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Masalların büyülü dünyası günümüzde de insanları, özellikle de çocukları etkisi altına
alır. Masallar bizi sınır tanımayan, tüm dileklerin ve mucizelerin gerçekleúti÷i bir
dünyaya götürür. øyilerin ödüllendirildi÷i ve kötülerin cezalandırıldı÷ı adil bir dünya
sunar dinleyecisine veya okuyucusuna. Bu açıdan bakıldı÷ında, burada ele alaca÷ımız
Alman masalları örne÷inde, yabancılara ve özellikle de Türklere bakıú acısı edebî açıdan
oldu÷u kadar tarihî olarak da bize çeúitli ipuçları sunabilecektir. Alman masallarındaki
“Türk” imajı, Almanlarla Türkler (Osmanlı) arasındaki siyasî, askerî, vd. iliúkiler
tarihinin ne kadar etkisi altında kalmıútır? Türk tipi inceledi÷imiz masallarda nasıl tasvir
edilmiútir ve hangi rolleri üstlenmiúlerdir? Soruları incelememizin odak noktasını
oluúturmaktadır. Her ne kadar Türk tipleri Alman masallarında fazla yer almıyorsa da,
elimizdeki az sayıdaki örnek Almanca konuúulan co÷rafyada “Türk” kavramının
arkeolojisi açısından fikir vericidir.
øncelenen Alman Masalları Hakkında
Almanca’daki Märchen (masal) sözcü÷ü, Yüksek Ortaça÷’da “haber” anlamına gelen
Märe’den türetilmiútir. Märchen (masal) sözcü÷ü, Märe’nin küçültme úeklidir ve sözcü÷e
farklı bir anlam katarak anlatılan hikâyenin gerçek olmadı÷ını ya da olma ihtimalinin
düúük oldu÷unu vurgulamaktadır. Friedrich Panzer bu ba÷lamda anlatılan hikâyenin
belirli bir zaman dilimine yerleútirilmedi÷ini ve masalların oluúumuna iliúkin herhangi bir
tarihin verilmedi÷ine dikkat çeker1. Masallarda genel olarak rastlanıldı÷ı üzere Alman
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masallarında yer, mekân ve zaman belirtilmezken, büyüleyici uzaklıkta bulunan egzotik
ülkelerin isimlerine yer verilir2. Bu ülke isimleri arasında Türkiye de bulunmaktadır.
Masalların yakından incelenmesi sonucunda, gerçek tarihî olayların, yani Almanlar ile
Türkler’in karúı karúıya gelmesinin, Türk tiplerinin bulundu÷u masalların oluúumunda,
büyük pay sahibi oldu÷unu görebilmekteyiz. Bir baúka ifadeyle, masalların tarihini tespit
etmek mümkün olmasa bile masallarda tarihin izlerini sürebilmekteyiz.

Alman masalları hakkında özellikle göz önünde bulundurulması gereken husus, Grimm
Kardeúlerin zamanında geniú anlamı olan masal sözcü÷ü altına çok sayıda fabl, efsane ve
e÷lenceli fıkra tarzındaki hikâyelerin de yerleútirilmiú olmasıdır. Grimm Kardeúler
masallarda tarihin izlerini ortadan kaldırmayı hedefleseler de, onların masal derlemeleri
tarihin etkisinden tamamen soyutlanabilmiú de÷ildir3. Tarihin etkileri ya da izleri, tüm
yok etme çabalarına karúın masallarda görülebilmektedir. Bu etki sonucunda masallara
aktarılan veya oluúan imgeler bir kaç masal örneyine dayanarak anlatılmaya
çalıúılacaktır.
1020 Alman halk masalında4 Türk tipi toplam 19 kez karúımıza çıkar. Bu incelemede
ise Türk imajı hakkında fikir verebilecek olan birbirinden farklı 6 masal üzerinde
yo÷unlaúılmıútır. Birbirine benzeyen varyantlar incelemeye dahil edilmemiútir.

Angelika Merkelbach-Pinck tarafından ilk kez 1961, sonra 1984 yılında tekrar
yayınlanan Lorraine halk masallarında, Türk tipine üç masalda rastlıyoruz. Bu masallar
Rosamunda, Türk Kontu ve Mucizevî Geyik masallarıdır. Bunlardan Mucizevî Geyik
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incelemeye dahil edilmemiútir, çünkü masalda yer alan Türk tipi önemli bir yer
tutmamaktadır ve Türk imajıyla ilgili fazla bilgi içermemektedir. Masalda Lorraine dükü
o÷luyla birlikte kutsal topraklara gitmiú, dükün o÷lu orada Türkler ile yapılan bir savaúta
zehirli olan mızrak uçlarından dolayı kimselerin çare bulamadı÷ı a÷ır yaralar almıútır.
Merkelbach-Pinck, Rosamunda masalı ile ilgili úu notları düúer: “Yine bir baladdan
meydana gelmiú, belki de haçlı seferleri döneminden kalmadır?”5 Alman araútırıcı Türk
Kontu ile ilgili olarak da benzeri bir not düúmüútür: “Bir baladdan, bir eve dönüú
efsanesinden (Heimkehrersage) meydana gelmiú”6

zamanda bir de Yüksek Almanca ile yazılmıú bir úekli vardır. Sadık Prenses (89-90) diye
adlandırılan bu masalda Türklerle ilgili tüm kavramlar ortadan kaldırılmıútır11. Sadık Eú
masalı Rosamunda masalının konu itibariyle benzeri oldu÷undan, çalıúma kapsamı
dıúında tutulmuútur.
Avusturya masalları a÷ırlıklı olarak üç bölgede bulunmuútur: Steiermark 12, Kärnten ve
Burgenland. Steiermark bölgesinde bulunan masallar, Tutuklu Orman Cini ile Zengin
Julius ve Kayıpken Bulunan O÷ullar’dır. Kärnten bölgesinde bulunan masallar, Çıplak
Kız ile Adil Kadı’dır. Burgenland bölgesinde ise bir masal tespit edilmiútir: Fransız
Prenses ile Türk ømparator.
Avrupa’nın Türkler’e Bakıúı:
Günümüzde Grimm kardeúlerin masal derlemeleri dıúında kalan masallar neredeyse
unutulmak üzere olan masallardır. ønceledi÷imiz masalların önemi ise, bu masalların
oluúumlarının Türk- Avrupa, daha do÷rusu Türk- Alman iliúkilerinin sonucunda ortaya
çıkmıú olmasıdır. øki kültür arasında süregelen savaúlar Türklerin Avrupa’daki imajlarını
belirleyen temel unsurlardan biri olmuútur.

Türkler’in Alman masallında yer almasının en önemli sebebi Hristiyan Avrupa’nın
sürekli olarak Türkler tarafından tehdit edilmiú olmasıyla ilgilidir.13 Bu tehdit sonucu
Türklerle ilgili propaganda niteli÷i taúıyan yayınların her türlüsünde muazzam bir artıú
görülmüútür14.
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“Orta Avrupa ahâlisinin Türkler tarafından tehdit ediliyor olmaları dolayısıyla oluúan
sübjektiv korku hissi ‘Türk korkusu’ adı altında toparlanılmıútır”15. Bu Türk tehdine
karúı savaúabilmek için ve Türk karúıtı propagandayı yaygınlaútırabilmek için, düúmanın
daha iyi tanınması ve tanıtılması gerekmektedir. Nitekim XV. yüzyıldan bu yana Türkler
Avrupa kamuoyunda “kötülü÷ün timsali” sayılagelmiútir. Özellikle de østanbul’un 1453
yılında fethedilmesi Hristiyan Avrupa için atlatılamayan bir úok olmuútur. Papa ll.
Pius’un (1405-1464) østanbul’un fethi ile ilgili úu sözleri dikkate de÷erdir: “Geçmiúte biz
(…) yabancı ülkelerde yenilgi alırdık. ùimdi ise bizi Avrupa’da, kendi vatanımızda, kendi
evimizde vuruyorlar”16. Winfried Schulze, Türk korkusu ile ilgili tüm polemikleri ve
eleútirileri úöyle özetler: ‘XVI. yüzyılda var olan ve sabitleúen Türk imajı, bir yandan
“geleneksel Hristiyan-Müslüman tezatının”, di÷er yandan ise “dinî düúmanlık bilincinin”
bir sonucudur. Aynı zamanda Türkler “askerî güç, fetih hırsı ve Hristiyanlarla savaúta
zulüm” ile ba÷daútırılır. Tüm bunların yanı sıra “kültürel farklılıklar da anlaúılmaz ve
olumsuz de÷erlendirilir”17. Bu genel Türk imajı ezelî düúman esasına dayandırılmaktadır:
“Ezelî düúman, yani do÷uútan düúman olanı, düúman kabul etmek için herhangi bir
düúmanca eyleme gerek duyulmaz. Birinin Türk olması Hristiyanların düúmanı
olabilmesi için yeterlidir”18. Ezelî düúman kavramının ideolojik olarak abartılmıú biçimi
hem Katolik hem de Protestan kiliselerinde mevcuttur. Türkler sadece kötülü÷ün ya da
düúmanlı÷ın timsali sayılmamıú, do÷rudan úeytanın timsali olarak kabul edilmiútir.
Türkler’in úeytan olarak tasvir edilmesi Luther döneminden bu yana bilinen bir tasvirdir.
Luther’in 1541 yılında yayımladı÷ı ve Türk tehdidine iliúkin fikirlerini yazıya döktü÷ü
“Türklere Karúı Duaya Ça÷rı” metninin birçok yerinde Türkler úeytanlı÷ın sembolü
olarak anılır. Luther’in bir alıntısına dayanarak Türk ve úeytan özdeúleúmesini gözler
önüne sermek istiyorum: “Ve siz Türklere karúı sefere çıkıyorsanız e÷er, emin olunuz ve
úüpheye düúmeyiniz ki, etten ve kandan olan, yani insan olanlara karúı savaúmıyorsunuz.
(…) Biliniz ki siz büyük bir úeytan ordusuna karúı savaúıyorsunuz; çünkü Türkün ordusu
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aslında úeytanın ordusudur”19. Luther, Türkler’i Tanrı’nın bir cezası olarak görür. Ve
Luther’e göre Hristiyanlar bu ceza sayesinde, yani Türkler sayesinde “Tanrı’dan
korkmayı ve dua etmeyi” ö÷reneceklerdir.
Osmanlı (Türk) ømparatorlu÷u’nun askerî gücü, toplumsal düzeni ve zenginli÷i sadece
askerî anlamda, dıúardan gelen bir tehdit oluúturmakla kalmamakta, aynı zamanda iç
tehlikelere de sebebiyet vermektedir. Türkler’den kaynaklanan bu “iç tehdit”, aynı
zamanda XVI. yüzyılın toplum düzeni açısından bir sınamadır ve içerde var olan
sorunları tekrar gündeme getirir. Bunları engellemek için farklı propaganda yöntemleriyle
önlemler alınmaya çalıúılır. Do÷rudan taraf de÷iútirerek Türklerin tarafına geçilmesi
tehditi sadece Avusturya, Macaristan gibi sınır ülkeler için geçerlidir. Bu risk söz konusu
ülkelerde çok ciddi bir sorun olmakla birlikte gündemin birinci sırasında da yer
almaktadır. Halkın bu tehdit karúısındaki duyarsızlı÷ı, ilgsizli÷i ve vergi vermekten
kaçınması, Türkler’e karúı önlem almayı güçleútiren baúlıca etkendir. Bu yüzden Türkler
aleyhindeki propagandalar alt tabakaya ve

özellikle çiftci kesimine hitaben

gerçekleútirilir ve Türkler’in kadın ve çocuklara karúı gerçekleútirdikleri zulümler
anlatılarak düúman imajı pekiútirilmeye çalıúılır. Bu imajı yaymak için ayrıca Türkler’in
ailevî de÷erlerini hiçe saymaları, çokeúlilik v.b. gibi konulara de÷inilerek çiftçi kesiminin
toplumsal de÷erlerine ters düúen nitelikte yargıların öne sürüldü÷ü görülmektedir. Bu
propaganda yöntemi soylular üzerinde de uygulanmıútır. Buradaki amaç soylulardan daha
fazla askerî ve maddî destek alabilmektir20.

Bu ilgi ve korku zamanla Almanlar’ı Türkler hakkında düúünmeye de sevk eder. Bunun
altında yatan temel sebep, Türklerin özellikle askerî alandaki baúarılarının sırlarını
keúfetmektir. Hem düúmanlarının baúarılarının kayna÷ını ö÷renmeye, hemde kendi
zaaflarını tesbit etmeye çalıúan Almanlar bunun sonucunda, var olan tüm önyargılara
ra÷men, yansız ve objektif bakmaya çalıúarak düúmanı tanımaya gayret gösterirler. Bu
ba÷lamda Türkler hakkında olumlu

de÷erlendirmelerin

de ortaya

kondu÷unu

görebilmekteyiz. Örne÷in Türkler’in ma÷lup olmamaları ve savaú yetenekleri, sadelikleri,
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az ile yetinenbilme özellikleri, disiplinli oluúları, silah kullanma becerileri, binicilikteki
baúarıları v.s. Türk ordusuyla kıyaslandı÷ında Alman orduları zayıf ve diplinsiz bulunur.
Türklerin baúarısının sırrı tecrübelerine, beden güçlerine, zorluklara ve yoksunluklara
dayanma güçleri ile ba÷daútırılır. Dini bütün oluúları ve baúka dinlerden olanları din
de÷iútirmeye zorlamamaları da övgüye de÷er bulunan özellikleri arasında yer alır.
Türklerin din alanındaki bu hoúgörüsü Protestanlar’ı, derinden etkilemiútir. Türklerin
övgüye de÷er bulunan örnek davranıúları bunlarla da sınırlı kalmaz. Türklerin evlilik
hayatlarındaki düzeni, kadınlarının erdemli oluúları, yemek yeme alıúkanlıklarında
abartıya kaçmamaları ve barınma koúullarındaki mütevazîlikleri takdirle karúılanan ve
hayranlık uyandıran özellikleri arasında gösterilir21.
Masallarda Türk ømajı
Avrupa’da Türkler hakkında meydana gelen olumlu ve olumsuz de÷erlendirmeler
masallarda ne úekilde yer etmiútir? Hangi masallarda hangi imajlar yer almıútır? Bu
soruyu yanıtlamak için Türklerle ilgili özellikleri dört ana grupta topladık. Bunlar 1)
Türklerin adaleti ve hoúgörüsü 2) Türklerin zenginli÷i ve gücü 3) Türklerin kadına bakıúı
ve 4) Türklerin zulmü ve savaúcılı÷ıdır.

Türklerin adaleti ve hoúgörüsü
Bu baúlık altında incelenen ilk masal Adil Kadı' dır. Masal Türkiye’de geçmektedir.
Masalın kahramanı olan Türk kadısı adaleti ile önplana çıkmaktadır. Kadının adaleti
dıúında baúka önemli meziyetlere de sahip oldu÷unu masalda görmekteyiz. Kadıya bu
özelliklerinden dolayı adil kadı lakabı verilir. Lâkin bunu duyan baú kadı, adil kadıyı
kıskanarak onu yerinden etmeye karar verir. Bunun için bir øngiliz çiftçi kılı÷ına girer ve
kadıya do÷ru yola çıkar. Yolda topal bir dilenciye rastlar ve onu atına bindirir. Ancak,
úehre vardıklarında dilenci ona iftira atar ve atın kendisine ait oldu÷unu söyler. Dilenci ile
øngiliz çiftçi tartıúmaya baúlarlar. Bunu duyan Türkler etraflarında toplanır ve sakat
Türk’ün tarafını tutarlar. øngiliz çiftçi bunun üzerine adil kadıya gider. Kadının huzuruna
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çıkmak isteyen baúka davacılar da sırada beklemektedir. Birinci dava ya÷, mengenecisi
ile kasap arasında geçer. Ya÷ mengenecisi, kasap parasının üstünü vermedi÷i için
úikayette bulunmuútur. Adil kadı bu davayı kıvrak zekâsıyla çözüme kavuúturur. økinci
dava bir çiftçi ile karısı ve zengin bir tüccar arasında geçer. Zengin bir kadın olmak
isteyen çiftçi karısı, tüccarın tarafını tutar ve onun karısı oldu÷unu iddia eder. Kadı di÷er
davada oldu÷u gibi bu davayı da üstün zekâsıyla aydınlatır ve zengin, fakir ayrımını
yapmaksızın adaletini konuúturur. Çiftçiyi haklı bulan adil kadı ona karısının bir daha
böye budalaca fikirlere kapılmaması için daha fazla iú vermesi gerekti÷i nasihatinde
bulunur. Tüccarı ise çiftçinin karısını baútan çıkardı÷ı için cezalandırır. Sıra son olarak
øngiliz çiftçinin davasına gelir. Bu davayı da üstün zekâsıyla çözüme kavuúturan adil
kadı, øngiliz çiftçiyi haklı bulur. Atın topala ait olmadı÷ını tespit eden adil kadı, topalı
azarlar ve falakaya yatırılmasını emreder. Adil kadı tüm davalarında keskin bir zekâ
örne÷i sergileyerek, daima haklı olanın tarafında yer alır. Bu da Türkiye’de farklı dinden
olan insanlara farklı muamele yapılmadı÷ını, garımüslimlerin de Türklerle aynı haklara
sahip oldu÷unun bir göstergesidir. Almanya ve Avrupa’nın birçok ülkesinde farklı dinden
olanlara hoúgörünün gösterilmedi÷i bir dönemde, Türkler bu anlayıúları ile farklılıklarını
ortaya koymakta ve ilgi çekmektedirler.
Dinî hoúgörünün iúlendi÷i di÷er masal ise Rosamunda’dır. Bu masalda üç kardeúin
hikâyesi anlatılır. Bu kardeúlerin en küçü÷ü Rosamunda adında bir kıza evlilik vaadinde
bulunmuútur, ancak verdi÷i sözü unuturak, kardeúleriyle birlikte gemiyle Amerika’ya
gitme kararı alır. Üç kardeú, yolda fırtınaya yakalanır, Türk topraklarına sürüklenir ve
orada Türk sultanı tarafından esir alınır. Sevdi÷i genci kurtarmak isteyen Rosamunda,
hacı kılı÷ına girer ve onların izini takip eder. Türk topraklarına varan hacı, sultan
tarafından son derece iyi karúılanır. Kendisine sarayda güzel bir oda seçme hakkı verilir.
Hacı, Türk sultanın huzuruna çıkmak istedi÷inde, iste÷i sultan tarafından geri çevrilmez
ve konuúurlar. Sultan, hacının esirlerin bulundu÷u bahçede gezinme iste÷ini de onaylar.
Daha da ötesi Hristiyan hacı kılı÷ındaki Rosamunda sultana esaretteki üç kardeúin soylu
olduklarını ve haksız yere cezalandırıldıklarını anlatıp, esir olan kardeúlerin serbest
bırakılmasını isteyince bu iste÷i de sultan tarafından rededilmez. Kardeúler oradan
ayrılınca hacı kılı÷ındaki Rosamunda’nın da keyfi kaçar ve oradan ayrılmak ister. Türk

sultanının huzuruna çıkar ve Papa’yı ziyaret etmek istedi÷ini söyler. Sultan onun
gitmesini istemese de, hacı oldu÷u için iste÷ini geri çevirmez, onu bizzat gemiye bindirir
ve onu koruması için yanına bir de bekçi verir.

Burada Türk sultanın farklı dinden olan bir insana gösterdi÷i saygı ve hoúgörü Türk
imajı bakımından son derece olumlu ve önemlidir. østedi÷i zaman sultanın huzuruna
çıkma talebi kabul edilen hacı, Türk topraklarında son derece rahat bir hayat
sürdürmektedir. Türk sultanı masalda Hristiyan olan hacıya öylesine hoúgörülü ve saygılı
yaklaúır ki, onun bütün arzularını yerine getirir ve onun rahat etmesi için elinden geleni
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almamaları sonucunda22 oluúan yenilmez oldukları inancı, masalda da kendini gösterecek
úekilde Avrupa kamuoyunun zihninde yerini almıútır.
Türklerin kadına bakıúı ve Türk kadınları
Türklerin kadınlara bakıúı da, Türk imajı bakımından son derece önemli bir konudur.
Avrupalıların gözünde Türkler’in kadına nasıl baktı÷ı hep tartıúma konusu olmuútur.
Özellikle harem kültürü hep ilgilerini çekmiútir. Bu bakıú açısı masallara nasıl
yansımıútır? Fransız Prenses ile Türk ømparator, Tutuklu Orman Cini ile Zengin Julius
ve Çıplak Kız masallarına dayanarak soruyu yanıtlamaya çalıúaca÷ız.
Fransız prenses ile Türk ømparator masalında Türk imparator Fransa kralının Karoline
adındaki küçük kızına talip olur. Ancak, kızın onu hiç bir úekilde kendisine lâyık
görmemesini, ‘sen benim ayakkabı ba÷larımı ba÷lamaya bile lâyık de÷ilsin’ demesi ve
dinsiz diye reddetmesini kabul etmeyen Türk imparator, onu ne olursa olsun elde etmeye
karar verir. Bunu gerçekleútirmek için ise Karoline’nin ablası olan Nette’nin kılı÷ına
girer, Karoline dahil tüm aileye kandırır ve neticede Karoline’yi elde eder. Çok saf ve toy
olan Karoline ise elde edildi÷inin bile farkında de÷ildir, çünkü ablası Nette ile aynı yata÷ı
paylaútı÷ını düúünür. Sekiz gece Karoline ile birlikte olan Sultan onu elde ettikten sonra
Türkiye’ye döner ve bir daha da kendisinden haber alınmaz. Belli bir zaman sonra
prensesin hamile oldu÷u anlaúılır, ancak artık yapılacak bir úey yoktur. Prensesin
sultandan bir o÷lu olur ve onu Karl adıyla vaftiz ettirir. Üç yıl sonra prenses baúka
talipleri olmadı÷ı için yüksek rütbeli olmayan bir general ile evlenir ve ondan da bir o÷lu
olur. O÷lanlar büyür ve birbirleriyle kavga ederlerken generalinin o÷lu sultanın o÷luna
babasının belli olmadı÷ını söyleyerek küfreder. Bu hakaretlere daha fazla dayanamayan
Karl annesinden babasının kim oldu÷unu ö÷renmek ister. Babasının bir Türk sultanı
oldu÷unu ö÷renen Karl, onu bulmak üzere yola koyulur ve do÷ruca Türkiye’ye gider.
Türkiye’de ona her konuda yardım eden hatta yata÷ını bile onunla paylaúan bir güzele
rastlar ve ona sevdalanır. Baúından geçen maceralar sonucunda nihayet babasına kavuúur.
Sultan babası evladına kavuútu÷u için çok sevinir ve ona hemen Türk úehzâdesi
22
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kıyafetleri giydirir ve bir ordu askere “Karl” adını verir. Sevdalandı÷ı kız ile evlenmek
istedi÷ini babasına söyleyince, babasının da ‘seni mutlu ediyorsa senin olsun’ demesi
üzerine kızla evlenir ve sultan babasının yanında yaúar. Sonraki bir dönemde ise
babasının tahtını devralır.
Bu masaldan çıkan sonuç úudur. Türk sultanı istedi÷i kadını, rızası olsun ya da olmasın,
elde eder. Bunun için elinden geleni ardına koymaz. Sultan aslında baútan iyi niyetli
hareket ederek evlilik teklifinde bulunmuútur, ancak kızın hakaretleriyle karúı karúıya
kalmıútır. Bu tavırlardan sonra sultan keskin zekâsını kullanır, onu elde etmek için kadın
kılı÷ına dahi girer. Hedefini gerçekleútiren sultan arkasına bile bakmadan ülkesine döner
ve Karoline ile bir daha ilgilenmez. Böylece sultana hakaretler ya÷dıran Karoline de
cezasını bulmuú olur. Harem kültürü ile ilgili kimi zaman yanlıú bilgilerin sonucunda
ortaya çıkan yaygın kanaat ‘bütün Türk erkeklerinin birçok kadın ile birlikte yaúadıkları
ve tüm Türk erkeklerin çapkın ya da zevkusefaya düúkün oldukları’ yönündedir’23.
Kanaatimce masaldaki Türk sultanı bu tip Türk erke÷inin izlerini taúımaktadır. Ancak
masalda kan ba÷ının ne denli önemli oldu÷u da ortaya çıkar, çünkü baba o÷lunu
reddetmez, tam aksine ona kucak açar.
Masalda yer alan di÷er kadın tipi ise úehzâdenin sevdalandı÷ı kızdır. Bu kız oldukça
yardım sever bir kiúili÷e sahip olmasına karúın, yine de ilginç tavırlar sergiler. Hiç
tanımadı÷ı bir erke÷e sevdalanması sonucu onu gizlice saraya sokması ve ona bir oda
ayarlamasının yanı sıra, onunla el ele tutuúup öpüúmesi ve hatta onunla aynı yata÷ı
paylaúarak onunla beraber olması ahlâkî normlar açısından o dönem için aslında
alıúagelmiú bir davranıú úekli de÷ildir. Bu kızın tasviri de yine saray ve harem kültürü ile
ilgili “bilgilerin” izlerini taúımaktadır. Çünkü özellikle østanbul’daki haremlerle ilgili
hikâyelerin çok sevildi÷ini belirtmiútik. Bu hikâyeleri tamamlayan di÷er hikâyelerde ise
aúk sarhoúu kızların harem cennetindeki varlıklarıdır. Ancak, bu davranıúlarına ra÷men
kız, kahramanın yanında yer alması dolayısıyla, yine de okuyucuda olumsuz bir intiba
bırakmaz. Babanın o zaman ‘senin olsun’ demesi, kanaatimce Alman okuyucu tarafından
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yanlıú anlaúılma ihtimalini de beraberinde getirir. Çünkü kız âdeta arma÷an úeklinde
úehzâdeye sunulmuú gibidir.
Tutuklu Orman Cini ile Zengin Julius masalında ise kadına farklı bir bakıú açısı vardır.
Ancak bu bakıú açısı Türk kültürü ile ilgili bir takım yanlıú bilgiler de içermektedir.
Orman cini tarafından kendi iste÷i ile bir Türk sultanına dönüútürülen masal kahramanı
Julius haremin perdesi açılır açılmaz bu fikrinden vazgeçer. Julius, kolları açık yeni
krallarını bekleyen kadınları görünce dehúete kapılır ve burada kalmaktansa keúiú olmayı
tercih eder. Avrupalılar için sırlarla dolu olan harem kültürü basının özellikle iúledi÷i
konular arasında yer alır. Ancak, harem kültürü ile elde edilen bilgilerin neredeyse tümü
sözlü aktarılardan, gerçekte yaúanmamıú, kulaktan kula÷a yayılan hikâyelerden ibârettir.
Türkler’in reddedilmesinin baúlıca sebeblerinden biri, toplumda izin verilen çokeúlilik
olgusudur, ki bu düúünce Türkler’in ahlâksız oldu÷u fikrini de beraberinde
getirmektedir24. østanbul’daki haremlerle ilgili hikâyeler özellikle sevilen hikâyeler
arasında yer alır, Avrupalı okuyucuların sansasyon ihtiyacını giderir ve Türklerle ilgili
yazıların satıúını garantiler. Bu yüzden de harem hikâyeleri, dolayısıyla yanlıú bilgiler ve
önyargılar halk arasında çabuk yaygınlaúır25. Bu masalda da çok eúlilik ve harem
konusuna kısa da olsa de÷inilmiútir. Gerçek Türk sultanı ölmüútür, Julius ise onun yerine
geçmiútir ve masaldan anlaúıldı÷ı üzere, ölmüú olan Türk sultanının “kadınlarını” da
devralmıútır. Bu kadınlar ise, ki burada masalda dolaylı bir anlatım ya da bilgi aktarımı
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kadının erdemli, onurlu ve çalıúkan oluúuyla ilgili dönemin Avrupalı gözlemcileri
trafından çok sayıda olumlu de÷erlendirmeler yapmıútır26.

Türklerin zulmü ve savaúcılı÷ı
Türk Kontu27 masalı aslında bir Türk úarkısıdır. Almanya’da oluúmuú olan Türk
úarkıları, XIV. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın ortalarına kadar görülmektedir. Söz
konusu bu tarihler Osmanlıların Avrupa’ya ilerlemeleri ve Avrupa’dan çekilmelerinin
tarihleriyle örtüúmektedir. Türk úarkıları özellikle XVI. ve XVII. yüzyıllarda halk
edebiyatı içerisinde oldukça sevilen bir tür olarak yerini almıútır. Türklerin zulmünü
anlatan bu úarkılar Hristiyan toplumunu cesaretlendirmeye ve Türkler’e karúı savaúmaya
ça÷ırır28. Türk úarkıları dünyevî ve dinî olmak üzere ikiye ayrılır. Backenweil’in Kontu
(Der Markgraf von Backenweil) isimli Türk úarkısı dünyevî bir úarkıdır ve ‘halk úarkısı
ile halk edebiyatı arasında, aynı zamanda úarkı ve efsane ya da masal arasında biçim
de÷iútirebilen úarkılar arasında yer alır’29. Bundan ötürü Backenweil’in Kontu úarkısı
Merkelbach-Pinck tarafından Türk Kontu adı altında masal olarak kayıtlara geçirilmiútir.
Masalımsı úarkı çok sayıda masal motifleri içerdi÷inden zaman ve yer bilgileri
vermemektedir.
Masalımsı úarkı bir zamanlar Lorraine’de yaúayan Backewill adındaki bir kontun
hikâyesini anlatır. Macar savaúına katılan kont orada Türkler tarafında esir alınır. Yedi yıl
26
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Türk esaretinde yaúayan kont, kurtulması için Aziz Nikola’ya yalvarır ve mucizevî
biçimde esaretten kurtulur. Ancak, kendisinden yedi yıl haber alamayan eúi bu arada
Falkenstein adlı bir dük ile nikâhlanmak üzeredir. Tekrar Aziz Nikola’ya yakarır ve
karısına kavuúur.
Masalımsı úarkının giriú kısmında kontun hem beden hem de úahsiyet özellikleri
anlatılır. Yakıúıklı ve güçlü olmasının yanısıra cesareti ve korkusuzlu÷u da kontun önemli
özellikleri arasında yer alır. Genç, güzel ve dini bütün olan karısı bu mükemmel aile
tablosunu tamamlamaktadır. Sık sık savaúa katılan kont, bu defa da Türklerle savaúmaya
gider. Ama bu savaú di÷erlerinden farklıdır. ‘Ama bu defa durum ciddiymiú! Türkler
ülkeye saldırmıú’30. Durum o denli tehlikeli bulunur ki ‘eli aya÷ı tutan herkes, bu
dinsizlere (Türkler’e) karúı savaúmaya gitmiú’. Masalın bunda sonraki bölümlerinde
Türklerle ilgili çeúitli yakıútırmalar yer alır. Bu yakıútırmalar vasıtasıyla Türklerle
Almanlar, baúka bir deyiúle Hristiyanlar ile Müslümanlar karúılaútırılır. Düúmanla yapılan
bu karúılaútırmalar sonucunda dini bütünlük, yada dine ba÷lılık pekiútirilmeye çalıúılır.
Türklerin savaú konusundaki yetenekleri vurgulansa da, bu vurgulama kesinlikle olumlu
de÷ildir. Türkler Hristiyan ordusuna âdeta ‘úeytan gibi saldırır’ ve bu saldırı sonucunda
Hristiyan ordusu a÷ır bir yenilgi alır. ønsanların dinî hislerini kamçılamak, birlikberaberlik ruhunu oluúturabilmek için, sadece güçlü bir inanç ile yenilmesi mümkün olan
Türkler, aynı zamanda úeytanın timsali olarak gösterilirlerdi. Bu masalda da yer alan
Hristiyan-ùeytan karúılaútırması, bu düúüncenin ne denli yaygınlaútı÷ını ve yerleúti÷ini
bize göstermektedir. Savaúta yaralanan ve Türk esaretine düúen kontun hikâyesi oldukça
detaylı olarak dinleyicisine/okuyucusuna aktarılmaktadır. Böylelikle Türk imajı da
belirginleútirilmektedir. Bir zamanlar zengin olan kont, esaret hayatında eúi benzeri
görülmemiú aúa÷ılanmalara maruz kalır. Ahırda, boynundan ve ayaklarından zincirlenmiú
durumda kalan kont, sadece açlık ve susuzluk çekmez, aynı zamanda yemeklerini de
köpeklerle birlikte yemek zorunda kalır. Esir kont birkaç yıl sonra sahibinin haberi
olmaksızın satılır. Bunu duyan Türk ‘sadece bir Türk’ün küfredebilece÷i úekilde küfre
baúlar ve hizmetkârına Hristiyan köpe÷ini bulup, derhal öldürmesini’ emreder. Türk’ün
Hristiyan’a ‘Hristiyan köpe÷i’ diye hakaret etmesi, dinleyicide belirli duyguları harekete
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geçiren sözlerdir. Bu tarz hakaretlerlerle halkta birlik-beraberlik duyguları uyandırılmaya
çalıúılır ve bunun sonucunda halkın katkısı beklenir. Elbette böyle bir muameleye maruz
kalmayı istemeyen halk, cesur Hristiyanın baúına gelenlerden ders çıkaracak ve kendi
emniyeti için bunu engelleyecek katkılarda bulunmayı kabul edecektir. Türk korkusunu
abartarak duyguları kamçılamak, insanların ya asker olarak savaúa katılmasını ya da para,
eúya gibi yardımlarda bulunmalarını sa÷lamak içindir31. Masalımsı úarkıda baúka önemli
bir kiúi ise Türk’ün hizmetkârıdır. Bu hizmetkâr, efendisinden daha iyi bir insan olarak
tanımlanır ve konta ‘yardım göndermesi için kendi Hristiyan Tanrısına yakarmasını
önerir’32. Hizmetkâr kontun yanında yer alır ve onu teselli eder. Zaman zaman kont ile
onun Tanrısı, yani Hristiyan Tanrısı hakkında sohbet ederler. Ancak, bu figür ile
amaçlanan Türkler’e karúı olan önyargıları ortadan kaldırmak ya da Türkler’in de iyi
insan olabilece÷ini vurgulamak de÷ildir. Bu figür ile gösterilmek istenen, Türkler’i de
Hristiyanlı÷a kazandırmanın mümkün oldu÷udur. Avrupa’da ezelden beri düúman olarak
kabul edilen Türk’ün iyi insan rolüne bürünemeyece÷i kesindir.

Sonuç
Günümüzde Türkler’e yönelik Avrupa’nın birçok ülkesinde var olan kolektif
önyargılar, nesilden nesile, bilinçli ya da bilinçsiz olarak aktarılmıútır. Yüzyıllardır
varlı÷ını sürdüren bu önyargıların temelinde bir zamanlar yaygın olan “Türk korkusu”
yatmaktadır. Bu korkunun etkisiyle zaman içinde oluúmuú söz konusu önyargılar
günümüzde belirgin olarak görünmeseler de, úekil de÷iútirerek, farklı ve yeni suretlerde
karúımıza çıkmaktadırlar. Avrupalıların, iç siyasî sebeplerden ötürü geliútirilip
büyütülerek asırlar boyu kitlelerin bilinçaltına yerleútirilmiú bu korkularından
sıyrılmaları, günümüzün siyasî geliúmelerinin de gösterdi÷i gibi, hiç de kolay
olmayacaktır.
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