Arkadafllar›m›zla aram›za belirli bir mesafe koy-

mam›z› ö¤retir.
d. Hoflgörülü olmam›z› sa¤lar.
e. Hayata ve gelece¤e umutla bakmam›za yard›m-

c› olur.

3. Afla¤›dakilerden hangisi masallar›n önemiyle ilgili
bir ifade de¤ildir?

a. Problemlerin zaman›nda çözümü bak›m›ndan
önemi vard›r.

b. Hoflça vakit geçirme bak›m›ndan önemi vard›r.
c. Halk hekimli¤i bak›m›ndan önemi vard›r.
d. Çocuk e¤itimi bak›m›ndan önemi vard›r.
e. H›rs›zlara karfl› önlem almam›z bak›m›ndan öne-

mi vard›r.

4. Afla¤›dakilerden hangisi hayvan masallar›n›n e¤itim-
sel ifllevlerinden biri de¤ildir?

a. Hayvanlar› tan›mam›z› ve sevmemizi sa¤lar.
b. Hayvan avlaman›n tekniklerini ö¤retir.
c. Hayvanlararas› yak›nlaflmay› ö¤retir.
d. ‹nsanlar›n onlardan örnek almas›n› sa¤lar.
e. Düflman olan hayvanlar›n dostluklar›n› anlat›r.

5. ‹ncili Çavufl ve Bekri Mustafa f›kralar›ndan e¤itim
arac› olarak yararlanmak mümkündür. ‹ncili Çavufl’a
ba¤l› olarak anlat›lan 87 f›kradan yedisinde e¤itim ko-
nusu irdelenmifltir. Bekri Mustafa’n›n baz› f›kralar› da
e¤itimle ilgilidir. Çocuklara Meze adl› f›kras› bu aç›dan
dikkat çekicidir.
Yukar›daki paragrafta afla¤›dakilerden hangisine de¤i-

nilmemifltir?

a. ‹ncili Çavufl f›kralar›nda e¤itim konusunun ifl-
lendi¤ine

b. ‹ncili Çavufl ve Bekri Mustafa f›kralar›n›n e¤itim
arac› olabilece¤ine

c. ‹ncili Çavufl’a ait f›kralardan kaç›n›n e¤itim ko-
nusu içerdi¤ine

d. Bekri Mustafa f›kralar›n›n kaç›n›n e¤itim konu-
su içerdi¤ine

e. ‹ncili Çavufl ile Bekri Mustafa’n›n iyi birer e¤itici
oldu¤una

6. Afla¤›daki konulardan hangisi sinema filmi olarak
çekilmemifltir?

a. Arzu ile Kamber
b. Kelo¤lan
c. Köro¤lu
d. Asuman ile Zeycan
e. Nasreddin Hoca

7. Konusu Türk Halk hikâyeleri olan filmleri en çok

hangi yönetmen ifllemifltir?
a. Faruk Kenç
b. At›f Y›lmaz
c. Nuri Ak›nc›
d. Ömer Lütfi Akat
e. Mehmet Dinler

8. Afla¤›daki dallardan hangisi fliire daha çok konu
olarak ele al›nm›flt›r?

a. Masallar
b. Nasreddin Hoca F›kralar›
c. ‹ncili Çavufl F›kralar›
d. Halk hikâyeleri
e. Dede Kokut hikâyeleri

Kendimizi S›nayal›m
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9. Nasreddin Hoca’n›n hayat›yla ilgili roman türü eser-
lerin ilgi görmesi onun çok sevilmesiyle ilgilidir. Afla¤›-
daki yazarlardan hangisi onunla ilgili bu tür bir eser ya-

y›mlamam›flt›r?

a. Kemaleddin fiükrü [Orbay]
b. Nail Tan
c. Osman Cemal Kayg›l›
d. Burhan Felek
e. Rag›p fievki Yeflim

10. Afla¤›daki kahramanlardan hangisiyle ilgili yurt içi
ve yurt d›fl› operalar bestelenmifltir? 

a. Karaca O¤lan
b. Deli Dumrul
c. Kerem
d. Köro¤lu
e. Erciflli Emrah

1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Halk hikâyelerinin e¤i-
timsel ifllevleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “F›kralar›n e¤itimsel ifl-
levleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Masallar›n e¤itimsel ifl-
levleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Masallar›n e¤itimsel ifl-
levleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Efsanelerin e¤itimsel
ifllevleri” bölümünü tekrar okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Halk Anlatmalar›n›n Sa-
nata Yans›mas› bölümünü tekrar okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Halk Anlatmalar›n›n Sa-
nata Yans›mas› bölümünü tekrar okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Halk Anlatmalar›n›n Sa-
nata Yans›mas› bölümünü tekrar okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Halk Anlatmalar›n›n Sa-
nata Yans›mas› bölümünü tekrar okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Halk Anlatmalar›n›n Sa-
nata Yans›mas› bölümünü tekrar okuyunuz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Halk hikâyesi dinleyicileri genellikle çocuklar›n d›fl›nda
kalan erkeklerdir. Bu bak›mdan gençlerin e¤itiminde
ders malzemesi olarak kullan›labilir. Çünkü millî e¤itim
sistemimizin temel amaçlar›ndan baz›lar› halk hikâyele-
rinden yararlanmak suretiyle gençlere kazand›r›labilir.
Canl› anlat›m esnas›nda da âfl›k, iyilik, güzellik, yard›m-
severlik, haks›zl›k yapmamak ve toplum gelenek ve gö-
reneklerine sayg›l› davranmak gibi hikâye d›fl› unsurlar-
la ö¤ütler vererek dinleyicilerini hem e¤itmekte, hem
de bilgilendirmektedir. 

S›ra Sizde 2

F›kralar günümüzde daha çok çocuk e¤itiminde ders
gereci olarak kullan›lmaktad›r. Bunlar arac›l›¤›yla çocu-
¤a, hayata ve gelece¤e ümitle bakma, özelefltiri yapa-
bilme, herkese karfl› hoflgörülü davranma, bir ifle bafl-
larken ve ifli yaparken tedbirli olma, kötü al›flkanl›klar-
dan uzak durma, gibi pek çok konuda mesajlar verile-
bilmektedir. Ancak baz› mesajlar› mizahi bir üslupla la-
tife flekline sokarak verdi¤i için de yetiflkinler ve bü-
yüklerin e¤itimde de kullan›labilecek özelliktedir.

S›ra Sizde 3

Bu üç dal›n hepsinin e¤itim alan›nda ayr› ayr› yerleri
vard›, hepsi de bizim için önemlidir. Ancak bu dallar›n
her biri kendi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Mesela, f›k-
ra ve masallar, ilkö¤retim ça¤›n›n ö¤rencileri için önem-
li bir yere sahipken halk hikâyeleri daha üst e¤itim ku-
rumlar›nda okuyan gençler için daha önemlidir. Konu-
yu genel çizgilerle ele al›rsak de¤erlendirmemiz biraz
daha faydal› olacakt›r. Yetiflkinler aç›s›ndan ele al›rsak,
e¤itim seviyesi düflük olanlarla iyi bir e¤itim alanlar›n
da bu tür anlatmalardan yararlanmalar› daha farkl› ola-
cakt›r.

S›ra Sizde 4

Halk kültürünün küçük bir parças› sanat›n bütün alan-
lar›na konu olabiliyorsa burada bir zenginli¤in söz ko-
nusu oldu¤u anlafl›lacakt›r. Ayr›ca o halk anlatmalar›n›n
konular› ve yap›lar› da farkl› sanat dallar›nda ifllenebile-
cek bir uygunlu¤a sahiptir. Bu bölüm incelendi¤inde
görülecektir ki baz› yeni ürünler birkaç defa gündeme
getirilmifltir. Filme al›nma, tiyatro eseri olarak yaz›lma
gibi. Onun için sanatkârlar›m›z, k›sacas› konuya emek
veren insanlar›m›z için halk anlatmalar› bulunmaz birer
kaynakt›r.
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EK: MET‹NLER 

MET‹N 1: HAYVAN MASALLARI 

1.1. Y›lanla Tilki 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir avc›, yolda giderken a¤z› kapal› bir
kutuya rastlam›fl. Kutunun a¤z›n› aç›nca, bir de ne görsün! Kocaman bir y›lan ken-
disine bak›yor, adama:

“Arkadafl, benim kutumu niye açt›n? Beni rahats›z ettin ben de seni sokaca-
¤›m.”demifl.

Adam:
“Aman y›lan kardefl, kutunun içinde ne var diye merak edip açt›m. Sövmedim,

dövmedim, beni niye sokacaks›n?” der demez, y›lan adam›n boynuna dolanm›fl ve
adama:

“fiimdi, seni sokup öldürece¤im.” demifl.
Adam:
“Öyleyse, yolculuk esnas›nda karfl›m›za ç›kan üç kifliye dan›flal›m, onlar öldür

derlerse, sen de beni öldür.” demifl.
Y›lan, adam›n teklifini kabul etmifl, birlikte yola ç›km›fllar. Gide gide yafll› bir

öküze rast gelmifller:
“Selâmünaleyküm.”
“Aleykümüsselâm.”
“Aman öküz kardefl, bana yard›m et.”
“‹nsano¤lu, sana ne yapt›?”
“Ormana giderken, yolda flu kutuyu buldum, içinde ne varm›fl diye a¤z›n› aç-

t›m. Y›lan da sen benim kutumun a¤z›n› niye açt›n diyerek boynuma doland›, be-
ni sokacak. Ben de önümüze ç›kan üç kifliye soral›m, onlar da seni onaylarlarsa,
beni sokup öldür dedim. Ne olursun bana yard›m et.”

Bunun üzerine öküz, y›lana demifl ki:
“Sok arkadafl sok! ‹nsano¤lu de¤il mi bunlara iyilik yaramaz. Aç demezler, su-

suz demezler çal›flt›r›rlar.”
Buradan ayr›lan ikili bir süre gittikten sonra bir ›rma¤a rast gelmifller.
“Selâmünaleyküm, ›rmak kardefl!”
“Aleykümüsselâm ya insano¤lu.”
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“Ey ›rmak, ne olursun bana yard›m et!”
“Ne yapmam› istiyorsunuz?”
“Ben, ormanda flu kutuyu buldum, içinde ne var diye a¤z›n› açt›m. Y›lan da sen

benim kutumun a¤z›n› niçin açt›n diye boynuma doland›, beni sokacak. Ben de üç
kifliye soral›m, onlar da seni onaylarsa, beni sokarak öldür dedim. Öküze sorduk,
bana yard›m etmedi, bari sen bir fley söyle.” demifl.

Bunun üzerine ›rmak:
“Sok y›lan kardefl sok, insano¤lu de¤il mi, bunlara iyilik yaramaz. Benim su-

yumla y›kan›rlar, abdest al›rlar, içerler, sonra da dönüp yüzüme tükürürler, sok bu-
nu.” demifl.

Bir süre daha gittikten sonra önlerine tilki ç›km›fl. 
Adam:
“Selâmünaleyküm tilki kardefl. Ne olur bana yard›m et.”
Tilki:
“Nas›l yard›m edece¤im, anlat bakal›m.”
Adam olanlar› anlat›p:
“fiimdi y›lan, kravat gibi boynuma doland›, beni sokmak istiyor, yalvar›r›m ba-

na yard›m et.”
Tilki:
“Yahu, bundan kolay ne var. Önce kutuyu ortaya koyun, y›lan da içine girsin

bakal›m, sen açt›¤›nda nas›l duruyormufl?”
Adam, kutunun a¤z›n› aç›p yere b›rakm›fl, y›lan da eskisi gibi içine girip k›vr›-

l›verip yatm›fl. Tilki, hemen kutunun a¤z›n› kapatm›fl, y›lan da orada ölmüfl. Tilki,
adama dönüp:

“Arkadafl, insano¤luna iyilik yaramaz derler ama, bundan sonra benim sülale-
me tüfek atma.”

Adam, yalandan söz vermifl, daha sonra da vedalafl›p ayr›lm›fllar. Vakit daha er-
ken oldu¤u için, adam tekrar av›na devam etmifl. Fakat, hiçbir av bulamam›fl. O s›-
rada karfl›s›nda bir tilki görünce:

“Acaba bu, o tilki mi de¤il mi?” diye düflünürken karar veremeyip atefl edip til-
kiyi öldürmüfl.

Adam bir de gidip baksa ki, ne görsün? kendisini kurtaran tilki! Ne demifllerdi:
“‹nsano¤luna iyilik yaramaz.” (Alptekin 2005: 81-82).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 48; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalo¤unda 155 numarada kay›tl›d›r.

1.2. K›rk Kelleli Y›lan
Bir varm›fl, bir yokmufl, eski zamanlarda ormanda iki y›lan yaflarm›fl. O y›lanlardan
birinin k›rk kellesiyle bir kuyru¤u, di¤erinin ise k›rk kuyru¤u ile bir kellesi varm›fl.

Günlerin birinde ormanda yang›n ç›k›nca y›lanlar› da yanma korkusu sarm›fl.
Bir kelleli k›rk kuyruklu y›lan yang›ndan kaçmaya bafllam›fl, kaçarken de k›rk kel-
leli bir kuyruklu y›lana rastlam›fl. Yang›ndan kaçmakta olan y›lan di¤erine:

“Ey dost, sen niye böyle gökten düflmüfl gibisin? Yürü, kaç›p can›m›z› kurtara-
l›m.Yoksa yan›p ölürüz.” demifl.

O zaman k›rk kelleli y›lan:
“Bana kalsa çoktan kaçaca¤›m, fakat flu kellelerimin anlaflt›¤› yok. Onlar›n bir

k›sm› bat›ya, di¤er bir k›sm› do¤uya, bir k›sm› güneye, kalanlan da kuzeye kaça-
l›m diyerek her biri bir tarafa çekiyor. Yedi sekiz tanesi ise hiçbir yere kaçmaya-
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l›m. Yang›nd›r, yanar geçer diyor.” diye s›zlanmaya bafllam›fl.
Bu sözleri ifliten bir kelleli k›rk kuyruklu y›lan:
“E¤er öyleyse ben gidiyorum.” demifl de yang›ndan kaç›p kurtulmufl; fakat k›rk

kelleli bir kuyruklu y›lan, kelleleri aras›nda bir anlaflmaya varamad›¤› için yan›p
kül omufl. 

Bu y›lan›n ölmesinden dolay›: 

“Mollas› çok olursa toklusu (kuzusu, o¤la¤›) harama ç›kar.” diye bir ata-
sözü türemifltir, derler. (Alptekin 2005: 75). 

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) ve Aarne-Thompson (AaTh)
kataloglar›nda tespit edilememifltir. 

1.3. Köpekle Tilki 
Bir varm›fl bir yokmufl, bir köpekle horoz varm›fl. Bunlar bir gün yolculuk s›ras›n-
da kendi aralar›nda konuflmaya bafllam›fllar.

“Biz niçin insano¤luna boyun e¤iyoruz, biz de gidip bir da¤ bafl›na yerleflelim.
Orada nüfusumuz arts›n, hür bir flekilde yaflayal›m.” demifller. Daha sonra da da-
¤a ç›km›fllar. Akflam olunca bunlar yatacak yer aram›fllar. Horoz bir a¤ac›n üzerine
ç›km›fl, köpek de çal›n›n dibini kazarak oraya yatm›fl. Tan a¤armaya bafllay›nca ho-
roz ötmeye bafllam›fl. Bu sesi duyan tilki hemen o tarafa do¤ru koflmufl... Bir de
bakm›fl ki, çam a¤ac›n›n bafl›nda bir horoz:

“Yahu horoz kardefl senin ne güzel sesin, ne güzel endam›n var, afla¤›ya in de
biraz konuflal›m.” demifl. Tilki, horozu afla¤›ya indiremeyince konuflmas›na devam
etmifl:

“Horoz kardefl buraya niçin geldiniz?”
Horoz:
“Biz insano¤luna hizmet etmemek için geldik, bundan sonra buraya yerleflece¤iz.”
Tilki:
“Öyleyse, ben de size komflu olay›m.”
Horoz:
“Tilki kardefl flu ileride bizim bir muhtar var ona bir dan›flal›m. Daha sonra ka-

rar›m›z› veririz.” demifl.
Tilki:
“Muhtar›n›z nerede?” demifl.
Horoz:
“Çal›n›n dibinde.” demifl.
Vara vara varm›fl ki, ne görsün? Kocaman bir köpek, çal›n›n dibinde yat›yor!

Köpek gözünü açar açmaz tilki öyle bir kaçm›fl ki, yedi da¤› birden geçmifl.
Ertesi gün tan yeri a¤armaya bafllay›nca horoz tekrar ötmeye bafllam›fl. Sesi du-

yan tilki, yine horozun yan›na gelmifl:
“Tilki kardefl, hani sen bize komflu olacakt›n?”
Tilki:
“0Ah horoz kardefl, o muhtar sizde iken siz bir iseniz iki olamazs›n›z, hiç kim-

se de size komflu gelmez.” demifl. (Alptekin 2005: 140-141).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 2; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalogunda 61, 62 numaralarda kay›tl›d›r.

123Ek:  Met in ler



1.4. fiengülüm, fiüngülüm, Mengülüm 
Bir varm›fl bir yokmufl, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir keçi ile onun
üç yavrusu varm›fl. Bu yavrulardan birinin ad›; fiengülüm, di¤erinin fiüngülüm, en
küçü¤ününkü de Mengülüm imifl. Anne keçi, her gün ormana gider otlar, dönüfl-
te de yavrular›na, a¤z›nda su, boynuzlar›nda ot, memelerinde de süt getirirmifl. Eve
gelip kap›y› çal›nca, yavrular hemen kap›n›n a¤z›na yaklafl›p sorarlarm›fl:

“Kap›m›z› çalan kimdir?”
Keçi, bunlara cevap verirmifl: 
fiengülüm, fiüngülüm, Mengülüm, 
Aç kap›y›, ben gireyim, 
A¤z›mda su getirdim, 
Boynuzumda ot getirdim, 
Memelerimde süt getirdim.
fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm, sevinerek kap›y› açarlarm›fl. Anne keçi

içeriye girerek otlar›n›, sütlerini ve sular›n› verirmifl sonra da yiyip içip yatarlarm›fl.
Sabah olunca anne keçi yine üçünün de yanaklar›ndan öpüp:

“fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm, beni iyi dinleyin. Günün birinde kurt ge-
lip sizi yemek isteyebilir. O yüzden kim kap›ya gelirse gelsin benim söyledi¤im
sözleri söylemeden sak›n kap›y› açmayas›n›z.” diye tembih edermifl. 

Yavrular› da:
“Tamam anneci¤im, senden baflka kimseye kap›m›z› açmay›z.” derlermifl.
Günlerden bir gün hain kurt, fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm’ü yemeye ka-

rar vermifl. Anne keçi gittikten hemen sonra, yavafl yavafl sakland›¤› yerden ç›ka-
rak yavrular›n kap›s›n› çalmaya bafllam›fl. fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm, ka-
p›ya gelerek seslenmifl:

“Kap›m›z› çalan kimdir?”
Kurt, keçinin kap›ya geldi¤inde tekrar etti¤i sözleri bilmedi¤i için:
“Ben, keçiyim yavrular›m ormandan geliyorum. Haydi kap›y› aç›n.” demifl. 
fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm, gelenin kurt oldu¤unu anlam›fllar birer kö-

fleye saklanm›fllar. Kurt, ne kadar bekleyip yalvard›ysa da yavrulara bir türlü kap›-
y› açt›ramam›fl. Tam kap›y› k›rmaya karar vermiflken bir de bakm›fl ki, anne keçi
geliyor. Hemen kaçarak bir a¤ac›n arkas›na saklanm›fl ve onun kap›y› nas›l açt›rd›-
¤›n› dinlemeye bafllam›fl. Anne keçi, eve gelince kap›y› çalarak:

“fiengülüm, fiüngülüm, Mengülüm,
Aç kap›y›, ben gireyim,

A¤z›mda su getirdim,
Boynuzumda ot getirdim, 
Mememde süt getirdim.” diye seslenince fiengülüm fiüngülüm ve Mengülüm se-

vinç içerisinde kap›y› açm›fllar. Keçi yavrular›na sar›lm›fl, onlar›n yanaklar›ndan
öpmüfl. Her zaman oldu¤u gibi, ot, süt ve sular›n› vermifl, sonra da sohbet etmifl-
ler. Yavrular, annelerine kap›n›n çal›nd›¤›n› kendilerinin de açmad›¤›n› haber ver-
mifller. 

Anne keçi:
“H›m anlad›m, o hain kurttur. Benim söyledi¤im sözleri tekrar etmeyene sak›n

kap›y› açmay›n.” yine s›k› s›k› tembih etmifl. 
Ertesi gün keçi alacaklar›n› alm›fl, yavrular›n›n yanaklar›ndan öpmüfl sonra da

orman›n yolunu tutmufl. Keçi evden uzaklafl›r uzaklaflmaz onun söyledi¤i sözleri
ezberleyen kurt, yavafl yavafl sakland›¤› yerden ç›karak kap›y› çalm›fl. Yavrular oy-
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naya z›playa kap›ya gelmifller ve:
“Kap›m›z› çalan kimdir?” diye sormufllar.
Hain kurt, sesini keçinin sesine benzetmeye çal›flarak: 
“fiengülüm, fiüngülüm, Mengülüm,
Aç kap›y› ben gireyim,
A¤z›mda su getirdim,
Boynuzumda ot getirdim,
Memelerimde süt getirdim.” deyince fiengülüm, fiüngülüm ve Mengülüm, sevine-

rek kap›y› aç›vermifller. Kurt, içeriye girer girmez önce Mengülüm’ü yemifl. Bunu gö-
ren fiengülüm ile fiüngülüm kaçarak bir köfleye gizlenmifller. Kurt çok aram›flsa da
fiengülüm ile fiüngülüm’ü bulamam›fl. Kurt da keçiden korktu¤u için bir yere saklan-
m›fl. fiengülüm ile fiüngülüm, gizlendikleri yerden ç›k›p a¤lamaya bafllam›fllar.

Biraz sonra evine gelen anne keçi kap›y› çald›ysa da cevap alamam›fl. Zavall›
yavrular gelenin yine kurt oldu¤unu zannederek korkudan tir tir titremifller. Keçi
bakm›fl ki, yavrular› kap›y› açmayacak, boynuzuyla vurarak k›rmaya karar vermifl.
fiengülüm ile fiüngülüm, kap›n›n k›r›laca¤›n› anlay›nca kap›ya yaklafl›p d›flar›y›
dinlemifller ki ses annelerinin sesi:

“Kap›m›z› çalan kimdir?”
Keçi, ayn› sözlerini tekrar etmifl:
“fiengülüm, fiüngülüm, Mengülüm, 
Aç kap›y› ben gireyim,
A¤z›mda su getirdim,
Boynuzumda ot getirdim,
Memelerimde süt getirdim.”
Yavrular hemen koflarak kap›y› açm›fllar, anneleri yavrusunun birisini göremi-

yince:
“Hani Mengülüm nerede?”
Yavrular:
“Mengülüm’ü kurt yedi.” diye cevap vermifller.
Bu sözleri duyan keçi çok sinirlenmifl ve hemen kurdu aramaya koyulmufl. Az

gitmifl uz gitmifl, dere tepe düz gitmifl, sonunda bir tavflan›n kap›s›na varm›fl. Ayak-
lar› ile yerlere vurunca tavflan ç›km›fl:

“O kimdir, dam›m üstünde,
Duvar›m, dam›m üstünde,
Tapp›r tuppur dövüyor,
Aya¤›n› dam›m üstünde?”
Keçi, tavflana cevap vermifl:
“Çocu¤umu sen mi yedin?”
“Hay›r, ben yemedim. Kimin yedi¤ini tilkiye sor.” demifl. Keçi, tilkinin dam›n›n

üstüne ç›karak ayaklar› ile yere vurmaya bafllay›nca tilki:
“O kimdir, dam›m üstünde,
Duvar›m, dam›m üstünde,
Tappur, tuppur dövüyor,
Aya¤›n› dam›m üstünde deyince keçi:
“Yavrumu sen mi yedin?” diye sormufl.
Tilki:
“Hay›r ben yemedim, kurda sor.” demifl.
Keçi, önce demircinin yan›na gitmifl:
“Demirci kardefl, flu boynuzlar›m› k›l›ç gibi yap. Uçlar› da flifl gibi sivri olsun.
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Sana bir kova süt ile bir kova kaymak verece¤im.” demifl.
Demirci, keçinin dediklerini yapm›fl, o da demirciye süt ve kaymak vererek

oradan kaybolmufl. Daha sonra da kurdun dam›n›n üzerine ç›karak hoplamaya
bafllam›fl. Onun hoplamas›ndan içeriye toprak dökülmüfl ve piflmekte olan yeme-
¤in içerisi toprakla dolmufl.

Kurt, d›flar›ya ç›k›p:
“O kimdir, dam›m üstünde,
Dam›m, dire¤im üstünde,
Afl›m› flor eyledi,
Gözümü kör eyledi.” diye seslenince keçi ona cevap vermifl:
“Benim benim, ben pafla,
Boynuzum çifte çifte,
Yavrumu sen yemiflsin,
Gel girelim savafla.
Kurt:
“Çok güzel, ben de seni ar›yordum, haydi savaflal›m.” demifl.

Keçiyi yemek isteyen kurda keçi öyle bir boynuz vurmufl ki, kurt neye u¤rad›-
¤›n› flafl›rm›fl. Kurt, avaz› ç›kt›¤› kadar yüksek sesle ba¤›r›p ça¤›rd›ktan sonra yere
y›¤›la kalm›fl. Keçi, hemen kurdun karn›n› y›rtarak Mengülüm’ü kurtarm›fl ve onu
ba¤r›na bas›p gözlerinden öpmüfl. Kurt ise can ac›s›yla yatt›¤› yerden inleyerek:

“Vay karn›m.” demifl.
Keçi:
“Mengüllüm’ü yemeseydin,
Vay karn›m, demeseydin,” demifl. Aradan biraz zaman geçince hain kurt öl-

müfl. Anne keçi de sevine sevine yavrusunu evine götürmüfl.
fiengülüm ile fiüngülüm, kardeflleri Mengülüm’ü görünce çok sevinmifller, onun

yanaklar›ndan ve gözlerinden öpmüfller. Bundan sonra da kurt korkusu olmadan
hayatlar›na devam etmifller... (Alptekin 2005: 172-177 ).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 8; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalogunda 123 numarada kay›tl›d›r.

MET‹N 2: ASIL MASALLAR 
Bilgi: Afla¤›da dört neslin (Sakao¤lu, Alptekin, fiimflek, Bak›rc›) kitaplar›ndan ör-
nek metinler al›nm›flt›r. Parçalar dikkatle okunursa y›llar içerisinde masallar›n mo-
tiflerindeki, kal›p ifadelerindeki / formellerindeki, kelime da¤arc›¤›ndaki farkl›l›k-
lar görülecektir.

2.1. Avc› Mehmet 
Vakti zaman›nda bir Avc› Hasan varm›fl, bunun da Avc› Mehmet ad›nda bir o¤lu
varm›fl. Bu Avc› Hasan’›n ifli av kufl etmekmifl, baflka hiçbir ifli yokmufl. Bir gün bu
adam hastalanm›fl. O¤lu Mehmet’i yan›na ça¤›r›r:

“O¤lum yan›ma gel, benim günlerim doldu, bu dünyay› de¤iflece¤im, Sana bir
vasiyetim var. Her tarafa ava kufla git, filanc› da¤a gitme, oradan sana iyilik gelmez.”

Vadesi tamam olunca Avc› Hasan ölür. Mehmet de babas›n›n ifline devam eder.
Mehmet, bir gün babas›n›n, gitme dedi¤i da¤a gider, babas›n›n sözünü dinlemez.
Gidip bak›yor ki bir çam›n dal›nda büyük bir post as›l›. Postun tüyleri y›ld›z gibi
parl›yor. Mehmet postu s›rtlay›p evine getirirken padiflah›n vezirleri bunu görüyor-
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lar, gidip padiflaha haber verirler:
“Padiflah›m sa¤ olsun, Avc› Hasan’›n o¤lu Avc› Mehmet bir post getirdi ki bu

post senin saray›na yak›fl›r.”
Avc› Mehmet’i ça¤›r›rlar: 
“Buyurun efendim.”
“O¤lum, sen bir post getirmiflsin. Bu postu sen ne yapacaks›n, para vereyim de

bu postu bana ver.”
“Olur, padiflah›m bu post sana münasip.”
Avc› Mehmet gidip postu padiflaha getirir. Padiflah birinci vezirine der ki:
“Vezir, haydi hazineden Avc› Mehmet’e postun yerine iki yüz alt›n ver.”
Birinci vezir iki yüz alt›n› kendisi al›r, Avc› Mehmet’e de iki yüz tane dayak çe-

ker. Zavall› çocuk korkusundan kimseye bir fley diyemeden düfle kalka eve gelir.
Annesi bu hâlde görünce sorar:

“O¤lum ne oldu?”
“Böyle böyle oldu.”
“E o¤lum, baban sana ne demiflti, niye sözünü dinlemedin. Üstelik bu kadar da

sopa yedin.”
“Ne yapay›m, oldu bir kere.”
Avc› Mehmet iyi olur. Bunu takip eden bir cad› padiflaha gidip der ki:
“Padiflah›m, felanc› yerde bir k›z var ki daha dünyaya böyle güzel gelmemifl.

Sen bu k›z› getirttiremiyor musun?”
“Ben bu k›z› kime getirttireyim?”
“Bu postu getiren, k›z› da getirir.”
Avc› Mehmet’i ça¤›r›rlar, padiflah der ki:
“O¤lum, Cimcime Sultan’›n bir k›z› varm›fl, gidip o k›z› bana getireceksin, yok-

sa seni idam ederim.”
“Padiflah›m, bana k›rk gün müsaade ver, kafama bir dan›flay›m. E¤er yapabilir-

sem yapar›m; yapamazsam beni idam et.”
Avc› Mehmet evine gelir, konu komfluya sorar. Bir gün annesi der ki: 
“O¤lum, filan köyde baban›n bir arkadafl› vard›, git ona sor. O yafll› adamd›r,

daha iyi bilir.”
Avc› Mehmet gidip babas›n›n arkadafl› olan o adam› bulur:
“Babam›n sözünü tutmad›m, bafl›ma böyle bir hâl geldi. fiimdi padiflah bana ifl-

kence koymay›p yap›yor. Sen bilirsin, bana bir yol göster.”
“Baban›n bir av taz›s› vard›r, duruyor mu?”
“Duruyor.”
“Taz›n›n s›rt›na çulunu vurursun, o zavall› hayvan nereye giderse sende oraya gi-

dersin, sak›n korkma. Onun peflinden gidersen onlar›n dedi¤i memlekete var›rs›n.”
Avc› Mehmet padiflah›n huzuruna gelir:
“Padiflah›m, bana bir ay müsaade vereceksin. Bir aya kadar o k›z› getirirsem ge-

tiririm; yoksa beni idam m› edersin, zindana m› atars›n, ne edersen et.”
O¤lan evine gelip taz›y› al›r. Yola ç›k›nca taz›y› b›rak›r, kendisi de taz›n›n gitti-

¤i yere gider. Bir müddet gittikten sonra bir adama rastlar. Bu adam da¤lar› eline
alm›fl, hangisi ye¤nik, hangisi a¤›r diye tart›p duruyor. Taz› bunun bacaklar›n›n
aras›ndan geçer. Bu zavall›n›n yüre¤i oynar: 

“Ya ben alt›ndan geçerken da¤› b›rak›r da alt›nda kal›rsam.” diye korkar. Yak-
lafl›p selam verir:

“Selamün aleyküm da¤lar› tartan.”
“Ve aleyküm selam Avc› Hasan’›n o¤lu Avc› Mehmet!”
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“Yahu sen beni ne tan›yorsun?”
“Senin baban benim iyi arkadafl›m idi. Onunla çok arkadafll›k yapt›k, ben onu

iyi tan›r›m. Sen nereye gidiyorsun?”
Avc› Mehmet buna durumunu anlat›r, Mehmet’e der ki:
“Sen git, flurada iki da¤ daha var, onlar› da tartay›m, sana kavuflurum.” Biraz da-

ha gidince kulaklar›n› yere verip yerleri dinleyen bir adama rastlar. Taz› bunun be-
linin üstünden geçer, zavall› çocuk korkar:

“Bu adam›n bir kula¤› dünyay› kaplam›fl, kalkar da bana bir sille vurursa biz ha
babam gittik.” Bu adam›n yan›na yaklafl›r.

“Selamün aleyküm yer dinleyen.”
“Ve aleyküm selam Avc› Hasan’›n o¤lu Avc› Mehmet”
“Yahu sen beni ne tan›yorsun?”
“Nas›l tan›mam, senin baban benim en iyi arkadafl›m idi. Nereye gidiyorsun?”
Avc› Mehmet hâlini buna da anlat›r. Mehmet’e der ki:
“Sen git, benim dinlenilecek bir iki yerim kald›. Ben sana yetiflirim.” Biraz daha

gidince bir adama daha rastlar. Bu adam da a¤z›n› dayam›fl bütün nehirleri yutu-
yor. Bir yandan da ba¤›r›yor:

“Eyvah, susuzluktan öldüm, bir yudum su verecek yok mu?” Taz› bunun yan›n-
dan vurup geçer. Mehmet korkmaya bafllar:

“Dünyan›n nehirlerini yutan bir adam beni hiç dinlemeden yutar.” Yan›na
yaklafl›r.

“Selamünaleyküm arazyutan.”
“Ve aleyküm selam Avc› Hasan’›n o¤lu Avc› Mehmet.”
“Sen beni nereden tan›yorsun?”
“Ben seni tan›yamam m›, senin baban benim iyi dostum idi. Burada bir iki araz

kald›, ben onlar› yutay›m da ben sana kavuflurum.”
Avc› Mehmet biraz daha gittikten sonra arkas›na bakar ki üçünün de gelmekte

olduklar›n› görür. Bunlar gide gide bir flehire var›yorlar. Sorup sual edip padiflaha
misafir oluyorlar. Padiflah›n da üç vaadi varm›fl, dermifl ki: 

“Benim bu sözlerimi kim yaparsa k›z›m› ona verece¤im. fiehirin ortas›ndaki bü-
yük kaya yerinden kald›r›lacak, bütün ordular›m›n yeme¤i bir ö¤ünde yenilecek,
uzak bir yerdeki devlerin kap›s›nda as›l› bülbülleri getirilecek.”

Bunlar padiflaha misafir olduktan sonra padiflah bunlara ne iflle geldiklerini so-
rar. Da¤lar› tartan der ki:

“Padiflah›m, Allah’›n emriyle seninle h›s›m olmaya geldik.”
“Hay hay, olsun. Ama benim kavlim var, yapabilir misiniz?” 
“Yapar›m, emret padiflah›m.”
“fiehrin ortas›ndaki flu kayay› kald›racaks›n›z, ikincisi bütün ordular›n yeme¤i-

ni bir ö¤ünde yiyeceksiniz, üçüncüsü de falanca yerde yedi tane dev var, onlar›n
bahçelerinde kafeste bülbüller as›l›, o bülbülleri getirip benim saray›m›n önüne
asacaks›n›z. Ondan sonra k›z›m› veririm.”

“Peki.” 
Padiflah bunlara yer gösterttirir. Akflam olunca yer dinleyen, da¤lar› tartana

der ki:
“Arkadafl, kalk flu tafl› eline al da bir tarafa at›ver.”
Da¤lar› tartan kalk›p kayay› eline al›r, flehrin d›fl›na atar. Padiflah sabahleyin

kalkar ki flehrin ortas›nda tafl mafl, hiçbir fley yok. Geçmifl gitmifl.
“Hele gördün mü bafl›m›za gelen ifli.” Padiflah hemen vezirlerini toplar:
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“Bu adamlar bafl›m›za ifl ç›kartacaklar. Vaziyete bakarsak bu adamlar elimizden
k›z› alacaklar.”

“Adam sen de padiflah›m, o kayay› taflla k›rd›lar, ya bu kadar askerin yeme¤ini
neyle yiyecekler?”

Bunlar da padiflah›n huzuruna ç›karlar: “Padiflah›m, tafl› att›k, emriniz?”
“Ordular›n yeme¤ini yiyeceksiniz.” 
Bütün ordular›n yeme¤ini bir araya toplarlar. Da¤lar› tartan, yer dinleyen ve

Avc› Mehmet birer kap yemek yeyip geri çekilirler. Araz yutan buraya çullan›r. Ha
babam, de babam, getirin, götürün derken, bütün yemekleri yiyip bitirir de yine
feryada bafllar:

“Bu nas›l bir padiflah, Allah aflk›na bir karn›m› bile doyuramad›.” Padiflah yine
vezirlerini toplar:

“Gördünüz mü, bunu da yapt›. Bu adam bu k›z› götürecek, nas›l edelim? Yedi
tane devi öldürüp de bülbülleri nas›l getirecek?”

Öbür tarafta akflam olunca yer dinleyene derler ki:
“Arkadafl, bak bakal›m, devler uyuyorlar m›, uyan›klar m›? fiu bülbülleri de sen

al gel.”

Hemen kulaklar›m verip yer dinliyor ki devler uyumufllar. Hemen gidip bülbül-
leri al›r gelir; padiflah›n saray›n›n önüne asar. Padiflah sabahleyin kalk›nca bülbül-
leri öter görür. Hemen vezir vüzeras›n› toplar:

“Ben size demedim mi bunlar tekin de¤ildir, diye. Bu adamlar k›z› götürecekler.”
Padiflah dü¤ün yap›p k›z›n› bunlara verir. Bunlar da k›z› al›nca oradan ayr›l›r-

lar. Önce araz yutan, sonra yer dinleyeni, en sonra da da¤lar› tartan yerine b›rakan
k›zla o¤lan yollar›na devam ederler. Zavall› taz› da onlarla beraber. Bunlar yol al›p
ilerlerken o¤lan› bir düflüncedir ald›. Da¤dan postu getirip verdi, iki yüz alt›n yeri-
ne iki yüz de¤nek yedi. fiimdi de bu k›z› götürüp verecek, befl yüz de¤nek yiye-
cek. Padiflah k›za sar›l›p yatacak, bu da belki daya¤›n tesiriyle mezarl›¤› boylaya-
cak. K›z, bunun düflünceli hâlini fark etti:

“Beni nereye götürüyorsun? Onlar belki senin büyü¤ündü, yanlar›nda konufl-
maya utand›n. Onlar›n her biri bir yere gitti. fiimdi seninle yaln›z kald›k, niye ko-
nuflmuyorsun?”

“Han›m, düflünüyorum ki, flimdi seni götürünce kaç yüz tane dayak yiyece¤im?”
“Sen beni kime götürüyorsun?”
“Durum böyle böyle.”
Avc› Mehmet bafl›ndan geçenleri anlat›nca padiflah›n k›z› bunu teselli eder:
“Sen onu düflünme, ben oraya var›nca bir kolay›m bulurum.”
Bunlar padiflah›n huzuruna ç›karlar, Avc› Mehmet k›z› padiflaha teslim eder. Pa-

diflah hemen ikinci vezirini ça¤›r›r:
“‹kinci vezir!”
“Buyurun padiflah›m”
“Git, hazineden bu Avc› Mehmet’e bin tane alt›n ver!”
K›z burada lafa kar›fl›r: 
“Padiflah›m durunuz, bu postu kim getirdi?” 
“Bu çocuk getirdi.”
“Ona kaç tane alt›n verdiniz?”
“‹ki yüz tane.”
“Kim verdi?”
“Birinci vezirim verdi.”
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K›z orada Avc› Mehmet’e sorar: “Sen bu iki yüz alt›n› ald›n m›?” 
“Hay›r, almad›m. Üstüne de iki yüz tane de¤nek yedim. fiimdi de bin alt›n› ikin-

ci vezir alacak, ben de bin tane de¤nek yiyece¤im. Bu bin de¤ne¤i yedi¤im zaman
gidece¤im yer de kabristan olacak.”

K›z, padiflaha der ki:
“Bu çocu¤u bafl vezir edeceksin, k›z›n› da bu o¤lana vereceksin. Önce onlar›

dü¤ününü yapacaks›n, sonra biz evlenece¤iz. Yoksa flimdi babama bir mektup ya-
zar›, yirmi dört saat içinde taht›n›, tac›n› bafl›na geçirir.”

Padiflah, k›z›n güzelli¤ine heveslenerek onu k›rmaz. Önce Avc› Mehmet’in dü-
¤ününü yapar, onlar zifafa att›ktan sonra da kendi dü¤ününü yapar. Böylece yiyip
içip yaflarlar. (Sakao¤lu 2001; 292-296).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 77; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalogunda 513A numarada kay›tl›d›r.
Masal Anlat›c›s›: Mustafa Do¤an, 1930 Gümüflhane, Kelkit, Kil›çç› do¤umlu, il-
kokul mezunu ve marangoz.

2.2. H›yardan fiemflem Güzeli
Evel varm›fl yo¤mufl, bir padiflah varm›fl. Padiflah›n hiç o¤lu olmam›fl. Günün birin-
de demifl ki:

“Allah bana bir o¤lan evlad› verirse k›rk gün k›rk gece ya¤la bal ak›daca¤›m
oluktan.”

Neyse el olmufl, yel olmufl, bu padiflah›n bir o¤lu olmufl. Çok geçmeden de pa-
diflah›n vadi rüyas›na girmifl.

“Hani sen ada¤›n› getirmedin?”
Bi tellal ça¤›rm›fl ki:
“Herkes gelsin, padiflah ya¤la bal ak›dacak olukdan.”
Goca gar›n›n biri de ne anlam›fl:
“Kimse d›flar› ç›kmayacak, k›rk gün k›rk gece evde kalacak. Yeyce¤ini, içece¤i-

ni herkes haz›rlas›n.”
Gar› yeyce¤ini içece¤ini içerlere doldurmufl. K›rk gün k›rk gece d›flar› ç›kma-

m›fl. Millet, ya¤, bal toplam›fl, deflirmifl. Gar›c›k k›rk gün oluncak gap›s›n› açm›fl:
“G›z sen nerdeydin?” demifl gomflusu..
“Padiflah dellal ça¤›rt› ki herkes ya¤ bal als›n diye.” 
“Gideyim ben de ya¤ isdeyeyim, bir fliflecik bal isdeyeyim.” demifl.
Ordan getmifl, padiflah›n yanna varm›fl ki:
“Goca donuz, k›rk gün k›rk gecedir doymad›n da gene ya¤a m› geldin?”
Gar›n›n fliflesine bir vurmufl, gar› bunun üzerine demifl ki:
“‹lahi o¤lum sana intizar edemem, annenin, baban›n bir tanesisin, H›yardan

fiemflem Güzeli’nin aflk›na düfl, onu bulamay›nca oturma.”
Eve varm›fl:
“Anne, bana H›yardan fiemflem Güzeli’ni bulacaks›n.”
“O¤lum, sen bilin. Biz bunu daha duymad›k bile.”
“Yoo gideceksin.”
Annesi gakm›fl, a¤layarak s›zlayarak çörekler yapm›fl, ekmekler yapm›fl, ç›km›fl

yola. Bir hayvan haz›rlam›fllar, silah›n› alm›fl, binmifl getmifl. Gederken garfl›s›na
gocaman bir dev gelmifl:

“Nere geden otlu bal›k?”
“Ben H›yardan fiemflem Güzeli’nin derdine düfltüm, onu aramaya gediyorum.”
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“Onun yerini ben daha bilmem, güccü¤üm. Onun yerini ancak ablamgil bilir.
Bunu vereyim de ablama hediye götür.” demifl ve o¤lan›n heybesine bir fley goy-
mufl:

O¤lan getmifl, getmifl, bi bakm›fl ki dünyay› dutmufl bi dev yat›yor:
“Selamaleykim anal›k.”
“Aleykümselam o¤lum.”
“Nerden gelin, nere geden?”
“H›yardan fiemflem Güzeli’ni bilirsen bana söyle, hem gardafl›n›n sana selam›

var.”
“fiu gönderi al da gözümün gapa¤›n› aç, sen kimsin bakay›m?”
Alm›fl gönderi ordan, bir dürtmüfl, devin gözünün gapa¤›n› açm›fl. Ondan son-

ra bu gitmifl. 
“Ben bilmem ablam bilir onu.”
Bir hediye de öteki gardafl›na göndermifl:
“Selamaleyküm.”
“Aleykümüsselam o¤lum.”
“Bu ne gelifl, bu ne gidifl?”
“Dev baba H›yardan fiemflem Güzeli’nin derdine düfltüm, yerini bilirsen bana

söyle” demifl.
O da:
“Bilirim.” demifl.
“Sen nas›l gideceyin oraya?”
“fiimdi burdan giden giden, bir kemer gap›, o kemer gap›y› indin mi, hayvan›

ba¤lan giden. H›yarlar havuzun içinde oynuyor, ordan birini al›n geden.” demifl.
Getmifl hayvan› ba¤lam›fl, h›yar› heybeye gatarkan bunu görmüfller. Oras› dev-

lerinmifl, demifller ki:
“Gel sana çok verece¤iz, eyisini verece¤iz, böyle verece¤iz.”
O¤lan gayr› at› coflturmufl, az getmifl, uz getmifl, gayr› devlerden aralaflm›fl. Dut-

mufl birini h›yar›n kesmifl, bir gözel g›z, dünya gözeli:
“Ah su!” demifl ve ölmüfl. O¤lan biraz daha getmifl, birini daha kesmifl:
“Ah su!” demifl, varm›fl havuzun bafl›na oturmufl. Barda¤a suyu goymufl, yeye-

ce¤ini haz›rlam›fl, kesivermifl:
“Ah su!” deyince suyu bo¤az›na dökmüfl. Dünya gözeli ç›rç›plak bir g›z. Goca

padiflah›n o¤lu nas›l götürsün ç›plak. Cahillikden s›rt›n› ç›kar›r ve geydirir. 
Bir a¤aç varm›fl: 
“Sen bu a¤ac›n bafl›na ç›k otur. Ben gideyim, sana evden elbise getireyim.” demifl. 
O da ç›km›fl a¤ac›n bafl›na oturmufl. Yolda gedenler padiflaha mücüdeler yol-

lam›fl. Orda bir ormanc› varm›fl da¤›n bafl›nda. Onun bir hizmetçisi varm›fl: Hala-
y›k. Gelmifl ki g›z›n resmini suyun içinde görmüfl.

“Ben o orospudan gözelim.”
Yani gendi resmini san›yor. Haylay›k vurmufl desdiyi g›rm›fl.
“Ben ona su mu götürce¤im?”
Eve varm›fl: 
“Su, hani halay›k?”
“Ben senden gözel, ben senden kelefl olay›m da, ben sana su mu getirece¤im.”
“Haydi aynaya bakal›m?” demifller. Getmifller aynaya bakm›fllar. Bir halay›k ge-

dermifl, suyun yüzünde gendi resmini görmüfl. Me¤erse o g›z›n resmiymifl. Desdi
galmam›fl gayri g›r›lmad›k. Sa¤lam bir gü¤üm galm›fl. Gü¤ümü alm›fl gene halay›k
suya getmifl. Bakm›fl ki gene g›z›n resmini orda görmüfl.
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“Ben o oruspudan gözelim, ben ondan gözel, ben ona su mu getirece¤im.”
G›z, ordan gülmüfl, abooo bak›vermiflmifl dünya gözeli bir g›z.
“Aman han›m, can›m han›m, sen o kirevir saçlar›n uzat ben de ç›kay›m yan›na.”

demifl.
G›z da kirevir saçlar›n› uzatm›fl. G›z yan›na ç›k›nca demifl ki:
“Yat bafl›na bakay›m, bir bit var m›?” demifl. G›z›n bir inne bi yanna, bir inne

bir yanna sokmufl, bir gufl etmifl g›z› uçurmufl. G›z uçmufl do¤ru getmifl, padiflah›n
bahçesine oturmufl. Ondan sonra gelmifl o¤lan:

“En bakal›m han›m.”
Baksa ki bir halay›k:
“Ne oldu, o elma yanaklar›na, kiraz dudaklar›na, saçlar›na ne oldu?” demifl.
“Gakalar çekifltirdi, günefller yakd›, buram buram çalmadan dudaklar›m sol-

du.” demifl. O¤lan ne götürece¤ini bilmifl, ne getirece¤ini bilmifl, a¤açtan endir-
mifl, gufland›rm›fl, geydirmifl, at›n terkisine bindirmifl götürmüfl. Garfl›c›lar gelmifl
bir yay›lm›fl ki:

“Padiflah›n o¤lu bir halay›k getirdi.”
Halay›k da bir arapm›fl. Neyse k›rk gün k›rk gece dü¤ün etmifller, alm›fllar o¤-

lana geçinip gediyorlar amma o¤lan›n içi içini yeyor. G›z›n gerçek sevgilisinin ol-
mad›¤›n› biliyor gayri.

Bir gün bahçaya getmifl ki; bahça gurumufl. Bir gufl gelirmifl gonarm›fl bahçaya
dermifl ki:

“Bahçac›, bahçivanc›...”
“Buyur efendim.”
“Padiflah o¤lu ne yapar?”
“Uyur.”
“Ya¤›nan bal uyusun.”
O gara gözlü halay›k ne yapar?”
“Oturur.”
“Yer üstüne otursun, gondu¤um dallar gurusun, ›››...!”
A¤lar a¤lar gedermifl:
“Ahç›n›n yemekleri yans›n.” dermifl. Bir güne bir gün bir yasemin a¤ac› galm›fl

goca bahçan›n içinde.
“Aman bu bahçaya ne oldu?”
“Ne bileyim a¤am her gün gufl geliyor, böyle böyle der.”
“Ne zaman gelecek?”
“Biraz sonra gelir.”
“Eee... öyleyse ben saklanay›m.” 
Saklanm›fl, yasemin a¤ac›n›n alt›na, bi de bakm›fl gelmifl:
“Bahçeci, bahç›vanc›...”
“Buyur efendim.”
“Padiflah›n o¤lu ne yapar?”
“Uyur.”
“Ya¤›nan bal uyusun.”
“O gara gözlü halay›k ne yapar?”
“Oturur, yer üsdüne otursun, gondu¤um dallar gurusun, ahç›n›n yemekleri

yans›n ›h› ›h›...” derkene, a¤larkana yakalay›vermifl guflu:
“Vay ne gözel gufl, vay ne gözel gufl.” derkene guflu yakalay›vermifl. Gederke

gederke halay›k görmüfl. Bir yüzüne e¤ri dakm›fl. Oturtmufl gayri, gafes yapm›fl,
oturtmufl. Yata¤› gald›rm›fl peksimetleri yata¤›n alt›na döflemifl, yata¤› sermifl:
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“Ne o han›m ne oldu?”
“Ne olacak hastaland›m.”
Dönermifl bir taraftan bir tarafa peksimetler çat›r çat›r g›r›l›rm›fl. Ondan keyri

gad›n demifl ki:
“Bu guflu kesersen, yersem ben eyi olurum.”
“Yoo ben guflu kesmem.”
Ondan keyri gene getmifl, o¤lan gelmifl gad›n gene hasda. O¤lan dayanamam›fl

demifl ki:
“Aman ben kesmem ya, kesersen kes.”
Hemen herif getdi mi, getti, hemen guflu keser. Hemen bir a¤aç bitmifl guflun

gan›ndan.
Padiflah o¤lunun ayaklar›na gapanan halay›k a¤ac›n kesilmesi için gocas›na

yalvar›rm›fl.
“A¤ac›n öte yandan geç.” dermifl.
“Yoo kesece¤im.”
“Yoo kesemem.”
O o¤lan›n fleyine vuran goca gar› tekrar padiflah›n evine gelmifl han›m›n yan-

na. Padiflah o¤lunun anas›n›n yanna, demifl ki:
“Aman abla flu odunun birini ver de götüreyim.”
Odunun birini alan gad›n çeke çeke götürürken ifleyesi gelmifl. Gad›n oturun-

ca:
“Anal›k götünü gördüm.” diye halay›k ba¤›r›rm›fl. Gar› oduna bir vurmufl, odun

eve varm›fl:
“Aman golum, aman aya¤›m.” derkene g›z tekrar ç›rç›plak durmufl. 
“Hindi sen burda dur.” diyerek g›z› ç›rç›plak b›rakan gad›n padiflah›n evine s›rt

isdemeye geder.
Bir s›rt getirmifl, geydirmifl guflatm›fl. fiimdi padiflah›n han›m› olan halay›k da

hamile. ‹nci-mercan dizilerek gurtulacakm›fl. Hep g›zlar› eve davet etmifl. Goca ga-
r›n›n g›z etti¤i padiflah›n o¤lunun esas sevgilisi de anal›¤›na demifl ki:

“Anne söyle de ben de gedeyim.” demifl H›yardan fiemflem Gözeli.
“Olur, getmifl benim bir g›z var, o da gelmek isder.”
“Gelsin” der padiflah›n gar›s›. Herkes getmifl inci-mercan dizer gonuflur, türkü

ça¤›r›rm›fl:
“Ah inci benim inci
Dizdi¤im benim inci
Mehmet Ça¤an bir gara parmak üzerine oynayor.” deyi türkü söylermifl. O¤la-

n›n ismi de Mehmet Ça¤an’m›fl. Aman halay›k bunu duyunca çekmifl vura vura g›-
z› gene evden ç›karm›fl. Gerçe¤i ö¤renen padiflah›n o¤lu halay›¤› ça¤›r›r:

“Senin çocu¤unu isdemem.”der ve halay›¤› bir çalt› dikeninini götüne ba¤lay›-
vermifl, gendisi de k›rk gün k›rk gece dü¤ün etmifl g›z› alm›fl. Eller ermifl murad›-
na biz de ç›kal›m taht›na (Alptekin 2002: 453-457). 

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalo¤unda 89; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalo¤unda 408 numarada kay›tl›d›r.
Masal Anlat›c›s›: Meryem Akyüz, Mersin, Silifke 1921 do¤umlu, okur-yazar de¤il,
ev han›m›. 
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2.3. Helvac› Güzeli 
Evel var›m›fl, bir var›m›fl, çok söylemesi günah›m›fl. Bir köyde, bir imam var›m›fl.
Bir de orada bir adam var›m›fl. Bu adam›n bir g›z›, bir o¤lu, bir de avrad› var›m›fl.
Bunnar Hacca getmek isdiyorlar›m›fl. Diyorlar›m›fl ki:

“Allah, biz bu g›z›, kime amanat etsek de getsek? En iyisi köyün imam›na ama-
nat edek,” demifller.

Bunnar, gar› goca, o¤lannar› da al›p, Hacca gedicilerimifl. Köyün imam›na, g›z-
lar›n› amanat etmifller. Demifller ki:

“G›z› içeriden ç›kartma (harçl›¤›n› da bol bol vermifller g›z›n), pencereden go-
nufl, g›z›n isdâni getir çarfl›dan. Biz gelenâdar, sahip ol g›za,” demifller.

“Olur” demifl imam. 
Bunnar, getmifl Hacca. Bu hoca, bir gün böyle, iki gün böyle, deken g›za âfl›k

uyor. Demifl ki:
“Sen, beniyinen iyi olacân?”
“Nas›l olur, öyle fley olur mu?” demifl g›z.
“Yok, benînen iyi olacaks›n.”
“Olacaks›n-olm›yacaks›n” derken, bakm›fl ki hoca, gene g›zdan yüz bulamam›fl.

Bir gün gene, bir cad› gar›s› var›m›fl.
Demifl ki:
“Get, flu g›za de ki; Padiflah ilan verdi, herkes mecburen hamama gelecek, de-

di de” demifl.
“Olur.” demifl gar›. Gar› gelmifl, demifl ki:
“G›z›m, padiflah ilan verdi, bütün millet, genç g›zlar, avratlar, mecbûren hama-

ma gelecek,” demifl. 
G›z:
“Olur, sen gel, beni götür ebe.” demifl.
Gar› gelmifl, g›z› hamama eletmifl, g›z› içeri goymufl ki, ondan baflga hiç kimse

yok!
“Han› ebe, herkes gelecek diyordun?” demifl.
“fiimdi gelecekler g›z›m.”
Gar›, ç›km›fl getmifl ki, hoca g›z›n garfl›s›na ç›km›fl. G›z bakm›fl ki, gurtulaca¤›

yok. Hocaya demifl ki:
“Gel, evelâ ben seni banyo yapt›rîm, ondan sonra olur.” demifl.
G›z, hocay› otuddurmufl, gafas›n› sab›nnarkan, sab›nnarkan, sab›nnarkan, flimdi

ordan eline bir ç›b›k alm›fl amma, hocaya yanaflm›fl. Ver Allah ver... Hoca, gözünü aç-
d›kca, sab›n gözünü yakar›m›fl, g›z buna vururumufl. Hoca gözünü açar›m›fl, g›z vu-
rurumufl. Sonunda g›z gaçm›fl, varm›fl içeriye d›k›lm›fl. Gap›y› da üzerinden örtmüfl.

Hoca, g›z› gaç›r›nca:
“Baflga olacak dâl, bir mekdup yazîm bunun babas›na.” demifl. Hoca, mektubu

yazm›fl, Hacdaki g›z›n annesînen babas›na demifl ki:
“Siz getdiniz, g›z›n›z köyün nâdara genci var›sa, hepici¤ini eve al›yor. Bafl ge-

lemiyom g›z›n›za.” demifl.
Mekdup, g›z›n anasînen, babas›n›n eline geçmifl. Babas› okumufl ki, durum

böyle böyle. G›z›n gardafl›na demifl ki:
“Get, bac›n› öldür, gann› köynani bana getir.” demifl.
G›z›n gardafl›, gene geri köye gelmifl. Bac›s›na demifl ki:
“Bac›m, böyle böyle.”
“Yok gardafl›m, öyle bi fle yok.” demifl g›z.
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“Bac›m, sen bu evden gaç. S›rt›nda köynâ de ç›kart, bana ver.” demifl o¤lan.
O¤lan, bac›s›n›n köynâni alm›fl. Bu, bir davflan vurmufl, köynâni davflan gan›na

belemifl, babas›na götürmüfl.
Gelelim biz flimdi g›za. G›z, gaçm›fl gaçm›fl getmifl, baflga bir memlekete. Or-

mann›¤a varm›fl, ikindin olmufl. Ç›km›fl a¤ac›n bafl›na. Bakm›fl ki, ordan bir avc›
gediyor. O da, padiflah›n o¤luyumufl, avdan geliyorumufl. Padiflah›n o¤lu, gafas›n›
gald›r›p a¤ac› dânemifl ki, orada gözel bir g›z var! Buna:

“‹s misin, cis misin.” demifl. 
“‹sim de, cisim de.” demifl g›z.
Padiflah›n o¤lu:
“‹n de seni eve götüreyim.” demifl.
G›z a¤açdan inmifl, padiflah›n o¤lu, bunu terkisine alm›fl, eve eletmifl. Bakm›fl

ki g›z çok güzel, hemen bunînen evlenmifl. Galan, bunnar gar›-goca olmufllar. Bu-
nun, üç tene o¤lu olmufl. Bu üç o¤landan sonra, tabi aradan epeyce bir zaman
geçmifl. Padiflah›n o¤lu demifl ki:

“Han›m, memleketine göndereyim mi seni? Anan›, baban› özledin mi?” demifl. 
“Özledim, gönder.” demifl g›z.
“Pekiyi”
Padiflah, bunun yan›na baflveziri vermifl, bir tab›r da asger vermifl, bunu yolla-

m›fl. Bunnar, gona gona gederlerimifl, yollar› çok uza¤›m›fl. Bunnar, a¤flam oluflun
bir yere gonaklam›fl. Gonakliyeflin, bu baflvezir demifl ki:

“Beniyinen iyi olacân?”
“Yok, imkân› yok olmam.” demifl g›z.
“Öyleyise, çocu¤unun birini keserim!”
“Kesersen kes, olmam.”
Baflvezir, çocu¤un birini kesmifl. Sabah olmufl, ordan gene, eflyalar›n› yüklet-

mifller. Gene bir yere varm›fllar, gene a¤flam olmufl, orada gonaklam›fllar. Gene, bu
baflvezir demifl ki:

“Benînen iyi olacân.” demifl g›za.
“Olmam, iyi olmam.” demifl g›z.
“O zaman, ikinci çocu¤unu da keserim!”
“Kesersen kes!”
Adam, onu da kesmifl. Bunnar, bir gonak daha gonaklam›fllar. Baflvezir, gene

g›z›nan iyi olmak isdemifl. G›z, gabul etmiyeflin, adam üçüncü çocu¤u da kesmifl.
Bu son gonaklamada, galan g›z›n çaresi galmam›fl. Demifl ki:

“Buraya, bir tuvalete gedîm de, geri gelirim.” demifl.
“Gaçan” demifl baflvezir.
“O zaman, belime bir ip ba¤la.” demifl.
Baflvezir, bunun beline bir ip ba¤lam›fl. Avrat, açc›k ireli var›fl›n, orada da bir

a¤aç var›m›fl. G›z, belindeki ipi çözmüfl, o a¤aca ba¤lam›fl. Ondan sonra, gaça gaç.
Baflvezir ipi çekerimifl, ip sert gelirimifl. O da g›z›n belinde ba¤l› sanar›m›fl. Vezir,
sabaha garfl›, varm›fl bakm›fl ki, ne görsün? Avrat gaçm›fl getmifl, ip bir a¤açda ba¤-
l› duruyor!

Bu g›z, gaçm›fl gaçm›fl, hava da galan ›fl›r›m›fl, bir çoban›n yan›na varm›fl. Ço-
ban demifl ki, paras› da var›m›fl cöbünde:

“fiu, s›rt›y›n p›rt›sînen, bir kötü goyun kes, bunun gar›n›n› bana ver.” demifl.
G›z, buna biraz para vermifl, çoban›n s›rt›n›n p›rt›s›n› geymifl. Gar›n›n derisini

gafas›na geymifl Olmufl bir Kelo¤lan! Kimse bilmiyor, bunun gad›n oldu¤unu. Düfl-
müfl flimdi yola.
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Gede get, gede get gendilerinin memleketine varm›fl. Bu, orada bir helvac›ya
ç›rak olmufl. O gadar güzel helva yapar›m›fl ki, bunun ad›; “Helvac› Güzeli” galm›fl.
Geldi Helvac› Güzeli, getdi Helvac› Güzeli, derken bu gocas› olan padiflah›n o¤lu-
yunan, Baflvezir de tüccarl›¤a ç›km›fl›m›fl. Mal al›rlar, mal satarlar, derken onnar›n
memleketine varm›fllar. Oraya varm›fllar. Akflam olmufl, bu g›z›n babas›gile bunnar
misafir olmufl. A¤flam olmufl, flimdiki gimi gahve yok, bi fle yok ya, bir eve topla-
n›rlar›m›fl. Herkes, bunun babas›gilin evine toplanm›fl. Bu, Helvac› Güzeli de gel-
mifl, flöyle oturmufl. Busal›:

“Herkes, birer hikâye annats›n.” demifller
Derken, derken s›ra Helvac› Güzeli’ne gelmifl. Helvac› Güzeli demifl ki:
“Ben hikâyeyi annatd›m miyi, kimse yerinden g›p›rdam›yacak. Tuvaletine get-

cek olan getsin gelsin. Ben, gap›y› kitleyip anakdaro alacâm.” demifl.
“Tamam.” demifller.
Gap›y› kitlemifl bu, anakdar› eline alm›fl, gap›n›n a¤z›na oturmufl. Bafl›ndan ge-

çennerin hepisini bafllam›fl annatmaya. Demifl ki:
“Benim anam, babam, gardeflim Hacc’a getdi. Beni, köyün imam›na emanet et-

diler.” diyeflin, hoca demifl ki:
“Benim tuvaletim geldi, ben d›flar› ç›kacâm.” demifl.
“Duuur, alt›na et.” demifl g›z.
G›z, gene annatmas›na devam etmifl:
“Bunnar Hacc’a getdi, beni hocaya amanat etdiler. Hoca, bana; ‘Beniyinen iyi

olacân,’ dedi. Ben de olmad›m. Beni, oyununan hamama ça¤›td›rd›. Orda, hamam-
da, gene; ‘Beniyinen iyi olacân,’ dedi - demifl-. Banyo yapd›rmak bahanesiynen,
bunun bafl›na çald›m sab›n›, çald›m sab›n›, vurdum sopay› - demifl- Ondan sonra
da gaçd›m, eve geldim. Bu, babam›n arkas›ndan bir mektup yazm›fl. Mektup, ba-
bam›n eline geçmifl. Babam, gardafl›m› göndemifl. Gardafl›m da beni öldürmeye g›-
yamad›. Benim köynâmi ald›, bir davflan vurdu, onun gan›na beledi. Gann› köy-
naâmi, babama götürdü. Ben de evden gaçd›m. Epiye uzak gediflin, bakd›m ki, a¤-
flam olucu, bir a¤ac›n bafl›na ç›kd›m, Oradan bir avc› geçiyordu. O da padiflah›n o¤-
luyumufl. Beni ald›, evine götürdü. Bunînen evlendik, üç tene çocu¤umuz oldu.”

Bu arada, vezir demifl ki:
“Benim tuvaletim geldi, d›flar› ç›k›cîm.”
G›z, ona da demifl ki:
“Alt›na yap” (vezir, durumu hemen annam›fl).
Gocam, dedi ki bana:
“Han›m, memleketini özledin mi, seni göndereyim mi? -dedi- Beni, baflveziri-

nen gönderdi. Yola geldikçe, vezir bana; ‘Beniyinen iyi olacân.’ dedi. Ben olma-
d›kça, o çocu¤umun birini kesdi. -Bu arada, vezir yerinde duramaz olmufl- Ondan
sonra, veziri gand›rd›m, oradan gaçd›m. Geldim buraya, bir helvac› yan›na ç›rak
durdum. Ad›m, Helvac› Güzeli oldu. ‹flde, o da benim,” demifl, g›z gafas›ndak› de-
riyi meriyi ç›kar›vermifl:

“fiu babam, flu gardafl›m, flu gocam, flu vezir, flu da hoca.” demifl.
Abar›n, flimdi orada millet birbirine giriflmifl. Padiflah›n o¤lu vezire, babas› ho-

ciye, derken geri bunu padiflah›n o¤luna vermifller. Yemifller, içmifller, murazlar›-
na geçmifller. Siz de geçin. (fiimflek 2001: 231-235).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 245; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalogunda 883A numarada kay›tl›d›r.
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Masal Anlat›c›s›: Meliha Varl›, 1937 Adana, Kozan do¤umlu, ilkokul terk, ev ha-
n›m›.

2.4. Tamahkâr Antikac›
Bir orman köyünde Oduncu Necip diye birisi varm›fl. Bütün geçimi, affedersiniz
bir merkebi varm›fl, onunla odun tafl›y›p satmakm›fl. Evine ekmek al›r, gelirmifl.
Cemile isminde de bir han›m› varm›fl. O da ev ifllerini yapar, geçinir giderlermifl.

Bir gün yine Necip ormana gidip odununu keser, haz›rlar. Yorulur orada yatar.
Kalksa baksa ki, merkebini kurt yemifl. ‹pi orada durur merkep yok. Sa¤›na solu-
na bakarak gezinirken üç tane çam kozala¤› bulur. Onlar› cebine koyar. Düflüne-
rek gelir. “Ya Rabbi, r›zk›m›z bu efle¤in s›rt›ndayd›. Onu da elimden ald›n. Ben ne
yapaca¤›m.” diyerek evine do¤ru gelirken üç çocu¤un kavga etti¤ini görür. Çocuk-
lara sorar:

“O¤lum, niye kavga ediyorsunuz?”
“Amca bir tafl bulduk. Tafl› bölüflemedik.”
‹çlerinden biri der ki:
“Önce ben buldum benim.”
Ötekisi der:
“Ben bundan evvel ald›m, tafl benim.”
Öbür çocuk da der ki:
“Bunlar› ben buraya getirdim tafl benim.”
Adam bak›yor tafl› paylaflt›rmaya imkân yok. Eline bir tafl al›p çocuklar›n tafl›na

vuruyor ama tafl› parçalaman›n imkân› yok. Adam, ormanda testi a¤z›na kapak için
buldu¤u çam kozalaklar›n› cebinden ç›kararak çocuklara gösterir: “O¤lum, ben si-
ze kozalak vereyim. Bu tafl› bana verin. Ben de bu kozalaklar› size vereyim oyna-
y›n.” der. Çocuklar raz› olur. Necip tafl› cebine koyar. Evine do¤ru yol al›r. Yol
uzak oldu¤u için akflama kal›r. Eskiden evlerde ç›ra yakarlarm›fl. Necip evde ç›ra-
n›n de¤il de daha kuvvetli bir ›fl›¤›n yand›¤›n› görür. Kendi kendine “Korkar›m Ce-
mile birisiyle aray› tutturdu. Bugün löküs gibi bir fley yan›yor.” der. Evine yaklafl-
t›¤›nda evin önündeki eflyalar› görür. “Tamam can›m, Cemile beni d›flar›ya koy-
mufl.” der. ‹çeriye bak›yor ki yeni yeni hal›lar serilmifl. Eski çul çuval kald›r›lm›fl.
Oca¤›n üzerinde çeflit çeflit afl var. Necip “Eyvaaah...” diyor. Tabi Necip’in söyle-
diklerini Cemile duyuyor. Necip’e ba¤›r›yor:

“Necip gel. Ne eyvah ediyorsun?”
“Gelmem Cemile. Sen adam›n› bulmuflsun. Ben bir helallefleyim. Sen hakk›n›

helal et. Ben gidiyorum.”
“Necip deli misin? ‹nsan kap›dan döner mi? ‹çeri gel, sana söyleyeceklerim var.”
Necip’in yakas›ndan tuttu¤u gibi içeriye çekiyor:
“Otur fluraya. Sana olanlar› anlataca¤›m.”
“Ne var?”
“Sen sabah gitti¤inde kuflluk vakti s›ralar›yd›. Ben de ›rma¤›n kenar›na indim.

Orada gergef iflliyordum. Bakt›m ki, suyun üstünden bir fley geliyor. Bir beflik. ‹çi
de dolu. Bacaklar›m› s›y›rarak kurtard›m. ‹çinde nur topu gibi bir o¤lan çocu¤u
var. Ald›m getirdim. Onun karn›n› doyurdum. Aradan bir iki saat geçince bir top-
luluk ›rmaktan afla¤› do¤ru kofluflarak geldiler. ‘Aman han›m buradan çocuk befli-
¤i geçti mi?’ dediler. ‘Kofluflmay›n, telafl etmeyin. Ben yakalad›m, gelin.’ dedim.
Geldiler çocuklar›n› ald›lar. fiu yukar› köyün a¤as›ym›fl. Derenin kenar›na piknik
yapmaya inmifller. Çocu¤u unutmufllar, rüzgârda ›rma¤a yuvarlanm›fl. Irmak çocu-
¤u ald›, geldi. Ben de kurtard›m. Çocuklar›n› al›p gittiler. Akflam da bu eflyalar› ge-
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tirip y›kt›lar. ‘Kocan›n ad› ne?’ dediler. Ben de ‘Necip.’ dedim. ‘Öyleyse akflam Ne-
cip’i bize gönder.’ dediler. fiimdi ben seni bekliyordum.”

“Efle¤imizi kurt yedi. Ben de utanarak eve geldim. Ekmek de alamad›m. Ben bu
akflam duyguluyum. A¤layas›m gelir bu durumda. Senden utanarak s›k›larak gel-
mifltim Cemile. Bu Allah’›n bir keremidir. Bak hele ben gelirken yolda üç çocuk tafl
yüzünden kavga ediyorlard›. Bu tafl› onlardan ald›m. Bugünün hat›r›na u¤ur tafl›
olarak sand›¤a koy, dursun.”

Cemile tafl› al›yor, sand›¤a koyuyor. Necip sabah kalk›p a¤an›n yan›na gidiyor.
‹flte R›za Bey’in evini sorarak gidip buluyor.

“Selamünaleyküm.”
“Aleykümselam.”
“Kimsin sen?”
“Böyle böyle... Akflam haber b›rakm›fls›n›z. Filan yerdeki Cemile’nin kocas›y›m.

R›za Bey selam göndermifl onun için geldim.”
“Haaa... Gel o¤lum yan›ma. fiu derenin kenar›nda üç tane yirmifler dönüm tar-

la var. Oralar senin. fiu çift at› da al. fiu pulluk, saban, döven, at arabas›... Atlar›n
götürece¤i kadar ambardan bu¤day yükle, tohum yap. Bir miktar da götür un yap,
ye iç. Madem ki çocu¤umu kurtard›n›z, bundan böyle sen benim kardeflim oldun.”

Necip verilenleri al›r, evine gelir. Bu kendi hâlinde tarlalar› ekip kald›rmaya
bafllar. Derken iflini ilerletir. Güzel bir ev yapt›r›r. Yolcular› evinde misafir eder.
Az›ks›z göndermez. Kalender bir adam olur. Çocuklar› olmaz.

Bir gün bir adam yolda gidiyormufl. Necip adam› ça¤›r›r:
“Gel kardafl›m. Bir suyumuzu, çay›m›z› iç.”
Adam k›ymetli eflya al›r satarm›fl. Yani antikac›ym›fl. Adam, Necip’e der ki:
“Benim arad›¤›m var. Akflam olmadan gitmem laz›m. Arad›¤›m sende olmaz.”
“Baba arad›¤›n olmayabilir. Yaln›z ben buradan geçenlere yemek yedirmeye

ahdetmifltim. Sana bir fleyler ikram etmeden göndermem. Gel bakal›m. Nereden
gelip nereye gidersin?”

“Valla ben filan yerden geliyorum. Antika al›r›m. Cevahir tafllar, p›rlanta al›r›m.”
“Nas›l olur bu p›rlanta tafl›?”
Adam cebinden f›nd›k içi kadar bir tafl ç›kar›r. Necip’e gösterir:
“‹flte flu gördü¤ün.”
Necip bakar ki ayn› kendi tafllar› gibi. Adam›n gösterdi¤i f›nd›k büyüklü¤ünde

Necip’inkisi yumurta büyüklü¤ünde. Adama der ki:
“Bunu kaça ald›n? Kaça satacaks›n?”
“Befl akçeye ald›m. Yirmi akçeye satar›m.”
“Bizde bunun on misli büyüklü¤ünde tafl var. Onu kaça al›rs›n?”
“Hele getirin bakay›m.”
Necip tafl› getirir. Adam bakar bakmaz adam›n gözleri fal tafl› gibi aç›l›r. Necip’e

döner:
“Bu tafl› elli k›rm›z› liraya al›r›m.”
“Ben bunu nas›l olsa Cemile’ye u¤ur tafl› olarak say›yordum. Elli k›rm›z› lira iyi

para verelim.”
Cemile çok uyan›km›fl. Hemen söze kar›fl›r:
“Yoook... Madem ki o u¤ur tafl›m›z. O gitti mi bizim mal›m›z mülkümüz gider.

Mal›m›z›n flimdiki diyeti ne eder? Üç bin alt›n eder. Üç bin alt›n verirsen al git.”
Antikac› üç bin de¤il bankalardaki bütün paralar› çekip alacak. Neyse büyük

bir paraya anlafl›rlar. Antikac›ya tafl› verirler. Antikac› al›p cebine b›rak›r. Necip’e
der ki:
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“Ben bunu satar gelirim. Sizi yoklamadan geçmem. Art›k biz seninle kardefl ol-
duk. Beni bekle.”

“Olur kardafl.”
Adam mücevheri al›p gider. Yabanc› bir memlekette milyonlarca paraya tafl› sa-

tar, geri gelir. Bu arada Cemile’ye de göz koyar. “Ben nas›l etsem de bunun elin-
den alsam mal› mülkü yerinde, çolu¤u çocu¤u da yok. Ben bir hile düflüneyim.
Milleti toplatay›m, davet ettireyim. Toplant› yapay›m. ‘Bugün kokteylimiz var.’ di-
yeyim. Milleti toplad›ktan sonra masaya ç›kay›m: ‘Arkadafllar ben bu ahmak adam-
dan flöyle bir tafl ald›m. Götürüp milyarlarca paraya satt›m. fiimdi benim ald›¤›m
para bu adam›n mal›n›n yüz mislisi eder.’ diyeyim. O kalp krizinden gider. Ben de
Cemile ile evlenirim.” der.

Bu tasar›dan önce de Necip’le flöyle bir anlaflma yapar: “Necip benim de kim-
sem yok senin de. Ben ölürsem mal›m mülküm sana kals›n. Sen ölürsen mal›n
mülkün bana kals›n. Bir birimizi kardeflli¤e kabul edelim. Aram›zda bir mukavele
yapal›m. Yahut gidip noterde yazd›ral›m.”

“Olur gidip yazd›ral›m.”
Muameleyi sa¤lamca yazd›r›rlar. O gün gelir. Milleti toplarlar. Antikac› masaya

ç›kar:
“Arkadafllar, Necip benim hiçbir fleyim olmaz. Fakat Necip’i sevdim. Aptal›n bi-

ri. Kardefl olduk. Ben ölürsem mal›m mülküm onun, o ölürse mal› mülkü benim
olacak. Yaln›z bu aptal kardeflim var ya, bana bir mücevher tafl› verdi. Ben o tafl›
götürdüm. Milyarlarca paraya satt›m.”

Masan›n üzerinden öylece Necip’e bakar. Necip o s›rada adam aptal falan dedi
ya, küçümsendi, yerinden kalkar:

“Var hayr›n› gör be kardafl›m. Ben de onu zaten üç çam kozala¤›na alm›flt›m.”
Bunu duyan antikac›n›n kalbi durur. Masadan afla¤› düfler. Onun bankalarda-

ki bütün kredisi Necip’e kal›r. Necip, Cemile ile güzel bir yaflam sürer.
Yer içer murad›na göçer (Bak›rc› 2006: 262-264).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 139; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalogunda 736 numarada kay›tl›d›r.
Masal Anlat›c›s›: ‹brahim Dabak, 1938 Ni¤de, Gümüfller kasabas› do¤umlu, ilko-
kul mezunu, duvar ustas› ve halk flairi.

MET‹N 3: Z‹NC‹RLEME MASAL - YAPI 1 

3.1. Yar›m Horozun Çan›
Bir varm›fl bir yokmufl, evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellâl iken,
pireler berber iken ben dedemin befli¤ini t›ng›r m›ng›r sallar iken, bir yar›m horoz
varm›fl. Yar›m horoz, günün birinde küllükte eflinirken bir çan bulmufl. Elinde çan-
la bir süre dolaflan horoz, zaman› gelince tuvalete gitmek istemifl. Ancak tuvalete
çanla girmek istememifl ve onu küçük bir çam a¤ac›na asm›fl. Tuvalet de çam›n
as›ld›¤› yere tam k›rk y›ll›k yolmufl. Gerçekten de k›rk y›ll›k yola gitmifl, dönüp gel-
di¤inde bir de bakm›fl ki, ne görsün? Küçük a¤aç seksen senede kocaman bir çam
olmufl! Bunun sonucu olarak da yar›m horozun boyu çana bir türlü yetiflmemifl.

Yar›m horoz çama yalvarm›fl:
“E¤il de çan›m› alay›m.” A¤aç e¤ilmemifl, yalvarm›fl yakarm›fl, fakat a¤aç bir tür-

lü e¤ilmemifl. Bunun üzerine yar›m horoz:
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“Seni baltaya söyleyeyim, o zaman nas›l e¤ilirsin bir gör.” demifl ve baltan›n ya-
n›na koflmufl:

“Balta, balta çam› kes de çan›m› bir alay›m.” demifl.
Balta da:
“Yar›m horoz haydi sen ifline bak. Seninle kaybedecek zaman›m yok, bak bu-

rada bile duram›yorum.” demifl.
Yar›m horoz da:
“O zaman seni atefle söyleyeyim, bak nas›l yanars›n?” demifl ve yar›m horoz ate-

flin oldu¤u yere koflmufl:
“Atefl atefl baltay› bir yak›versene!” 
Atefl de:
“Ben üzerime at›lan ya¤l› ç›ra dilimlerini bile yakm›yorum, benim balta filân ya-

kacak durumum yok.” demifl.
Yar›m horoz:
“Seni suya söyleyeyim de hâlini gör.” demifl ve suya do¤ru koflmufl.
“Su, su, kofl atefli söndür.” demifl.
Su:
“Ben düz bir flekilde akm›yorum, neden gidip de da¤daki, bay›rdaki atefli sön-

düreyim.” demifl.
Sudan da istedi¤ini alamayan horoz bu defa da koca öküze koflmufl:
“Koca öküz, koca öküz gel, flu suyu iç.”
Öküz:
“Eskiden su devaml› arkamdan akard›, flimdi suyu içip de her zaman arkamdan

m› ak›taca¤›m?” deyince yar›m horoz:
“Seni kurda söyleyeyim de parçalay›versin.” demifl ve kurdun yan›na koflmufl:
“Kurt, kurt, flu koca öküzü yesene:” 
Kurt da:
“Ben taze, k›s›r koyunlar› bile yemiyorum. Ya¤l› diye var›p da koca öküz kemi-

¤ini mi çi¤neyece¤im?” demifl.
Yar›m horoz:
“O zaman ben de seni çoban›n köpe¤ine söyleyece¤im, o da seni kovalaya-

cak.” demifl ve köpe¤in yan›na koflmufl:
“Köpek, köpek, bana kurdu yakalay›ver.”
Köpek:
“Ben a¤am›n koyunlar›n› bile güdemiyorum, bir de k›rda bay›rda kurt mu ko-

valayay›m.” demifl.
Yar›m horoz:
“Seni çobana söyleyeyim de kovalas›n.” demifl ve çobana koflmufl:
“Çoban amca, çoban amca, köpe¤ini dövüversen ne iyi olur. O benim iste¤imi

yerine getirmedi.”
Çoban:
“Haydi ordan, ben senin için köpe¤imi kovalamam da, dövmem de.”
“O zaman ben de seni kepene¤e söyleyip üzerini örttürürüm.” demifl ve kepe-

ne¤e koflmufl:
“Kepenek, kepenek, çoban›n üzerini örtsene.”
Kepenek:
“Ben alaca yerimde yat›yorum, bofluna beni rahats›z etme.”
Yar›m horoz:
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“Ben de seni fareye söylerim, o da seni parça parça eder.” demifl ve farenin ya-
n›na koflmufl:

“Fare, fare, flu kepene¤e parçalasana!”
Fare:
“Ben ya¤l›ca peynirleri tel dolaptan yemeye üflenirken, gidip de yün mü k›rka-

ca¤›m?” demifl. 
Yar›m horoz:
“Öyleyse ben de seni kediye söylerim, kedi de seni parça parça eder.” demifl

ve kedinin yan›na koflmufl:
“Kedi, kedi, fareyi yakalay›ver.” demifl.
Kedi:
“Ben ninemin ala, ya¤l›ca katmerlerini yemeye üflenirken gidip de fareyi mi ko-

valayaca¤›m.”
Yar›m horoz:
“Ben de seni nineye söyleyeyim, o da seni evden kovsun.” demifl ve nineye

koflmufl:
“Nine, nine, kediyi kovsana, fareyi yakalam›yor.”
Ninesi de:
“Seni kahrolas›ca!” demifl ve elinde bulunan ›s›rgan› kediye bir vurmufl. Bunun

üzerine can› yanan kedi fareye, fare kepene¤e, kepenek çoban›n s›rt›na koflmufl.
Çoban köpe¤ini dövünce köpek kurda, kurt öküze, koca öküz suya, su atefle, atefl
de baltaya koflmufl. Balta çam a¤ac›n› kesince çan yere inmifl.

Sonras› m›? Yar›m horoz çan›n› boynuna takm›fl, ard›nda da “t›ng›r t›ng›r” öttür-
meye bafllam›fl. (Alptekin 2005: 278-281).

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 29; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalo¤unda 2032 numarada kay›tl›d›r.

3.2. Tilki ‹le Nene Kar›
Bir varm›fl bir yokmufl evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben anam›n be-
fli¤ini sallar idim. Bu masal› anlat›rken.

Bir nene kad›n varm›fl. Bunun bir de koyunu varm›fl. Bu koyunun sütünü sa-
¤ar, bir sepetin alt›na koyarm›fl. Bir tilki gelip bu sütü içermifl. Bu her gün böyle
devam ediyormufl. Bir gün nene kad›n beklemifl, tilkinin kuyru¤unu kesmifl. Tilki:

“Kuyru¤umu ver.” diye yalvarm›fl. Nene kad›n:
“Git bana sütümü getir ki, kuyru¤unu vereyim.” demifl.
Tilki gitmifl koyuna yalvarm›fl:
“Koyun, bana süt ver. Sütü nene kar›ya vereyim nene kar› kuyru¤umu versin.

Al›p geleyim.” demifl. Koyun:
“Git bana ot getir ki, otu yiyeyim, sana süt vereyim.” demifl. Tilki çay›ra gitmifl:
“Çay›r bana ot ver, otu koyuna vereyim. Koyun bana süt vere, sütü nene kar›-

ya vereyim. Kuyruca¤›z›m› al›p gideyim.” demifl. Çay›r:
“Bana su getir ki, sana ot vereyim” demifl. Tilki çeflmeye gitmifl. Çeflmeye: 
“Çeflme, bana su ver, suyu çay›ra vereyim. Çay›r bana ot vere. Otu koyuna ve-

reyim. Koyun bana süt vere. Sütü nene kar›ya vereyim. Kuyruca¤›z›m› al›p gide-
yim.” demifl. Çeflme:

“Git k›zlar› getir ki, baflucumda oynas›nlar da sana su vereyim.”demifl. Tilki k›z-
lara gitmifl:
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“K›zlar k›zlar, gelin, çeflmeye oynay›n. Çeflme bana su vere, suyu çay›ra vere-
yim. Çay›r bana ot vere, otu koyuna vereyim. Koyun bana süt vere, sütü nene ka-
r›ya vereyim. Kuyruca¤›z›m› al›p gideyim.” demifl. K›zlar da:

“Git bize papuç getir ki, giyinelim de, gidip çeflmede oynayal›m.” demifller. Til-
ki köflgere gitmifl ve ona:

“Köflger, köflger bana papuç ver, papucu k›zlara vereyim. K›zalar gidip çeflme-
de oynaya, çeflme bana su vere. Suyu çay›ra vereyim. Çay›r bana ot vere. Otu ko-
yuna vereyim. Koyun bana süt vere, sütü nene kar›ya vereyim. Kuyruca¤›z›m› al›p
gideyim.” demifl. Köflger de:

“Git bana yumurta getir ki sana papuç vereyim.” demifl. Tilki tavuklar›n yan›na
gitmifl: 

“Aman tavuklar, yaman tavuklar, gut gut tavuklar, bana yumurta verin. Yumur-
tay› köflgere vereyim. Köflger bana papuç vere, papucu k›zlara vereyim. K›zlar gi-
dip çeflmede oynaya. Çeflme bana su vere. Suyu çay›ra vereyim. Çay›r bana ot ve-
re otu koyuna vereyim. Koyun bana, süt vere. Sütü nene kar›ya vereyim. Kuyruca-
¤›z›m› al›p gideyim.” demifl. Tavuklar gidip yumurta getirmifller. Tilkiye vermifller.

Tilki yumurtalar› al›p köflgere vermifl. Köflgerden papuç al›p k›zlara vermifl.
K›zlar gidip çeflme bafl›nda oynam›fllar. Çeflmeden suyu al›p, çay›ra vermifl. Çay›r-
dan ot al›p koyuna vermifl. Koyundan süt al›p nene kar›ya vermifl. Böylece tilki
kuyruca¤›z›n› alm›fl:

“Allah hepinize selamet versin, hepinizden raz› olsun.” demifl. Oynaya oynaya
geçip gitmifl. (Bak›rc› 2010: 722). 

Katalog Yer No: Masal Eberhard-Boratav (EB) tip katalogunda 29; Aarne-Thomp-
son (AaTh) katalo¤unda 2032, 2034 numarada kay›tl›d›r.

MET‹N 4: Z‹NC‹RLEME MASAL - YAPI 2

4.1. Kar›nca 
Geçmifl zamanda adam›n biri yolculu¤a ç›km›fl. Bir dereden geçmek üzereymifl.
Vakit k›fl oldu¤u için su buz tutmufl ve adam›n efle¤inin arka aya¤› kaym›fl, yere y›-
k›lm›fl. Adam, efle¤inin belinin k›r›lmas›na üzülmüfl ve buza bakarak flöyle demifl:

“Ey buz kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Buz:
“E¤er güçlü olsayd›m günefl beni eritebilir miydi?” demifl.
Adam o zaman, günefle bakarak: 
“Ey günefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Günefl:
“Ben güçlü olsam bulutlar benim gözümü kapat›r m›yd›?” demifl. Adam buluta

bakarak:
“Ey bulut kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Bulut:
“Ben güçlü olsayd›m ya¤mur beni delerek geçer miydi?” demifl. Adam ya¤mu-

ra bakarak:
“Ya¤mur kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Ya¤mur:
“Ben güçlü olsayd›m yerin içine girip kaybolur muydum?” demifl. Adam yere

bakarak: 
“Yer kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Yer:
“Ben güçlü olsayd›m, otlar beni yararak ç›karlar m›yd›?” demifl. Adam otlara ba-

karak:
“Ot kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Ot:
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“Ben güçlü olsayd›m inekler beni kopar›p kopar›p yerler miydi?” demifl. Adam
ine¤e bakarak:

“‹nek kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. ‹nek:
“Ben güçlü olsayd›m kurtlar beni yer miydi?” demifl. Adam kurttan sorarak:
“Kurt kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Kurt:
“Ben güçlü olsayd›m avc›lar bana atefl ederler miydi?” demifl. Adam:
“Avc› kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Avc›:
“Ben güçlü olsayd›m, ok att›¤›m zaman fare ve s›çanlar çantam› kesip yerler

miydi?” demifl. O zaman s›çana bakan adam:
“S›çan kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. S›çan:
“Ben güçlü olsayd›m kar›ncalar kula¤›m› çimdikleyip ›s›r›rlar m›yd›?” demifl.

Adam:
“Kar›nca kardefl! Sen kimden güçlüsün?” demifl. Kar›nca:
“Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm, ben güçlüyüm. Dedelerinizin alt› yüz batman

bu¤day›n› alt› da¤dan tafl›y›p getiren, enifltenizin yüz batman bu¤day›n› yedi da¤-
dan tafl›y›p getiren benim. Ben güçlüyüm, ben güçlüyüm, ben güçlüyüm.” demifl.

“Karn›n niçin büyük?” demifl adam.
Kar›nca cevap vererek:
“Ci¤erim güçlü.” demifl. 
Adam “Belin niçin ince?” diye sorunca, kar›nca:
“‹flim zor.” diyerek cevap vermifl. 
Adam:
“Bafl›n niye büyük?” demifl. Kar›nca da:
“Kabiliyetim çok, çal›flmam çok, kabiliyetim çok, çal›flmam çok. Ben güçlüyüm,

ben güçlüyüm, ben güçlüyüm.” demifl. (Bak›rc› 2010: 753). 

Katalog Yer No: Masal, Eberhard-Boratav (EB) ve Aarne-Thompson (AaTh) kata-
loglar›nda tespit edilememifltir. 

MET‹N 5: MECMAÜ’L-LETÂ‹F’TEN GÜNÜMÜZE 
YAfiAYAN MASALLAR 

5.1. Horoz ile Tilki (166 a-168b) 
Kurnaz tilki, köyün d›fl›ndaki bir çöplükte bir horoz görür. Tilkinin gelmekte oldu-
¤unu gören horoz yüksekçe bir a¤aca s›çrar. A¤aç etraf›nda birkaç defa dolaflan til-
ki, müezzin diye hitap etti¤i horoza, namaz vaktinin geçmekte oldu¤unu, e¤er afla-
¤›ya inerse birlikte namaz k›labileceklerini söyler. Çünkü vakit geçmektedir. Ho-
roz da, ilerden baz›lar›n›n gelmekte oldu¤unu, onlar› da beklerlerse cemaat olabi-
leceklerini bildirir. Gelenlerin nas›l bir fley oldu¤unu soran tilkiye cevaben horoz,
yan›nda köpek olan insanlar› tarif eder. Bunun üzerine tilki, abdest tazelemek ba-
hanesiyle kaç›p gider (Sakao¤lu 2007: 198).

5.2. Aslan, Kurt ve Tilki (172 a-172b) 
Birlikte ava ç›kan üç hayvan; geyik, koyun ve horoz avlar. Aslan, avlar›n bölüfltü-
rülmesini kurda teklif eder. O da geyi¤i aslana, koyunu kendisine, horozu da tilki-
ye lay›k görür. Bu tür bölüfltürmeye k›zan aslan bir pençe ile kurdun bafl›n› kopa-
r›r ve ifli tilkiye havale eder. Kurnaz tilki, bunlar› bölüfltürmeyi lüzumsuz buldu¤u-
nu, zira koyunun, yi¤itler ülkesinin hükümdar› ve iyilikler meydan›n›n flehsuvar›
olan aslan›n sabah kahvalt›s›, geyi¤in ö¤le yeme¤i ve horozun da çerezi oldu¤unu
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söyler. Bu tarz bölüfltürmeyi nereden ö¤rendi¤ini soran aslana tilki, kurdun bafl›n-
dan ve akan kan›ndan ö¤rendi¤ini söyler (Sakao¤lu 2007: 200).

MET‹N 6: ‹BN‹ S‹NA VE MASAL 
Vaktiyle iki talebe varm›fl. Birisinin ismi Ebu Ali Sina, di¤erinin ismi ise Ebulha-
ris’mifl. Bu kardefller çok ak›ll› kiflilermifl. Bunlar okula gidiyorlar ve sekiz yafl›nda
bütün ilimleri ö¤reniyorlar. Ebu Ali Sina, Ebulharis’in küçü¤üymüfl. Bunlar öyle
tahsil görüyorlar ki, üzerine oturduklar› minderin alt›na bir sigara kâ¤›d› konulsa,
minderin afla¤› yukar› yükselmifl oldu¤unu bilirlermifl. Bu kardefllerin zeki oldu¤u-
nu herkes biliyor.

Zaman geçiyor, bunlar›n yafl› ilerliyor. Bir gün Ebulharis, Ebu Ali Sina’ya diyor ki:
“Birader biz gidelim, bir parça da ‘Fesuras’ ma¤aras›nda sihir ilmi görelim.” Bu-

hara’da ‘Fesuras’ ma¤aras›nda sihir ilmi varm›fl. ‹ki kardefl o ma¤araya gitmeye ka-
rar veriyorlar. Ebulharis, Ebu Ali Sina’ya diyor ki:

“Birader ora bir gün aç›l›r, bir sene kapal› kal›r, biz orada ne ile vakit geçirece-
¤iz?”

“Ben ottan hap yapaca¤›m, mercimek büyüklü¤ünde, bu hap 24 saat ekmek ve
su vazifesini görecek.” Ondan sonra 365 tane hap yap›yor ve kardefline veriyor.
365 tane de kendi cebine koyuyor ve ‘Fesuras’ ma¤aras›na giriyorlar. Ma¤arada bir
y›l sihir ilmi görüyorlar. Bu ma¤araya girerken yanlar›nda bir flifle so¤an suyu ve
bir beyaz defter götürüyorlar. Günefle tutuldu¤u vakit so¤an suyu okunurmufl. ‹ki
kardefl bu ma¤arada bir y›l kal›rlar. Tabi bunlar t›rafl olmay› unutmufllar. Saçlar›, sa-
kallar› bir birine kar›flm›fl, bir y›l ma¤arada hapla idare ettikten sonra bunlar ma¤a-
radan ç›karlar. Bunlar ç›kt›klar›nda bunlar› vahfli hayvan diye yakalarlar ve padifla-
h›n huzuruna ç›kar›rlar. Padiflah bunlara sorar:

“Sizin bu vaziyetiniz ne?”
“Eee... ne var, insan›z.”
“Nereden geldiniz?”
“Ma¤aradan.”
“Yok, siz senelerce bir yerde kalm›fls›n›z, t›rafl olmam›fls›n›z, siz bir yerde giz-

liymiflsiniz.”
Padiflah, bunlara hüküm vermek isterken o s›rada Ebu Ali Sina: 
“Acaba ben bu sihir ilmini bofluna m› ö¤rendim?” der ve dua okumas›yla birlik-

te deniz meydana gelir, padiflah ve halk›n›n üzerine taflar. Halk ve Padiflah:
“Aman Allah’›m gittik.” filan derlerken, kardefller de birer bal›k olurlar ve deni-

ze dalarlar. Bunlar›n birisi denizde peri memleketine gider. Di¤eri ise Orta Asya k›-
tas›nda ç›kar. Ebu Ali Sina Orta Asya’ya, Ebulharis ise peri memleketine ç›kar.

Ebu Ali Sina Orta Asya’da gezerken “Ali Helvay› Hurucu” isminde bir helvac›-
n›n dükkân›na var›r. Dervifl suretinde olan Ebu Ali Sina helvac›ya der ki:

“Bizim arkadafllar senin iyi bir insan oldu¤unu bana anlatt›lar.” 
“Get yahu, belki benden daha iyi yapanlar vard›r, el üstünde el vard›r. Belki

benden üstad olan vard›r, ben sizden fikir almak isterim.”
Ebu Ali Sina bu adam›n misafiri olur ve evinde yatar. Gece vakti oldu¤u zaman:
“Amca kalk, benim helva yapacak zaman›m geldi.”
“Yat kardeflim, ben çabuk yapar›m, merak etme.”
“Aman amca ne de¤ilsin, hele bir kalk benim flimdi müflterilerim gelir. “
“Ben çabuk yapar›m.” filan derken Ebu Ali Sina da kalkar, beraberce helva tefl-

kilat›n› kurarlar. Ebu Ali Sina Helvac› Ali’ye der ki:
“Helva ol bakay›m,”
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“Vay Allah belan› versin, böyle mi olacak?”
Bunun üzerine Ebu Ali Sina, Helvac› Ali’ye dirse¤ini vurmas›yla Ali alt› ayl›k

peri memleketine gider. Ebu Ali Sina de¤ne¤e ‘avsun’ okur. Ayn› Ali dükkâna ge-
lir. Yine helva yap›l›r, dükkân aç›l›r. Ebu Ali Sina ile Helvac› Ali beraber çal›fl›r-
lar. Fakat as›l Helvac› Ali alt› ayl›k peri memleketindedir. O, peri memleketinde
dil bilmedi¤i için çok periflan olur. Bir gün peri memleketinden birisi Helvac›
Ali’ye sorar:

“Sen bir yabanc›s›n, bu memleketin adam›na benzemiyorsun, sen kimsin? “
“Sorma arkadafl, bir ihtiyar helvac›ym›fl, geldi, evimde misafir oldu. Gece kal-

d›rd›m, “Ben çabuk yapar›m, sen üzülme.” filan derken “helva ol bakay›m!” deme-
siyle bana bir dirsek vurdu, ben bu memlekete düfltüm.”

“Pekiyi, nerelisin?”
“Ben Orta Asya’dan›m.”
“Orta Asya neresi?”
“Buraya alt› ayl›k yol.”
“‹yi, sen gideceksin, peri padiflah›n›n huzurunda Ebulharis isminde bir flah›s

var. Böyle ifllerin erbab›, seni memleketine ancak o atabilir. Ondan baflka kimse
götüremez.”

Helvac› Ali hemen peri padiflah›n›n huzuruna ç›kar, Ebulharis’i bulur ve der ki:
“Aman üstad›m, ben böyle böyle bir flah›sa denk geldim, beni bu diyarlara att›.”

“Ha o benim birader, benim hocam, küçü¤üm ama o benim hocam. Ona Ali Si-
na derler. Vard›¤›nda a¤abeyin peri padiflah›n›n memleketinde e¤lefliyor, çok sela-
m› var de.” der. Ve sorar:

“fiimdi gitmek istiyor musun?”
“Evet istiyorum.”
“Beri gel.”
Gözüne kudret sürmesini dokundurmas›yla beraber, bir de gözünü açt› ki hel-

vac› dükkân›nda. O zaman dervifl (Ali Sina) öteki Ali’yi kaybeder. Ali bir baksa ki
dükkânda, terekte helva kasada para. Kofluyor anas›n› buluyor, onu kucakl›yor:

“Aman anam beni çok mu özledin, çok mu a¤lad›n?”
“Ali, içtin mi? fiimdi yataktan kalkt›n.”
Babas›na var›p onu kucakl›yor:
“Baba ben kaybolal› çok mu a¤lad›n?”
“O¤lum sen nere gittin, sen içtin mi, dellendin mi?”
K›sacas› onun kayboldu¤undan hiç kimsenin haberi olmuyor.
Ali peri ülkesinde kald›¤› vakit, peri padiflah›n›n k›z›na âfl›k olur.
Ebulharis’in yan›nda iken o k›za gönül ba¤lar. Ali döndükten sonra dervifle der ki:
“Üstad›m, ölünceye kadar sana hiç bir fley yok, burada yiyip içip yatacaks›n, fa-

kat flu peri padiflah›n›n k›z›n› da bana getireceksin.”
Ebu Ali Sina bir ‘avsun’ okuyarak, an›nda k›z›n yan›na Ali’yi gönderir. Hemen

an›nda da geriye k›z ile beraber derviflin yan›na gelirler.
Bu defa peri padiflah›n›n yan›ndaki Ebulharis’e derler ki:
“Aman k›z kayboldu” Ebulharis bir ‘avsun’ okur, k›z hemen geri gelir. Böylece

k›z bir orada, bir burada balon gibi uçup durur. Bu ‘avsun’dan kurtulmak için bir
odan›n içerisini samanla doldururlar, üstündeki yak›c› maddeleri hemen atefllerler.
Böylece Ali’nin gözündeki kudret sürmesi hemen silinir. Böylece Ali’nin gerçek si-
mas› ortaya ç›kar. Fakat Ebu Ali Sina, Ali’nin kolundan tutmas›yla birlikte Ali bir
jandarma olur. Onu yakalamak isteyen jandarma onu iteler. Ali’ye kimin sahip ç›-
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kaca¤› belirsiz olur. Onlar bu flekilde u¤rafl›rlarken ihtiyar derviflin bu iflten haberi
olur ve s›k›nt›da olan Ali’nin elinden tuttu¤u gibi onu götürür.

Ebu Ali Sina (dervifl) bir gül yapar ve onu peri padiflah›na gönderir. Peri padi-
flah› koklad›¤› vakit ölür. Ebulharis koklar, o da ölür. Ali bunlar›n ölümünden son-
ra da k›z› al›r gelir. Ali peri padiflah›n›n k›z› ile evlenir.

Bir gün Ali lokantac›ya gider ve orada yemek yemek ister. Lokantac›ya der ki:
“Benim dil bilmez hizmetçi bir ahraz›m var. Avucunun içerisine alt›n› b›rak›r›m,

yemek tenceresini eline veririm. ‹flte bugün bana davar parças› [kellesi] getirecek-
sin, yeyece¤im. Alt›n› avucundan alsam yine konuflmaz. (Okudu¤u da bir siyah
odun parças›d›r.) Bu her gün gider gelir, alt›nlar p›r›l p›r›l parlar, 29 alt›n oldu¤u
için 29 kelle yedi¤imi anlad›m, o paray› hiç harcamam›fl oldu¤unu anlad›m.

O paradan hiç harcamam›fl. Bütün al›flverifli kendi paras›ndan yapm›fl. Bir gün
para yetiflmeyince lokantac› diyor ki:

“Ulan flu paradan harcayay›m.” diyor. Bir de alsa baksa ki bir sürü ‘t›ng›r’ eski
para.

“Eyvah, cin midir, fleytan m›d›r?” deyip kepçeyi çekip can s›k›nt›s› ile Ali’ye sal-
d›r›r. O arada Arap gelir, ona kepçeyi vurmas›yla Arap lokantan›n ortas›nda ölür.
O s›rada hemen dervifl gelir:

“Niye öldürdün benim hizmetçimi?”
“Sen niye bana t›ng›r para verdin, alt›n diye kand›rd›n?”
“Yahu haydi t›ng›r para verdim, bu adam›n suçu ne idi de öldürdün?” 
“‹flte can s›k›nt›s›yla bir vurdum öldürdüm.”
Nihayet adam gidiyor ve hâkime davac› oluyor:
“Bu lokantac› benim hizmetçimi öldürdü.”
Geliyorlar bak›yorlar lokantan›n ortas›na, gerçekten ölmüfl. Ortada simsiyah bir

adam yat›yor. O anda lokantac› hâkime diyor ki (Asl›nda hâkim lokantac›ya diyor):
“Sen niye vurdun bunu?”
“Yahu böyle böyle oldu, bu cin mi, fleytan m›, bunun satt›¤› adam kellesi, ba-

na gönderdi¤i hep adam kellesi. Benim seslenmedi¤ime ne bakars›n›z, isterseniz
geçin lokantadaki yemek kaplar›n› kontrol edin.” diyor.[Bu konuflman›n ikinci ya-
r›s› Ebu Ali Sina’ya aittir].

“Ulan öyle bir ifl mi olur. Gidin lokantaya bir bak›n?”
Açm›fllar ki kimi ak sakall›, kimi delikanl› o¤lan kafas›, kazanlarda kaynayan da

hep adam kellesi.
“Aman, derviflin sözü sahihtir, esast›r, bak›n hep delikanl› ve ihtiyar adam kel-

lesi kayn›yor kazanda.” Hâkimler hemen buna idam karar› veriyor. Adam bu sefer
a¤l›yor, yalvar›yor:

“Aman yahu etmeyin, gitmeyin, memlekette hiç adam kayboluyor mu? Ben bu
kafalar› nerede bulup piflirece¤im?”

Adam› dara¤ac›n›n köküne götürüyorlar. Bu sefer dervifl diyor ki:
“Bir daha yoklan, belki iyi tan›mam›fls›n›zd›r.”
Gelseler bir de baksalar ki bak›rda kaynayan›n birisi çebiç kafas›, di¤eri keçi

kafas›. Yanlar›ndaki dervifle bakarlar, onlar da kaybolmufllar. Ararlar sonunda hel-
vac› dükkân›n›n önünde oturur bulurlar.

“Gönderin polisleri, flu adam› al›n getirin, bu ne biçim adamm›fl” diyor hâkim.
Polisler gidiyor ve dervifle diyorlar ki:

“Haydi seni hâkim istiyor.”
“Ben gitmem.”
“Nas›l gitmen?”
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Polisler kolundan bir tutuyorlar, kolu kökünden ç›k›yor.
“Aman kolum, kolumu söktünüz” filan derken beraber polisler ç›kan kolu b›ra-

k›p kaç›yorlar, var›yorlar hâkime:
“Hâkim bey, gelmedi, kolundan tuttuk, kolu kökünden söküldü, elimize geldi,

biz de kolunu üzerine att›k, kaçt›k.”
“Ayaklar›ndan tutun bakay›m.”
Aya¤›ndan tutarlar, aya¤› çattan ç›kar, bacaktan ç›kar; bir türlü olmuyor. Var›-

yorlar hâkime anlat›yorlar. Hâkim diyor ki:
“Bir harar [çuval], telhis [ince dokunmufl çuval] götürün, parçalar›n› tüm içerisi-

ne kat›n, hepsini al›p gelin; bu ne biçim adamm›fl bir görelim.”
O arada polisler geliyor. Bir tehlis getiriyorlar. Kolundan tutuyorlar kolu kopu-

yor, onu tehlisin içerisine at›yorlar. Aya¤›ndan tuttuklar› vakit o kopuyor, onu teh-
lisin içerisine at›yorlar. Boynundan tutuyorlar, boynu kopuyor, onu tehlisin içerisi-
ne at›yorlar. Bu parçalar› polisin birisinin s›rt›na kald›r›yorlar ve hâkimin dairesi-
ne götürüyorlar:

“Ne oldu?” 
“Getirdik. “
“Aç›n bakay›m içini?”
Bir de açsalar baksalar ki, içinde bir kara köpek. Ç›karken beraber hâkimin ve

oturanlar›n üzerine sald›r›yor. Köpe¤in korkusundan herkes girecek bir delik ar›yor.
“Allah belas›n› versin, biz bunun ne oldu¤una hiç ak›l erdiremedik.”
Böylece bu hikâye burada sona eriyor (Sakao¤lu 2007: 178-182).

Derleme Hakk›nda: Ali Berat Alptekin taraf›ndan 20 A¤ustos 1980’de Mersin ili-
nin Silifke ilçesinin Sar›ayd›n köyünde fiükrü Gür’den derlenen metin verilmifltir.
Kaynak flahs›m›z 1913 do¤umlu olup masal› day›s›ndan ö¤renmifltir. Eski ve yeni
yaz›y› da bilen fiükrü Gür, 1981 y›l›nda vefat etmifltir. Anlatman›n en önemli özelli-
¤i dikkati ölçmesidir. E¤er anlatmay› dikkatli okumazsak anlafl›lmas› zor olacakt›r. 

MET‹N 7: ‹NC‹L‹ ÇAVUfi FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER

7.1. ‹rade Bugün; Ama Vazife Üç Senelik
Bir gün padiflah, kendisini çok iyi güldüren ‹ncili’ye; 

“Senden üç senedir çok memnunum, bugünden itibaren maafl›na bir misli zam
yap›yorum.” der.

‹ncili, yeri öperek teflekkür ettikten sonra;
“Allah saltanat›n›z› daim buyursun. Mademki üç senedir memnunsunuz, niçin

bugünden itibaren zam irade buyuruyorsunuz?” deyince, padiflah; 
“‹rade bugün.” cevab›n› verince ‹ncili de;
“‹rade bugün ama vazife üç senelik!..” deyiverir.

7.2. Yemek Memek
Padiflah, bir gün ‹ncili Çavufl’a sorar: 

“Kuzum ‹ncili, yemek memek derler; yemek nedir, memek nedir?”
“Padiflah›m, yemek yüce zat›n›z›n yedi¤i, memek de biz kullar›n›z›n yedi¤idir.”
Padiflah tekrar sorar:
“Kürk mürk derler, o ne?”
“Efendimiz, kürk padiflah›m›z›n giydi¤i, mürk biz kullar›n giydi¤idir.”
Padiflah, son bir soru daha sorar: 
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“Ya padiflah madiflah?”
‹ncili, hiç çekinip korkmadan cevap verir:
“Padiflah, yüce atalar›n›z; madiflah da yüce zat›n›z!”

7.3. ‹ncir
Ac›mas›zl›¤› ve zalimli¤i ile ün yapm›fl bir vezir, kona¤›n›n büyük bahçesini düzen-
lettirmektedir. Kocaman bir incir a¤ac›n› bahçenin görüntüsünü bozuyor diye sök-
türmek ister. Bir rastlant› sonucu bahçede bulunan ‹ncili Çavufl bunu duyunca ve-
zire flöyle der:

“B›rak›n›z, incir a¤ac› yerinde dursun efendim!”
“Niçin?”
“Nas›l olsa bir gün birinin oca¤›na dikersiniz!” 

7.4. Mars›k Üflüyorum
‹ncili, henüz saraya girmeden önce ara s›ra ziyaret etti¤i Darüssaade A¤as› (K›zlar
A¤as›) Cafer A¤a’y› görmek için bir gün dairesine gider. Vakit temmuz ay› olup ha-
va da çok s›cakt›r. Bu aylarda sivrisineklerin de çok olmas›ndan dolay› k›zlar a¤a-
s› köfle minderi üzerine uzanm›fl, elinde bir yelpaze oldu¤u hâlde uyuyakalm›flt›r.
Ancak sivrisinekler, A¤a’ya bir türlü rahat vermez. Bunu gören ‹ncili der ki:

“A¤a hazretleri! ‹zin verirseniz yelpazeyi bendeniz sallayay›m da siz rahat ediniz.” 
“Size zahmet olur!” deyince ‹ncili de;
“Hay›r efendim, hizmetiniz benim için zahmet de¤il rahmettir.” der. 
K›zlar a¤as› bu iyili¤in alt›nda kalmak istemez:
“O hâlde teflekkür ederim. Biraz istirahat etmek istiyordum.”
Bunun üzerine ‹ncili, yelpazeyi alarak Darüssaade A¤as›’n›n uzand›¤› minderin

bir kenar›na oturarak sinekleri kovmaya bafllar. Biraz sonra kap› aç›l›r, vezirlerin-
den biri içeri girer. ‹ncili’yi bu hâlde görünce sorar:

“Ne yap›yorsun ‹ncili?”
“Efendim, mars›k üflüyorum!”
Bu cevab› kap›n›n aç›ld›¤› s›rada uyanm›fl olan Cafer A¤a da duyar ve hemen

hiddetle yerinden kalk›p yelpazeyi ‹ncili’nin elinden alarak ona karfl› kalbinde bir
kin ba¤lar. Padiflah›n nedimi ve musahibi oldu¤u s›rada K›zlar A¤as›’n›n ‹ncili’ye
düflman olmas›n›n sebeplerinden biri de bu “mars›k [kömür gibi, simsiyah] üflüyo-
rum!” sözüdür.

MET‹N 8: BEKR‹ MUSTAFA FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER 

8.1. Yaver Olur
Bir ara Bekri evinde çok say›da hayvan beslemektedir. Bu hayvanlar bütün ‹stan-
bul’un diline destan olur. Bekri, Hint’ten bile hayvan getirtmifltir. O s›ralarda da
Bekri, kaptan paflan›n göz bebe¤idir. O ne söylerse kaptan pafla iki etmez. 

Bir gün Bekri’yi kona¤›na davet eder. “Yahu, sende cins cins tavuk var nas›l ol-
sa. Biliyorsun, ben de tavu¤a merakl›y›m. Bana en iyi cinsinden yumurtalar getir.
Konaktaki tavuklar› kuluçkaya yat›raca¤›m.” 

Bekri; “Bafl üstüne! Emredersiniz,” deyip ertesi gün on tane yumurta alarak pa-
flan›n kona¤›na gelir. Pafla, buna çok memnun olur. Getirilen yumurtalar› kuluçka-
ya yat›rt›rlar. Bir süre sonra civcivler ç›kar. Fakat içlerinden birisi çok tuhaft›r. Bü-
yüdükçe ayaklar› uzar, burnu sivrilir. Bir gün pafla, Bekri’yi tekrar kona¤›na davet
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ederek bu tuhaf hayvan›n nas›l bir nesne oldu¤unu sorar. Bekri, elinde olmadan
kahkahalarla güler: 

“Pafla hazretleri bu leylektir.” der. 
Pafla flaflk›na döner. Bekri, hiç istifini bozmadan aç›klar:
“Getirdi¤im yumurtalardan bir tanesi leylek yumurtas› idi.”
“Peki, ben bu leylek yumurtas›n› ne yapacakt›m?”
“Yavru yapacakt›n›z!”
“Peki, flimdi ben bu leylek yavrusunu ne edece¤im?”
“Saraya gönderin!”
“Sarayda leyle¤i ne yapacaklar?”
Bekri, bir kahkaha atar:
“Yaver yapacaklar efendim!..”
“Yaver mi?”
“Evet, yaver yaparlar.”
Bu defa da pafla gülmeye bafllar. Çünkü o zamanda saraya öyle yaverler al›n-

m›flt›r ki bunlar bir ifle yaramad›klar› gibi saray›n itibar›n› da zedelemektedirler.
Çünkü yaverler; bilgisine, irfan›na göre de¤il, ele güne gösterifl olsun diye en uzun
boylu adamlardan seçilmifltir. Bu hâl padiflah›n kula¤›na kadar gider. Padiflah,
Bekri’yi huzuruna ça¤›r›r:

“Söyle bakal›m, bizim yaverler leylekten farks›z m›?” diye sorar.
Bekri de uzun boylu olanlar›n kabiliyetsizli¤inden, halk aras›nda dolaflan dedi-

kodulardan padiflaha duyduklar›n› arz eder. Bu aç›klamalardan çok memnun ka-
lan padiflah Bekri’ye bol bol ba¤›flta bulunur. Bir daha saraya gelifligüzel adam
al›nmamas› için gerekli emri verir.

8.2. Kelin Külah› 
Kelin birisi hamamda külah›n› kaybeder. Hamamc›lara ba¤›r›p ça¤›rarak ille de kü-
lah›n›n bulunmas›n› ister.

Hamamc›, adam› bafl›ndan savmak için: 
“Sen yalan söylüyorsun arkadafl! Buraya geldi¤inde kafanda hiçbir fley yoktu!” 
Bu s›rada orada bulunan ve bu haks›zl›¤a art›k dayanamayan Bekri Mustafa, kel

adam›n bafl›n› göstererek flöyle konuflur:
“Baksan›za yahu, bu bafl buraya hiç külahs›z gelir mi?”

8.3. Fatiha 
Bekri Mustafa, yine bir gece körkütük sarhofl olur. Karacaahmet Mezarl›¤›’ndan ge-
çerken yüksek sesle bir nara atar. Bu s›rada oradan geçmekte olan devriyeler, onu
yakalay›p karakola götürürler. Asesbafl› (gece bekçilerini bafl›) k›r sakall›, yafll› bir
adamd›r. “Söyle bakal›m, ne yap›yordun mezarl›kta?” 

Bekri, hiç istifini bozmadan karfl›l›k verir: 
“Fatiha okuyordum!” 
Asesbafl› hiddetlenir:
“Nara atmak, Fatiha okumak m›d›r?” 
“Hay›r efendim! Fakat o mezarda yatan ancak bundan anlard›.”
Bu karfl›l›k oradakilerin o kadar hofluna gider ki Bekri’yi serbest b›rak›rlar.

8.4. Hakl› Bir ‹tiraf 
Bekri, bir gün Bal›kpazar› meyhanelerinden birinde içmektedir. Birdenbire, fazla
kaç›rd›klar› için ne yapt›klar›n› bilmeyen iki sulu sarhofl aras›nda hiç yoktan kavga
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ç›kar. Bekri, hemen aya¤a kalkarak aralar›na girer. Bu s›rada kavgac› sarhofllardan
birinin att›¤› tabak Bekri’nin bafl›na gelir. Bunu gören meyhaneci, hemen Bekri’nin
yan›na koflar:

“Aman Bekri, beynine bir fley oldu mu aslan›m?”
Bekri Mustafa, flu karfl›l›¤› verir:
“Zaten beynim yok ki! Olsayd› flu iki sarhoflun aras›na hiç girer miydim?”

8.5. Terazi ve Dirhemler 
Bekri Mustafa’n›n oturdu¤u mahallede bir bakkal vard›r. Herkes, onun elinin uzun-
lu¤undan söz eder, bin türlü hile ile ifl yapt›¤›n› bilir. Bekri, bir gün bakkal›n ma-
sum bir hâlde elleri çenesinde düflündü¤ünü görür:

“Hayrola bakkalbafl›, ne düflünüyorsun gene?”
Adam, bafl›n› kald›r›p Bekri’ye cevap verir: 
“Sorma a¤a, sorma!.. Kör olas› h›rs›zlar gece dükkân›ma girip teraziyle dirhem-

leri çalm›fllar!”
Bekri Mustafa, b›y›k alt›ndan gülerek flunlar› söyler:
“Vah vah, çok üzüldüm! Desene sana çalacak bir fley b›rakmam›fllar...”

8.6. Buyurun Cenaze Namaz›na!
Sultan Murad, bir gün k›l›k de¤ifltirerek dolafl›rken Bekri Mustafa’n›n demlendi¤i
yere gelir. O da oturup sohbete ve onlarla beraber içmeye bafllar. Bekri, bir ara ye-
ni gelene sorar:

“Hofl geldin a¤a, ad›n› ba¤›fllar m›s›n?”
“Hofl bulduk! Ad›m Murad, ya senin ad›n ne?”
“Bana ad›yla san›yla Bekri Mustafa derler! Sana kim derler?”
“Bana da Sultan Murad derler!” deyince Bekri’nin a¤z›ndan flu sözler dökülüverir:
“Buyurun cenaze namaz›na!..”
Padiflah, bu samimi davran›fl ve nükteli söz üzerine gülmeye bafllay›p Bekri’yi

affeder.

MET‹N 9: KEM‹NE FIKRALARINDAN ÖRNEKLER 

9.1. Ben De ‹çindeydim
Bir akflamüstü, Kemine üzerine gocu¤unu al›p komflular›yla çene çalma¤a gider.
Ama kap›ya gelince aya¤› kay›p yere yuvarlan›r. Kemine hemen aya¤a kalk›p du-
rumu sezdirmeden içeri girer. Selam verince arkadafllar› sorar:

“Molla Kemine, kap›dan düfltün mü?”
“Yok yahu, düflmedim. Fakat biraz evvel kap›da gocu¤um yere düfltü.”
Arkadafllar› tekrar tak›lma¤a devam eder:
“Gocu¤a göre fazla gürültü ç›kt› yahu.”
Bunun üzerine Kemine der ki:
“Çünkü gocuk yere düfltü¤ü zaman ben de içindeydim.” (Azmun 1966: 67).

9.2. Yorgun Gelen Misafirdir
Kemine birine misafir olur. Eve girdi¤i s›rada evde bir çeflit et yeme¤i olan çekdir-
me piflirilmektedir. Ancak evin kad›n› yemekten Kemine’ye ikram etmekte gönül-
süzdür. Onun erkence gitmesini sa¤lamak için içeriden seslenir:

“Tok keçinin etidir, gelen ayda da piflmez.”
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Ev sahibinin kendisini evden uzaklaflt›rmak istedi¤ini anlayan Kemine laf›n al-
t›nda kalmadan cevab›n› veriverir:

“Ay, yorgun arg›n gelen misafirdir, alta ayda da gitmez.” (TDTEA 10 TTE, An-
kara 1998: 68)

MET‹N 10: ESENPULAT FIKRALARINDAN ÖRNEKLER

10.1. Alt› Polat Üstü Polat 
Esenpolat, bir gün trenin çi¤neyip öldürdü¤ü bir devenin aya¤›n› sürüyüp gelirken
karfl›s›na bir molla ç›kar: 

“Ey Esenpolat, bu eti niçin sürüyorsun? Bu haramd›r.”
Can› s›k›lan Esenpolat da; 
“Ay ahmak; bunun alt› polat (demir), üstü polat, yiyecek olan Esenpolat. Nere-

den ç›kt› bunun haraml›¤›?”

10.2. Testin Senden Cimriymifl
Esenpolat ile kar›s› a¤aya misafir olurlar. Ancak a¤a onlara bir fley ikram etmez ve
aç olarak yatarlar. Esenpolat ile kar›s› kald›klar› odada etraflar›na bak›n›rlarken
ya¤l› bir testi görürler. Esenpolat hemen testiye yap›fl›r; fakat ne testiyi kald›rabilir,
ne de elini kurtarabilir. 

Ertesi sabah bu ifl ortaya ç›k›nca a¤a, Esenpolat’a a¤›r sözler söyler. Bunun üze-
rine dayanamayan Esenpolat da; 

“A¤a, akflam bir fley yemeden yatt›¤›m›z için biraz karn›m›z› doyurmak istedik.
Fakat testin senden de cimri ç›kt›. Elime nas›l yap›flt›ysa öyle kald›. Yoksa bunu
kimse duymayacakt›.” deyiverir.

MET‹N 11: AHMET AKAY FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER 

11.1. Buhar›n›n Hakk› 
Bir gün Ahmet Akay çok ac›k›r. Ancak evinde kurumufl bir parça ekme¤inden bafl-
ka yiyece¤i yoktur. Ne yapmal›? Özenbafl kahvesine girer. Baksa ki kahveci kahve
piflirmektedir. Ahmet Akay var›p ekme¤ini biraz kahvenin buhar›na tutar. Ekmek
biraz yumuflar. Yiyip bitirir ve ç›kacak olur. O zaman kahveci onu durdurur.

“Paras›n› vermeyecek misin?”
“Ne için para verece¤im?”
“Kahvenin buhar›ndan faydaland›¤›n için.”
“Buhar da sat›l›yor mu yoksa?”
“Dünyada her fley sat›l›r.”
O zaman Ahmet Akay cebinden içinde befl alt› kapi¤i olan torbac›¤›n› ç›kar›p

kahvecinin kula¤›n›n dibinde sallar ve:
“ Bunun sesi senin kahve buhar›n›n hakk›d›r.” der.

11.2.  Her Bir Kavgam›z Böyle Olsun 
Ahmet Akay’›n cebinde bir kuruflu bile kalmaz. O, epeyce düflünüp tafl›nd›ktan
sonra kahveye girip flöyle der:

“Dinleyiniz, cemaat, sa¤ iken beni bilenler, görenler iflitiniz! Ben açl›ktan öl-
düm, flimdi beni y›kamak gerek. Onun için ise para laz›m. O paran›n onda birini
önceden, bugün bana veriniz!”
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Ahmet Akay’a yemek verirler. O, yiyip doyduktan sonra, cenaze merasimini bir
daha erteler.

‹kinci gün Ahmet Akay’›n içini yine kediler t›rmalamaya bafllar. Özenbafl kah-
vesinde ise cebinde para olanlar için kebap piflirilir, çibörek haz›rlan›r. Bu yemek-
lerin yüz çeflit kokusu Ahmet Akay’›n burnuna gelir.

Ahmet Akay para bak›m›ndan fakir olsa da, ak›l bak›m›ndan zengindir. O, bu-
nun da çaresini bulur.

Han›m›n› ça¤›r›r: “Dinle, Ayfle fierfeci¤im, der, ben iyi bir dayak al›p seni kova-
lar›m, sen de a¤layarak kaçars›n....Do¤ru kahveye var›r, ziyafet verenlerin aras›na
kar›fl›rs›n, sonra onlardan yard›m istersin. Kahvecinin zenginler için donatt›¤› sof-
ran›n bafl›na geçip otur, sonra ne olaca¤›n› görürsün.”

Öyle de yaparlar. Ahmet Akay kal›n bir k›z›lc›k sopas›n› eline al›p Özenbafl’›n
soka¤› boyunca han›m›n› kovalar. Han›m› ise yol boyu “Kurtar›n›z” diye ba¤›ra ça-
¤›ra do¤ru kahveye ulafl›p içeriye girer. Onun peflinden kudurmufl bir aslan gibi
Ahmet Akay görünür. Kar›s› hala ba¤›rmaktad›r:

“Kurtar›n›z! O beni öldürecek!”
Onun feryad›n› ifliten zengin komflu bey birden sofran›n bafl›ndan s›çray›p kal-

kar da;
“Oy, Allah belan› als›n! Ne oldu!” diye ba¤›r›r. Ahmet Akay ise beyin laf›n› duymu-

yormufl gibi kar›s›na: “E¤er sen beni dinlemezsen, flimdi herkesin önünde...” diyerek
k›z›lc›k sopas›n› kald›r›p beyin bafl›n›n üstünden han›m›na do¤ru at›l›r. Sopa az kals›n
beyin kafas›na de¤ecek olur. Bundan korkan bey, yavafl bir sesle Ahmet Akay’a:

“Vay vay, Allah! Bu kadar öfkelenmek olur mu? Rica ederim, yalvar›r›m, duru-
nuz, biraz dinleniniz. Benimle birlikte sofraya oturunuz.” der.

Ahmet Akay ve han›m› zenginin sofras›n›n bafl›na çökerler. Tam o s›rada biber,
so¤an ve maydanoz ile kavrulan ve buhar› tüten et dolu taba¤› getirip beyin önü-
ne koyarlar. Bunu gören ve yeme¤in lezzetli kokusuna art›k dayanamayan Ahmet
Akay, yine k›p›rdanmaya ve rahats›z olmaya bafllar. Komflu bey onun han›m›na öf-
kelendi¤ini san›p;

“Allah Taala hazretleri ve Muhammed aflk›na söyle bana, niçin bu kadar rahat-
s›zs›n, heyecanlan›yorsun, karfl›nda oturan han›m›na hâlâ diflini biliyorsun?”

Ahmet Akay, beyin söylediklerine kulak asmaz, tabakta tütüp duran etten gö-
zünü alamay›p karfl›nda oturan han›m›na:

“E¤er buraya gelirken seni yolda yakalasayd›m, senin saçlar›na yap›fl›p iflte
böyle kald›r›p yere vuracakt›m.” 

Bu sözleri söyleye söyleye Ahmet Akay iki eli ile et dolu taba¤› kald›r›p, sofra-
n›n o bafl›ndan bu bafl›na, kendi karfl›s›na getirir ve laf›na devam eder. 

“Senin bafl›ndan iflte böyle tutar ve iflte böyle yaparak döndürürdüm...” diyerek
tabaktaki etin en güzel yerine kendine do¤ru çevirir...

Evine döndüklerinde Ahmet Akay han›m›na flöyle der:
“Ayfle fierfeci¤im, bizim bütün kavgalar›m›z böyle geçsin.” (Karadavut 2009:

235-463).

MET‹N 12: MOLLA ZEYD‹N FIKRALARINDAN ÖRNEK 

12.1. Helal Kan-Haram Kan
Lükçün valisi halk› kendine ba¤lamak için bir ziyafet düzenler. Molla Zeydin de
buraya kat›l›r. Ertesi gün Zeydin’in atefli yükselir ve hastalan›r. Bir arkadafl› ziyare-
tine gelir, hal hat›r sorar:
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“Ne oldu Molla Zeydin?”
“Ne olacak, helal kan›ma dün kar›flan haram kan› sindiremedim.”

MET‹N 13: KUYRUÇUK FIKRALARINDAN ÖRNEK

Eflik Görmek
Isabek, Köçörbay ve Boronçu Bazar Turuk’a gitmek için Cumgal’dan yola ç›karlar.
Akflama do¤ru Ba¤›flan’a var›rlar. Geceyi Kuyruçuk’ta geçirmeyi planlarlar. Bu ara-
da Kuyruçuk da birkaç kifliyle evinin yan›ndaki tepede oturmaktad›r. Yolcular yan-
lar›na gelip selam verirler. Kuyruçuk:

“Ee yi¤itler, atlar›n›z yorulmufl, yolcusunuz galiba. Kimsiniz, nereye gidiyorsu-
nuz?” ‹çlerinden biri:

“Afla¤›daki Kulc›¤aç’tan›z. Bazar Turuk’a gidiyorduk. Akflam oldu¤u için sizin
eflikleri görelim, diye döndük, beyim” der.

“‹yi olur. Arzunuz benim efli¤i görmekse, yürüyünüz.” diyerek Kuyruçuk misa-
firleri al›p evine götürür ve kap›y› açarak:

“‹flte bu efli¤im (evim). Has›r›n› bozk›rdan Çilcimbay getirdi. Ay›kman, bunlar›
ördü. D›fl› keçe, Süyümkan dokudu. Karfl›s› tör (baflköfle). Yataklar›n y›¤›ld›¤› yer,
yüklük. Onun karfl›s›ndaki kilim. Arzunuz yerine geldi mi? Hadi yürüyün. Mutfak-
la kazana bakmay›n, güle güle.” der.

Adamlar ne yapacaklar›n› bilemezler; ne ata binip gidebilirler, ne de eve gire-
bilirler. ‹çlerinden biri durumu anlat›nca, Kuyruçuk:

“Niçin çocuk gibi davran›yorsunuz. Niyetinizi do¤ruca söyleseniz ya.” diyerek
onlar› misafir eder (Karadavut 2005: 249-250).

MET‹N 14: BEKTAfi‹ FIKRALARINDAN ÖRNEKLER

14.1. Ahrette Cümbüfl Var
Bektafli’nin biri dergâh›n kap›s›na çömelmifl çubu¤unu çekerken bir cenaze geçer.
Hafifçe do¤rularak cemaatin birine sorar:

“Kim bu?”
“Tambûrî Esad Efendi.”
Az sonra bir cenaze daha görünür. Bektafli yine sorar:
“Bu kim?”
“Ûdî Ali Efendi.”
Biraz sonra bir cenaze daha görünür. Erenler tekrar sorar:
“Bu da kim?”
“Gazelhan Haf›z Efendi.”
Çok geçmeden, Darbukac› Hâz›m’›n cenazesinin geçti¤ini de gören Bektafli,

çubu¤undan derin bir nefes çekip gülümser:
“Desene bu akflam ahrette cümbüfl var!..” (Y›ld›r›m 1976: 88).

14.2. Duas› Makbul De¤il
Dilencinin biri, bir Bektafli dervifline;

“On para ver, sana dua edeyim!” demesiyle Bektafli onlu¤u verip
“Duan› istemem.” der. Dilenci;
“Hay›rl› duam› neye istemiyorsun?” deyince Bektafli;
“Allah’›n yan›nda e¤er duan makbul olsayd›, duay› kendine ederdin de dilenci-

likten kurtulurdun!” der (Y›ld›r›m 1976: 100).
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14.3. Sefere Ç›kaca¤›m 
Baban›n birine;

“Ramazan geliyor, ne yapacaks›n?” demifller.
“Sefere ç›kaca¤›m.” demifl (Y›ld›r›m 1976: 124).

14.4. Lokma Bizimdir 
Aç gözlü, ars›z bir herif bir Bektafli tekkesine dadan›r. Daima yemek zaman›n› kol-
lay›p;

“Sofra Ali’nin, iman›m hu!” diyerek çöküp karn›n› t›ka basa doyurur, savuflur-
mufl. Bu hâlden usanan fakir baba, yine bir gün bu ars›z›n ayn› nakaratla yanaflt›-
¤›n› görünce;

“Erenler, sofra Ali’nin ama, lokma bizimdir.” deyiverir (Y›ld›r›m 1976: 195).

MET‹N 15: ALDARKÖSE FIKRALARINDAN ÖRNEKLER

15.1. Ürün Paylafl›m›
fieytan, Aldarköse’yi bir f›rsat›n› bulup aldatma planlar› kurmaktad›r. Onunla çift-
çilik etmeye karar verir. Anlafl›rlar, o y›l so¤an ekerler. Bir süre sonra Aldarköse
fleytana;

“Arkadafl, gel ürünü flimdiden paylaflal›m.” der. 
Pazarl›¤a bafllarlar. fieytan:
“Ben yerin üstündekini alaca¤›m.” der. Köse de;
“Yer alt›nda kalan› bana yeter.” der. fieytan zaman› gelince aldat›ld›¤›n› anlar. 
Aldat›lmay› kendine yediremeyen fleytan, yeni y›l›n ekin pazarl›¤›nda bu sefer

de alttaki ürünü ister. Ekilen ise dar›d›r. Aldarköse pazarl›¤a çoktan raz› olmufltur
bile.

Zaman› gelip de ürünler toplan›nca alttakilerin bir ifle yaramad›¤›n› gören fley-
tan bir defa daha yenildi¤ini kabul eder (TDTEA 10 TTE 1998: 75).

15.2. Böyle Ayakl› Adam› Aldatmak Olmaz 
Zengin bir adam›n o¤lu babas›na der ki:

“Aldarköse’nin insanlar› kand›rd›¤›n› söylüyorlar. Ama o beni aldatamaz.”
Aldarköse’yi iyi tan›yan babas› o¤lunu uyar›r:
“El içinde senin gibi yi¤it çoktur. O seni de kand›r›r. ‹yisi mi sen git, iflinle u¤-

rafl.” der. 
Fakat o¤lan bu söylenilenlere kulak asmaz. ‹zin alarak Aldarköse’nin yan›na gi-

der. Selamlaflt›ktan sonra sorar:
“Aldarköse dedikleri siz misiniz?”
“Evet, benim.”
“Senin için halk› aldatmakta, kand›rmakta usta diyorlar. Haydi göreyim, beni de

aldat.”
Adlarköse o¤lan›n yüzüne gözüne bakar:
“Baflaramayaca¤›m galiba” demesi üzerine a¤an›n o¤lu çok sevinir. F›rsat› ya-

kalayan Aldarköse ise; 
“Haydi, ayakkab›n› bir ç›kar, aya¤›n› göreyim.” der. 
A¤an›n o¤lu denileni yapar ve aya¤›n› Aldarköse’ye gösterir. Aldarköse de

onun ayaklar›n›n aras›na bakarak;
“Ay, böyle ayakl› adam› ben aldatamam. Sen iyisi mi geldi¤ini yere dön.” der.
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A¤an›n o¤lu sevinçle babas›n›n yan›na var›r:
“Aldarköse beni aldatamaz demedi mi. O beni aldatamad›.” der.
Babas› o¤luna olanlar› sorar. O¤lu da ayakkab›s›n› ç›kard›¤›n›, eline yüzüne

bakt›¤›n› söyler. Bunun üzerine babas› o¤luna der ki:
“Vah, bizi maskara etmiflsin. Eli sadece aldatm›fl, fakat seni hem aldatm›fl, hem

de seninle oynam›fl.” deyip vah vah diyerek üzüntüsünü belirtmifl (TDTEA 10 TTE
1998: 73).

MET‹N 16: MEVLEV‹ FIKRALARINDAN ÖRNEK 

Sema Eden Sarhofl
Bir gün Mevlâna etraf›ndakilerle semadad›r. Derken bir de bakarlar ki aralar›na ka-
r›flan bir sarhofl da dönmektedir. Durumu fark eden semazenler onu kolundan tu-
tup uzaklaflt›rmak isterler. Bu arada küçük bir kavga ç›kar ve sarhofl incitilir. Ola-
y› gören Mevlâna etraf›ndakilere dar›larak;

“fiarab› o içmifltir, sarhofllu¤u ise siz ediyorsunuz.” (Hal›c› 1981: 11).

MET‹N 17: TEMEL FIKRALARINDAN ÖRNEKLER 

17.1. Konuflmam Yasakm›fl 
Temel, otobüste cep telefonu ile konuflmaktad›r. Konufltuklar› çok önemlidir. Yol-
cular Temel’i uyar›r:

“Otobüste cep telefonu ile konuflmak yasakt›r.”
Bunun üzerine Temel:
“Ula Çemal, otopüsün içinde konuflmam yasakmifl. Sen konufl pen dinleyeyim.

(Gökflen: 2002: 297).

17.2. Taksimetre
Temel bir taksiye binmifl. Bir süre gittikten sonra taksiciye; 

“Dur, inecem!” der. Taksici: 
“Duramam fren patlad›!” deyince Temel; 
“Arabay› durduram›yorsan bari taksimetreyi durdur.” deyiverir (Gökflen: 2002:

313).

17.3. Servetimi 
Temel ‹stanbul’a gezmeye gitmifl. Gezerken ac›km›fl ve bo¤azdaki lüks bir lokan-
taya girmifl. Menüye bir göz at›nca, gördü¤ü fiyatlar karfl›s›nda oldukça flafl›rm›fl. 

Garson flaflk›n flaflk›n oturan Temel’e yaklafl›r ve sorar:
“Ne yiyeceksiniz efendim?”
“Pütün servetumi.” diye cevap verir (Gökflen: 2002: 316).

17.4. Dövmek 
Temel’in kar›s› Cemile flark› söylemeyi çok sever. Ama Cemile her flark› söyledi-
¤inde Temel pencereye ç›kar. Bir gün Cemile dayanamaz ve Temel’e sorar:

“Ula Temel, ne içun pen flark› söylerken sen pencereye ç›kaysun?”
“Hiç kar›çu¤um, mahallenun seni tövmetu¤umi anlamalaru içun.” diye cevap

verir. (Gökflen: 2002: 333).
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17.5. Sigara
Temel pencereden komflusu Cemal’e seslenir:

“Cemal, ineklerunun arasinda, lüle, nargile içeni var midur?”
Cemal, ses verir:
“Ula öyle fley olur mi? Yok tabii.”
“Öyleysa ahirun yanayi.” (Gökflen: 2002: 349).

17.6. Son Vagon 
‹lk defa trene binecek olan Temel’e tavsiyede bulunurlar:

“Sak›n trenin son vagonuna binme ha!”
“Niçun?”
“Kazalarda en çok zarar son vagonlarda olur da ondan.”
“Mademki, bunu bileyiler da, niçun son vagonlar› trenlere takayiler?” (Gökflen:

2002: 350).

17.7. fieytana Antraman
Temel bir gölün kenar›na oturmufl, bir ›sl›k çal›yor, bir besmele çekiyormufl. Bu
durumu gören Fadime sormufl:

“Ula Temel, on pefl takikatur öyle ne yapaysun?”
“fieytana antraman yapt›rayrum.” demifl (Gökflen: 2002: 370).

17.8. R Harfi 
Temel yolda giderken yabanc› oldu¤u her halinden belli olan bir adama rastlar ve
Temel’e ad›n› sorar. 

“Hemflerum senin ad›n nedur, da?”
“Temel ama içinde r harfi yok.”
“Hemflerum senin ad›n da zaten r harfi yok ki...”
“Peki, biz ne deduk?”

17.9. Temel ve Muz Kabu¤u
Temel yolda giderken bir muz kabu¤u görmüfl. Bafllam›fl kendi kendine konufl-
maya:

“Tuh, Allah kahretsin, yine düflece¤iz.”

MET‹N 18: KAYSER‹L‹ FIKRALARINDAN ÖRNEKLER 

18.1. Okumam Yazmam Yok Ama Kayseriliyim 
K›tada komutan, okuma bilenlerle bilmeyenleri ay›r›rken, bizim Kayserili de oku-
ma yazmas› olanlar›n taraf›na geçer. Sinirlenen komutan sorar:

“Okuman yazman var m› senin?”
Kayserili haz›rcevap, kendine güven içinde flu cevab› verir:
“Komutan›m, okumam yazmam yok ama Kayseriliyim.” (Tan 2007: 85)

18.2. Övünmek Gibi Olmas›n Diye 
Ö¤retmen, okula gelen yeni ö¤rencilere memleketlerini sorarken, s›ra Kayseriliye
gelince; o “Manisal›y›m” der.
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Bu ö¤rencinin Kayserili oldu¤unu bilen arkadafllar› gülüflürler. Bunun sebebini
soran ö¤retmene çocuklardan biri:

“Arkadafl yalan söyledi, o Manisal› de¤il Kayserilidir” der.
Ö¤retmen Kayserili ö¤renciye sorar:
“O¤lum, Kayseriliymiflsin de neden Manisal›y›m diyorsun?”
Kayserili ö¤renci gayet ciddi bir flekilde cevab›n› kondurur:
“Ha, övünmek gibi olmas›n diye, efendim!..” der. (Tan 2007: 86).

MET‹N 19: KARAKAYALI FIKRALARINDAN ÖRNEKLER

19.1. Ak›ll› Gelin 
Karakayal›lar, köylerindeki sudan içtikleri için ak›llar›n›n noksan oldu¤unu san›r-
lar. Bu sebepten köyün d›fl›ndan ak›ll› bir gelin almay› kararlaflt›r›rlar. Çok geçme-
den köyün d›fl›ndan gelini getiriler. Sonra da yapacaklar› her iflte ona dan›fl›rlar. Bir
hasat mevsimi baflaklar› deveye yükledikten sonra Karakayal›’n›n biri der ki: 

“Bu sene ütme yap›p yemedik, ne yapaca¤›m›z› gelinden soral›m.” der. Gelin de:
“Bundan kolay ne var, deveye yükledi¤iniz baflaklar› yak›n, sonra da ütme ya-

p›p yiyelim.” der.
Öyle de yaparlar ama bu arada baflaklarla birlikte deve de yanmaya bafllam›fl-

t›r. Bunun üzerine ak›ll› gelin bir tafl›n üzerine ç›karak ba¤›rmaya bafllar:
“Karakaya’n›n kara lök, akl›n varsa çamura çök.” der.

19.2. Sakal› Töm Töm Ederdi 
Karakayal›lar›n köyünde de¤irmen olmad›¤›ndan un ö¤ütmek için köyün d›fl›na
giderler. Bu gelifl gidifller kendilerini çok yorar. Çare düflünürler ve köyün merke-
zine de¤irmen kurmaya karar verirler. Bu arada de¤irmentafl› da köyün yukar›s›n-
dad›r. Tafl›n k›r›lmadan tafl›nmas› için çareler düflünürler, en sonunda muhtar›n ka-
fas›n› de¤irmen tafl›n›n deli¤inin içerisine sokmaya karar verirler, sonra da tafl› yu-
varlarlar. Tafl birkaç defa yuvarland›ktan sonra muhtar›n bafl› kopar, gövdesi ise ta-
fla s›k›fl›r. Tafl düze inince hepsi bakarlar ki muhtar›n gövdesi var ama kafas› yok.
Kendi aralar›nda konuflurlar:

“Acaba muhtar›n kafas› var m›yd›?” 
Epey bir düflündükten sonra derler ki:
“Gidelim, kar›s›na soral›m.”
Muhtar›n kar›s›n›n yan›na var›rlar ve:
“Teyze, senin kocan›n kafas› var m›yd›” derler.
Bunun üzerine muhtar›n kar›s›;
“Vallahi kafas› var m›yd›, yok muydu bilmem ama ölemeç içerken sakal› töm

töm ederdi.” der.

MET‹N 20: KONYALI TAYY‹B A⁄A FIKRALARINDAN
ÖRNEKLER 

20.1. Öyleyse Daha Çok Yorgan Geversin 
Yafll›ca biri Tayyip A¤a’n›n dükkân›na girer. Sohbet s›ras›nda hiç düflman› olmad›-
¤›n›, kimseyle kavga etmedi¤ini söyleyen yafll› zat flunlar› ekler:

“Art›k rahat ölebilirim.”
Tayyip A¤a dayanamay›p sorar:
“Çoluk çocu¤un yok mu?”
“Ellerinden öper iki çocu¤um var.”
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Tayyip A¤a istifini bozmadan tafl› gedi¤ine koyuverir.
“Öyleyse daha çok yorgan geversin.”

20.2. O Öleli Çok Olmufltu, Aya¤›n› fiimdi Sallad›
Sohbet s›ras›nda birisinin ölüm haberini iletirler. Bu durum karfl›s›nda herkes Tay-
yip A¤a’n›n da, “Allah rahmet eylesin” demesini beklerken o bambaflka bir ifade
kullan›verir.

“Oooo..., o öleli çok olmufltu, aya¤›n› flimdi sallad›. Siz daha yeni haber al›yor-
sunuz.”

20.3. Haberin Var m›, fiimdi Bir de F›st›ki Renk Ç›km›fl 
Tayyip A¤a Türbeönü’ndeki kaday›fç›lar›n birinin önünde sohbet ederken bir tan›-
d›¤›n›n acele acele geçmekte oldu¤unu görüp seslenir:

“Nereye gidiyorsun böyle acele acele, de¤er mi dünyal›k ifllere üzülmeye?”
Arkadafl› hem gider, hem de cevap verir:
“De¤mez, de¤mez Tayyip A¤a ama acele gitmem laz›m. Hadi eyvallah.”
Tayyip A¤a da onun arkas›ndan ba¤›r›r:
“Bana bak, haberin var m›, flimdi bir de f›st›ki renk ç›km›fl.”

MET‹N 21: fiAMLININ HACI ‹BRAH‹M FIKRALARINDAN
ÖRNEK

Sevapsa ‹çiyon 
fiaml›n›n ‹brahim Efendi’ye sormufllar: 

“‹brahim Efendi, cigara içmek günah m›, sevap m›?”
“Bilmiyon evlat.”
“Peki, niye içiyon?”
“Evlat, ben günahsa yak›yon, sevapsa içiyon.”

MET‹N 22: MUTLU Ç‹V‹T EMM‹ FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER 

22.1. Adam K›zd›rmak 
Çivit Emmi, eski dostu Tevfik Hoca ile yola ç›kar. Bir ara mola verirler. Yolun afla-
¤›s›nda Göksu Irma¤›’n›n kenar›nda iki kifli f›st›k çapalamaktad›r. Tevfik Hoca, Çi-
vit Emmi’ye der ki:

“Çivit Emmi, hele flunlar› bir k›zd›r da gülelim.”
Çivit Emmi de afla¤›ya do¤ru ba¤›r›r:
“Hey ulaaannn!”
“Ne var?”
“Senin yan›ndakine flöyle ederim, böyle ederim.”
Sebepsiz yere küfüre muhatap olan adam fena hâlde k›zar.
Koflsa yetiflemeyecek, onlar da araba var. O da afla¤›dan ba¤›r›r:
“Ben de senin yan›ndakine flöyle ederim, böyle ederim.”
Bu defa k›zma s›ras› Tevfik Hoca’ya gelir:
“Ulan Çivit, nördün?”
“Nörecem Hocam, sen “k›zd›r” dedin, ben de k›zd›rd›m iflte.”
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22.2. Pirzola Yemek 
1974’lerde derlenen bu f›krada, o y›llarda yeni avukatl›¤a bafllayan veya iflini Mut’a
nakleden Avukat Bayram Çerekçi’den söz edilmektedir.

“Çerekçi’nin o¤lu, görüflemiyoruz yahu!”
“Amca ben yaz›hane açt›m.”
“Nerede?”
“Hac› Turan’›n Muhammed’in yerinde açt›m.”
“Eee, sen daha askerli¤ini bitirmemiflsin.”
“Bir ay daha var.”
“O¤lum, sana birinin vekâletini alaca¤›z”
Genç avukat merakla sorar:
“Sa¤ ol amca. Kimdir, necidir?”
“Daha belli de¤il. ‹kisinin aras›n› tak›flt›rd›m. Yar›n nas›l olsa kap›flacaklar.”
“Yani daha dövüflmediler mi?”
“Tabiî, ancak yar›n dövüflebilirler.”
Bu arada yanlar›na gelen imam, genç avukata sorar:
“Ne yap›yorsun?”
“Ne yapay›m, Çivit gene bana pirzola yediriyor, ona gülüflüyoruz.”

22.3. Keçi Kuyru¤u 
Çöçil’in fievki’nin pantolonunun arka k›sm›nda gözle görülen bir y›rt›k vard›r. Bir
muziplik düflünen Çivit Emmi hemen yan›na yanafl›r ve ona belli etmeden panto-
lonun içinde toplanm›fl olan gömle¤inin bir ucunu o y›rt›ktan d›flar› çeker. fievki
aya¤a kalk›p dolaflmaya bafllad›¤› zaman pantolonun y›rt›¤›ndan sarkan gömlek
parças› âdeta bir keçi kuyru¤u gibi görünür. Onu görenler de gülmeye bafllarlar.

MET‹N 23: A⁄INLI ‹B‹K DAYI FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER 

23.1. Azrail de Giremez 
‹bik Day›’n›n evinin duvar›nda resim as›l›ym›fl. Evlerine gelen birisi ‹bik Day›’ya;

“Bu resmi niye duvara ast›n? Eve melek giremez.” deyince ‹bik Day›;
“Bak, bunu iyi söyledin, öyleyse kald›rmayay›m, melek giremeyece¤ine göre

Azrail de giremez.” deyiverir.

23.2. Elman›n Çekirde¤i
Sohbet etti¤i bir müfettifl ‹bik Day›’ya sorar:

“‹brahim Amca, Bursa’da öyle bir elma var ki kula¤›ndan tutup sallay›nca için-
deki çekirdekleri fl›ng›rd›yor.”

‹bik Day› bu, laf›n alt›nda kalacak de¤il ya, hemen cevab› verir:
“O da bir fley mi? Bizde de bir fley var, o ah›rda t›mar edildikçe fl›ng›rdar.”

23.3. Cennet Meyvesi 
‹bik day› kaba¤› hiç sevmezmifl. Bu huyunu bilen arkadafllar› bakal›m ne cevap ve-
recek diye merak ederek sormufllar:

“‹bik, kaba¤› neden sevmiyorsun? Bak kabak cennet meyvesidir.”
‹bik Day› hemencecik cevab› yap›flt›r›verir:
“Öyleyse cennet de methettikleri gibi bir yer de¤ilmifl.”
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MET‹N 24: BOTSALI KARA KÂM‹L FIKRALARINDAN
ÖRNEKLER 

24.1. C›ng›ldakl› Mevlüt
Kurtulufl Savafl› sona erer, Cumhuriyet ilan edilir, bu s›rada Kâmil A¤a da köyde
birkaç arkadafl›yla oturak âlemleri yapmaktad›rlar. Kara Kâmil, askerlik arkadafl›
Abdullah’a:

“Bir gün de senin evde otural›m.” der. 
Abdullah’›n misafir a¤›rlamaya hiç niyeti yoktur ama ne yaps›n. Hem arkadafl›-

n› k›rmamak, hem de avrattan korktu dedirtmemek için anas›na der ki:
“Ana, ben babam›n ruhu için bir mevlüt okutaca¤›m, sen güzel bir yemek ha-

z›rla.” der.
Anas› yemekleri haz›rlar. Misafirler gelir, yemekler yenir, kahveler içilir, ard›n-

da da âlem bafllar.
Abdullah’›n annesi içeriyi dinler, içeriden zil sesleri, saz ve ud sesleri duyulur.

Kad›nca¤›z flüphelenir ve kap›y› çalar:
Kara Kâmil kap›ya yak›n oldu¤undan ve Abdullah’›n d›flar› ç›kacak durumu ol-

mad›¤›ndan kap›y› açar:
“Ne var teyze?” der. Kad›n:
“O¤lum bu nas›l mevlüt, ben bu yafla geldim böyle mevlüt okundu¤unu gör-

medim.” deyince Kara Kâmil:
“Teyze, bu c›ng›ldakl› mevlüt, bu yeni ç›kt›, bu çok tesirliymifl.” der.

24.2. Sende Sar›l›ktan Baflka Biraz da Enayilik Var
Konya’da kundurac› Çar›kvelilerin Ahmet, Botsa köyüne gider. Muhtar odas›nda
otururken sar›l›k hastal›¤›ndan söz aç›l›r ama hiç kimse sar›l›¤›n tarifini yapamaz.

Bu arada misafir Ahmet, Kara Kâmil’e dönerek:
“Kâmil A¤a, bende sar›l›k var m› bir bak.” der.
Kara Kâmil de misafire dönerek:
“A¤z›n› aç, dilini ç›kar, gözlerini aç, aya¤a kalk, befl defa sa¤a, befl defa sola

e¤il, kafan› da öne arkaya befl defa salla.” der.
Ahmet Efendi, bunlar› aynen yapt›ktan sonra, Kara Kâmil’in yüzüne bakar; ya-

ni teflhisi beklemektedir. Tam bu s›rada Kara Kâmil:
“Ahmet, sende sar›l›ktan baflka biraz da enayilik var.” der.

MET‹N 25: BEHLÛL DÂNÂ FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER

25.1. Ne Ekersen Onu Biçersin 
Behlül bir gün sokakta hiddetlenip, Harunreflid hakk›nda kötü fleyler söyler. Beh-
lül’ün bu sözlerini duyan adamlardan biri:

“Behlül, Halife bunlar› duyarsa seni ast›r›r.” der.
“Yok, ast›ramaz.” Cevap verince bir baflkas› söze kar›fl›r:
“O zaman boynunu vurdurur.”
“Yok, vurdurtamaz.”
Derken bir baflkas› daha söze kar›fl›r:
“O zaman seni dövdürür.”
“Yok, dövtürmez.”
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Adamlar hangi cezay› söylese Behlül “Yok” der. En sonunda bir adam;
“O zaman Halife seni tafla tutar.” der.
Behlül adam›n bu fikrine kat›l›r:
“Evet, bak iflte o dedi¤in olabilir!”
Adamlar merak eder. Aralar›ndan biri sorar:
“Pekiyi, niye seni tafla tutabilir?”
Behlül sebebini aç›klar:
“Ne ekersen onu biçersin” diye atalar›m›z bofluna söylememifl. Ben çocukken

bir köpe¤i tafla tutmufltum. Bu yüzden de beni tafla tutabilirler.” (‹vgin 2005: 129).

25.2. Sen de Benim Askerlerimdensin 
Bir gün Behlül, Halife Harunreflid’in yan›na giderken yolda onun vezirlerinden bi-
risiyle karfl›lafl›r. Vezir, Behlül’le dalga geçmek ister:

“Ey Behlül, müjdemi isterim!”
“Ne oldu ki?” diye sorar Behlül.
“Ne olacak dervvezir; Reflid seni öküzlere ve efleklere baflkomutan tayin etti.”
Behlül hiç bozuntuya vermez:
“Demek öyle? O zaman beni iyi dinle ve emirlerimi yerine getir. Çünkü sen de

benim askerlerimdensin art›k.” (‹vgin 2005: 24).

MET‹N 26: KADI KARAKUfi FIKRALARINDAN 
ÖRNEKLER

26.1. Nalbant›n Yerine O Kafes Ustas›n› As›n 
Bir gün muhaf›zlar bir ölü ile bir katili Karakufl Kad›’n›n huzuruna getirirler.

“Bu adam, bu adam› öldürdü.” derler.

Karakufl Kad›, k›sas kanunu uyar›nca katile ölüm cezas› verir. Saray görevlileri
itiraz ederler:

“Efendimiz, bu katil atlar›n›z›n nalbant›d›r. Buna ölüm ezas› verirseniz, atlar›n›-
za kim bakacakt›r?”

Karakufl kad› biraz düflünür ve sorar:
“Kale kap›s›n›n yan›ndaki demir kafes ustas› yapamaz m› bunun iflini?”
“Kesinlikle yapamaz.”
“Öyleyse bu nalbant›n yerine o kafes ustas›n› as›n!” (Akten-‹vgin-Tan 2008: 24).

26.2. Eziyet Etmeyin 
Tüccarlar, Karakufl’un huzuruna bir top kumafl çalan bir h›rs›z getirirler. H›rs›zdan
davac› olurlar. Karakufl, bir tüccarlara, bir de h›rs›za bak›p karar›n› verir:

“Bu yabanc› hakk›nda yalan söylemiflsiniz. Kumafl› eline verip flehirden gönde-
rin. Bir daha da yabanc› h›rs›zlara sak›n eziyet etmeyin!” (Akten-‹vgin 2008: 24)

26.3. Peynir de Ekin 
Bir gün yine köylülerin temsilcileri Karakufl’un huzuruna ç›kar:

“Bu y›l zeytin üretimi, ya¤›fl ve so¤uklar yüzünden düfltü. Vergi indirimi istiyo-
ruz.” derler.

Karakufl biraz düflünüp karar›n› aç›klar:
“Allah r›zas› için bu seferlik kabul ediyorum ama yemin edin bakal›m, gelecek

y›l zeytinle birlikte peynir ve tereya¤› ekece¤inize.”
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Köylüler çaresiz gelecek y›l peynir ve tereya¤› ekeceklerine yemin eder ve ver-
gi indirimini kopar›rlar (Akten-‹vgin 2008: 77-78).

MET‹N 27: AZINLIK T‹PLER‹ FIKRA ÖRNE⁄‹ 

Biraz da Senin Uykular›n Kaçs›n 
Moiz ile Salamon iyi arkadaflt›rlar. Ancak Moiz Saloman’a olan borcunu ödeyecek
durumda de¤ildir. Ödeme günü yaklafl›nca Moiz’in uykular› kaçar. Yar›n son gün-
dür, Moiz iyiden iyiye huzursuzdur.

Hemen kalkar, Salamon’un kap›s›na dayan›r. Moiz’i karfl›s›nda gören Salamon
hem flafl›r›r, hem de sevinir.

“Hofl geldin Moiz Efendi, demek ki borcunu bir gün önce ödeyeceksin!”
Zaten can› burnunda olan Moiz patlay›verir:
“Bak Salamon Efendi, kaç gecedir bu senin borcun yüzünden uyuyam›yorum.

Bilesin ki borcumu ödemeyece¤im, biraz da senin uykular›n kaçs›n.” 

MET‹N 28: MESLEK GRUPLARI T‹PLER‹ 
FIKRALARINDAN ÖRNEKLER

28.1. Eski Reçete 
Adam, doktorun muayenehanesine girince duvardaki bir yaz› gözüne iliflir:

‹kinci gelifllerden ücret al›nmaz. 
Adam, s›ras› gelince doktorun odas›na girer ve sanki eski hastas›ym›fl gibi se-

lam verir:
“Merhaba doktorcu¤um, yine ben geldim.”
Doktor bu adam› tan›yamaz. Ama muayene ettikten sonra yolcu etmek ister.

Ancak, adam yeni reçete yazmad›¤› için doktora sitem eder:
“Doktorcu¤um, reçete yazmayacak m›s›n?”
Doktor hiç oral› olmadan cevab›n› verir:
“Geçen geliflinizde yazd›¤›m reçeteye devam ediniz.”

28.2. Yine Bir Kulak Bekliyor
Adam berber koltu¤una oturmufl t›rafl olmaktad›r. Bir yandan berberle çene çalar-
ken, bir yandan da gözü berberin ayak alt›nda dolaflan köpe¤i iliflir. Dayanamay›p
merakla sorar:

“Ustam, bu köpek ne dolafl›yor buralarda?”
“Sorma, galiba k›smetini bekliyor.”
“K›smetini mi?..”
“Evet... Geçenlerde bir müflterimi t›rafl ederken yanl›fll›kla kula¤›n› kesivermi-

flim. Onu da bu köpek al›p kaç›verdi. fiimdi yeni kulaklar› bekliyor olmal›.”

28.3. Avc›n›n Palavras› 
Her avc›n›n anlatt›¤›nda biraz da palavra pay› olur, bilirsiniz. Bizimki de yine kah-
vede oturmufl, bol keseden atmaktad›r. 

“Sormay›n arkadafllar, son av›mda öyle bir tavflan vurdum ki...”
“Eee...”
“Yan›na gidince ne göreyim, tek at›flla hem kula¤›ndan hem de ön patisinden

vurmuflum.”
“?...”
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“Vallahi ben de pek anlayamad›m. Galiba ben tavflan› vururken o patisiyle ku-
la¤›n› kafl›yormufl.”

MET‹N 29: A‹LE B‹REYLER‹ FIKRALARINDAN ÖRNEK 

Baflka Doktora Gidelim 
Kad›n, iflten dönme saatinde kocas›n› merakla beklemektedir. Onu görür görmez
bir selam bile vermeden hemen konuflmaya bafllar. 

“Kocac›¤›m biliyor musun bu gün ne yapt›m?”
“Hay›r, kar›c›¤›m nereden bilebilirim.”
“Doktora gittim, doktora... Biliyor musun ne dedi.”
“Kar›c›¤›m, nereden bilebilirim.”
“Bir güzel muayene ettikten sonra bir ay kadar deniz kenar›nda tatil yapmam›-

z› söyledi. Sence nereye gidelim?”
Koca öfkeli bir tav›rla kar›s›na cevap verir:
“Baflka bir doktora...”

MET‹N 30: KARAGÖZ FIKRALARINDAN ÖRNEKLER 

30.1. Ya Kendisi Gelseydi 
Karagöz’ü bir dü¤üne davet ederler. Dü¤ün davetlileri aras›nda herkesten itibar

gören bir adam vard›r. Karagöz bakar ki bu adam›n yan›nda kendisi solda s›f›r ka-
l›yor. Merak edip sorar:

“Yahu bu adam kimdir?”
“A, bu meflhur Halil A¤a’d›r. Mükemmel maymun taklidi yapar.”
Karagöz tafl› gedi¤ine koyar:

“Vay can›na! Demek buraya maymunun kendisi gelseydi siz art›k itibar› seyre-
din ha.” der (Tan 2007: 104-105).

30.2. Beynim Olsayd› 
Bir gece Karagöz yolda giderken iki sarhoflun kavga etmekte olduklar›n› görür.
Tez canl›d›r ya, onlar› ay›rmaya çal›fl›r. Derken ne olursa olur, dayak yiyen o olur.
Kendisini ay›ranlar sorar:

“Karagözüm, beynine bir fley oldu mu?”
“Beynim olsayd› hiç iki sarhoflun aras›na girer miydim?” (Tan 2007:104).
Bu f›kran›n bir benzeri Nasreddin Hoca’n›n o¤luna, bir baflkas› ise Bektafli ad›-

na ba¤l› olarak anlat›l›r.

MET‹N 31: HASTALIKLI T‹PLER FIKRALARINDAN
ÖRNEKLER

Siz D›flar›da Kaç Kiflisiniz 
T›marhanenin bahçesinde dolaflan birisi penceresi aç›k olan ko¤ufltan bakmakta
olan bir deliye seslenir:

“Hey arkadafl, içerde kaç kiflisiniz?
Pencereden bakmakta olan deli afla¤›daki adam› süzdükten sonra sorar:
“Ya siz d›flar›da kaç kiflisiniz?”
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MET‹N 32: GERÇEK NASREDD‹N HOCA FIKRALARI

32.1. Ben Zaten ‹necektim
Günün birinde Hoca Efendi pazara gitmek için efle¤ine biner ve yola koyulur. Bir
süre gittikten sonra eflek huysuzlan›r ve ard›ndan hoplay›p z›plamaya bafllar. Der-
ken Nasreddin Hoca da eflekten düflüverir. Düfler düflmesine de çevresine topla-
nan çocuklar toplu hâlde ba¤›rmaya bafllarlar:

“Nasreddin Hoca eflekten düfltü, Nasreddin Hoca eflekten düfltü.”
Hoca, flöyle bir sa¤›na soluna bakt›ktan sonra büyüklerden kimselerin olmad›-

¤›n› görünce efle dosta rezil olmamak için;
“Çocuklar, eflekten düflmedim, ben zaten eflekten inecektim.” deyiverir (Saka-

o¤lu-Alptekin 2009: 163).

32.2. H›rs›z›n Hiç mi Suçu Yok? 
Bir yaz gecesi Hoca ile han›m› s›ca¤a dayanamad›klar› için damda yatmaya karar
verirler. Herkesin derin uykuya dald›¤› s›rada h›rs›zlar Hoca’n›n evine girerler ve
bulduklar› her fleyi ald›klar› gibi giderler.

Sabahleyin afla¤›ya, evine inen Hoca, eflyalar›n›n çal›nd›¤›n› görünce, kap›ya ç›-
karak ba¤›rmaya bafllar:

“Yetiflin komflular, evimize h›rs›z girmifl; her fleyimizi çalm›fllar!”
Hoca’n›n sesini duyan komflular›, onun yan›na gelirler ve arka arkaya sorular

sormaya bafllarlar:
“Ah Hocam, ah! Hiç insan geceleyin damda yatar m›?”
“Hocam, kap›n›n arkas›na sürgüsünü takmam›fl m›yd›n?”
“Hocam, kilit bozuk muydu yoksa?”
Hoca bakar ki sorular›n ard› arkas› kesilmeyecek, dayanamaz;

“Bre komflular, do¤ru söylüyorsunuz da, bizim h›rs›z›n hiç mi suçu yok?” der
(Sakao¤lu-Alptekin 2009: 143-144). 

32.3. Damdan Düflenin Hâlinden Damdan Düflen Anlar 
Hoca evinin dam›nda çal›fl›rken, olacak bu ya, afla¤›ya düflüverir. Haberi duyan
komflular›;

“Hocam, geçmifl olsun, damdan düflmüflsün, çok üzüldük.” derler ve ard›ndan
soru üstüne soru sorarlar:

“Nas›l oldu?”
“Neden dikkat etmedin?”
“Bir daha dikkatli ol...” 
Sorular uzad›kça, Hoca’n›n da can› s›k›lmaya bafllar. Düflünür, tafl›n›r ve bunla-

r›n hepsini birden susturmak için komflular›na;
“Komflular, sizin içinizde damdan düfleniniz var m›?” deyince, misafirler hep bir

a¤›zdan;
“Yook...” diye cevap verir. Bu defa Hoca;
“Öyleyse bofluna konuflmay›n, benim hâlimden ancak damdan düflen anlar!”

der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 148-149).

32.4. Ben Senin Delikanl›l›¤›n› da Bilirim 
Günlerden bir gün Nasreddin Hoca, al›flverifl yapmak için flehre gidecektir.
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Ah›rdan efle¤ini ç›kar›r, evin önüne getirir. fiehirden siparifli olan komflular Ho-
ca’n›n bafl›na toplan›rlar.

Hoca, efle¤ine binmeye çal›fl›r, fakat her çaba boflunad›r. Bir kez daha denemek
ister “Ha gayret” deyip bir daha efle¤in üstüne s›çrar ama bu kez de efle¤in üzerin-
den öbür taraf›na düflüverir. 

Komflular› Hoca’n›n gayretlerinin bu flekilde bitmesine bir taraftan üzülürler, bir
taraftan da ellerinde olmadan gülmeye bafllarlar.

Bu durum karfl›s›nda can› iyice s›k›lan Hoca komflular›na dönerek;
“Yahu komflular, benim delikanl›l›¤›m› görmediniz. Ben, bir s›çray›flta de¤il

efle¤e binmek dam›n üzerine bile atlard›m.” der.
Hoca, böyle der demesine de bir yandan da kendi kendine;
“Hey gidi Hoca, ben senin delikanl›l›¤›n› da bilirim.” deyiverir (Sakao¤lu-Alpte-

kin 2009: 161).

32.5. Dünyan›n Merkezi Neresidir 
Günün birinde üç papaz›n yolu Akflehir’e u¤rar. Burada Nasreddin Hoca ile soh-
bet eden papazlar, Efendi’nin bilgisini denemek isterler. ‹lk soruyu birinci papaz
sorar:

“Hocam, dünyan›n merkezi neresidir?” 
Hoca hiç tereddüt etmeden efle¤ini göstererek;
“Efle¤imin sa¤ ön aya¤›n› bast›¤› yerdir.” diye cevap verir.
‹çlerinden biri itiraz eder:
“Bunu nereden biliyorsun?” 
“‹nanm›yorsan›z ölçün.” 
Bu defa ikinci papaz sorar:
“Hocam, gökte kaç y›ld›z vard›r?”
Hoca bu soruya da tereddüt etmeden yine efle¤ini göstererek cevap verir:
“Gökyüzünde, efle¤imin kuyru¤undaki k›l kadar y›ld›z vard›r.” 
“Bunu ispatlayabilir misiniz?” denildi¤inde Nasreddin Hoca;
“Arzu ederseniz sayabilirsiniz.” der.
Hoca’n›n sorulan sorulara verdi¤i cevaplar, papazlar› flafl›rt›nca üçüncü soruyu

sormaktan vazgeçerler (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 169).

32.6. Ölçmüfl Biçmifl Gidiyor 
Günün birinde Nasreddin Hoca yolda giderken birkaç kifliyle karfl›lafl›r. Onlar;

“Hocam, dünya kaç arfl›nd›r? Biz anlaflamad›k. Sen görmüfl geçirmifl adams›n,
bize bir cevap ver.” deyince, Hoca Efendi flöyle bir düflüneyim diye bafl›n› kald›r-
d›¤›nda bir de ne görsün, karfl› mahalleden mezarl›¤a do¤ru bir cenaze gidiyor.
Cenaze, Hoca’n›n imdad›na yetiflince o da hemen cevab›n› veriverir:

“Arkadafllar, ben de sizin sorunuzun cevab›n› biliyordum, ama bak›n benden
önce flu giden cenaze cevab› verdi. Görüyor musunuz o, ölçmüfl, biçmifl ve gidi-
yor.” (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 180-181).

32.7. Senin Gibilere Muhtaç Olmamak ‹çin 
Cimrilerden birisi Hoca’ya tak›l›r:

“Hocam paray› çok sevdi¤ini ö¤rendim, acaba neden?”
Hoca bu kendini bilmeze cevapta gecikmez;
“Senin gibilere muhtaç olmamak için.” deyiverir (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 172).
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32.8. Cennet ile Cehennem Dolana Kadar 
Geveze adam›n biri Nasreddin Hoca’yla sokakta karfl›lafl›r.

“Hoca Efendi, sen görmüfl geçirmifl ve okumufl bir adams›n, bilirsin. ‹nsanlar ne
zamana kadar ölecekler?” diye sorar.

Hoca adam›n niyetini anlam›flt›r, flöyle bir sakal›n› s›vazlad›ktan sonra;
“Be adam, bunu bilemeyecek ne var? Cennet ile cehennem dolana kadar.” de-

yiverir (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 173).

32.9. Hocam! Ayaklar›m›z Kar›flt› 
S›cak bir yaz gününde serinlemek için ayaklar›n› Akflehir Gölü’ne sokan çocuklar
bir süre sonra ‘ayaklar›m›z kar›flt›’ diye kavga etmeye bafllarlar. Hatta en küçük ço-
cuk; ‘ayaklar›m› kaybettim’ diye a¤lamaya bafllar.

O s›rada oradan geçmekte olan Nasreddin Hoca, gürültünün oldu¤u tarafa do¤-
ru yönelir ve;

“Çocuklar, hay›rd›r, nedir bu gürültü?” diye sorar. ‹çlerinden biri;
“Hocam, Hocam, ayaklar›m›z kar›flt›, bunlar› nas›l ay›raca¤›z?” der ve ard›ndan

a¤lamaya bafllar. Bunun üzerine Hoca;
“Çocuklar›m, a¤lamay›n, ben flimdi sizin ayaklar›n›z› bulurum.” der ve hemen

ard›ndan bastonunu suya dald›r›r. Sonra da çocuklar›n ayaklar›na vurmaya bafllar.
Ayaklar› ac›yan çocuklar da “Buldum” diyerek ayaklar›n› d›flar›ya ç›kar›rlar.

Daya¤›n korkusuyla di¤er çocuklar da ayaklar›n› sudan ç›kar›nca Hoca, s›k›nt›-
y› çözmüfl olman›n verdi¤i keyifle yoluna devam eder (Sakao¤lu-Alptekin 2009:
166-167).

32.10. Önden Buyur Yi¤idim
Günlerden bir gün Hoca, ziyaret için mezarl›¤a do¤ru yola koyulur. Oraya var›nca
birdenbire karfl›s›na kocaman bir köpek ç›kar.

Hoca korkudan ne yapaca¤›n› flafl›r›r. Buldu¤u tafl› kapt›¤› gibi köpe¤e f›rlat›r.
Köpe¤e “hoflt hoflt” diye ba¤›rarak onu korkutup uzaklaflt›rmak ister. Köpek de

köpek ha! Korkup kaçaca¤› yerde daha çok h›rlar ve Hoca’n›n üzerine do¤ru hü-
cum eder.

Hoca, bakar ki köpe¤in kaçmaya hiç niyeti yok. Çareyi bir mezar tafl›n›n arka-
s›na s›¤›nmakta bulur ve;

“Anlafl›ld›. Mademki bana senden önce geçifl yok, sen önden buyur yi¤idim.”
der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 160-161).

32.11. Ona ‹yi Bir Koca Bul
Nasreddin Hoca’n›n komflular›ndan birisinin k›z› vard›r. Anne ve baba k›zlar›ndan
yaka silkmektedirler. Düflünürler, tafl›n›rlar ve Nasreddin Hoca’ya gitmeye karar
verirler. 

“Hocam, benim k›za muska m› yapacaks›n, yoksa kendinden daha güçlü bir
hocaya m› göndereceksin? Ne yaparsan yap!” deyince, Hoca sakal›n› flöyle bir s›-
vazlar ve;

“Komflu, komflu, sen hocay›, muskay› b›rak da ona iyi bir koca bul, o zaman
onun dertleri kökünden sona erer.” der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 159). 
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MET‹N 33: MANTIK AÇISINDAN NASREDD‹N HOCA
FIKRALARI

33.1. Yeter ki Dostlar Al›flveriflte Görsün
Nasreddin Hoca zaman zaman pazarda yumurta satar. Yumurtay› satar satmas›na
da, dokuzunu bir akçeye al›rken; onunu ayn› fiyata satar.

Herkes bu al›flveriflten Hoca’n›n kazanc›n›n ne oldu¤unu merak eder ve;
“Yahu Hocam, iyi hofl da sen bu al›flveriflten ne kazan›yorsun, zarar›na bu ifl ya-

p›l›r m›?” deyince Hoca;
“Ne yapal›m dostlar, ziyan da faydadand›r, yeter ki dostlar al›flveriflte görsün-

ler.” der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 198). 

33.2. Akl›n Varsa Göle Kofl 
Nasreddin Hoca günün birinde efle¤ine binerek ormana odun kesmeye gider. Ku-
ru odunlardan epeyce kestikten sonra bunlar› efle¤ine yükler ve evin yolunu tutar.
Ancak, yolda akl›na, kesti¤i odunlar›n yan›p yanmayaca¤› konusu gelir ve ince ku-
ru dallardan birkaç›n› tutuflturur.

Bafllang›çta odun ç›t›r ç›t›r yanarken Hoca ve efle¤i gayet rahatt›r. Fakat bir sü-
re sonra kuru odunlar›n tamam› yanmaya bafllay›nca Nasreddin Hoca’y› bir telafl
al›r ki sormay›n. Bu arada odunlar›n yanmas›yla birlikte semeri de yanmaya baflla-
yan eflek iyice huysuzlan›r ve hoplay›p z›plamaya bafllar. Efle¤in bu ac› haline çok
üzülen Nasreddin Hoca yüksekçe bir yere ç›kar ve;

“Efle¤im, akl›n varsa göle kofl, yoksa hâlin duman...” deyiverir (Sakao¤lu-Alpte-
kin 2009: 200-201). 

MET‹N 34: D‹N AÇISINDAN NASREDD‹N HOCA 
FIKRASI 

Beni Eski Mezara Gömün
Hoca yaflland›¤›nda çocuklar›na vasiyet eder. 

“Çocuklar›m, beni eski mezara gömün.” der. 
Çocuklar›; 
“Niçin” dediklerinde:
“Bunu bilmeyecek ne var, sorgu melekleri geldi¤inde bak›n ben eskidim, inan-

m›yorsan›z mezar›ma bak›n derim, böylece de sorgudan kurtulmufl olurum.” der.

MET‹N 35: NASREDD‹N HOCA VE T‹MUR ‹L‹fiK‹S‹ 
ÜZER‹NE FIKRALAR

35.1. Pefltamala K›rk Akçe Paha Biçmifltim 
Günün birinde Nasreddin Hoca ile Timur hamama giderler. Bir süre sonra göbek
tafl›nda dinlenirlerken Timur, Nasreddin Hoca’ya sorar:

“Hocam, ben kaç akçe ederim?”
Nasreddin Hoca, flöyle bir Timur’u süzdükten sonra; 
“K›rk akçe edersin.” der.
Bunun üzerine hiddetlenen Timur;
“Bre Hoca Efendi, Hoca Efendi! Sen ne diyorsun, ben ki koskoca bir sultan›m,

sadece benim üzerimdeki pefltamal k›rk akçe eder.” der. 
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Bunun üzerine Nasreddin Hoca gülümseyerek;
“Bre Mo¤ol bozuntusu, ben de zaten sana de¤il üzerindeki pefltamala k›rk ak-

çe de¤er biçmifltim. Sen befl para etmezsin.” der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 217).

35.2. Ya Ben, Ya Timur, Ya da Eflek Ölür 
Günün birinde Nasreddin Hoca ile Timur bir araya gelirler ve bir konuda anlafl›r-
lar. Anlaflma flartlar›na göre Hoca, üç y›l içerisinde, üç bin alt›n karfl›l›¤›nda Ti-
mur’un efle¤ine okuma yazma ö¤retecektir. 

Hoca, Timur’un yan›ndan ayr›l›p mahallesine geldi¤inde komflular› merakla so-
rarlar:

“Hay›rd›r Hocam, Timur’la neler konufltunuz?”
“Sormay›n... Üç y›l içinde Timur’un efle¤ine okuma yazma ö¤retip üç bin alt›n›-

n› alaca¤›m.”
Komflular› ac›yan ifadeyle Hoca’ya seslenirler:
“Hocam, ne yapt›n? Hiç eflek okuma yazma ö¤renir mi? Vah vah, üç y›l sonra

kellen gidecek.” 
Nasreddin Hoca hiçbir fley olmam›fl gibi komflular›n› teselli eder:
“Bofl verin komflular! Efle¤i okutman›n karfl›l›¤›nda üç bin alt›n› peflin ald›m. Üç

y›l sonras›na Allah kerim. Bu zaman içerisinde ya ben ölürüm, ya da Timur... Bel-
ki de eflek...” deyiverir (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 217-218).

35.3. Gözünüz Ayd›n, Filin Diflisi de Geliyor
Timur, Akflehirlilere bakmalar› için bir erkek fil gönderir. Ancak Akflehirliler file
bakmakta zorlanmaktad›rlar. Çünkü hayvan kenarda köflede ne varsa yiyip bitir-
mektedir. Daha fazla dayanamayan Akflehirliler günün birinde Hoca’n›n kap›s›na
dayan›rlar:

“Hocam, ne olur bizi kurtar.”
“Bizim file yedirecek hiçbir fleyimiz kalmad›.”
“Gidin söyleyin Timur’a, filini baflka bir yere göndersin.” derler.
Hoca, flöyle bir düflünür, tafl›n›r ve;

“Hemflehrilerim, e¤er kabul ederseniz Timur’a birlikte gidelim ve derdinizi an-
latal›m.” der. Bunun üzerine hemflehrileri;

“Tamam, yar›n birlikte gidelim.” derler.
Sabah olur, halk toplan›r; Hoca önde, hemflehrileri arkada Timur’un çad›r›na

do¤ru yola ç›karlar; ama Timur’dan korkan halk bir bir kaçmaya bafllar. Hoca da
ard›na bakmadan çad›rdan içeri girer.

“Sultan›m, hemflehrilerim...” diye söze bafllad›¤›nda bir de bakar ki yan›nda hiç
kimse yok. Bunun üzerine Hoca niyetini de¤ifltirir;

“Sultan›m, devletlüm, hemflehrilerim sizin erkek filden o kadar memnunlar ki,
bize bu tek fil yetmiyor, ne olur bir de onun diflisini göndersin diyorlar.” der.

Bu güzel haberi alan Timur, Nasreddin Hoca’ya arma¤anlar verdikten sonra
onu Akflehir’e yolcu eder.

Nasredin Hoca, Akflehir’e gelince halk toplan›p;
“Hocam, ne oldu?” 
“Ne haber?” deyince;
Nasreddin Hoca sakal›n› flöyle bir s›vazlad›ktan sonra;
“Hemflehrilerim, size güzel haberlerim var; gözünüz ayd›n, filin diflisi de geli-

yor.” der (Sakao¤lu-Alptekin 2009: 219220).
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MET‹N 36: NASREDD‹N HOCA VE A‹SOPOS

36.a. Baba ‹le K›zlar› 
Bir baban›n iki k›z› varm›fl, birini bir bahç›vana, ötekini de bir çömlekçiye vermifl.

Bir gün kalkm›fl, büyük k›z›na, bahç›van›n kar›s›na misafir gitmifl.
“Nas›ls›n›z? ‹flleriniz yolunda m›?”
diye sormufl. K›z›:
“Çok flükür, eksi¤imiz yok. Tanr› bol ya¤mur ya¤d›r›r da bostanlar›m›z sulan›r-

sa baflka dile¤imiz kalmaz.” demifl.
Az zaman sonra adamca¤›z, ikinci k›z›na, çömlekçinin kar›s›na gitmifl. 
“Sen nas›ls›n? ‹flleriniz yolunda m›?”
diye sormufl. K›z› da:
“Çok flükür, iyiyiz, havalar s›cak olur da çömleklerimiz kurursa Tanr›’dan bafl-

ka bir dile¤imiz kalmaz.” demifl. 
Bunun üzerine babas›;
“A k›z›m, ablan ya¤mur ya¤s›n diye dua eder, sen ya¤mas›n diye dua edersin.

Ben hanginizin duas›na amin diyeyim.” demifl (Duman 2001b: 101-102).

36.b. Hoca’n›n ‹ki K›z› 
Nasreddin Hoca’n›n iki k›z› vard›r. Baflka baflka yerlerde evleri olan k›zlar birlikte
babalar›n› görmeye gelirler. K›zlar›n›n gelmesine sevinen Hoca, hoflbeflden sonra
damatlar›n›n ifllerinin nas›l oldu¤unu merak eder:

“Söyleyin bakal›m ey k›zlar›m, efendilerinizin iflleri nas›ld›r?” 
Damatlar›n›n iflleri çiftçilik ile çömlekçilik oldu¤u için k›zlar babalar›na durum-

lar›n› anlat›rlar.
“Kocam bu y›l çok ekin ekti. E¤er bol rahmet ya¤arsa ürünümüz çok olur, yü-

zümüz güler; yoksa anam›z a¤lar.” der büyük k›z›.
Ablas›n›n sözünü dinleyen küçük k›z da kocas›n›n ifllerini anlatmaya bafllar:
“Kocam çok çömlek yapt›. E¤er ya¤mur ya¤mazsa çokça param›z olacak; yok-

sa anam›z a¤lar.”
K›zlar›n› dinleyen Hoca, biraz düflündükten sonra han›m›na döner:
“Han›m, anlafl›lan odur ki, ya¤mur ya¤sa da, ya¤masa da sen a¤layacaks›n.”

(Fuat 2002: 52).

MET‹N 37: NASREDD‹N HOCA VE B‹NB‹R GECE 

37.a. Afla¤›ya ‹nseniz de Bir Görüflsek 
Üçüncü kardeflimin bafl›na gelenler daha tuhaft›r. Onun ad› Kaffa’d›r. ‹ki gözü kör-
dür. Bu, bir gün dilencilik ederken büyük bir evin kap›s›n› çalm›fl. Ev sahibi yuka-
r› katta yaln›z bulundu¤u için “Kim o?” diye seslenmifl. Kardeflim cevap vermemifl.
Fakat kap›y› çalmaya devam etmifl.

Biraz sonra ev sahibi afla¤›ya inip kap›y› açm›fl. Kardeflime ne istedi¤ini sormufl.
Sadaka istedi¤ini söyleyince ev sahibi bir fley demeden onu al›p yukar›ya ç›karm›fl.
Orada:

- Allah versin, deyince, kardeflim fena hâlde sinirlenmifl.
- Be adam! Bunu afla¤›dayken söyleseydin ya, demifl.
Ev sahibi so¤ukkanl›l›kla:
- Ben kap›y› sana açmadan ‘Kim o?’ diye ne kadar ba¤›rd›m. Sen niye cevap

vermedin? Haydi git ifline,... 
(Yurdatap 2007: 119; metin, Onaran’da (1992: 110-122) daha uzun anlat›lm›flt›r).
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37.b. Allah Versin 
“Hoca bir gün kan ter içinde evinin dam›n› aktar›yorken afla¤›dan güm güm kap›
çal›nm›fl. Hoca bakm›fl, bir adam. Seslenmifl: 

- Ne istiyorsun?
Adam:
- Biraz, demifl, afla¤›ya iner misin?
Hoca ahlaya puflaya sokak kap›s›na inmifl, kap›y› açm›fl, bir de bakm›fl ki kar-

fl›s›nda bir dilenci: 
- Allah r›zas› için bir sadaka! demifl.
Hoca:
- Yukar›ya gel de öyle, diye cevap vermifl. 
‹kisi birlik kan ter içinde dama ç›km›fllar, Hoca dönmüfl ve flöyle demifl:
- Allah versin!” (Tokmakç›o¤lu 1981: 86-87).

MET‹N 38: NASREDD‹N HOCA VE H‹NT FIKRALARI 

38.1a. Hiç’i Ver Bakal›m
Iss›z bir yolda, bir adam›n yükü kayarak arabas› yan yatar. Yoldan geçmekte olan
baflka bir adamdan arabay› ve yükü düzeltmesi için yard›m ister. O adam da bir
karfl›l›k ister. Arabac› ona “Hiç” verece¤ini söyler. 

Budala adam arabay› düzeltir ve; 
“Hadi, söz verdi¤in hiç’i ver bakal›m.” der.
Öteki ise sadece güler (Kaya 1993: 120; 2001: 86).

38.1b. Hiç
“Hoca gölge kad›s› iken karfl›s›na gene bir davac›yla daval› ç›km›fl. Davac›:

- Hocam, demifl, bu adam odun yüklerken denk bozuldu, odunlar yere düfltü.
‘Bana, az yard›m et de odunlar› s›rt›ma yükleyeyim.’ dedi. Ben de yard›m ettim.
Odunlar› yükledikten sonra, ‘Ne vereceksin?’ dedim. ‘Hiç.’ dedi. ‹flte ben de flimdi
hiç’imi isterim.  

Hoca yerinden kalkarak odan›n ortas›ndaki seccadeyi davac›ya göstermifl:
- Bu nedir? 
- Seccade.
- Kald›r bakal›m alt›n›!
Adam kald›rm›fl. Hoca gene sormufl:
- Ne var seccadenin alt›nda?
-Hiç!
- Al hiç’ini, git!” (Tokmakç›o¤lu 1981: 172).

38.2a. Kap›ya Sahip Oldum Ya! 
Bir tüccar›n aptal bir ufla¤› vard›r. Birkaç dakikal›¤›na eve gidecek olan tüccar, ufla-
¤›na dükkân›n kap›s›na sahip olmas›n› tembihler.

Bir süre sonra uflak kap›y› s›rtlayarak cambaz ve aktörlerin oyunlar›n› seyretme-
ye gider. Efendisi dönünce onu azarlar. O ise; 

“Ama iflte kap›ya sahip oldum ya!” der (Kaya 1993: 120; 2001: 87].
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38.2b. Kap›ya Sahip Ol 
Nasreddin Hoca çocukken annesi;

-O¤lum, demifl, ben bugün komflularla göl kenar›na çamafl›r yumaya gidece-
¤im. Ortal›klarda h›rs›zlar ço¤ald›, kap›ya sahip ol! 

Nasreddin:
- Peki, demifl ve bafllam›fl kap›n›n önünde beklemeye...
Biraz sonra bir komflu gelerek; 
-Evlad›m, demifl, bu akflam size gelece¤iz, hemen annene haber ver.
Küçük Nasreddin ne yapay›m, ne edeyim, diye düflündükten sonra kap›y› ye-

rinden söküp, salla s›rt annesinin çamafl›r y›kad›¤› yere varm›fl. Kad›nca¤›z›n flafl-
k›n bak›fllar› aras›nda; 

- Ana, demifl, hiç merak etme, kap›ya sahip oldum. Üstelik komflular bu gece
bize gelecek, onu da sana söylemeye geldim! (Tokmakç›o¤lu 1981: 212-213). 

38.3a. Ben Kuflum 
Fakir ve budala bir adam›n öfkeli bir kar›s› vard›r. Kad›n adamdan nilüfer çiçekle-
rinden yap›lm›fl bir çelenk getirmesini ister. 

Adam gece yar›s› krala ait bir göle girererk çiçek toplamak ister. Kral›n asker-
leri onu görerek;

“Kimsin sen?” diye sorarlar. O da; 
“Ben kuflum.” der ve kufl gibi ötmeye bafllar. 
Kral›n huzuruna ç›k›ncaya kadar kufl gibi ötmeye devam eder. Kral zorlay›nca

her fleyi anlat›r ve kral adam› affeder (Kaya 1993: 121; 2001: 88).

38.3b. Acemi Bülbül 
Bir gün Hoca bir kimsenin ba¤ças›nda bir zerdâli a¤ac›na ç›kar. Zerdâli yerken sâ-
hibi ç›ka gelür:

“N’eylersin bunda?” dedikde Hoca aydur:
“Görmez misin? Bülbülüm. Zerdâli a¤ac›nda öterim.” dedi.
Bâ¤çevân:
“Öt bakay›m.” dedi.
Hoca bafllad› terennüm etmeye. Herif güldi.:
“Böyle terennüm mi olur?” dedi. Hoca:
“Acemî bülbül bundan ziyâde öte mi bilür?” demifl (Boratav 1996: 191).

MET‹N 39: NASREDD‹N HOCA VE EBU NUVAS

39.a. Onu Kad› Efendiye Sorunuz 
Bir k›za âfl›k olan genç, k›z›n babas›n›n, sabaha kadar nehir suyunda kalma tekli-
fini kabul eder. Ancak bu ifli baflard›¤› hâlde ko¤ulur. Genç hakk›n› aramak için
kad›n›n huzuruna ç›kar. Kad› Efendi gence o gece herhangi bir yerde ›fl›k görüp
görmedi¤ini sorar. Genç, da¤da bir ›fl›k gördü¤ünü söyleyince onunla ›s›nd›¤› ka-
bul edilerek, davay› kaybeder. 

Genç, Ebu Nuvas’a giderek konuyu anlat›r. O da bir ziyafet tertip ederek Haru-
nürreflid’i de davet eder. Ancak yemek saati gelip geçti¤i hâlde ortada ne Ebu Nu-
vas vard›r, ne de yemek haz›rl›¤›. Ebu Nuvas’› aramaya koyulurlar. O, iki yüksek
a¤ac›n tepe dallar›na bir kazan ba¤lam›fl, alt›na da zay›f bir atefl yakm›flt›r. Haru-
nürreflid bunun ne demek oldu¤unu sorunca Ebu Nuvas kad›y› göstererek cevab›
onun verece¤ini söyler.
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Konu anlafl›l›nca hemen k›z› gence vererek dü¤ün kurarlar (Karakoç 1979:
19-21).

39.b. Uzaklardaki Ifl›k 
Hoca’ya, bir k›fl mevsiminde, “Hoca derler, seninle bir bahse giriflelim. Sen kaza-
n›rsan, etlili, sütlülü, tatl›l› bir ziyâfet sana. Kaybedersen, art›k sen bize bir ziyâfet
çekersin.”

Hoca râz› olur, “Ne üstüne tutuflaca¤›z bahse?” der. 
“Bir gece derler, sabaha kadar flehir meydan›nda ayakta duracaks›n, nas›l, ya-

pabilir misin?”
Hoca râz› olur. O gece sabaha dek flehir meydan›nda durur, ili¤i, kemi¤i donar.

Sabahleyin bahse giriflti¤i dostlariyle buluflur. Anlat›rken, “Dondum, bittim, der.
Her taraf zifirî karanl›k, ayaz, yaln›z ilerde bir tek ›fl›k vard›.”

Hoca, bu sözü söyler söylemez, “Yok derler, bahsi kaybettin; sen o ›fl›kla ›s›n-
m›fls›nd›r.”

Hoca, “Yahu, tâ karfl›daki ›fl›kla adam ›s›n›r m›?” derse de dinletemez, ziyâfet de
ziyâfet diye tuttururlar. Hoca, “Peki der, bu akflam gelin.”

Akflam, hepsi Hoca’n›n evine gelirler, konuflulur, görüflülür, vakit yats›ya yak-
lafl›r, fakat ortaya ne yemek sinisi ç›kar, ne de bir dilim ekmek. Nihayet dayana-
mazlar.

“Yahu derler, hani yemek?” 
Hoca, “Dur bakay›m, kaynad› m›?” deyip ç›kar. Ç›kar amma bir saat olur o da

görünmez. “Bize galiba bir oyun oynad›, ne yap›yor bakal›m.” diye kalkarlar, evi
ararlar, yok. Bahçeye ç›karlar, bir de ne görsünlür, Hoca, bir a¤aca koca bir kazan
asm›fl, alt›na da bir mum yakm›fl, bafl›na geçmifl oturmufl. 

“Hoca, bu ne?” derler. 
“Su kaynas›nda der, içine pirinç at›p çorba yapaca¤›m size.”
“Yahu derler, hiç bu kör kandille su mu kaynar?” 
“Neden kaynamas›n der Hoca, tâ uzaktaki bir ›fl›kla adam ›s›n›r da bir mumla

kazan kaynamaz m›?”(Gölp›narl› 1961: 66-67). 

MET‹N 40: NASREDD‹N HOCA VE fiEYO⁄LU 

40.a. A¤aç Diken ‹htiyar
Bilgi: Metin, sadelefltirilerek verilmifltir.
‹flittim ki bir gün Nuflrevân temafla için sahraya ç›kt›. Gördü bir koca, teni zaif, ya-
fl› yetmifl. Ömrü ahirine irmifl, bir bahçede a¤aç diker. Husrev dedi ki: 

“Ey pir, bir a¤aç ki flimdi dikersin, yemiflini ne vakit yersin?”
Derhal cevap verdi, dedi ki: “Ey flah›m, baflkalar› dikti, biz yedik ve biz dahi di-

kelim, baflkalar› yesin.”
Husrev’e çok hofl geldi, pirin haz›rcevapl›¤›na flafla kald›. Buyurdu, bin alt›n

verdiler. Padiflah dedi ki:
“Ey ihtiyar, e¤er bu a¤ac›n yemifline yetiflirsen bana ondan hediye getir, sana

yetecek para vereyim.”
Pir dedi ki: “Ey flah›m, yemiflin yedim, flimdi verece¤ini ver.”
Bu, flaha hofl geldi, buyurdu, iki bin alt›n daha verdiler (Sadruddin fieyho¤lu-

Korkmaz 1973: 278).
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40.b. Bize Dua Ederler 
Hoca bir bahar günü evinin bahçesine a¤aç dikmektedir. Onu ilerlemifl yafl›nda,
y›llarca sonra meyve verecek a¤açlar› dikmekte oldu¤unu gören komflular› tak›l›r-
lar:

“Hocam, Allah uzun ömür versin, ama yafl›n hayli ilerlemifl. Sen bu a¤açlar›n
büyüdü¤ünü, meyve verdi¤ini görebilecek misin bari?”

Hoca, bir dikmekte oldu¤u fidanlara bakar, bir de ilerdeki yafll› a¤açlara... Son-
ra komflular›na döner:

“Bizden öncekiler bunlar› dikmifl; meyvesini biz yiyoruz. Biz de dikelim, biz-
den sonrakiler de bizim dikti¤imiz a¤ac›n meyvesini yesinler. Biz bugün onlara na-
s›l dua ediyorsak onlar da bize dua etsinler.” (Sakao¤lu 2005: 220).

MET‹N 41: NASREDD‹N HOCA VE CUHA

41.a. ‹nflaallah Ben Geldim 
Bilgi: F›kra tipimizden bazen de ‘hoca’ diye söz edildi¤i gözden kaçmamaktad›r.
Cuhâ bir akflam kar›s›na; 

“Yar›n sabah ormana gidip odun kesece¤im. Hava güzel olursa, tarlaya gidece-
¤im.” [der.] Kar›s›: 

“‹nflaallah, Allah isterse de Cuhâ. “ [der.]
Hoca ise, “Buna ne gerek var. Ya odun toplayacak ya da tarlaya gidece¤im.

Muhakkak ikisinden biri olacak.” diye karfl›l›k verir.
Sabahleyin hoca köyden ayr›l›r. Yolda rastlad›¤› topluluk Cuhâ’ya;
“Amca, köye giden yol hangisi?” diye sorar.
Cuhâ ilgisiz, “Bilmiyorum.” diye cevap verir.
Adamlar bu söze çok k›zar ve hocan›n elini ba¤lay›p sopayla dövmeye bafllar-

lar. Döverken de, “Önümüzde yürü ve bizi köye götür.” derler.
Yolda sa¤nak ya¤mur bafllar. Cuhâ bafl›ndan ayaklar›na kadar akan suyla ›p›s-

lak olur, üflütür, hastalan›r. 
Gece yar›s› evine hasta döner, evin kap›s›n› çalar. ‹çerden; 
“Kap›daki kim?” diye seslenen kar›s›na;
“Aç sevgili eflim aç, inflaallah ben geldim.” der (Civelek 2001: 124).

41.b. ‹nflaallah Ben Geldim 
Bir akflam Hoca, han›m›yla konuflurken ertesi gün yapaca¤› ifllerden de söz eder:

“Yar›n sabah hava ya¤murlu olursa oduna, olamazsa tarlaya gidece¤im.”
Han›m› Hoca’n›n bu sözleri üzerine onu uyar›r:
“Bey, ‘‹nflaallah, de’ der.”
Hoca pek oral› olmaz:
“Buna gerek var m›? Ya odun getirece¤im veya tarlaya gidip çal›flaca¤›m. Her-

hâlde ikisinden biri olacak.” diyerek geçifltirmeye çal›fl›r.
Sabah olur, Hoca evinden ayr›l›r. Yolda karfl›laflt›¤› birileri Hoca’ya sorarlar:
“Efendi, hangi yol köye gidiyor?”
Hoca pek oral› olmay›nca adamlar onu bir güzel döverler, sonra da onu önle-

rine kat›p ba¤›r›rlar:
“Yürü, bizi köye kadar götür bakal›m!” 
Bu arada sa¤nak hâlinde ya¤mur bafllar. Hoca da iliklerine kadar ›slan›r. Gece-

nin ilerlemifl saatinde periflan hâlde evinin kap›s›na dayan›r. Kap›y› çalmaya bafl-
lar. ‹çerden han›m›n›n sesi gelir:
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“Kim o?”
Hoca bitkin bir sesle han›m›na seslenir:
“Aç, aç han›m, inflallah ben geldim.” (Sakao¤lu 2005: 221).

MET‹N 42: NASREDD‹N HOCA VE KARAKUfi 

42.a. Bunun Kula¤›n› Sen Is›rd›n 
Bir gün bir adam Karakufl’a gelip;

“Bu adam benim kula¤›m› ›s›rd›.” diyerek flikâyette bulunmufl.
Karakufl ötekini dinlemifl. Herif; 
“Ya Emîr, bu adam yalanc›d›r, onun kula¤›n› ben ›s›rmad›m. Kula¤›n› kendisi

›s›rm›flt›r.” deyince Karakufl toplant›dan kalk›p bir odaya gitmifl. Orada sandalye
üzerine oturup kendi kula¤›n› ›s›rmaya çabalarken sandalye yuvarlanm›fl. Üzerin-
den düflüp kolu k›r›lm›fl. Karakufl, bu hâl ile odadan ç›k›p flikâyet edilen adama;

“Bunun kula¤›n› sen ›s›rd›n ve üstelik benim kolumu da k›rd›n.” diyerek sopa
ile dövülmesini emretmifl (Rado 1967: 8; Akten-Tan-‹vgin 2008: 31-32).

42.b. Kulak Is›rma
Hoca’n›n kad›l›k günleridir. Minderinde otururken kap›s› aç›l›r. Görevli kifli iki ki-
fliyi içeri al›r. Adamlar birbirlerinden flikâyetçidir:

“Kad› efendi, bu adam benim kula¤›m› ›s›rd›.” 
“Hay›r Kad› efendi, o yalan söylüyor, kula¤›n› kendi ›s›rd›...”
Davac› ile daval›, “O ›s›rd›.”, “Kendi ›s›rd›.” iddialar›n› söylefle dursunlar. Nas-

reddin Hoca’n›n kafas› kar›flm›flt›r:
“Susun be adamlar, susun!.. Davaya ara veriyorum. Bekleyin, ben hemen geli-

rim.”
Hoca, adamlar›n endifleli bak›fllar› aras›nda yan odaya geçer. Maksad›, insan›n

kendi kula¤›n› ›s›r›p ›s›ramayaca¤›d›r. Hoca kula¤›n› ›s›r›p ›s›ramayaca¤›n› dene-
meye çal›fl›rken nas›l olmuflsa olmufl, aya¤› kay›p yere düflüvermifl.

Hoca bir de bakar ki, bafl› hafifçe yar›lm›fl.
Bafl›n› acele ile sar›p sarmalayan Hoca, geri döner. Davac› hemen sorar:
“Kad› efendi, söyleyin Allah aflk›na , hiç insan kendi kula¤›n› ›s›rabilir mi?”
Hoca eliyle bafl›ndaki sarg›y› bast›rarak:
“Is›r›r, ›s›r›r hem de öyle bir ›s›r›r ki düflüp bafl›n› bile yaralar.” (Sakao¤lu 2005:

226-227).

MET‹N 43: NASREDD‹N HOCA VE MEVLÂNA 

43.1a. Sesini Yar›n Duyars›n 
(Bir h›rs›za, “Gece yar›s› bu duvar dibinde ne yap›yorsun?” demeleri, h›rs›z›n, “Da-
vul çal›yorum.” demesi)

fiu hikâyeyi dinle de bak! H›rs›zl›¤a al›flm›fl herifin biri bir gece bir duvar›n di-
bini delmekteydi. 

Hasta ev sahibi, gece yar›s› yavafl yavafl bir taktakt›r duydu.
Dama ç›k›p afla¤›ya e¤ildi, h›rs›z› görüp “Baba, be yap›yorsun?
Hay›rd›r inflallah... gece yar›s› ne ediyorsun, kimsin sen?” dedi. “Davulcuyum

azizim.” diye cevap verdi.
Adam, “Peki burada ne yap›yorsun?” deyince h›rs›z “Davul çal›yorum.” dedi. Ev

sahibi dedi ki: “Be adam, davul sesi hani?”
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H›rs›z “Dur hele, sesini yar›n duyars›n, ‘eyvahlar olsun!’ dedi¤in zaman kula¤›-
na dank eder!” (Mesnevi III, 1966: 227-228).

43.1b. Onun Sesi Yar›n Ç›kar 
Hoca, bir gece mollas› ‹mad’la evine giderken birkaç h›rs›z›n bir kilidi törpülemek-
te oldu¤unu görür. ‹mad;

“Hoca, bunlar ne yap›yorlar?” der. Hoca:
“Rebap çal›yorlar.” der. ‹mad:
“Sesi ç›km›yor.” deyince. Hoca der ki:
“Onun sesi yar›n ç›kar.” (Gölp›narl› 1961: 76).

43.2a. E¤er Bu Kediyse Söyle, Et Nerede? 
(Bir kad›n›n, kocas›na eti kedi yedi demesi, kocas›n›n, kediyi terazide tartmas›, ke-
dinin yar›m batman gelmesi üzerine a kad›n, et yar›m batmand›, biraz da fazlayd›.
E¤er bu etse kedi nerde, yok, bu kediyse et hani? demesi.) 

Bir adam›n bir kar›s› vard›. Pek hilebaz, pek kötü huylu ve yol kesici bir kad›nd›.
Adam, eve ne getirse harcar, telef ederdi. Adama sesini ç›karmazd›.
Bir gün adam, konu¤unu a¤›rlamak için yüzlerce s›k›nt›yla biraz et ald›, eve ge-

tirdi.
Kad›n onu kebap edip flarapla sildi, süpürdü. Adam gelince de düzensiz söz-

lerle hileye bafllad›.
Adam dedi ki: Konuk geldi, et nerde? Konu¤a yemek ç›karmak lâz›m.
Kad›n eti flu kedi yedi, hadi git de et al yine dedi. 
Adam, Aybek dedi, teraziyi getir, flu kediyi bir tartay›m.
Terazi geldi, kediyi tartt›, yar›m batman geldi. Bunun üzerine a hilebaz kad›n

dedi,
Et yar›m batmand›, yar›m okka kadar da fazlal›¤› olacak. Kedi de tam yar›m bat-

man geldi.
E¤er bu, kediyse söyle, et nerede? Yok, bu etse hadi var, bucak bucak kediyi

ara (Mesnevi V, 1966: 278-279).

43.2b. Kedi-Ci¤er
Hoca, sabahleyin kasaba u¤rayarak akflama kar›s› yahni yaps›n diye iki okka ci¤er
al›p götürmüfl, eve vermifl. Olacak ya, o ö¤len Hoca’n›n kar›s›na misafir gelmifl, ka-
d›n da ci¤erleri bir güzel piflirip misafirine ziyafet çekmifl... akflam olup Hoca eve
gelince sormufl:

- Hâtun, ci¤er yahnisini piflirdin mi?
Kad›n süklüm püklüm:
- Sorma Hoca, demifl, ci¤eri kedi yedi.
Hoca hemen kediyi yakalam›fl. Zavall› hayvan bir deri bir kemik... Kantar› al›p

kediyi tartm›fl... Bir bakm›fl iki okka! Dönmüfl kar›s›na:
- Hâtun, hâtun, kedi iki okka geldi... Tartt›¤›m ci¤er ise kedi nerde? Yok, bu bi-

zim kedi ise ci¤er nerde? (Tokmakç›o¤lu 1981: 217).
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