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2. MASAL

☛

HAZIRLIK
Masal›n ortaya ç›k›fl› insanl›k tarihi kadar eski zamanlara gider.
Altun Yaruk, Prens Kalyanamkara ve Papamkara, Turfan Metinleri, Kuanfl› im
Pusar vb. eserler ilk masal motiflerinin eserleri aras›ndad›r.
Mevlâna’n›n Mesnevî’sinde, Afl›k Pafla’n›n Garibname’sinde, Yunus Emrenin
Divân’›nda, Kaygusuz Abdal’›n flathiyelerinde masal motiflerine rastl›yoruz.
Arap edebiyat›ndaki Binbir Gece Masallar›, Fars edebiyat›ndaki Binbir Gündüz
Masallar› Türk masallar›nda etkili olmufltur.
Siz de baflka masallar› araflt›r›n›z.
MASAL OLA⁄ANÜSTÜ ‹LE GERÇE⁄‹ B‹RLEfiT‹REN SANAT
Masal demek, hayal gücü demektir. Masal “hayali” hikâyedir. Masal› anlatan kifli
s›n›r tan›maz hayal gücüne, do¤aüstü kiflilerle ve olaylarla doldurur masal›n›.
(...) Masal bugün roman, hikâye, tiyatro, sinema gibi vakit geçirici bir türdür. Bu
yap›s› da kuflkusuz belli bir toplumsal ifllevi yerine getirmesini önlemez: Ö¤retir, e¤itir
ve özellikle tan›kl›k eder, bilgi verir.
Türk masalc›s›n›n ilk kayg›s› dinleyenleri, anlat›s›n›n düflsel niteli¤i konusunda
uyarmakt›r. Bunu tekerlemeye baflvurarak gerçeklefltirir. Ya, “Evvel zaman içinde” diye
bafllay›p eski zamanlara gider, ya da zamand›fl› bir tekerleme seçer: “Bir varm›fl, bir
yokmufl...” diye bafllar söze. Bafl› sonu olmayan ve asl›nda masalla da ilgisi beklenmeyen
bir girifl bölümüdür bu. Ak›l almaz serüvenlerden, garip, güldürücü, mant›k d›fl› ögelerden
oluflan tekerleme, dinleyicileri masal›n düflsel ve gerçekd›fl› dünyas›na haz›rlar: “Pireye
vurdum palan›, k›rd› kaçt› kolan›... Dinleyen agalar benim koca yalan›”
(...)
Masalc›, masalan›n ortalar›nda da ola¤anüstüyü, gerçek dünyan›n içine aktarmak
için baflka yöntemlere baflvurur. Bu yöntemlerden birincisi fantasti¤in
insanc›llaflt›r›lmas›d›r. Hayvan masallar›n›n kahramanlar› ya da Rabelais’nin kiflileri
gibi, devler, canavarlar, cinler, periler, y›rt›c›l›klar› abart›lm›fl boylar› poslar›, s›k s›k
flekil de¤ifltirme yeteneklerinin d›fl›nda insanc›l bir düzeye indirgenmifllerdir: ‹yi ve
kötü.
(...)
Masalc›, do¤aüstü yeteneklere pek fazla önem vermez. Bunlar bir çeflit olaylar›n ak›fl›n›
sa¤lamak için kullan›lan araçlard›r. Zira masalda zaman çabuk geçmelidir. T›ls›ml›
nesneler da¤arc›¤›na gelince, ça¤dafl masalc›n›n elinde çok güzel, çok genifl
karfl›laflt›rma olanaklar› vard›r: Telefon, radyo, televizyon,uçak... bütün bunlar bir
anlamda do¤aüstü nesneler de¤il midir? Öyleyse “uçan hal›”ya, çok uzaklarda olup
bitenleri gösteren “t›ls›ml› ayna”ya niçin flaflmal›?
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(...)
Altm›fl y›l kadar önce annemin anlatt›¤› masallar› da hat›rlar›m: O s›ralarda
teknoloji ve ça¤dafl yaflama biçimleri, bugün oldu¤u gibi etkili de¤ildi içinde bulundu¤umuz
ortamda. Annem de iyi bir masalc› olarak, klasik masal›n s›n›rlar›n› aflan ve
ola¤anüstüyü günlük gerçe¤in içine sokan düflüncelerle, olaylarla süslerdi masallar›n›.
(...)
Masal daha ne kadar yaflamaya devam edecektir? Masalc›, dinleyicisini buldu¤u
sürece. Masal dinleyenler, kitapta, radyoda, televizyonda masal›n kendilerine verdi¤i
avunma duygusunu bulduklar›, bu yeni araçlar› benimseyip art›k masalc›y› dinlemek
istemeyecekleri gün gelene kadar, halk masal› da yaflamaya devam edecektir.
PERTEV NA‹L‹ BORATAV,
Milliyet Sanat dergisi,
Say› 212, 11 Mart 1977).

☛
❂

Yukar›da okudu¤unuz yaz›dan sonra masal› nas›l tan›mlars›n›z?

AÇIKLAMALAR
Masal, genellikle yarat›c›s› bilinmeyen, ola¤anüstü öge, kahraman ve olaylara yer
veren öyküdür.
Pertev Naili Boratav’a göre masal nesirle söylenmifl,bütünüyle hayal ürünü,
gerçekle ilgisiz ve anlatt›klar›na inand›rmak iddias› olmayan k›sa bir anlat›d›r.
Masallar ola¤anüstü olabildikleri gibi gerçekçi de olabilirler. Her iki masal türünde
de düfl ürünü, uydurma olufl ana niteliktir. Bu ise biçimde anlat›mda belirginleflir. Daha
masal›n bafl›ndaki tekerlemeyle dinleyici masala haz›rlan›r. Olay›n uydurmal›¤›na
dikkati çekilir. Anlat›m k›sa ve yo¤undur.

☛

Masallarda kullan›lan zaman nas›ld›r?
Masallarda olaylar önemlerine göre s›ralanarak aktar›l›r ve mifl’li geçmifl, flimdiki
zaman ya da genifl zaman›n rivayeti kullan›l›r (gel-mifl; gel-i-yor-mufl; gel-ir-mifl... gibi)
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Türleri ve özellikleri
Masallar konular›na göre dört ana grupta toplanm›flt›r:

☛

1.

Hayvan masallar›: Kahramanlar› hayvanlardan seçilen ve daha çok ö¤retici nitelik
tafl›yan hayvan masallar› k›sa olur, bafllama tekerlemeleri de yoktur.

2.

As›l masallar (Ola¤anüstü ve gerçekçi masallar): Ola¤anüstü masallar›n
kahramanlar› da insanlarla cinler, periler, devler gibi do¤a d›fl› varl›klard›r.
Gerçekçi masallarda bu kifliler pek de¤iflmez. Ama temel konu halk aras›ndan
seçilmifl tiplerin serüvenleridir.

3.

Güldürücü hikâyeler, nükteli f›kralar ve yalanlamalar: Güldürücü masallar ise
f›kra deyimiyle nitelenir. Yalanlamal› masallar›n ana niteli¤i yalanadayanmalar›d›r.

4.

Zincirlemeli masallar: Zincirlemeli masallar kurulufllar›ndaki özellikle ötekilerden
ayr›l›r. Küçük,önemsiz olaylar›n birbiri ard›na ba¤lanmas›yla oluflturulmufllard›r.
Ba¤lant› ögesinin say›s› ölçüsünde masal uzar gider.

En eski hayvan masallar› hangileridir?
Kelile ve Dimne ile Aisopos/Ezop masallar› hayvan masallar›n›n temel kaynaklar›d›r.
GÖREVC‹ BÖ⁄ÜRTLEN
Tilkinin biri, bir engeli aflay›m derken aya¤› berkmifl, tam düflecekken bari flu mor
bö¤ürtlenlere tutunay›m, kurtulurum... demifl ya, bu kez de bö¤ürtlenin dal ve dikenleri
her yan›n› belemifl, can›n› yakm›fl.
“Ne ay›p!” demifl tilki! “Oldu mu bu? Ben seni adamdan sayd›m, yard›m dilendim,
sen bana n’apt›n?”
Bö¤ürtlen k›s k›s gülmüfl:
“N’apay›m, benim elinde mi?” demifl. “Bütün suç senin. Ne demelere bana sar›l›r,
tutunursun? Benim görevim gelene geçene sar›lmak, yolundan al›koymak. Unuttun
mu?”
(Kötülerin kötülük ifllemek huylar›d›r. Geçmezler bundan... Ama nice aptallar
bunu bilmezler de yine onlardan medet umarlar. O zaman da bekledikleri ç›kmad› diye
yak›n›rlar. Oysa bofl yak›nmad›r can ç›kmadan huy ç›kar m› hiç?
A‹SOPOS / Ezop Masallar›
En eski masal örneklerinden içinde mart›dan file, devreden yunus bal›¤›na kadar
her çeflit hayvana rastlan›lan Kelile ve Dimne de türün ilk akla gelenlerindendir.
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MAYMUN VE KURBA⁄A
Hint Denizi’ndeki adalardan birini maymunlar ele geçirmiflti. Maymunlar›n
Merdan ad›nda bir padiflahlar› varm›fl. Bütün maymunlar ona ba¤l› ve buyruklar›na
uyarlarm›fl. Bu nedenle, rahat ve huzur içinde yafl›yorlarm›fl. Uzun y›llar padiflahlar›n›n
yönetimi, maymunlar›, yaflam›n güçlüklerine karfl› korumufl. Gün olmufl Merdan
yafllanm›fl. Ne gözlerinde fer, ne de bafl›nda akl› kalm›fl. Bir zaman sonra devlet ifllerini
hiç göremez olmufl. Merdan’›n akrabas›ndan genç bir maymunda padiflahl›k iste¤ini
sezen maymunlar, yavafl yavafl ona uymufllar. Gittikçe bütün yönetim onun eline
geçmifl. Mercan ise yaln›zl›k köflesine çekilmifl, dinlencesine bakm›fl.
Ancak çekildi¤i köfle di¤er padiflahlar›n k›skanaca¤› bir yermifl. ‹çerisinde çeflitli
meyveleri ve akarsular›yla sanki bir cennetmifl. Bir gün Merdan dolaflmaya ç›km›fl.
Güzel bir göl kenar›nda büyük bir incir a¤ac›n›n üzerine oturmufl. Bal gibi incirlerden
yerken, istemiyerek bir tanesi elinden havuza düflmüfl. Düflen incir “Cum!” diye bir ses
ç›karm›fl. Bu ses Merdan’›n çok hofluna gitmifl. Ondan sonra bir incir, a¤z›na ve di¤erini
de göle atarak düflen incirin sesiyle e¤lenir olmufl.
Me¤er, gölün kenar›nda ve incirlerin düfltü¤ü yere yak›n bir yerde bir kurba¤a
varm›fl. Maymunun a¤açtan att›¤› incirleri, kendisi için at›yor san›yor, al›p al›p yiyormufl.
Karn›n› doyuruncaya kadar yedikten sonra:
– Bana, böyle yiyecek atan bir kifliye teflekkür etmek borçtur, diyerek ve dilinin
döndü¤ü kadar yafll› maymuna teflekkür etmeye bafllam›fl.
Kurba¤an›n bu davran›fl› maymunun hofluna gitmifl. Haz›r çekilmifl oldu¤u
köflesinde, baflka bir dostu olmad›¤›ndan kurba¤ay› kendisine dost saym›fl. ‹kisinin de
kar›nlar›n› en güzel, en tatl› incirler ile doymufl oldu¤undan kurba¤a ile Merdan
dostlu¤a bafllam›fllar. Merdan, herkese bir dost gerekti¤ini söylemifl. Dost edinilecek
kiflinin oldukça ak›ll› ve anlay›fll› olmas› gerekti¤ini, özellikle bilgisiz dost edinilirse
bundan birçok kötülük ç›kaca¤›n›, bir bilge davran›fl› ve deneyimiyle anlatmaya
bafllam›fl.
BEYDABA / Kelile ve Dimne
Sonraki yüzy›llarda da baflta La Fontaine olmak üzere birçok yazar bu türün yeni
örneklerini vermifltir. fieyhî’nin Hârnâme’si türün divan edebiyat›ndaki baflar›l›
örneklerindendir.
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HARNÂME

30

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES‹YLE

1.

Bir eflek var idi zaif ü nizâr
Yük elinden kat› flikeste vü zâr

1.

Zay›f bir eflek vard›
Yük elinden çok harap olmufltu

2.

Gâh odunda vü gâh suda idi
Dün ü gün kahr ile k›suda idi

2.

Kâh odunda, kâh suda idi
Gece gündüz kah›r ve üzüntü içindeydi

3.

Ol kadar çeker idi yükler a¤›r
Ki teninde tü komam›flt› ya¤›r.

3.

O kadar a¤›r yükler çekerdi
Ki yara teninde tüy b›rakmam›flt›

4.

Duda¤› sarkm›fl idi düflmifl enek
Yor›lur, arkas›na konsa sinek

4.

Duda¤› sarkm›fl, çene düflmüfltü
Arkas›na sinek konsa yorulurdu

5.

Do¤ranur idi arpa arpa teni
Gözi görince bir avuç saman›.

5.

Gözü bir avuç saman görünce
Teni arpa arpa do¤ran›rd›.

6.

Kargalar derne¤i kula¤›nda,
Sine¤in seyri gözü ya¤›nda

6.

Kula¤›nda kargalar derne¤i
Gözü ya¤›nda sinekler dolafl›rd›

7.

Bir gün issi eder himayet ana
Yani kim gösterür inayet ana

7.

Bir gün, sahibi onu korur.
Yani iyilik eder.

8.

Ald› palan›n› vü sald› ota
Otlayarak biraz yürüdi öte

8.

Palan›n› alarak ota sal›verir.
O da otlayarak biraz öteye gider.

9.

Gördi otlakta yürür öküzler
Odlu gözler, gerlü gö¤üsler

9.

Otlakta yürüyen öküzler görünce,
Gözleri ateflli, gö¤üsleri gergin.

10. Sömürüp öyle yirler otla¤›
Ki k›l›n çekicek damar ya¤›

10. Otla¤› öyle sömürüp yerler
Ki k›l›n› çeksen ya¤› damlar.

11. Boynuzu ba’z›s›n›n ay gibi
Kiminin halka halka yay gibi

11. Baz›s›n›n boynuzu ay gibi
Kiminin halka halka yay gibi.

12. Har-› miskîn eder iken seyran,
Kald› görüp s›¤›rlar› hayran.

12. Miskin eflek dolafl›p dururken
S›¤›rlar› görüp hayran kal›r.

13. Ne yular derdi ne gam-› palan,
Ne yük alt›nda haste vü nâlan.

13. Ne yular derdi var, ne palan gam›,
Ne yük alt›nda hasta, ne inilti

14. Acebe kahr u tefekkür eder,
Kendi ahvâlini tasavvur eder:

14. fiafla kal›r ve düflünür
Kendi hâllerini tasavvur eder.
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15. Ki biriz bunlar ile hilkatte,
Elde, ayakta, flekl ü sûrette;

15. Yaratt›l›flta elde ayakta,
fiekil ve surette bunlarla biriz.

16. Bunlar›n bafllar›na tâç neden?
Bize bu fakr ü ihtiyâç neden?

16. Bunlar›n bafllar›na taç neden?
Biz de bu fakirlik ve ihtiyaç neden?

fiEYH‹ / Harnâme

☛

Bu tür masallara baflka örnekler de gösterebilir misiniz?

Bu alanda bir baflka örnek de kahramanlar› hayvanlardan oluflan Gülflehri’nin
Feridüddin-i Attar’dan yapt›¤› Mant›k’ut-Tayr adl› çevirisidir. Gülflehri, mesnevisinin
sonuç bölümünde flunlar› yazar:
Mant›ku’t Tayr’-› ki Attar eyledi
Parisice kufl dilini söyledi
An› Turki suretinde biz daki
Söyledük Tazi gibi tanr› hak›.
Tasavvufi bir çal›flma olan Mant›ku’t-Tayr, Attar’›n eserinin oldu¤u gibi bir
çevirisi de¤ildir. Atter, Hüdhüd adl› kuflun yol göstermesiyle gerçek aflka, tanr›ya
ulaflmak isteyen kufllar›n aray›fl›n› birbirine ba¤lanan hikâyelerle anlat›r. Bu alegorik
hikâyeyi kurulufl olarak benimseyen Gülflehri, kimi hikâyeler ekleyerek serbest bir
çeviriyi ye¤lemifltir. Bu ekler aras›nda Mesnevi’den, Kelile ve Dimne’den hikâyeler
oldu¤u gibi, ça¤›n toplumsal yap›s›n› düflünce hayat›n› yans›tan bölümler de vard›r.
Fuad Köprülü Gülflehri’nin s›radan bir çeviri de¤il neredeyse kiflisel bir eser ortaya
ç›kard›¤›n›n alt›n› çizer.
Kahramanlar› çeflitli karakterlerdeki insanlar› simgeleyen örneklere Mevlanâ’n›n
Mesnevi adl› büyük eserinde de rastlar›z.
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FARE ‹LE DEVE
Ufac›k bir fare, devenin yular›n› eline geçirmifl, gerine gerine yürümeye bafllam›flt›.
Deve bu, uysal hayvan ses ç›karmay›p farenin pefline tak›ld›. Bunu gören fare,
etine buduna bakmadan “Ben de amma pehlivanm›fl›m” diye havalara giriyordu.
Deve onun akl›ndan geçenleri sezince: “Sen kendini avut, ben sana gösteririm”
diye düflündü.
Bir süre yol ald›ktan sonra aslanlar›n, kurtlar›n bile geçmeyi baflaramayaca¤›
büyük bir ›rma¤›n kenar›na geldiler.
Fare oraya gelince afallay›p kald›. Deve bu durumu görünce: “ Ey da¤larda, k›rlarda
bana efllik eden dostum, niye böyle kala kald›n? Neden flafl›rd›n birden? Erkeklere
yak›fl›r bir tarzda atsana ad›m›n› suya.
Sen benim k›lavuzumsun, öncümsün. Yol ortas›nda durup ne yapaca¤›n› flafl›rma.”
Fare: “Irma¤›n suyu baya¤› derin. Bo¤ulmaktan korkuyorum dostum.”
“fiu su ne kadar derinmifl bir bakay›m” diyerek h›zla ›rma¤a dald› deve.
“Be hey kör s›çan, su dizlerime kadar geliyor. Sen niye fluncac›k suyu görünce
flafl›r›p kald›n,kendini kaybettin?”
Fare “Sana kar›nca gibi gözüken bizim için ejderha kadar büyük. Dizden dize de
fark var!
Senin dizine kadar gelen su, benim boyumu aflar da yüzlerce metre geçer.”
Deve: “Öyleyse, bir daha küstahl›k yap›p haddini aflma. Aflma ki, bafl›n derde
girmesin.
Sen havan› kendi boyundaki farelere at. Fare deve ile hiç boy ölçüflebilir mi?
Fare: “Valla tövbe ettim, yemin billah olsun tövbe ettim. Geçir hadi beni flu tehlikeli
sudan!”
Deve farenin durumuna ac›yarak “Tamam, atla hörgücümün üstüne otur. Buradan
geçmek benim için iflten bile de¤il, ben senin gibi yüzlercesini bu sudan geçiririm” dedi.
Ey gâfil insan madem ki peygamber de¤ilsin, düfl yola, gerçe¤e ulaflt›racak birini
aramaya koyul. Belki bir gün bulundu¤un kuyudan kurtulur bir makama mevkiye
var›rs›n.
Halktan biri ol Çünkü sultan de¤ilsin. Gemiyi kendin yönetmeye çal›flma çünkü
kaptan de¤ilsin.
MEVLÂNÂ / Mesnevi’den Seçmeler
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Bu tür masallarda hayvanlar “teflhis” (kiflilefltirme) ve “intak” (konuflturma) sanat›
yoluyla insan tiplerini canland›r›r ve masal›n sonunda bir ibret dersi yer al›r.

☛

Ola¤anüstü masallarda kimler vard›r?
Ola¤anüstü masallarda, ola¤an varl›klar›n yan› s›ra cin, peri, ejderha, dev gibi
varl›klara yer verilir. Gerçekçi masallar›n bafll›ca kahramanlar› ise padiflahlar, vezirler,
zengin tüccarlar, s›radan ve yoksul insanlar, h›rs›zlar ya da haydutlar gibi gerçek
dünyadan al›nma kiflilerdir. Bu kiflilerin bafl›ndan geçen olaylar› anlatan bu masallarda,
dinleyicileri kötülere karfl› uyarmak, zekây› ve sa¤duyuyu yüceltmek amac› güdülür.
Yalanlamal› masallarda abartma, övünme ve böbürlenmeye alabildi¤ince yer verilir.
Zincirlemeli masallar›n temel kurulufl özelli¤i s›k› bir mant›k ba¤›yla birbirine
ba¤lanan küçük ve önemsiz bir dizi olay›n art arda s›ralanmas›d›r.
Masallar›n bir baflka ifllevi de içinde do¤duklar› toplulu¤un korkular›n›,
baflar›s›z›klar›n› ve ideallerini yans›tmakt›r.
Bat›’da masallar üzerine ilk sistemli araflt›rmalar 19.yüzy›lda bafllam›flt›r.
Masallar›n kökenini ilk araflt›ran da Wilhelm Grimm’dir.
Sigmund Freud, masallar› bast›r›lm›fl isteklerin düfl biçiminde ortaya ç›kmas›
olarak aç›klam›flt›r.
Bat›’da masal türünün ustas› ise eserleri geleneksel halk masallar› kadar
yayg›nl›kla okunan Danimarkal› yazar Hans Christian Andersen’dir. Andersen’in
masallar› kayna¤›n› halk efsanelerinden almakla birlikte, o dönemin toplumuna yönelik
yergiler ve otobiyografik ögeler tafl›yan, kiflisel bir üslupla yaz›lm›fl eserlerdir.
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HAKAN’IN YEN‹ G‹YS‹LER‹
Bir varm›fl bir yokmufl bundan nice y›llar önce yeryüzünde bir hakan varm›fl,
giyime kuflama pek düflkünmüfl. Arkas›ndakiler her gün yeni olsun istermifl, bunun için
de bütün paras›n› kumafla, terziye harcarm›fl. Askerlerine bakt›¤› olmazm›fl; tiyatrodan
musikiden bir fleyden hofllanmazm›fl; varsa yoksa giyinmek. Dolaplar› giysilerle doluymufl,
hergün de¤il, her saat bir baflkas›n› kuflan›rm›fl.
(...)
Tören bafllam›fl... Hakan sokaklardan geçerken, bütün uyruklar› da, kimi d›flar›da,
kimi pencereden hayran hayran bak›yor: “Ne güzel giysi! Yeryüzündeki bütün atlaslardan, bütün kadifelerden daha güzel... Ya ete¤i!... Renkler de ne parlak, birbirine ne de
uymufllar! diyorlarm›fl.
Hakan›n üzerinde bir fley görmedi¤ini flöyle dosdo¤ru söyleyecek kimse ç›kmam›fl.
Ne yaps›nlar? Kiminin bir ifli var, onu kaybetmek istemez; kimi de herkesin kendisini
budala bilmesine raz› olmaz.
Ama yolun ortas›nda ufac›k bir çocuk varm›fl, o: “Aaa! Hakan ç›rç›plak.. “deyivermifl.
Babas›: “Çocuktan al haberi, derler. Tanr› söyletiyor bu yavruca¤›z›” demifl ve sonra
çocu¤un dedi¤ini yavaflça yan›ndakine söyleyivermifl... Bir söz bir kere söylendi mi
art›k, a¤›zdan a¤›za dolafl›verir. Aras› çok geçmemifl, bütün halk : “Ulu hakan ç›r›lç›plak
dolafl›yor!” deme¤e bafllam›fl.
Hakan da duymufl bunu, o da do¤ru bulmufl, do¤ru bulmufl ya, sesini ç›karmam›fl,
içinden “Oldu bir kere!” Devlet ifli bu... Ben bugünlük kendimi feda edeyim de tören
bi-tinceye kadar böyle kalay›m! “demifl. Ete¤ini tutan saray adamlar› ise, biraz daha
kurulmufllar, o var olmayan ete¤i biraz daha çal›mla tafl›m›fllar.
ANDERSEN / Masallar
Çeviren : Nurullah Ataç

Halk masallar›na benzetilerek belli yazarlar taraf›ndan meydana getirilen yapma
masallara en güzel örneklerden biri de ‹ngiliz yazar› Oscar Wilde’in masallar›d›r:
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YILDIZ ÇOCU⁄U
Çok so¤uk bir k›fl günü, iki oduncu, gökten kayan bir y›ld›zdan yere bir fley
düfltü¤ünü görür, koflarlar. Y›ld›zl› bir pelerin içinde uyuyan körpe bir çocuk bulurlar.
Odunculardan merhametli olan›, onu evine götürür, kalabal›k çocuklar› aras›nda, Allah
ne verdiyse onu da besler.
Y›ld›z çocu¤u iflte böyle oduncunun çocuklar›yla büyüdü, ayn› sofrada oturdu,
onlara oyun arkadafl› oldu. Her sene gittikçe güzelleflti; öyle ki, köyde oturan herkesi
hayrete düflürdü. Çünkü, kendileri esmer, saçlar› da kara oldu¤u hâlde o; biçilmifl fildifli
kadar beyaz ve narindi. K›v›rc›k perçemleri de zerrin çiçe¤inin k›vr›mlar› gibiydi.
Dudaklar› al bir çiçe¤in katmerlerine benziyor, gözleri saf suyun k›y›s›ndaki mor
menekfleleri and›r›yor vücudu da daha t›rpanc›lar›n ayak basmad›¤› tarlalar› kaplayan
nergisleri hat›rlat›yordu.
Fakat bu güzellik, herkesin bafl›na dert oldu. Kibirlendi, zalimleflti, hodbin oldu.
Kendisi y›ld›zdan düflme oldu¤u için asil oldu¤unu düflünür oduncunun çocuklar›yla
köyün öteki çocuklar›n› baya¤› soydan diye hor görür, bafllar›na geçip efendilik taslar;
onlar› kendi hizmetçileri gibi tutard›.
Oscar WILDE / Hikâyeler
Çeviren: Nurettin Sevin

Türklerde Masal
Öteki Müslüman Do¤u halklar› gibi Türkler de Hint, Arap ve ‹ran kökenli
masallara büyük ilgi göstermifllerdir. Çeviri ve uyarlama yoluyla Türkçeye kazand›r›lan
Kelile ve Dimne,Bahtiyarnâme, K›rk Vezir Hikâyesi, Yedi Âlimler Hikâyesi,
Sindbadnâme ve Binbir Gece Masallar› hem sevilerek okunmufl, hem de Türk halk
masallar›n› konu ve motif bak›m›ndan çok etkilemifltir.
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B‹R‹NC‹ GENÇ KIZ ZÜBEYDE’N‹N ÖYKÜSÜ
(...)
Bu durumda tam bir y›l yaflad›k, bu sürenin sonunda mal dolu bir gemi donatmay›
ve ticaret yapmak üzere Basra’ya gitmeyi düflündüm. Bu maksatla bir gemi haz›rlad›m
ve onu mal ve eflyayla ve de gemiyle yolculukta ihtiyaç duyulabilecek her fleyle doldurdum;
k›zkardefllerime, “Kardefllerim, dönüflüme kadar, yolculu¤um süresince evimde kalmay›
m› ye¤lersiniz, yoksa benimle gelmeyi mi isterseniz?” diye sordum. Bana, “Seninle geliriz,
çünkü senin yoklu¤una dayanamay›z!” diye yan›t verdiler.
Ancak yola ç›kmadan önce param› ikiye böldüm; yar›s›n› yan›ma ald›m öteki
yar›s›n› da, kendi kendime “Ola ki geminin bafl›na bir felaket gelir, ama hayat›m›z›
kurtar›r›z. Bu durumda, dönüflümüzde, tabii e¤er dönebilirsek, bize yararl› olabilecek bir
fleyler kalm›fl olur” diyerek saklad›m.
Gece gündüz ara vermeden yolculu¤u sürdürdük; fakat, aksilik bu ya, kaptan yolu
kaybetti. Ak›nt› bizi d›fl denizlere sürükledi ve yöneldi¤imiz denizden bambaflka bir
denize girdik. Bu s›rada uzaktan belli belirsiz bir kent gördük ve kaptana, “Üzerine
do¤ru gitti¤imiz bu kentin ad› ne acaba?” diye sorduk. Bize “Vallahi! Hiç bilmiyorum.
Bu kenti hiç görmedim ve tüm yaflam›mda bu denizde de seyretmedim. Size bu kente
girip mal›n›z› depo etmekten baflka yapacak fley kalm›yor. Ve de satmak istiyorsan›z,
satman›z› size öneririm” diye yan›t verdi.
Kent üzerine yürüdük ve oraya ancak ulaflt›k ki, büyük bir flaflk›nl›¤a u¤rad›k; bu
kentte bütün oturanlar›n kara tafllara dönüflmüfl oldu¤unu gördük. Ama ancak oturanlar
tafllaflm›flt›; çünkü, tüm çarfl›larda ve tüm ticaret yerlerinde mallar› oldu¤u gibi bulduk;
ve alt›n ve elmastan yap›lm›fl tüm eflyan›n oldu¤u gibi durduklar›n› gördük.(...) Ben,
hi-sara ç›kt›m; oradaki hükümdar saray›n› buldum. Som alt›ndan yap›lm›fl büyük
kap›s›ndan girdim ve büyük kadife örtüyü kald›rarak içerdeki tüm mobilyalar›n ve
eflyan›n hepsinin alt›n veya gümüflten yap›lm›fl bulundu¤unu gördüm. Avluda ve tüm
salonlarda, muhaf›zlar ya da mabeyinciler, ayakta ya da oturur hâlde, subaylar ve vezirlerle
dolu sonuncu salonda, insan›n akl›n› kar›flt›racak kadar zenginlikte ve ihtiflamda
giysilere bürünmüfl hükümdar›n tafllaflm›fl hâlde taht›nda oturmakta oldu¤unu gördüm.
Yöresinde yine tafllaflm›fl ellerinde yal›n k›l›çlar›yla ipek giysilerine bürünmüfl elli köle
vard›. Hükümdar›n taht›na inciler ve de¤erli tafllar kak›lm›flt›; ve her bir inci bir y›ld›z
gibi parl›yordu ve gerçekte, bunlara bakarken akl›m› yitirir gibi oldum.
Ama yürümeye devam ettim ve harem salonuna ulaflt›m ve buray› daha da harika
buldum; burada her fley pencere kafeslerine var›ncaya kadar alt›ndan idi; ve duvarlar
ipek kaplamayla kaplanm›flt›; kap› ve pencereler üzerinde kadife ve satenden perdeler
vard›. Ve sonunda, tafllaflm›fl kad›nlar aras›nda, de¤erli inciler serpifltirilmifl bir giysiye
bürünmüfl ve bafl›nda her türlü de¤erli tafllarla zenginlefltirilmifl tac› ve boynunda
gerdanl›klar ve titizlikle ifllenmifl alt›n zincirlerle han›m sultan›n kendisini gördüm, ama
o da siyah bir tafla dönüflmüfltü.
B‹NB‹R GECE MASALLARI,
Çeviren : A. fi. Onaran
Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendi¤i san›lan ilk
Türkçe masal kitab› “Billur Köflk Masallar›”d›r.
“Bir varm›fl, bir yokmufl” diye bafllay›p bizi padiflahlar ülkesinden devler diyar›na
götüren, prenslerle tan›flt›ran masallar› Tahir Alangu’nun kaleminden okuyaca¤›z.
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ZÜMRÜDÜ ANKA KUfiU
(...)
Bir varm›fl bir yokmufl, Tanr›n›n kulu çokmufl. Çok demesi, yok demesi günahm›fl.
Evvel zaman içinde bir padiflah›n has bahçesinde bir elma a¤ac› varm›fl. Bu a¤aç y›lda
bir elma verir, bunlar irileflip k›z›llafl›nca, gecelerden bir gecenin yar›s›nda, yedi bafll›
bir dev ans›z›n harlay›p gelir, elmalar› bir bir kopar›r, yer, bu kadar zaman özlemle
beklemesine karfl›l›k, bir tanesini bile yemek padiflaha k›smet olmazm›fl.
– fiu kadar y›ld›r bafl›n› beklerim. Afl›s›n›, budamas›n›, her bir çeflit bak›m›n›,
t›mar›n› elimle yapm›fl›m da, filiz fidan›n› da¤lar afl›r› yerlerden ›smarlam›fl
getirtmiflim, bana bir tek elmas› de¤mesin. Bre, bu ne ifltir? Bu kadar asker, kul tayfas›
beslerim de, bir elma a¤ac›n› korumazlar, devi görünce meydan› boflalt›r, savuflurlar,
diye yak›n›p top top sakal›n› yolar da, gö¤sünü güm güm yumruklar, naras›ndan
tavanlar› titretirmifl.
Aradan bir y›l daha geçip bu elma a¤ac›n›n yemiflleri yeniden bitip olgunlafl›r.
Baflta padiflah, bütün saray halk› “Bu gündür, yar›nd›r, “ diyerek yedi bafll› devin
gelmesini beklerler de, elleri, ayaklar› boflan›r, yürekleri per per çarpar olur. Bütün
yurdu bir kara yas havas› sarar.
(...)
Gecenin bir yar›s›nda, uzaktan beri bir h›r›lt›, bir g›c›lt› duyulur ki, uçan, koflan
cümle hayvanlar savuflurlar. Böcekler bile c›r›lt›lar›n› keserler. Ard›ndan bir lefl kokusu,
bir kara duman al›r her yan›. F›r›n kapa¤› aç›lm›fl da, alev püskürür gibi bir s›cakl›k
peyda olur. A¤açlar›n aras›ndan har har harlayarak yedi bafl› k›vran›r, on dört gözü ç›ld›r
ç›ld›r yanar döner, gözü iliflenin duda¤› çatlar bir dev azman›, par par ederek yanafl›r
a¤ac›n yan›na. Bu dev dahi dallar›, budaklar› çat›r çat›r k›r›p yapraklar› s›y›rarak
yanafl›r, elmalar› befler onar a¤z›na at›p kütür kütüp yer ki, sefas›ndan gözleri süzülür,
a¤z›ndan sular dökülür. Yedi¤ini yer de yemedi¤ini toplar götürür, sonunda a¤açta elma
flöyle dursun, dökülmedik yaprak, k›r›lmad›k budak kalmaz, a¤aç k›l›¤›ndan ç›kar da
olur bir kütük. Sabah oldukta kullukçular bekçiler, bahç›vanlar, bostanc›lar, cümle saray
halk› kara ölümün savd›¤›n› bildiklerinden hemen meydan› doldurup bir flamataya
giriflirler ki, gören, bütün gece uyumam›fllar deve karfl› ç›km›fllar san›r.
Tahir ALANGU / Billur Köflk Masallar›

☛

Türk masallar›n›n biçimsel özelliklerinin bafl›nda ne gelir?
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Türk masallar›n›n biçimsel özelliklerinden biri, masal›n bafl›nda, uygun yerlerde
ortas›nda ve sonunda tekerleme adl› kal›plaflm›fl sözlere yer verilmesidir: “ Dü¤ün
dernek kurulup k›rk gün k›rk gece flenlikler yap›ld›. Konuk gelenlere de, yoldan gelip
geçenlere de sofra sofra yemekler ç›kar›ld›, yenildi, içildi de, k›rkbirinci gün geldikte,
bunlar odalar›na çekilip herkes yerine, yurduna da¤›ld›. O¤lan da anas›, kar›s› ile
mutluluk içinde uzun y›llar yaflad›. Onlar ermifl murad›na dar›s› bizim bafl›m›za”
(Sefa ile Cefa)

☛

Türk masallar›nda rastlanan kahramanlar kimlerdir?
Türk masallar›nda genellikle rastlanan kahramanlar aras›nda padiflah›n üç o¤lu
içinde sivrilen küçük o¤lu, padiflah›n devlerin elinde tutsak kalm›fl k›zlar›, yoksul bir
adam ya da dul bir kad›n›n beceriksiz biriyken zamanla yi¤it bir delikanl› olan o¤lu, pek
çok güçlü¤ü akl›n›n ve do¤aüstü güçlerin yard›m›yla yenen Kelo¤lan, y›lan ya da baflka
bir görünüm içindeyken silkinip eski kimli¤ine kavuflan flehzadeler, sultanlar, üvey anne
ve onun etkisinde öz baban›n kötü davrand›¤› çocuklar say›labilir. Bu masallarda
ayr›ca, uzak ülkelerden gelen bezirgânlara, insanlarla konuflan ve onlara yard›m eden
hayvanlara ve büyülü eflyalara yer verilir.
Türk masallar›n› derleme, yay›mlama ve inceleme çal›flmalar› Cumhuriyet
Döneminde yo¤unlaflm›flt›r. Ziya Gökalp, Eflatun Cem Güney, Tahir Alangu ve Naki
Tezel derledikleri masallar› edebî bir biçimde yay›mlam›fllard›r.
Ziya Gökalp masalc›l›k ile ilgili flunlar› söyler: “Masalc›lar, eski ozanl›¤›n,
kad›nlarda devam k›sm›d›r. Ozanl›k babadan o¤ula kald›¤› gibi, masalc›l›k da anadan
k›za geçer. Erkek masalc›lar da varsa da, ekseriya masalc›lar kad›n cinsindendir.
Masalc› kendi alan›nda bir çeflit sanatç›d›r.”
Naki Tezel’e göre ise halk masallar› bir ulusun hazineleridir: “Masal öyle gür bir
kaynakt›r ki bu kaynaktan birçok bilimler yararlan›rlar. Ulusun eski seciyeleri, eski
ülküleri masallarda gizlidir. Halk uygarl›¤›n›n eski izlerini masallardan k›smen
ç›karmak olana¤› vard›r. Nihayet hikâyeci, romanc›, flair, oyun yazar›, hatta senaryo
yazar›, masallardan çok ilginç konular meydana getirebilir.”
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Masallar›n di¤er baz› özellikleri de flöyle s›ralanabilir:
*

Destan ve halk hikâyelerinde oldu¤u gibi masallar›n da anlat›c›lar› vard›r.

*

Masal anlat›c›lar› genellikle han›mlard›r. Erkekler daha çok halk hikâyelerine
yak›n olan masallar› anlat›rlar.

*

Türk masallar›nda zorluk çekmeden bir hüner göstermeden, kiflili¤ini ispat
etmeden baflar›ya ve mutlulu¤a eriflmek mümkün de¤ildir. Masal bu yönüyle
destanlara benzemektedir.

*

Masallar›n tek kayna¤› yoktur. Ayn› kültür seviyesindeki toplumlarda ortak inanç
ve âdetlere sahip olduklar›ndan hareketle masallar farkl› yerlerde birbirlerine
benzerler.

*

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 rastlan›r.
(Sakao¤lu-Alptekin 2006:595-602)
Efsane

Kelimenin asl› Farsça olup “fesane” fleklindedir. Türkçemizde dinî özelliklere
sahip metinlere menk›be denilmektedir. Yunancadan dilimize geçmifl olan mitos ve mit
kelimeleri de efsane kavram›n› karfl›lamaktad›r.
fiükrü Elçin, efsaneyi “‹nsano¤lunun tarih sahnesinde göründü¤ü ilk devirlerden
itibaren ayr› co¤rafya, muhit veya kavimler aras›nda do¤up geliflen; zamanla inanç,
âdet, anane ve merasimlerin teflekkülünde azçok rolü olan bir çeflit masald›r” fleklinde
tan›mlar.
Türk efsenelerinden hareketle efsanelerin kökenlerini aç›klamada üç kayna¤›n
varl›¤›na iflaret edebiliriz. 1. Efsanelerin kayna¤› dinîdir. 2. Efsanelerin kayna¤› mitolojidir.
3. Efseneler gerçek hayat›n art›klar›d›r. (Sakao¤lu-Alptekin 2006: 596-602).
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CENNET BURSA EFSANES‹
Vaktiyle, her Süleymandan içeri bir Hazreti Süleyman varm›fl; aln›nda peygamberlik
nuru yanar, bafl›nda hükümdarl›k tac› parlarm›fl; Allah ona “Mührü Süleyman” derler
t›ls›ml› bir mühür ihsan etmifl; bu sayede da¤a, tafla, hükmeder kurda kufla, sözü geçermifl...
Oturdu¤u taht desen ne alt›n, ne fildifli, ya cin, ya peri, ifli bir tahtirevanm›fl. Dur derse,
durur, yürü derse yürür, uç derse uçarm›fl. Ta böylece dünyan›n dört bir yan›n› dolan›r,
a¤layana a¤lar, gülenle gülermifl.
Günlerden bir gün taht›na kurulur; sa¤ yan›na sa¤ vezirini, sol yan›na sol vezirini
al›p havalan›r göklere... Da¤lar e¤im e¤im e¤ilir; yollar erim erim erir; bir göz yumup
aç›ncaya kadar gelir, da¤lar›n da¤› Uluda¤’›n bir tepece¤ine iner, bakar ki, ne baks›n!
Bu da¤›n bir kanad› ses, bir kanad› renk; bir kanad› su, bir kanad› ›fl›k!
(...)
Bunun üzerine su perileri sulara dalar; gölleri boflalt›p can flehrini ortaya ç›kar›rlar.
Da¤ perileri de da¤lara t›rman›r, getirecekleri kadar getirip, mermer tafl mermer direk
bir saray kurarlar, köflkü beraber, bahçesi, suyu beraber.
(...)
Nerde var, nerde yok elâ gözlüler dergelir flehre yerleflir; Belk›s Sultan da var›p
saray›na, taht›na kurulur; flehir de flehir olur, saray da saray!
Sa¤ vezir bunu, sa¤ gözüyle görür: “Cennet buras›! der; me¤er sol vezirin bir
kula¤› biraz a¤›rm›fl, bu sözü “Cennet Bursa!” anlamas›n m›? O gün bugün bu flehrin
ad› “Bursa kal›r. Köflkün anahtar› kendi ya, Hazreti Süleyman da y›lda bir olsun, felekten
bir gün çal›p Bursa’ya gelir. Belk›s Sultanla murad al›p murad verirler. Eh fani dünya
kime kalm›fl ki onlara kals›n, ömürlerini yakalar›na dikmediler ya! Bir gün ikisi de
baht›n› yellere, taht›n› ellere b›rak›p bu dünyadan göcüp giderler ama gel zaman git
zaman Bursa, Bursa olarak kal›r.”
EFLATUN CEM GÜNEY / Bursa
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ANLAMA VE YORUMLAMA
1
DÜLGER KIZI
Evvel zaman içinde, hâli vakti yerinde bir dülger varm›fl. Bu adamca¤›z›n hiç
çocu¤u olmam›fl. Bir gün heves edip, a¤açtan kocaman bir k›z bebek yapar, süsler
bezer; pencereye oturtur. Bu cans›z k›z› çocu¤u gibi severmifl.
Günün birinde padiflah›n o¤lu o evin önünden geçiyormufl. Bu k›z› görür, afl›k olur.
Saraya dönünce annesini dülgerin k›z›n› istemeye yollar. Zavall› dülgerle kar›s› ne
cevap vereceklerini flafl›r›rlar. Gelen elçilere “Hele bir düflünelim” derler.
Düflünürler tafl›n›rlar. Ne etsinler? “Bu k›z canl› de¤ildir, a¤açtan bir bebektir”
deseler, koca padiflah›n o¤lunu aldatt›klar› için bafllar› cellât edilir diye korkarlar. Ertesi
gün gelen elçilere:
“K›z›m›z› fiehzadeye veririz veririz ama, bir flartla” derler “K›z gelin odas›na
gi-rinceye kadar kimse görmeyecek..”
Padiflah›n saray›na elçiler bu haberi götürürler. fiehzade raz› olur. K›rk gün k›rk
gece dü¤ün dernekten sonra saltanat arabas› gelini almaya gelir.
Dülgerin kar›s› da hayli ak›ll› imifl.
“Ben ne yapsam da bafl›m›z› bu dertten kurtarsam? “ diye düflünürken bir çare
bulur. “Yan›ma a¤›r bir tafl al›r›m. Irmaktan geçerken, geline bunu ba¤lar da ›rma¤a
at›veririm. Dibe gidince aras›nlar da bulsunlar”.
A¤açtan k›z› süsler, püsler, teller pullar. Anas›ndan baflka insan görmeyecek ya,
kimse bir fleyin fark›nda de¤il. Arabalara binilir. Tam alay ›rmaktan geçerken kad›n tafl›
bebe¤in beline ba¤lar da h›zla araban›n penceresinden f›rlat›r, feryad› da kopar›r.
“Aman yetiflin, gelin suya düfltü.”
PERTEV NA‹L‹ BORATAV / Zaman Zaman ‹çinde
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2
KUfi
Kufl, eski ça¤larda, Pazartesi Köyünün çevresinde yafland›. Ne rengârenkti, ne
güzeldi ve gösteriflliydi, ne de iriydi. Hiçbiri de¤ildi bunlar›n ve onu görmüfl olanlar çok
küçük, minnac›k diye nitelendirirlerdi. Güzel de¤ildi, ama kendine özgü, garip bir
hayvand›. Hiçbir türe girmeyen her hayvana ve her varl›¤a özgü ay›r›m ve kusursuzluk
onda da vard›. Ne alado¤an, ne horoz, ne ispinoz, ne de a¤açkakand›. Yaln›zca Pazartesi
Köyü’nün kufluydu o. Hiçbir yerde benzeri yoktu ve dünyada bir kez olabilecek bir
varl›kt›. ‹nsan›n düflünebilme yetene¤inin olufltu¤u ilkça¤lardan beri bilinirdi. Yaln›zca
Pazartesi Köyü’nün çevresindeki insanlar tan›rd› onu, ama komflu köylerde de bilinirdi
ve bu köylerin halk› çok de¤iflik bu fleye sahip olanlara her zaman yap›ld›¤›
gibi onu biraz alaya al›rd›. “Pazartesi Köyü’nün kuflu var ya can›m!” derlerdi.
Careno’dan Morbio’ya dek, hatta daha ötelerde bile tan›n›r, onunla ilgili öyküler
anlat›l›rd›. Ama ço¤u olayda oldu¤u gibi, son zamanlarda, o art›k ortadan kaybolduktan
sonra, insanlar onunla ilgili tam ve güvenilir bilgi toplamaya kalkt›lar. Birçok yabanc›
onunla ilgili sorular sordu ve baz› Pazartesi Köyü sakinleri onu hayatlar›nda hiç
görmediklerini itiraf etmek zorunda kalana kadar s›k› s›k›ya sorguya çekildi. Kendileri
görmemifl olsa bile, herkes onu bir kez ya da birkaç kez görüp anlatan birini tan›yordu.
Onunla ilgili bilinenler sözle aktar›l›yor ya da yaz›l›yordu. Görünüflü, sesi, nas›l uçtu¤u,
al›flkanl›klar› ve insanlarla olan iliflkileriyle ilgili söylentilerin ve yaz›lanlar›n hepsinin
de¤iflik oluflu da ilginçti.
Hermann HESSE / Masallar
3
MASAL
Çocuk gönlüm kayg›lardan âzâde
Yüzlerde nûr, ekinlerde bereket
At üstünde mor kaküllü flehzade
Unutmaya çal›flt›¤›m memleket
fiaka¤›mda annemin s›cak dizi
Kula¤›mda falc› kad›n›n sözü
Göl bafl›nda padiflah›n üç k›z›
Alaylarla Kaf da¤›na hareket!
Orhan Veli KANIK / Bütün fiiirleri
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4
MEHL‹KA SULTAN
Mehlika Sultan’a âfl›k yedi genç,
Gece flehrin kap›s›ndan ç›kt›
Mehlika Sultan’a âfl›k yedi genç,
Kara-sevdâl› birer âfl›kt›
Bir hayâlet gibi, dünyâ güzeli
Girdi¤inden beri ru’yâlar›na,
Hepsi meshûr, o muammâ güzeli
Gittiler görme¤e Kaf da¤lar›na.
Hepsi s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler, içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sard›kça gece,
Dediler: “Belki, son akflamd›r bu!”
Bu emel gurbetinin yoktur ucu,
Dâimâ yollar uzar, kalb üzülür.
Ömrü oldukça yürür her yolcu,
Varmadan menzile, bir yerde ölür.
Mehlika’n›n kara-sevdal›lar›.
Vard›lar ç›kr›¤› yok bir kuyuya;
Mehlika’n›n kara- sevdal›lar›,
Bakt›lar korkulu gözlerle suya
Gördüler: Aynada bir gizli cihân
Ufku çepçevre ölüm servileri
Sand›lar içinden, bir ân
Bu hazîn yolcular›n en küçü¤ü
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Bir zaman bakt› o virân kuyuya;
Ve, neden sonra, gümüfl bir yüzü¤ü
Parma¤›ndan s›y›r›p att› suya
Su çekilmifl gibi ru’yâ oldu!
Erdiler yolculu¤un son demine.
Bir hayâl âlemi peydâ oldu,
Göçtüler hep o hayâl âlemine...
Mehlika Sultan’a âfl›k yedi genç,
Seneler geçti henüz gelmediler;
Mehlika Sultan’a âfl›k yedi genç
Oradan gelmeyecekmifl dediler!..
Yahya Kemal BEYATLI / Kendi Gök Kubbemiz

☛
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ANLAMA VE YORUMLAMA
1.

“Dülger K›z›” adl› masalda dülgerin kar›s› nas›l bir tiplemedir?

2.

Hermann Hesse’in “Kufl” adl› masal›nda okudu¤unuz bölümden ç›kard›¤›n›z
düflünce nedir?

3.

Orhan Veli Kan›k’›n “Masal” fliirindeki masal ögelerini belirtiniz.

4.

Mehlika Sultan adl› fliirden masal› ça¤r›flt›ran birkaç dize yazar m›s›n›z?

