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TÜRK MASALLARlNDA

GELENEKSEL

VE EFSANEviVARATIKLAR'
Doç. Dr. Umay Günay

'rurk Halk Edebiyatı ü~lerlnde\. oldukç. önemli bir yeri 'olan ve sık sık ~tlanı.
lan geleneksel \le efsaııeviyaratıklar ilZerindebupaekadarmüstakD
bit çallfmayapıl~
'manııştır. Gerekmasallarda, gerekhal~ hiltqelerlninbir ,kı.oıında, destiap ve eta8neler~
de hatta halk 'tem!tŞası ülÜnlerinin bJr kısnUnda(lWaJöz,
on.oyunu; köy tlyatrosu,
meddah bikayeleri gibi). zanıarizaman ,anİatınım' e_ninlteşldJ
edeceJt kadar .~tkili, !ıa-,
man zanıansadece sözjiedilip geçilen bu geleneksel ~eefaanevi yaratıkların tespit ve tas.
nifinin yapılması vekaynaklariDlIİ araştınl-ı-k'dele*lend1rilmesi
gerektlli inancındayaz.
tık çaRJardanberi Asya'11e Avrup. --ında klilıüıaıışverl4bıde köpıü vazifesigören Tür.
Jdye'deki kültür mahsuJlerinin deleriendirllefektaD.jtılmasının dünyafo1t1or ve halk ede.
.
biyatıaraşbrmalarindaki
pek çok problemin balıedilmesine yardımcı o1acalı kanaatin.
,

,

deyiz.

,
'

'

'

Ancak konunun genış o1mflSlsebebi Ue,bu,makalede Yalnızca'lü~k masallarında
yer alan ge~neksel ve efsanevi Yaratıklan teSpitve tanıtmanınYanJnda,bunları kendı iç.
lerinde sındlandırmayagay~t edeceliz.
,

'

'

'

'

ı
-f'"
'lürklye' de son otuz, yıl' içinde 'derienip, yayımıanan m
larda tespit edebiJdfli.
miz' efsanevl ve gelenekselyaratıJdarı, fonksiyonJ:an yönünden üçgruptıi toplamakı niümi.

.

kündür.'

'

'

L. 'Bu ,gruba kahramanın kartısına -delişik şekillerde Çıkan ve daima kah~ana
Yardımcı OLanyaratıklardahiJdir.Bu grupta incelemeyi uygun buldu~muz yardımcı
ve
.

vericitiplerimasallardaki
fonksiyonlarınagöreüçeayırabiliriz.'
, a. Dini temele dayalı yardımcılat: Delvlş;Hlzır.

Müalüınan 'lürkiYe'de tespit edilen

m-ııar ,tsıamiyetin derinizlerini tatımaJttadıriar.Bu'Izierinaçık delUleriolarak dini,temele dayalıDerviş
ve Hızır tiplerini görmekteyiz.
,
,
.
"

"Farsça'da'kapl,kapı
dolaŞan dilenci' anlamın,a gelenderviş keUmeal,.1sıam
dünyasında 'tarikat mensubu" anlamıyla 'yayımlattı. DervişJermensup ol_
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dukları tarikatın esUlarına uygun şekilde,taç ve asa giyer; taber, asa,,keşkliJ,
vb~tatırlardı. NeflS ve IUnırlannıöldürİn.k için dOenirlerdi.SolUer, derviş
kelimesiyle.kanaatkathtı .ifadeeden gü~lüte:tahaırmıületmesi;geı-kfilinl lfa.
deederl~r. ,paııdel'fifler,yalnıı
baş1..ı,na iDılva, baYatı yaşu, bazd,artb1r
şeybe batlı olurdu. Şeyhinçevresi1'lde dedem.ıerm meydana~li
top.
'

luluk; i)aıen mijqldinöliHn~densonra

bu m.akama lAflk'

~

dervifin

})q.
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bıılrtı altında devam ettiri1irdi.Tarikatlet, bu çerçeve içinde ortayaçı.
",dap ve erUn ile meyd,magelmiş,tiı.
'
'

\

,

Anadolu'da ük tatikatlar Selçu'ldular deyrbuM (Xı-Xıv) gölÜl1U8ye başlandı.
A1>dülkadir Ceylini tarafmdalı' ıwiuJmul}oıJnKadiriye
tarikatı, buıPin de
yaşayan ve tarihi kayualı kesin olarak tespit edÜıniş ük dervil}toplulup saydabilir. Daha sonra, bazdan -veınere'baIlantn, bazllara da halifeUk suretiyle
meydana gelen bir çok tarikat ortaya çıktı. Dervişle~ dayandılı tasavvuf
düşüncesibiZzat Hz. Muhammed'e kadar dayan~nldılı gibi, bu erkin ve
adipyine Hz. Muhammed', ulaşan bır emüşter dizisiyle Cebrail'e ve CebraU
araCılılı ile' Tannya batlaye sUaileyl 'ölrenmeye ve, tarika'tı tarafııidan talım
edilen itikadtnbıamtyete esas cevher olduAtımı bUm.ye mecbur sayılır. "2
"Dervi4ı.rIn bütün tarika~arda ortakolarak ~landılı
8$II&laranbll}mda zf..
kir gelir. Zikir, Tannyıanmak demektir. Zikrln, derin blr.dlnivecd ve bır is, titrak meydanagetiıdili
bilmmeltt:Atdlr.Dervı.lerdeld bu hipnoı halini ı-ı
bedeni ~durum,ve olaylar., da takipedef. Zikir straSJlDdagöıülen C()fJmnlult
halleri yüzünden" Batı'da dervqlfttÇin havlaY8J1,.uluyan, rüs eden, v;b.sıfatlar, kullJDllmış,tır. CeIAleddiil' Rumi 'nin (öL.,',1273) kUrdu)U Mevlevi tartkabndaki dervişkrsema etmek suretiyle vecd haUoe gelirier. Sa'di1er ıiimbelek
çalarak raks' ederler. Rif~er'veAlımedileı'
ateş, canlıyı)an, akrep ve cam kı.
,

nklara yutJrlar; bedenlerine Iliş, gözlerine çivi batmrlai'. Fakat bu gibi olay-

laranancak gerçek velUer tarafından, meydana getiri1ftili kabul edilir. Veıue.
rin bu dummlara Allah tarafından balışllDllD keramete' batlanır". 3

\
Yukarada kısaca tslamiyetteki1yerlni anlatmaya çelıştıtınuz:Dervi,ler Iyibuylara
ve Tannya olan büyükbaAlIı,İdaraveJnançlarasebebiyle Tann tarafından C?nlara~lanan kerametleriyle, daima masa1kah,ramanlatminY.ı'dnncı81dtrl-ı:Masal kahramanımn
sıkıldtlı an, aniden ortayaçıkar1ar, onun Prôbiemlerlnlballettikten aonı- ortadan kaybolurlar. YaptıldaraiyntlekarlJllık olarak bir te,eltltqr biİe beldemezler.
'

.

örnekler:

_

"Tann'a dua ederekçeşme batmda uyuya kal~ kıza lÜyaauıda bir Dervi"
yılanm nasıldolaCalim,
daha soııı- ~q.ıı-I
okUtlnlSl.gerektillni ve nasıl
ev)enebileeelini anıa~f. 114 .

"~ör OLanbir Padişahın ~eri, bu padişahın amn'aYalına delmedili yerdentoprak ptirUlp gözüne ııürülürııe.
açUcakı-. Küçük oIlanm lÜyasınagi.
ren Dem, topralı ~ve,oereden
elde tde~tJni ötretiı.'~5
Bu motif pek çok 'mrk masalında kahramanaverilen.&üçgörevlerdenbiri Qiaraktebarlanır. GeneUilde masallaranbatlangıcmda ortay. çıkan bu motifeballı olarak gerçelde,.
tirUen seyahatle.birilkte ınasaı~ olaylar .'ii}lr; .bugörevln başanlnıasıyla birlikte masal kahramanıbQtünmasallardahemen hem.n IDÜtteı.k son olan ınııtlu evlilik ve taea sahip olur;
'.'
_

.

"Babasıı;un CeUatLarateslilnettiti

~ lalasıcena~kurtanr.Kız

bırata-

cm altında uyuyakalır. Bır atınual
ri ile uyanır, bql81Dda bir DerriJ &örür. ~;
kızı ahiretevIadı olarak yanmaalJr. Kııa hediye olarak Kutan.ı
K.tıIm yOUay-ıYomtnfıdlftbımn 9I1U,il, ~ fYlehdlrlJ,ii~
'
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"Fakir bir adam para kazanmaküzere yoiaç\IW, kattl8lQaçıkan Dervış onu

tengııı edecek bır kamçı hediye eder. "7

'

"Bir Deıviş birbirlerine Uvuf8Uıamaınn a~yl.
kendnerlnl öldiren mallal
kahramanlarının mtlarınısıvazlayarak otPn uykudm uyandırır gibi canlan~
.
dınr."a.
ÇocuAU olmayan fadişahların yolda raatladıJdarı.Perviş~in verdili elma ne çocuk
sahibi olmaları motifi,' Türk masal ve .Hal~ ~ikayeJelinde. oldukça yaygındır. Bazı masal.
larda bir elma .da padişaliui atı için verilir. Sultan hanım bir çocuk sahibi olurken at da
bır. tay. s8bip olur. Elma veren Derviş, yeni dOL~ çocula ve taya olatanüstüıjiçler ve.
rir. poAUml~dan'
sonra' olalan üstü güçler V'ermezae daha sonra p1işenolaylarda orta.
ya çıkarak masal kanramanına yaretımCl olur. 9
Umumiyetle masal kahrıunaİılarının y'8fdım~ısı olarak gördiiliimüz Dervişlerin bazı
masallarınbölgesel varyantıarında kötü tipolarak ortaya çıktiklan olur. Erzurum'dan
derlenen masallar aralıında. kızların evlendikleri Dervişler insan yerler, kızlara ve çevIelerine kötiilük ederl,r.1) Ancak bu rna&allarındi iter v,"antlarında bu tipler, "titci Baba"n
"BostancIDede"12 isimlerini taŞıyanlnsan eti yiyen köiii insanlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
tstisnai iki önıekte görülen buköÖi derviş tipinin bizim sımfl.ndımıamızı
..
.
'

etldJemeyeceiti kanaatindeyiz.

Hızır: "Hızır, Türkhalk inançlarına göre ölmezı~ sımna.ermiş'birkjljidir.lslam geleneklerin <,teyer atan, Kur'anın bazıayetlerindeanılan
Hızır Ile-ilgili
Inanışların üç ana kaynatt, vardır: 1. Gılgamış Destanı; 2.' takender Efsanesi
(pseudoka1listnenes) İlyas i}e Habam YeşııaBin Levi hakkındaki Yahudi ef.
.
sanes!...'
Tasavvuft8, Hızır b1r veli sayılır. Sofi'lere göre her dönemin bır Hızır'ı vardır.
Her Nakıb-ül.Evliya, Hızı~dır. Hava, deniz ve dinyanın bütün gölgelerı onun

buyrup ıaItındadır.Denizde, Tannnın haUfesi,karadaveknidir...

'

Hızır, tsrarıı ile konuştııktan sonra yeryüzünde Tannnıngetçek dinini kc)rumak için öım~liite erişmiştir. Hz.Mu~med
De konuşmuş, Kadisiye sav~
~ında bulunmuştıır. Kudüs'teotıırlırı ııer cuma Me~e, .Medlne ve KUba'da,
Cebel.i
~ytıı~'da nama kılar."13
,
.

'

Halk Hızır'. Peygamber kabul eder: Hızır Aleyhissel&m, H.z1l N~bi ve Pey,
gamber veya mübarek bit zat diye anu.Hızır, darda kıdanıartn yardımına
Hııır yetişmez,", aıuözübu anlamda kullanılır.
kOt8l: "Kulbunalmayınca
Insanlara zenginJ.k, yeryüzüne yenidenbayat verenbir uluMyılır. 6 Mayıs'ta
kutlanan halk takviminde yazın başlmgıcuayılan HıdııeU. (Hıdır.ııyaz) Be

.

ngili tiirlü inanışlaı ve geleneider bundan d~ldu. Bu ıjinUniki kardeş olan

.

Hıdır ve tly,as'ın buluştııAU gün oldu~na inanılır. HUk arasmdaHızınn
ölm~liAini zaman zaıtıan dünyayı ziyaret ettilini, insanlarla Bişki kurduAUi

nuanla~' fıkralarvehikayeler
vudır.:.

'.

i

,

söylentileie göre.Htzıi bem deniZlerin,bem karalarınsahibidir,darda
.
.
Ç*
kalanlanoyardımına
koşar.
'
Islamülkelerinde ve Özellikle AnadolU'daHız.r,ııyu, Hıc:breOeZ
sözleriyle
adlandıman bir çok makam vardır. 'LUrk fplklorun~Hı,tııeıı~,Ue
8;11
23,
. '

.

,i,
saylllZinanttlar
ta'dır."M

ve. ber .yd .OıgUn.ve
./
'

uyfllaııaıı plenelderyer "mak.
i

i

-

Yukandaıp.bilgIler_n" aııı-ıCIII1.ÜQte'ııı-, Tammn yeryüzi.indedolqan güç.
lü ve yar$mie~r el~isidir. B\ıD&lanııı-lkalııılnwılanıun yaııdımma.yetif(r,'onları'sı.

kmtıdan.kUJtarır,gitmekistedikleriya birandaulattmr.HIzIlanidenortayaçıkar,iIJi

'

bittikten sonra .gözdeD~yboliır.JS
Hızır.hakkındaldinaBçlan nakleden bir mualm özeti l}Öyledtr:
"Bir -PadtşahHlZlr'ı .bulup. getir~ıne iatedilini. ve~emi,duyurur.

,

Fakir bir
Hızıı'ı butabUec&lini söyler

,

adam,ailesiBiaqltktan. kurtaınıeit' için Padi"'a
ve Padil}abtan ailesine ömür boyu yetecek blı'servet alır, 40 gün de süreliter.
41. gün Padişalıın buzuruna çıkar,Hızırı bulamadılını söyler, Padişab sırayla üç vezirlne. kendiSine yalan 'söYı'Yen bu adamane yapJliak gerektllinisorat. Osırada tak1r adaınınyanuı.blr
çOcukpeydi ,otur. Birinci vezir:' 'Efen.
dim, bunun etfni parçaparçakesip
kasapdiikkanlarına umah.' der. İkinci
vezir: 'Padil}abun bunun ~risint ,yiizmell, içine sam~ dolduımalı;' der.
t}çüncü vezirise: 'Et~dim, bqfakir bir,adam,'zanuet ~ündenyalan
söylemiş.Sizin ,anınızayakııan
bunu aftetlnektir.' der. Pal:nş-Jıçocula:
'Sen
kimsin? Nereden geldin?' diye sorunca çocuk:'Padlşabım,
birinCi vezirlnin
babası kasapa, sözlerlyleaslımcibiliyetini
gösterdi. İkinci ,vezirın babasıyas-

akçı, derici idi o daaı;11D1,'
gösterdi. Uç~nciivetmn ise vezlr ol1u, vezifdir,
SÖZleriylebunuispat1adı.Ben de fakiradamı utandımıamak Için b~raya geldim. HlZlr istersen il}te aızır.vezir ~~n
işte vezir.' der kapıdan çıkar gider. Meter Hızır, çocuk kıyafetihe girlp~~oraya
gelmil}."ı6
.
.
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~bi , zam... zam..
1

Hızu da 0

rayaıdımeder.
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"AllahınBeıası, ben san Devi 'naJıJ/3IfJ,iJebilirim
diye dili)i.inerek
uykuya da-

.

.

lıyor. RüY--İda Hızlı'ıgQijİ)'()r.Hızlı
dıkbiriUarUın.s.na~ltı1t
,~'.~It.

kJl,bi&Jntlllhcle,~t".~.

.

..

.

i

o~,ç...

kacak, sen ozaınirı "'Salıver._tavianj.,,~,~'~
tuyu ai..BöceJderln ikisinihemen öldür. U~JW,"

.

.

diro.r ki: "01111111sen .çoJ[ <Iopıv~ıı-.
ka1k~81,
lki1!'kat ~i

J)Q~.İ

~-

.

ıua.

~a~~l8düt..";J7,

i.

. İ.lamiı-n-ıdaDdotNdan
,~~baIJ,J
19laIt.~
l)e~ B Hızır-ıerlni
taşıyan
ber ikltipinde,. ba1kJnaııç'laıııı-day
biç~i
8Yaen.mu8naraaktarıldık.
larınıgöıme~~
iJdtip\(.leIQd8leı~I..iR
lıisıı.ettili bayali tipler deın,
.
halkın dini inaoc:ıarıY}ay~ . ve.... ıçek ten'. ."de ümit balladılıve P ~dtji tiplerdir.
.
.
'!ürk masallarında mı-l lJaluaın~nm>mWlUlutaye~yaul..ma1annda
iyi bir
.
..
müslümanoInıalariönem1ibiryeJ.tııtar..8'
.
.

.
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.

.. .

"

..

. ..
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.

.
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Hızı~.ve. Derviş, m~
,gen-likle,~
biçimde taJViredikDemektAldirler.
Bazen pir-i ful, ak sakallı, ak IItÇIıbir DiJiyar teklindeanlatılan ihtiyarların a1Zl1'oldu.
tunu,~-ı
;~ı.ıbtt_ni"th_"~_Ybol$lktansonra"".
Nadiren Hızınn' gerıç bir e~k

vey~çocUkbiÇmi1ııde;~-ıı-edUdiI!

nınıninutnlı
veiginiyeWoI~,~>_1

Hetik0*Jp,.~

'

w~"*W~flI"~~".
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1. b. OIatanüstüNiteUldeıe' Sahip Yardımcılir: ZümlÜtüAnka Kuşu,Konuşan,At-

i

i

lar, Periler,çok

y&inek çok içmek, dallan ,.rindeD~dımıak

ce sahipinsanlar.

gibl bır tek olatanüstü .İ-

.'.

'

1. ZümiÜtü Anka gerçek hayattavaroımayan,
ancak nuısailarda bu.İnkii uçak göıevini üstlenen bir kuşaır. ZümlÜ1ii Anka Kuşu konuşmakablllyetiıte sahiptir, aynca ıır'
tında kirk batman et, kırk batm~ Mı ve masalklhraman1m taşıyabnecek.İçtedir.'

Türk masallarındaZüm1ÜtüAnka Ku,una bmumlyeılefU tekJlde rastlanmutadır:
,

"ZümlÜtü Anka Kuşu yılda bir keıe yumurtlamuf,

yumurtadan Çıkan yamı-

lanm her yıl, bir yılan veya bi, ejderha' yermiş. Masal kabraınam tesaciiiren ZümlÜtüAnka Kuşunun yuvasınm bulundulu alacııultında uyur. Yılan
veya ejde~a, yavruları yemek üzeıe geldilinde yavrulannbaln,malanndan
uyanır, yılanı 'veya ejderhayıöldüiiir; yavruian kurtanr. M"dtelf8kklrolan
ZümlÜtüAnka Kuşu, şükran borcunuöclemek üzer&kahramanıyer altı dÜn;
yasından yerüstü düny~naveya kııhramanuıulqmasıç()k güç olan uzat ülkesine ulqtınr. Bu yolculuk için kırk batman et ve kırk batman au ister. Seylhat 'süıesince masal kııhrariıanı,Zümrütü Anka KU1Unahak dedikçe et,
huk dedikçe su veriı. Bazımasallardavarmak istedikleriy~ıe çok az bir mesafekaldılı sıradakırk batınanet biter, kuş et isteyince masal kahramanıhemen ı,.ıdınndan bir parça et keser te 1(uşun.'zma verır. Masalklhramanı
rnemlebtine. ulqıncıı ZümrütüAnka ,kuşu On~l1bacatından kPP-ıarak verdili ,ti geri yerine koyar, masalkııhramanıeskisindeniyi olur."19
'

2. Konuşan Atlar: 1iirk masıdlannda,-t1ann'geıek ulaşım vasıtası, geıek yardımcı
olarak önemli yerleri vardır. BUindiligibi 1ürkler be, bln yıllık tarihlerinin hemen,hemen dörtte üçül1Ü/gôçebeolarakgeçirmişlerdir.Yerleşik medeniyetegeçtikten sonra bile Türklerin bir kısmı göçebeUtten vazgeçememitJerdir. Atlı Göçebe medeniye" adı verilen bu uzun devrin Türkmilletinin kollektif şiıural_da,yer tUtmasıçok tabiidir. 1ürklepn ilk yurdu olan Orta Asya'da~ rnezariarıaçılditında, ,insaniskeletleriYleatiskeletleri,birarada bulunmuştur; ~zlü ve yazılı halk edebiyatı ~ıünlerindeat, bil kullanmavaııtasından ziyade~ıııı-ııı-ıı
dostuolarakgeçmektedlr; ,Gerçek hayatta uzun uırlar
boyuJ1(:abu kadar detet..yan
atlann nı_tara dlha &iiçlü,dlbabecerlkli bir yardımcı biçilninde aksetınererine...mam~ gerelcınektedir.özeUikleTürk destanlarındasudan çıkan at aygırlv çok önemli bır yer tutıUtv. Bu tür atlarla UgBiefsaneviinanl,lar
vardır.,20Türkın_lanna da,mımotifçeşitlibiçirıl1er aktaııbn.ştır.
önıekler:
"Masal kııht'8ln~ele ııeçirdili sihirli Dalıl\iya,atıncasucianAtetkh otlarnn
atmm kardeşi \Ukar.'..
Qbramanı ne nitlfttmSUdan çıkan atoayıPı. binip kaçmaya bafbıı'lar.AteşkirOllanın ~'DII8a1kııhramanıile nişanıısının!
kaçmatta oldUklannı'Ateşkir ~an'ı'haber~rir.
AteŞkir' OtIan atınaatlar, ~nlann peşine~r.
Sudançıkan oat.aygır öyle bir tWa.atıp, AteşlilAr
Ollanı sırtında taşıyankaı'deşiDe der ki: 'Ey.ı
buçl1k"o melunu,nedenar- '
kam sııagetiriyOlBUO. öyle bir şablanonuyer& vur ki, yedi parça dlsun.' O
at da kardeşininsöıünödinllyor, Ateşkh Otianly&r& i;atpıyQ1'.MasaI kııh,
,

,

~anlankiıttuluyoriar."21'

'

'

'

"Devin yanına giderıKelollaıı' a,adı DUl.' ol*, at:'Devseniy1)'8eQUr,devın be~im önüme koy-au k.mikleri domuzlaıaver1ptdomu2ÜpB ôntiae,
'.1 i
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V..D~..ı~ı-mn/

koydulu .üzümleri
4eı.~oIIan
lÖJIenJ1eni
yapat, domuiJai 8inden lÜıieı.Y~.at
18ekuvveUeıür' Dlildüi. kaçıDa
zamIDlmn gelcJiliDl b.ber verw.. Kelollan .tln istedikleriniyanına alarak
yola çdwlar. KendJl,rml takip 'eden~boPJ1n.m
şatlarlar. KelQIIID
.
gene bua~ıı .y~ıa
devhı malına da lp.olUr.",~
.

i

.

_.

..

'_,

_,O
:-

>

,'_

,~.-

'

"KuçUk Şehzade. J.)erriş'ln tarlfettill yolla Benglboz Isimliatı bUlur.BeD81boz: 'Eter &enPadiŞabın,küçüko,u' olııı-ymıı ,imdi. bUrad~paıç.ıayacak.
bm, ancak babandansonra benim sablbl~ yalıuz &enoIatilllrein.Getir yemiml,..suyumu,ylyeyim. IÇttylmde.ıJdelim.' der. Şe~ade BeD8lboz'un yardımı
De.bem bab8sınm.~lerInin açdnıasnıı -eıayııı. tQpralı, bem de DUı-yaGü. '
"

"

,

zell neevlenmeyibatam."23

.'

"Odunailden,baba.kızormandabtrbirlerJndenaynJıriar.
Kız bataklık~'bir
ı.y ~Iur, insanlaılakonu,ablkm~ tay ~ taf1nannesininy~l.
.
kız mı.tlu ve zenıin olur."24

.'

.

/.,

.

"Çocuk babasmın yanmdan çıkıp,.sarayın~vlaauıa.Jldiyor; <>rp dile.. bütün atlardan.farklı bir tay görüyor" bu tayın ~n~ijJe uygunbir at olacalımdi.itUnUYor.Ab ayn bir yerdeüzüm ve arpa .~,besletlyor. .Dilc!r taraftan
bir tarlayı

~ kırk f.in sulabyor.Ktrkblrlııc1;m ataMlıyor.$arI.daöylebir

. katturuyorki,.at kırkaUnsulanıpçamuriçindeoı.n'~

Masalın devamm. Şeb~".
rlne uyarak bqarıyor. "25

.tQz.ç~«.

kendisineverneıızor görevleribu.abn ~e.'
.
"

Örnekleri çötdtmlkber. zam-ıı müıJikündür,aneak masalkabram81darımnatlarla
kartılafma şekilleri ve onları yetl,tlrme1taızluı ddnayUkarıdatiörnekl~rdeki gibidir.
Zaman ıaınan kahraman. iki veya Uç1Üy vererek ortadankaybol-ıi. buöiyler birbirine
sürUi1dUlüveya'tüylerden biri yala1dılızaman-bemen geri dölien.at1ardavardır;~ .Ma-' .
sal kabrlmlDlnlnyardımeılıluu Uzeti1ıealan atlar;.kahramanlar8Ürekltbafarıya 1'emutlulula eritinceye kadar, OnıaraYardHn~oIuıtar.
.
.,
3. Perller: '!Urk masaIlartndapetiler çok güzelve olatlDÜSöi;ıçleri OL. insan...
linde ,tasvir edlinıektedb:ler. Perllerinber ..tdegirme güçleri OlıD..ıa beraber. en çok-ıvercln ~çiım,ıe.masallara8ıuederler. Ayrıcanar. ltınonalbi meyvalann, kütük glbi..yal8nn Içinden df çıktıkları Oıur.tyıyiÜ&Jdi JnaSaI'kahramanlarma~yardımederler,
m888l kahramanlmna kötiiJ,ükedeRterlde cezallDdımlar. Perl kıztanmainaankılıtma iirerek insariIarlaevlenenlerl.e onlara yardımcı oIaıaIuıda vardır.
örnekler:
.

'.,

.

",NalmcıMehmet. Efendi. giiıel bir.küti,ik~ur..bqf birıamanında ~kuny.
yapuı.m diye evme 1etIrit. kapının artcuına kQyar.Mebınet Efendievden Çlkıı~ı-.eIlerini
çirpar, küöikte1a14 kız
. kinca kütükaQdır,içindenptbir
.daha çıkar. ön~ Çıkart kızmliikten çıkan kıZLarayapılacak işlerlıöyler.
Mehmet Efendinin evini ller. 8ÜpVNıl8f,y.me1deripi .plflrirler.o evine dön,meden bepsi kiiWIün lçlP,.egirip kaybolud Bu ql,ayikl ~re d.ı&iıatekraıl.
nınca MebmetEfendi evdelı.ÇlkıycçıUf,lii>1 yaparbir kQteyualdpıı, evini' temiıleten, yemeklerlni'plflrten perlpadiŞlbımn kızını yakı&1ar.Mehmet
Efendi ne Peri Padl,ı&lıınınkızı ev1enlrler.DabalOnraMebmet Efendi, Padi.
,ı&lıın blıdislrıe. verdili' ;iç 'lÖıevlerl. 'perl 1dZıIııUyardımıyla 'batuır, ve
DltIDlcko_r~.'ok&~,"~,

'ı

"Çeşitli meyvaların (ııar, Qirunç, Umon gibi) bit LUbqmda kesilmesi sonunda ortaya çıkan peri klZhırı, p&dişalım oRlu ne evlenirler. Padişabmollu araba ve eşya almaya gittllinde genellikle bu perı.kizlnm yerine birçingene kızı
geçer. Çeşitli varyantlarda peri, kııı kendisini çingene kızından korumak için
sırasıyla Iki ~l, mendil, selvi,.at, beşik, çuvaldız biçimlerine girerler. Çuvaldızı bir ihtlyar kadın bulur,peri kızı çuvaldlZken insan lahlına girer. Bu yaş-

,lı kadınınyardımıyla
zalandınlır.

şehzade jle birbirlerine kavuşurlar.Çingene kıZıce- '

"28

Bazı perilerin anahtarıa açılan kannlan veYa başlannıniçil)den perilerülkelpıe geçilir. "Kuş kılitında gelip, delikanlıolan periler, p&dişahınln ollu uyuyunca prenses kocasının perçemleri altınd8kianahtanalır, . kulaldarındakiküitlerl
açıp,periler ülkesine,
geçer. "29

'

Bazı periler bir hamamda veya fakir birkulübede dotum Yapan iyi kalpli, fakir
kadının dolan kızına, onhm zenginlite
ve mutlulul. ltavUşQiracakolalanüstü. özel.
.
likler verirler.
"Gülünce. yüzüride güller açar, yıkanınca lUyualtın
ke8ilir, allayınçagözçıkarılınca bayılır."30
lerinden inci mercan saçılır, parınalından ~Iü
Aynı inasalınbir başkavaryantıneta:
"Tl,ıtQi~

altınolsun,&ülünce

gül1er açılsı!), gezdili yerler çayır çimen oIlUn"31

şeklindeki dilekler gerçekleşir. Gene aynı masalda kötü kalpli teyze kardeşinin dotum yaptılı yere gider, onun da aynı yerde bir.klZl olursa da periler bu bebele kötü
dileklerde bulunurlar:
.

"Birinci peri alnına,,ikincisi alıına,üçüncibJü de eme"diyinceçoçutun
bir tiorQimÇıkar; aAzınagirer;"32
..

alnından

'4. Olalanültü' hünerlere&atıij>kahramanlar:İçinde bU1un'dUkları
masallardadaima
kahramanın karşISlna'beklenmedikz-ınanlarda Çıkıp, ona yardımcı Olan bu kalırımianlar, yaptıkları işe göre isimlendirilmektedirler.Bir tek oIalanustü hünere sahip olan bu
insan Yardımcılar,bazen masaİkahramanına güç göıev verilmeden, bazen ~ç gÖrevverildiktensonra .İssızbir yerde birmüddet arayla iki veya üç kişi olarak ortaya çıkarlar.
Her birinin ya kazanlardolulU' yemek yiyip doYmamak,denizl.r dolulU suyu içtill halde IUsuzlutunugiderememek, alaçları ip gibi elirebilmek veya dalları bir yerden kaldmp diler bir yerek()ymak gibi hünerlerivardir. Masal kahramanınaverilen ~ç görevler, bu yardınıcılarınbaşaracaklan tipten olduatt.için kabranwı başarıya ve mutlulula
erişir. Bu yardımcılarda,eti~er pek çok yardımcınınyaptıtı gibi mUtatat kabul etmeksizin eski yerlerine dönerler.
Bu malanüstü yardımcıların benzerleri Stith Thompson'un "The Types. of the
Folkta1e't33isimli katalotunun üçüncü.cildinin137. ve 186, sayfaları arasındaolalanüstii
yardımcılar başlı~ı arasında tanıtdmışlardır. Rus masallarınınyapılarını Inceleyen V.
Propp'uo "Morphologyoftbe Folktale"34 tsimUe.rinin 4546. sayfalarında yer alan
XIV. fonksiyonunun "Kahramanm Hizmetine Gıre~ Karakterler" başlılı taşıyan 9. grubunda bu tipyardımcılara ye, verilmiştir.
.

.

..

..,

"Taş Yoturan: Masal kahramanı bir. kayalıla gelir, orada ı-nadan üryan &Azı
YÜZ~ belıı., bya1arı hamur gibi ,oturan bir.adamgöıür. Adamkayalara
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.

i

yumrukla VUI;UPbimurediyor."35

.

"tt Eliıelı:Ormanmiçiade an~
Utyan,.
göZü~
bir adam mete
.
&taçlanıu çekip. iı,.bt 'elirip iBee iplik .ıtbi.Y8I»yor."36.
"Yer Dinleyen: Avq Mehmet'btoJlu memleketinın dltıu çıkıyor. yolda kulatmı yere .koym
dinleyen bir yrimcıyaraathyor.Buyam.mcl
daha
IonraJtannta1amı dUini bilcQi
. için kar$eaiara birkile dıitıInwJ~buldayı

toplatıyor.lI37

!.

.

"Slnp Süpüren: Avcı Mehlbet'in otlu ile Yer DiDleyenyolda giderken bir de.' lirmenln ötüttiilderini avuç avuç yiyen biradam gölÜder.Silip Süpürende
bunlara katılır. 1138
.'
(
"Dal Deviren~Avcı Mehm,t'in. ol1u. Yerdinleyea ve SBipSüpiiJen bir kaç
günlükyol gittikten sonra.bir dali kaldınp. dilemin . üRine .koyanbir adam
gölÜyorlar.Dal. Devirende bu gruba btılır.1I5
"Derya Yutan: Kaynaı sudayıkanır,,40c
IIDalTartaıı:Denlzin dibb1den'kayıpyüZütüÇıkanr.0\41
'.

"Seyrek~:Çok

tlz\ln"dııaI~ atar."41

'

ngÜi masallardakabraman1ara,bu yardımc:ııarlabal ~ebilecekleri görevlerverilir.
I.c. Tilki. güverCiD,sıçan,ydan.' karınCa,bülbüI, kedi. atmaea, kara köpek gibi çe. ..şitli bayvan biçimlerinde masal'kahı.nanl81l1ia evlenmekUzeretalip OLan.kötii1iikeane
.
gücüne s8hip oldukları.halde dahaoncekendi isteklerinin yerine geimesindeyardımcı

olan,küçUk. kardeşlereveevlendiiderikişilereyardımcıolankarakterler.bu an. uıb

üçüncü grubunu'te,kil etU!rler.Biz bu karıkterlerin açıklanmasında isliml kaynaklarda
cinlerle ilgili 'bilgilerin faydalıolacalını düŞÜJ1erekbu'bUgileıiıı.bir kısmınıaşalıya almayı uygun gördük:
.

.

'

'

.

lm.m-ı Şibii'nin. MuhammedJ,"erşadtarafındanteıWmeedilenv.e1974 yılı"

, İstanbul'da yayımlanan "Ciblerin Esiarı" ialmlleserinöD8ÖzÜnde.bukitabın cinlerinvarblını ıslam..dinine alt .kaynaklara daymarak .pat e.bUlbek için' hazıdaııdılı beii!ti-'
melttedir. Bu ellerde tsıam büyüklerinınkuran'tefsiıln~ dayaauakdblert üç sınıfa .,..
.,dıklarını gö~yoruz. ~1-kaşJm E&-Süh,yli'nln'teftillne göı-,"l. "(llanld1ıtuıda 01._
n4S
ler. 2. Siyah Köpek ,eJdindeolan cmler. 3. Uç.n iiizgir "klınde olanclnler.
.
,
.
.
'
lbniEbid-DüDYıa CMe-ııyid\li.Şeytaiı) adlı eırerlndeJ:tz.!ttubampıed'ln fÖyle bu.
yurdulunu yumaktadır:" A.UabüTe~l cQı1,riüç sınıf ~y~imı,tır;
ı. Vılanve akrep,2. Havadaki !ÜZgar gibi 3. Hesap ve ikaba DwlJzolan

.

sınıtdır."44

Ebu Sekı Mubammed bin Cafer binSebi El. AmirI EI~d
ile: "Bize hadis uleması ~busailebe ~i
lle,Allah ıwsul}1nun(S.A.V.),öyıe buyurdulunu nak1etıDltlerdir demekteve bu _rde de cinleriiç sınıf olarakgöat.erilıneldıedii:ı.Kanatll olup bavada uçancinler, 2. Yılan ve köpek OLancinier. 3. Bir yerden diler yere göçen cinler. Bu
ııınıflarındışındaaynı eserde,cinler bakkıQ.daşu. bngiler verilmektedir. Cinler her bbl_
gi:rebnirler.çok inCe ve uf~ar.'Clnler
~D hay~ buen"rJ8 kaqılık v;ertrI8r.Ayrıca çinlerlıı evlendlkleri.üiedilderi ve yiyip içtikl,ri de bueierdeuzun uzun anıatılmaktadır..4S'

.

.

.

o

'"

.

Londra',Onıv.nitesi

.

,

. '
,"
SC)IyOıoji..ProfeIöıü Weatmark'm. ,"İ-ı

Tapma Devrinden Arta Kalan ve..Kalıntı Halinde y...,.ı.n
de cinler bakkında bUgi'verilmi,tir.

Meden~etinde

Puta

ltlbtlar IiimUeaerinde46
/

Bu...~ lÖft' in8anl
evvel yaratılımt göze göıüaaez biıeinllDllüukwr.
Bu' eserde FaaSultanlıpdald inançlaı
matt&dır.BuuIJÖll eialertn iiLi va....
"
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) ,

.

yer altında iat de yer yüziliıe Çıkmayı pek_erl.r. CiDI.r iDIID,tibllÖlÜlltbilkler'ye ba\. .
zen insanlarlaevlenebUirlt!r.ıssız yerler cinler yöuüııden teldıı ~lIIdir.
,

.

,

tilammemleketlerlnde cinler h8kkın~.bükiim 8iiıenitlkat~e amelletblr çok tabakalara aytalabilir.Bunlardan bir iasıtu eski ~
putpeıetttllindenbeti(Arablataıı'da)
yaşayıp,kalmı.lardır.Dllerleri yenı dirı'ı,ra'tın@ıbUıdann.~DJ.okulmUftur.
Diler,
bır kısmı Ise ~uhammediUlilı daRıldılı memıe-.tIftirı, kendi.e.velld ittkat ve ameUerlnden kaybolmayıp,~an İ$lamiyettenevvele aittir, Eski AraPlarmCin baUlndaki Itlkat- lan İslamiyettarafından

büyük ölçüde mubafaza edilmiştir. "41

,

,

.

.

.

Bu Iki eserdenözet olarakaktardıemılZve Ik,tibllSettiii miz piişlerln yardımıne

,

müslüman'!Urk maSaliannda'oldukça genIş.bir yer tutan tilki, peıcin, sıçan, yılan,ka.
nnca, bülbül, kedi, atmaca: kara köpek, vs. gibi bayvan biçiminde ortaya Çıkan, lyUik ve
,

kötülük yapabilen, Insan kılılırıa ,da girebilen karakterleri yukanda açıklamaya çallıftılımız cininancına batlamak, kanaatimize göreyanlış olmayacaktir. '!Urk ,masallarında
dolrudan dolruya cinlerden ~sedenıt!ri çoknadir oldulu,gibi,za
n bu ıınıftan ko\,smıtlamaiann
kuldutu için genellikle "iyi saatte olaunıar~' tabiri yaygındır. Yu .
ber üçünde de cinlerin yılanbiçipıinde, iki ıımflamada Ise siyah kö .k şeklmde gölÜnme1eriortaktır. Gene ber üç sınıflandırmada da emıerin kaDatlanıp çabDdik1erl betirtnıriektedlr. Etimizdekiörneklerdekii ydan olarak Qttaya ÇıkaD evle diktensonra yakışıklı bir delikaDlı olan, eşi sı;mnls9yledili içm ;ıvercin olup uçan48 veya kara köpet49
şekline giren ev1enditten sonra yakıŞıldl bir delikanlı olan, ancak sı Söylenmce orta.
dan Kaybolan k~terler, yukandakicinlerle. ilgili inançlara paralel. rnekler gibi gölÜnmektedirler.'
.
'
örnekler: "Çocuklan olmay,anbir aile,bu dileklerlpi, dile ge
,
i

kenbacadan

bir' yılan düşer, yılan: Korkmayın, siz Allabtan evlat istedirıjz, işte,Cen,l'>-ı
Allah da beni size gönderdi, der: Daha sonra yılan Paditallln
ıyla evlen~
mek isteeıtini &öyler.'Padişahın verdili üÇIÜ.Ç görevi (Pacfttah'

&arayından

dlha yüksek bir saray,yılaDm biht
DdaIı'~1i
Ilkbir çit.
yüz' tane ayııı boyda ve aynırentte -İfm)Yd8n.bütiin
Ideri Y.~'
getirir. Dülünden.,sonra yıi_" y...ıklı' blrdeUbDıı. kıhlı~ . '~~ aneak
etinden bu sımnı saldam.ım ist8r.f-Btrmı- sonra kıt, ,'kar&Jf rlpe, kocasınm sımnıSöyİer. Sım açıklanan yılan, bir giivereinolu"i.,uçar.
,erkek kıyaı.tinegirip kocaıwu 'aramay.çıgr. Bir Kelolian'daıı, bir ii
dan yıkaı bulur. Konıp insan olanı;iveıcirılerlnyerlnf ölıenlr. O~a gider, koc
cası ile 'beraber yol., çıltadar. Pellerlne bır .dUdall .yerde,blr
. ci,. gökte
bir arap düşer. Ollari bu arabirianaesi oldulunu kız eprüç
'Sevdlfinln

.

.

,I

başıiçin bize dokun~a.'.dene kendilerlnıı

ı~nı

sö,ı r.,J(ızbu sö- .

zü üç kere tekrarlayınca A.rap:'8unu sana l)tıeten oIlUmdur.
seiıi~nsanollurıa verdim;'der. BunlaraYetiiden döJijn yı-pılır.

diotlum

if

Burada maşaleı,bunıarı~ peri olduklannı beltrtıııek~~"Çocuksuz bir aile çocukları olmasıiçin ALIaha yalflnrlar, dO
'iy Sonra
kadın bir sıçan doIurur. Sıçan P.d1şa1)m kıZt, ne evienine'k
t. Padltahın
kızı~ıverrnek. için. yerine getirmelinı istedillü~ göııefi'{PadJfabl-ıaymdln
daIı.yüksek bit"y,
ndanyılaıunbtW..çenieyeceti
ıık birçit,

. büWncemaat yedili

halde!bitmeyen bir tabaJı:yqıek) yedrle _.~
bın kızı odayagirip de karşiSlndabu sıçan göNnce sıç-ıa bir iı:mevurur,
sıçan aüveıcin olur ~ar,...Kız
bundabirsarok1UtullU-ıı
k peflne
'
~r.
Bir kayann:"dibinde kencl'
10 dOhqJ..ı.,",'
P~by_
.

"
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içine pa tulukları takip'eder, içeride bir yititin oQırdulunu görür.Yillt:
'Geldin mi, ben,senin kOCllUm,Slmmuöyieme,annem ~im1ze dütW, .ni
ölcjinnek niyetiYle pziyor. 'der. Bün1arkaçmaya başlarıar,aıfasınınöfkey.
le bndüe'rine yaklaşalım lÖıünte olları mı' bo8tah yapar,.kendisi botitancı
olur. Kadın bostanc,ya bir lQzlaollan aradalim lÖylü.Yor-ıda olları belli bir
cevap vermiyor. Kadınbırakıpgieliyor. Bunlar gene kaçıyorlar.Annesinin
yaklaştfllnı göıi1nceklZl.baf yapıyor, t.enditt balmancıoluyor. Annesi: 'Buradan ildkişinin geçtitini gördünmü?' eliyesoruyor. Ollan: 'Sana üzümlerimi ueuz satanm.' diyor. Kadıngene yollaradij'şiiyor. Bunlar. da kaçmaya
başlıyorlar. Bir çukur yere geliyorlar, annesinin,yüksekte oldulunu göıünce
bizi görür ciiye otlan kızı delinnenyapıyor, kendisidelirmenei oluyor. Ka.
dm bu .fer ollunun.m sahibi oId\ipnu hatırlay-ıak bu delirmenın gelini
oldulunu. anlıyor.. YukaJldan birtaşalıp yuvarlıyor. Bunlann ikisi de ölü.

yor1ar."~J

'>

Her iki masalda da Padişahkızlannatalip OLarıhayvan btçimindekikarakterleriı
aynı şekilde kılık deliştirdiklerlnl ve insanilıWgüçlere sahip.olduktarınıgöıüyonız. tkin
ciömekteki masalı.ynı ,zamandanadir olarak k.ötüson ile biten masallara da örnek.tiı.
"Çoeulu olmayan bir padişablO'e,i bir yıİlıo dolurur.Evlendili bütünkızla.
n öldürür. Evlendilison kızkırk katelbise giyer. ~endisi bir kat elbise Çıka.

nnea, yılan da bir,kat iri çıiwir. Sonundakırkkat deriçıkıncayılanyakı. .
şıktı

bir delikanlı

olur.

" '.

.

,

'

'

Bir padi,ahın evleDme çatındaki kızları, evlenecekleri kişiyi seçmek için
pencerenin önünden geçenlere mendil atadıU'.Küçük kızın mendili bir ley.
lele isabet eder. Leylek1pzıbir saraya getirir ve on\l periler padişahlOın
...'
ollu ile evlendim. i' 53
"

"Bir padişah kızml ilk isteyene vermeye kararverir. Kızıük ol~ to~ bir
leylek ister. Leylek, pıensesi hizmetçiQl-ıaJI: satar. Kız, himı tçi oldulu
evin ollunun dadıSlylaevlenmemti içinkuY\lda hapis oldulunu örürveonu
kurtarır. ()~anı kurtardıtı içınazat ediUt. Prensesinipnci 01 k satıldıtı
evinotlu de,lidir.Bu,otlanın akiiDikazUldakaynatan' büyücüyü "ldürenkız,
bu evden mÜkafat1arfaıaynlır.t)çüncüolarakdilsiz bir kızuı y-ııı a hizmetçi
oliırak.satılan kız, dilsiz kızmSlmnl çözmeye çalışırlbm k
otantop.r
leylelJo her gün dUsiz kızıb yanına geldi,inı ve tüyleriniçı
,Yakıtikiı
. "bozuhir.,
bir delikanlı oIdut1IRugôıür. Topalleyletin .tüyJeriniyakınca
LeYlek insan ol,araJ\:kalır, pı,!nseeleyeniden evlenirler."M.
"Padiş~m kızı bahçede 'otunırken bir kuşgelir; bohçasınılta ,kaçmr.
Prenses'bu kutu ~açıkar.
Kuş-İmda peril,riii el~de esirbir'
bey
olludur. Geceleri tekil deliıtirerek insan olur. Bohçasını kaç
Ve geceleri
insan olan bu kuşun yanında bir sürekalaiı)uzhamne kalınca' , kızı aile.
sinin yanına bırakır. Heı8in e,inl Ve çQC\ilUııuziyarete

gelen kuşun tüyleri-

ni ailesi yakar.' tnaan kılıtına girenkuş, bUyük"bir ateş yaktırırve bütün
ailesinin aı-ıin etrafında 'Hasan Çelebi' öhii diye atlamalanıu ister. Büyük
ate,in etmftnda b.rkesin atladılım, &öreııkut biçimindeki peri1erkederlerilieıenkendileriniateşe'at8r~. Hepsi yanar."S5
.

"Çocuksuzbir tadın bir Y\llD\Irtaylkırk,gün bqiktesallar, bir tavuk Çıkar.
Padİ§8hm otlu h8l'iÜn gelip bahçesbu:lennar ve ı;i1 koparaD tavulu ~r,

.1

.

onun sHkinip.&4iZelbir kı~ oldulunugÖıiir.. Bu tavuk De e~lenir. Eşiniıı ta:vuJt
kılı~dan çıkıp dülüne gittiRi'
. bir gün, onun tüylerini yakar. .Karısına bvuşur. "56
'

"Bir babanın vasiyeti üzerineküçük erkek kardeş, bUyük erkek kardeşlerinin
57
muhalefetine raRmen, üç kız kardeşini de Dk .kısmederine (kuş; tilki, kurt,
dev, karım:a, bülbülss, tilki; atmaca, ş8hin59)verir. Dahasonra nişanlısuıı
. aramaya çıkan küçük ollan,
insan kılıAına da Itt!fbnen ve kız kardeşleri
ile
.

evli olan bu karakterlerinyardımıyla nişanlısınakavuşur.'i

"Padişahin küçük kızıcirit oynarken kara köpele vurdu lu için Kara Köpek
ile evlendirilir. Kara Köpek eşini çeşitli del,lemelerden ge.çirir. Bu güç gÖrevlerinbir kısriunın çQzÜlnlenme.sindeKara Köpek eşine yardım eder. Kız, sır
saklamayı .ölı:endili ve güç görevleri başardılıiçinKara
Köpek insankılılı.

na girerve evlilikleriyenilenir."60
"Padişahın kızlarının çok sevdikleri ;bir atları v-ımış Bir gün küçük kız bu
ata üzüm verirken at silkinir, yakışıklı bir delikanlı. olur. Bu delikanlı ile kÜ.
~ük 'kiZ evlenmişler, ama gene at kılıllnagiren delik~h, kızdan sım.nı sakla.
masını istemiş. Bir süre sonra. küçükkız eşinin sımıu a.1:)lalarınasöylemiş, ve
delikanlı kıbRında cirit oynayan eşinin at derisini yatmış. Bununüzerine de.
likanlı güvercin olup. uçmuş. Kız eşini armıaya çıkar, bir çok güçlüklerden
sonra onu devalan. ailesinin yanında bulur. OA1an ile. kız devlerden çeşitli
kılıklara girerek kurtulurlar. "6ı
.

"Kırk odalı bir konak~ oturmayıisteyeı;ı

fakir,bir kız, ücreti kırk gün öden-

rnek üzerekırk adalıbir konak satın alır,içine yerleşir. BukonaRa girernerin
sabaha 91ü1eri çıkarınış.Komşular
bunu' bndikleri için yeni geiene birtepsi
yemek ge,tirirler. Kız tepsinin başına oturur, pat diye- içeri bir kedi girer. .
Kız: 'Kırk odalı konalı veren Allah yemelimi de verdi. Birde bana can yol.
daşı kedi yo11a4ı.' der. Kız kediyide karşısınaoturtur, beraberce yemek yer.
ler. Yemekten s~nra fakir kız POlltekisini kedinin altına yayar, (er!Wesiıiid~
üstüne örter. Kendisikuru yerde ya~. Kızsabah uyandılında kedinin Yııttıll.yerde, yumurtad8n büyükparlak bir taş birakıp gittilini göıiir. Sonraki
giirnerde de. kedi akşamiarı ıniden gelir, yemek yer, kızla; beraber yatar, sa.
bahları onagöıiinmeden ortadan k,ybolurmuş. l;Ier seterde o taşlardan bır
tane yattıRı yere bırakır gidermiş. Kız bu taşlardan birini bır kuyumcuya
satar, zengin olur. Bir gecekız uyumaz kediyi izler, kedi mücevher aRaçlarıyla dolu bahç~lerden ıeçip bir sarayavarır. Saraydakedi insankılıtana girer,
onu güzel bir kadın karşilar. Bernı'8ahri diye çallrdılı bu delikanlıya kadın
bir bar~k şerbet Içirir. Şerbeti içen Benli Bahri'nin uyuyup uyumadılını
'kontrol etmek için ayalına şiş batınr. Uyııdulunu aıliayınca arap lala'nm
yanına gider. Kız sessizce evine döner. Erteşi gecekedi gelince onagördükle.
rinianlatır, ayaRının altındaki şiş yarasını da gösterir. PeriPadiŞahmın oRlu
olan kedi orada bir silkinil, yakışıklı bir delikantı olur. Kıza: 'Karımla lalamdan intikamımı alacalım ama o gece gittilin yol, yedi yillık koydur. Beni
yedi yıl göremeyeceksin.' der ve ortadan kaybolur,
. Benli Bıibri yedi yıl sonra
geri döner, kızla evlenirvemutlu oluriar."62.
,
'

Bu örnekleri çotliitmak her zaman mÜlnkündür,ancak bu kadarınmkonuyu açık.
lanı.yı yeterli oldup kanaatindeyiz. Masa1liırdahayvan biçinıinde filÜnüp, dalıa sonra
'.,
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insan kıhtm& giıen danıatadayı8ruıın (bir .tek öraettt ..adayı
vardır6') m_larda
zaman zaman "meler bunlar pert imişler"64, veya "meterbu peri pad",mın ollu
imı.. "65 gibi ifadelerle açıkl-ıııalanaı, son devir~cılanDın
gölÜlü olarak~nlmsiyoruz. .Blzce bu karakterler. dahaönce üzeriMe durdulomuz perilerdentarklıdı.. Umu.
,
mTye1ieturu.nç..limon. nar ğibimeyvalarm tçinden.1ieYaataç,
kütülderiDdençıkan
ve kız
.

olanperiler.dahadejişik
bir
.
.
, temeleaayanmakta4ır,

.'

Bu. bölümü başında aktard1tımız .ı-aara
dayanarak. bu karakt8derin ~1
eJerlerde ve inançlarda yerlIaDein taiteai U.OglUiDiınç1ami deliflk te~rde
mMIllara
naldedUdlt1 gölÜşünü benimsemeyi tercih ediyoruz.,
n. ,Kahramana zarar verinelı: üZete ortaya çı.Qn. ancak kahrainanın dibüitıütü. iyi
huyu, zekası. hüneri He yardııncılılı: görevi üatleoen karakterler: nevier. Bir DudatiY4tr~
de. Bir Th,ıdatı Gökte Araplar. bir ma.u,tın çeşitli ~aryantlaranda aynı fqokaiyonu gör.
dükleri halde farklı isimler ve farklı ki,Uile sahip özel tipler (Gülükan. ZülfüMavi. Çan
Kuşu ÇOl' Kuşu, DRamıemeengi gibi.) .

a. Devler:-Devlerinbir kısmıbOb

' kadındevlerbıı~ba

dahOdir.Türkmısalla.

nnda 'devler ~mçok sözü edOen karakj;erlerdelj)birtdlr,Devlerin yer a1madıll ınual çok
.

.

azdır. Misaliarda devler m8salkahrlnianının önUne aşılması &\içbir engel olarak çıkarlar.
masal kahraolanı ya bu devleri öldüreıek uı-şacatı yere vanr v,ya bu devlerin dostluto.
nu kazanarak onlarınyardı-ıuYII. ülıışacatı ye,te ulıışır ve elde etmek istedılini. kazanır.
Bu bölümde. masel kahramanınayardımeı, OLan devlerle ilgili ömelderi verm.den önce.
çalışacatıı.
:rurk Masallannda b~ karakterlerin n88Ü tasvir edndiklerininak1e~eye
,

Türkmasal1annda
deviet.ç()kirtinaanlar
~.tasvi.redflmekle~raber.~an za-

man kırk başlı~66kırJt kuı.klı veyayedi başb;. Yedi kU'akll devlerden de söz edilir.
Devler de insanlar gibiyaşAiiar. evlenirler, çoeu~
ohır. yemek pişirirler.68 Devler
umumiyetle ç.ok zengindirler.konl.lı:1ann~ bahçelerinde en padide.eşyalar,i!eterll kuşlar. deıı.lk ineyvalar buluB1u.69nevlertnlnı-1ardan far~ı yöiı1erinişöyle özetleyebili.
riz: Devler insan eti yerler. insan )r;anıiçerler,'10.,in...ı oı~nunkokulUBuçok uzaktan
duyarlar.71 Devlerin'şekD dellştifuıeve del14tirtıne8Üçledv~r. Istedikleri kişlleri el.
ma, portaka1,ılipiirge. veya. salıan yı-pJpceplerine, kapınm .-ıkasına veya rafa koyarl~. 72

Kendileri zaman zaınu insan kılılına bazeıı hayvan kılıtına bülÜnürler.73 Aynea insan'
lara devkılıtma girmeyi deöpttikleri
.r. ~l>evle~
uyUmateldlleri de insanlardan
farklıcbr. devler uyanıkke'n gözleri kapalı. uyurken açıkf:lr.75
,,'

,I..

'

Masal1arda,masal kahram..lanna~. Jwflimı dÜfınan karakterler olar,akÇıkan bu
devlerin.hangi .mıardaveD~
~a.dost
olduJdatıve yardımcılık löıevinl üstlendlk- ~erini8fatıdalü örneklerleaçıklamaya çalışacatıı:
Kadın devler, eJ:~k devlere nl8petle dalu!,merbaınetlidirler. masal kahraınanları
genellikle önce kadın devi" dost olurlai. onlarınv__yla
erkekdevlerin yardımımn i
.

satlmar.

,jSat mem-ıııı iol ODIZUpa,sol meın~ ~. 0mzuna atıP hamur yoturan
kadındevin memelerindensüt em@ bti~
dev. evlat
edinmek zoJU,n«m.;
.'
dır."77

"

.'

:'Ate, üzetlnde bü~k kaZandayftIekpifima kadıii dev. keDölaineselam ..'
atış Ylm."ıa.
.
rip ıte,itteyen ma. mWila 'k"kblr'~a
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