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ABSTRACT

The studies in our thesis have been done in order to bring our Cyprus Turkish
fairy tales, which have an important role in our culture into the present day.
The first things we did during our studies was to collect the fairy tale texts
and to write them down staying committed to their dialectic properties.
Later on we took the fairy tale texts into consideration according to different
aspects and examined them.
Throughout our studies, we realized how much real life has been reflected on
fairy tales and that the fairy tale texts are very close to reality. By getting into the
fairy tales that embrace the life style, traditions, customs, briefly the culture of a
society, having been closely acquainted with these fairy tales has been a great
pleasure to us.
It is a fact that everyone who wants to know his I her nation and its cultural
values, should look at and read the products their nation has created. Fairy tales have
an exceptional place in these cultural values. Whether if it is according to the
messages they deliver, the humanely relationships described in them or the dialectic
properties they posses, we have done our best to examine and present these products
that should be considered and looked into.
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ÖNSÖZ

Bu çalışma yitip giden değerlerimizden

"masal" ı yetişebildiğim

kadarıyla

günümüze kazandırmayı hedeflemiştir. Gerek ele aldığı konular gerekse kullanılan
dil itibarıyle Kıbrıs Türk toplumunun kültür yapısını en iyi yansıtan masallar ne
yazık ki günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur.
Yaptığım çalışmalar sırasında masal bilen kişi sayısının eskiye göre azaldığını
hatta bu konuda sıkıntı çektiğimi bile söyleyebilirim.
hastalık ya da yaşlılık nedeniyle masal hatırlamadıklarını

Başvurduğum

kişiler ya

söylemişlerdir. Elde ettiğim

35 masal sözden yazıya geçirilen derleme ürünü özgün masallardır.
Derleme çalışmalarım sırasında masala genelde halk arasında "mesel" veya
"hikaye" dendiğini öğrendim. Kaynak kişilerin içinde özellikle kadınların daha çok
masal bildiğini

ilgili sayfada göreceksiniz.

anlatırken

bir işe yaramanın

yaşattılar.

Şu zamanda

inanamadılar.

mutluluğunu

birilerinin

Televizyonlarda

Kaynak

kişiler bildikleri

masalları

yaşadılar ve aynı duyguyu bana da

"masal"

veya "hikaye"

dinlemek

istemesine

onlarca dizinin gösterildiği şu günlerde birilerinin

"mesel" dinlemek istemesi onları sevindirdiği kadar şaşırttı da.
Derlediğim masalların hemen hemen tümünde Kıbrıs Türk kültür dokusuna
rastladım.

Kimisinde

kahramanların

yaşadığı yer, kimisinde

kimisinde de inançlar, gelenek ve görenekler...
güzel örnekleri olan bu anlatıların,

yetiştirilen

ürünler,

Özellikle Kıbrıs Türk ağzının en

günümüz gençliğine kazandırılması

yolunda

yaptığım bu çalışmadan dolayı kendimi bahtiyar sayıyorum. Çalışmalarımda
gösterici

yanıyla

Derzinevesi'ye

her

zaman

yanımda

olan

sevgili

hocam

Prof.

yol

Dr. Habib

içten saygılarımı sunuyorum.

Masal her insana hitap eden bir türdür ve her insanın içinde yaşı ne olursa
olsun, küçük bir çocuk vardır. Hangimiz bir masal dinlerken o büyülü ülkelerde,
devlerle, cücelerle gezmedik ki! Bizi çocukluğumuzun
masallar değil mi?
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o güzel günlerine taşıyan

İnsanoğlu dinlediği her masaldan mutlaka kendisine paylar çıkarır. Gerçek
dostluğu, kardeş ve ana baba sevgisini görür. Dürüst davranmanın, çalışkan olmanın
meyvelerini toplar. Her gün katı gerçeklerle yüz yüze yaşadığımız şu dünyadan bizi
uzaklaştıran, yüzümüze bir parça tebessüm konduran masallarımızı unutmamak ve
unutturmamak dileğiyle ...

Güzelyurt- 2008
Sultan Meteci
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GİRİŞ

Masal; bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen kişilerin
başından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı bir türdür.
Dilimizde "masal" olarak kullanılan bu sözcük, derleme yaptığımız kişilerce hep
"mesel" olarak tanımlanmıştır.
Masallar halk kültürümüzün en zengin ürünleridir. Kendilerine özgü bir yapısı ve
evrensel iletileri ile insanlığın en eski ürünlerinden olan bu anlatılar, çeşitli başlıklar
altında toplanmıştır. Bu sınıflamaya geçmeden önce halk bilimi konusunda en yetkin
ağızlardan biri olan Pertev Naili Boratav' ın masalla ilgili tanımına bakalım: "Nesirle
söylenmiş, dinlik ve büyülük

inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyle hayal

ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı."
Atilla Özkırımlı' nm hazırladığı Türk Edebiyatı Ansiklopedisi'nde

masalın tanımı

şöyle yapılmıştır : "Genellikle yaratıcısı bilinmeyen ve ağızdan ağıza sürüp gelen
olağanüstü düş ürünü olaylarla örülü anlatı türü."
Aynı türün Ana Britannicadaki

tanımı ise şöyle yapılmış : "Olağanüstü

öğe,

kahraman ve olaylara yer veren öykü." Eflatun Cem Güney ise: "Masallar, toplumun
hayal gücüyle yaratılmış sözlü verimlerdir" diyor.
Tüm bu tanımlardan yola çıkarsak masalda, yazımızın başında da ifade etmiş
olduğumuz gibi şu noktalara ulaşırız:
1- Olağanüstü olaylar
2- Bilinmeyen bir yer
3- Bilinmeyen bir zaman
4- Gerçek kişilerin yanında, olağanüstü kahramanlar
5- Mesaj
Masalları yazımızın başında da belirttiğimiz gibi konularına göre şu başlıklar altında
toplayabiliriz .
A-Hayvan masalları
Kahramanları hayvanlar olan ve öğretici nitelik taşıyan bu masal çeşidinin en
önemli örnekleri Kelile ve Dimne, Aisopos Masalları ve La Fontaine' in fabllarıdır.
Şeyhi'rıin

Hamamesi,

Feridüddin

Attar'ın
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Mantıku't-Tayr

adlı

mesnevisi,

Mevlana'rıın

mesnevisinde

geçen hayvan masalları bu grubun en güzel örnekleri

sayılabilir.

B-Asıl masallar
Bu grupta yer alan olağanüstü masallarda olağan kahramanların yanında cin,
peri, dev, ejderha, anka kuşu ..... gibi olağanüstü kahramanlara da yer verilir.
Asıl masalların

bir diğer grubu gerçekçi masallardır

ki bunlarda gerçek

kişilere yer verilir. Bunlar padişah, vezir, zengin adam, yoksul kişiler gibi halktan
seçilmiş tiplerdir.

C-Güldürücü hikayeler, nükteli fıkralar ve yalanlamalar
Yalanlamalı

masallarda,

en. şaşırtıcı

yalanı

uydurana

ödül verilir.

Bu

masallarda abartma, övünme ve böbürlenmeye olabildiğince yer verilir.

D- Zincirlemeli masallar
Kahramanları çoğunlukla hayvanlar olmakla birlikte, bu tarz masallar ders
vermekten çok eğlendirmeyi ve şaşırtmayı amaçlamaktadır.
Masalların ana işlevi eğlendirirken eğitmektir. Ait olduğu milletin kültürünü
en güzel yansıtan bu ürünlerin dilleri farklı olsa da evrensel nitelik taşıdıkları
görülmektedir.
ülkesinde

Kıbrıs'ta

dinlediğiniz

de dinleyebilirsiniz.

bir masalın benzerini

dünyanın

bir başka

Sizdeki bir padişahın hikayesi, bir başka ülkede

zengin bir tüccarın hikayesi olarak karşınıza çıkabilir. Bu konuda araştırmalar yapan
İgnas Kunoş : "Türk masallarındaki konular az çok Avrupa masallarında da vardır"
der. Buna paralel bir yaklaşımı Pertev Naili Boratav'da

da görüyoruz. "Masallar,

sözlü halk edebiyatı türleri içinde ülkeden ülkeye, çağdan çağa en çok yayılan
yaratmalardır.
ayrıntıya

Bunun için de masalların pek çoğu konularında ve anlatımlarında

kadar giden yönleriyle,

dilleri ve kültürleri

farklı milletler

arasında

ortaktır."
Masallar
doğmuştur.

Kimi

insanoğlunun

istediği,

hayal ettiği

kez zorlu yolculuklarla

ulaştığı

şeylere ulaşma
Kafdağı'nın

arkasında

mutluluğu, kimi kez de göklere dek çıkan bir bakla veya fasulye ağacında.
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çabasından
arar
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çabasından
arar

İnsana insan olmayı öğreten, mutluluğu hep uzaklarda

değil yakında da

araması gerektiği mesajını veren masallar, dürüst olanın ödüllendirildiğini,
bir yere varılamayacağını;

insanın kendi kendini

sorgulaması

yalanla

gerektiğini,

aile

sevgisini, bağlılığı, iki yüzlü olmamayı da öğretir.
Kısaca, hangi ülkenin olursa olsun gerek biçimi, gerekse iletileri bakımından
tüm masalların da aynı işlevi üslendiğini görüyoruz. Kıbrıs masallarında da durum
aynidir. Hemen hemen her masalda insanı iyiye, doğruya, güzele yönlendiren bir
tutum var. Onlarda yalan, acımasızlık, kıskançlık, ikiyüzlülük, çekememezlik,

aşırı

hırs yerilmiş, kötülenmiştir.
Masallarımızın
kalıbı kullanılmıştır.

çoğunda giriş tekerlemesi olarak "Bir varımış bir yoğumuş"
Bir kısmında ise doğrudan masala girilmiştir. Bu doğrudan

girişlerin nedeni büyük bir olasılıkla giriş tekerlemesinin çeşitli nedenlerden dolayı
unutulmasındandır.

Sadece bir masalda uzunca bir tekerlemeye rastladık. Bu da :

"Aftoz velitoz, teggede galdı bizim post. Dikerig dikerig gene yırtılır. Aralarına ufag
ufag kelleler dikilir. Yaa...

Erenler! Ben on beş yaşındaydım.

Anamı babamı

sırtımda gezdirirdim. Bir paralık leblebi alır gever gever da yedirirdim. Selvide yılan
semerde golan, bende torbalar dolusu yalan. Tazılar ava gider, boynunda tasması
yog. Gocagarılar hamama gider, koltuğunda bohcası yog. Var varanın sür sürenin,
esgi veranenin bayguşu çog olurmuş. Desdursuz bağa girenin yeyceği topuzlara bag
sen .... " biçimindedir.
Bitiş tekerleme örneklerinin en çok rastladığımız örneği "Ben da bragdım da
geldim" biçiminde olanıdır. Bunun yanında şu tekerlemelere

rastlanmıştır."Mudlu

mesud yaşadılar. Ben da ne olduğunu bilmem daha" veya " Kırg gün kırg gece düğün
yapallar, bana da biraz herse veriller. Yolda gelirkan bir gurbağacık çıkar: "Vrag
vrag!" der. Ben da "Brag brag!" anlarım. Brakırım herseyi gelirim."
Kültür mozaiğimizin en renkli taşlarından sayılan masallarımız çeşitli Kıbrıslı
yazarlar tarafından

da derlenip yazıya geçirilmiştir.

Büyük emekler harcayarak

masallarımızın büyük bir bölümünü günümüze kazandıran bu değerli yazarların en
başta

gelenleri

Gökçeoğlu'nun

Mustafa
muhtelif

Gökçeoğlu

dergilerde

ve

Oğuz

yayımlanan

Yorgancıoğlu' dur.

masallarının

Mustafa

dışında yaptığı en

önemli çalışmalar Toplu Masallar I He Babam De Babam, Toplu Masallar II Ay
Oğlum Ayan Oğlum, Bir Yanmış İki Yokmuş, Cihan Şah ve Masal Ağacı adlı
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yapıtlarıdır.

Oğuz Y organcıoğlu

ise yayımladığı

Masallar

1, ve Masallar 2 adlı

yapıtlarıyla masal kültürümüze önemli katkılar koymuştur. Bunların yanında Mustafa
Kemal Sayın'ın Deli Gardaş ile Akıllı Gardaşın Meselidir"

adlı yapıtını anmak

gerekir.
Yukarıda

andığımız

bu

eserlerin

hiçbirinde

de masal

rastlamadık. Bunlar sadece masal derlemelerine yer verdikleri için

incelemelerine
yaptığımız bu

çalışmada bu konuda bize örneklik edemediler. Ancak bu ürünlerin yitip gitmesini
engelleyip

onları günümüze

taşıdılar.

Bu yüzden

adı geçen yazarlara

şükran

borçluyuz.
Yaptığımız bu derleme ve incelemelerin gelecekte başkalarına yol göstermesini
temenni eder, bu çorbada bizim de azıcık tuzumuz olursa kendimizi mutlu sayarız.

Sultan Meteci
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Tablo 1:
Masalların Numaralarına Göre Adları

( 1) Padişahın

Garısı

(19) Küllü Bidda

Kedicig

(20) Elmacıg

Köpecig Doğurur
(2) Üç Ceviz Güzeli

(21) Tencerecik

(3) Yeşil Melek

(22) Mum

(4) Dirimo

(23) İki Çoban

( 5) Yedi Başlı Dev

(24) Sırma Sıra

(6) İki Gızgardaş

(25) Hırsızlığın Sonu

(7) Güyümcünün Garısı

(26) Fakir Adamıla Padişah

(8) Padişahın Müşgülü

(27) Popazın Hizmekarı

(9) Paklacıg

(28) Padişahın Gızı

(1 O) Gargacıg

(29) Haydi

(11) Serçecig

(30) Padişahın Üç Gızı

(12) Üç Dilek

(31) Tavacıg

(13) Adı yok

(32) Çevirda Çevir

(14) Padişahın Hikayesi

(33) Basdelli

(15) Üç sersemler

(34) Köylü Adam

(16) Padişahın Hikmeti

(35) Mersin Çekirdeği Çocuk

(17) Fislikan Güzeli
(18) Gurgufa
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1. BÖLÜM

A- Yöre Hakkında Bilgi
Kıbrıs adası Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Tipik Akdeniz iklimi ve
bitki örtüsüne sahip olan adanın nüfusu çoğunlukla Türk ve Rumlardan
oluşmaktadır. Bunların yanında adada az sayıda Maronit, Ermeni ve İngilizler de
yaşamaktadır.
1974 Barış Harekatı'ndan sonra Türkler adanın kuzeyine; Rumlar ise
güneyine yerleşmiştir. 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC, bugün yeni bir Türk
devleti olarak varlığını sürdürmektedir. En önemli yerleşim birimleri Lefkoşa,
Mağusa, Gime ve Güzelyurt'tur.
Tezimizde söz konusu ettiğimiz kaynak kişilerin çoğu Güzelyurt bölgesinde
yaşamaktadır. Bu yüzden bu bölgeyi daha yakından tanımak istedik.
Güzelyurt bölgesi Kıbrıs'ın kuzeybatısında portakal bahçeleriyle çevrili yeşil
bir bölgemizdir. Bölge kent merkezi ve kendisine bağlı köylerle birlikte 15.000'i
aşkın nüfusuyla Kıbrıs'ın en önemli tarım bölgesidir. Akdeniz ikliminin hüküm
sürdüğü bölgede yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve az yağışlıdır. Tarıma
elverişli topraklarında narenciyenin yanı sıra özellikle patates, kavun, karpuz, elma
ve

üzüm

yetiştirilmektedir.

Bölge

ekonomisinde

küçükbaş

ve

büyükbaş

hayvancılığın yanında arıcılık , balıkçılık da yer almaktadır.
İnsanların bir kısmı tarımla uğraşırken diğer bir kısmı devlet sektöründe,
serbest ticarette ve küçük endüstri dediğimiz çeşitli meslek alanlarında
çalışmaktadır.
Güzelyurt kasabası 1974 Barış Harekaıı'rıdan sonra Güney Kıbrıs'tan gelen
Türklerin yerleştiği bir yerdir. Buraya yerleşen göçmenler özellikle Baf, Poli,
Limasol ve Binatlı 'dan gelenlerdir. Çevre köylerin büyük çoğunluğu da ayni
şekilde göçmenlerin iskan edildiği yerleşim birimleridir. Kıbrıslıların yanı sıra
Türkiye'den gelen göçmenler de bölgede yoğun olarak yaşamaktadır.
Tüm bu insanlar bölgeye yerleştirilirken geldikleri yerlerin kültür yapısını da
beraberlerinde getirmişler, otuz yılı aşan bir zaman içerisinde birbirlerinden
etkilenerek ortak bir kültür oluşturmuşlardır. Burada şunu özellikle belirtmekte yarar
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vardır. Kıbrıs kültür yapısını ve ağız özelliklerini yansıtması açısından yerli halktan
kaynakları tercih ettik.
Güzelyurt bölgesi turizm bakımından geri kalmış bir bölgedir. Sadece kent
merkezinde tarihi önem taşıyan iki önemli ziyaret yeri vardır. Bunlar, Güzelyurt
arkeoloji Doğa Müzesi ve St. Mamas Kilisesi'dir.
Okuryazar
üniversitemiz
Kalkanlı'da

oranının yüzde yüzlere yaklaştığı

bulunmaktadır.

Letke'de

bölgemizde

LAÜ ( Letke

önemli iki de

Avrupa

Üniversitesi

),

ise ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi ) kampüsü her yıl yüzlerce

gencimizi mezun etmektedir.
Masallarımızda

hep Güzelyurt bölgesi ifadesini kullanmakla birlikte aynı

coğrafyada yer alan şirin kasabamız Letke' den de söz etme gereği duyduk. Çünkü
kaynak kişilerimizin bir kısmı letke ve çevre köylerindendir.
Letke portakalı ile ünlü şirin bir kasabamızdır.
kasabasına
Özellikle

bağlıdır. Burada oturan yerli halkın yanında
CMC

kasabalarından
çok

çeşitli

İdari yönden Güzelyurt

madeninin

çalıştırıldığı

yıllarda

göçmenler

Kıbrıs'ın

de vardır.

çeşitli

köy

ve

çok sayıda insan bu bölgeye yerleşmiştir. Bu yüzden bu bölgenin

bölgesel

kültürlerin

etkisinde

kaldığını,

neredeyse

kültür

yapısı

bakımından Kıbrıs'ın bir minyatürü olduğunu söyleyebiliriz.
Bölgede yer alan Doğancı, Taşpınar, · Yeşilyurt Kıbrıslı Türklerin yoğun
olarak yaşadıkları köylerdir. Buralardaki ekonomik yaşam da aşağı yukarı Güzelyurt
bölgesiyle
ekonomileri

aynidir.

Sadece bu bölgelerin

dolayısıyle

dış etkenlere

uzun yıllar kendi kendilerine

kapalı

yaşadıklarını

bu yüzden

yeten
kendi

kültürlerini muhafaza ettiklerini söyleyebiliriz.
Siyasi çözümsüzlüğün

en mağdur bölgesi olan Güzelyurt, son zamanlarda

gerek tarım gerekse inşaat sektöründe kendinden söz ettirmeğe başlamıştır.
Son olarak şunu hatırlatmak isteriz. Masallarımızın bir kısmında geçen çeşitli
motiflerin, adını andığımız bölgede değil de kaynak kişilerin geldikleri bölgelerde
biçimlendiğini ve buralara taşındığını önemle vurgulamak isteriz.
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B-

Kaynaklarla İlişki Kurma

Derleme çalışmalarına başlamadan önce, yapacağımız işleri adım adım gösteren
bir plan hazırladık.
Masal anlatıcılarının

bir kısmına doğrudan bize bu konuda yardım edip

edemeyeceklerini sorduk. Masal bilenler bu isteğimizi memnuniyetle karşıladılar.
Bazılarına ulaşırken araya tanıdıklarımızı

koyduk. Onlar da bize severek yardımcı

oldular. Bildiklerini

Masal bilenler arasında özellikle yaşlı

bizimle paylaştılar.

kadınların daha donanımlı olduğunu gördük.
Derleme cihazımız bu çalışmalarımız sırasında en büyük yardımcımız oldu.
Tüm bu çalışmalarımız

sırasında Güzelyurt bölgesinde yaşayan değişik köy ve

kasabalardan kaynak kişilere ulaştık. Amacımız sadece bir yere bağlı kalmak değil
daha çok yeri içine alan daha genel bir çalışma yapmaktı. Bu münasebetle başta
Güzelyurt olmak üzere Lefke, Doğancı,

Yeşilyurt,

Taşpınar, Tepebaşı,

Akçay,

Aydınköy gibi yerlerde masal derledik. Bazı masallarda kaynak kişilerin Güzelyurt
bölgesine yerleşmezden önce yaşadıkları köy adlarını kullandık. Çünkü anlattıkları
masallarda daha çok o yerlerin yansımaları vardı. Anlattıkları masalları geldikleri
yerlerde

dinlemişler

ve çok

sonraları

Güzelyurt

bölgesine

taşımışlar.

Bunu

görmemek bizi yanlışlara götürebilirdi düşüncesindeyiz.
Çalışmalarımız

sırasında

bizden

yardımını

esirgemeyen,

gerektiğinde

sofrasını açıp en iyi şekilde ağırlayan bu insanlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
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C- Kaynakların Kimlikleri
Tablo 2:

Adı - Soyadı

Yaşı

65
40
Rahme ÖQütveren
80
Hatice Mulla
65
Münüse Terzioğlu
76
Teqiye Taçkıran
72
Şöhret Alpözqen
70
Kadriye Çaolar
72
Akile Karaali
70
Behice Taşlı
65
Şermin Çolak
48
Mustafa Hasan
55
özten Kanarya
65
Sevim Kabak
57
Özkan Urfalı
55
İlkay Berkant
60
Fatma Kava
53
Tüzel Urfalı
60
Şerife Kayaalp
73
Neriman Kadirler
70
Enver Mehmetoğlu
63
Nedriman Sıtkıoğulları
71
Sami Tecen
64
Emir Hüseyin Sönmeyen
60
Ayten Atakan
70
Selma Evrener
66
Fatma Tanış
82
Cemil Birand
70
Halide Güzeloğlu

Salime Meteci

işi

Verdiği
Öğrenimi Memleketi Malzeme
Sayısı

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

Lise

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

Yok

Ev Hanımı

Yok

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

İşçi

Lise

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Emekli

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

Yok

Serbest

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Emekli

İlkokul

Emekli

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul

Emekli

İlkokul

Ev Hanımı

İlkokul
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4
2
Lefke
1
Güzelyurt
1
Tepebaşı
ZümrütköY 2
2
Güzelyurt
2
Güzelyurt
1
Güzelyurt
1
Lefke
1
Lefke
1
Lefke
Doôancı
1
1
Lefke
1
Yeşilyurt
1
Lefke
1
Güzelyurt
1
Yeşilyurt
Zümrütköv 1
Zümrütköv 1
1
Taşpınar
1
Güzelyurt
1
ooöancı
1
Doöancı
1
Doöancı
1
Güzelyurt
Gaziveren 1
1
Güzelyurt
1
Lefke

Aydın köy

11.BÖLÜM
MASAL METİNLERİ

PADİŞAHIN

GARISI

KEDİCİG KÖPECİG DOGURUR(l)

Kaynak kişi: Salime Meteci
Yaşı: 65
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Bağlarbaşı- Limasol (Şu anda Aydınköy'de yaşamaktadır.)
Medeni hali: Evli
Derleme Tarihi: Ol \03\07

Gelin gaynana annaşamazlar. Annaşamadıgları için oğlundan sevgisini
düşürdsün diye regden, garısı padişahın gebe oldu, doğurdu. Doğurduğu zaman
padişahın anası dedi ki ebeye: "Çocug doğarkenden gaybed gendini da bir köpecig
goylum gendine da söyleylim gendine ki köpecig doğurdu." Öyle yabdılar. Doğurdu
garı, aldılar çocuğu gaçırddılar. Yanına da bir köpecik goydular, gulicig. Geldi
padişah garısını sorar: "Aha garın bir köpecig doğurdu saa.... " dedi gendine.
"Olur mu yahu?" demiş. "Gosgoca padişah köpecig doğursun garısı?"
E..olur, bir girer bir çıkar.Ebe o çocuğu aldı da bir mağaraya götürdü. Yannarında da
o mağaranın bir çoban varıdı. O çobanın da bir keçiciği varıdı. Oğlacıgları öldü.
Mağranın içine üzüntüsünden gider yatır. E ... gitti mağarada olan çocuğu koklandı.
Burnuyla burnuyla götürdü gendini memesine. Çocug emdi. Keçi alışdı , gider
dağa, gelir, mağaraya girer emzirir çocuğu. Keçi gider eve yemlensin , memesi boş.
Çoban dermiş: "Allah Allah!.. Ben bunu dağda görürüm, memesi darcıg gibi dolu.
Nasıl olur da bu keçiyi kim sağar bize?"
"Takib edecem ." demiş çoban. Bragdı davarı, gendi girdi. Keçinin peşine
düşdü, Bagdı, mağaraya girdi keçi. O da girdi gendiyla. Girdiğinde bagdı ki bir
çocug. O da hiç çocug edmedi. O çocuğa o keçi bagdı. Yerinden da almadı
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çocuğu .. Çünkü biri dersa çobanın evinde çocug var, demeg ki çocuğu onnar çaldı

deyebililler. Düşman bilecegler çobanı. Bragdı gendini.
İkinci çocuğunu doğuracag padişahın garısı. Gene ebeye dedi: "Obirini
yabdığın gibi bunu da yab."
"Tamam." dedi. Aldı, onu da götürdü. Ama o çoban garısı o çocucuğa
yemegler da götürür. Sırtına başına urubacıg da verir. Ama mağaradan çıkarmaz
gendini, mağrada galır. Ondan sonra ikinci çocuğu da doğurunca eddi kedicig.
Kedicig godular gendine bu sefer. Padişahın garısına. " Ne oldu?" geldi gene
padişah sordu: "Ne yabdı garını?" dedi. O gız ya da oğlan beglerken kedicig
doğurdu bu sefer. " Böyle garıyı ben kapıda dudmam" der padişahın anası. "Bir
çukur çıkarın!" der. "Gömelim gendini da başını dışarıda brakalım. Gelen geçen
tükürür gene yüzüne ki kedicig köpecig doğurdu."
E annesinin dediğini dinnedi padişah. Hakikadden çukur çıkardı, gömdü
gendini içine boynuna gadar. Gelen geçen "Tuu ... yüzüne.. kedi köpeg doğurdun"
dedi gendine.
Çocuglar gün gün böyür. Ama çoban garısı gendilerine yemeg götürür. İkisi
bir yerde böyür. Bir gün padişah ava çıkar. O mağranın önünden geçer. Gıccıg da
güzel güzel süpürür evinin önünü. Çocug da ava çıkar. Padişah gördü o çocuğu
meyil meyil bakar gendine. Gam gaynadı ya. Meyil meyil bakar gendine. Çocug
gorgdu, atıncag süpürgeyi girdi eve. Mağraya girdi. Her gün o ava gideceyidi.
Ondan sora gide gele oğluyla buluşdu. Yog yemegler gordu çantasına götürürdü,
oturullardı beraber yellerdi yemeg.
"Aman be anne!" der gene. "Bir çocuğa rasladım avda, ama öyle dadlı öyle
terbiyeli ... .İçim çog gaynadı gendine." Padişah anası duydu ya, giddi der ebeye:
"Aman ebem, o çocugları nabdın? Öldürmedin?"
"Addım mağranın içine." dedi gendine. "Herhalde öldüler."
Dedi gendine: "Gid bir çarelerine bag!" dedi gendine. "Cellad edeceg bizi padişah."
dedi gendine.
Giddi. Götürdü gendilerine bişeyler zehirli. Yesinnermiş. Senin çoban garısı
gördü. İşared eddi gıccaccığa. İşared eddi gene yemesin. "Al gızım da bir hayle
şeyler getirdim saa... " Bir hayle politik.
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"Birazdan gardeşim gelsin da yerig beraber." dedi gendine çocug. Ondan
sonra o gaçınca · gider çoban garısı der gennere: "Aldanmayın
gendine. "Gadın sizi zehirleyceg öldürsün."

yeyesiniz"

dedi

dedi gendine.

"Tamam." dedi.
E, artıg padişah ava çıkamaz. Av zamanı biddi. Çocugları da göremez.
Gidemez ya herkeşin evine girsin. Padişahısa padişah olsun. Giddi daved edsin
genneri evlerine yemeg yesinner. "Çog sevdim sizi çocuglar. .. " dedi gennere.
"İsderim böyün bizim evde yemeg yeyesiniz. Heb beraber oturalım da yeylim" der
gennere padişah. Çoban garısı başını salladı gennere gabul edsinner.
Dediler: "Biz senin evini bilmeyig ki gelelim."
Atıldı garıcıg: "Ben getiririm sana genneri." dedi.
Padişah giddi emir verdi annesine yemegler yabsın, masalar gursun

da o

çocugları getireceg yemeğe. Napar ya? Hendeg gazdırır, içine ateş yagdırır,üsdüne
halı serdirir. Çocuglar halının üsdüne basınca düşsünner hendeğin içine, yanssınnar,
ölsünner. Yabdırır ama daha çocuglar gidmedi. Haber eder padişaha çoban garısı:
"O yere gömdüğün halıyı çıkard."

dedi gendine. "O gömdüğün gadını da çıkard,

otursun çocuglarıla yemeğe." dedi. Ama padişah anası yemegleri zehir donadı.
Zehirleyceg
"Gidiyorug

genneri ölsünner.

Çoban garısı şeytan garıdır. Dedi gendine ki:

o eve. O ev sizin babanızın evidir. O gadın da yaşlı neneniz olur.

Gideceyig, deyceg size halıların üzerinden yürüyün, kediciği köpeciği da getirdiler
meydana, onnar da orada dolaşsınnar. Ama siz gulag vermeyin."

"Hadeyin çocuglarım!" dedi gennere. "Halıdan

yörüyün."

"Biz kedicimiz hem köpecimiz nerden yörürsa biz da ondan yörürüg."
Tarif eddi ya gennere çoban garısı.
"Hadeyin çocuglarım, oturun da özel yemegler yabdım size." der padişah
garısı. Hebsine yemeg goydu yesinner.
"Ne yemessiniz çocuglar?"
"Vallahi, kedicimiz hem köpecimiz ne yersa biz da onu yerig."
"E .... sizin kediciniz köpeciniz ne yer?" dedi gendine.
"Leblebili guru üzüm yer." dedi gendine.
"Hiç olur çocuglar?" der gennere "Kedi köpeg leblebili guru üzüm yesin?"
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Atıldı çoban garısı: "Hey padişahım!" dedi gendine. "İnsan olan insan kedi köpeg
-.coğurur mu?" dedi gendine. "Bunnar senin çocugların."dedi

gendine. "Anan seni

ganndan soğudmag için çocugları addı mağraya ve benim keçim besledi. Garıyı da
gömdürdü tobrağa el alem tükürsün gendine."
"Sahi be ana?" dedi gendine. "Bunnarı yabdın bana, ben
sevgısını

bilmeyim?"

dedi

gendine.

"Evladlarımı

gucağıma

evladlarımın

almayım?"

dedi

gendine.
"Ne yabdım sa da bunnarı yabdın ba?"
"Münasib görmedim sa o gızı alan." dedi gendine.
"Münasib görmedin? Şimdi söyle baa .. ad mı isden , gılış mı isden?"
O da döndü da dedi gendine: "Ad isderim, seyrana çıkayım."
"Tamam,"dedi.

" İki dane ad getirin, bir ayağını bir atın üsdüne bağlayın;

· ir ayağını da diğer atın üsdüne bağla. İki çirpi vur adlara". Parça parça eddiler
gendini.
Böylece çocuglarına ve garısına gavuşdu padişah.
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ÜÇ CEVİZ GÜZELİ

(2)

Kaynak kişi: Salime Meteci
Yaşı: 65
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Bağlarbaşı, Limasol (Şu anda Aydınköy'de yaşamaktadır.)
Medeni hali : Evli
Derleme Tarihi: 1.3.2007

Bir padişah varıdı. Padişahın üş dane oğlu varıdı. Padişahın oğluları her
gün bahceye giderdi. Gül kesellerdi

ve babalarına getirillerdi. Her gün için

kesellerdi. Vezir da tesadüfen gitti oraya da gördü.
"Bu güller nedir padişahım?" dedi gendine.
"Vallahi çocuglar seveller beni, dedi. "Her gün gül keseller da getiriller ba."
"Padişahım!" dedi gendine. "Bu güllerin bir manası olduğunu bilir min?"
"Çocuglar beni sever, getiriller ba taze taze bahcadan gül."
Bir gün tuhafına giddi padişahın da. Her gün aynı şekilde güller gelir. Hepsi
da gonca getirmez. Hepsi da gocamış getirmez. Açıg gül, yeni açılan gül,gonce gül
gelir. Ayni şekilde. Çağırdı veziri.
"Senin gibi ben da bişeylerden şüpelendim." dedi gendine. "Bu güllerden ... Ne
den?" dedi gendine.
Dedi gendine: "Bu çocugların gül getirmesi saa.. evlendirmeg isdeller.
Evlendiren genneri." dedi gendine.
"Acaba?" dedi
Ama çocuglar her giddiglerinde bahcaya bir peri garısıyla garşılaşıllardı.
Ona da verillerdi çiçeg da "İşallah oğullarım" derdi gennere. "Ceviz Güzeli'ne sahib
olasınız."
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E ..... o zaman ki belli oldu da evlenme isdeller, çağırdı oğlunu: "Oğlum!"
dedi gendine.

"Annadığıma

göre evlenmeg

isdersiniz

benden

da bu gülleri

getirirsiniz."
"Ta gendisi." dedi gendine. "Öyledir. İsdediğimiz budur."dedi gendine.
E .... dedi gendine: "Vallahi siz bulun ben da sizi evlendireyim.Seçin

getirin

ba, evlendireyim sizi."
Giddiler çağırdılar

o periyi. Dediler:

"Biz o ceviz güzellerini

nerde

bulabilirig?"
O da dedi gennere: "Kırg gün kırg gece yörüyeycen

da onnarı ancag

bulasın. Onu da giddiğinizde da yanaşırsınız, gene bir hızınla garşılaşacan ve sorun
gendine size tarif edsin."dedi. "Tamam?"
"Tamam."
Dediler babalarına:"Ongar

bize birer at, gıyafedlerimizi,

yeyceğimizi,

alalım gidelim. Bulalım kısmetimizi gelelim."
"Tamam." dedi.
E .... Padişaha müşgüldür? Mani mani (acele acele) adları hazırladı.Yeyceg

goydu. Gıyafedler geydirildi. Bindiler adlarına üş gardaş, çıgdılar yola. Giddiler.
Gid gidme misin, gel gelme misin. Hepeyi yol giddiler bunnar. Giddiglerinde
hakikaten önlerine bir hızır çıgdı.
"İhdiyar Baba!" der gendine. "Üş Ceviz Güzelini isderig bulalım. Nerde
bulabilirig? Tarif eder min bize?"
"Aman evladlarım!" demiş gendilerine. "Orman bulmag için çog zor
yollardan

geçecegsiniz. Ama size bir golaylıg yapayım."dedi.

"Giderkan

bulacagsınız bir eşeg, önünde kemig. Bulacagsınız bir köpeg önünde saman.
Bunnarı değişdirme yapacagsınız. Alacagsınız bu çatalı ki veriyorum size,bir parça
da sakız. Bulacan bir dev." dedi gendine. "O devin gözleri kapalı. Goycan çatalı
galdırasın gene gaşlarını, çapug davranacan atacan ağzına gene sakızı. Eğer sakızı
ağzına admassan sizi yeyceg." dedi gendine. "Tamam?"
"Tamam."
Verdi gene sakızı, verdi gene çatalı da. Gittiler. Hakikaten dedigleri gibi.
Buldular eşeğin önünde kemig. Köpeğin önünde da saman. Samanı agdardılar eşeğe,
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kemiği da goydular köpeğe. Devin da galdırdılar gaşını, addılar gene sakızı da
ağzına. O yandan başga dev : "Goşdur eşeğim, tekmele gendilerini!"
"Ben,

aşlıgdan

helag

oldum

da

gidecem

tegmeleyim

genneri.

Tegmelemem!"
Köpeğe der: "Isır köpeğim genneri!"
"Yog." Dedi. "Ben aşlıgdan öldüm, önüme kemig goymadınız. Ben şimdi
kemig yeycem, gidemem."
Deve söylediysa "Benim ağzımda var, isdemem." dedi.
Giddiglerinde bakallar bir ceviz ağacı. Ceviz ağacının üsdünde bir dalcıg.

Üsdünde üş dane ceviccig. Böyüg hızlandı, geşdi yetişemedi koparsın. Ortancası
hızlandı, geşdi o da kesemedi. Güçüg hızlandı, kesdi üçünü birden.Giddiler.
Giddiler bir havuzun başına egmeg yesinner. Demiş güçüğü:

"Neymiş bu

ceviz güzeli? Aha bildiğin ceviz. Gırayım gendini bakayım ne var içinde?"
Gırar gendini "Aman su efendim!" demiş. Batırdı gendini suya. Sudan öyle
güzel bir gız çıgdı , ayın on dördü. Obiri görünca ki öyle güzel bir gız çıgdı, o da
gendi cevizini gırdı. Onun da gız çıgdı. Obiri da gırdı, onun da. Döndü, aldılar yolu
da geliller. Gelillerkan gidsinner babasına, susadılar. Susayınca "Aman !" dedi. "Su
bulsag da içseg."
Buldular bir guyu. Guyunun içine enmeg isder alsınnar su da içsinner.
Adların iblerini bağladılar birbirine, bağladılar bellerine. Bunnar ki adların iblerini
bağladılar kim eneceysa beline bağlar. Obir ikisi da dutar gendini. Ener aşa içer
suyunu, doldurur bağuricini çıkar. İkisi da gızları da endirdiler, çıgdılar.
En son galdı güçüg oğlan. E şimdi gideceg deyceg ki o buldu gızları,
bubası da deyceg gennere çog becerigsizsiniz da güçüg gardeşiniz buldu size gızları.
Bubalarının yanında güçüg düşmesinner diye güçüg gardeşlerinin ipini
kesdiler. Galdı guyuda. Bağırır çağırır çıkaran olmadı gendini. Döndü
onun sevgilisini da aldılar. Götürecegler babalarına.
Ama o güçüg

gız oğlana verdiydi üş dane gıl. Aglı kesdiydi gızın ki bir

şeyler olacag oğlana. Verdiydi gene üş dane gıl, bir ceviz, bir padem, bir da fısdık.
Eyer çıkarsa dünya yüzüne o gılları yakacag. Geldim, geliyorum ve geldim demeg.
Anlamı odur. Ceviz, padem hem fısdıg da gızların gelinligleridir. O gelinnigler
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çıgdığı

zaman

dışarı

annaycag

ki güçüg

oğlan gurtuldu.

Böyüg

gardeşlerin

bunnardan heberi yog ...
Yalınız güçüg gardeş bilir hem nişannısı.
E ... bu

çıkamaz.

Tesadüf

kervan

geçer.

Develerila.

Hayvannarını

suvaracaglar. Duyalar bir inilti. Endi bir tanesi bagdı hakikadden bir oğlan. Ama
gözleri garannıgda

görmez oldu. Çıkarddılar

gendini. "İsderdig

beraberimizde

götürelim seni ama bizim gideceğimiz yer çogdur. Sen gal burada. Bulursan birini
götürür seni yerine." dedi gendine kervancılar. Egmeg da verdiler gendine yedi.
Ondan sonra galdı. Guşlar da gelir su içecegler diyeregden
oğlan!" dedi. "Dilimizden

annasa da

: "Aman, ne güzel

gendine ganadımı düşürsem da alsa da

sürmelense da gözleri görse ... " demiş.
Tabii padişah oğludur. Cevablandırdı gendine guş diliyla:. "Sen düşür
da ben annadım." dedi gendine. "ki ganadınıla gözlerim göreceg" dedi.
Hakikaten giddi gucağına çırpındı. Bragdı gene ganadını, gaşdı. Aldı o da
sürmelendi.
Gözlerinin şafgı yerine geldi. Gözleri görünca yagdı bir gıl. Kokusu gızın
bumuna giddi. Demiş gız: "Dünyaya çıgdı." Giddi hepeyi gene yagdı.
Bu yandan ablaları güçüg gızdan izin allılar da evlenecegler Güçüg

gızdan

izin almassa obirleri da evlenemez. Öyle bir durumları varıdı.
Bu

tarafdan

"Evlenebilirsiniz

oğlan

artıg."

dedi

son

gılı

da

gendilerine.

yagdı.

"Hepeyi

Dedi
zaman

gız
addı."

gardeşlerine:
Söylemedi

gendilerine ki oğlan çıgdı meydana. "Artıg evlenin!" dedi
Bir da terzi varıdı. Oğlan da giddi terzi yanına çırag olarag. Böyüg gelin
dedi:
"Ben pademden gelinnig isderim ." dedi. "Eyer pademden gelinnig olmassa
ben evlenmem."
Giddi terziye söyledi. Der terzi: "Nerden bulacam ben pademden gelinniği?"
"Edmessan cellad ederim."dedi.

Çırağı da yanında. "N'oldu?"

gen dine.
"Padişah, oğlunumuş evlendireceg da pademden gelinnig isder, napacam?"
"Getir bir torba padem . " der gendine.
"Eeee? ... "
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der

"Gırayım yapayım sa ... " dedi gendine.
"Be! .... " dedi gendine. "Ben bunca senelig terziyim da bilmem da sen
bilin?"
"E .... yapacam."dedi gendine.
Aldı gendine öylenden pademleri.

Gırdı yedi, gırdı yedi. Yaddı gakdı.

Sabaha yakın çağırdı gendine usdası.
"Bee ... yabdın gelinniği ?"
"Biraz daha ağam, biraz daha. Az galdı,torbada pademler az galdı."
En nihayed torbada pademler bitinca gırdı pademi.Çıgdı

içinden bir güzel

gelinnig, asdı. Bakan gözler gamaşır. Geldi sabahdan terzi:
"Aman! .. " dedi gendine. "Ne gadar güzel gelinnig yabdın!"
"Y abdım." dedi.
Geldi padişah verdi paraları terziye. Aldı gelinniği giddi. Götürdü böyüg
gardaşa. Evlendiler.

Galdı şimdi ortancası. O da dedi fısdıgdan. Gene giddiler

terziye. Ona da söyleller fısdıgdan gelinnig yabsın. Gene mırıldanır terzi.
"Nasıl yapacayıg? Gel be kel!" dedi gendine. "Bakayım n'apacayıg?
Ortanca gardaş evleneceg, benden fısdıgdan gelinnig isder."
"Bunu da yaparıg."
Bütün gece gırdı yedi.Sabahdan der gendine: "Yabdın?"
"Eya usda biraz daha ... "
Gene gider, gelir usda. "Yabdın be? ... " der gene.
"Ediyorum ... " der gendine.
Ondan sonra gırar fısdığı, çıkarır gelinniği, asar. Sabahdan gider terzi görür.
"Bu daha başga güzel gelinnig. Demeg böyle güzel sanatın var da ben
bilmezidim."
Geldi padişah, gene dögdü paraları. Aldı giddi. Şimdi galdı güçüg

gız.

Padişah der gendine: "Hade gızım, bag bunnar evlendi. Sıra saaa... geldi. Sen da seç
bir tane da evlendirelim seni." dedi gendine.
"Tamam." dedi, gabul eddi. Dellal gurdular. Halk toplandı.Giddiler
padişahın sarayının altına. Biri gelir beyenmez, obiri gelir beyenmez. Bir tane gelir,
çullu çapıtlı. Ok addı gendine. Ama "Yog!.." der padişah. "Onu nasıl alırım
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saraya?" Gabul edmez. Beyenmedi

gendini. Döndü bir daha addı. Gene gabul

edmedi padişah. Döndü bir daha addı. Gene giddi ona. E ... gızın galbinde odur.
"Sen isdesen da isdemesen

da padişahım

ben bu oğlanı alacam."dedi

gendine.
Dedi: "E ... geydiririg geni mısmıl bişey da girer saraya .. " dedi. Öyle oldu.
Aldılar geni
Banyo yabdırdılar, geydirdiler guşaddılar. Bir güzel deligannı oldu. Aya der:
"Sen söyün da ben yanayım."
O gadar güzel oldu oğlan. Döndü kırg gün kırg gece düğün eddi, evlendirdi
onu da.
Bir gün : "Padişahım!"
beni da

der gene "O gadar yardımına göre ki gabullendin

gızını verdin ba ... Bir gece ben da seni yemeğime daved edeyim. Oturalım,

yeylim, içelim, eylenelim, sohbet yapalım."
Yemegler bişdi, masalar guruldu. Padişah garısıyla giddi. Gardaşlar giddi
garılarıyla hep. Bir büyüg salonda yeller içeller. Padişaha dedi ki:

"Padişahım!" dedi gendine. "Ben çog bişey bilmem ama başımdan geçenneri
annadayım sa.. gabul eden?"
"Ederim." dedi gendine.
Başından geçenneri , masalı olduğu gibi hep annadı gendine. Annadınca
gendine: "Demeg sa bu gibi işleri yabdılar da addılar seni guyya ha .... Niçin
yabdınız bunu?" dedi. "E.. şimdi o her işi başardığından sen bizi hırpalaycan diye biz
da bragdıg geni guyuda."
Ama bag Allah'ın

öldürmediğini gullar öldüremedi. Padişah böyüg

oğullarını cezalandırdı, güçüğüne

da tahdını bragdı. Ben da bragdım da geldim.
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YEŞİL MELEK(3)

Kaynak kişi: Rahme Öğütveren
Yaşı: 40
Öğrenim durumu : Lise
İşi :Ev hanımı
Memleketi:Aynikola-Baf (Şu anda Lefkede yaşamaktadır.)
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi: 15.7.2007
Kaynağı: Şifa Aleminyolu
Bir varmış bir yogmuş.Zamanın birinde bir vezırın üş dane gızı
varmış.Gızlarının evlenme çağı gelmiş.Gızlarına demiş ki:
"Gızlar artık evlenme çağınız geldi, evlenmeniz Hızım."
"Tamam." demiş gızlar.
"Gelin bir tepeye çıkın!" demiş. "Bu topları alın elinize. Hızlı bir şekilde
fırlatın.Kimin damına gidersa onun oğluyla evleneceksiniz." demiş.
"Tamam."demişler.
En böyüg gız topu aldı, attı. Kıralın damına düşdü.Vezir demiş ki: "Gızım
demiş, hade yörü gidiyoruz." Gitti kıralın kapısına, çaldı.Demiş ki:
"Vallahi, gızların evlenme çağı geldi. Topu attı böyüg gız, sizin damınıza
düşdü Oğlunuza talibiz." Kıral da demiş ki:

"Tabi sizden eyisini mi bulacağız. Buyurun."
Derken kırk gün kırk gece davul zuma düğün.... Gız evlenir, gider. O köyün adeti
öyle. Gızlar seçermiş. Sıra gelmiş ortanca gıza. O da almış topu, atmış. O da gitti
düşdü bir başga kıralın vezirinin damına. O da onunla evlenmiş.Sıra geldi güçük
gıza.Güçük gıza demiş ki: "Hade gızım sıra sende." Topu attı. Top gitti düşdü bir
eşek kellesinin üsdüne..
Allah Allah!... demiş. Bunun çoluğu çocuğu yok ki! demiş.Nasıl evlenecem?
Başdan!" demiş. Tegrar topu admış. Gene eşeg kellesinin üsdüne düşer Üçüncüde
gene ayni yere düşer. Demiş ki gız: "Vallahi babacığım, benim kısmetim bu. Ben
bunuyla evlenecem." demiş.. Vezir ağlar dövünür., Mejbur nikahı eşeg kellesine
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gıymışlar. Evleniller. Gecenin gece yarısı olur, o eşeg kellesi ayın ondördü bir oğlan

olur. O gadar güzel yakışıklı bir oğlan olur ki gız şaşar. Gıza der ki: "Ben gündüz
böyle olurum, geceleri böyle olurum. Kimseye söylemessan hep böyle devam
edeceg. Yog söylersan ben hep eşeg kellesi galacam." demiş.
"Aman demiş, kesinlikle söylemem."
Gel zaman gid zaman bir haber gelir ki köyün bütün gençleri köy meydanında yarışa
çıkacaglar. At yarışına. "Gocacığım, demiş. Gündüzleri eşeg kellesi iken nasıl
yarışacayıg biz?" O da demiş ki: "Tamam katılırız, sen merag edme."
"Tamam."
Neyisa, herkes gidmiş meydana. Oğlannar bahcede, yarışlar başladı. Herkes yarışır.
Gız da bilir ki ordaki o yakışıklı oğlan, onun eşi. Çog da mutlu ama bütün
arkadaşları, kızkardeşleri gızınan dalga geçer.
"Oh ya! Oh ya sen eşeg kellesi aldın ya!... Sen eşeg kellesiyla evlendin ya.
Sen bizim yanımıza gelme." Durmadan böyle dalga geçeller. Gız bir, iki, üç...
dinnedi. Dördüncüde dedi ki: "Öyle söylemeyin, Benim eşim işde odur."
Demesinde oğlana bakar herkes şaşgınnığınan.
Senin eşeg kellesi gaybolur. Deligannı gaybolur. Gız gider babasına der ki:
"Babacığım, bana bir yiyeceg torbası hazırlayın, ben gocamı bulmaya gidecem."
"Ama gızım nerde bulacan?"
"Yog gidecem. Dağ daş onu araycam."
"Tamam." demişler.
Hazırlamışlar ge bohcayı, yanına da bir gadın vermişler. Çıgmışlar yola. Giddi
giddi, dere tepe düz giddiler. Gide gide bir beyaz dağ buldular. Dağın yanına
giddiler. Sordular. Dağ da der ki: "Beyaz dağdan ener beyaz elbise geyer, beyaz
meleğimi gördün mü?"
"Az önce gendisine su verdim, giddi" demiş. Dönmüş yanındaki gadına :
"Yakalaycayk onu." Biraz daha hızlı yürüller. Garşılarına bu defa mavi bir dağ
çıkar. Masmavi, gölgesi dökülür böyle... Sorar: "Mavi dağdan ener, mavi elbise
geyer, mavi meleğimi gördün mü?"
Dağ da gendisine der ki. "Az önce gendisine su verdim, yiyeceg verdim, giddi. Bu
defa yola devam edeler. Hızlanıllar, daha hızlı, daha hızlı. Görüller bir yeşil dağ.
Yemyeşil. Ağaçlar, çiçekler, gölgeler... Çok şahane bir dağ.
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"Yeşil dağdan ener, yeşil elbise geyer, yeşil meleğimi gördün mü?"
"Aha gidiyorum vereyim su."
"Ben da gelecem."
"Yoog ... Sakın gelme, onun annesi devdir, seni yer.!"
"Hayır olmaz, geleceğim. Yersa yesin. Ben gidiyorum."
Hade hep beraber gideller. Oğlan görür gızı,der ki: "Niçin geldin? Benim annem
devdir, seni yer!"
"Yog!" der gendine. "Ben sensiz yaşayamam.

Seni gördügden sonra ben sensiz

oralarda duramam. Seninle yaşamaya geldim."
"Tamam." der. "Gel eve gidelim."
Gider eve. Annesi gelir der ki: "Bu kim?"
"Bu benim eşim." der oğlan.
Oğlanın anası sorar: "Artık bu bizimila mı yaşayacag?"
"Evet."
"O zaman bütün söylediglerimi yabmag zorundadır."
"Yapar anneciğim yapar."
Ertesi gün sabah olur,gakallar .. Oğlan işe gider, annesi da. Nereye gidersa ...
Giderkan da gıza tembih eder: "Bu küpü görün?"
"Evet."
"Ağlaycan, ağlaycan içini gözyaşı dolduracan."
"Tamam." der gız. "Yaparım."
Alır küpü, ağlar ağlar, sadece küpün altı ıslanır.İçinde bir şey görünmez. Oğlan gelir
der ki: "N' oldu, neçin ağlan?"
"Annen bana dedi ki ağlayım ağlayım ağlayım bunu gözyaşı doldurayım. Sabahdan
beridir ağlıyorum. Bir damla bile birigmedi."
"Merak edme sen."der.
Bir kilo duz alır, su alır, garışdırır. Doldurur küpü ağzına gadar.
"Bu tamam." der.
Gelir dev garısı der ki: "N'oldu gız yabdın mı, küpü gözyaşlarıyla doldurdun mu?"
"Dodurdum anne, gel göresin."
Gider bakar. "Ayıcısın büyücüsün, puşd oğlumun öğrencisisin."

der.

Biraz sonra der ki: "Yarın bu evi hem süpürecen, hem süpürmeycen."
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"O nasıl olacag?"
"Yaparsın yaparsın sen ... "
Gider. Ertesi gün gelir. Yine oğlan sorar gıza: "N' oldu?"
"Annen dedi bu evi hem süpüreyim, hem süpürmeyim. Nasıl yapacam bu işi?"
Alır oğlan süpürgeyi, bir öyle vurur, bir böyle vurur:
"Tamamdır." der, gor oraya.
Gelir annesi: "N'oldu yabdın?"
"Yabdım." der.
Bir bakar: "Ayıcısın büyücüsün, puşd oğlumun öğrencisisin." der.
Ertesi gün üçüncü gün olur.. Der ki: "Bak, bu egmeyi alacan. Hem sen yeycen, hem
kedi yeyceg, hem köpeg yeyceg. Bu egmeg bütün galacag."
Sabahdan agşama gadar .... Bu defa oğlan da gecikir gelsin. Napacag? Oğlan gelir:
"N'oldu?"
"E, bu egmeyi hem ben yeycem, hem kedi , hem köpeg yeyceg. Bu egmeg bütün
galacagmış. Nasıl yapacayıg?"
"Yog" demiş oğlan. "Bunu yapamayıg. Yörü da gaçıyorug. İşimiz zor."
Alır gızı, koşarlar koşarlar. .. Gelirler bir ihdiyarın yanına. İhdiyara deler ki: "Aman
amca n'olur bizi sagla. Dev garısı bizi yeyceg."
İhdiyar: "Buraya golyandro, buraya maydanoz, buraya kereviz.Buraya

golyandro,

buraya maydanoz, buraya kereviz." der. Demeg isder ki buraya golyandro, buraya
maydanoz, buraya kereviz dikersanız sizi saglarım.
"Ama vakdimiz yog. Öleceyig biz bunnarı yapana gadar."
"Eh .... Saglayamam."

demiş.

Bu arada: "Bag gızım arkana bakayım ne gelir?" der.
"Bir beyaz buluddur da gelir."der.
Yine ihdiyara: "Amca n'olur bizi sagla."
"Buraya golyandro, buraya maydanoz, buraya kereviz."
"Bak arkana bakayım ne gelir?" der oğlan gıza.
"Gara buluddur da gelir." der.
"Tamam gurtuluş yog, artıg yanaşdı."

31

"Vur bana bir tokad!" der oğlan gıza. Gız oğlana tokad vurur. Oğlan olur bir yılan.
Galdırır guyruğunu gıza vurur bir tane, gız da olur bir gabag. Gocaman bir gırmızı
gabag.
Dev garısı gelir uçarcasına, yannarına ener. Ener der ki: "Bu yılan oğlumdur,
bu gabag da gelinimdir. Ama nere gidse nere gelse bu ikisini yeyceğim."
Oğlan der ki: "Anne aç ağzını yeyesin beni!"
"Tamam."der. "Önce gabağı yeyim, sonra seni."
"Yog, önce beni ye. N'olur önce beni ye. Ona gıyamam, önce beni ye."
Açar ağzını, yılan onu dilinden sokar. Dev garısı ölür, büyü bozulur. Gızla oğlan
yine esgi hallerine dönerler. Artıg gündüzleri eşeg kellesi, geceleri oğlan olmaz. Hep
oğlandır artıg.
Mutlu bir şekilde şehirlerine dönerler. Kırk gün kırk gece düğün yaparlar.
Bana da biraz herse veriller. Yolda gelirkan bir gurbağacık çıkar. "Vrag vrag!" der.
Ben da "brag brag!" anlarım. Brakırım herseyi gelirim.
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DİRİM0(4)

Kaynak kişi: Rahme Öğütveren
Yaşı: 40
Öğrenim durumu : Lise
İşi: Ev hanımı
Memleketi: Aynikola-Baf (Şu anda Lefke'de yaşamaktadır.)
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 15. 7. 2007
Kaynağı: Şifa Aleminyolu

Bir varmış bir yogmuş. Zamanın birinde çok zengin bir ayle varmış. Bu
aylenin iki oğlu bir da gızı varmış. İki oğlandan bir tanesi hasdaymış. Oğlannarın
biri ve gız evlenmiş, Dirimo isimli bu hasda oğlan bekarmış. Dirimo öyle hasda
değil yani, akli dengesi yerinde değilmiş. Bir gün duddurdu ki: "Anne ben isderim
evleneyim."
"A oğlum, senin ev geçindireceg halin yog. Nasıl evlenecen?
"Sana ne? Ben evlenecem."
Bu defa düşünmüşler

daşınmışlar kimi verelim, kimi verelim buna?

Ayın ondördü çog güzel bir gız var köyde. Çok fakir, vakdileri yerinde değil.
Düşünmüş ki ayle büyügleri bu gızı bize veriller. Çünkü bunarın maddi durumları
eyi değil. Bizim maddi durumumuz eyi. Demişler:
"Hade hazırlanın gidiyoruz dünürcülüğe." Haber göndermişler.
"Tabi ki buyursunlar."demiş

fakir ayle. Bu ayle misafiri sever gayet mutaasıb,

misafirperver çok eyi bir ayle.
Anne baba çolug çocug gidecegler şimdi dünürcülüğe. Dirimo'yu oturddu

annesi

annadır.
"Ay oğlum, yarın gidiyorug, köy da çog uzag olduğu için yatılı gidmeleri lazım,
gidiyoruz. Yog giddiğimiz zaman ben o sandalyeyi beyenmedim da bu sandalyeyi
beyendim, ceviz sandalye isderim, deyesin. Ne verillersa sana oturasın."
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Çünkü bunnar çog zengin oldugları için hep sandalyeleri ceviz tahdadan yapılmış,
mükemmel ama fakir insannarın evinde esgiden tahtla sandalyeler vardı.
"Tamam anne, tamam."
"Bag masaya oturduğumuzda

yog on

barınağınan yeyesin ha!" Evde herkes yer

yemeğini bitirir, o da geriye galanların tabaglarını alır, egmeg keser sıyırırmış. "Yog
evde yabdığını yapasın! Ayağına basınca galkacan, tamam?"
"Tamam anne." demiş.
Çıgmışlar yola, gidmişler. Dere tepe düz. Sora sora evi bulmuşlar. Gidmişler
o agşam, hoş geldiniz beş geldiniz, işde ... Allah rızası için gızınızı oğlumuza
isdiyoruz falan ...
"Uygunusa

olur." demiş ayle. Zaten çok fakir bir ayle, paraya ihdiyaçları var.

"Veririz." demişler. İşi bağlamışlar.

Agşam yemeğine oturacaglar. Dirimo giddi

kapıyı girerkenden bir gara gazan buldu, aldı oturdu üsdüne.
"Oğlum, galgsana!" der annesi. "N'apan?"
"Anne sen ba demedin ne bulursam oturayım, garışma benim işime."
Hemen oturdu gara gazana. Neyisa,

aldı ordan onu, giddiler. Agşam yemeği

guruldu, oturdular yemeğe. Bir kedi geldi basdı Dirimo'nun ayağına. Dirimo çekildi.
"Nere gidin oğlum? Daha yemeğe başlamadıg. Nedir yabdığın?"
"Anne sen demedin bana ayağıma basınca gakayım?"
"A oğlum, ben basmadım."
Bu ara fark edeller ki kediydi.
"Kedi basdı ayağına, ben basmadım."
"Tamam." der.
"Yog on barınağınan yeyesin ha!"
Şimdi ona evde iki barınağınan yeyesin dediler ya evde. O oturdu masaya iki elinin
barınaklarıyla yer. İki elinin işared barınaklarıyla. Alır yemeği gor ağzına.
"Oğlum, doğru dürüsd ye! İki barınağınan dediysam tek elinin iki barınağıynan. Baş
barınağı, işared barınağı."
"Anne garışma. Sen bana iki barınağınan dedin."
Neyisa o yemeg faslını da geçirdiler. Agşam olur, yatacaglar. Dirimo'nun
annesini bayanlar odalarına alır. Dirimo'nun
goyarlar.
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abisiyla Dirimo'yu

da ayrı bir odaya

Gece olur yatıllar. Şimdik Dirimo der ki: "Gak da benim kakam geldi."
"Oğlum, sen delisin? Şimdi bu saadde ... Bahcededir tuvalet. Çalsa da kapıyı da
çıksag, nere gideceyig?"
"Annamam ben, benim kakam geldi."

"Öff.." demiş. "Ben yatıyorum uyayım. Ne halin varsa gör."
Abisi arkasını döndü uyudu. Gakar o da bakar sağa bakar sola. Duvarda asılı
çizmeler var. Adamın yeni çizmeleri. İçine yapar yapacağını, tegrar asar yerine.
··
. . d a. B'ıraz sonra d er kiı: " Aga.
- ' E ... Aga
- '.... "
O.. rter uzerını
"N'oldu be!"
"Gag yahu da işendim."
"Allah senin cezanı versin, yat aşaa be. Brag olan da uyaycam yorgunum. Yarın
sabah erken galkacayıg.".
"Bana ne, ben işendim."
Hade, gakmaz abisi. Bu defa duvarı eşeleye eşeleye bir delik bulur. Deliğin içine
işer. Deliğin orda yumuşak olmasının

nedeni da arıların yuvası. Arılar bunun

bilmem neyini sokar. Koşar aşa yukarı, aşa yukarı. Abisi der:"N'oldun,

nedir bu

gürültü?" Gakar.
"Abi!" der. "Arılar sogdu beni. N'apacam?"
Bakallar ki garyolanın altında bir küp. İçi yağ dolu. Daldırır içine. Arılardan da , yağ
da girinca şişer. Küpü gırallar, her taraf yağ dolar.
"Gak!" der. "Gaşmamız lazım, çünkü rezil oldug."
Annesine da seslenir abisi. Çıkallar kapıdan, gaçıyollar. Abiyle anne giderkan ona
da deller ki: "Kapıyı çek!" Senin Dirimo begleller begleller gelmez, yürüdü bunnar.
Epeyi gecigdigden sonra bir bakallar ki arkadan gelir ama kapı da omuzunda.
"Be n'abdın be?"
"Sen demedin bana anne kapıyı da çekeyim. Ben da çegdim."
Sögdü kapıyı aldı omuzuna. Neyisa, "Yörü anne gaçalım da bu bizi rezil eddi." der
abisi.
Bu, kapıyı daşıdı daşıdı, yoruldu. Orda ulu bir çınar ağacı gördü. Çeker
kapıyı gor çınar ağacının üsdüne. Çıkar bir güzel uyku çeker. Sabahleyin şafak
sökerken, guşluk vakdi daha doğrusu, padişahın aylesi piknik yapmaya gelir. O
çınar ağacının altına yemekleri sereller. Dolmalar, köfdeler, börekler. ..
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Dirimo uyanır ki yukarıdan bakar aşağıda binbir çeşit yemeg. Zaten gece da
yemeg yeyemedi iki barmağıyla oğraşmagdan .. Canı çeker yemeg isder. Çıkarır ...
çişini yapar. Serpeler serpeler. Bu defa aşağıda padişahın aylesi "Allah Allah!" der.
"Havada bulut yog, yağmur yağar, n'oldu?" Çıkallar ağacın altından, bir şey yog,
gireller altına gene ... Biraz sonra bırakır kapıyı
iner dallardan aşağı. Padişahın aylesi:"Aman

aşağıya doğru, kapı paldır küldür
periler basdı bizi gaçın gaçalım!"

Koşallar gaçallar. Y emegleri orada bırakıllar. Senin Dirimo ener yemegleri bir güzel
yer, içer, doğrulur. Yolda giderkan abisini görür.
"Abi!" der. "Niçin bragdınız beni da gaşdınız?"
"Sen bizi rezil eddin. Sen yanımıza gelme."
"Abi çog güzel egmegler buldum, alın size da getirdim.
"Nerde buldun be? Nereyi çaldın?" derken işde burda "Abi dilim gaşınır, gaşı bana
dilimi." Abisi çıkarır bıçağı kesdi gene dilini, neçin gaşıyacag deyi.
Bu defa senin Dirimo'nun aglı yokken dili da olmadı. Dünürcülüg da yarım
galdı. Gelin da olmadı. Ben da bragdım da geldim.
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YEDİ BAŞLI DEV (5)

Kaynak kişi: Hatice Mulla
Yaşı: 80
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi: Ev hanımı
Memleketi: Kufez (Çamlıca)
Medeni hali : Dul
Kaynak kişinin kaynağı: Babaannesi
Derleme tarihi: 8.7.2007
Bir varımış bir yokumuş, evvel zaman içinde galbır saman içinde, develer
lingri oynarmış esgi hamam içinde. Bir padişah varımış. Üş da oğlu varımış.
Padişahın büyüg bir da bahcası varımış. Her zaman biri gelir yermiş elmaları.
Bilmezler. Büyüg oğlan demiş:
"Ben" demiş almış tüfeği, "gidecem bakayım."demiş. "Nedir gelen? Vurayım."
demiş. Almış gidmiş tüfeği. Gidmiş bagmış, gelmiş gece yarısı bir dev, yedi başlı.
Gelmiş yemiş elmaları, oğlan gorkmuş bir şey yapamamış. Gidmiş eve.
"N'abdın?" demişler.
"Yedi başlı bir dev geldi, gorkdum, vuramadım." demiş.
Ertesi gece demiş ortanca oğlan: "Bu sefer ben gidecem."
Almış tüfeği, o da gidmiş, oturmuş. Bagmış gene geldi dev , yer.O da gorkmuş
vuramamış. Gidmiş eve. "Gorkdum." demiş. "Vuramadım." Ertesi gece güçük
oğlan: "Ben gidecem." demiş, almış gidmiş. Dev gelmiş, başlamış yemeğe elmaları.
Çegmiş vurmuş. Bir çegmede altı başını vurmuş. Galmış bir başı.
"Er isan demiş, bir kere daha vur!" demiş dev gendine.
"Beni anam bir kere doğurdu...."demiş gendine
Dev çegmiş gidmiş. Gidmiş o da sabahdan söylemiş gennere. Gelmişler o gannarın
akıntısından, bulmuşlar bir guyuya ener. Gidmişler gene, toplanmışlar guyunun
başına.
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"Hadel. .. " demiş büyüg oğlan "ver tüfeği bana, bağlayın beni endirin." demiş.

"salkıdın gideyim, bulayım, vurayım." Bağlamışlar ipe endirmişler.Gidmiş,gidmiş.
"yandım!" demiş guyunun yarısına geldiğinan. Çekmişler yukarı,. yapamamış o. Bu
sefer ortanca. Onu bağlamışlar, onu salkıdmışlar. O da: "Yandım!..Yandım!.."
demiş. Onu da çekmişler. Bu sefer güçük oğlan: "Beni yandım dedigsonra salkıdın."
demiş. Yandım dedigsonra salkıdmışlar.
İnmiş bagmış bir gocagarıcıg, tükrüğüynan hamır yoğurur.
"Ne nene?" demiş. "Tükrüğünan hamır yoğurun?"
"N'apayım oğlum?" demiş. "Bir akarsu varıdı, hergün bir dev yatırdı içinde." demiş.
"Bir gelin gız verirdig, yerdi." demiş. "Suyu alırdık." demiş. "Böğün .... Hep gan
oldu su, alamadık."demiş.
"Gel gidelim bakalım!" demiş. "Göreyim o devi." Demiş. Gidmişler, bagmışlar.
Dev yatır suyun içinde. Çegmiş vurmuş obir başını da. Almış gidmiş su. Başlamışlar
doldurmaya suyu.
"Durun!" demiş. "Bu gannı sular aksın da sonra doldurun." Doldurmuşlar.
Gidmişler gocagarıcığa. Almış suyunu gidmiş hamırını yoğurmuş. O gocagarıcığın
da üş dene gızı varımış. Oğlannara. Güçüğünü

buna, ortancası ortancaya, höyüğü da

büyüğüne. Büyüğün cevizin içindeymiş gelinniği, ortancanın pademin içinde,
güçüğün

fındığın içinde. Gelinlikleri da hazır. E... Hade şindi isder çıkacag.

Gideceg bu yerine gayrık. Gızları da götürecek. Almış cebine gomuş gelinlikleri da,
cevizleri, fındıkları .... Gidmiş guyun ağzına.
"Hade." demiş. "Salkıdın ipi!" demiş. "Bu ... Büyüg gardaşımın" demiş. Böyüg gızı
çekmişler. Salkıdmışlar. "Bu, ortanca gardaşımın." Onu da çegmişler, Gız demiş:
"Sen bağlan, seni çeksinler. Sonra da beni.. "
"Yog!" demiş.
"Ama" demiş. "Senin ipini koparacaklar çekerlersa beni."
"Yog." demiş.
"Koparırlarsa .... " demiş gendine. "Madem inad eden bir sarı başlı koç geleceg, bir
gara başlı koç. Gara başlıya binersan ... " demiş; "Yedi gad yerin altına inecen. Sarı
başlıya binersan çıkacan yukarı." demiş gendine. Çekmişler gızı da. "Bu da benim."
demiş. Bağlamışlar oğlanı, yarı yolu giddiğnan koparmışlar ipini. Düşmüş. Gelmiş
bir gara başlı koç, bir sarı başlı koç. Gara başlıya binmiş. Enmiş gidmiş yedi gad yer
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altına. Gidmiş bagmış bir ağaç. Böyüg bir ağaç. Üsdünde yavrılar bağırır. İlan yer
yavrıları.

Çekmiş vurmuş ilanı. Öldürmüş,

asmış ilanı ağacın dalına. Yadmış

uykuya. Gelmiş anaları yavrıların. Görmüş oğlanı yatır.
"Geleyim

o yayım o gözlerini!"

demiş. "Y avrılarımı

her daim yerdin." demiş.

Çocukları demiş gendine: "O değildi." demiş. "Aha, öldürdü. Dalda asılı." demiş.
Oğlan uyanmış. Uyandığnan: "Ne isden, dileğin nedir?" dedi gendine. O da demiş:
"Yeryüzüne çıkmadır dileğim."
"E ... demiş. Bir tulum et alacan, bir tulum da süt. Goycan bir tarafıma südü, bir
tarafıma da eti. Orta yerime da binecen sen. 'Gak' dedim eti verecen, 'Guk' dedim,
südü verecen. Seni çıkaracam yukarı.Binmiş, dediğini yabmış. "gak" demiş vermiş
eti, "guk" demiş vermiş südü. Az galmış çıksın. "gak" demiş, bitmiş et. Kesmiş
budundan

vermiş.

Guş sezmiş adamın

eti olduğunu.

Saklamış

dilinin altına.

Çıgmışlar guyun üsdüne. O demiş:
"Hade gak yörü!.Bakalım seni sağ selim çıkardı mım?"
"Yog." demiş.
"Sen gak gid." demiş. "Seni göreyim bakayım."
Gakmış, yörüyememiş

oğlan. Çıkardmış vermiş eti. Yapışdırmış ayağna. Diğer

.oğlannar gidmişler, düğün yapacaglar. O

güçüğü

da bubası alacaydı. Onnar aldı

giddi eve ya... Bu da keloğlan olur, gider köyüne. Gidmiş bir terzinin yanına çırak
girmiş. Şindi onnarın düğünneri olacag. E ..... gız: "Ben cevizin içinde isderim
gelinniği." demiş. E... Kim yapar cevizin içinde gelinnik? Biri yapmaz. Gidmiş
terziye söylemiş. Terzi:
"Ben yapamam." demiş gendine.
Atılmış keloğlan: "Al, al da ben yaparım. Ama bana bir çuval ceviz alacan." demiş.
"Ben sabaha gadar yapacam sana gelinniği."
Bir çuval ceviz almışlar. Kapanmış eve , sabaha gadar gırmış gırmış yemiş cevizleri
keloğlan. Sabahdan çıkarmış gelinniği vermiş. "Aha... Yabdım." demiş. Terzi
vermiş gennere gelinniği Onnar sezmiş.. "Ağamız çıgdı meydana" demişler.
"Midem gelinnig çıgdı. ..."
Düğün edecegler, arallar terziyi da gidsin. Terzi demiş: "Hade sen da gidelim
Keloğlan"
"Yog" demiş. "Ben gidemem."
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Terzi giddiğnan o da geyinmiş guşanmış, ata binmiş, o da gidmiş. Görmüş düğünü.
Gene ondan önüne gelmiş. Hiç kimse görmeden gene Keloğlan olmuş. Oturmuş
oracığa.
"Gelmedin Keloğlan ama düğün güzel oldu." demiş terzi.
"İsdemem ben." demiş. Hade onun düğünü biter, bu sefer ortanca evleneceg. O gız
da öyle demiş. Gidmişler terziye. Terzi demiş: "Dikemem."
Gene Keloğlan demiş: "Al al da dikerim." Almışlar onu da. Bunun da düğününü
yabmışlar.

Bunun da düğününe terziyi daved edmişler. Demiş: "Hade gidelim

Keloğlan!.."

Keloğlan

gidmemiş.

Arkasından

gene geyinmiş

guşanmış,

gidmiş

görmüş.
Gelmiş şindi sıra güçüğe.

Gız: "Ben da gelinniğimi fındığın içinde isderim." demiş.

Gidmişler terziye. Keloğlan demiş: "Al da ben yaparım." Almış. Ona da almış bir
çuval fındıg. Sabaha gadar gırmış yemiş. Sabahdan geldiler aradılar gelinniği. Verdi.
Gene demiş:

"Ağamız

çıgdı meydana." ama bilmezler. Hade düğüne daved

edmişler. Kırg gün kırg gece padişahın düğünü olacag. Oğlanı da daved edmişler.
Gidmiş, geyinmiş guşanmış. Ata binmiş, bir da gılıç almış eline. Gelinnan güveyi
geçerken vurmuş. Bubasının kafasını kesmiş. Gelmiş girmiş gendi gelinin yanına.
Onnar düğünü eddiler. Bana da herse verdiler. Getirirkan gurbağalar çıgdı
önüme. "Grag grag!" dediler. Ben da annadım "Brag brag!" Bragdım da geldim.
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İKİ GIZGARDAŞ

(6)

Kaynak kişi: Münüse Terzioğlu ·
Yaşı: 65
Öğrenim durumu : Yok
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Tepebaşı
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi: 17/03/2007

Bir varmış bir yogmuş. Zamanın birinde iki gızgardaş varmış. Biri zenginidi
biri da fukara. Ofukara olanın çog çocuğu varmış. Zenginin da bir tane. Fukare
olanın çocugları çog güzelimiş. Yüzleri ay gibin nur gibin. Ama zengininki çog
zayıf, gurumuş, tahda. Fukare zenginin yanında çalışırmış. Zengin da fukareye
çalışır deye her gün bir egmeg verirmiş. Fukare da nabsın, egmeği bölüşdürürmüş da
yedirir çocuglarına.
Bir gün zengin sormuş fukarenin çocuglarına: "Be çocuglar, ne yedirir be
size anneniz da böyle güzelsiniz?"
Çocuglar demiş: "Senin verdiğin egmeği yedirir bize, ne yedireceg?"
Zengin da artıg bragmazmış fukareyi alsın egmeg. Öyle olunca fukare gadın eve
gelinca Üsdünü silkelermiş da yapar evladlarına bitta. Gün gelmiş çocugların
deyzesi sormuş gennere agşam ne yediniz. Onnar da nabsın gariblerim, demişler
annem silkdi üsdünü da yabdı bize bitta. Ondan sonra, demiş zengini fukaraya:
"Artıg silkelenecen da giden evine." O da nabsın, silkmiş elbiselerini. Gidinca evine
çocuglar acıkmış. Gadın da nabsın gidmiş derenin kenarına toplamış daş, admış
tencereye gaynasın. Çocuglarına demiş yadsın uyusunnar da gakdıglarında yemeg
olacag. Çocuglar yadmış uyumuş, gakdıglarında daha yemeg yog. Bu arada çalınmış
kapı. Açmış gadın, bakmış geldi bir ihdiyar. Gadına demiş:
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"Her köşede bir Harasan küpü var. Sen da gak bag bakayım ne bulacan?" Gadın da
demiş:
"Dede yogdur bizde o küplerden." Adam ısrar edmiş ki var. Gadın:
"Tamam be dede, bakayım." demiş. Bakar üç dane küp. Biri yağ, biri bal, biri da un
dolu. Tencerenin içinde da pakla gaynar İhdiyar demiş gadına yabsın bittacıg da
yesinner paklaynan Gadın yabmış, cümbür cemaad yemişler. İhdiyar gadına demiş:
"Yarın ben garşı tarlada çif sürecem, öküzlerimin da biri gara biri gırmızı olacag.
Bana dutasın bir hamurcug da yapasın gadmer. Sonra da yollayasın bana böyüg
gızınınan."
Ertesi gün gadın dutmuş hamuru,

yabmış

gadmerleri.

Yollamış

gızını

götürsün. Gız gidmiş tarlaya. Gız dedi: "Gel dedeciğim ye. Annem yabdı sana
gadmer." İhdiyar yedi içdi.
"Ben" dedi. "Senin dizine yatacam da bidleyesin
dizlerine, sora demiş:" " Ne bulun?"

beni." İhdiyar yadmış gızın

Gız der: "Altın bit, altın sirke." İhdiyar gıza

der: " Şimdi bir dere geleceg. Bir siyah bir bulanık, biri da altın renginde. Altın
renginda gelinca uyandır beni." Bir rüzgar, bir şimşeg, dereler gelir. Altın renginde
gelinca gız uyandırır ihdiyarı. Aldı ihdiyar batırdı gızı, gız hep altın oldu. Gızcıg
aldı altın dolu torbaları da giddi. İhdiyar: "Yarın gene gel!" dedi. Anneleri da o gün
işe gidmedi. Deyzeleri çıgdı yollarına. "Seni kim yabdı böyle?" dedi. Gızcıg da
anladdı gene ne olduysa. Deyzeleri da "Yarın ben gızımı yollayım." dedi.
Ertesi günü o zengini gadmer yabdı. Verdigızının eline: "Sen da gid da seni da öyle
yabsın." Gızcıg giddi. Çağırdı ihdiyara: "Gel be domuz ihdiyar! Hasba yeyesin
işallah! Guduz oldun aç galdın." İhdiyar geldi, yedi getirdiklerini, sora dedi: "Senin
dizlerine yatacam da bidleyesin beni."
"Ne bulun gızım?" dedi ihdiyar.
"Domuz biti hem domuz sirkesi bulurum başında." dedi gız.
İhdiyar: "Bag gızım, şimdi gök gürleyceg, şimşeg çakacag. Eneceg gara dere.
Eninca çağır beni."der. Dereler eninca gız: "Gak da isdediğin dere endi. İşşallah alır
seni da giden beraber." İhtiyar gakdı dutdu geni saçından batırdı geni dereye. Oldu
gabgara muzza. Bir da eşşeg varıdı oraşda, kesdi gene guyruğunu yapışdırdı gene
annına: "Hade gızım al da git anana da bir kere daha gelmeyen" dedi gene.
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Anası görünca geni düşdü bayıldı. Sonra dedi fukaraya: "Senin gızını böyle yabdı
benim gızımı da böyle yabdı."
E ... Gel zaman gid zaman fukaranın gızı böyüdü güzel mi güzel oldu. Gördü geni
vezirin oğlu. "Kimdir?"

dedi "Bu güzel gız. Her ne isdersa olsun ben bu gızı

alacam". Öbürü da duyar ki vezir isder onu. Küplere bindi. Dedi: "Bir kötülük
yapayım gennere." Getirdiler gızı oturdullar sahneye gelini. Kına gecesi deyzesi
geldi. Aldı bir şiş, kesdi tenhayı sogdu gulağına şişi. Gız guş oldu. Gendi gızını
goydu gelin eddi. Gız uçar yerden yere. Vezirin oğlu dedi: "Ne güzel guş." Gadın
der: " Dutun o guşu bazlayım geni yesin gelin hem damad." Vezirin oğlu: "Önce
ben sevecem o guşu." dedi. "Sonra götürün bazlayın." Severkan geni eline bişey
dakıldı. Çekdi şişi çıkardı. Şiş çıkınca altın bir gız belirdi. Gideller bakallar geline,
bir mavri gara gız annında da eşeğin guyruğu yapışılı. Bu defa vezirin oğlu alır
gılıncını: "Seb fenalık yapıyordun ha!. .. " öldürdü genneri, kafalarını kesdi.
Gögden iki elma düşdü. Bir masalın başına biri da benim başıma ki annaddım bu

masalı.
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GÜYÜMCÜNÜN GARIS! (7)

Kaynak kişi: Tegiye Taçkıran
Yaş: 76
Öğrenim durumu : Yok
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Altıncık- Baf (Şu anda Zümrütköy'de oturmaktadır.)
Medeni hali : Dul
Kaynağı: Ali Çapudo(Köyün yaşlılarından)
Derleme Tarihi: 21 \07\07

Bir padişah varıdı. Üş dane oğlu. Günün birinde garısı öldü. E çocuklar bakım
isder, aldı gennere bir dadı da bakardı çocuglara.
Eh... Günden güne çocuglar böyüdü. Babaları da öldü. Dedi o böyüğü: "Dadı,
bana biraz çöreg yab, hazırla atımı da çıkacam bir kısmedlimi bulayım da sen da
yaşlandın

bakaman bize" dedi gendine. "Gideyim

kısmedlimi

bulayım"

demiş

gendine.
"Aman oğlum da bunda bulama yık sa ... filan ... " Ağladı sızladı gadın. Emir bu ya
yabdı. Aldı bindi atına, hepeyi yol giddigden sonra bir köşgün altına geldi, dolaşır.
Meğer o köşgün içinde da bir dev garısı varmış. Çok kesiciymiş. Geleni geçeni
soyar soğana çevirir, öldürür üsdündekileri hep alırmış.
"Kimdir?" dedi. "Da dolaşır da bizi rahatsız eddi."
"Tanrı gulu yum ... " dedi gendine "İşde agşamlandım da ... "
Aldı genni içeri. Onun da bir güzel gızı varmış. "Amman anne!" demiş gendine. "
Ne deyim sa... Annemiz öldü, dadımız yaşlandı. .. " dedi gendine. "Üş gardaşık.
Çıgdım bir münasiblimi bulayım" dedi gendine. "Sarayım başımı" dedi.
"E da gızımdan eyisini aran?" dedi gendine.
"Ema ilk defa geldim evinize, yüzüm dudmadı söyleyim".
"Gag gızım!" dedi. "Al anahdarları da gidin yatın."
Almış kırk bir <lane anahdar. Açar birini, açar öbirini, içerderı içeriye. İçerden
içeriye gideller bunnar. Kırk daneyi aşdı.
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"Aman efendi elim yoruldu. Bunu da sen aç!" demiş germe.
Meğer guyu var da gider. Yani kapıyı aşdın giden içine da çıkaman gayrı, ölün.
Aldı.
"Gir da alayım kibridi da yakayım lambayı" dedi gendine. Giderkandan düşdü bir

hayle ölünün üsdüne. Öldü o da.
Döndü, heybede ne varısa altın, para ... Aldılar. Atı da bağladılar ağaca.
E ... Begleller dönsün geriye gardaşları, dönmedi. Ortancası bu defa. Hazırlar onu
da, o da aynı yere giddi. Gidince da gördü atı gardaşının "Belki" dedi "Bundadır".
Hade onu da attı. Aynı oyunu ona da etti. Bu defa üçüncüsü çıkar, gider o da.
Atları görünca o da şey etti. Ama o açıggöz çıkdı. Gitti.
"Al gızım anahdarları da yatın."
Gider bir kapı, iki kapı açar, açar açar... Sonuncuyu verir germe. Der germe:
"Aç!"
"Ne bileyim ben senin kapının hünerini? Orman aşdığın gibin aş bunu da. Diynen
azacık, acele değil ya... "
İsder isdemez aşdırdı gıza kapıyı.
"Hade gir efendi!" der gendine.
"Sen girecen" dedi gendine "Yakasın lambayı, ben ne bileyim nere girecem?"
dedi gendine. Yok sen gir yok ben... Bir yiter gızı, gitti gız. Döndü geri. E ... Anası
ondan: "Attın onu da gızım?" dedi gendine.
"Attım. O... gızını da seni da atacam şimdi." Dedi gene. Gitti atttı o dev garısını
da. Aldı atları, bağladı biri bir arkasına, bindi gider. Epeyi yol gitti köyden dışarı,
buldu bir gocagari.
"Nerden gelin oğlum öyle?"
Dedi gene: "Böyle böyle mesele. Yollara düşdüm gardaşlarımı bulamadım, atlarını
buldum" dedi. "İşde bir kısmedlimi ararım" dedi. "Kimdir?" dedi "En güzel gız
bunun içinde, kimdir?"
"Vallahi" dedi gendine. "Güyümcünün garısı çog güzeldir amma kapudan dışarı
çıkarmaz gendini. Yani evlidir o. Nasıl, ne deyim sa.... " dedi gendine.
E ... Uydurdu da giddi da gördü garıyı. Der gendine: "Verin bana o beleziği
da şimdi getirecem sana?"
"Ama gelirsa gocam ... " der gendine. " da bulmaz elimde deyceg bana nabdın?"
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"Ben" der gene. "Şimdi şimdi getirecem sa geri."
Çıkarır beleziği verir. Alır gider güyümcüye:

" Bu belezig gibi" der gendine.

"Yapasın bana bir tane daha."
E ... der gene: "Bag bana gendini baka baka yapayım."
"Y og" der genne. "Enişdem gelirsa da gızgardaşımın golunda görmez, öldürür onu
da beni da. Verecen ba götüreyim abama geysin." der gene
Aldı götürdü garıya geydi. Güyümcü çabucagdan giddi içeri, bakar garının golunda.
" Allah Allah! Ben gendim cizdim bu beleziği

da yabdım. Nerden çıgdı bu şey?"

Deli olacag adam.
Ertesi gün guşağını alır yabdırır, yüzüğünü alır yabdırır. Kolyesini

alır,

küpesini alır. Hepsini yabdırdır. Çiftle çiftle. Ahbab oldular, güyümcüylan adam.
Annaşdı garıyla da gaçacag gendine. "Yahu" der gendine. "Evvel bir defa gelirdin
da yerdin. Şimdi ha bire gelin giden."
"Ne deyim sa garı?" der gendine. "Bir adamıla ahbab oldum.

Getirir ba senin

beleziğin gibi yapayım genne bir daha. Getirir senin küpelerin gibi ... Ben kimselere
yabmadım

seninki gibi. Ben yabdım ben çıkardım bu örneği. Onun için gelir

bakarım, senin gulağında küpeler, senin golunda belezigler.

Onun için ... "

der

genne.
"Y og yahu!" der genne. "Rahat ol da herhalde başgasının da aglı kesdi da yabdı."
E .... Gadın gayrı meyilledi onuyla gaçacag. Son gün "Gaçacam gayri" der
güyümcüye.

"Buyur bize yeylim içelim" der genne. "da helalleşelim

da gayrı

gaçacayık."
Aldı garısını da getirdi gendi evine. Görür garıyı deli olacag adam. "Beş tayika" der
adam. "Gideyim eve da geleyim."
Evinin altından öyle zerzemin(tünel)

varıdı. Zerzeminin

altından

gider getirir garıyı eve. Güyümcü gider bulur geni evde. Döner geri.
"Ne var yahu?" der genne.
"Olan" der gene. " O ahbabım

hani yüzügleri yabdırdı, küpeleri yabdırdı. .. " der

gendine. "Bir garısı var ayni sen." der gene. Deli olacag.
"E hade yahu! İnsan insana benzer."
Ta o dönsün geri zerzeminin altından getirir gene garıyı, ayni yere.
Nihayed, son işde gaçacaglar.
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"Gel!" der güyümcüye. "şöyle eyil da bassın sırtına benim hanım da binsin ata" der
genne. Eyildi basdı arkasına. Bindi ata, bindi o da.
"Hade eyivallah!"
"Oğurlar olsun!"
Gitti. Bu defa döner içeri güyümcü ne garı var ne şey ... "Çat" dedi çatladı. Gandırdı
geni da aldı garıyı da gitti. Bu defa döndü gitti memleketine. Buldu dadıyı. Dedi
gendine gardaşlarının akibetini. Atlarını da getirdi. "Ben da bunu yabdım da aldım
garıyı da geldim" dedi.
Ben da bragdım da geldim.
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PADİŞAHIN

MÜŞGÜLÜ (8)

Kaynak kişi: Tegiye Taçkıran
Yaş: 76
Öğrenimi : Yok
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Altıncık- Baf(Şu anda Zümrütköy'de oturmaktadır.)
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 21. 7. 2007

Vahdın birinde bir padişah varımış Üş gece üsd üsde rüyasına gider ki
Allah'ın bir borcu var germe, müşgüllüg çegsin. Gariplig çegsin, zorlug çegsin.
Bir gün gakar suratı asıg aşa, ertesi gün gakar suratı aşada, ertesi gün
gakar.

.

Demiş germe garısı: "Neyin var?" demiş. "Neyimiz eksigdir da yüzün gözün beş
garış aşar?"
"Ne deyim sana hanım, üş gecedir üsd üsde .... " Dedi germe, "Allah'ın bir borcu
varmış bize çog ezgi cefa çekelim, müşgüllüg çekelim."
"E şimdi versin bize dedi germe ki gencik. Doa et ki şimdi versin bize ki gencig da
başarın g."
Böyle derkan da armadır rüyasını, gelmiş çoban. Çanlar omuzunda asılı. "Goyunnar
geberdi." "Hepsi?"
"Hepsi."
Obiri gelir, keçiler geberdi. Obiri gelir inekler geberdi. "N'olursa olsun." Dedi.
Obiri gelir, düggarmarın yandı, gider düggannarı şeyedsin, söndürsün; bu yandan
evler yandı. Galdılar sırtlarıylan. Hem iki çocug. Biri güçücüg, biri da böyüg.
Şimdi n'apacag?

"Hepsi

bilir

ki padişahım,

gideyim Ahmed'den

Mehmed'den iş isdeyim olmaz." Dedi. "Gidelim başga köye ki bilmezler bizi."

48

Gidmişler başga köye. Öyle şeyederkan bulmuşlar köyün mugdarını. Demişler: "İş
isderig." "Yazman var? Cizmen var?" demişler gendine.
"Yazarım da cizerim da." demiş.
"Tamam, goyalım seni desdeban(kır bekçisi)" demişler genne.
"Ama

evim,

yurdum,

yatağım,

yorganım .... Gördüğünüz

gibinim"

demiş.

"Hişbişeyim yog."
"Sana bir ev verelim. Birer da yatacıg verelim."
Köyün dışında vermişler gerıne öyle bir evcig. Bütün gün atar devriyeyi, şeyeder.
Ondan sonra gider eve yatıllar
Günün birinde bir kiracı (bezirgan) gidmiş köye. Bulur mugdarı. Der genne:
"Bircez fakır gadın yogdur der genne. Sırtım kirlendi. Bir bohca da kirli uruba dutar.
"Yıkasınnar da her neyisa öderim."
Gelir desdeban gahveye. Der genne: "Senin hanım çamaşır yıkamaz?"
"Yıkar" dedi gendine.
Aldı götürdü yıkattı. On şilin verdi gendine. Alır adam, öyle temiz uruba hayatında
geymedi. Gidmiş dereye, ov ov çakıllarla sırtını geysin o urubaları, gıymaz.
"Gavvorka, der. Bu garıyı gaçıracam ben bu adama. Ona layıgdır dedi dutsun garıyı
köyden dışarı, böyle şey ... "
Nihayed, ertesi gün başga bohca getirdi. Bu defa gor genne içine bir lira.
Gadın alır açar bohcayı, ikar urubaları bohcalar. Alır on şilini(liranın yarısı) on şilini
da yollar gene geri. Ne vakıd görür desdebanı da gece gelir gahveye, giddi musallad
olur garıya. Der genne: "Parayı ne yolladın bana geri?"
"E ... "der genne. "O gadarıdı hakkım."
"Y og der genne. Ben seni beyendim ve ben seni alacam garını olasın. Bu adama
layık değilsin."
"Yog, der. Ben gocamdan hoşnudum."
"Ben seni el üsdünde dutacam."
"Olmaz."
Alır çocuğu gor yere bazlasın. "Gidmezsan benimila bu çocugları bazlaycam. Sonra
seni da bazlaycam. Ama benim olacan da sonra."
"Aman Allah'ım!

Aman Allah'ım!. .. Hade bağışla çocuglarımın canını!" der gene.

"Gidiyorum, yog ki seni severeg gidiyorum" dedi gene. Çocugları gurtarsın deye.

49

Alır garıyı sürügleyereg, bönürür gadın ekinnerin içinde, gece vahdı gaşdı
başga köye. Gelir desdeban bakar: "N'oldu be anneniz?"
"Aha geldi bir adam" der germe. "da bazlaycaydı bizi. Önce gardeşciğimi, beni, sora
da annemi. Annem dedi ge bazlama geni da gelirim seninila ama annem isdemezdi
gidsin. Ağlardı bağırırdı da duyardı geçenner feryadlarını."
"Eh .. Tamam." Sokar oracığa deyneyi. N'apacag? Deycegler bu pezevenk köyünde
da öyle ederdi da attılar geni. Dahay görmeyim hişbirini. Alır çocuğu- güçücüğü
omuzuna, obirini da elciğinden gider gider. Bir yol duttu. Eh, yokuşun enişi da var.
Bir yağmura dutuldu. O gadar yamur o gadar soğuk ki oldu omuzundaki

çocug

dondu. O onuddu bile çocug duttuğunu marazından. Girmiş çamın altına kessinmiş
yağmuru da vurdu çocuğun başı da sezdi. Endirir geni bakar ölüdür çocug, Meğer
donduydu. Gazdı gömdü geni oraşda. Okudu bir da fatiha. Alır obirini elciğinden
yol buldu. Çobanın biri uzagdan gördü çocuğu ki gömdü. "Gavorka"

dedi. "Bu

adam et çaldı da gömdü. Begler gece olsun da geleceg alsın." Gazar, çocug
örtününca toprağınan cannandı. Dutar bir goyun, sayar içirir gene sütlü, cannandı.
Onun da çocuğu yog. "Allah yolladı ba .. " dedi. Aldı besledi çocuğu.

O devam eder yoluna. Bu defa bir dereye gelir. Obirini da dere aldı. Aldı
dere götürmüş bir değirmen darağına. Durdu çocug. Demiş garısına değirmenci:
"Pislig geldi darağa" dedi gendine. "Yörü

temizle açılsın da değirmen

duruyor."

dedi gendine. Gider bakar çocug içinde. Onu da o alır. Onun da çocuğu yog. O da
onu besledi. Çocuglar böyüdü,
Padişah : "Geçecem" dedi. "Denizden ora hişbiri bilmesin beni." Hemen da
geçer vaporula gelir bir güvercin gonar omuzuna. Kışılar geni gaşmaz. Kışılar,
dolaşır dolaşır oturur omuzuna. Bir hayle ahali tebrig edeller geni.
"Ne var?" dedi.
"Eha bu yerin padişahı öldü da bu güvercini uçururug da kimin omuzuna gonarsa o
olacag padişah."
İtiraz eddi. "Yannışlıg oldu" dedi. Uçurullar gene ... Uçurullar gene ...
"Be yazı cizi bilin?"
"Bilirim."
"Padişahlıg yapabilin?"
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"Siz goyacagsınız beni, beyenınessanız çıkarım." demiş.
Goydular geni. Padişahlıg eder onda. Bu yandan çocuglar bitirdi okulu. İkisi

da. Gidecegler dışarı okusunnar daha. Gideller babalarının yerine. Babalarının
olduğu memlekete. Gideller yazılsınnar okula. Der gennere padişah: "yog! Bu yerin
nizamı iki aylıg asgerlig edecegsiniz. ondan sora okula.... " Yazar genneri asger.
Verir birer silah ellerine.
"Sen buraşdan gidecen gahveler gadar...

Sen da bu yanı...

Gene burada

buluşursunuz."
Geliller oraya ama orada bir framo var. Arka tarafda da yatır anaları. Getirdi geni o
kiracı da yatır o framonun altında. Attılar yiroyu. "Vre arkadaş!" der genne. "Ayni
vaporula geldig, nerelisin sen?"
"E ... Ben filan köylüyüm." der genne. "Sen?"
"Ben da filan köyden."
"Ama .... " der gendine. "Benim bir gardeşciğim varıdı da öldü ve gömdüler geni bir
çamın altına, filan yerde."
"Oh!... Ebeni da babam çamın altında buldu." der genne. "da besledi. Filan yerde,
filan ağacın altında."
"Beni da aldı dere da götürdü bir değirmen darağına da beni da bir değirmenci
buldu, besledi."
"Yavvorka gardaşıg."
Ama büyüğü annadı şimdi. Böyüğü annadır. "Ben bir padişah oğluydum da babam
böyle böyle bir rüya gördü da ..."
Hep durdu başına gelenneri annaddı. Hepsini söyledi. Anneleri da duyar, atılır
framodan geldi, gucagladı ikisini da. "Deyze çekil! N'apan? Namahremdir."
"Deyze değilim oğlum annenizim." dedi. "Aha o pis kiracı beni buraya getirdi."
dedi. Hade çocuglar sevindi ki annelerini buldular. Eşgerir ondan kiracı görür
genneri gucaglaşırkan "Bre o. . . . . . . ! " der gendine. "Gördün deligannıcıkları da
sarıldın üslerine." Arar ki döveceg garıyı, çeviriller gondagları hasdahanelig eddiler
geni. Goydular geni bir ahırın içine. Bir iki dane da yabani katır. Aşa gelir tegmeler,
yokarı gider tegmeler geni, o kiracıyı. Ama giddi da şikayed eddi padişaha. E ...
Padişah dedi: "Ay oğlum! Biz sizi goydug memleketi begleyesiniz, düşmandan
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şeyden .... Siz elin kiracı garısına giddiniz dakıldınız."

dedi. "Geldi buldu sizi

gucaglaşmış. Ben da olsam ben vururdum da sizi." dedi.
"Dur padişahım annadayım."

dedi. Durur annadır babasına da bütün olayı.Tegrar

padişah oldu. Gavuşdu aylesine. Cenabı Allah'ın müşgülü ezgi cefayı ki çekeceydi
bitti.
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PAKLACIK (9)

Kaynak kişi: Şöhret Alpözgen
Yaş:72
Öğrenim: ilkokul
Memleketi:

Taşkent- Dohni (Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)

Mesleği : Ev hanımı
Medeni hali : Dul
Kaynağı : Annesi
Derleme tarihi : 20/ 07 /2007

Vahdın birinde zamanın ikisinde bir varımış bir yoğumuş. Allah'dan başga
kimse yogmuş. Varmış bir .gocagari. Gocagari da her gün süpürürmüş.

Süpüre

süpüre buldu bir paklacık. "Ekeyim" dedi. "Bu paklacığı bir yere da ... "
Ekdi. Pakla büyüdü büyüdü çıkdı yügseglere. Günün büründe aglına geldi.
"Çıkayım" dedi. "Toplayım biraz pagla da bişireyim". Çıgdı gocagari. Çıgdı çıgdı
çıgdı. Buldu bir kedi. Bir benegli kedi.
"Aman gocagari da ne geldin? Nere geldin? Hoş geldin".
"Aman oğlım ne dadlısın, ne güzelsin, ne şekersin. Seni çok sevdim kedicik".
Okşar kediçiği.
"Mgarum mgarum söyle bana ne isden?" demiş gene.
"İs derim biraz paglacık toplayım".
"Çıg daha yukarı".
Çıgdı daha yukarı bagdı buldu bir beyaz kedi.
"Nere giden gocagari?"
"Aman yavrum da geldim birkaç paglacık bulayım. Sen da ne gadar güzelsin,
ne gadar şekersin. Çok dadlısın".
"Mgarum mgarum söyle nedir isdediğin?"
"Aha çıkacam biraz paglacık bulayım".
"Tamam. Mgarum mgarum çıg daha yukarı."
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Çıgdı. Buldu bir gara kedi. Gara kedi bakar gene.
"Aman oğlum da ne dadlısın, ne şekersin, ne güzelsin öyle."
Bir dadlı dil dökdü kediye. Kedi: "Mgarum mgarum ... " dedi gendine. "Söyle
bana nesden?"
"Aha geldim biraz paglacık bulayım, oldularsa toplayım biraz paglacık."
"Ver bana sepedini".
Verdi gene sepedini. Doldurdu sepetli, altından para, onu bunu, üsdüne altın
öbürüne da pagla.
"Alacan bunun içindekileri da gidecen. Kapaycan kapuyu, kapanacan içeri.
Dökecen bir yere, ayıklaycan bişirecen."
"Tamam oğlum".
Gitdi eve devirdi kapusunu, kapaddı. Gocagari ya kapusu deligli, aralıglı,
gomşusu meraglı. Gitdi deligden bakar.
"Napar bu da kapandı içeri?" Neyisa giddi sonra. Der gene: "Nerdeydin?"
"Aha çıgdım

da topladım

biraz paglacık."

Dedi gendine

"da ayıglarım

bişireyim."
"E ver bana o sepedini da ben da çıkayım".
Verdi gendine sepetli. O da aldı çıkdı. E görür kediyi: "Aman ne kedi, dadsız
pissin ... " Bilmem ne, beğenmez kediyi.
"Mgarum mgarum mgarum. Söyle ne isden?"
"Aha biraz pagla toplaycam. Gaş geçeyim da biraz pagla toplaycam".
"Çıg daha yokarı".
Çıgdı garşısına öbir kedi. Ona da aynı ... Aynısını ona da söyledi. O da " Çıg
daha yokarı". Çıgdı. "Aman ne gara kedi! Ne Goca kedi!" Ona da bir hayle şey dedi.
Beğenmedi onu da.
"Mgarum mgarum ver bana sepedini. Nesden?" dedi gendine.
"Biraz pagla."
"Ver sana toplayım."
Aldı sepetli. Gitti, altını doldurdu gene yılan, mişaro, gurkuda.. . Üsdüne da
godu gene biraz pagla. Verdi gene aldı gaşdı. Ona da dedi: "Kapa kapını, aralığını
da aş da bişir."
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O da geldi, ne aralıcık bragdı, ne anahdar deliği bragdı. Devirdi dögdü yere
ayıglasın. Hep sarıldılar üsdüne. Yılannar, mişarolar, gurkudalar sarıldı üsdüne,
sokdular öldürdüler geni. Ben da bragdım da geldim.

GARGACIG (10)

Kaynak kişi: Şöhret Alpözgen
Yaş:72
Öğrenim : ilkokul
Memleketi: Taşkent- Dohni(Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)
Mesleği : Ev hanımı
Medeni hali : Dul
Kaynağı: Annesi
Derleme tarihi : 20/ 07 /2007

Vahdın birinde zamanın ikisinde bir varmış bir yogmuş. Allah'dan kimse
yogmuş. Bir gargacık varıdı. Dolaşa dolaşa ayağına dakıldı bir çalıcık. Aldı çalıyı
yörüdü yörüdü yörüdü .... Bagdı bir kapu. Dedi: "Brakayım çalıcığı bu eve, sonra
dönüşde alırım."Çaldı kapuyu dedi: "Bu çalıcığı bragdım hurda da dönüşde
alacam."
"Tamam oğlum." Godu oraca gargacıg giddi. Giddi gezdi gezdi gezdi. Bir gün
gelmedi, iki gün "gelmedi. İnsannar ateş yakacag, godular mangalın içine çalıcığı,
godular odun da yagdılar. Geldi gargacıg, geldi. "Tak Tak!"
"Kim o?"
"Benim. Geldim alayım çalıcığımı."
"Ah be gargacık!" dedi. "Ben hurda değildim, çocuglar mangal yagdı, çalıcını
yagdılar."
"Ya çalıyı ya mangalı; ya çalıyı ya mangalı!" durmadan söyler.
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"Verin be gendine mangalı alsın gidsin."
Verdiler mangalı gargacığa, aldı giddi. Giddi giddi .... Dedi: "Vereyim bu mangalı.
Nere daşıyacam gendini. Sonra gelir da alırım."
Çaldı kapıyı verdi mangalı. "Bu mangalını galsın burda, dönüşde alacam."

"Tamam be gargacık."
Aldılar. Orta yerdeydi, çegdiler godular bir kenara .Gargacık bir gün gelmez, iki gün
gelmez, üş gün, beş gün.... Ansızdan geldi. "Tak Tak!"
"Kim o?"
"Benim gargacık, geldim alayım mangalımı."
"Ah be garagacıg, gelmedin. Çocuglar godu geni kenara, döndü danacıg gırdı geni.
Basdı üsdüne gırıldı."
"Ya danayı ya mangalı! Ya danayı ya mangalı!"
"Verin be gene!" dedi. "Verin danayı alsın gidsin."
N'apacak? Aldı danayı gider. Giddi giddi, bakdı büyüg bir hayvannıg. Hayvannar
içinde. "Hah!" dedi. "Goyum gendini buraya." Burası da padişahın eviydi. "Bu
danacığım galsın burda da dönüşde alırım."
"Tamam be gargacıg. Alın bağlayın." dedi adamlarına. Bağladılar danacığı. Giddi
gargacıg gene. Gezdi gezdi gezdi... Birkaç gün sonra geldi. "Tak! Tak!"
"Kim o?"
"Benim" dedi. "Geldim alayım danacığı."
"Ah oğlum!" dedi. Gızımı evlendiriyordum, bilmezlerdi, o gadar hayvandan onu
duttular kesdiler."
"Ya danayı ya gelini! Ya danayı ya gelini!"
Napacag padişah söver sayar.
"Verin be gene gelini alsın gidsin."
Verdiler gene gelini, aldı gider. Giddi giddi buldu bir çoban. Çoban da bir düdüg
çalardı.
"Be çoban!" dedi. "Verin ba o düdüğü vereyim sa bu gelini."
"Vereyim ya."
Verdi gene düdüğü, verdi gene gelini. Aldı düdüğü çıgdı padişahın damına.
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"Çalıyı verdim, mangalı aldım; mangalı verdim, danayı aldım; danayı verdim, gelini
aldım; gelini verdim, düdüğü aldım. Dütdürü düt !. .. Dütdürü düt!. ...Padişahoğlunun
inadına."
Bir söyler iki söyler. Dedi padişahoğlu:

"Dutun geni" dedi. "Atın geni guyunun

içine boğulsun." Su guyusuna. Duttular gargayı addılar guyuya.
"İç g ..... m suları, iç g ... m suları" Guruttu guyuyu çıgdı. Gene çıgdı dama.
"Çalıyı verdim, mangalı aldım; "Çalıyı verdim, mangalı aldım; mangalı verdim,
danayı aldım; danayı verdim, gelini aldım; gelini verdim, düdüğü aldım. Dütdürü
düt !... Dütdürü

düt!. ... Padişahoğlunun

inadına.Padişahoğlu

beni guyuya

addı,

Ç ıg d ım ya ....
' "
"Yakın fırını!" dedi. "Atın geni içine."
Yagdılar fırını, duttular gargayı addılar içine. "Çıkar g ..... m suları, çıkar g ..... m
suları!. ... " Söyündürdü fırını, ateşi. Çıgdı, gene çıgdı dama.Gene:
"Çalıyı verdim, mangalı aldım; mangalı verdim, danayı aldım; danayı verdim,
gelini

aldım;

gelini

verdim,

düdüğü

aldım.

Dütdürü

düt

! .. .

Dütdürü

düt!. ... Padişahoğlunun inadına. Beni guyuya addı çıgdım. Fırına addı çıgdım."
"Dutun gendini" dedi. "Bazlayırı bişirin goyun önüme, yeycem."
Duttular geni bazladılar. Süreller bıçağı:"Aman

ne küt bıçaglar. .... " Gollar geni

tencereye gaynasın "Oh ne güzel sıcacıg hamam ... " Bişirdiler geni, gollar tabağa.
"Aman ne sıyrılcacık daş ... "
"E .... " dedi. "Bu daha gonuşur. Yeyim geni gidsin gamıma. Nasıl gonuşacag?"
Yedi geni padişahoğlu.
dedi gö

Sonunda tuvaleti geldi. Giddi tuvalete, oturmasıyla pırrrr

den uşdu giddi. Gene çıgdı dama. Gene başladı.

"Çalıyı verdim mangalı aldım; mangalı verdim danayı aldım; danayı verdim gelini
aldım;gelini verdim düdüğü aldım. Dütdürü düt, dütdürü düt. ... Padişahoğlu beni
guya addı çıgdım ya, fırına addı çıgdım ya ... Beni yedi ... " dedi. "ama ben da onun
gö

nü gördüm ya

"

Bragdılar geni da gaşdı. E .... Gurtuluş yog.
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SERÇECİG (11)

Kaynak kişi: Kadriye Çağlar
Yaşı: 70
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi: Ev hanımı
Memleketi: Lefgara (Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi: 5.7.2007

Bir zaman bir garı goca varıdı. Çok fakiridiler. Adam işsiz güçsüz. Gadın bir
gün dedi gendine: "Be yahu!" der genne. "Böyle gece gündüz işsiz parasız n'olacag
bizim halimiz? Gidesin bir iş bulasın."
"Ma ne iş bulacam yahu?" der gendine.
"Yapayım sa bir çanta" demiş gendine. "Goyasın bir hayle kitap ıçıne, güya
büyücüsün. Talih açan, büyü çözen.... da gidesin para gazanasın."
"E be garı nasıl büyücülüg yapacam?"
"Yapan gorkma."
Yabdı gene bir çanta. Godu gene bir hayle da kitap. Adam duttu sokakları.
"Büyü çözerim, büyü yaparım .... " O saad da padişahın garısı hamama gidmiş.
Hamamda çok değerli bir yüzüğünü gaybetmiş. "Gel bura!" demiş gene padişah.
"Garını" dedi gendine. "hamamda gaybeddi yüzüğünü, bulamayıyorug. Bulacan sen
nerdedir bu yüzüg."
"Tamam" dedi adam. Gider eve der garısına: "N'apacayık? Nerde bulacam ben bu
yüzüğü?
Bulmazsam kellem gideceg."
"Tamam" demiş gendine. "Gidsin bagsın o deliğe ki saşlar gider." dedi. "Da
ordadır." Gideller bakallar, hakikaten buldular yüzüğü. Bu defa adam meşhur oldu.
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Bir hayle para verdi gene padişah. Giddi eve, o parayla epeyi zaman geçinmişler.
Ondan sonra para biddi.
"Hade be yahu, gene al o çantacını gid bakalım belki bulun bicez iş." der gene.

"Be garı, sen benim başımı cellad eddirecen. Gene padişah çıkarsa garşıma n'olacag
halimiz?
"Gid!" der gene . "Gorkma."
Neyisa giddi. Gördü padişahı. Meğer padişahın hazinesi açılmış, bütün paralar
mücevherler çalınmış. Hırsızları bulamayıyollar.
"Gel be ihdiyar, sen geçen defa bulduydun yüzüg nerdeydi. Bunu da bulacan.
Bulursan sana çog para, bulmassan kafan gideceg."
İhdiyar düşündü daşındı. N'apacag? Bu defa bunu bulamaycam, dedi içinden.
"Padişahım" der gene. "Bana üş gün mühlet verecen. Üş torba da fısdık, ceviz, guru
yemiş. Oturayım da zordur çözeyim." Dedi gene. "Çünkü düşünmem lazım.
Kitaplarımı açayım, okuyayım."
Halbuki ne kitap bilir adam ne hiç. Aldı guru yemişleri, kapandı bir evin içine gece
gündüz. Üçüncü gecedir hişbişey yog. Üçüncü gece sabaha bulmassa adamın kafa
gideceg.
Halkın arasında da duyulur ki o hazineyi ki çaldılar, bir büyücü var da
padişah buldu geni, geçen defa da bulduydu yüzüğü, şimdi hırsızları da bulacag.
Hırsızlar der: "Yakaladdırırsa bizi kellemiz gideceg. N'apacayık söylemesin adımızı
diye?" Gidelim bakalım o delicigden. Bakalım n'apar bu büyücü." Üş gişiydiler.
Adam uyuglamış artıg. Sabaha garşı onnar tam bakarkan anahdar deliğinden, adam
demiş: "Aha geldiler." Yani uyuku geldi. Onnar zannetti ki geldi birinci hırsız.
"Hah!" dedi. "Buluyor bizi. Aman Allah'ım!"
Biraz sonra bir esneme daha "geldi ikincisi" dedi. Üçüncüde deyinca öyle
"hah!"dedi.
"Çalalım kapıyı deylim gene nerdedir paralar.da çıkardmasın ortaya adımızı."
Gittiler dediler ihdiyara "böyle böyle .... Söyleme ismimizi. Falan yerdedir paralar,
anahdarlar. Söyle padişaha ama bizi bu işlere sarma."
"Tamam" dedi ihdiyar. Düşünecem bunu da. İşine geldi bu da. Söyledi padişaha:
"Gidin da falan yerdedir anahdarlar." Buldular anahdarları hazinenin. Gene padişah
mükafat verdi adama. Bu defa daha fazla. Epeyi geçindiler. Gene bitti paraları.
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Çıgdı garı uzadır gene çantacını.
"Be garı, iki defa adlattıg ama bu defa benim kelle gideceg.
"Gorgma"

der gendine. Gider adam. Giderkan padişah garşıdan gelir garısıyla.

Çıgdılar gezmeye. Garısı dutmuş bir serçecig da goydu goynuna. Adamın da adı
serçeymiş. O ihdiyarın. Gelirkan garşıdan demiş gene: "Gel bura ihdiyar" demiş
gendine. "İki defadır bulun her şeyini. Şimdi bulursan garımın goynunda nedir" dedi
gendine. "Seni paraya boğaacam."
Bu defa n'apacak?

Hişbişey bilmez. Döndü dedi: "Gel serçem göresin serçecine

neler yapallar." Şimdi adamın babasının adı serçeydi. Duyunca öyle "Hah!" dedi
gendine. "Buldun!
Serçedir garımın goynunda." Bu defa da buldu şeyi. "Aman ihdiyar" dedi gendine.
"Artık dile benden ne dilersan" Yığdı gendine paraları. Geçindiler ömür boyu. Giddi
eve, garısma dedi: "Alasın bu çantayı, bu defderleri da artıg çıgmam gidmem. Bu

güne gadar madem bunu da adlattım bir daha elime almam." Te... ömür boyu
yaşadılar mutlu mesud. Ben da bragdım da geldim.
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ÜÇ DİLEK (12)

Kaynak kişi: Kadriye Çağlar
Yaşı: 70
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Lefgara(Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)
Medeni durumu: Dul
Derleme tarihi : 5.7.2007

Yaşlı bir garı goca varımış. Çok fukareymişler. Bir gün gonuşullarken adam demiş
garısına: "Bulunsa biri da dese bize ne isdersiniz" demiş gendine. "Ne isderdin?"
"Vallahi" demiş gendine. "Bir parça sucuk canım çegdi."
Endi önüne ansızın bir parça sucuk .Bu gadar.
"Amma şey isdedin be garı" dedi gendine. "O gadar fukareyig , isdeyceğine para,
ev... .isdedin sucuk? İşallah o sucuk annına yapışır." dedi gendine.
İkinci dileği gider o sucuk yapışdı garının annına. Keseller gene uzar sucug. E...
galdı bir dilekleri. Demiş gene: "Şimdi o dileği ne isdeylim?"
"Para da olsa pul da olsa ben bu sucuğula hişbir yere çıkamam. Durdugsonra bu
sucug annımın üsdünde hişbişey isdemem." demiş gendine.
"İsde be yahu bu sucug gaybolsun annımdan" dedi gendine. "Başga hişbişey

isdemem."
Üçüncü dileğini da dedi: "Bu sucuk gaybolsun"
Giddi dilegleri boşuna.
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(Adı yok)

Kaynak kişi: Akıle Karaali (13)
Yaşı: 72
Öğrenimi : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Aynikola - Baf (Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi : 1 O. 7. 2007

Zamanın birinde varıdı bir padişah. Üş dane da gızı. Bir çeşme varıdı, öyle
argdan akardı, çok soğuk. Demiş gızı: "Baba gideyim getireyim biraz su."
"Gid gızım."
Giddi. Çeşmenin başında da bir gocaman incir ağacı. "Ah!" demiş. "Yarın ki
evlendireceg beni babam, olacag çocuğum. Geleceg çıgsın bu incire da düşsün da
ölsün. Ah oğlum, ah oğlum!..." Galdı. Begler padişah gidsin, gidmez. Dedi ortanca
gızına: "Be yörü sen bakalım da n'oldu da giddi da galdı onda?" Giddi, bakar geni
da ağlar. "N'oldu aba? N'oldu da ağlan?"
"Ne ağlamayım? Yarın ki evlendireceg beni babam e edecem bir çocug da geleceg
düşsün bu incirden da ölsün." Bak aglına.....
"Ah oğlumu gudi, ah gardaşı oğlumu gudi!..." o da galdı onda. Yolladı en
güçüğünü.

E ... uzadmayalım o da galdı onda. Ondan sora dedi garıya: "Yörü be

bakayım n'oldular. Üçü birden galdı. Giddi o da. Ağlallar öldürünüller.
"Ah oğlum gudi!"
"Ah gardaşı oğlum gudi!"
O da galdı. "Ah torunum gudi, ah torunum gudi!" O da galdı orda.
Begler begler. Giddi son padişah oraya. "Ne var be, n'oldunuz be?"
"Aha" dedi gendine gız: " Yarın ki evlendirecen beni babacığım, geleceg çocuğum
çıgsın bu incire düşsün da ölsün. Ah oğlum gudi!.."
"Ah gardaşıoğlum gudi!"
"Ah torunum gudi!"
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Dedi gennere: "Dutacam bir yol gideyim gözümün gördüğü yere. Sizden akıllı
bulursam galacam onda. Sizden deli bulursam dönecem geleyim size."
Aldı bir yol giddi. Düğün ahgam. Giddi bagdı ki kapının eşiği kısa gızın
boyu uzun. Düşünüller

gelin nasıl gireceg. Deller başını kessinner, kimisi der

ayağını kesinner. Ayaglarını ya başını. "Y og" der yarı halk. "Ayaglarını keselim da
başı galsın"
Demiş padişah: " Çekilin ora!" Aldı bir galbır, bir hayle da ceviz doldurdu içine.
Salladı öyle içindekileri. Gadın eyilinca toplasın bir itti geni gelin girdi. Girdi içeri.
Dedi padişah "Bunnar da delidir." Verdiler gene bir hayle para ki etti öyle da gelini
godu içeri. Zere kesecegleridi gelini.
Giddi

buldu

başga

bir yer. Oğraşıllar

bir çocuğun

elini çıkarsınnar

bardagdan. Sogdu elini bardağa da çıkaramaz. Düşünüller elini kesinner. Amman
dünyayı edeller eli çıgmaz.
"Ne var?" dedi.
"Keseceyig çocuğun golunu."
"Hiç olur?" dedi. Giddi birşeyler buldu, verdi çocuğa. Göyverdi o duttuğunu , çıgdı
eli.
Çegdi giddi giddi. "Artıg deli hep delidir. Gittiğim yerde hep deli buldum.
Dönecem gideyim." Saldırdı gider. Dedi gene bir gadın: "Nerden gelin?"
"Ölünün köründen" dedi.
"Ölülerin köyünden?"
"Ya ... "
"E n'apar anam hem babam?"
"Çog eyidir" dedi gendine.
"E vereyim sa biraz para götürmen?"
"Ya ... " der
Yügledir bir hayvana bütün yemegligleri, hep paraları da verir gene."
"Aman!" dedi. "Bu da deli. Döneyim ben gızlarıma hem garıya."
Giderkan geldi gocası gadının. "N'apan?" dedi gendine.
"Gel gören senin annene hem babana da para yolladım" dedi gendine.
"N' oldu?"
"Aha geldi biri ölülerin köyünden, ona göre para yolladım."
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Dutar bir dayag atar gendine. Düşdü padişahın peşine. Padişah gider o gider. Bir
köşe var döneceg, keser guyruğunu eşeğin godu yere. E .. cannıydı guyrug oynar.
"Amman!" dedi. "Vurdum garıma. Hakikaten yer altına girdi. Ölülere giddi da galdı
guyruğu dışarda."
O da deli. Döndü garısına. Dedi gendine: " Dünyayı gezdim, sizden akıllı bulmadım,
deli buldum. Onun için döndüm size."

PADİŞAHIN HİKAYESİ ( 14 )

Kaynak kişi: Behice Taşlı
Yaşı: 70
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Lefke
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 1.2.2007

Zamanın birinde bir padişah varıdı. O padişahın üş gızı varıdı. İlk çocuğunda
ilerleme etti padişah,

ortanca çocuğunda

da ileri gitti. Üçüncü çocuğunda

da

geriledi.
Padişahın

veziri varıdı. Vezirine:

" Vezirim!"

diyor. "İki çocuğumda

ilerledim üçüncü çocuğumda ilerlemedim. Ne hikmettir?"
Vezir dedi ki padişahına: "Padişahım, üş gızın ki vardır, başına çember bağlasınnar.
Sabahleyin ne rüya gördüler sana söylesinner." Başları çözüldü, rüya görmediler.
Dedi padişaha: "Başga bir şey deyim padişahım. Abdes alıp namaz gılsınnar. Ne
rüya gördüglerini sabah sana söylesinner."
Sabahleyin babaları geldi, gızlarına sordu. Büyüg gızına: "Ne rüya gördün" dedi
gendine. "gızım?"
"Babacığım çekinereg söyleyeyim, vezirin oğlunu alacağım."
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Ortanca gızı: "Kaymakamın

oğlunu alacağım."der.

Güçük

gızı da: "Padişahların

padişahı olacağım ." der.
Padişah vezirine burman annadır. "E .... Padişahım!" dedi. "En son evladın talihli
olduğu içün seni basdırdı." O zaman padişah dedi ki begçilerine: "Bu gızı alıp
götürün cellad edin. Gömleğini gana batırıp bana getirin."
Gıççazı alıp götürdüler. Gıççazı gıymadılar öldürsünner.

Gömleğini bir hayvan

öldürdüler da onun ganına batırdılar. Onu göyverttiler. "Eve dönme nere isdersan
gid ... " dediler. Uzun yol yürüdü. Ormanın içinde bir ışık gördü. Işığa doğru yürüdü.
Büyüg bir binaya rasladı. O binanın içinde bir dev otururdu. Yavaşca
altındaki

sandalyenin

gımıldadı.
getirdim.
yeyceğim."

"Eyvah!"

altına girdi gız. Dev öksürdü,

osurdu ve o da altından

dedi dev. "Bir öksürüg bir osurugla

Dur .. " dedi "Başı daş ise bendendir.

kıçının

Değilse

dünyaya bir çocug
öldürüb

didib didib

Daşdan havan varıdı. Gıççaz daşı (havanı) başına goydu ki dev

annamasın gendi gızı olmadığını. "Eyvah bu benim gızımdır dünya ahiret." Kırg
dane dev dışarıdan geldi ki evin içinde galıllardı. Avlamaya giddiler da geldileridi.
"Eyvah!" dedi devler. "Evde adam eti vardır." Dev patronları: "Üş adım geri çekilin
ve yemin edin gızıma dokunmayacağınıza
dokunmayacaglarına.

ve gardeşiniz olduğuna." Yemin eddiler

Dev gıççaza: "Bak gızım!" dedi gendine. " kırk bir dane

anahdar veriyorum eline. Kırkını aç ama kırk birinciyi açma."
Bir gün iki gün, nihayed; anahdarı açdı. Havız içinde su gaynar. Su yerine
altın sarısı su püsgürür. Padişahın sarayı da bahceye bakar. Padişahın oğlu gördü
devin gızını. Annesine dedi ki: "Anne gidip bu gızı bana isdeycen." Annesi gidip
devden gızı isdedi. Dedi ki dev: "Benim evden sizin eve yeraltı yolu yaparsan gızımı
sana verecem." Yabdı. Padişah yabdı. Düğün guruldu. Gerdeğe girileceği zaman dev
geldi ve dedi ki gızına: "Bak, bu agşam gocanı yanına goymaycan, gorsan seni
öldürecem." Goydurmadı, değdirmedi. Padişahın oğlu gaçdı. Dev geldi gızına dedi
ki: "Goydun mu gızım?"
"Goydurmadım baba." dedi.
Dev goydurmadığını annadı. Dev gızına geldiğinde elinde bir da pala varıdı. "Elinde
bu palaynan bir vuracan bana ikinciyi vurmaycan.

Etlerimi nere tercih edersan

köşelere bucaglara göm. Bir sokum adına. İşgembemi
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başıma, barsaglarımı

da

boynuna oturdub galacagsın." dedi. "Sabaha gadar. ... Sabahleyin gocan geldiğinde
da seni görür şaşgına dönüb annesine gideceg ve deyceg ki: 'Benim garı sultan oldu'
Babası ve annessi gelir görür ki hakikaten sultan oldu. Bu defa padişah geriye galan
altı padişahı da daved eder, düğün gurulur. Hep padişahlar gelir, tebrik edeller
gelinila güveyiyi.

Masaları

gurallar oturullar yemeğe.

Gızın babası yemez ve

devamlı gıza bakar. Gıccaz deyiyor ki gocasına: "O padişah bakar bana." Gocası da
gider padişaha: "Niçin devamlı bakan garıma?" deye sorar. Padişah da : "Ah
oğlum!" dedi gendine. "Garın gibi bir gızım vardı. Benzeddiğim için gızıma .... İçim
yanıyor. Çünkü o ölüdür." Gocası padişah garısına dedi ki: "Baban bunu bunu
söyledi." Padişah deyiyor ki: "Gel da garını isder seni." dedi. "Ölü bildiğin gızının
hiçbir yeride bir nişanı bir belirtisi yog muydu?"

dedi. Gıccaz ğöğsünü

açdı,

gelinniğini yırtdı hem da babasının yanında. İki memesinin arasında ben varıdı.
"İşde ben" dedi genne. "Ben gızınım" dedi genne. "Üş gardeşig. En büyüğümüz
vezirin oğlunu alacam dedi sana. Ortanca kaymakamın oğlunu alacag dedi. Ben da
dedim ki padişahın padişahı olacağım. Beni cellada verdin, öldürmediler."
"Tamam gızım" dedi padişah ve diz çögdü. "Öldürmeg isdersan beni öldür" dedi.
"Hayır babacığım" dedi genne. Babasını bağışladı. Kırk gün kırk gece düğün
yabdılar. Huzur içinde yaşadılar.
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ÜÇ

SERSEMLER ( 15 )

Kaynak kişi.: Şermin Çolak
Yaş: 65
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Lefke
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 1-07- 2007

Aftoz velitoz teggede

galdı bizim post. Dikerig

dikerig gene yırtılır.

Aralarına ufag ufag kelleler dikilir. Yaa .. Erenler ben on beş yaşındaydım. Anamı
babamı sırtımda gezdirirdim. Bir paralık leblebi alır gever gever da yedirirdim.
Selvide yılan, semerde golan , bende torbalar dolusu yalan. Tazılar ava gider
boynunda tasması yog. Gocagarılar hamama gider koltuğunda bohcası yog. Var
varanın sür sürenin esgi veranenin bayguşu çog olurmuş. Desdursuz bağa girenin
yeyceği topuzlara bag sen ....
Üç sersemler bir gün ava gidecegleridi. Ayakkabıları

yabdılar mukavvadan,

tüfegleri odundan, bıçagları da daşdan yabdılar ve çıgdılar. Dediler garılarına ki
"Biz ava gidiyorug." Gittiler ava. Gittiler gittiler. Yoruldular. Yol kenarında bir
ağacın altına yattılar uyudular.yoldan

bir berber geçerdi, bunları görünca saç sakal

birbirine garışmış yüzlerinin bir tarafını kesmiş, diğer taraflarını bıragmış. Uyanınca
bunnar birbirlerine bakallar ve birbirlerine sorallar: "Bu biz miyik değil miyik?"
diye. Sonra: "En iyisi bizim garılara sormag" deyip eve gideller. Kapılarını çalallar.
Garıları dışarı çıkar. Bizimkiler sorar: " Ey hanımlar, gocalarınız ner-de?"
"Avda"
"Tüfegleri nerdendir?"
"Odundan"
"Bıçagları nerdendir?"
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"Taşdan"
"Babuçları nerdendir?"
"Babuçları ise mukavvadandır"
"Sakalları var mıydı?"
"Yandı varıdı" derler.
Sonra üş sersemler "O zaman biz değiliz." deyib başdan ava gideller. Yolda
giderken bir ölü geyik görüller.Odundan

yapılmış tüfegleri

çevirip ölü geyiği

vurullar. Sonra alırlar geyiği en yakın köye gideller. Köylü bir kadın görüller ve
ondan bir gazan isdeller. Geyiği bişirib yemeg için. Gadın onlara üş gazan gösderir.
İkisi gırık mırık, birinin altı yog. Altsız gazanı alırlar, geyiği içine gollar. Bir da
teneke isdeller ki gazana su daşısınnar. Yine gadın onnara üş teneke gösderir. İkisi
gırık mırık birinin altı yog. Altsız tenekeyi alıllar. Sonra suyun yerini sorallar ve
gadın suyun yerini gösderir. Gidib bagdıglarında üş su yeri. İkisi guru muru birinin
suyu yog. Susuz çeşmeden altsız tenekeyi doldurullar. Götürüller altsız gazana suyu
dökeller.Bir hurma ağacına geyiği asallar. Altına da mum yakallar. Kırk gün kırk
gece begleller. Sonra endirib yeller içeller. Çeneleri yorulur, gamılarının haberi yog.
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PADİŞAHIN HİKMETİ ( 16)

Kaynak kişi: Mustafa Hasan
Yaşı: 48
Öğrenimi : lise
İşi : İşçi
Memleketi : Lefke
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi : 7.7. 2007

Zamanın birinde bir ülke bu ülkenin da bir padişahı varmış. Padişah kapısına
giden her dilenciye bir altın verirmiş. Bir altın büyüg paraymış ve bir ayleyi
geçindireceg bir paraymış. Dilencinin biri bir gün padişahın kapısına gelmiş. Kapıyı
çalmış. Hizmedci koşup kapıyı açmış. Dilenciye bir altın vermiş ve kapıyı
kapadmış. Dilenci bir tur admış ve gene gelmiş. Kapıyı çalmış. Hizmedci gene
açmış kapıyı, bir altın daha vermiş. Sonra kapıyı kapadmış.
Dilenci bir tur daha admış. Gene padişahın kapısına dayanmış. Bu defa hizmedci
koşa koşa padişahın huzuruna çıgmış. "Efendim" demiş. "Bir dilenci geldi. Bir altın
verdim aldı gitti. İkinci defa gene geldi. Bir altın daha verdim. Şimdi gene geldi. Ne
yapayım?" Padişah: "Çağır gelsin" demiş. Dilenciyi apar topar padişahın huzuruna
çıkarmışlar. Padişah demiş ki: "Yahu sen ne doymaz adamsın. Bu ülkede dilençilere
bir altın verdiğimi bilin. Gene kapıma geldin gene verdim. Bu üçüncü oluyor. Bu ne
aşgözlülügdür, bu ne soysuzlugdur?"
Dilenci demiş ki: "Efendim siz bu ülkenin padişahısınız. En zengin sizsiniz. Ülkede
her şey size ayit ama dilençilere bir altın verirsiniz. Oysa yakın köyde bir gadın var
kim kapısını çalarsa ona iki altın verir."
Padişah bu söze çog gızmış. "Olamaz!" demiş. "Benden daha çog altın veren
bu gadın kim? Nerden buldu bu altınları da verir?"
"Vallahi ben bilmem" demiş dilençi. "İsdersanız gidin bakın."
Padişah derhal adamlarına emir vermiş, hazırlanmışlar. Gendi da dilençi gılığına
girmiş ve o gadının köyüne gidmiş. Kapıyı çalmış. Kapıyı gadının hizmedcisi açmış.
Bagmış ki bir dilençi. Çıkarmış iki altın vermiş. Padişah bir tur daha admış gene
gelmiş. Kapıyı çalmış. Hizmedci ona iki altın daha vermiş. Padişah üçüncü defa
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gelinca hizmedci koşarag gadının huzuruna çıgmış. Demiş ki: "Bir dilenci geldi iki
altın verdim yolladım. İkinci defa gene geldi, iki altın daha verdim.
geldi. Aşada begler. N'apayım?"

Şimdi gene

demiş.

Gadın demiş: "Çağır içeri gelsin bakalım."
Padişah içeri girinca hemenden üsdündeki dilençi urubalarını çıkarmış. Gadının
garşısında durmuş. Demiş ki: "Ben bu ülkenin padişahıyım.

Kapıma her gelen

dilençiye bir altın veririm. Sen kim olun da iki altın verin? Nerden bulun bu
altınnarı?"
Gadın gülümsemiş: "Bunu size bir şartla söylerim" demiş. "Şu garşıda gördüğünüz
yolu takip edin. Bu yol sizi bir köye çıkaracak. Bu köyde bir terzi var. Terzi bütün
gün makinesinin başında oturur. Tıkır tıkır dikiş diker. Yalnız ezan vakdi işini
bırakır. Ezan okunmaya başlayınca gülerek minareye çıkar. Ezan bitinca ağlayarag
aşa iner. Bu durum günde beş vakid tegrarlanır. Bu adam niçin böyle yapar, öğren
gel. Ben da sana bu altınnarı nerden bulduğumu söyleyim."
Padişah ve adamları gadının gösderdiği köye doğru yola çıkallar. Köye
gidinca

gerçegden

da köyde

böyle

bir terzi

olduğunu

görüller.

Bütün

gün

makinesinin başında oturur dikiş diker, sadece ezan vakdi işini bırakır. Gülereg
koşar minarenin tepesine çıkar, ezan bitinca da ağlayarag aşa iner. Padişah ve
adamları bu duruma çog şaşırır. Gidib terziye sorallar. Terzi da der ki: "Bunu size
söylerim ama bir şartım var. Şu ilerdeki yolu takip edecegsiniz. Bu yol sizi bir
kasabaya çıkaracag. Bu kasabada bir lokanta var. Bir deligannı her gün bu lokantaya
gelir ve oturur yemeğini yer. Çıkarır yediklerinin parasını verir. Sonra cebinden iki
altın çıkarır ve bunnarı ezer toz haline getirir. Sonra bu tozu avcuna goyar üfler
rüzgara verir. Niçin böyle yapar, öğrenin gelin. Ben da size yabdıglarımın anlamını
deyim." der ..
Padişah ve adamları çaresiz terzinin dediğini yapallar. Epeyi gidinca o
kasabaya varıllar. Gideller bakallar ki gerçegden

da o lokantaya her gün bir

deligannı gelir. Yemeğini yer, yediklerinin parasını verir. Sora avucuna goyduğu
altın tozunu rüzgara öfürür. Padişah ve adamları bu durumu merak edeller ve gidip
deligannıya sorallar. Deligannı der ki: "Bunun ne anlama geldiğini size söylerim
ama bir şartım var. Şu gördüğünüz yolu takip edin. Bu yol sizi bir köye çıkaracak.
Bu köyde yıkık bir ev var. Evin köşesinde şişman gözleri görmeyen bir zenci oturur.
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Bu adama gelen vurur: 'Müsdahakımdır'

der. Giden vurur : "Müsdahakımdır'

der.

Her vurana çıkarır iki altın verir. Hem dayak yer hem çıkarır üsdüne para da verir.
Niçin böyle yapar? Öğrenin gelin ben da size yabdıklarımın anlamını söyleyim .. "
der.
Padişah ve adamları gene yola düşer. Nihayed o köye gideller. Gerçegden da
yıkık bir evin köşesinde şişman gözleri görmeyen bir zenci adam oturur. Bu adama
gelen vurur: "Müsdahakımdır"

der. Giden vurur: "Müsdahakımdır"

der. Gene

çıkarır iki altın verir. Hem dayak yer hem para verir. Adamın yanına gideller ve
sorallar niçin böyle yapar. Adam da der ki: "Benim gözlerim görmez ama şu garşıda
bir dağ var. Dağın içinde da bir orman. Bu dağa çıkın. Ormana varınca garşınıza ilk
insana bütün bu yaşadıklarınızın

ne anlama geldiğini

sorun. O size her şeyi

annadacakdır."
Padişah ve adamları dağa doğru yola çıkallar. Gideller gideller gideller.
Kimseye raslamazlar. Garannık basar hala biri yok. Biraz daha gideller, bakallar ki
ormanın derinliğinde
bulduk."

bir ışık. Bu bir kulübedir. "Tamam"

deller. "Aradığımızı

Kapıyı çalallar. Yaşlı bir adam çıkar. Padişah ve adamlarını görünca

hemen onları içeri daved eder. Yedirir içirir, yatak serer. Padişah niçin oraya
gittiklerini annadır ve adamdan yardım isder.
Adam gülümser ve der ki: "Şimdi geriye dönün ve o gözleri görmeyen
şişman zenci adama deyin ki onu affettim. Başından geçenneri size annadsın ."
Padişah ve adamları geri döneller. Gideller bakallar ki zenci aynı yerde oturur. Ona
kulübedeki adamın dediklerini akdarıllar. Zenci bunnarı dinler ve başlar annadmaya.
"O dağda gördüğünüz kulübe aslında bir altın madenidir. O gördüğünüz adam da
ortağım. O madenden her gün iki zembil altın çıkarırdık. Biri onun biri benim.
Ancak bir gün benim gözüm doymadı ve iki zembili da alıb gaşdım. Gaçarkan bir
gaza geçirdim

ve gözlerimi

gaybeddim.

Şimdi çok param var ama dünyayı

göremedigden kerli kaç para eder. İşde bundandır ki otururum ve gelen giden vurur
bana. Ben da 'müsdahakımdır'

derim ve çıkarır iki altın veririm."

Padişah ve adamları daha sonra kasabaya döneller ve o deligannıyı bulullar.
Zencinin anaddıklarını ona bir güzel annadıllar. Deligannıya niçin böyle yabdığını
sorallar. Genç da der ki: "Bu gördüğünüz

evler binalar hanlar hamamlar hepsi

babamındı. Ölmeden evvel beni çağırdı ve dedi ki: 'Oğlum, ben ölünca bütün mal
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varlığım sana galacak. Ama bunnara sahip çık. Har vurup harman savurma. Eğer
malını mülkünü yitirirsan etrafında dostlun galmaz.
Hepsi yüz çevirir. Kimse

sana bir tas çorba vermez.

O zaman yaşamışsın

yaşamamışsın boş. Bizim evin hamamına bir ip asdım. Eğer işler yolunda gidmessa
da malını mülkünü yitirin, git asıl' Babamın dediklerini kulak ardı eddim. O ölünca
yedim işdim, bütün malı gaybeddim.
Sersefil oldum. Kimse bana bir tas çorba uzadmadı. Derkan babamın dedikleri
aglıma geldi. Giddim hamama, ipi boynuma geçirdim ve gendimi bragdım. O anda
tavan

çögdü

ve içinden

binbir

elmaslar. .... Meğer babam başıma

çeşid

cevahır

gelecegleri

döküldü.

bildiği

Altınnar,

gümüşler,

için o cevahırları

oraya

saglamış. Sonunda gene zengin oldum. Bu bana ders oldu. O günden beri yeyceğim
gadarını yerim yeyemediğimi kimseye vermem. Toz eder rüzgara veririm daha eyi.
Dosd yogdur çünkü."
Padişah ve adamları bunu öğrendigden sonra kasabadan gaçallar ve köye
geliller. Gideller bu sefer terziyi bulullar. Ona da gencin niçin böyle davrandığını
annadıllar ve gendi yabdıklarının anlamını sorallar. Terzi der ki: "Bir gün minarenin
tepesindeyim. Bagdım bir guş geçer. Uzandım duttum geni ayaklarından. Guş beni
aldı uzak diyarlara götürdü. O diyarda bir usda ile tanışdım. Bana meslek öğreddi.
Sonra evlendim. Evim barkım oldu. Garımıla ve çocklarımıla bahdiyar yaşardım.
Ama gözüm doymadı. Daha çok isdedim ve bir gün gene minareye çıgdım. O guş
geçersa diye. Guş geçerkan ayaklarına asıldım. O da aldı beni, buralara getirdi.
Seneler var ki ne garımı ne da çocuklarımı görürüm. Her ezan vahdı geldiğinde
belki o guş gene geçer diyerek güle güle minareye çıkarım. Belki geçer da beni
sevdiklerime geri götürür ama nafile. Ben da ağlayarak aşa inerim.
Padişah ve adamları geri döneller. Dilencilere iki altın veren genç gadını
bulullar ve ona terzinin neler yaşadığını annadıp kendisinin bu paraları nerden
bulduğunu

sorallar. Genç gadın der ki: "O en son gulübede

yaşayan benim

babamdır. Babamın bir nasihatı vardır. Der ki: 'Eğer gücün varısa bu ülkenin
padişahı bir veriyorsa sen iki ver.' Ben babamın bu sözü üzerine dilencilere iki altın
veri yorum."
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Padişah bu sözü çok beğenir ve genç gıza der ki: "Ben bu durumu çok
beğendim. Seni da beğendim. Sen bekar ben bekar. Gel evlenelim ve bundan sonra
kapımıza gelen dilencilere üç altın verelim."

FİSLİKAN GÜZELİ (17)

Kaynak kişi : Salime Meteci
Yaşı: 65
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Bağlarbaşı - Limasol(Şu anda Aydınköy'de oturmaktadır.)
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi: 9.9.2007
Vahdın birinde bir gız varıdı. Bir da padişah oğlu varıdı. Bu padişah oğlu
daima o fakir gızı gözeklerdi. Sever beğenirdi gendini ama o fakir, o zengin
çekinirdi. Bir gün gız çıgdı fislikanını suvarır. E ... nasıl gonuşsun gıccaza? Dedi
gendine: "Fukare gızı fukare gızı; gece gündüz bu fislikannarı suvarın, üsdünde kaç
yaprak olduğunu bilin?"
Gıccaz hiç seslenmedi gendine. Hiç bişey demedi gendine. Ertesi gün da
çıgdı gıccaz suvarır. Hem terzidir hem da fislikancıklanm ongarır. Padişah oğlu
pençeresinden seyreder gıççazı. Çıkınca fislikannarını suvarsın padişah da açar
pancuru söyler gendine:
"Fukare gızı fukare gızı, bu fislikannan gece gündüz suvarın, üsdünde kaç yaprak
olduğunu bilin?" Gıççaz dayanamadı. "Sen da" dedi gendine. "Gosgoca bir padişah
oğlusun, kitaplar okun, devirin. Gökde kaç yıldız olduğunu bilin?"
O ona söyledi, o da ona. Şimdi beğendi gızı ama aylesine deyemez fukare
gızını severim. E... Gıççazıla alay eder. Tabi gıççaz da tersler gendini. Gıççaz elbise
biçerken makası kütüdü. Sinirlendi vurdu makası yere. Padişah oğlu pençerenin
arasından görür gendini ki yapar burman. Nabdı ya? Gılık değişdirir padişah oğlu.
Fukare gılığına girer, aldı bir desde da makas, goydu çantanın içine gezer. "Makas
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satarım, makas satarım .... " Çıgmadı. Ondan sonra demiş: "Gollarım kopdu bu
makaslardan."
"Çıkacam" demiş gız. "Sorayım, gurtarırsa beni alırım .. gurtarmassa almam." dedi.
Çıgdıysa sordu gendine: " Alacan?"

dedi gendine. "E ... Gurtarırsa beni alacam"

dedi gendine. "Gurtarmassa beni almam."
E .... O da egmeg parasını keseceg geri da alsın o makası. Düşünür acaba
alsın, acaba almasın. Döndü gaşdı. Tegrar işidir madem mejbur alacag. İsder o
makası. Gitti egmeg parasını kesdi avcuna, gitti alsın makası da versin gendine.
Dedi gendine: "Söyle fiyatını vereyim parasını." dedi gendine.
"Ben makası parayınan satmam." dedi gendine.
"Oh! ... Neye satan?"
"Bir öpücük verirsan ... " dedi gendine. "Veririm sa

makası." dedi. Bir öpücük

verecek da alsın. Parayı verdi almadı. Bir sağa bagdı bir da sola kimse yoğudu.
"Nasılsa öpecek bir yanağımı da gaçsın" demiş. "Nerde görecek beni, nerde bilecek
beni?" der. Verdi yanağı, aldı makası. O hep verdi gene makasları. Aglı kesmedi
gıççazın ki padişah oğludur

da bu oyunu döndü gendine. Döndü gitti. Bir iki gün

oğlan çıgmadı meydana. Bir iki günden sonra çıgdı.
"Fukare gızı fukare gızı" dedi gendine. "Bu fislikannarı suvarın, üsdünde kaç yaprak
olduğunu bilin?" dedi gendine.
"E da sen gosgoca bir padişah oğlusun, gökde kaç yıldız olduğunu bilin?"
"Makascı oldum ya, öpücüğü aldım yal. .. "
"Sen" dedi gendine. "yabdın bana bu işi?" dedi. "Yanımda galmaz." dedi gendine.
Padişah oğlu gendi gendine der: "Ne yapabilir bana fukare gızı?"
Zamanıla fislikannarı

geceleri gizlin gizlin suvarırdı ki bişey söylemesin

gendine. Bir gün aglına godu gıççaz gılık değişdirecek ama begledi padişah oğlunun
annesini babasını da sefere

çıgdılar. Yurt dışına. Oğlan galdı yalınız. E

n'oldu

ya? ... Bir iki gün bagdı gendini incitmedi. Birkaç gün sonra bir gocagari gılığına
girdi. Öyle masge geydi yüzüne. Acayip bişey oldu. Giddi tavuk kümesine begmez
da suvandı bir hayle. Ganat yüklendi. Giddi çaldı kapuyu. Aşdı gene oğlan. Tam
saat on iki. Yani keşvetmesin ki insandır.
"Nesden ?" dedi. "Naran benim evde?" dedi gendine.
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"Seni ararım" dedi gendine. Döndü dedi gendine: "Gabul edecen bu üç yaşındaki
turpu kıçına sokayım ya canını alacam" dedi gendine. Aman zaman der gendine.
"Alacam canını" der gendine. O da izin verdi. Oturdu sogdu gendine. Gamı şişdi,
oldu davul. En nihayet yavaş yavaş sıyrıldı gaşdı. Gene çıkardı fislikancıklarını
suvarırdı. Beglerdi bakayım çıkarsa padişah oğlu da incidir geni gene
E ... Padişah oğlu gözlerini açamaz. Çünkü iğreti madde var gamında. Nasıl
çıkacak? Ondan sonra telefon çekeller babasına. Geldi annesi babası, dogdorlara
gittiler. Dogdorlar annamaz. Öyledir böyledir .... Öldü ölüyor oğlan. O gadar kötü
oldu. Çıgdı çarşıya egmeg alsın. Bakar ki onu da dörd kişi koltuglayarak arabaya
sokallar da dogdora götürüller. E ... Gız da severdi gendini herhalde, acıdı. "Bag hiç
yogdan canından ediyorum gendini" dedi.
E ..... Napacaklar?

Gittiler geldiler dogdora. Hiş bişey yapamadılar.

Gız

döndü dedi gendi gendine. "Gideyim gurtarayım gendini da günahdır." demiş. O da
bir gocagari gılığına girdi tegrar. Aldı bir da basdoncuk eline. Bir gocagari elbisesi
geydi. Giddi ama dogdorlar dedi hiş misafir gabul edmesinner eve. Ha öldü ha
ölüyor. Zaten isdemez misafir da görsün. Ne arkadaşlarını ne da yabancıları. Aylesi
goymaz içeri. Kapıya goydular adam da. Gitti bu çaldı kapıyı. Çıgdı adamları.
"Ne var gocagari?" dedi gendine.
"İşde" dedi "Duydum

padişahın

oğlu rahatsızdır

da geldim bir geçmiş

olsuna."
"Yörü be deyze" demiş gendine. "Git evine. Onun derdi ona yeter. Bir da sen

gidecen başına."
"Bakarsınız benim bir faydam olur gendine." dedi.
"Dogdorların çaresi olmadı gendine da olacag senin gibi gocagarinin."
Duydu padişah içerden: "Ne var oğlum?" dedi kapuculara.
Dedi : "Böyle .... Böyle .... Bir gocagari mızır oldu illa girecek eve. Biz da
gomayık geni." dedi.
"Al geni oğlum içeri bakayım ne isder?"
Aldılar gendini. "İsderim" dedi. "Hasdanın olduğu yere gideyim. Göreyim
gendini." dedi. Verdiler gene izin, giddi. "Kapayın kapıları!" dedi. "Muayene edyim
gendini. Eğer çareliysa bulacam çaresini. Eyi olacak oğlunuz."
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"Allah Allah!" dedi padişah gendi gendine. "Hiş böyle bişey olur? Eliyla
muayene edcek da çaresini bulacak."
Bu giddi. Hakigatten ogşadı, dedi: "Yılan var bunun gamında." dedi.
"Nerden girdi yahu gamına yılan?" dedi gendine.
"Siz getirin bana bir tencere süt." dedi " Hem bir gadefcik da zeytinyağı."
dedi. "Okşayım okşayım, bu ilanı çıkarırsam oğlunuz aslan olacak."
Hakigatten

da dediklerini yabdılar. "Bakan" dedi padişah gocagari ilacı

yarar."
Getirdiler gene bir tencere süt. Oturddu geni bir delikli sandalyenin üsdüne.
Okşadı okşadı. Bu yandan da elini godu altından, çegdi attı geni südün içine.
"Açın ba kapuyu!" dedi. Dışardan aşdılar kapuyu. Giddi dökdü gendini
frahdıya.
"Bir da sıcak nane çayı yapın" dedi. "Yapın gene içsin" dedi. "Hiş bişeyciği
galmaycak"

Hakigadden bir iniledi oğlan. "Oh ... " dedi. "Sanki rahatladım" dedi.

Annesi duydu. "Galiba da varıdı evladımın

gamında yılan. Onunçin hiş bişey

almazdı midesi yesin."
Ondan sonra yabdılar gene bir nane çayı. Gocagaricik

gene basdonuna

dayanarak gaşdı. Bicez hafda sonra oğlan cannandı. Gene çıgdı pençereye. Gıccaz
gene fislikannannı suvarır. Gene sataşdı gıccaza. O ona söyledi, o da ona söyledi.
"Makascı oldum ya, öpücünü

aldım ya ... "

O da dedi gendine: "Tavuğun anası oldum ya, üç yaşındaki turpu gö ..... e
sokdum ya . seni dogdor dogdor gezdirdim ya da gene çareni ben buldum."
"Sen yabdın ba burman?" dedi gendine.
"Ben yabdım ya. Gorkacan işde." dedi gendine.
Ondan sonra "Madem canımı da gurtardın." dedi. "Bagmadın beni öleyim
ben da seni alacam." dedi gendine.
Gitti babasına "Baba!" dedi gendine. "Sarayımızın önünde oturan o fakir gızı
isderim giden da isdeyesin ba da alacam gendini." dedi gendine.
"Ay oğlum, nedir ki söylen?" dedi gendine "Biz gosgoca padişah, gidelim da
fakir gızını isdeylim ?".
"Ama alacam!" dedi gendine.
"Midem sen isdedin oğlum, tamam." dedi.
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Gittiler

isdediler.

Aldı.

"Ben

da

sevdiydim

seni"

dedi

gendine.

"Sevmeseydim gurtarmazdım."
"Ben da seni severdim da incidirdim

seni." dedi gendine. "Ama açığa

veremezdim."
Böyleligla yabdı gendine kırg gün kırg gece düğün. Evlendirdi gendilerini.
Biribirlerinin cannarını ezdiler ama birbirlerine gavuşdular ..

GURGUFA ( Kertenkele ) ( 18 )

Kaynak kişi : Özten Kanarya
Yaş: 55
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Doğancı
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 1. 9. 2007

Bir varmış bir yogmuş. Allah'ın gulu çogmuş. Bir zamannar bir gurgufa
varmış. Dayına her daşın üsdüne oturur, durmadan başını sallarmış. Bir da üç gızı
olan bir adam yaşarmış. Bu adam gızlarına iş ararmış. "Daşın üsdünde oturan
gurgufaya bir danışayım, belki gızlarıma bir iş verir. Çevresinde bu gadar arazi
vardır, belki da onundur." demiş. Gelmiş gurgufanın yanına. Hal hatır sordugdan
sovra "Bu arazi senindir?" demiş. Gurgufa başını sallamış. "Benim üç gızım var.
Hebsi da işsizdir. Bu arazideki ekinneri biçersak bizi öden?" demiş.
Gurgufa başını sallamış. Adam almış gızlarını, gelmiş. Günnerinan işlemişler. Bütün
ekinneri bir güzel biçmişler. İşlerini bitirinca gurgufanın garşısına dikilib paralarını
isdemişler. "İşleri bitirdig. Hade bakayım paramızı öde." demişler. Gurgufa gene
başını sallamış. Adam tegrar tegrar parasını isdemiş. Gurgufa her defasında başını
sallamış. Adam sinirlenmiş. Galdırdığı gibi orağı gurgufanın kafasına fırladmış.
Gurgufa bir sıçıramış başga bir daşın üsdüne geçmiş. Üsdünde oturduğu daş ikiye
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bölünmüş. İkiye bölünen daşın içinden altın dolu bir küb çıgmış. Adam: " Bize
vereceğin buyudu?" diye sorunca
altınnarı gucaklarına
Yolda

garşılarına

bahsedmişler.

gurgufa gene başını sallamış. Adamınan gızları

doldurmuşlar.
bir

adam

Yola çıgmışlar. Az gidmişler, uz gidmişler.

çıgmış.

Hoşbeşden

sovra

adama

altınnardan

Adam da sormuş gennere nerde buldular diye. "Bir gurgufanın

yanında işledig, o verdi bize." demişler. Adam gurnazımış, hemen altınnara göz
goymuş. "Sizi bana Allah gönderdi. Siz bilmezsiniz ama ben yıllardır sizi ararım.
Siz benim agrabalarımsınız."

demiş. Onnarı evine <laved edmiş. Kurnaz adamın

güzel sözlerine ganmışlar. Heman yemegler hazırlanmış. Yemişler içmişler. İşgiler
meyvalar yığmış önnerine. Bu gadar böyüg ağırlama garşısında adam şüpelenmiş.
"Ben çog içerim. Onun için bol bol işgi isderim sofrada." demiş. "Bir da önü cebli
önlüg isderim. Çog işdiğim için sırtım başım ıslanır. Dökerim." demiş. Adam bütün
isdediglerini

yabmış. Vakıd vakıddan

geçene gadar yemişler, işmişler. Gızların

bubası yemeg ve meyvaları yer, işgiyi içer gibi yapar önlüğün cebine dökermiş.
Adam sormuş gızlarının adını. "Gızlarımın adı Haniben, Hanisen ve Hanidünya;
benim

adım

da Haniben

Nerde

Oynayayım'

eylenmişler. En sonunda uyuyagalmışlar.
şöyle bir bagmış.

"Haniben

Haniben!"

dır. Neyisa

yemişler

işmişler

Misafir adam uyuyunca ev sahıbı etrafa
demiş. O sırada yoldan gece begcisi

geçermiş. "Aha sen" demiş genne. " Adam şaşırmış. "Hanisen Hanisen!" demiş.
"İşde ben." demiş begci. Bu defa adam "Hanidünya Hanidünya!"
"Dünyanın

diye bağırmış.

içindesin ya!" demiş begci. Adam iyice çıldırmış. "Haniben Nerde

Oynayım!" demiş. Begci

demiş: "Gel seni rahat oynayacağın yere götüreyim."

Götürmüş genni tumarhaneye kapadmış. Ben da bragdım da geldim.
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KÜLLÜ BİDDA (19)

Kaynak kişi: Sevim Kabak
Yaş: 65
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Lefke
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi: 9.9.2007
Bir varmış bir yogmuş. Bir üvey ana varmış. Bir da üç gızı ve annesi ölmüş
bir üvey gızı varmış. Gendi gızlarına yiyeceglerin içeceglerin en eyisini yapar,
ögsüz gızı da küllerin içinde yatırır eziyet olsun deye. Ona her gün olmayacak işler
yabdırırmış. Bir gün padişahın ovlu evlenmeye garar vermiş. Şehirin bütün gızlarını
<laved edmiş. Üvey ana gendi gızlarına uvraşıb güzel elbiseler hazırlamış. O gün
gelinca hazırlanmışlar. Ögsüz gız : "Beni da götürün" diye yalvarmış. "Padişahın
ovlu seni n'apsın? Sen şu fasulyaları temizle. Eyer temizlemezsan sana yarın yeyceg
yog." demişler.ögsüz gız ne yapacağını şaşırmış. Ağlayıb Allah'ına duva edmiş.
Derkan bir sürü guş gelmiş. İki tayika içinde bütün fasulyaları temizlemişler. Ögsüz
gız iş bitinca annesinin mezarına gidmiş. Egdiği ağacı sulamış ve yalvarmış. Demiş:
"Güzel ağaş, güzel ağaş! Annemin mezarına eyi bag. Sallandıkca dalların bana altın
gümüş saç." Aynı anda mezar yarılmış. İçinden güzel elbiseler, güzel bir at ve
altından yapılmış bir araba çıgmış. "Gid gızım!" diye bir ses gelmiş. "Yalnız on
ikiden evvel buraşda ol."
Gız hemen adlayıb davetin olduğu yere gidmiş. Padişahın ovlu gızı görünca
heman yanına gelmiş. Onuyunan dans edmiş. Bir daha yanından ayrılmamış. Ama
gız sahatın on ikiye vardığını görmüş. Tuvalete gideceğim deyereg gaçmış.
Padişahın ovlu çog üzülmüş. Onu bulmaya garar vermiş. Adamlarını çağırarag gızın
gaçarkan düşürdüğü ayakgabının tekini vermiş ve ayağına uyacag gızı bulmalarını
söylemiş.
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Bütün şehiri aramışlar. Ayakgabı bir türlü kimsenin ayağına uymamış. En
son gızların olduğu eve gelmişler. Böyüg gız geyinmiş.

Olmamış. Güçüg

geyinmiş, olmamış. Üvey ana öteki gızına topuğunu kesdirmiş
sığdırmış.

Padişahın

adamları

gızı almışlar.

Tam giderkan

gız

ve ayakgabıya

mezarın

yanından

geçellermiş. O sırada bir ses duymuşlar. "Geri dön şehzadem, geri dön! Bu sevdiğin
gız değil. Geri dön şehzadem, geri dön!"
Padişahın adamları heman dönüb bagmışlar, her yer gan içinde. Gızı geri
götürmüşler.

Ama yalvarmışlar.

"Bu son evidi. Gızı bulamazsag

padişah çog

gızacag. Başga gızın yogdur? "Bir gızım daha var ama külün içinde. Padişah
n'apacak onu?" demiş gadın. Çağırmış genni. Gız ayağını uzadır uzadmaz ayaggabı
olmuş ayağına. Padişahın adamları hem sevinmişler hem üzülmüşler. Böyle kirli bir
gız götürecekler diye. Yolda giderkan gene mezarlığın yanından geçellermiş. Gız
müsade isdemiş. Annesinin mezarına gidmiş. Gene yalvarmış

ayni şeyler için.

Derkan mezar gene yarılmış. İçinden elbiseler, atlar, arabalar ve ayakgabının teki
çıgmış. Gız geyinib hazırlanmış

ve yola çıgmışlar. Padişahın

adamları hemen

müjdeyi vermişler. Padişah, kırk gün kırk gece düvün yapıb gızınan evlenmiş.
Ögsüz gız gene eyliğini yabmış. Gardaşlarını
Onnar ermiş muradına

.
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yanına almış. Rahad yaşamışlar.

ELMACIG ( 20 )

Kaynak kişi : Özkan Urfalı
Yaş: 57
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi: Emekli
Memleketi: Yeşilyurt
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 13. 9. 2007

Fakir
Tosun'umuş.

bir

gadın

varımış.

Bunun

da bir

ovlu varımış.

Ovlancığın

adı

Fakır oldugları için her gün suvan egmeg yellermiş. Bir gün gadın

Tosuncuğa vermiş bir elma. Bahcalarında

da varımış bir guyu. Tosuncuk almış

elmayı, gelmiş guyunun başına, başlamış yesin. Elmayı yerkan düşürmüş gennı
guyuya. Başlamış ağlasın. Ansızın guyudan ak saşlı bir ihdiyar çıgmış.
"Ne ağlan Tosun'um?" demiş.
"Elmam düşdü guyuya. Gamım da çog aç, ondan ağlarım." demiş
İhdiyar hooop ... guyuya adladı. Çıkartdı germe guyudan bir sofra.
"Bunu alacan" dedi germe. "Gidecen eve. Acıkdığında 'açıl sofram açıl' deycen.
Üsdü datlılarınan yemeglerinan dolacag. Gamıcığını doyur. Sonra da 'kapan sofram
kapan' de. Kapanacak.
Neyisa agşam oldu. Tosuncuğun annesinin gamı çok acıkdı. "Açıl sofram açıl"
dedi Tosuncuk.

Sofranın üsdü yemeglerinan

dadlılarınan

doldu. Yeyib işdiler.

"Kapan sofram kapan" dedi. Sofra kapandı. O sırada oradan geçerdi hamamcı.
Gördü şu sofra böyle açılır. Gece geldi çaldı sofrayı. Acıkdılar. Eee... sofra yog.
Tosuncuk başladı ağlasın.Gitdi

guyunun başına ağlar..Ag saşlı ihdiyar guyudan

çıgdı.
"Ne ağlan Tosuncuk?" der germe.
"Hamamcı

sofrayı çaldı. Gamımız

da çog acıkdı ondan ağlarım."

Tosuncuk.
İhdiyar hoooop dedi gene endi guyuya. Getirdi bir togmak germe.
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der germe

"Al." Dedi Tosuncuğa. "Bu togmağı. 'açıl togmağım açıl' de. Togmag açılacak.
Pata küta dövecek hamamcıyı."
Aldı togmağı Tosuncuk gitdi eve. Hamamcı gece geldi çalsın togmağı. Tosuncuk
gakdı togmağı göremeyinca.
"Açıl togmağım
Hamamcının

açıl" dedi. Togmag

çığlıklarına

başladı hamamcıyı

bütün mahalle uyandı. Tosuncuk

pata küta dövmeye.
gelinca hamamcının

yanına, hamamcı yardım isdedi. Tosuncuk da dedi genne:
"Verirsan bana sofrayı geri gurtarırım seni dövülmegden."
Hamamcı verdi sofrayı genne. O da "Kapan togmağım kapan" dedi. Togmag
kapandı. Hamamcı dayagdan gurtuldu. Tosuncuk acıkdı gene.
"Açıl sofram açıl!" dedi. Açıldı sofra. Yediler işdiler. Ömür boyu mutlu yaşadılar.

TENCERECİK (21 )

Kaynak kişi: İlkay Berkant
Yaşı: 55
Öğrenimi : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Lefke
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi: 14. 9. 2007
Bir varımış bir yokmuş. Çok esgi zamanlarda bir gocagariciyinan bir
ihdiyarcık varmış. Deniz kenarında galıllarmış. Bir güçük evcikleri varmış. Her gün
gidellermiş deniz kenarına. Kimseleri yog. Aç susuz insannar. Düşüne düşüne oturur
gadın deniz kenarında. Allah'dan bir da ne bagsınnar bir tencere deniz kenarında.
Tencerenin içinde dolma. Açdıklarında bagdıklarında ne bagsınnar!... Dolma.
Ferahlarından uşdular. Kapaddılar tencereyi. Tencerecik önde gocagariciğila
ihdiyarcık arkasında gideller.
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Giddiler giddiler kapıya geldikleri sahat kapı açılır. Gireller içeri. Bir güzel
yeller içeller. Tencere gendi başına tegrar gider deniz kenarına.
Bu yandan bir da padişah varımış. Çocugları yoğumuş. Bir çocukları isderdi
olsun. Olmadı. Allah gendilerine bir gız nasib eddi. Ama tencere gılığında. Tencere.
Her gün o yemeği bişirir tencereye. O tencere gider ihdiyarlara. Yeller içeller. Gız
gelir ama gündüzleri tenceredir, geceleri gız olur. Hiç kimseye da gözükmez. Hiç
kimse bilmez. Bu tencere işde o tenceredir.
Gız tencere

şeklindeyken

deniz kenarına

gider da yıkanırdı.

Oğlan da

(padişah) gelirdi bu yandan da görürdü gendini atın üsdünde. Aşık oldu gendine.
Gızı üş kere gördü, üçüncüde gız hamile oldu. Gız gündüzleri gene tencere olurdu.
Oğlan bunu bilmezdi. O silkinirdi bir yerde, girerdi denize yıkanırdı. Oğlan da
gelirdi. O da yıkanırdı, görürdü gızı. Gebe oldugdan sonra demiş genne ki: "ne
vakid ki gebesin, doğurduğun

zaman eğer çocuk gamında benim gibiysa senin

büyün da bozulacak; benim büyüm da bozulacak. Tüm ülkenin padişahı olacam. Sen
da kıraliçe olacan." demiş gıza. Amma gamında anıhdar var oğlanın. Büyü gibi.
Kilid var gamında.
Bir zaman sonra ki buluşullar gızıla "sen benim sevdiğim gadın değilsin."
der gıza. "Benim sevdiğim gadın olsaydın senin gamında da kilid olacaydı." dedi
gendine. Addı gızı. Çog yoğudu doğurmasına addı gızı. İnanmadı gendine ki o
gızdır. Zira gız gündüzleri heb tencereydi. Zanneddi ki gız başgasından gebe galdı.
E.... Gız ağlar dövünür. Padişahın

oğlu evleneceg

başgasıynan.

Gider

arkasına ağlar dövünür, ama o gider. Oğlanın annesiyla babası gomaz gızı hişbir
yere. Bakallar gene. Sahip çıkallar gıza.
Oğlan gider başga bir ülkeden bir gız alır, gelir. Evlenecek. Der gendine:
"Niçin ilk hanımından ayrıldın? Nabdı sa da ayrıldınız?"
"Kötülük yabdı ba .... " der oğlan.
Ne vakıd ki doğuracak günneridir, dünyaya dellal eddiler ki filan padişahın
hanımı doğuruyor. Herkeş duysun. Duymayan duysun diye. Padişah yani oğlan
isdemez gızı.
Bu defa evin altında yer odası bir düggan varıdı, heb keresde işi yapallar.
Koltug yapallar, minder yapallar, yatag yapallar. Her şeyi yapallar. Padişahın oğlu
sorar adama: "Bu kimin yatağıdır?" der.
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"Filan padişahın doğacak olan oğlunundur."
Gider daha o yanı sorar:
"Bu koltucuk kimindir?"
"Filan padişahın doğacak olan oğlunundur."
Hep böyle sorar sorar. İçindeki bütün eşyaları söyler gendine adam.
Gız doğuracağında

çıkarıllar açallar kapıyı, o yatağı gurallar. Her şeyi

hazırlallar. Bütün çocuk odasını. Yarım saad sonra düğün gurulur. Davullar çalar.
Bu yandan gız (tencerecik) sancı verdi. Doğum yabdı. Doğurdu bir erkek çocuğu.
Gamında onun da kilidciği var.
Ama nasıl doğurdu? Daha evvel oğlan dedi genne ki doğmadan hişbir zaman
sancı vermeyesin.

Yani

isder ölsün

gız. Gız da döndü

dedi genne:

"Ben

doğuracağım. İsder al isder alma."
Neyisa gıccaza inanmadı. Kötüledi gendini ve gakdı evlendi başgasıynan.
Gıccaz doğurunca geldi gördü çocuğu. Kilidi ki gamındaydı

gayboldu. Normal

insan oldu. Hem oğlanin hem da çocuğun kilidi gayboldu. Gızın da büyüsü bozuldu.
Bunu görünca oğlan annadı hatasını. Döndü tegrar aldı garısını. Obirini addı.
Garısıyla kırg gün kırg gece düğün yabdılar.
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MUM (22)

Kaynak kişi: Fatma Kaya
Yaşı: 60
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi: Ev hanımı
Memleketi : Güzelyurt
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi: 20.9.2007
Bir adam varımış. Her evlendiği garısı ölürmüş. Çünkü adam onnarı
kimseyinan garışdırmaz, heb kapalı dutarmış. En son evlendiği gadın bir türlü
ölmezmiş. Çünkü gadın akıllı biriymiş. Mumdan bir insan yapar, her gün onuynan
gonuşurmuş. Derdini söyler, rahadlarmış. Adam merak edmiş neçün böyle oldu
deye. Saglanmış, garının ne yabdığını görmüş. Hemen girmiş gırmış mumdan
adamı. İçinden zehirler agmış. Yani insan derdini söylersa rahadlar. Derd
paylaşmayınan azalır.

İKİ ÇOBAN (23 )

Kaynak kişi: Tüzel Urfalı
Yaşı: 53
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Yeşilyurt
Medeni durumu : Evli
Derleme tarihi : 12.9.2007
Bir varmış bir yogmuş. Bir zamannar iki çoban varımış. Bunnar çog
kısganıllarmış biribirlerini. Köbrü varımış. Bıragmazlarmış birbirlerini bir tarafdan
diyer tarafa geçsinner. Birinin iki ovlu iki gızı varımış. Diyerinin da iki gızı iki ovlu
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varımış. Bubaları ne gadar gavga edersa edsin onnar da o gadar muhabbedliyimiş.
Arkadaşımışlar. Biribirlerinden ayrılmazlarmış.
Bir gün bir tanesinin

iki keçisi köbrünün

başlamış bağırıb çağırsın. Keçilerden

diyer tarafına

geşmiş. Obiri

birini vurmuş öldürmüş, admış köbrüden

aşağa. Bunu gören diğer adam çog sinirlenmiş. Geşmiş köbrünün diyer tarafına. O
da dutmuş onun keçilerinden bir tanesini admış köbrüden aşağa. Keçi ölmüş. Bu
defa iki çoban köbrünün üsdünde başlamışlar

gavga edmeye. Çocugları görmüş

bunnarı şu gavga edeller. Koşa koşa gelmişler köbrüye. Başlamışlar bağırsınnar
gennere çocuglar. Adamlar görünca şu çocuglar bağırır daha çog gavga edmişler. Bu
sefer ikisi da dengelerini gaybedmişler, düşmüşler köbrüden aşağa. İkisi da boğulub
ölmüşler.

Çocuglar

görünca bunnarı

şu boğuldular

sarılmışlar

biribirlerine

ve

başlamışlar ağlamaya. Söz vermişler ki hiş gavga edmeyecekler. Gelmişler evlerine.
Annelerine annadmışlar ki bubaları öldü.
Bir zaman sonra bir çobanın garısı öbir çobanın garısına gidmiş. Demiş: "Hiş
üzülmeyesin. Eyi ki öldüler da biz da gavuşduk rahata." Obiri da demiş: "Senin
çocuglar böyüdü. Benimkiler da böyüdü.
dargınnıg ortadan gaksın." Evlendirmişler.
goyun ve keçi sürülerini garışdırmışlar.

Evlendirelim genneri dünür olalım da bu
Dargınnıg ortadan gakmış. Ondan sora
Biribirlerine

desdeg olmuşlar. Evlenen

çocugların da çocugları olmuş. Ömür boyu gavga edmeden yaşamişlar.

SIRMA SIRA (24 )

Kaynak kişi : Şerife Kayaalp
Yaşı: 60
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi. Akaça (Şu anda Zümrütköy'de yaşamaktadır.)
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 22.7.2007
Bir varmış bir yogmuş. Bir padişah varmış. Onun da üş gızı varmış. Padişah
sefere çıkacağımış. Gızlarını çağırmış: "ne isdersiniz gızlarım getireyim size?"
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demiş. Böyüg gız: "Bir havan isderim" demiş. "Dövdüğümde yerde vursun; gögde
sefası çıgsın." demiş. İkinci gıza sormuş: "Ben bir horoz isderim" demiş. "Yerde
ödsün gögde sedası çıgsın" Güçüg gız da: "Ben da sırma sıra isderim" demiş. "Eyer
getirmessan , gemin batsın yörümesin" demiş. Padişah yola çıgmış. İşleri bitinca
gızlarının isdeglerini başlamış yabsın. İki gızının isdediglerini bulmuş fakat güçüg
gızın isdediğini bulamamış. Gemiye dönmüş. Yolda bir fırtınaya yakalanmış. Gemi
badmış. Padişah binbir güçlüğünan sahile çıgmış. Her gördüğüne başlamış sorsun
sırma sırayı. Ama bir türlü bulamamış.

Üzgün üzgün dolaşırkan

bir ihdiyara

raslamış. Ona da derdini annadmış. Meğerlim ihdiyar, Hızır'ımış. Padişaha demiş:
"o bir devin avludur. Dev onu güçüğükan

gaçırdı. Ama aslında bir padişahın

avludur. Sana söylediğimi yaparsan onu da gurtarmış olun." demiş. "Şu gördüğün
dağı geçinca bir elmalıg görecen. Elmalar çürügdür

ama sen yeycen ve ne güzel

elma deycen. Birez daha ileri gidinca bir köpeg görecen. Önünde saman. Daha ileri
gidinca bir at görecen. Önünde kemig. Sen alıb onnarı değişdirecen. Köpeğin önüne
kemig; atın önüne da samanı goyacan. Bir da bakacan önünde bir kapı. Kapıyı tek
defa çalacan. İçerden ne ses gelirsa gelsin sakın bir daha çalmayasın. O açılacag ve
garşında

ovlanı

görecen.

Onu hiş düşünmeden

kab ve gaş. Arkana

sakın

Padişah Hızır'ın dediğini yapar. Dev arkadan bağırır "Dut köpeğim!"

diye.

bagmayasın. Arkandan dev bağıracak. Gorkma.

Ama köpeg: "Sen benim önüme saman goydun beni aş bıragdın." der. Bu defa atına
onnarı dotmasını söyler. At: "Sen benim önüme kemig godun beni aş bıragdın" der.
Hişbiri deve yardım edmez. Padişah ovlanı gaçırır, gızına getirir. Dev da sinirinden
çatlar.
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HIRSIZLIGIN SONU (25)

Kaynak kişi : Neriman Kadirler
Yaşı: 73
Öğrenim durumu : Yok
İşi : Ev hanımı
Memleketi:

Altıncık- Baf(Şu anda Zümrütköy'de oturmaktadır.)

Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 22.8.2007

Bir gadın varıdı. Bunun beş yaşında deylim bir çocuğu varıdı. Bir gün elinde
iki yumurtayınan

geldi. "Nerde buldun bunnarı?"

dedi. "Aha gomşudan aldım."

"Eyi yabdın guzum." dedi. Gavırdılar yediler yumurtaları. Herhalde fakırlıg varıdı.
Bicez sene geşdi. Bu sefer geldi gucağında bir tavuğunan. "Nerden aldın oğlum?"
der anası. "E

aha gomşudan."

üsdünden epeyi

"Eyi yabdın" der anası, alır onu da. Geçer

Ovlancıg ondan sovra olur on dört on beş yaşında. Bu sefer bir

guzu çaldı geldi.Bir zaman geşdi. Gadın bagdı bir cüzdan elinde. Bir zengin adamın
tenhasını buldu, sogdu biçağı, öldürdü. Ölmeden aldı yani cüzdanı. Candarmalar
yakaladı bunu. Adam öldü bu arada. Gitdiler zındana atdılar genni. Çıkarıllar
mahgemeye.

Hakim: "Ay oğlum!"

der genne. "Sen can aldın. Cezan idam."

"Tamam Hakim Bey." dedi.
Artıg son gün. Yediriller, ongarıllar. Ganun varıdı sorardın. "Son arzun ne?"
"Vallahi Efendim!"

der. "İsderim

dünya gözüynan bir anamı göreyim."

Emir

ganunudu. Asılmadan nerde olursa olsun bulullar genni. Getirdiler anasını. "Gel
anam!" dedi. "Öpeyim o dadlı dilinden da asılacam." Anası bir yumar on döker.
Evlat.

Cahilidiler.

Çıkarddı

nice

dilinden

öpeceg

garıyı

kapınca

dilini

kopartdı.başladı gadın lo lo lo çegmeye. "N'abdın anana?" deller genne. Gadın lo lo
lo gider. Götürdüler gadını ilaşladılar. Başladı gadın azarlar gendini. Döndü hakime:
"Ne den hakimim?"

dedi. "Beş yaşındayıdım,

Zaman geşdi, ağnaddı hebsini. "Yumurtadan

yumurtayınan

başladım tavuğa. Tavugdan guzuya.

Guzudan cüzdanla geldim garşına." Merhamedliyimiş
yabdın. Ananın dilini neçün kopardın?"
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başladım bu işe."

baş gadı. "Hade bu suşları

der genne. "Nasıl koparmayım?"

der.

"Döveydi

söveydi, huzurunda

olur muydum?"

"Tamam oğlum!" demiş hakim.

"Dilegceni yollaycayım işşallah halledilir sarayda. "Saraydan daha sonra cevab geldi
ki affetdiler gendini.

Fakir Adamıla - Padişah (26)

Kaynak kişi: Salime Meteci
Yaşı: 65
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi: Malya (Bağlarbaşı) (Şu anda Aydınköy'de yaşamaktadır.)
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi : 1. 3. 2007
Kaynak kişinin kaynağı: Annesi

Evvel zaman içinde, galbur saman içinde ülkelerin birinde bir padişahıla bir
fakir adam varıdı. Bu padişah bir gün fakirin mahallesinden

geçerdi. Geçerken

çocuglar şarkı söylellerdi. Hem yün eğirillerdi hem şarkı söylellerdi. Geçerken, bu
durdu dinnedi gendilerini, geşdi, gitti yerine. "Bu fakirin ... der, acaba var evladları?"
Aradı padişah fakiri ayağına. Aradınca gendini merag etti fakir. "Acaba ne
yabdım, dedi da padişah beni ayağına çağırdı." Üzüldü. Ama gene da gitti. Gitti.
Çaldı kapıyı. Aldılar gendini içeri. Hoş beş ettiler. Oturttular geni ama eli ayağı
titrer fakirin. Niçin bir şuç yabmış gibi. E ... bu mesela deylim,
"Beni çağırddınız padişahım" dedi gendine. "Birşey isterdiniz?"
O da demiş:
"Seni .. " dedi gendine "mahalleden geçerkan çog güzel şarkılar duydum ... "
dedi gendine, "evinden." "Güzel şarkılar duydum da beğendim."

dedi."Ben seni

bilirdim ki çocuğun yokdur. Var çocugun?" dedi gendine.
"Eya ... " dedi. "Var üş dane gızım." dedi gendine
" E ... bu gadar fakirsiniz da nasıl geçinirsiniz?"
O da döndü dedi gendine ki: "Yün
alırıg egmeg." dedi gendine.
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alırım da eğiririg götürürüg

satarıg da

"Eh ... " dedi gendine "bu gadar?"
"Bu gadar."dedi gendine.
"Tamam" dedi gendine. "Gidebilirsiniz

ama ... " dedi gendine. "İsderim o

gızları bana gızoğlangız, üç aylık hamile getiresin."
"Aman padişahım, olur mu öyle şey?" dedi gendine.
"Olur." dedi gendine. "Getirecen."
E... padişaha garşı gelinmez. Gitti eve, cocuglar gördü babalarını üzgün,
düşünceli....
"Ne var baba?" dedi gendine.
O da dedi gendine:
"padişah araddı beni" dedi gendine "sordu evvel, kaç <lane evladım var"
dedi. "ben da söyledim." dedi "Bu fakirliğila nasıl geçinin" diye. Sordu onu da. Ben
da söyledim, yün eğiririg de egmeg parasını çıkanrıg." dedi. "O da sordu o gızları
dedi gızoğlangız üç aylıg, dedi getirir misin bana?"
E gızlarına söyleyinca üzüldüler. Güçüg gızı atıldı dedi gendine:
"Marek edme maraz edme baba" dedi gendine. "Bir gün daha fazla yün
eğiririg. Alırıg egmeg yerine kaput, sararıg belimize. Gızoğlangız üç aylıg hamile
olur" dedi gendine. "Çünkü üç aylıg gebeligde çok gamı görünmez insanın."
"Doğru be gızım." dedi.
İşlediler yün eğirdiler. Saddılar. Aldılar kapot, geldiler, bellerine sardılar.
Sardıgdan sonra giddiler padişahın evine. Çaldılar kapıyı. Aldılar genneri içeri.
"Getirdin?" dedi gendine "gızları."
"Evet." dedi fakir adam.
Çağırdı böyük gızı: "gızım," demiş gendine "gızoğlangız mısın?"
"Evet." dedi gendine.
"Üç aylıg gebesin?"
"Evet."dedi.
"Senin aşermen neyi çeker?" O da dedi ge :
"Padişahın fırıncısının kokolu egmeglerinden."
Çağırdı fırıncısını. Verdi gene gızı, gitti. Çağırdı ortancayı. Ortancayı
çağırınca ona da sordu:
"Gızoğlangız mısın?"
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"Evet." dedi.
"Üç aylıg gebesin?"
"Evet." dedi.
"Senin aşermen ne çeker gızım?"
"Aşçısının mis kokulu yemeklerinden"
Çağırdı aşçıyı onu da verdi. Geldi güçük gıza sıra. Çağırdı gendini
"Gızoğlangız mısın?"
"Evet."dedi.
"Senin aşermen neyi çeker?"dedi gendine.
"Karada balık"dedi gendine "denizde tere" dedi gendine.
"A gızım!" dedi gendine. "böyle birşey yok."Nasıl?"dedi
"Padişahım"

gendine.

dedi gendine "Sen hiç duydun üş aylıg gebe gızoğlangız

olsun?"
"Vay seni gidi beni bilmez!"dedi

gendine "Madem

öyle şeytansın" dedi

gendine."ben da seni alacam."
"Ben da onu isterim." dedi.
Alındılar, kırk gün kırk gece düğün demek yabdılar. Evlendiler. Ondan sonra, bir
gün sefer vakdı geldi padişahın, gideceg sefere. dedi gansına:
"Böyle böyle ... " dedi gendine. "Bugün gidiyorug sefere, sen ... "dedi gendine.
"hem uşaglara, hem adlara dikat et." dedi gendine.
Eh birgün, iki gün, beş gün, adlar ansızın ibleri koparddı,

gaşdı. Koşdurullar

adamları, ora koşdurullar, bura koşdurullar, dutulmazlar.
"Efendim!"

dedi gendine. "Adlar gaşdı, ora goşdurdug, bura koşdurdug

dutulmazlar. Napacayık? Padişahdan gurtulmaycayık."
"Ne yapalım?"
gendine.

"Onun

dedi "Deniz doldu daşacag, adlar da doldu boşanacag." dedi

için bakın

gendilerini,

dolaşsınnar.

Herhalde

gene yerlerine

gelecegler."
E. .. ondan sonra padişah geldi. Sordu eddi. Ziyared etti adları, yerlerinde yok!
U şaglar başları yerde sokulu.
"N' oldu adlara?" dedi.
Dedi: "Deniz doldu daşacag, adlar da doldu boşanacag."
"Nerden öğrendiniz bunları?" dedi gendine.
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"Bağlı bağlı adlar, usandılar. Koparddılar ipleri gaşdılar." dedi gendine "Biz
da öyle düşündüg."
Govlamadı garısını. Döndü giddi eve. Annadı ki garısı söyledi bunnarı. Giddi
garısına, dedi ki:
"Niçin dikat edmedin uşaglara?" dedi "da adları idare edemediler?"
"Ne deyim padişahım,

deniz doldu daşacag, adlar da doldu boşanacag." dedi

gendine.
"Demek" dedi. "U şaglara öğreden bu kelimeyi sensin."
"E n' apayım madem dutulmadılar?"
"Bundan

sonra isdemem

seni." dedi gendine.

"Canının

isdediğini

al,

isdediğin yere git. İsdemem seni, gaç."
Döndü, oturdu yere ağlar gıccaz.
"Ne yapayım?"

dedi "babamın

garannık evine gidsem

da ben yalınız

napacam?"
Çağırdı uşağını. Aklı kesdi. Gocasını sardı pataniyaya, vursun omuzuna, gidsin
babasının garannık evine.
Gitti.Gittiğinde

babasının

garannık evine adam (padişah) uyanır. Bakar:

"Allahım, hayırdır?" dermiş. "Nedir bu garannık?"
E ... garannıkdan gene uyagalır padişah. Uyanır gene öyle. "Allahım!" dedi.
"Nasıl bir rüyadır bu rüya?" dedi "ki aydnlığa çıkamam?"

Döndü, bakar garısı

yanında oturur.
"Ben nerdeyim?" dedi gendine.
"Babamın garannık evindesin." dedi gendine.
"N'ararım ben bunda?"
"Sen söylemedin ba" dedi gendine. "Canımın çekdiğini alayım da geleyim?
Benim canım seni çekdi." dedi gendine "Seni aldım."
O da döndü dedi: "Allah bilmem neyini versin." dedi gendine. "Aldığın gibi,
şimdi öyle götürecen beni." dedi gendine. "Senin elinden gurtuluş yog." dedi
gendine.
Geldiler geri. Mudlu yaşadılar. Ben da ne olduğunu bilmem daha.
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POP AZIN HİZMEKARI

(27)

Kaynak kişi : Enver Mehmetoğlu
Yaşı: 70
Öğrenim durumu: İlkokul
İşi : Serbest meslek
Memleketi : Taşpınar
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 14.12.2007

Bir varımış bir yoğumuş. Evvel zaman içinde galbur saman içinde,
deve dellal pire berber iken, ben bubamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir yol
aldıg giddik. Dere tepe düz giddik, altı ay bir güz giddik. Giddi, giddik .... Döndük
arkamıza bagdık, bir mercimek danesi gadar yer giddik.Garşımıza

üç işsiz gardaş

çıkdı. Bu gardaşlar malk mülkleri olmadığı için memlekedden memleketle dolaşıp iş
aramağa,

garınlarını

doyurmaya

ve geleceg

için bir şeyler araşdırmaya

yola

goyuldular
Az giddiler uz giddiler, bir popaza rasladılar. Popaz üç gardaşdan
birine gendi arazilerinde çalışmayı teklif eddi. Yalnız bir şart goşdu. Popaz: "Ben
sana para vermeyecem,

yeyecen

içecen işleyecen.

Fakat usanırsan

ben senin

ensenden bir deri çıkaracam, eğer ben usanırsam sen benim ensemden bir deri
çıkaracan."

dedi. Adam işe başladı. Popaz ilk gardaşı ekin ekmeye yolladı. Daha

sonra ekin ekmegden geldikden sonra davar sağmağa, çocukları onarmağa, evdeki
temizlik işlerini yapmağa yolladı. Devamlı

olarak aralıksız iş yabdırdı.

Adam

nihayet usandı ve popaza çağırdı. Adam popaza: " Ensemden al alacağını da ben
gaçıyorum." Dedi ve gaçdı.
Birinci gardaş gaçınca ikinci gardaş geldi. Popaz şartlarını söyledi ve
ışe başladı. Adam öküzlerle tarla sürmeye, ekin ekmeye ve yakacak odunnarı
getirmek

için

sağılmasında

dağa

gidip

yüklerila

odun

getirmeye

goyuldu.

Goyunların

diğer işçilerine yardımcı oldu. Fakat sürekli iş emretmeler,
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işlere

goşdurmalar

bunu da bıgdırdı ve bu gardaş da popaza çağırıp: "Ensemden

al

alacağını da ben usandım gaçıyorum" dedi.
Bu da gaçdıkdan sonra popazın yanına üçüncü gardaş geldi. Popaz ayni
şartları ileri sürdü. Adam da aynı şartları gabul eddi. Sabahdan galkdığında popaz
ona ekmesi için bir yük buyday verdi ve "Gid filan tarlayı ek!" dedi. Adam öküz
çifdini goşdukdan sonra bir saad olmadan geri döndü. Popaz adama: "Ekdi min be?"
dedi. Adam cevap verdi: "Ekdim." Popaz tegrar adama sordu: "Nasıl ekdin? Bu
tarlayı ekmen için en aşağı bir hafda gidmen lazımıdı. Sen bir saadde nasıl geldin?"
buna garşılık olarak adam şöyle dedi: "Ne var usda sen bana git bu buydayı ek
dedin, ben da giddim ekdim." Popaz bu cevabın ardına şaşgın bir şekilde sorar:
".Nasıl ekdin be?" Adam: "Bütün buydayı bir ciziye yaydım. Diğer ciziyla da
üsdünü

kapadım." Nihayet popaz dayanamaz : "Allah canımı alsın, neler yabdın

bana!" der. Daha sonra adamı dağdan odun getirmesi için yollar. Adam iki eşeği alıb
dağa giddi. Odunnarı kesdigden sonra bakmış ki hayvannarın semerlerinde hiç ip
yok. Ağır ağır eşeğin birini geberddi. Gamından barsagları çıkarddı ve ip yerine
diğer hayvanı yükletmede gullandı. Eve geldiğinde popaz sordu: "hayvanın öbürü
nerede?" adam cevap verdi: "Vallahi usda, ipi onuddum götüreyim, ben da ip yerine
eşeğin barsağını gullandım." Popaz bu vaziyette: "Ah Allah'ım yandım! ... " demiş.
"Madem kiböyle oldu be, tarlada ergatlar orak biçer sen da git demetleri topla,
yükleri hazırla gel!" demiş. Bütün mesele avara galmaması için. Adam gidmiş
bakmış ki gocaman bir arazi biçilmiş. Buyday demedleri tarlanın içine yayılmış.
Çağırmış işcilere demedleri toplasınnar.

Bu defa işciler onluk onbeşlik, şekilde

demetleri toplayıp homonya yapmışlar.

Buna çağırmışlar: "Topladıg

n'apalım?"

Adam: "Bir bir ateşleyeceksiniz"

demedleri

demiş. E ... olurdu olmazdı:"Popazın

emri bu!" demiş. "Her kim ne gadar fazla homonya yakarsa popaz ona daha fazla
para verecek." demiş. İşciler olanca hızla homonyaları ya da buyday demedlerini
yakmaya başlamışlar.
Akşam üzeri eve geldiklerinde popaz sormuş: "N'abdınız?"
demiş: "Ben etişdirdim
yagdım"Üçüncüsü:

beş homonya yakdım." Diğeri bağırmış:

demiş. Biri
"Ben on beş

"Ben hepsinden fazla yagdım" demiş. Popaz durmuş bu şekilde

sakalını çekmeye başlamış.

"Ne yagdınız be?" demiş. "İşde" demişler.

"İşcin

söyledi bize hangımız fazla demed yakarsak ona daha fazla para verecen. Biz da
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goşa goşa hangımız daha fazla yakacag diye ovraşdık" demişler. Tam bu sahad üç
dörd

yaşlarında

bir

çocuğı

varmış,

gelmiş

yanlarına.

Çocuk:

"Sıçındım .... Sıçındım .... " demeye başlamış. Popaz hezmikarına : "Al be bunu götür
o yanı da padlad!" demiş. Papazın adamı çocuğu dutmuş bir golundan, üç dört adım
oyanda bir daş varımış, bir vurmuş üsdüne padladdı çocuğu. Bagmış popaz ki çocuk
padladı, barsagları çıgdı : "N' abdın be?" demiş gene. "Padlad dedin, padladdım"
demiş. O da : "Daha ne yapayım!"demiş.

"Allah yagsın seni insan olmadıg yerde!

Gel ensemden çıkar çıkaracağını da gid!" demiş. Bu defa adam papazın ensesine
davrandığında : "Bu ufak gardaşım için, bu ikinci gardaşım için, bu da benim için"
demiş ve papazın ensesinde deri bragmamış.
Artıg ne olduğunu siz tahmin edin ve garar verin. Bu şekilde papazın
hezmikan görevini tamamlamışdır.
Madem tekerlemesi vardır ben da bragdım da geldim. Gelirkan yolum
bir köy evinin önünden geçerdi. Bagdım ki köv gadını börek çörek, gadeyif,
pilavuna

yapar. Ben da bunnardan

bir migdar

aldım. Dediler

bana

: "Nere

götürecen?" "Hanımım Fatma'ya ... " Aldım bunnarı gelirkan bir bataklığın yanından
geçerdim,

aysız

garannık

"vraaakkkk .... vraaakkk ... " diye

bir

geceydi.

bağırıllardı.

Bataglıgda
Ben

bütün

gurbağalar

da zanneddim

ki papazın

köylüleriyla beraber hezrnikarları beni öldürmeye arkama düşdüler. Ben da hepsini

orada bragdım da gaşdım.

PADİŞAHIN GiZi (28)
Kaynak kişi: Neriman Sıtkıoğlu
Yaşı: 63
Öğrenim durumu :İlkokul
İşi : Ev Hanımı
Memleketi : Çatalköy
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi: 12.12.2007
Vakdın birinde bir padişah varıdı. Çok sevdiği bir da gızı. Bir gün padişah
gızının başında bir bit bulmuş. Almış biti bir perisgana goymuş. Bir zaman sonra bit
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büyümüş perisgana sıymaz olmuş. Padişah da onu alıb daha büyüg bir gaba goymuş.
Ona da sıymamış. Durmadan büyürmüş. Padişah da onu bir küpe goymuş. Ama bit
çok geçmeden küpü patlatmış. Buna gızan padişah gılıcını çekip biti bazlamış,
derisini yüzmüş.

Gurudup bir yere asmış. "Kimse ne derisi olduğunu tahmin

edemez" demiş padişah ve dellal çıkarmış. Kim bunun ne derisi olduğunu bilirsa
gızını ona verecek. Bütün ehali geldi bagdı, kimse ne olduğunu annayamadı. Yalınız
bunnarın içinde çog yakışıklı bir oğlan varıdı. Gız bu oğlanı çok beğendiydi.
Eğilmiş gulağına demiş oğlana: "Bu bir bitin derisidir, de bubama. Al beni."
Oğlan gıza bişey dememiş ama padişaha gidmiş: "Aslan derisi desem değil, kaplan
derisi desem değil. Su aygırı desem değil, tüysüz olduğuna göre olsa olsa bit
derisidir."

demiş. Bu mantık yürütme padişahın hoşuna gidmiş. Gızını oğlana

vermiş. Düğün yapıp evlenmişler. Biraz zaman geçinca yengi damat izin isdedi gızı
alsın da gendi memleketine gidsin. Adlarıla düşdüler yola. Eylene doğru oğlan dedi
gıza: "Sen atın üsdünde burda gal. Ben biraz ötede işimi yapıp gelecem. Oğlan giddi
ama gız dayanamadı, onu izledi. Gördü ki oğlan silkindi dev oldu. Bir guzu yedi,
gene silkindi insan oldu. Gız habersiz davrandı ama içine gorku düşdü. Yollarına
devam

eddiler.

gonakladılar.

Akşama

Geldikleri

doğru
saadlarda

bir mezarlığın
yeni

yanına

gömülmüş

geldiler.

birinin

Gece

mezarını

orada

gördüler.

Çiçekler da tazeydi. Evin pençeresinden mezarlık görünürdü. Güneş batınca gocası
evden çıgdı. O da pençereden

dışarıyı seyrederdi. Bir bagdı gocası mezarlıkda.

Silkindi dev oldu. Mezarı gazdı da ölüyü çıkarıp yedi. Gene silkindi insan oldu. Eve
geldi. Gız gorkusundan hasda oldu yaddı. Gocası sorar gene neden yaddı deye.
Garısı dedi gene ki hasda oldu da onun için yaddı. Birkaç gün daha orada galdılar
eyileşsin deye ama eyileşemedi.

Gocası der gene: "İsden haber edeyim anana

gelsin?"
"İsderim." dedi.
Dev dışarı çıkdı, silkindi ana oldu, geldi yanına. Anası der gene: "Ne oldun gızım da
hasda oldun sen?" Gızı da ona: "Hasdayım ana." dedi. Gocasından bahsedmedi.
Anası nice gaçdı, dev gılık değişdirdi. Tegrar gızın yanına geldi da sordu gene
bakayım anası geldiysa da gonuşdular. Gız da gonuşduklarını söyledi. Bu defa sordu
gene bakayım isdersa bubasını. Gız da : "İsderim." dedi. Dev gene dışarı çıkdı.
Silkindi buba gılığına girdi, geldi gızın yanına. "N' oldu güzel gızıma?" demiş. Gızı
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da : "Hasda oldum buba. Başga bişeyim yog"

dedi. Bubası biraz oturdu, gaçdı

giddi. Gocası gılığına girip gene geldi da sordu gız bubasıyla gonuşduysa. O da
gonuşduğunu söyledi.
"Bubanınan gonuşdun?" deye sordu. Gız da: "Gonuşduk" demiş.
"İsden sana yollayım dadını?" deye sordu gocası. Gız da : "İsderirn." demiş. Gocası
da bir odaya geçip silkindi, dadı olup gelmiş.
"N'oldu güzel gızım da yataklara düşdün?" demiş dadısı. Gız bu defa ağlayarak her
şeyi annadmış.

Dadı çekip gidmiş. Gocası

gılığında

gelmiş tegrar. Gız dedi

gocasına: "Ben gorkarım galayım bu evde. İsderim denizin içinde bir ev yabdırasın
bana. Kapuları demirden olsun. Bir kapusunda aslan, bir kapusunda kaplan nebet
dutsun. Gız ne isdediysa gocası o şekilde yabdırdı. Ondan sonra gız bir torba da
porçak (burçak) isdedi. Yeni eve daşındıkları gün gocası iş icabı evden giddi. Gız da
bütün merdeven ayaklarına porçakları güzelce döşedi. Gece adam galkdı silkindi
dev olmuş. Gıza da seslenmiş: " Hade galk da gidelim aşaa ... " demiş. Gız da :
"Tamam."

demiş. Demiş ama uyalanmış. Dev merdevennere

gelinca porçaklara

basmış ve gayıp gidmiş. Bir merdevenden obirine alt gata gidene gadar bir hızıla
endi. Çarpmış ve düşmüş. Gannarı aslanınan kaplan görünca üsdüne atılıp onu bir
güzel yediler. Yalınız kemikleri galdı. Gız aylesine haber saldı, geldiler. Devin
kemiklerini görünca gızlarının ne gadar acı çekdiğini annadılar. Ona aglı başında,
efendi bir goca buldular.
Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine ...
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HAYDİ (29)

Kaynak kişi: Sami Tecen
Yaşı: 71
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi: Emekli
Memleketi : Doğancı
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 9. 11. 2007

Uzak ülkelerden birinde Haydi isminde küçük bir gız, annesi ve babası ile
gayet mutlu yaşıyorlarmış. Fakat annesi ansızdan hasdalanıp ölmüş. Böylece Haydi
öksüz galmış. Bubası da başga bir işde çalışdığından evde pek duramazmış ve
bubası demiş ki: "Evde sana bakacak biri lazım. Onun için gideyim ben başga bir
gadın bulayım, onunla evleneyim, getireyim eve da saa da bagsın."
Bubası dediğini yabmış. Gidmiş bir gadın bulmuş fakat bu gadın dulmuş ve
Haydi yaşında bir da gızı varımış. Bubası almış o gadını eve gelmiş. Gadın ve gızı
çok kötü insanlarmış. Niyetleri kötüymüş. Haydi'ye çok kötü davranmaya
başlamışlar. Bütün evin işini ona yaptırıllarmış. Babasının çifliğindeki hayvannarın
bakımını ona yaptırıllarmış. Babası başka yerlerde olduğu için burman görmezmiş.
Ayrıca üvey annesi ve üvey kardeşi Haydi'ye yemek de vermezler, onu döverlermiş.
Bunnardan dolayı Haydi'nin çok canı sıkılmış ve karar vermiş kendini ormanın
ötesindeki nehire atıp ölmeye. Haydi almış başını ormanda nehire doğru giderken
bir da bagmış karşısına ak sakallı bir ihdiyar adamcık çıkmış. İhdiyar : "bu ormanda
yalınız başına nere giden?" demiş. Haydi : "Bu ormanın ötesindeki nehire kendimi
atmaya gidiyorum." demiş. İhdiyar adam : "Niçin gızım sen daha yedi sekiz
yaşlarında güçük bir gızsın da intiharı düşünün?" diye sormuş. Haydi da başından
geçenneri bu ihdiyara annadmış. Meğer bu ihdiyar Hızır'mış. Böylece Hızır demiş
ki Haydi'ye : "Ben şimdi bir sihir yapacam ve sen eve gidinca göreceksin ki hem
üvey annenin hem de üvey kardeşinin elleri ayakları kurumuş ve sana muhdac
kalacaklar. Haydi eve gidmiş bir bagmış gerçegden de anne ve gızının elleri ayagları
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gurumuş

yerde

yatıyor.

Bunu

gören Haydi

hemen

üvey

annesıne

ve üvey

gızgardeşine bagmaya başlamış. Onnarı eliyla yedirmiş. Fakat Hızır Haydi'ye demiş
ki : "Eğer pişmannık gösderillersa ormana gel beni bul, ben yine bir sihir yapayım
onnarı iyileşdireyim."

demiş. Birkaç gün böyle devam edmiş. Üveyannesi pişman

olduğunu eğer iyileşirsa Haydi'ye hiç iş yapdırmayacağını

söylemiş. Bunun üzerine

Haydi ormana gidip Hızır'ı bulmuş ve olannarı annadmış. Hızır da bir sihirle onnarı
iyileşdirmiş. Böylece Haydi üvey gızgardeşi, üvey annesi ve babası mudlu mesud
yaşamışlar. Ben da bragdım da geldim ..

PADİŞAHIN ÜÇ GiZi ( 30 )

Kaynak kişi : Emir Hüseyin Sönmeyen
Yaşı: 64
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi. Emekli
Memleketi : Doğancı
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi : 1 O . 12 . 2007

Bir varımış bir yoğumuş. İllallahdan bir padişah varımış. Üç <lane da güzel
gızı. Bir da dev varımış, zengin. Gelmiş isdemiş padişahın gızını. Demiş : "En
böyüg gızını veresin bana." Padişah da : "Tamam, vereyim." demiş. Dev getirmiş
genne köhünde develerinan bir hayle altın. Aldı gızı bindirdi yanına , giddi giddi ....
Geçerkan

mezarlığı

durmuş

mezarlığın

yanında.

Demiş

gızcağız

: "Nereye

gidecen?"

"Dur da gidecem buracığa da geleyim." demiş dev. Gidmiş girmiş

mezarlığa, çıkarmış bir ölü godu köhüne, aldılar giddiler eve. Devin da bir anası
varmış, bir dudağı yeri süpürür bir dudağı da göğü. Dev demiş gızcağıza

:

"Y edirecen anamı, doyurdacan. Suyunu verecen. Ben da gidecem dağlara, geze geze
av bulacam gelecem, bazlaylım da yeylim bunun içinde. Gider gızcağız gor bir
tabak yemek, alır bir çatalcık, bir dilim da egmeg. Verir dev anasına. Bir gadef da
su verir genne. "Doydun ana, doydun?" der gızcağaz. Dev anası da : "Doydum."
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der. Gız da gider eve, kapanır saraylara. Gelir akşamüsdü dev ve sorar : "Yedirdin
anamı suğardın?" "Yedirdim suğardım." der gız. Dev gider anasına : "Yedirdi seni
suğardı gelinin?" "Aman oğlum, yedirmedi. Aşlıgdan ölüyorum." demiş dev anası.
Dev da der içinden "Yalan söylen bize haa!" bazlallar gızı yeller. Geçer bir gün, iki
gün, üş gün ... Dev gene gider padişahın kapısına. "Ağam efendim, ağlar alışmadı
böyüg gız, isder senin ortanca gızı. Ver götüreyim gene da üş beş hafda sonra
getireyim sana." Dutar alır gızı padişah : "Hade enişderıila beraber bin gid abana,
gene getirir seni." demiş. Bineller gideller gene mezarlıgda durur. Demiş : "Begle
buraşda da gelsin gelirmiş garga : 'Gak .... Gak! Gızım bana bir salkım üzüm ver."
demiş. 'Sana başına ne gelir ne gelmez söyleyim."

der. Gızcağaz demiş : "Yörü gid

işine be gargal Nere vereyim sana üzüm da çıgsın dev yesin beni."

Vermez.

"Ehh ... " demiş garga, gaşmış. Dev giddi mezardan çıkardı gene ölüyü, godu köhüne
getirdi eve. "Hah ... Sen bu odada yatacan, bişirecen gurtaracan. Biz anamıla başga
odada yatacayık, harılarık horularık. Yedirecen anamı." Der dev. Gız da "Tamam"
der. Galkar sabahdan bişirir gor bir tabacıg götürür. Dev gider gene dağa, guş bulsun
av bulsun. Gene gece gider gıza ama gız abasını sormuş. Demiş dev: "Giddi bir yere
da geleceg." demiş.
Dev der genne : "Yedirdin anamı?" der gızcağaz: "Yedirdim da suğardım
da." Gider gene anasına: "Ana yedirdi seni gelinin?" "Aman bu ötekinden beterdir"
demiş. "Öldürdü beni aşlıkdan." Gider başga gün gene dev sorar : "Ana yedirdi
seni?" "Yedirmedi." der o da. Dev doymaz. Bir tabacıg yemeğinan doymaz. Gider
onu da bazlallar yeller gızı. Gahr padişahın en ufak gızı. Gene biner deveye, alır
altınnarı gor köhüne,

gider padişahın

kapısına

dayanır.

"Padişahım!

salıncag yabdılar, tahdalı salıncag. Orta yeri da eddiler güçüg
gosunnar

da sallasınnar

da veresin

götüreyim

Vallahi

gızgardaşlarını

onu da." Gızcağazı

onarıllar,

geydiriller. Bineller devenin üsdüne gideller. Dev gene mezarlığın yanında durur.
Der gızcağaza : "Gal sen buracıgda üzümlerin yanında gideyim da geleyim." Gider
mezara çıkarsın ölüyü, gelmiş garga. "Gak ... Gak .... Gak .... " demiş. "bana bir
salkım üzüm ver, başına gelenneri gidenneri heb anladacam sana." demiş. "Tamam
al isdersan köhününan da git ye." demiş. "Bag gızım bu seni götüren devdir. Gız
gardaşların yalan yogdur. Bir anası var cazı. Bir ölü çıkarcag dev mezardan da
gelecek.

Götürecegsiniz

o

ölüyü

bişirecen
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çatalınan

yedirecen.

Gazanınan

lengerinan dökecen ağzına suyu teee ..... eliynan böyle işared verene gadar dök suyu
ağzına. Alacan furunun sirtisini sürecen ağzına yüzüne. Silecen ağzını yıkaycan.
Deyecek sana: 'Tamam doydum.' Doyacak, başga türlü doymaz. Gız gardaşların
bilmezdi.

Çatalınan yedirdiler,

gadehinan

suğardılar,

doymadı. Böyle yaparsan

gurtulacan. Gız gardaşların yogdur. Bu dev gızgardaşlarına verdi kırg dane anıhdar.
Kırk bir dane anıhdarı

var bir tanesi

bağlıdır

saşlarında.

Yatacag

uyuyacag.

Uyudunda okşala saşlarını da bulacan bir anıhdar. Davul çalarsa uyanıgdır." demiş.
"Zuma sesi duyarsan uyur. Onun uykusu öyledir duymaz. Alacan anıhdarı. Esirler
var, altın kapılar heb kilidli. Açcan o anıhdarıla kapıları o esirleri göverecen. Başga
türlü çaren yog. Gurtulacan ellerinden. Öldürecegler genni, gurtulacan."

Gızcağaz

şimdi gorkdu. Dev gelica gidmişler eve. Dev demiş : "Hade gızım bişirecen
gurtaracan anamı yedirecen, suğaracan da obir gardaşlarını ben sana getirecem."
Gider gene dev ovaya dolaşsın av bulsun. Senin gızcağaz bişirir gurtarır. Alır
götürür yemegleri çatalınan sokar ağzına, sokar ağzına. Şişirir gocagarıyı. Almış
oraşdan gazanı doldurmuş su dögmüş, doldurmuş dögmüş, Sirtiyi aldı sildi ağzını
yüzünü. "Ohhh!"
Gelmiş akşamüsdü

demiş. "Canıma

deydi, doydum."

dev. Demiş : "Anamı yedirdin?"

Yadmış başlamış
"Yedirdim."

uyusun.

"Suğardın?"

"Suğardım." Sormuş anasına. Anası demiş : "Uuuu ... " demiş. "Yedi geşmişlerinin
canına deysin. Bu beni şişirdi." "Eh!" demiş. "Bu biziminan edecek." Gızcağaz
ağlar isder gızgardaşlarını. Dev demiş genne: "Gelecegler gelecegler ... " ama gız
bilir meseleyi. Demiş dev anası : "Çıkacam güneşe da biraz uyuyayım da bir bidle
beni." Yadmış uyumuş dev anası. Davul sesi gelmiş, beglemiş geşmiş. Zuma sesi
duyulduynan okşaya okşaya bulmuş anıhdarı gız. Almış anıhdarı başından çözmüş.
Gidmiş yorga esirlerin kapılarına.

Demiş esirlere : "Şimdi açacam size kapıyı

gaçacagsınız. Yapacagsınız bana altından bir sandıg içinden kilidlensin, açılmasın.
Yapmışlar genne, girdi gızcağaz kilidlendi. Galkar dev uyanır bakar anıhdar yog.
"Aman Allah'ım !" demiş. "Yabdı bana oyunu giddi göverdi esirleri." Gider bakar
kapılar açıg hiç esir yog, heb gaşdılar. Bagmış galdı bir sandıg. Demiş : "Bunu
atalım denize." Götürmüşler

deniz kenarına, admışlar denize sandığı. Sabahdan

padişah (bir başga padişah ) gakar bakarmış deniz kenarında parıl parıl bir sandıg
parlar. Demiş halayıglarına

: "Be halayıglar!

Yörü gelin yardım edin bakalım.

Malısa sizin camsa benim." Gideller deniz kenarına, bakallar bir altın sandıg.
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Vurdular açdılar, bakallar bir güzel gızcağaz yatır içinde. Ayın ondördü gibi. Alıllar
gızcağazı götürüller eve. Alır genni padişah, annadır genne ne oldu ne galdı.
Duymuş

dev

gızcağazın

padişahın

evinde

olduğunu.

Demiş

:

"N'apacayık

n'apacayık?"
Bir altından tavug oldu, losarga. Çıkarddılar gavede sattılar dellala. Bu
kimlere layıkdır? Bu kimlere layıkdır? Bu tavug padişaha layıkdır. Padişah bunu
gavede duyar gider garısına. "Hanım bir altın tavuk alacam getireyim eve." "Y og
sakın alma." der gızcağaz. Gızcağaz bilir ki dev bir silkinir ve isdediği gılığa girer.
"Alma sakın!" "Tamam." demiş padişah, almadı. Tegrar başga bişey oldu. Gene
almadı. Sonunda olmuş bir çifde tüfeg, av tüfeği. Gene kime layıgdır? Kime
layıgdır? Padişaha layıgdır, Demiş : "Vallahi hanım bir gırma aldım bir gırma,
canım asıldı üsdüne. Tüfeg." demiş. "İnsana n'apacag? Alacam genni asacam yatag
odasına. Yatacayıg. Bişey olursa gorunurug tüfeğinan." demiş. "Tamam. Madem
alacan getir bana bir teneke vigo. Dökecem basamaglara."

" Tamam."

Almış

getirmiş dögmüşler. Yadmışlar uykuya. Gız bilir ki devdir da tüfeg değil. Uyumaz.
Silkinmiş galgmış dev. Padişah uyur. "Ah!" demiş. "Seni buraşda mı yogsa nerde
yeyeyim?" demiş. "Yoooo!" demiş. "Otur bir yere arama." demiş. "Gosgoca padişah
efendinin evinde yeyecen beni? Beleyesin heb yatagları? Yörü gel enelim aşağa da
aşada ye beni." Ama gızcağaz demiş ki vigoları dökdünde " Aslanınan kaplanı"
demiş. "Bağla merdiven ayaglarına da bag. Gorgma." Bağladılar aslanıla kaplanı da
merdiven

ayaglarına.

Çıgmışlar

ensinner aşağa. Deve demiş : "Gir önüme da

geleyim arkandan. Dev merdivene basarkandan bir kakdırır geni , vigolardan gayar
dev, düşdü aşağa. "Hade aslanımıla kaplanım!" demiş. "Parça parça edin genni da
sabaha bakın ağanıza bir budunu." Ta ki devin gam varmış, sabah olmaz. Gızcağaz
döker suları temizledi. Sabahdan galkmış padişah demiş : "Hani hanım tüfeg?
"Haa
Bag

" Demiş gız. "Beni dinnemedin da aldın ama doa ed.aslanınan kaplanına.
" demiş. "Goca budu durur havlıda." Bir bagmış padişah : "Ah .... " demiş.

"Görün neler olacagdı, yitirecegdig garıyı da." Ben da bragdım da geldim.
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TAVACIG ( 31)

Kaynak kişi : Ayten Atakan
Yaşı: 60
Öğrenim durumu : ilkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Doğancı
Medeni hali: Evli
Derleme tarihi : 12. 12. 2007

Bir varımış bir yoğumuş. İllallahdan bir gocagari varımış. Bir da gocaman.
Bunnar

evlenmişler.

Çog fakirimişler, dilenillermiş.

Çıkmışlar dilenmeye.

Dilenmişler, geldiler eve. Açmışlar torbalarını, bagdılar iki kilo un. Gocagarı demiş:
" Be gocaman, yapalım egmeg da yeyelim. Ben yoğurayım hamuru, sen da gid topla
çalı çirpi da gel." Gocaman vurmuş omuzuna paltasını gidmiş ovaya. Gidmiş bir
ağacın altına. Ağacın altına bir vurmuş, çıgmış içinden bir arab. Arab demiş :
"Ne aran da geldin bura? Evimi yıkacan ?"
"Bilmezdim evin olduğunu."
"Benden dile ne dilersan."
"Ne isdeyim

senden. Aha egmeğimiz

yog. Geldim

çalı çirpi toplayayım

da

götüreyim."
"Al aha bu darcığı. İçi altın dolu. Bozdur bozdur yeyiniz."
Götürmüş eve gocagarıya. Giderken yolda gocagarı çıgmış elinde deynek, başlamış
bağırmaya : "Ben hamuru yoğurdum sen nerde galdın? Giddin da galdın. Eğlendin
gelesin be gocaman."
O da demiş gendine : "Aha bag bir darcık altın buldum. Al ye da doy."

demiş.

Gocagarı da almış. Çog sevinmiş. Artık dilenmemişler. Yemişler içmişler, mudlu bir
hayad yaşamışlar. Gel zaman gid zaman altınnar bidmiş. Döndü gocagarı, gene
çıgmışlar dilenmeye. Gidmişler dilendiler gene. Geldiler eve, açmışlar torbalarını,
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çıgmış içinden un. Gocagarı demiş : "Hade ben yoğurayım, sen da gid çalı çirpi
topla."
Vurmuş gocaman omuzuna paltayı, gidmiş. Vurmuş vurmuş. Bu defa dev
çıgmış gızarag : "Ne aran da geldin gene. Benim evimi yıkacan?"
"Y og, aha gene yoğuracayıg da gocagarı yolladı beni. Altınnar biddi.
"Tamam, al bu tavacığı da genne götür."
Almış genni götürmüş eve. Gocagarı gene almış oklavıyı çıgmış : " Seni yolladım
be gocaman çalı çirpi getiresin bağa da sen da giddin da galdın onda."
"Dur be gocagarı, bir tavacıg verdi bağa arab . içinden yemeg çıkacag."
"Go bakalım ne çıkacag?"
"Hade tavacık güzel tavacıg, bağa yemeg çıkard da yeyeyim."
Bir hayle yemegler, dadlılar, duzlular, her çeşidi çıgmış. Yemişler işmişler. Gel
zaman gid zaman gocaman otururkan :
"Be gocagari, bilin ne geldi aglıma?"
"Ne geldi?"
"Gidecem padişahı daved edeyim gelsin asgeriynan yedireyim."
"Alırsa elimizden tavacığı?"
"Y og gösdermeyceyig

da yedirelim

genneri."

demiş. Gidmiş çalmış padişahın

kapısını : "Ne var?" demiş padişahın asgerleri.
"Padişahı görmeg isderdim. Yemeg verecem, yedirecem asgerleriynan gendini."
Götürmüşler padişahın yanına. Padişaha söylemiş. Padişah demiş :
"Beni asgeriminan doyurabilir min sen?"
"Doyurdurum." demiş.
"Doyuramassan kellen gider."
"Gabul ederim." Almış padişahı asgerlerini götürmüş eve. Tee gidsinner gocaman
padişahınan, heb masaları gurmuş gocagarı. Üsdüne gomuş salataları. Padişah da
giddiyinan:
"Hade tavacık, çıkard yemegleri bize." demiş.
Heb altın tabaglarıla

dolmuş

tabaglar. Bu defa padişahın

masalar.

Servis olmuş.

Gendiliğinden

gidermiş

garibine gidmiş. Bu gadar halkı nasıl yedirdi da

egsilmedi. Vezirine demiş : "Gidin arkasından bakın bakayım nerden çıkar bu
yemegler?"
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Onnar da gidmişler takib edmişler geni. Bagmışlar ne bagsınnar!

Güçücük bir

tavacık. İçinden vira altın tabaklarda yemegler çıkar. Dönmüşler geri. Demişler
padişaha:
"Padişahım, güçücüg
Padişahın

şeyine

bir tavacık. İçinden her türlü yemeg çıkar altın tabaglarda."
gidmiş.

Vezirinan

asgerine

demiş

: "Gidecegsiniz,

sarhoş

edeceksiniz ihdiyarı. Tavayı çalacayık gaçacayık."
İçirdmişler ihdiyarı, içirdmişler sarhoş edmişler genni. Almış tavayı gitti sarayına.
Bu defa gakmış gocagarıynan gocaman. Bakmışlar tavacık yog. Bu defa da gorgdu
gitsin padişaha
dileneceyik."

desin "padişahım

demiş. Gidmişler

tavamı çaldınız."
dilenmeye.

Dilenmiş

Gocagarı: "N'apalım

gene

bir hayle gene. Vurmuş

omuzuna torbasını geldi eve. Bakmışlar un da var içinde. Gomuş gocagarı:
"Hade gocaman gid bul odun da getir. Hem çalı da. Ben da yoğurayım hamuru
yapalım ekmeği yeyelim."
Gitmiş gocaman. Gene vurmuş omuzuna paltacığını gitmiş. Gitmiş vurmuş vurmuş
bir hayle, tümsek yapmış ağacın altına. Bu sefer arap kükreyerek çıgmış:
"Ne'sden benden gocaman da gene geldin be gocaman. Evimi başıma mı yıkacan?
Evimi hep yıgdın gene."
"Gocagarı yolladı beni çalı çirpi toplayayım da bişirsin."
"Tavacığı n'abdın?"
"Tavacıg gayboldu."
"Tamam."

demiş arab. Çıkarmış arab sinirinden vermiş gendine bir ip bir da

togmak. "Bunu götür git kim çaldıysa sağa bağlan ipim vur togmağım de da versin
sana tavacığını."
Almış gocaman gitmiş. Merağına gitmiş. Nasıl bir şeydir. Gocaman demiş:
"Bağlan ipim vur togmağım, bağlan ipim vur togmağım."

Bu defa ip sarılmış

ayağına. Togmak da vira enermiş başına. Gocamana vururmuş. Bir vakit aglına
gelmiş:
"Çözül ipim çözül, dur togmağım dur." Durmuş. Gurtulmuş ihtiyar. Almış bir güzel
gomuş goynuna gidmiş. Gocagarıya bir bagmış ateş püskürür, ağzından köpük gelir:
"Giddin da galdın gocaman. N'apacayıg? Yetişdiremeyceyig egmeği yapalım."
"Dur be gocagarı şimdi gidecem tavacığmı alacam, gelecem."
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Gomuş goynuna şeyini, gidmiş padişahın kapısına. Çalmış çalmış kapıyı. Çıgmış
adamları, hizmedcileri:

"Aha padişahı görmeg isderdim."
"Yog, goymayıg seni eve. Hade git geldiğin yere."
"Ben gaşmam, padişahı görmeg isderim."
Bu şamatayı padişah duymuş:
"Nedir bu şamata?"
"Aha o bizi egmeğe yemeğe davet eden geldi, bir şey soracagmış saa."
"Goyun gelsin da bakalım bu defa ne getirdi?"
Gelmiş demiş:
"Ver bağa tavacığmı, sen çaldın."
"Ben çalmadım" asgerlerine emredmiş:
"Çabug bu deli gocamanı alın atın balkondan aşağa ölsün."
Gitdigleriynan yanına:
"Bir tayka."demiş. Çıkarmış ipi goynundan.
"Sarıl ipim sarıl, vur togmağım vur!"
Bir ala onarmış padişahı. Padişah:
"Aman allahım çabug verin tavasını da isdemem, çabug verin."
Almış tavasını:
"Çözül ipim çözül, dur togmağım dur." demiş. Durmuş togmağı, ip çözülmüş.
Gocaman almış tavacığı gidmiş eve. Bir güzel huzur içinde
bragdım da geldim.
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yaşamışlar. Ben

da

Kaynak kişi : Selma Evrener
Yaşı: 70
Öğrenim durumu : ilkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Aybifanlı (Şu anda Güzelyurt'ta oturmaktadır.)
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 12. 12. 2007

Bir varmış bir yogmuş. Bir adam varıdı evli. Garı goca Allah'larına dua eddi
gendine bir evlad yollasın. Çocug edmezdi. Allahlarına dua eddi gece ve gündüz
germe bir evlad yollasın. Gabul olundu duası. Yolladı germe bir oğlan çocuğu. Yedi
yaşına giddi çocug. İsmi cismi yog. Günün birinde garısına dedi : " Onar baa
hayvanı. Heybelerine su egmeg goy da gidecem düşecem yola." dedi. "Gideyim.
Kim yalan söylemessa söylesirmer baa çocuğumun ismini da geleyim, gendisine
dakayım."
"Tamam."

dedi. Gakdı onardı gendine hayvanını,

heybesini, egmeg goydu, bir

tarafdan da su goydu. Aldı giddi.
Gider yolda. Yolda giderkan çıkdı önüne efendimiz : "Ne böyle amca?" dedi.
"Aha giderim." dedi. "Bulayım kim yalan söylemessa"

dedi. "Söylesinner

bana

çocuğumun ismini da gideyim gendisine dakayım."
"Eee .... Gel ben sana söyleyim."
"Yog yalan söyleycen." Yoluna devam eddi. Giddi giddi, buldu melegleri. "Ne
amca böyle?"
"Aha giderim." dedi "Bulayım kim yalan söylemessa söylesirmer bana çocuğumun
ismini da gideyim gendisine dakayım."
"Eee ... Gel ben sana söyleyim."
"yook, siz yalan söyleycegsiniz."
"Amca, biz goca melegler hiç olur mu sana yalan söyleylim?"
"Yook, Yalan söyleycegsiniz." Bu defa da eddi yoluna.
Giddi giddi, bu defa da buldu erzayılı ama bilmez ki erzayıldır. "Ne amca böyle?"
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"Oğlum

" ona da aynısını söyledi. "Gel ben sana söyleyim."

"Yooog sen yalan söyleycen."
"Hiç olur mu da sana yalan söyleycem?"
"Cık ... Yalan söyleycen."
"Madem yalan söyleycem düş peşime ." dedi. Düşdü peşine. O gider, o gider. En
nihayed giddi girdi bir mağranın içine erzayıl. O da girdi. Bagdı gördü ki bir hayle
lambalar yanar hışıl hışıl. Lambalar yanar. Kimisinin sönük, kimisinin söneyim
söneyim, der. Kimisinin da hışıl hışıl yanar. "Ne böyle?" dedi genne. "Aha" dedi.
"Ben erzayılım.

Onnarın ki lambaları hışıl hışıl yanar gandilleri yağ doludur.

Onların daha uzun sürer ömürleri. Onnarın da ki söneyim söneyim der gandillerde
yağ bitiyor." dedi. "Onnarın da canını alacayım da bidsin." dedi. "Onnarn da ki
sönügdür cannarı alınmışdır."
"E

Hani oğlumun gandili?" o da gösderdi bir gandil. Ağzına gadar dolu gandilin.

"E

Benim?"

"Onun da bil ki biteyim biteyim der."
"Eal oğlumun gandilinden da dög biraz bana da."
"Olmaz!" dedi genne. "Cenab-ı Allah verdiği ömrü ne alır ne ular." dedi genne.
"Bag,

sana

söyleyim"

dedi.

"Ayağı

ucundan

gelirsam"

dedi.

"Canını

zor

Döndü geri. Düşdü gendinin marazına derdine. Giddi doğru demirciye.

Bir

alacam."dedi. "Baş ucundan gelirsam canını golay alıp gidecem." dedi.

ayaglı garyola bişdirdi ki dönsün. Getirdi genne demirci. Hasda oldu yaddı o
garyolanın üsdüne. "Be garı erzayıl geldiğinde canımı alsın çevir garı dediğim vakid
sana çeviresin. Çevir garı dediğim vakıd çeviresin."
"Tamam herif." dedi genne.
Geldi erzayıl canını alsın. Gider ayağı ucundan alsın canını "Çevir garı!" çevirir
garyolayı. Gider başına "Çevir garı!" çevirir. Çevir çevir garı düşdü bayıldı. O da
uyalandı ki gandilinde dibelig yağ bidsin. Çevir çevir garı düşdü bayıldı, o da aldı
emanetini giddi. Ben da bragdım da geldim.
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BASDELLİ(33)

Kaynak kişi : Fatma Tanış
Yaşı: 66
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi: Ev hanımı
Mamleketi : Gaziveren
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi : 14. 12. 2007

Bir varmış
gocagarıcığınan

bir yogmuş.

bir gocamancık

İnnallahdan

başga kimsecigler

varımış. O gadar muhabbedli.

yoğumuş.

Bir

Birbirlerini

çog

sevellermiş. Çocugları da olmamış, çog muhabbedli bir yuvaları varımış.
Bir gün ihdiyar demiş ki : "Be hanım, bir çorba yab da içelim." Gocagarıcıg
da demiş : "Çalı yog çirpi yog

ney la yapayım? Gideyim ovalardan toplayım da

yapayım sana." İhdiyarcıg da demiş : "Tamam, ben da gideyim gahveye. Birazcık
oturayım da geleyim." Gocagarıcık demiş : " Süpüreyim evimi da öyle gideyim."
Süpüre süpüre bir onnuk bulmuş gocagarıcık. "Bu onnuğa bişey alayım da yeylim."
demiş. "Ama ne alayım? Fındık alsam gabuğu çıkar, fısdıg alsam gabuğu çıkar. Ne
alayım, ne alayım?"
Derkan mahalleden

bir basdellici

geçermiş.

"Basdelli

var! .... Basdelli

var! .... "

çağırırmış adam. Gocagarı demiş : "Dur da basdelli isderim." Almış basdelliyi
goymuş sahana, onu da küpe goymuş. Sonra almış eşeciğini, goymuş sirizacığını da
üsdüne. Çıgmış yola gocagarıcık.

Yürümüş yürümüş, neticede bir yerde çalı çirpi

görmüş. Durmuş toplasın. Ansızın oranın sahibi gelmiş demiş : "Burası benimdir.
Bragmam toplayasın bunnarı. Benim da ihdiyacım var. Gocagarıcık gene yürümüş
yürümüş. Başga tarlada gene gızmışlar gendine. Yaşlıcık hem ağlar hem gider.
Neticede denize varır. Denizin kenarında hurdalar var, toplar onnarı. Sirizaları
doldurur onnarıla. Epeyica da bulur. Şanslı günüymüş. Tegrar yorgun bidgin evine
doğru yürür gelir. Goyar çorbasını üsdüne. İhdiyar gelir sorar : "N'apan be hanım
gocagarıcık?"
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"N'apayım aha goydum sana çorba yapayım."

Adam "Tamam."

der. Ama bu arada

gocamancık gahvedeyken basdellici gahveye da gider basdelli sadsın. İhdiyarın da
cebinde on guruşu varmış. Demiş alayım basdelli da benim hanımı sevindireyim bu
gece. Goymuş cebine basdelliyi gelmiş eve. Gocagarıya sorar: "Bişdi mi çorba?"
"Bişdi" der.
"Bilsen ne aldım yeylim." der.
Gocagari gider alsın küpün içinden basdelliyi, da yesinner bir bakar ne görsün!
Sahanın içinde basdelli yog. Daş dolu. Başlar gocagari ağlasın. Başlar annadsın.
"Süpürürkan

bir onnuk buldum da aldım onunula basdelli. Burda da çocuglar

oynardı, gördüler evden çıgdığımı ve basdelliyi yediler. Yerine dadaş godular."
Gocagarıcık ağlar ama ne ağlar. İhdiyarcık demiş : " Ağlama , bag sana ne
söyleyeceğim,

ne gösdereceğim."

Gocagarı duymaz, o gadar bir üzülür. Çünkü

parasızdıllar. Fakirdiller. Her zaman bişey alamazlar. O basdelliyi aldı, çocuklar da
yediler. Çok üzülür. Bir da ihdiyar çıkarır basdelliyi, der : "Benimki cebimdeydi,
yeyemediler."

Oturullar bir güzel çorbalarını yeller, basdellilerini da yeller. Mudlu

mudlu yaşallar. Ben da bragdım da geldim.
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KÖYLÜ ADAM ( 34 )

kaynak kişi: Cemil Birand
Yaşı: 82
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi: Emekli
Memleketi: limasol (Şu anda Güzelyurt'ta yaşamaktadır.)
Medeni hali : Evli
Derleme tarihi: 12.12.2007

Zamanın birinde bir köylü adam yurt dışına giddi . Gidmeden hanımına dedi
: "Eylenirsam geleyim evlenesin." Gadın : "Ben evlenmem." dedi. "Tamam." dedi
adam. "Evleneceysan seçesin bir adam." "Nasıl seçecem?" dedi gadın. "Bulursan da
bicezini da abdesini çömelirkan yapar, o tamamdır. Eğer dururkandır, onu alma. O
eyi değil." dedi adam. Adam gider yurd dışına. Gadın adamdan bir haber almayınca
adamın dediği gibi bir adam bulur. Gadın <laved eder gendini evine. Gadın adama
der : "Yeylim içelim, mümkünse alayım seni." "Tamam" dedi adam. Gadın yabdı
çorba. Yediler işdiler bir güzel. Sonra da gadın dedi adama : " Yarın da gidelim
nikahı gıyalım." Adam dedi gadına : "Alamam seni" " Neçün?" dedi gadın.
"Çünkü" der adam." Gocanın egmeğini yedim. Saygım vardır. Evlenmem seninila."
"Tamam" dedi gadın. "Madem isdemen olsun böyle...." ve adam evden gaçar.
Gadın çoğu zaman gendi çocuğuyla meşgul olurdu.
Garının gocası işledigden sonra köyüne dönmeg isder. Usdasına köye
gideceğini söyler ve gendisinden para isder. Usdası "Tamam" der ve adama parasını
verir. Gaçacağı vakid, usdası adama der : "Ver bana yirmi lira, vereyim sana bir
öğüd."
Adam der : "Tamam." Verir gendine yirmi lirayı. Usdasının birinci öğüdü:
"Bulursan bicezini da der sana gel kesdirme yoldan gidelim, gidme! Yolundan
şaşma! Sen yolundan gid!" adam "Tamam" der. Tam gideceği vakid usdası der
gendine : "Ver yirmi lira daha. Vereyim sana bir öğüd daha." Adam gabul eder.
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İkinci öğüdü : " Seni sormayan ilgilendirmesin seni." Adam "Tamam"der ve yoluna
gider. Bulur yolda bir deveci develeriynan.
gideller. Bir köye yanaşdıglarında

Deveci bindirdi adamı da deveye

deveci der adama : "Gel köyden gidelim da

kesdirmedir. Adam : "Yog" der. "Ben bildiğim yoldan gidecem."

der deveciye.

Deveci verir adama develeri ve o kesdirme yoldan gider. Kesdirme yolun sonunda
adam begler begler deveciyi, gelmez. "Madem gelmez alayım develeri da gaçayım"
der. Develerin üsdünde bir da torba varıdı. Deveci padişaha altın götüreceydi ama
deveci o torbanın içinde altın olduğunu bilmezdi. Adam yanaşdı bir köbrüye. Orada
kesilmiş kelleler duvar yapallar. Adam bunu görünca usdasının öğüdü aglına gelir
ve bişey sormadan yoluna devam eder. Köbrüdeki bir adam der : "Ne bilmişdir bu
adam da sormadan bişey gaşdı ordan da keselim gen dine kafasını."
Ondan sonra adam köyüne gece vakdi varır ve doğru evine gider. Evinin kapısını
çalar. Garısı açar kapıyı. Adam der : "Galacag yerim yog. Bu agşamlıg burada
galabilirim?" garısı der gendine : "Ben bir dul gadınım. Gabul edmem." Bunnarı
duyan oğlu dışarı çıkar. Oğlu der annesine : "Bırag galsın madem yarın gaçacag."
Gadın da gabul eder. İzin verir. Adam yer içer ve yatır. Sabaha galkdığında garısına
bazı sorular sorar. Garısı da cevab verir. O sırada oğlu annesine der : "Anne onar
bana çantamı da gideyim." Adam oğlu olduğunu annar. Onnara bir soru sorar. Der
gendilerine : " Eğer gocan gelse tanıyaycan?" gansı da der : "Tabi ki." Adam da:
"Madem beni tanın ben senin gocanım" der. Garısı da gözlerine inanamaz. Adam
garısıyla çocuğuyla hasred giderir.
Sonra adam develerin üsdündeki torbanın içindekini merag edib gider açar.
"Ne kısmed!" der. Bu parayınan oğlunu okudur, mudlu mesud yaşallar. ..
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MERSİN ÇEKİRDEGİ ÇOCUK (35 )

Kaynak kişi : Halide Güzeloğlu
Yaşı: 70
Öğrenim durumu : İlkokul
İşi : Ev hanımı
Memleketi : Lefke
Medeni hali : Dul
Derleme tarihi : 11.12.2007

Bir zamannar bir gadınıla

gocası varımış. Muhabbetli yaşallarmış ama hiç

çocukları olmamış. Onun bunun lafları ağırına gidermiş çocuglan olmadığı için. Bir
gün el açmış, Allah'a yalvarmış.
"Ey Allah'ım! Bana bir çocuk ver da isdersa mersin çekirdeği olsun."
Çok geşmeden gebe olmuş, günü gelinca doğurmuş ama duasındaki gibi mersin
çekirdeği

bir çocuk olmuş.

Allah'ına

şügredmiş

bu gadarı için. Bu çocuğu

güneşledir, sever ogşarmış. Bir gün gocagarı farkedene gadar bir garga kapmış
çocuğu gidmiş. Ama garga da onu gayalık bir yerde düşürmüş. Düşdüğü yerde nem
olduğundan bir mersin ağacı bidmiş. Böyümüş ağaç olmuş.
Padişahın oğlu her yaz o bölgeye gelirmiş adamlarıylan. Çadır gurarmış da
bütün yaz avlanırmış

o merada. O yaz gelinca bagmış bir mersin ağacı. Çog

şaşırmış. Gendi gendine : "Her sene burada mersin ağacı yoğudu. Ne zaman biddi
da bu gadar böyüdü?" demiş gendi gendine. Çadırını da oralara gurmuş. Agşama
doğru demiş accısına yabsın badadez kebabı da canı çegdi, Accı soydu badadezleri,
hazırladı

eti da. Giddi pınardan su alsın. Getirib salsın furuna. Meğer mersin

çekirdeğinin içinde bir güzel gız varımış. Accı oradan gaçınca almış badadezleri eti
susuz salmış furuna. Susuz olduğu için ta gelsin accı yemeg yanmış. Padişahın oğlu
gızmış bu işe. Accıya demiş : "Sen esgiden kebabı ne güzel yapardın. Ne oldu
böyün?"
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Accı annadmış durumu ama inandıramamış. Ertesi gün başga yemegde gene aynı
olmuş durum. Oğlan meraglanmış "Ben galacam bakayım kimdir ki yapar?" demiş.
"Siz hebsiniz ava gidin bakayım."demiş.
Onnar gidinca oğlan bir da ne görsün! Bir güzel gız. Aya der sen dur da ben
doğayım. Gidmiş yanına : "Sen n'apan sultanım burada?" Gız gaçmak isdemiş.
Oğlan dudmuş ona aşık olmuş. Her gün buluşmuşlar; ancak gış yaglaşınca oğlan
çekip gidmiş. Ertesi yaz geldiğinde oğlan bagmış mersin ağacı gurumuş. Çağırmış
gıza çıgsın. Gız çıkınca onun yüzüne tükürmüş.
"Tuuu .. sana!" demiş. "Benim için bu hallere düşdün ha!" demiş. Bragmış gızı,
temelli gaçmış bu defa. Gız Allah'ına yalvarmış.
"Ey Allah'ım!

Bana esgisinden daha çog güzellig ver. Hem da padişahın sarayı

garşısında ondan daha güzel bir saray."
Gız ne dilediysa

anında

olmuş.

Sabahdan

ehali uyanınca

görmüşler

sarayın

garşısında bir başga saray. Meragda galmışlar. Bir gecede kim <ligdi bunu deye. Gız
da uyanınca açmış kapuları, pencereleri da çıgmış balkona. Oğlan gakınca da gördü
bütün bunnarı merağa düşmüş. Ama gız oğlanı görünca pencereleri kapadmış içeri
girmiş. Oğlan demiş anasına: "Kimdir, kimlerdendir bilmem ama bu gız çog güzel.
İsderim bu gızı bana alasın."
Anası almış üş dane inci gidmiş çalmış kapuyu. İncileri gıza hediye edmiş. Gız
damiş hizmedciye : "Al gızım bunnarı da ad tavuglara!"
Oğlanın anası bunu duyunca şaşırmış. Hiş böyle gıymedli şeyler tavuğa atılır mı
deye. Eve gidica oğlan : "N'oldu ana?" demiş aceleyinan.
"Gız zıppırın biri ... " dedi anası. "İncileri tavuglara addı" Ama oğlan yangın, oğlan
sevdalı. Anasına tegrar yalvarmış.
"Ana ne olur bu gızı bana alın." Anası gene çaresiz gidmiş. Bu defa bir altın bilezik
. yabdırmış gidmeden. Gıza vermiş bileziği.
"Gızım seni isderim oğluma uygunusa ... " demiş. Gız gene hizmedciyi çağırmış ve
ona:
"Al bu halkayı da gid helanın kopug halkasını değişdir." demiş. Gadın üzgün dönüb
sarayına gelmiş. Oğlan gene : "Ne dedi ana, evet dedi?"deye sormuş. Anası olannarı
annadmış ve "Beni bir daha yollama bir daha gidmem o zıppıra, gidmem." demiş.
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Ama oğlunun yalvarmalarına

da dayanamamış.

Gadın bu defa da ender bulunan

gıymedli bir halı alıb götürmüş. Gız gene hizmedciye :
"Gızım"demiş.

"Al bu kilimi da aşevine ser"demiş. Gadın içinden:

"Bu gadar deyerli bir halı aşevine gonur mu?" deye geçirmiş ama oğlunun hatırına
ses edmemiş. Bir defa daha oğlunun isdediğini tegrarlamış. Gız :
"Teglifini bir şartla gabul ederim" demiş. Oğlan ölmüş gibi yapacag, onu tabuda
goycaglar gıza getirecegler. Gadın şartı oğluna annadmış. Oğlan gabul edmiş. Onu
tabuda

goyub

kapamışlar.

Gıza

götürmüşler.

Gız tabutlu

açınca

birbirlerini

görmüşler. Gız da onun yüzüne tükürmüş.
"Tuuu ... " demiş gız oğlana. "Benim için bir padişah oğlu bu hallere düşdün ha?"
O zaman oğlan hatasını annamış. Gızdan özür dilemiş, ödeşmişler. Sora da evlenib
mudlu olmuşlar. Onnar ermiş muradına, biz çıkalım kerevedine ....
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111. BÖLÜM

KAHRAMANLAR

"Masalın

kişileri, belli bir tarih anında, belli bir yerde yaşamış

olan bir

topluluğun belli fertleri değil de bir padişah, bir tüccar, bir kocakarı ..... gibi yersiz,
adsız kişilerdir ..... ,,•
Masal kahramanlarının

bir kısmı olağanüstü özelliklere sahip kişilerdir. Bunlar

dev, hızır, dev anası, yaşlı adam vb. gibilerdir. Bazen sahip oldukları gücü iyi yönde
kullanırlar.

Bazen de kötülük yapmak amacıyla kullanırlar.

Masallarımızın

bir

kısmında geçen delikanlının çıkarı söz konusu olduğu zaman deve dönüşmesi buna
en güzel örnektir.
Masal kahramanları arasında gerçek kişiler de vardır. (terzi, genç adam, geç kız,
yaşlı karı koca vb.) Çoğu yoksul ve işsizdir. Varlıklarını sürdürebilmek için zengin
bir kapıya sığınmakta veya bir mucize beklemektedirler.

Bu mücadele sürecinde

başarılı olanlar hep iyi kalpli ve akıllı olanlardır. Üç kardeşin söz konusu olduğu
masallarda küçük kardeşin hep en iyi ve en akıllı olduğunu gördük.
Bazı masallarda hayvanların

da insanlar gibi davrandığı,

onlar gibi konuştuğu

görülüyor. Çoğunlukla ikinci dercede rolleri vardır.
Masal kahramanları ister olağanüstü, ister gerçek, isterse herhangi bir hayvan
olsun. Onlarsız masalın bir tadı olamaz. Çoğumuz kendi duygularımızı, kendi istek
ve beklentilerimizi
çalışkanı,

onlarda yaşarız.

safın yanında

yarattıkları mucizelerle

çokbilmişi

İyinin yanında
buluruz.

kötüyü, tembelin

Umutsuzluğa

yanında

düştüğümüz

seviniriz. Biliriz ki bu kahramanların

anda

iyileri kazanacak,

kötüleri ise kaybedecektir.
Derlediğimiz
kısmı

sevilen,

otuz beş masalda çok çeşitli kahramanlar
bir

kısmı

ise kendinden

kahramanları bir de bu açıdan ele aldık.
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nefret

gördük. Bunların bir

edilenlerdir.

Dolayısıyle

bu

1- Sevilen Kahramanlar
Bunlar dinleyici üzerinde olumlu izlenimler bırakan kahramanlardır.

İyiliği,

doğruluğu severler. Kötülerle yaptıkları mücadeleyi onlar kazanır, mutlu sona onlar
ulaşırlar.
Sevilen kahramanlar insan olabildiği gibi hayvan veya olağanüstü bir varlık da
olabilir. Masallarımızdan

örnek vermek gerekirse 4 no'lu masalda "Dirime" saf ve

sevimli bir tiptir. Bunun yanında 2 no'lu masalda küçük kardeş, 13 no'lu masalda
geçen üç saf kızkardeş, 20 no'lu masalda yaşlı kadın ve oğlu, 21 no'lu masalda
geçen yaşlı karı koca, 26 no'lu masalda küçük kız kardeş, 27 no'lu masalda papazın
yanında çalışmaya giden üç erkek kardeşin en küçüğü sevilen kahramanlara örnek
gösterilebilir.

"Gargacık"

adlı masalda ise sevilen kahraman bir kargadır. Masal

boyunca yaptıklarıyla bizi güldüren ve eğlendiren bir tiptir.
Masalların hemen hemen tümünde olumlu kahramanların yanında olumsuzları da
vardır. Bunları ayrı başlık altında inceledik.

2-Kendileriyle savaşılan kahramanlar
Bunlar olumsuz kahramanlardır.

Masal boyunca süren mücadelede kötü ve

kıskançtırlar. 1 no'lu masalda padişahın anası, 2 no'lu masalda üç erkek kardeşin en
büyüğü ve ortancası, 3 no'lu masalda da oğlu ve gelinini kıskanan dev anası, 5 no'lu
masalda yedi başlı dev, 6 no'lu masalda kıskanç kızkardeş, 7 no'lu masalda yine bir
dev anası, 8 no'lu masalda padişahın karısını kaçıran kiracı, 14 no'lu masalda kızını
öldürtmek

isteyen padişah,

18 no'lu

masalda kurnaz adam,

19 ve 29 no'lu

masallarda üvey anne, 20 no'lu masalda hamamcı, 27 no'lu masalda "popaz", 28 ve
30 no'lu

masallarda

dev, 31

no'lu

masalda

padişah

kendileriyle

savaşılan

kahramanlardır. Bu kahramanların hepsi de verdiği mücadeleyi kaybetmiştir. Rolleri
az

olsun, çok olsun; tüm bu kahramanlar

iyinin karşısında tutunamamış,

kimi

pişman olup af dilemiş, kimi cezalandırılmış, kimi de hırsından çatlayıp ölmüştür.
Masallardaki
andığımız

iyi ve kötü tipler aslında toplum yapımızı yansıtıyor. Adını

tüm bu kahramanlar

toplumu

oluşturan

bireylerin

her biri. Masal

anlatıcıları bunları tek tek anlatılarına sokmuş bir yerde farkında olmadan çevresini
anlatmıştır. Gerçek hayatta yaşayan bu tipler masallara da yansımıştır. Yaşam bu zıt
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karakterlerin

mücadelesiyle

renk kazanmıştır.

Bazen kötü kazanır gibi olsa da

aslında hep kaybetmiştir.

A-İNSANLAR
Sayı bakımından en kalabalık gruptur. Bu masallarda,
halk tabakasının

her türlü kahramanına

padişahtan tutun da

kadar herkese rastlamak

mümkündür.

Bunları gösterdikleri özelliklere göre çeşitli sınıflara ayırdık.

1- Saraylılar
Bu bölüme padişahlar,

padişah oğulları, padişah kızları, padişah karısı,

padişah anası, vezir, vezir oğulları ve vezir kızları gibi kahramanları
Özellikle padişah ailesinin geniş bir yer tuttuğu masallarımızda

dahil ettik.

vezir ve ailesine

daha az yer verilmiştir.
Bunlardan başka sarayda çalışan hizmetlileri de bu başlık altında inceledik.
Çünkü bu tip kişilerin saray çerçevesinde ele alındığı, padişah ve ailesi ile ilintili
olarak sözlerinin edildiğini görüyoruz.

a-Padişahlar
Masallarda

adı geçen padişahlar

oldukça varlıklı kişlerdir.

Önemli bir

bölümü iyi kalpli, karısını sevip sayan, çocuklarına düşkün, adaletli bir kahraman
olarak çıkar karşımıza.
Masalların bazılarında ana rolü üstlenirken çoğunda ya sadece adı geçer; ya
da kısa bir rolü vardır. Olaylar daha çok padişah oğullarının veye padişah kızlarının
başından geçmektedir. Masalın başında veya sonunda ortaya çıkan padişah bir eş
veya baba olarak yol göstermekte olayın akışını olumlu bir sonuca bağlamaktadır.
1 no'lu masalda annesine güvenen, saygı duyan iyi niyetli bir padişahla
karşılaşıyoruz.

Ancak buradaki

padişah

masalın

sonunda

iyi niyetini

kötüye

kullanan annesine ceza vermeyi de bilmiştir. Kötülüğü yapan kim isterse olsun,
cezalandırılması gerektiğini düşünen adaletli bir padişahtır.
2 no'lu masalda çocuklarına güvenen onlara düşkün bir baba; 8 no'lu masalda
ise karısı ile birlikte karşılaştığı türlü zorluklara yılmadan karşı duran mücadeleci bir
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padişah görüyoruz. 30 no'lu masalda yine çocuklarını seven onların mutluluğuna
önem veren bir padişah örneği var.
Padişahlar genellikle o toplumun en zengin, en saygıdeğer kişileridir. Halktan
birisinin padişahtan üstün olması

büyük işler başarması düşünülemez.

denilince akla padişah gelir. Bir başkasının

Yardım

ondan daha çok yardım yapması

yadırganır, kabul görmez. 16 no'lu masalda yoksullara, dilencilere kendisinden daha
çok sadaka veren birinin, padişahı ne kadar rahatsız ettiğini görüyoruz.
Padişahlar

sefere çıkarken çocuklarının

ne istediğini

sorar. İstedikleri her

neyse mutlaka yerine getirecektir. Çoğunun üç oğlu veya üç kızı vardır. Çocuklarına
sonsuz bir sevgi ve güven duyarlar. (24 no'lu masal)
Güzellik ve akıl en önemsedikleri özelliklerdir. Salt güzellik onlar için yeterli
değildir. Aklın süslediği güzelliğe hayrandırlar ve onu elde etmek için savaşırlar.
Gerek kendileri gerekse oğulları için seçecekleri kızın güzelliğinin yanında akıllı ve
becerikli olması her zaman tercih edilir. (28 no'lu masal)
Bütün bu iyi özelliklerinin yanında zaman zaman acımasız kişilikleri ile de
ortaya çıkarlar. Halktan kişilerden olmayacak isteklerde bulunur, onları sınar, acı
çektirirler. 10 no'lu masalda emanete hıyanet eden bir padişah, 14 no'lu masalda
kızının başarısını hazmedemeyen bir diğer padişah, 13 no'lu masalda ise yoksul evin
"tavacık" mı çaldırıp kendine mal etmek isteyen bir başkası ....
Masalların bir kısmında önemli rolleri olmasına rağmen çoğunda da ısım
olarak anılıp geçilmiştir. 4, 5 ve 7 no'lu masalları buna örnek verebiliriz.
Padişah masallarının

çoğu bir padişahın ve çocuklarının maceralarıdır.

Bir

masal dışında diğer hiçbir masalda birden çok padişaha rastlanmaz. Sadece 14 no'lu
masalda düğün törenine davet edilen altı padişahtan söz edilir. Bu da bize
tabaka

kahramanlarının

böylesine

önemli

olaylarda

bir araya

üst

gelebildiklerini

gösterir.

b- Padişah Oğulları
Masallarımızda,

saraylılar başlığı altında incelediğimiz

kahramanların

bir

diğeri de padişah oğludur. Bunlar genellikle üç kardeştir. Babalarından izin isteyip
hedefleri peşinden giderler. Çoğu zaman en başarılısı küçük kardeş olur. Büyük
kardeşler kıskanç ve hırslı olurlar. (2 ve 5 no'lu masallar)
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7 no'lu masalda ilk iki padişah oğlu beceriksiz, küçük oğlan ise becerikli
çıkar. Mutlu sona o ulaşır. Kardeşler maddi yönden ne kadar zengin olursa olsunlar
kendi yollarını kendileri

çizmek isterler. Bu yolda verdikleri

mücadeleden

de

yukarıda söylediğimiz gibi küçük kardeş galip çıkar.
"Fislikan Güzeli" adlı masalda padişah oğlu halktan bir kıza aşık olur.
Önceleri kızı aşağılar, onunla alay eder. Kızın güzelliği yanında akıllı da oluşu
padişah oğlunu büyüler. Sonunda kavuşurlar ama bu pek kolay olmaz.
Padişah oğulları da padişahlar gibi bulundukları sosyal mevkinin nimetlerini
kullanan kahramanlardır.

" Küllü Bidda" adlı masalda aradığı kızı bulmak için tüm

askerini seferber eden bir padişah oğlu görüyoruz.
Üst

tabaka

kahramanları

olmalarına

rağmen

halktan

bir

kişiyle

de

evlenebilen padişah oğulları eşlerini çoğu zaman kendileri seçerler. Bu konuda anne
ve babalarının tepkisine rağmen pes etmezler. Bir şekilde onları da razı ederek
sevdikleri kızla evlenirler.

c- Padişah Kızları
Masalların bir kısmında padişahın üç kızından söz edilir. Bazı masallarda
akıllı, ne yaptığını bilen bu kızlar, bazılarında da oldukça saftırlar.
13 no'lu masalda kendi kafalarında

yarattıkları

birtakım olumsuzlukları

olmuş kabul eden ve ağlayıp inleyen üç padişah kızından söz edilir. 14 no'lu
masalda ise evlenecekleri

oğlanları kendilerinin

seçtiğini görüyoruz. Yine ayni

masalda başarılı olan küçük kızın babasıyle girdiği mücadeleye tanık oluyoruz.
Burada dikkat çeken en önemli nokta babasının olumsuz davranışlarına karşın küçük
kızın ona her zaman saygılı oluşudur.
"Sırma Sıra" adlı masalda padişah babalarından çeşitli isteklerde bulunan üç
kız vardır. Büyük kızlar kolay bulunur şeyler isterken küçük kız babasını oldukça
zorlayan bir istekte bulunur.
Padişahın biricik kızı da olsa bazen çok acılar çekebilir. Acılarını anne ve
babasını üzmemek için kendi başına çeken bu tipin en çarpıcı örneğini 28 no'lu
masalda görebiliyoruz.

Bu masalda padişahın üç kızı da devle evlilik yapmıştır.

Masal boyunca yaşadıkları talihsizliklere tanık olduğumuz bu kızlardan küçük olanı
aklı sayesinde kurtulmayı ve mutlu olmayı başarabiliyor.
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ç- Padişah Karısı
Padişahın

rol aldığı masalların çoğunda padişah karısından çok "padişahın

kızları" veya "padişahın oğulları" gibi ifadelere rastladık. Dolayısıyle derlediğimiz
masallardan hareketle padişah karılarının pek önemli rollerinin olmadığını gördük.
Altı masalın sadece birinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bunlara kısaca bakacak
olursak:
1 no'lu masalda "kedicig ve köpecig" doğurmakla suçlanan bir padişah karısı
görüyoruz.

7 ve 13 no'lu masallarda

ise sadece adı geçer. 11 no'lu masalda

yüzüğünü kaybeden ve bulmaya çalışan bir padişah karısından söz edilir. Ancak pek
önemli bir rolü yoktur. "Fislikan

Güzeli" adlı masalda kocasıyla

sefere çıkar.

Oğlunun rahatsızlığı dolayısıyle her anne gibi o da kaygılanır.
8 no'lu masalda diğer masalların tersine önemli bir rol üstlenir. Olayların
akışı içerisinde vefalı, kocasını seven, çocuklarına düşkün, hatta onlar için her şeyi
göze alan bir kişilik sergiler. Uzun bir maceradan

sonra eşine ve çocuklarına

kavuşur.

d- Padişah Anası
Derlediğimiz

masallarda

pek rastlanan bir tip değildir. Ancak

1 no'lu

masalda özellikle anılması gerekir.
Gelinini kıskanan, onun doğan çocuklarını ebe yardımıyla ortadan kaldıran
ve oğlunu karısının "kedicig", "köpecig" doğurduğuna

inandıran kötü kalpli bir

padişah anası vardır.
Gelin kaynana çekişmesinin ezelden beri var olduğu bir gerçektir. Buradaki
masala yansıması da bu gerçekliğin doğal bir yansımasıdır. İlginçtir ki bu çekişmede
öne çıkan karakter kaynana karakteri olmuş, gelin pek silik ve pasif bir kişilik olarak
kalmıştır.

e- Vezir
Vezir tipi padişahın

en yakın yardımcısıdır.

Bazen birbirlerine

yardım

ederler, akıl danışırlar, yol gösterirler. 2 no'lu masalda padişah oğullarının getirdiği
güllerin anlamını yorumlayan ve padişaha yol gösteren bir vezir vardır. 3 no'lu
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Bütün bu kahramanlar içinden çıkılmaz bir durum söz konusu olduğu zaman
üst tabaka kişilerinin yardımına koşan ikinci üçüncü derecede rol alan kişilerdir.
Nerede, nasıl, kiminle yaşadıklarından söz edilmez.

2- Zengin Kişiler
Derlediğimiz masalların sadece ikisinde bu tip kişilerden söz edilir. Öyle
önemli bir rolleri yoktur. Sosyal durumlarını tıpkı padişahlar gibi kendi lehlerinde
kullanırlar.
4 no'lu masalda zengin bir aileden söz edilir. Bu ailenin iki kızı iki oğlu
vardır. Ailenin büyüğü ve idarecisi annedir. Babadan hiç söz edilmez. Zengin
oldukları

için

geri

zekalı

oğullarına

köydeki

yoksul

ama

en

güzel

kızı

alabileceklerini düşünürler. Dünürcülük sırasında oğulları yüzünden başlarından bir
sürü komik olay geçer.
6 no'lu masalda iki kızkardeşin çekişmesi anlatılır. Zengin olan kızkardeş
diğerini kıskanır. Ona çok kötülük yapar. Masalın sonunda cezalandırılır.
Zengin kişiler maddi güçlerine güvenerek, her şeyi elde edebileceklerine
inanırlar. Oysa paranın gücünün çok üstünde bir güç vardır. Bu da iyi yürekliliktir.
Kalbi temiz insanların kim olursa olsun her zaman kazandığına şahit olduk. İster
masallarda olsun, isterse gerçek hayatta olsun bu değişmez.

3- Halk Kesimi
Masallarımızın

önemli

bir

kısmında

halk

tabakasından

kişilere

rastlanmaktadır. Oldukça kalabalık olan bu kahramanlar genellikle yoksul kişilerdir.
Hemen hemen hepsinin de ortak bir ideali vardır. Mutlu ve rahat bir yaşam.
Bazılarında olayın ana kahramanları

olan bu kişiler, bazı masallarda çok küçük

rollerle karşımıza çıkar.
Halktan

kişiler

olarak

adlandırdığımız

sınıflandırmayı uygun gördük.
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bu kahramanları

aşağıdaki

gibi

a- Genç Kızlar
Masallarımızda

adı geçen genç kızlar genellikle güzel ve zeki kızlardır. Bu

nitelikleriyle her zaman girdikleri mücadeleyi kazanmış, mutlu sona ulaşmışlardır.
17 no'lu masalda genç kız padişahın oğluyla girdiği mücadeleyi aklı sayesinde
kazanan güzel bir kızdır. 19 no 'lu masalda üvey annesi ve üvey kızkardeşleri
tarafından istenmeyen bir genç kız örneği görüyoruz. Anacak iyi kalbi ve güzelliği
sayesinde

padişahın

gönlünü kazanmış,

sonunda onunla evlenmiştir.

29 no'lu

masalda da ayni mücadeleyi görüyoruz
26 no'lu masalda yoksul bir ailenin üç kızından söz edilir. Çoğu masalda
olduğu gibi burada da en güzel, en akıllı küçük kızdır. Başarıya ulaşan da o olur.
13 no'lu masalımızda padişahın üç kızı vardır. Kızlar olmayan şeyleri olmuş
kabul edip kendi kendilerine sorun çıkaran aptal diyebileceğimiz

kahramanlardır.

Bunlardan başka masallarda sadece ismi geçen, önemli bir rolü olmayan kızlar da
vardır. 4 no'lu, 18 no'lu, 19 no'lu ve 23 no'lu masalları buna örnek gösterebiliriz.
2 no'lu masalda ceviz, badem ve fıstıktan çıkan genç kızlardan söz edilir.
Bunlar olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan ve padişah oğullarıyla evlenen kızlardır.
Önemli rolleri yoktur. Ayni şekilde 35 no'lu masalda da mersin çekirdeğinden
ortaya çıkan güzel ve akıllı bir genç kız vardır. Bu masaldaki genç kız 2 no'lu
masaldakinin tersine önemli bir rol üstlenmiştir. Sonunda padişahın oğluyla giriştiği
mücadeleyi kazanmış ve onunla evlenmiştir.
Kıskançlığın

tema olarak işlendiği 6 no'lu

masalda ise iki kızkardeşin

çekişmesi konu edilmiştir. Fakir olan kızkardeşin kızı güzel ve akıllı iken, zengin
olanın kızı kötü ve çirkindir.
Görülüyor ki masallarımızda

"genç kız" olarak karşımıza çıkan bu tiplerin

çok azı silik, önemli bir kısmı ise zeka ve güzellikleriyle ön plandadır.

b- Terzi
2 ve 5 no'lu masallarda

adı geçen terzi, padişah oğluna iş veren, onu

koruyan bir pozisyondadır. Masallarda önemli bir rolü yoktur. 15 no'lu masalda ise
sadece adı geçer.
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c- Yaşlı Karı Koca
Masallarımızın
genelde

yoksul

arzuladıkları
yardımıyla

önemli bir kısmında olumlu tipler olarak çizilen bu kişiler,

ve çocuksuzdurlar.

hayata kavuşurlar.
gerçekleşmektedir.

Karşılarına

çıkan

fırsatları

değerlendirip

Bu fırsatlar çoğu zaman olağanüstü

bir gücün

11, 12, 31, 32, 33, 35 no'lu masallarda

bunun

örneklerine rastlıyoruz.
9 no'lu masalda iki kocakarıdan

söz edilir. Olay iyi kalpli kocakarının

etrafında gelişir. Kendisine kedilerin verdiği para ve altınlarla rahat bir yaşama
kavuşur.

Kötü kalpli olan ise cezalandırılır. 20 no'lu masalda yine oğluyla birlikte

yaşayan yoksul bir kocakarı vardır. Masalın sonunda "ag saşlı ihdiyar" ın yardımıyla
rahat ve zengin bir hayata kavuşurlar.
9 no'lu masaldaki kötü kocakarı tipi hariçtüm yaşlı karı kocalar iyi tiplerdir.
Saf ve dürüsttürler.

ç- Üvey Anne
19 no'lu masalda kendi kızlarına gereken ilgiyi gösterirken üvey kızına kötü
davranan olumsuz bir tip olarak çizilmiştir. Yine 29 no'lu masalda da ayni duruma
rastlıyoruz. Burada da kendi kızını öne çıkaran ,onu kayıran; üvey kızına ise binbir
kötülük yapan bir üvey anne örneği var.

d- Çoban
1, 8 ve 22 no'lu masallarda çobanlardan söz edilmiştir. 1 no'lu masalda
karısıyla beraber yaşayan, padişahın çocuklarına

bakıp büyüten ve onları anne

babalarıyla buluşturan olumlu tiplerdir.
8
masalda

no'lu masalda padişahın
ise inatları

inatlaşmanın

yüzünden

çobanından

kısaca söz edilmekte

ölüp giden iki çoban anlatılmaktadır.

insanı ne denli kötü sonuçlara götürebileceği

23 no'lu
Burada

somut bir biçimde

örneklendirilmiştir.

e- Genç Adamlar
Genç adam motifinin en belirgin örnekleri 25 ve 27 no'lu masallarda geçer.
25 no'lu

masalda

annesinin

kötü eğitimi sonucunda
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yanlış yollara düşen bir

delikanlı vardır. Masalda bir insanın çocuk yaşta aldığı eğitimin ne kadar önemli
olduğu vurgulanmaktadır.
27 no'lu masalda yine yoksul halk kesiminden
Bunlar bir papazın yanında hizmetçilik
başarılı olur.

üç kardeşten

söz edilir.

yaparlar. İlk ikisi başarısız, küçüğü ise

22 no'lu masalda çobanların ikişer oğlu olduğundan söz edilmekte,

ayrıntıya girilmemektedir.

20 no'lu masalda fakir bir kadınla oğlundan, 16 no'lu

masalda genç bir adamdan, 3 no'lu masalda ise köy meydanında toplanıp yarışan
gençlerden söz edilmiştir. Bunlar daha çok ikinci üçüncü dereceden kahramanlardır.

f- Papaz (popaz)
Sadece 27 no'lu masalda geçer. Zengin, varlıklı; bir o kadar da kötü bir tiptir.
Çalışanlarına karşı acımasız davranır.

Masallarımızda tüm bu kahramanların yanında çeşitli kesimlerden kişilere de
değinilmektedir. Ancak bunların olay örgüsü içerisinde önemli rolleri yoktur.
1 no'lu masalda padişah anası ile bir olup padişahın çocuklarım kaçıran ve
yalan söyleyen bir ebe, 7 no'lu masalda saf bir kuyumcu ve karısı, 8 no'lu masalda
bir bezirgan,

15 no'lu masalda ne yaptığını bilmeyen üç sersem kişi, 16 no'lu

masalda padişahın kapısına gelen dilenciler, 18 no'lu masalda gece bekçisi, 20 no'lu
masalda hamamcı, 26 no'lu masalda fırıncı ve aşçı, 27 no'lu masalda papazın
tarlalarında çalışan işçiler, 30 no'lu masalda devin elinde tutsak olan esirler, 33
no'lu masalda yaşlı karı kocanın basdellisini yiyen çocuklar, 34 no'lu masalda bir
köylü adamla karısı ve oğlu,

35 no'lu masalda ise padişahla birlikte ava çıkan

adamları ve aşçısı vardır.
Bütün bu tablo bize gösteriyor ki masallarımızda çok geniş bir halk kesimi
vardır. Daha da ileri giderek şunu söyleyebiliriz.
iyisiyle kötüsüyle masallarımıza girmiştir.
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Ülkemizdeki

insanların tümü

B- OLAGANÜSTÜ VARLIKLAR

Derlediğimiz

otuz beş masalda

gördüğümüz

olağanüstü

varlıkları

tüm

özellikleriyle başlıklar altında vermeyi uygun gördük.
1- Dev
Masallarımızda, olağanüstü varlık olarak karşımıza çıkan en önemli tiptir.
Çoğu zaman olumsuz özellikleriyle gördüğümüz dev, çok az masalda da olumlu tip
olarak dikkat çeker.
3 no'lu masalda eşek kellesi kılığındaki delikanlının annesi devdir. Gelinini
kıskanır ve onu zorlu sınavlardan geçirir. Kız tüm zorlukları eşinin de yardımıyla
aşar. Dev anası bunu hazmademez ve masalın sonunda ikisini de yemeğe kalkar.
Buradaki dev oğlunu dahi yemeğe çalışacak kadar kötü ve olumsuz bir tiptir.
5 no'lu masalda padişahın bahçesinde yetişen elmaları yiyen yedi başlı bir
dev vardır. Padişahın üç oğlu bu devi yakalayıp öldürmek için uzun bir maceraya
atılırlar. Ayni dev, su başını tutmakta, köylüye su vermemektedir.
kendisine yemesi için verilen bir kız karşılığında

Her seferinde

köylülere biraz su verirse de

genelde olumsuz bir tiptir.
7 no'lu masalda kapısına gelenleri soyup soğana çeviren, öldüren, kıyıcı bir
dev karısı vardır. Bu dev, güzel kızı sayesinde delikanlıları tuzağa düşürüp önce
soyuyor, sonra da öldürüyor. Dikkat edilirse içerisinde dev olan masalların çoğunda
devin oğlu veya kızı vardır ve bunlar insandır.
14 no'lu masalda kırk bir dev vardır. Biri ormanda tek başına yaşarken
diğerleri ava gitmiştir. Yalnız yaşayan dev padişah kızını kendi kızı zannedip
sahiplenir. Hatta onu ilerleyen zamanda padişahla evlendirir. Diğer kırk dev ise kızı
yemek ister. Bu tek devin dışında kalanlar olumsuz tiplerdir.
Bazı masallarda sürekli şekil değiştiren devlere rastlıyoruz. Bunlardan biri de
28 no'lu

masalda karşımıza

çıkar. Masalda

dev yakışıklı bir oğlandır. Anlatı

boyunca kızın anası kılığına ve dadı kılığına girer. Sonunda tüm gücüne rağmen
insanoğlunun zekası karşısında yenilir.
28 no'lu masaldaki devin bir benzeri 30 no'lu masalda da geçer. Her ikisinde
de mezarlıktan ölü çıkarıp yiyen bu devler olumsuz tiplerdir. Tek fark olarak 28
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no'lu masaldaki dev yakışıklı bir delikanlı görünümündeyken,

30 no'lu masalda

doğrudan dev kılığındadır.
30 no'lu masaldaki devin bir dudağı yeri bir dudağı göğü süpüren bir anası
vardır. Dev anası gelinlerini kıskanır. Bir türlü doymak bilmez. Buradaki dev
annesine çok düşkün, onun bir sözüyle eşini boğazlayıp yiyen bir tiptir. Masalın
sonunda padişahın küçük kızının zekasına teslim olur, yenilir. Yenilmeden önce
padişah kızıyla uzun bir mücadeleye girişir. Önce altından bir tavuk, daha sonra bir
tüfek olur. Maksadı

kızı yakalayıp

yemektir.

İri ve güçlü cüssesine

rağmen

insanoğlunun zekası karşısında başarılı olamaz.
24 no'lu masalda padişahın oğlunu kaçıran bir devden söz edilmiş ayrıntıya
girilmemiştir.
Olağanüstü bir kahraman olarak karşımıza çıkan devlerin,ister iyi ister kötü
olsunlar;

masalın akışına renk kattıkları bir gerçektir. Fiziki güçlerine rağmen,

akılca zayıftırlar.

Çoğu insanlar

gibi düşünür,

insanlar

gibi davranırlar.

Her

seferinde insanoğlunun zekası karşısında yenilmeye mahkumdurlar.

2- Hızır
Masallarımızda hep yaşlı bir adam olarak karşımıza çıkan hızır, olumlu bir
tiptir. Her zaman akıl verici, yol gösterici, iyilik timsalidir.
6 no'lu masalda yoksul aileye yardım eder. Onları arzuladıkları rahat hayata
kavuşturur.

Yalnız bunu yaparken

aile bireylerini

sezdirmeden

sınar. İyilerin

yanındadır. Kötüleri ise cezalandırır.
20 no'lu masalda yoksul bir kadınla oğluna yardım eden hızır, yine ak saçlı
bir ihtiyar kılığındadır.
kızının

istediği

Ayni durumu 24 no'lu masalda da görüyoruz. Padişah,

Sırma Sıra'yı

ararken

bu yaşlı adamın yol göstericiliğinden

yararlanmıştır.
29 no'lu

masalda

öksüz kız Haydi'ye

yol gösteren,

yardım eden bir

ihtiyardan söz edilir. Burada geçen yaşlı adam, diğer masallarda olduğu gibi aslında
hızırdır.
İnsanoğlu ne zaman sıkışsa, ne zaman başı dara düşse, mutlaka yardımına
hızır koşar. Ona yol gösterir, neyi nasıl yapacağını anlatır. Boşuna dememişler: "Kul
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sıkışmayınca

hızır yetişmez."

diye. Ancak şunu da söylemeden

geçemeyeceğiz.

Hızır kimlere yardım edeceğini bilir. Yüreği temiz, iyilik dolu bir insan olmak
hızırdan

yardım

görmenin

ilk

şartıdır.

Aksi

davranışta

bulunanlar

ise

cezalandırılmıştır.

3- Arap
Arap tipi sadece 31 no'lu masalda geçer. Saf ve temiz bir insan olan yoksul
adama

her seferinde

hayatlarını

kolaylaştıran

bıkmadan

usanmadan

bir "Tavacık"

yardım

eder. Yaşlı karı kocaya

verir. "Tavacık"

sihirlidir.

Kendilerine

sunulan bu nimeti iyi kullanan masal kahramanları mutlu bir hayata kavuşurlar.

4- Peri
Sadece bir masalda adı geçer. Tıpkı hızır gibi akıl verici, yol göstericidir. "Üç
Ceviz Güzeli" adlı masalda padişah oğullarına yardım eder.

5-Anka Kuşu
5 no'lu masalda adı anılmamakla beraber Anka kuşunu çağrıştıran bir varlıktan
söz ediliyor. Yavrularını yılandan kurtaran padişah oğlunu yedi kat yer altından
alarak yeryüzüne çıkarmıştır.

6- Diğer Olağanüstü Varlıklar
Olağanüstü varlıkların masallarda olayın akışını kolaylaştıran veya zorlaştıran
rolleri vardır. Devlerin aksine hızır, arap, peri ve anka kuşu olarak adlandırdığımız
bu kahramanlar, insanoğlunun sıkıştığı her durumda yardıma koşarlar. Tıpkı insan
gibi konuşur,
varlıklardan
benekli

insan

gibi davranırlar.

başka 2 no'lu masalda

kediler

görüyoruz.

Başlıklar

altında verdiğimiz

olağanüstü

konuşan kuşlar, 9 no'lu masalda konuşan

Bunlar iyiliğe iyilikle;

kötülüğe

kötülükle

karşılık

verirler.
32 no'lu masalda, masal kahramanı meleklerle karşılaşır. Onların yardımını
reddeder. Sonunda azraille buluşur. Onun da yardımını istemez ve kendi bildiği
yolda gider. Sonunda ne yaparsa yapsın kaderden kaçılamayacağını anlar.
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Tüm bunların yanında masallarımızın

bir kısmında

cansız varlıklara

da

olağanüstülük verildiğini görüyoruz.
2 no'lu masalda padişah oğlu ağaçtan kopardığı üç cevizi kırdığı zaman bu
cevizlerin içinden birbirinden güzel üç kız çıkar. Yine ayni masalda gelinlik sığan
ceviz, badem ve fıstıktan söz edilmiştir.

5 no'lu masalda yine ayni motifi görüyoruz. Burada da ceviz, badem ve
fındık gelinlik sığar.
19 no'lu masalda altın gümüş saçan bir ağaç, 20 no'lu masalda "açıl sofram
açıl!"dendiği

zaman masaları

yemek

donatan

bir "sofra",

21 no'lu masalda

gündüzleri tencere, geceleri güzel bir kız kılığına giren "Tencerecik",

28 no'lu

masalda perisganda (kavanoz) büyüyen bir bit, 31 no'lu masalda yine masaları çeşit
çeşit yemeklerle donatan bir "Tavacık", yine ayni masalda emredildiği zaman adam
döven sihirli bir ip ve tokmak, olağanüstü niteliklerle donatılmış varlıklar olarak
karşımıza çıkar.
3 no'lu masalda eşini arayan kıza dile gelip cevap veren beyaz, mavi ve yeşil
renkli üç dağ vardır.

7- Sonuç
Olağanüstü varlıklar masal boyunca bazen insanoğluna yardım eder, bazen
ise kötülük yaparlar. İnsanla giriştikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdürseler de
yenilmeye mahkumdurlar.
Masalları yaratan insanlardır. Yarattıkları kahramanları her türlü engele karşı
başarılı göstermeleri de çok doğal bir olaydır. Ne türlü olursa olsun masallardaki
olağanüstü yaratıklara onlardan daha güçlü bir rakip göstereceklerdir.

Bu rakip,

onlardan farklı olarak zekasını kullanabilen ve mutluluklara layık olan bir varlıktır.
Bu "insan" dır.

C-HAYVANLAR
Derlediğimiz
Bunların

masalların

çoğunda

çok azı başrol üstlenmiş,

çok çeşitli hayvan adlarına rastladık.

büyük çoğunluğu

anılmıştır.
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ise sadece isim olarak

Masallarda

geçen

hayvanlar

Kıbrıs'ta

yaşamaktadır.

Kiminin

kiminin sütünden, kiminin ise iş gücünden yararlanılmaktadır.

etinden,

Sadece iki masalda

geçen aslan ve kaplan, kıbrıs kültüründe rastlanmayan hayvanlardır. Bu durum bizde
bu hayvanların

adının geçtiği 28 ve 30 no'lu masalların

denizaşırı ülkelerden

dinlendiğini akla getirmektedir.
Kıbrıs insanının çoğunlukla

çiftçi ve çoban oluşu beslediği çok sayıda

hayvanı da masallara sokmasına vesile olmuştur. Biliyoruz ki insanoğlu kendi
yaşantısını,
hayvanları,

gelenek
umutlarını,

ve

göreneklerini,

işini,

yetiştirdiği

kısaca her şeyini masallara

onlarda ulaşır ve gerçek hayatta yapamadıklarını

ürünleri,

yansıtır.

masallarda

beslediği

Ulaşamadıklarına
yapar. Bu yüzden

anlatılarda çok sayıda hayvan adının anılması gerçek hayatın masala yansıması
biçiminde açıklanabilir.
Masallarımızda geçen hayvanları üstlendikleri rollere göre ikiye ayırdık:
1- Baş Kişi Durumunda Olanlar
Hayvanların önemli roller üstlendikleri masalların sayısı üçtür. Bunlar 9, 1 O ve
30 no'lu masallardır.

a-Kedi
9 no'lu masalda paklacığına çıkıp "pakla" toplamak isteyen iyi kalpli
kocakarıya para ve altın veren kediler vardır. Biri benekli, diğeri beyaz, üçüncüsü
ise siyahtır. Bu masalda iyi insanların mutlaka mükafatlandırıldığını,

güzel söz ve

davranışların gönül almada büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Bunun tersi davranışta
bulunanların

cezalandırıldığı

bu

masal,

ıyı

kötü

çatışmasını

çok

güzel

örneklemektedir.

b- Karga
10 no'lu masalın baş kahramanı

"Gargacık"

tır. Masal boyunca her isteğini

azmi ve gayretiyle elde etmesini bilen bir kahramandır.

Gerçek hayatta amacına

ulaşmak için yılmadan uğraşan, kazanma hırsı taşıyan insanları örneklemektedir.
30 no'lu masalda, padişah kızlarına yardım etmeye çalışan bir " Garga" dan
söz edilmiştir.
bildiklerini

Buradaki

anlatacaktır.

"Garga",
Padişah

bir salkım

kızlarının
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ilk

üzüm
ikisi

karşılığında
karganın

bütün

istediğini

yapmadığı için kaybetmişler;

küçük kız ise denilene uyduğu için kazanmıştır.

Masalda, bilen kişileri dinlemek, onların gösterdiği yolda gitmek, her zaman
insanın lehine bir davranış olur, anlayışı ne güzel anlatılmıştır.

2- Diğer hayvanlar
Masalların çoğunda geçen hayvanlar bir olaya bağlı olarak adları geçenlerdir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:

a-At
5, 7, 24, 26, 28 ve 35 no'lu masallarda attan söz edilmektedir.

5 no'lu

masalda padişah oğlu ata binerek düğüne gider. 7 no'lu masalda yine ulaşım aracı
olarak atın kullanıldığını

görüyoruz. 24 no'lu masalda ise atın önüne yemesi için

kemik konmuştur. Ayni motifin benzeri 2 no'lu masalda da vardır. Ancak burada at
yerine eşek kullanılmıştır.
26 no'lu masalda padişahın

atlarının boşanıp ahırdan kaçması anlatılır.

Atların kaçması o denli önemli bir olaydır ki padişah atlarına göz kulak olmayan
karısını boşamaya bile kalkar.
28 no'lu masalda ulaşım aracı olarak yine atların kullanıldığını görüyoruz.
35 no'lu masalda ise atlarıyla ava çıkan padişah oğlundan söz edilir. Tüm bu
masallardan farklı olarak; 1 no'lu masalda at ceza motifinde kullanılmıştır. Gelinine
kötülük eden padişah anasının ayaklarının biri bir ata, diğeri öbür ata bağlanarak
cezalandırılmıştır.
Eşeklerin ünlü olduğu bir ülkede atların adının bu kadar çok geçmesı
düşündürücüdür.

Yakın zamanlara kadar yük ve binek hayvanı olarak kullanılan

Kıbrıs eşekleri oldukça iri ve sağlam yapılı hayvanlardır. Masallarımızda

atın daha

çok kullanılması belki de iri Kıbrıs eşekleri ile görünüşte benzerlik göstermesinden
ve eşeklerle karıştırılmasındandır.

b- Kedi ve Köpek
1 no'lu masalda padişahın doğan çocukları yerine konan" kedicik" ve
"köpecik" vardır. 2 no'lu masalda önüne yemesi için saman konan bir köpekten söz
edilir. 3 no'lu masalda ise yine devin evinde yaşayan kedi ve köpek, 4 no'lu masalda
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kedi, 24 no'lu masalda 2 no'lu masaldaki gibi önünde saman bulunan bir köpek
vardır.
Adı geçen bu hayvanlar, Kıbrıs halkının evlerinde çok sık rastladığımız
hayvanlardır. Hemen hemen her evde bir kedi veya köpek beslenmektedir.

Bunlar

ev halkı gibi evin bir üyesi olarak kabul görür sevilirler. Böylesine sevilen kedi ve
köpeklerin çeşitli masallara yansıması doğal karşılanmalıdır.

c- Kuş
Masallarımızın

bir kısmında cinsi söylenmemekle

beraber kuşlardan

söz

edildiğini görüyoruz. Çoğunlukla olumlu tipler olarak karşımıza çıkarlar.
2 no'lu masalda padişah oğluna yardım eden konuşan kuşlara yer verilmiştir.
5 no'lu masaldaki rolüyle Anka kuşunu çağrıştıran bir kuştan söz edilir.
Zorda kalan masal kahramanını, yavrularına iyilik yaptı diye sırtına alıp yeryüzüne
çıkarır.
6 no'lu masalda kız, kulağına şiş sokulunca kuşa dönüşür. 16 no'lu masalda
minarenin üstünde uçan ve masal kahramanını uzak diyarlara taşıyan bir kuş vardır.
19 no'lu masalda öksüz kıza yardım eden "bir sürü guş" tan bahsedilmiştir.
Geçtiği masalların hemen hepsinde olayın çözümüne yardımcı olan bu kuşlar,
toplam dört masalda da ikinci üçüncü dereceden kahramanlardır.

ç- Eşek
Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan eşeğin, masallarımızda

çok

fazla anılmadığını görüyoruz. Sadece dört masalda adı geçen eşek, daha çok ulaşım
aracı olarak anılmıştır.
2 no'lu masalda önüne yemesi için kemik konulan bir eşek vardır. 6 no'lu
masalda Hızır, eşeğin kuyruğunu kesip kötü kalpli kızın alnına yapıştırır. 13 no'lu
masalda ulaşım aracı olarak anılan eşek, 27 no'lu masalda da ayni roldedir.

d- Keçi
Kıbrıs'ta

çok beslenmesine rağmen adı en az geçen hayvanlardan

keçidir.
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biri de

1 no'lu masalda padişahın kaçırılan çocuklarını dağda süt verip besleyen
keçiler vardır.
23 no'lu masalda birbirini kıskanan ve karşılıklı keçilerini öldürüp köprüden
aşağı atan iki çobanın masalı anlatılmıştır.

e- Güvercin
Sadece 8 no'lu

masalda

geçer. Kalabalığın

uçurduğu

güvercin,

kimin

omuzuna konarsa padişah o olacaktır. Yöre halkının güvercinle ilgili anlattığı şu
anlatıyı da burada aktarmak istiyorum.
Çok eski devirlerde kıyamet kopmuş. Bütün hayvanlar, insnlar dahil, Nuh'un
gemisine doluşmuş. Bu arada gemiye sığınan bir güvercin, bir de yılan varmış. O
fırtınalı havada kimseler yılana yakınlık göstermezken,
altına

alıp ısıtmış.

O günden

bu güne

yılanlar

güvercin onu kanatlarının
hiçbir

surette

güvercinlere

dokurım uyarlarmış.

f- Yılan
Yılan Kıbrıs kültüründe yer alan önemli hayvanlardan

biridir. Genellikle

olumsuz bir tiptir. Buraya aldığımız otuz beş masaldan iki tanesinde geçmektedir.
3 no'lu masalda olay kahramanı dev anasından saklanmak için yılan kılığına
gırer ve sonuçta onu sokarak öldürür. 5 no'lu masalda ise yuvadaki yavruları
yemeğe çalışan bir yılandan bahsedilir.
Yılan adının geçtiği bir diğer masal 9 no'lu masaldır. Burada da kötü kalpli
kocakarının sepetine yılanlar konmuştur. Bu yılanlar kocakarıyı sokup öldürür.

g- Aslan ve kaplan
Aslan ve kaplan adına iki masalda rastlıyoruz. Bunlar her iki masalda da
bulundukları

yerin bekçiliğini yapmaktadır. Her iki masalda da masal kahramanına

yardım ederler.

h- Koç
Sadece 5 no'lu masalda "gara başlı koç" ve "sarı başlı koç" olarak geçer.
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Sarı başlı koça binildiği zaman yedi kat gökyüzüne çıkılıyor. Kara başlı koça
binildiğinde ise yedi kat yeraltına iniliyor.
Görüldüğü

gibi gerçek hayatta

insanoğlu

tarafından

iyi-kötü,

aydınlık

karanlık çatışmasını sembolize eden bu renkler masala da ayni şekilde yansımıştır.

Masallarımızda

geçen bunca hayvan

adının dışında

18 no'lu masalda

"Gurgufa" adıyla bir kertenkeleden söz edilir. 4 no'lu masalda duvarda yuva yapan
arılar vardır. 8 no'lu masalda ölen koyunlara, ineklere, 9 no'lu masalda "mişaro" ve
"gurkudalar" a, 1 O no 'lu masalda "danacık" a, 11 nolu masalda "serçecig" e, 15
no'lu masalda "ölü bir geyik" e, 27 no'lu masalda tarla sürmek için kullanılan bir
çift öküze, 28 no'lu masalda bite, 34 no'lu masalda develere yer verilmiştir.
17 no'lu masalda tavuk kümesinden
pekmez sürer, sonra

bahsedilir. Masal kahramanı sırtına

kümese girip tavuk kanatlarının üstüne yapışmasını sağlar.

Böylece anaç tavuk kılığına girer. 25 no'lu masalda ise delikanlı çaldığı tavuktan
söz eder.

IV. BÖLÜM
Kişileştirme
9 no'lu masalda bakla toplamaya çıkan kocakarı kedilerle karşılaşır. Burada
iyi davranışlar

sergileyen

kocakarıyı

ödüllendiren

kediler,

kötü

davranışlar

sergileyeni de cezalandırmıştır.
Masaldaki kedilerin kişileştirildiğini

görüyoruz. Kendilerine iyi davranan,

hoş sözler söyleyen birinci kocakarıyı altına, paraya boğarlar. Ancak ters davranan ,
kaba konuşan ikinci kocakarıya ayni davranışı göstermezler. Burada ister istemez
akla şu gelir. Gerçek hayatta tüm insanların ayni olduğunu söyleyemeyiz. Kimi hoş
sözlerle karşısındakini kazanmayı başarırken kimi de olduğu gibi görünür. Başkasını
memnun edecek diye yapay davranmaz. İçinden geldiği gibi davranır. Masaldaki
kediler, gerçek hayatta

sürekli pohpohlanmayı

seven, iyi sözlerden

başkasına

tahammül edemeyen kişileri sembolize etmektedir.
1 O no 'lu masalda ise bir "gargacık"tan

söz edilmiştir. Buradaki "Gargacık"

başkalarını kullanmayı seven, en ufak hatayı affetmeyen, inatçı, tuttuğunu koparan
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bir kahramandır.

Gerçek hayatta da bu tip özellikleri taşıyan insanları sembolize

eder.
18 no'lu masaldaki "Gurgufa", konuşmasa da masalın akışını değiştiren kafa
sallamasıyla,

gerçek hayatta oturduğu yerden çevresine hükmeden kişileri anlatıyor.

2 ve 24 no'lu masallarda, önüne yemesi için kemik konan bir eşek ve attan
bahsedilmektedir.
ters durumlardır.

Ayni masallarda köpeğin önüne de ot konmuştur. Bunlar doğaya
İstenmeyen

kabul

görmeyen

şeylerdir.

Eşek,

at ve köpek

önlerindeki yiyecekleri değiştiren kişilere minnet duyarlar. Mutlaka onlara iyilikle
cevap verirler. Gerçek hayatta da bu gibi yanlışlar kabul görmez. Daima doğruyu
yapan alkışlanır.
30 no'lu masalda yine kişileştirilen bir "garga" vardır. Bildiklerini anlatmak
için padişahın kızlarından üzüm ister. İlk iki kız ona üzüm vermez. En küçük kız
üzüm verir ve kargadan

öğrendikleriyle

hayatı değişir. Buradaki

masalda

da

bildiklerini anlatmak için karşısındakinden rüşvet talep eden bir kişilik görüyoruz.
Masallarımızda

kişileştirilen bu kahramanların gerçek hayatta rastladığımız

insanlardan bir farkı yoktur. Hatta bu tiplerin insanlar arasında geçmesi muhtemel
olayları anlattıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

V.BÖLÜM
Masal Kahramanlarının Olağanüstü Yanları
Masalların bir kısmında olağanüstü olay ve kişilerle karşılaşıyoruz. Masalı
masal yapan ve dinleyicinin

en çok ilgilendiği

unsurlardan

biridir bu özellik.

Kulağına sokulan bir iğne veya şişle kuş kılığına giren güzel bir kız, yakışıklı bir
delikanlı

iken deve dönüşen

bir kahraman

her zaman

dinleyicinin

dikkatini

çekmiştir.
2 no'lu masalımızda cevizlerden çıkan üç güzel kız vardır. Bunlar teker teker
padişahın

oğullarıyla

evlenir.

3 no'lu masalda

ise eşek kellesi kılığında

bir

delikanlıdan söz edilir. Bu delikanlı büyülü olduğu için, gündüz eşek kellesi gece ise
normal insan kılığındadır.
6 no'lu masalda

fakir ama güzel ve akıllı bir kız, vezirin

oğluyla

evlenecektir. Kına gecesi kızın kötü kalpli teyzesi gelir ve kulağına bir şiş sokarak
kızı kuşa çevirir. 19 no'lu masalda ise annesinin mezarında dua eden bir genç kız
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var. Üvey annesi ve üvey kızkardeşleri tarafından istenmemektedir. Dar zamanında
annesinin mezarına gidip dua eder. Onun bu duasıyla mezar açılır ve içinden güzel
elbiseler, at ve araba çıkar.
21 no'lu masalda,
kahramanımız

geceleri

kız gündüzleri

tencere

kılığında

olan bir

vardır. Masalın sonunda kocasına kavuşur ve mutlu olur. 28 no'lu

masalda yakışıklı delikanlının silkinerek dev olması, masalın akışı içerisinde yine
ayni kahramanın sevdiği kızın annesi kılığına girmesi, daha sonra kızın babası ve
dadısı olması olağanüstü durumlardır.
30 no'lu masalda yine olağanüstü bir kahramanımız

vardır. Dev. Masalın

sonunda altından bir tavuk kılığına girer. Amacına ulaşma yolunda tüfek olur.
Ancak ne yaparsa yapsın, insanoğlunun zekasıyla yarışamaz ve sonunda kaybeden o
olur. 31 no'lu masalda yer altından çıkan "Arap" yaşlı karı kocaya bir "tavacıg"
verir. "Tavacıg" istenildiği zaman her tarafı yemeklerle donatabilen olağanüstü bir
özelliğe sahiptir. 35 no'lu masalda da olağanüstü bir şekilde ortaya çıkıp yine ayni
şekilde kaybolan

bir kız vardır. Mersin çekirdeğinden

çıkan bu kız sonunda

padişahın oğluyla evlenmeyi başarır.
Başta da söylediğim

gibi olağanüstülüklerle

donatılmış

bu kahramanlar,

anlatılara masal rengi veren en önemli öğelerdir. İnsan bu tip masalları dinlerken "
nasıl olur?", "Hayret!" gibi soru ve nidalarla irkilir. Elinde olmadan kısa bir an bile
olsa kendini masal diyarlarına bırakır. O muhteşem kahramanlarla kötüleri kovalar,
iyilerin yanında olur.
Masallarımızda

geçen kişilerin

olağanüstü

yanları aşağıda daha detaylı

olarak verilmiştir:

1- Üç Ceviz Güzeli ( 2 no'lu masal)
Padişahın

oğulları Üç Ceviz Güzeli'nin

peşine düşer. Bunlar bir ceviz

ağacının üzerinde bulunan üç küçük cevizdir. Olağanüstü tarafı ise cevizler kırıldığı
zaman içlerinden güzel birer kızın çıkmasıdır. Padişah oğulları birer kız alır. Ancak
dönerken küçük oğlan hileyle su kuyusunda bırakılır. Bu arada küçük kız, padişahın
küçük oğluna içinde gelinlik olan bir ceviz, bir badem, bir de fıstık verir. Olayların
gelişimi

içerisinde

küçük

oğlan

kendisine

gelinlikleri çıkararak düğün evine gönderir.
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verilen

bu yemişlerden

istenilen

Masalda; yukarıda da belirttiğimiz
kızların gelinliklerinin

gibi cevizlerden

kızların çıkması, bu

cevize, bademe ve fıstığa sığması olağanüstü

Küçük oğlanın bu olağanüstülükleri

ortaya çıkarması ise kendisinin

yanlardır.
olağanüstü

yeteneklerini gösterir.
Çoğu masalda görüldüğü gibi masal kahramanları

içinde padişahın küçük

oğlunun başarılı olması dikkat çekicidir.

2- Yeşil Melek ( 3 no'lu masal)
Masalda bir vezirin üç kızı vardır. Kızlardan küçüğü

kendi şansına düşen

eşek kellesi kılığındaki bir delikanlıyla evlenmek zorunda kalır. Ancak eşek kellesi
büyü sonucu bu kılığa girmiş oldukça yakışıklı bir dev oğludur. Geceleri insan,
gündüzleri ise eşek kellesi biçimindedir.
Masalın sonunda dev anasının kötülüklerinden

kaçmak isteyen delikanlı,

şekil değiştirerek yılan, karısı da "gabag" kılığına girer. Dev karısının ölümü üzerine
büyü bozulur ve delikanlı hep insan olarak hayatına devam eder.

3- İki Gızgardaş ( 6 no'lu masal)
6 no'lu masalda iyi kızkardeş ile kötü kızkardeş çatışması anlatılır. Kötü
olan, sürekli kötülükler yapan ve kızkardeşi ile çocuklarının hayatını zorlaştıran bir
tiptir.
Masalda iyi kalpli kızkardeşin

karşısına

çıkan yaşlı adamın (hızır) boş

küpleri yağ, bal ve un doldurması; kötü kızkardeşin kızını akan suya batırıp kapkara
yapması, yine ayni kızın alnına eşek kuyruğu yapıştırıp onu cezalandırması

yaşlı

adamın olağanüstü yanlarıdır.
Ayni masalda kötü teyzenin iyi kalpli kızın kulağına şiş sokup kızı kuşa
çevirmesi de olağanüstü yanlardan biridir.

4-Küllü Bidda ( 19 no'lu masal)
Üvey anne motifi masallarda genellikle olumsuz olarak çizilmiştir. Buradaki
masalda da üvey kızına kötü davranan,

onu kıskanan ve kendi kızlarını

öne

çıkarmaya çalışan bir tiptir. Masalda geçen Küllü Bidda sürekli küllerin içinde
yatan, bakımsız,

pis zavallı bir kızdır. Padişahın
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verdiği balolara

götürülmez.

Aslında o da bu balolara gidip eğlenmek ister. Sonuçta olağanüstü özelliklerini
kullanarak amacına ulaşır.
Önce annesinin mezarındaki ağaçla konuşur. Ağaç ona altın gümüş saçar.
Annesinin mezarının yarılmasıyla içinden güzel elbiseler, at ve araba çıkar. Öksüz
kız tüm bu imkanları kullanarak padişahın dikkatini çeker. Onun gönlünü kazanır ve
sonunda onunla evlenip mutluluğa kavuşur.

5- Tencerecik ( 21 no'lu masal)
Bu masalda "Tencerecik" kılığındaki masal kahramanı aslında güzel bir kızdır.
Çocukları olmayan bir padişah ailesinin kızıdır. Gündüzleri tencere, geceleri insan
kılığındadır. Padişahın gönlünü kazanır ve onunla evlenir. Oldukça zahmetli günler
geçirir ama sonunda eşine kavuşup mutlu olur.

6- Padişahın Gızı ( 28 no'lu masal)
Başka masallarda da gördüğümüz gibi; masal kahramanının olduğundan başka
görünme, aslını saklama durumu burada da vardır. Padişahın

kızıyla evlenen

yakışıklı bir delikanlı vardır. Bu delikanlı aslında bir devdir. Dev gibi davranacağı
zaman silkinerek "dev" olur. İnsan gibi davranacağı

zaman ise yine silkinerek

"insan" olur.
Masalda geçen bu delikanlının sürekli kılık değiştirmesi, mezardan ölü çıkarıp
yemesi, masalın akışı içerisinde önce kızın annesi, sonra babası ve dadısı kılığına
girmesi olağanüstü yanlarıdır.

7- Padişahın Üç Gızı ( 30 no'lu masal)
30 no'lu masalda, masal kahramanı bir devdir. Kılık değiştirme gibi bir
durumu yoktur. Padişah bol altın ve para getirdiği için büyük kızını bu deve verir.
Dev kızı alıp annesinin yanına kendi evine götürür. Daha sonra annesini memnun
edemedi diye kızı öldürüp yer. Ayni durum ortanca kardeşte de yaşanır. Sıra küçük
kıza gelince iş değişir. Bir karganın da yardımıyla küçük kız bu zorlu sınavı geçer
ve kurtulur.
Kız karganın dediklerine

göre hareket eder. Devle anasının uyuduğu bir

sırada evdeki tüm esirleri kurtarır, kendini de esirlerin yardımıyla bir sandığa
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kilitler. Sandık denize atılır. Bir süre sonra başka bir ülkenin padişahı tarafından
bulunan sandık açılır ve kurtarılır. Kız bu sefer de kendisini kurtaran bu padişahla
evlenir. Öte yandan dev, kendisine oynanan oyunun farkına varır ve kızın peşine
düşer. Önce altın bir tavuk, daha sonra bir tüfek olur. Padişahın sarayına girer ve
öcünü almaya çalışır.
Sürekli şekil değiştirip amacına ulaşmaya çalışan bu dev, küçük kızın zekası
karşısında yenilir.
Gerçek hayatta olduğu gibi buradaki masalda da salt fizik gücün başarılı
olmak için yeterli

olmadığı;

en büyük

gücün akıl olduğu temasına

parmak

basılmıştır.

8- Tavacıg ( 31 no'lu masal)
Bazı masallarda tek ve değişmez bir gerçek vardır. Kişi eğer iyi kalpli temiz
bir insansa mutlaka başarıya ulaşır. Hayatını kolaylaştıran birileri çıkar karşısına ve
ona yardım eder."Tavacık"
"Arap"vardır.

adlı masalda da yaşlı karı kocaya yardım eden bir

Arap yeraltından çıkan bir kahraman olarak olağanüstü bir özellik

taşımaktadır.
Kendi halinde yaşayıp giden yoksul karı kocaya önce altın daha sonra her
tarafı yemeklerle donatan bir "Tavacık" verir. Ancak bu nimetleri gören padişah
sihirli "Tavacıg" ı çaldırır. Burada Arab'ın yeniden sahneye çıktığını görüyoruz.
Yaşlı adama bir ip ve bir topuz verir. Bu ip ve topuz emredildiği zaman istenilen
kişiyi döve bilecektir. Yoksul adam kaptırdığı "Tavacık" ı bu şekilde geri alır.
Bazı insanlar eldeki zenginliğini bir başkasıyla paylaşmak, başkalarını da
mutlu etmek ister. Karşısındaki insanların ne düşüneceklerini, nasıl davranacaklarını
kestiremez.

Oysa dünyada

kıskançlık

denilen

büyük bir hastalık

vardır.

Alt

tabakadan bir insanın büyük imkanlara sahip olması üst tabaka kahramanlarını pek
memnun edecek şeyler değildir. Bu yüzden bulundukları
sayarak adice davranabilirler.

Ancak şu unutulmamalıdır.

bulur.

140

sosyal mevkiyi hiçe
Hak her zaman yerini

9- Mersin Çekirdeği Çocuk ( 35 no'lu masal)
Masalda çocukları olmayan bir padişah ailesi var. Tanrı 'ya o kadar çok
yalvarırlar ki doğacak çocuklarının bir "mersin çekirdeği" olmasına bile razıdırlar.
Dilekleri kabul olunur. Bir zaman sonra bir "garga" bu çocuğu çalar ve kayalık bir
yerde düşürür. Mersin çekirdeğinin düştüğü yerde bir mersin ağacı biter. Buradan
çıkan kız göreni büyüleyen bir güzelliğe sahiptir. İstediği zaman kaybolup istediği
zaman ortaya çıkabilmektedir. Masal boyunca kendisine aşık olan padişah oğluyla
türlü sıkıntılar yaşar. Sonuçta bir araya gelir, mutlu olurlar.
Mutluluğun elde edilmesi öyle kolay değildir. Zahmet ister, uğraşmak ister.
Bir takım sıkıntılardan sonra ulaşılan başarı ve mutlulukların bir değeri olur.

VI. BÖLÜM

Masallarda Halk Kavramı
Derlediğimiz
görüyoruz.

masallarda

Masalların

yarısına

saraylıların
yakın

yanı sıra geniş bir de halk kesimi

kısmında

halktan

kişiler

önemli

roller

üstlenmiştir.
6 no'lu masalda iki kızkardeş ve kızları, 9 no'lu masalda yaşlı bir kadın, 11
no'lu masalda yaşlı karı koca, 12 no'lu masalda yine bir yaşlı karı koca, 15 no'lu
masalda üç sersem tip, 18 no'lu masalda yoksul bir adam ve kızları, 20 no'lu
masalda yaşlı bir kadın ve oğlu, 22 no'lu masalda yine halktan bir karı koca, 23
no'lu masalda birbiri ile didişen iki çoban, 25 no'lu masalda bir anne ve oğlu, 27
no'lu masalda popazın tarlalarında çalışan hizmekarlar,

29 no'lu masalda üvey

annesi yüzünden mutsuz olan genç kız, 31 no'lu masalda yine yaşlı bir karı koca, 32
no'lu masalda ecelinden kaçmaya çalışan bir adam, 33 no'lu masalda yaşlı ve
yoksul karı koca, 34 no'lu masalda ise karısını ve oğlunu bırakıp gurbete çıkan bir
adam.
Tüm bu tablo bize şunu gösteriyor. Masallara yansıyan halk kesimi hiç de
küçümsenecek gibi değil. Bu insanlar bazı masallarda yüksek tabakadan kişilerle de
evlilik yapabilmektedir.
çalışkanlıklarıyla

Bazıları güzellik ve zekalarıyla, bazıları da güzellik ve

istediklerine kavuşabilmektedir.
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17 no'lu masalda padişah oğlu

halktan bir kişi olan Fislikan Güzeli ile ,yine 26 no'lu masalda padişah yoksul
adamın küçük kızı ile evlenmiştir.
Adını andığımız masalların dışında kalanlarda ise halk tabakasının önemli
bir rolü yoktur.
İster baş kahraman,

ister ikinci dereceden

kahramanlar

olsun tüm bu

kalabalık kesim iyi ve doğruyu temsil etmeleri bakımından kayda değer tiplerdir.

VII. BÖLÜM
MOTİFLER
Motif, masallarda kalıplaşmış küçük olayları anlatır. Müziğin motifleri nasıl
sesler ise anlatmaya dayalı ürünlerin de bu küçük olay kalıplarıdır. Örneğin: kılık
değiştirerek saklanma, ok atarak eş seçme gibi ...
Bu olayların bazıları gerçek yaşamdan alınmış, bazıları ise hayal ürünüdür.
Ancak her iki türlüsü de anlatmaya dayalı ürünlerin örgüsü içine girince kalıplaşmış
olay veya bir başka deyişle "motif' olmuştur.
Motifler çoğu kez söylendikleri yörenin özelliklerini yansıtırlar. Bu durum
gerçek yaşamın halk ürünlerine yansımasından başka bir şey değildir.
Derlediğimiz masallarda geçen motifleri, anlattıkları olayların niteliğine göre
sınıflamaya çalıştık.

1- Eş Seçme ve Evlenmeyle İlgili Motifler
Derlediğimiz masalların çoğunda eş seçmenin tek yanlı olduğunu görüyoruz. Bu
tip masallarda padişah oğlu, sosyal sınıfı ne olursa olsun, görüp beğendiği kızla
evlenmek ister ve evlenir de. Kızın bu konuda fikir beyan etme yetkisi yoktur.
Ü st tabaka kahramanlarının

eş seçerken dikkat ettikleri iki nokta vardır.

Birincisi, seçtikleri kızın güzel olması, ikincisi ise akıllı ve becerikli olması.
Masallarımıza

tek tek bakacak olursak eş seçme ve evlenme motifinin şu

biçimlerde karşımıza çıktığını görürüz.
2 no'lu masalda padişahın üç oğlu vardır ve bu oğullar üç ayrı cevizden
çıkan kızlara aşık olur. Burada büyük oğlan ilk cevizden çıkan kızla, ortanca oğlan
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ikinci cevizden çıkan kızla, küçük oğlan ise son cevizden çıkan kızla evlenir.
Olayların

akışı içinde küçük oğlan kardeşleri

bırakılır. Uzun süren maceralardan

tarafından

ipi kesilerek

kuyuda

sonra babasının sarayına döner. Üstünde eski

püskü elbiseler vardır. Tanınmayacak

haldedir. Bu arada küçük kız, evleneceği

kişiyi seçmek için ok atmaktadır. Üç defa tekrarlamasına rağmen ok her seferinde
padişahın küçük oğluna vurur. Delikanlının üstü başı yıkanıp temizlenir ve kızla
evlendirilir. Masalın sonunda gerçekler ortaya çıkar. Küçük oğlan kızla evlenir,
padişahın tahtına oturur, diğerleri ise cezalandırılır.
3 no'lu masalda da ok atarak yapılan eş seçme motifini görüyoruz. Ancak
buradaki masalda ok atıp eş seçen, vezirin kızlarıdır. Bu şekilde yapılan eş seçme,
bir yerde "ne çıkarsa bahtıma" anlayışının bir göstergesidir.
4 no'lu masalda gördüğümüz

eş seçme motifi gerçek hayatta da çok sık

rastladığımız bir anlayışın örneğidir. Çok eski dönemlerde bu şekilde eş seçmenin
var olduğu kabul edilen bir gerçektir. Ü st tabaka kahramanları çok zengin oldukları
için istedikleri kızı alabilecek durumdadırlar. Akıllı olsun olmasın, paranın hatırına
kızlarını böyle kişilerle evlendiren aileler de vardır. İşin ilginç yanı günümüzde de
böyle evliliklere

rastlamış

olmamızdır.

Çeşitli bölümlerde

ifade ettiğimiz

gibi

masallar, gerçek hayatın yansıdığı en önemli ürünlerdir ve bu gerçekleri masallarda
görmek bizi şaşırtmamaktadır.
"Dirime"

adlı masalımızda

akıl yönünden yetersiz, zengin bir delikanlı

vardır. Evlenmek isteyince ailesi ona köyün en güzel kızını almaya kalkar. Onlara
göre kız fakir olduğu için bu teklifi kabul edecektir.

Masal boyunca oğlanın

sakarlıkları bir zincir gibi uzar gider. Sonunda kızla evlenemez ve köyüne döner.
5 no'lu masalda yedi başlı devin peşine düşen üç padişah oğlu, rastladıkları
bir kocakarının kızlarıyla evlenirler. 2 no'lu masalda olduğu gibi büyük kardeşler ipi
keserek küçük kardeşi kuyuda bırakırlar. Masalın sonunda büyük kardeş büyük
kızla, ortanca kardeş ortanca kızla, küçük kardeş ise küçük kızla evlenir. Masalda
kırk gün kırk gece süren düğünden de söz edilir.
Eş seçiminde tek taraflı seçimin söz konusu olduğu bu motif "İki Gızgardaş"
adlı masalda da da vardır. Burada vezirin oğlu iyi kalpli kızkardeşin kızını görüp
beğenir. Onunla evlenmek ister. Delikanlının

kızı seçerken göz önüne aldığı en

önemli değer ölçüsü, kızın güzel ve akıllı oluşudur.
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7 no'lu masalda eş olarak seçilen kadının evli olması, seçen tarafından bir
engel olarak görülmemektedir.

Masalda eşlerini seçmek için yollara düşen üç

padişah oğlu vardır. İlk iki kardeş yanlış seçim yapar ve birtakım talihsizliklere
uğrayıp öldürülürler.
Daha

sonra

Küçük oğlan açıkgöz davranıp tuzağa düşmekten kurtulur.

eş olarak

seçtiği

kadın

ise başkasıyla

evlidir.

Delikanlı

bunu

önemsemez. Çeşitli oyunlarla kadının gönlünü kazanır ve onunla kaçarak evlenir.
Gerçek hayatta da rastlanan

bu gibi eş seçme olayları pek onaylanan

hareketler değildir. Ancak toplumda kabul görmeyen bu tip olayların yaşandığı da
bir gerçektir.
13 no'lu masalda bir düğün ve gelinden söz edilir. Ancak detaylı bilgi
verilmez. 14 no'lu masalda 3 no'lu masaldaki gibi padişah kızları evlenecekleri
kişileri kendileri seçerler. 16 no'lu masalın sonunda padişah, genç kızın aklına ve
güzelliğine hayran olup onunla evlenir.
İster kız ister oğlan tarafı olsun, tek taraflı eş seçimlerinin olduğu masallarda
daima zengin ve güçlü olan istediği eşi seçebilmektedir.
17 ve 35 no'lu masallarda masal kahramanları

görünce birbirlerine

aşık

olmuşlardır. Yine de masal boyunca birbirlerine karşılıklı acılar çektirmiş, bir yerde
aşkın

insanlara

acı

çektirdiğini,

hatta

aşk

acısıyla

imtihan

edildiklerini

göstermişlerdir. 17 no'lu masalda padişah oğlu yoksul bir kız olan "Fislikan Güzeli"
ne aşık olmuş, uzun süre bunu itiraf edememiştir. Sonunda evlenmiş olsalar bile
uzun süren bir sınama döneminden geçmek zorunda da kalmışlardır. Bu evliliğe
önceleri padişahın

karşı çıktığını daha sonra ise oğlunun mutluluğu

için razı

olduğunu gördük.
Birebir olmasa bile benzer durumu 35 no'lu masalda da gördük. Burada
padişah oğlu mersin çekirdeğinden çıkan güzel bir kıza aşık olmuştur. Masalın akışı
içerisinde ikisi arasında uzun süren bir inatlaşma yaşanır. Sonunda evlenip mutlu
olurlar.
19 no'lu masalda da tek taraflı bir eş seçme motifiyle karşılaşıyoruz. Padişah
oğlu sarayında verdiği baloda karşılaştığı güzel bir kıza aşık olur. Aslında bu kız
tüm günlerini küllerin içinde geçiren, öksüz, pasaklı, üvey annesi ve kardeşleri
tarafından

istenmeyen

hor görülen biridir. Bir takım olağanüstülükler

sonucu

bakımlı güzel bir kız olarak padişahın verdiği baloya gider, oradan dönerken
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ayakkabısının

tekini düşürür. Uzun aramalardan

sonra ayakkabının

bu kıza ait

olduğu ortaya çıkar ve padişahla evlenir. Masallarda çok sık rastladığımız "kırk gün
kırk gece düğün" motifi bu masalda da geçmektedir.
21 no'lu masalda gündüzleri "Tencerecik" geceleri güzel bir kız olan masal
kahramanı padişah oğluyla evlenir. Buradaki masalda da padişah oğlunun kızı görüp
sevmesi ve onunla evlenmesi söz konusudur.
24 no'lu masalda padişahın kızı sefere çıkan babasından "Sırma Sıra" yı ister. Bu
oldukça yakışıklı bir delikanlıdır.

Yıllar önce bir dev tarafından

kaçırılmıştır.

Padişah kızının isteğini yerine getirmek için delikanlıyı devin elinden kurtarır ve
kızına getirir.
26 no'lu masalda padişah, fakir adamın kızlarını istedikleriyle

evlendirir.

Güzel ve akıllı olan en küçük kızla da kendi evlenir.
28 no'lu masalda padişah, kavanozda büyüyen bir biti öldürür ve derisini
yüzer. Bu derinin ne olduğunu bilen, kızıyla evlenecektir. Damat adayının kimliği
önemli

değildir.

Önemli

olan sorulan

soruyu doğru cevaplamasıdır.

Nitekim

yakışıklı bir delikanlı olarak yarışmaya katılan masal kahramanı aslında bir devdir.
Padişah kızı evlendiği bu kişinin gerçek kimliği ile tanışınca uzun süren sıkıntılar
yaşayacaktır. Burada dış görünüşün bazen insanları aldattığı ve mutsuzluklara neden
olduğu tezini de buluyoruz.
30 no'lu masalda padişah, kızını bile bile zengin bir devle evlendirir. Masal
olağanüstü

varlıklarla

yapılan

evliliğe

güzel bir örnektir.

İki farklı varlığın

evliliğinin uzun sürmeyeceği de bir gerçektir. Tıpkı iki farklı karakterin yaptığı
evlilkler gibi. İlginç olan ise baba konumundaki padişahın para hatırına kızını deve
verebilmesidir.

Masalın sonunda evinden kaçan kız, bir padişahla karşılaşır ve

onunla evlenir.
Görüleceği üzere masallarımızın
tabaka kahramanlarının

çoğunda göze çarpan en önemli nokta üst

eş seçiminde tek söz sahibi olduklarıdır. Genel olarak da

evlenecek kişiler bekardır. Kendilerine sevebilecekleri uygun eşler aramaktadırlar.
Sadece 29 no'lu masalda tek çocuğuyla dul kalan bir adam,kızına bakması için bir
başka dul kadınla evlenmiştir.
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Eş seçip evlenmenin önemli bir sosyal olay olduğu su götürmez bir gerçektir.
Gerçek hayatta olabildiğince

önemsenen

bu olay, ayni biçimde masallarda

da

önemini korumuştur.

2- Üreme ve Türeme ile ilgili Motifler
Üreme ve türeme ile ilgili motiflerin genelde olağanüstü motifler olduğunu
söyleyebiliriz.
2 no'lu masalda cevizlerden çıkan üç güzel kız vardır. Bunlar kırıldıkça her
birinden bir kız çıkar ve padişahın oğullarıyla evlenirler.
21 no'lu masalda çocukları olmayan bir padişah ailesine Tanrı, "Tencerecik"
kılığında bir evlat verir. Bu, olağanüstü nitelikleri olan bir kahramandır.

Geceleri

güzel bir kıza dönüşebilmektedir.
35 no'lu masalda yine çocukları olmayan bir aile vardır. Tanrı'ya

bir

çocukları olması için yalvarırlar. Sonunda mersin çekirdeğinden bir çocukları olur.

3- Gurbet Motifleri
Bu motiflerin çoğu olayların çıkış noktasında bulunur. 2, 5 ve 7 no'lu masallarda
padişah oğullarının maceracı kimlikleriyle karşımıza çıktıklarını görüyoruz.
2 no'lu masalda "Üç ceviz Güzeli" ni bulmak için yollara düşen bu kişiler, 5
no'lu masalda padişahın bahçesindeki elmaları yiyen devin ardından gitmişlerdir. 7
no'lu masalda ise anne ve babalarını yitiren padişah oğulları kısmetlerini aramak
için yola çıkarlar.
Üç ayrı masalda; üç ayrı padişah oğulları da olsalar sonuçta aranana küçük
oğlan ulaşmıştır.

Büyük kardeşler

her üç masalda

da kıskanç

ve beceriksiz

kişilikleriyle ikinci planda kalmışlardır.
8 no'lu masalda başlarına gelen tatsız olaylardan sonra mekan değiştirmeğe
karar veren bir padişah ve karısı vardır. Bu yüzden gurbete düşerler.
13 no'lu masalda kendi kızlarının deliliğinden usanıp daha akıllı birilerini
bulmak ümidiyle yollara düşen bir padişah vardır. 16 no'lu masalda bir takım
gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla sürekli seyahat eden bir padişah ve adamlarını,
24 no'lu masalda ise detay verilmemekle beraber sefere çıkan bir başka padişahı
görüyoruz.
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Üst tabaka kahramanlarından en önemlisi olan padişah tipinin yanı sıra

halktan kahramanların da çeşitli nedenlerle gurbete çıktıklarını söyleyebiliriz.

27 no'lu masalda işsiz üç kardeş vardır. Bunlar iş bulmak maksadıyla gurbete
çıkarlar. 30 no'lu masalda padişahın kızıyla evlenen dev, kendi memleketine
annesinin yanına dönmek için yolculuk yapar.
32 no'lu masalda çıkılan gurbet diğer masallardan apayrı bir özellik
taşımaktadır. Masal kahramanı, yedi yaşına gelen oğluna isim bulmak amacıyla
gurbete düşer.
Son olarak, 34 no'lu masalda köylü adam yurt dışına gider. Geç gelmesi
durumunda karısının bir başkasıyla evlenmesini söyler. İlk başta gurbete çıkış
nedeni belirtilmeyen bu adamın daha sonra çalışmak için yolculuk yaptığı
sezdiriliyor.
4- Zenginleşme Motifleri
Masallarımızda geçen zenginleşme motiflerinin çoğu genellikle tılsımlı bir
varlığa bağlıdır. Bu tılsım bazen bir "Sofra" da, bazen inci elmas döken bir ağaçta,
bazen de her yeri çeşit çeşit yemeklerle donatan bir "Tavacık" tadır. Kahramanları
padişah, padişah oğulları veya vezir gibi üst tabaka kişileri olan masallarda
zenginleşme motflerine doğal olarak az rastladık. Bu tip motifler daha çok
kahramanları yoksul ve halktan kişiler olan masallarda görülmektedir.
6 no'lu masalda iki kızkardeşten biri zengin, diğeri ise yoksuldur. Yoksul
olan iyi yürekli, zengin olan kıskanç ve kötü yüreklidir. Masalda; Hızır'ın

da

yardımıyla iyi yürekli yoksul kızkardeş yokluktan varlığa kavuşur, kızını da vezirin
oğluyla evlendirerek mutlu olur.
8 no'lu masalda malını mülkünü kaybeden bir padişahın çektiği uzun
sıkıntılardan sonra yeniden sosyal statüsüne ve varlığına kavuştuğunu görüyoruz.
Masal boyunca karısını çocuklarını ve mal varlığını kaybeden bu padişah, bir başka
ülkenin padişahı olarak yitirdiklerine yeniden kavuşur. Masalda, padişahlarını
kaybeden bir memlekette yeni bir padişah seçilecektir. Bu seçim oldukça ilgi
çekicidir. Uçurulan bir güvercin kimin omuzuna konarsa padişah o olacaktır.
Güvercin tesadüfen oradan geçen masal kahramanımızın omuzuna konar. Bu
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duruma önce itiraz edilir. Ancak güvercin ısrarla ayni yere konmaya devam eder.
Böylelikle çeşitli sebeplerle her şeyini yitiren padişah, tekrar bir başka ülkenin
padişahı 'olur. Hem ailesine hem de varlığına kavuşur.

9 no'lu masalda iyi yürekli yoksul kocakarıya kediler sepet dolusu altın ve
para verirler. Kocakarı bu şekilde zengin olur, rahata erer.
11 no'lu masalda yine yoksul bir karı koca vardır. Buradaki masalda kadının
kocasını iş bulma konusunda teşvik etmesi, zaman zaman akıllı fikirler ileri sürüp
eşinin yanında olması, biraz da şansının yardım etmesi sonucunda bol paraya
kavuşmaları dikkat çekicidir.
18 no'lu masalda, masal kahramanları tamamıyla şansa bağlı olarak
zenginleşirler. Gurgufamn üzerinde oturduğu taş tesadüfen ikiye bölünür ve altından
altınla para dolu bir küp çıkar. Masal kahramanları böylece bol paraya kavuşur.
"Küllü Bidda" adlı masalda öksüz kız annesinin mezarına ektiği sihirli
ağacın döktüğü altınlar ve gümüşler sayesinde zengin olur. Ayrıca annesinin
mucizevi bir şekilde açılan mezarından çıkan atlı araba ve güzel elbiselerle
padişahın verdiği baloya gider. Bütün bu olağanüstülükler sonucunda padişahın oğlu
ile evlenip huzur ve mutluluğa kavuşur.
20 no'lu masalda yoksul kadın ve oğlu kendilerine verilen bir "Sofra" , 31
no'lu masalda ise yaşlı karı koca sihirli bir "Tavacık" sayesinde zengin olup rahata
kavuşurlar. Adını andığımız her iki masalda da "Sofra" ve "Tavacık" istenildiği
zaman her yeri çeşit çeşit yemeklerle donatabilmektedir. 21 no'lu masalda aynisi
olmasa bile benzer bir durum görüyoruz. Bu masalda da yoksul karı koca
"Tencerecik" yardımıyla karınlarını doyurabilmektedirler.
26 no'lu masalda yoksul adamın ilk iki kızı padişahın sarayından kişilerle,
küçük kızı da padişahla evlenip zengin olur.
34 no'lu masalda iş için gurbete giden köylü adam, develerin üstünde
unutulan torbayı açar. Torbanın içi para doludur. Adam sürpriz biçimde bulduğu bu
parayla hem oğlunu okutur hem de zengin olur.
Yukarıda andığımız tüm bu masallarda alın teriyle kazanılan para yerine
mucizevi bir şekilde elde edilen zenginlikler söz konusudur. Zenginleşen
kahramanlar ise iyi kalpli, dürüst ve temiz insanlardır. Bu da tüm bu iyi karakterli
insanların Tanrı tarafından ödüllendirildiğini akla getirmektedir.
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5- Felaket Motifleri
Felaket motifleri masallarda geçen en ilgi çekici motiflerdendir. Bu motifler
olayları düğümler ve dinleyicinin ilgisini kamçılar.
1 no'lu masalda padişahın doğan çocuklarının yerine kedi ve köpek konması
önemli bir felaket motifidir. Gerçek hayatta da gözden düşürmeye
insanlar

için

hoşa

yanlıişlarından

gitmeyen

yakıştırmalar

yapmak

biridir. Masalda da görebileceğimiz

insanoğlunun

çalıştığımız
en

eski

üzere padişah karısının kedi

veya köpek doğurabileceği yalanı çeşitli felaketlere yol açmış; sonunda ise gerçek
ortaya çıkmıştır.
2 ve 5 no'lu masallarda benzer bir felaket motifi görüyoruz. Her iki masalda
da diğer kardeşlerine göre, daha akıllı ve becerikli olan küçük kardeş hile ile kuyuda
bırakılmıştır.

Bu olaydan sonra çeşitli sıkıntılara göğüs geren küçük kardeş her

engeli aşarak başarıya ulaşmıştır.
3 no'lu masalda bencillik duygusu ile hareket eden bir dev anası görüyoruz.
Oğluna yakın davranır görünse de gelinine düşmanlık besleyen ve sonunda ikisini
de yemeğe çalışan bu anne örneğine 1 no'lu masalda da rastladık. Oradaki anne de
oğlunun mutsuzluğunu pek takmayan bir tavır sergilemektedir.
hayatta bu tip kişilerin

var olduğunu

biliyoruz.

Az da olsa gerçek

Bu tip annelerin

evlatlarının

mutsuzluğu pahasına kendi egolarını tatmin etme yoluna saptıkları bir gerçektir.
8 no'lu masalda padişah, gördüğü bir rüyadan sonra art arda felaketler yaşar.
Önce malını mülkünü, sonra eşini ve evlatlarını yitirir. Ancak doğruluktan

ve

iyilikten sapmayan birçok masal kahramanı gibi o da sonunda mutluluğu yakalar.
14 no'lu masalda felaket motifi kızını kıskanıp öldürtmek isteyen bir babanın
etrafında gelişmiştir. 1 ve 3 no'lu masallardaki olumsuz anne tipi burada olumsuz
baba tipi olarak karşımıza çıkar. Onlardan farklı olarak masalın sonunda yaptığı
yanlışı anlayan baba, kızından af diler; kızı da onu affeder.
28 no'lu masalda bilmeden, 30 no'lu masalda ise bilerek devle evlenen
padişah kızlarının yaşadıkları felaketler anlatılmıştır. Dev gibi farklı bir kahramanın
insanoğluyla

uyum içinde yaşayamayacağı,

görüşü her iki masalda da başarıyla işlenmiştir.
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bunun birçok felakete yol açacağı

6- Güç İş Buyurma ve Sınama Motifleri
Masallarımızda güç iş buyurma veya sınama motifleri genellikle birisinin
sabrını zorlama, geldiğini haber verme veya sevgisini ölçme amacıyla yapılmıştır.
2 ve 5 no'lu masallarda evlenecek kızlar, gelinliklerinin badem, fıstık, ceviz
veya fındığa

sığmasını

isterler.

Buradaki

istek sadece haksızlığa

kesilerek kuyuda bırakılan küçük kardeş tarafından gerçekleştirilebilir.

uğrayıp

ipi

Bu isteklerin

gerçekleştirilmesi delikanlının kurtulduğunun işareti olacaktır.
3 no'lu masalda dev anası gelinine yapamayacağı güç işler buyurur. Örneğin
kızdan; ağlayarak koca bir küpü gözyaşlarıyla
kızdan evi hem süpürüp hem süpürmemesini

doldurmasını ister. Yine ayni dev
ister. Kız eşinin yardımıyla tüm bu

imkansız işlerin üstesinden gelir.
24 no'lu masalda, padişahın küçük kızı sefere çıkan babasından "Sırma Sıra"
yı ister. Bu, devin elinde tutsak olan bir padişah oğludur. Baba bu isteği unutur da
yerine getirmezse gemisi batacak, geri dönemeyecektir.
26 no'lu masalda ise padişahın olmayacak bir isteği var. Seslerini duyup
merak ettiği üç yoksul kızkardeşin hem üç aylık gebe hem de kızoğlan kız olarak
sarayına getirilmesini buyurur.
28 no'lu masalda padişah, kavanozda büyütüp öldürdüğü "bit" in derisini
yüzüp sergiler. Bu derinin neye ait olduğunu bilene kızını verecektir.
"Fislian Güzeli" ve "Mersin Çekirdeği Çocuk" adlı masallarda kahramanlar
birbirlerini çok sevmelerine karşın sürekli didişirler. Birbirlerini zorlu sınavlardan
geçirirler.

"Fislikan

Güzeli"

adlı masalda

genç kız kılık değiştirerek

padişah

oğlunun evine gider ve onu korkutarak uygun yerine üç yaşındaki turpu sokar.
Yarattığı kötü durumu sonraki günlerde yine kocakarı kılığına girerek tamir eder.
"Mersin Çekirdeği Çocuk" adlı masalda ise kız, kendisini küçük düşüren padişah
oğluna güç bir iş buyurur. Delikanlı ölmüş gibi yapıp tabuta girecek, sonra bu tabut
kızın olduğu yere getirilecek.
Bütün bu güç iş buyurma ve sınama motiflerinin

sonu tatlıya bağlanır.

Sevenler kavuşur, zorda kalanlar ise kurtulur. Böyle durumlarla karşılaşan insanların
ideallerine, sevgilerine ne denli bağlı oldukları da ortaya çıkmış olur.
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7- Saklama ve Saklanma Motifleri
Masallarımızı

incelediğimiz

zaman gördük ki saklamaktan

çok saklanmak

motifleri kullanılmıştır. Birinden kaçmak isteyen kişiler, tanınmamak için kılık
değiştirirler. Kılık değiştirme amaçları bazılarının iyi, bazılarının ise kötüdür.
2 ve 5 no'lu masallarda kardeşleri tarafından ipi kesilerek kuyuda bırakılan
küçük kardeş, kurtulup geri geldiği zaman çeşitli kılıklara girerek kendini saklamak
ister. 2 no'lu masalda eski püskü kıyafetler giyerek saklanan genç, 5 no'lu masalda
"keloğlan" kılığına girer.
3 no'lu masalda dev anası yemek için oğlu ve gelininin peşine düşer. Uzun
süren bir kovalamacadan
ve kabak

kılığına

sonra canlarını kurtarmaya çalışan kahramanlarımız

girerler

ve böylece

kendilerini

saklayarak

yılan

dev anasından

kurtulmuş olurlar.
14 no'lu masalda padişahın küçük kızı devlerden saklanmak için sandalyenin
altına girer. 17 no'lu

masalda "Fislikan

güzeli" kendisiyle

alay eden padişah

oğlundan öcünü almak için kocakarı kılığına girer.
30 no'lu masalda dev, tanınmamak için önce altından bir tavuk, daha sonra
av tüfeği kılığına

bürünür.

Amacı bu şekilde saraya girip padişahla

karısını

öldürmektir. 33 no'lu masalda yoksul kocakarı kendisi için büyük bir nimet olan
"basdelli" sini küpte saklar.
Bütün

bu

kahramanlar

içinde

saklanmadan

da yapmak

istediklerini

yapabilecek durumda olanlar vardır. Buna rağmen saklanmayı tercih etmişlerdir.
Bunu yorumlarken akla ilk gelen şey bu kahramanların çevrenin tepkisini çekmeme
gibi bir endişelerinin olmasıdır. İkinci bir gerekçe ise masal anlatıcısının anlatısına
merak unsuru katma çabasıdır.

8- Yardım ve Kurtuluş Motifleri
Bu motiflerde masal kahramanları düştükleri kötü durumdan aydınlığa çıkarlar.
Motiflerin temeli yardıma dayanır. İyiler, zor durumda olanlara yardım ederler.
Yardım motifleri, genellikle bir sıkıntıdan kurtarma, bir tehlikeden koruma ve
aradığını buldurma ile ilgilidir.
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Yardım ve kurtuluş motiflerinin çoğunda masal kahramanı, Hızır' dan yardım
görmektedir. Hızır bazen kendi kimliği ile bazen de yaşlı bir adam olarak karşımıza
çıkar. O hep iyilerin yardımcısıdır.

Bazı masallarda

ise, iki Gızgardaş masalı,

kötüleri cezalandırmıştır.
Masallarımıza göz gezdirirsek; 2 no'lu masalda "Üç Ceviz Güzeli"ni arayan
padişah oğullarına Peri ve Hızır'ın yardım ettiğini görürüz. Yine 6 ve 29 no'lu
masallarda

zorda kalan masal kahramanlarına

Hızır yardım etmiştir. 20 no'lu

masalda yoksul kadınla oğluna yardım eden ak saçlı ihtiyar, büyük olasılıkla yine
Hızır' dır. Bu masalda

yaşlı adam, "Tosuncug"

a istenildiği

zaman her yeri

yemeklerle donatan bir "Sofra" verir. Bir süre sonra "Sofra" yı çalan hamamcı
Hızır'ın yardımıyla cezalandırılır ve "Sofra" geri alınır.
24 no'lu masalda padişah "Sırma Sıra"yı kaçırırken yine Hızır'dan yardım
görür.
Yardım motiflerinin

bir diğer önemli kahramanları

da kuşlardır. 2 no'lu

masalda büyük kardeşleri tarafından ipi kesilerek kuyuda bırakılan küçük kardeşin
gözleri görmez olur. Onu bu durumdan kuşlar kurtarır. Kuşlar delikanlıya bir kanat
verirler. Delikanlı kanadı gözlerine sürünce görmeğe başlar. "Yedi Başlı Dev"
masalında yedi kat yer altından yeryüzüne çıkmağa çalışan padişah oğluna yine bir
kuş yardım eder. Kuş, yavrularını yılandan kurtardığı için delikanlıyı sırtına alıp
yeryüzüne
yardım

çıkarır. 19 no'lu masalda fasulye ayıklayan "Küllü Bidda"ya kuşlar

eder. Ayni şekilde 30 no'lu masalda

devle evlenen padişah

kızı bir

kuşun(karga) yardımıyla kurtulur.
Yardım motiflerinin

önemli tipleri olan Hızır ve kuşlardan başka masal

kahramanlarına yardım eden başka tipler de vardır. Bunlar: 1 no'lu masalda çoban
ve karısıdır. Masalda ebe tarafından kaçırılıp dağdaki mağaraya atılan padişah
çocuklarına bu ikisi yardım eder. Çocukları besleyip büyütürler ve onları tekrar
ailelerine kavuştururlar.
6 no'lu masalda vezirin oğlu kızın kulağına sokulan şişi çıkararak onu kuş
kılığından kurtarır.
14 no'lu masalda padişah küçük kızının öldürülmesini emreder. Ancak bu
işle görevlendirilen

bekçiler, kıza kıyamazlar. Onun yerine bir hayvan öldürerek

gömleğini bu hayvanın kanına batırırlar ve padişaha götürürler.
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17 no'lu masalda "Fislikan Güzeli" padişah oğlunun hastalanmasına

neden

olur. Sonunda kılık değiştirerek saraya girer ve oğlanı iyi eder.

9- Cezalandırma Motifleri
İncelediğimiz masallardaçeşitli ceza motiflerinin uygulandığını gördük. Cezalar
genellikle suçlu kişilere uygulanmaktadır.

Ancak bazı masallarda suçu olmadığı

halde cezalandırılmak istenen kişiler de olmuştur.
1 no'lu

masalda

oğlunun

çocuklarını

kaçırıp

yerlerine

kedi ve köpek

yavruları koyan bir padişah anası var ki masalın sonunda her bir ayağı farklı atlara
bağlanarak

cezalandırılmıştır.

öldürülmüştür.

3

no'lu

masalda

dev

anası

oğlu

tarafından

Buradaki masalda gelinine kötülük eden dev anası, yılan kılığına

girerek kendisini sokan oğlu tarafından cezalandırılmıştır.
5 no'lu masalda sevdiği kızla evlenmeğe kalkan babasını, kafasını keserek
öldüren bir padişah oğlu vardır. Kafa keserek adam öldürme motifini 6 no'lu
masalda da görüyoruz. Buradaki masalda vezirin oğlu, kötü kalpli kadınla kızını
kendini aldatmaya kalktıkları için öldürür.
8 no'lu masalda annelerini kaçıran kiracıyı silah dipçikleriyle

döven ve

yabani katırların olduğu bir ahıra kapatan padişah oğullarını görüyoruz. 9 no'lu
masalda ise kıskanç ve kötü kalpli kocakarı; yılanlar, mişarolar ve gurkudalar
tarafından sokularak öldürülür.
Masallarımızda
verildiğini söylemiştik.
Buradaki

masalda

rastladığımız

ceza motiflerinin

genellikle

suçlu kişilere

14 no'lu masalda ise bu durumun tam tersini görüyoruz.

kızının

kendisinden

daha

üstün

olabileceği

düşüncesiyle

sinirlenen ve bekçilerine onu öldürmelerini, gömleğini de kanına batırıp kendisine
getirmelerini emreden bir padişah vardır.
28 no'lu masalda evlendiği delikanlının aslında bir dev olduğunu öğrenen
padişah kızı, çok acılar çeker. Masalın sonunda merdiven ayaklarına burçak dökerek
devin kayıp düşmesine neden olur. Ardından da devi, aslanla kaplana parçalatarak
cezalandırır.
29 no'lu masalda iyi kalpli "Haydi", kendisine kötülük eden üvey annesi ile
kızkardeşinin cezasını Hızır yardımıyla verir. Elleri ayakları tutmaz olan üvey anne
ile kızı, pişmanlık getirince affedilirler.
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30 no'lu
benzemektedir.

masalda
Burada

geçen

ceza

da vigolara

motifi

28 no'lu

masaldakine

birebir

basıp düşen ve aslanla kaplan tarafından

parçalanan bir dev vardır.
20, 29 ve 31 no'lu masallarda cezayı veren halktan kişiler gibi görünse de
onlara yardım eden olağanüstü kahramanlar vardır. Bazı masallarda ise ceza çeşidi
söylenmemiş, sadece "cezalandırılmış"

ifadesi kullanılmıştır.

1 O- Sayı Motifleri
Masallarda en çok geçen sayı motifi üç motifidir. Bu motifin ne şekilde geçtiği
aşağıda verilmiştir.
2 no'lu masalda: Padişahın üç oğlu vardır. Ayni padişahın oğulları Üç Ceviz
Güzeli'ni bulmaya gider.
3 no'lu masalda: Vezirin üç kızı var. Ayni masalda vezirin küçük kızı eşini seçerken
topu üç kez atar. Top her seferinde ayni yere düşer. Masalda; mavi, beyaz ve yeşil
olmak üzere üç dağ vardır.
5 no'lu masalda: Padişahın üç oğlu var. Ayni masalda adı geçen kocakarının da üç
kızı vardır.
7 no'lu masalda: padişahın üç oğlu vardır.
8 no'lu masalda: Padişah üç gece üst üste ayni rüyayı görür.
9 no'lu masalda: Kocakarı üç ayrı kedi ile karşılaşır.
11 no'lu masalda: Yoksul adam padişahtan üç gün mühlet ister. Üç torba fıstık,
ceviz ve kuru yemiş ister. Ayni masalda padişahın hazinesini çalan hırsızlar üç
kişidirler.
12 no'lu masalda: Yaşlı karı kocanın üç dileği var.
13 no'lu masalda: Padişahın üç kızı var.
14 no'lu masalda: Padişahın üç kızı var.
15 no'lu masalda: Masal kahramanları üç sersem kişidir.
16 no'lu masalda: kılık değiştirerek
adamları

üçüncü

gidişlerinde

kadına

zengin kadının kapısına giden padişah ve
ulaşabilirler.

Masalın

sonunda

padişah,

kapısına gelecek dilencilere üç altın verecektir.
18 no'lu masalda: Adamın Haniben, Hanisen ve Hanidünya adlı üç kızı vardır.
19 no'lu masalda: Masaldaki üvey annenin üç kızı vardır.
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24 no'lu masalda: Padişahın üç kızı vardır.
26 no'lu masalda: Fakir adamın üç kızı vardır. Ayni masalda padişah, bu üç kızın
hem kızoğlan kız hem de üç aylık hamile olmalarını şart koşar.
27 no'lu masalda: Papazın yanına çalışmaya giden üç kardeş var.
30 no'lu masalda: Padişahın üç kızı var.
35 no'lu masalda: oğlanın anası kıza hediye etmek için üç inci alır.
Masallarda üç motifinden sonra en çok kullanılan sayı motifleri 1, 2 ve 40
motifleridir. 1 motifinin kullanıldığı masalları şöyle belirledik.
6 no'lu masalda: Zengin kızkardeşin bir çocuğu var.
9 no'lu masalda: Kocakarı süpüre süpüre "bir paklacık" bulur.
14 no'lu masalda: Dev bir vuruşta öldürülecektir.
17 no'lu masalda: Masalda bir padişah oğlu bir de fakir kız var.
20 no'lu masalda: Yoksul bir kadın, bir de oğlu var.
28 no'lu masalda: Padişahın bir kızı var. Padişah kızının başında bir bit bulur.
29 no'lu masalda: Adamın bir kızı var. Evleneceği kadının da bir kızı var.
32 no'lu masalda: Çocukları olmayan bir çift var. Daha sonra bir çocukları olur.
33 no'lu masalda: Yaşlı kadın süpüre süpüre bir onnuk bulur.
34 no'lu masalda: Köylü adamın bir oğlu var.
35

no'lu

masalda:

Masalda

çocukları

olmayan

çiftin

neden

sonra

mersın

çekirdeğinden bir çocukları olur. Mersin çekirdeğinin düştüğü yerden bir mersin
ağacı biter.
Masallarımızda

sık kullanılan sayı motiflerinden biri de kırktır. Bu motif

genellikle "kırg gün kırg gece düğün yaparlar" biçiminde kullanılmıştır. 3, 5, 14, 17,
19, 21 ve 26 no'lu masallarda düğünün süresini belirtmiştir. Sadece 2 no'lu masalda
padişah oğulları kık gün kırk gece yürüdükten sonra istediklerini bulacaklar,

15

no'lu masalda ise "Üç Sersemler" avladıkları geyiğin altına mum yakıp kırk gün
kırk gece bekledikten sonra yiyeceklerdir.
Sayı motiflerinden

2 de sıkça kullanılmıştır.

1 ve 8 no'lu

masallarda

padişahın iki çocuğu var. 6 no'lu masalda iki kızkardeş, 9 no'lu masalda biri iyi,
diğeri kötü kalpli olan iki kocakarı, 23 no'lu masalda sürekli birbiriyle didişen iki
çoban en göze çarpan örneklerdendir. 23 no'lu masalda geçen çobanların iki oğlu
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ikide kızı vardır. 5 no'lu masalda biri sarı başlı diğeri kara başlı olan iki koçtan söz
edilmektedir.
Tüm bu sayı motiflerinin dışında 5 no'lu masalda yedi motifi kullanılmıştır.
Padişahın küçük oğlu sarı başlı koça binerse gökyüzüne

çıkacak, kara başlıya

binerse yedi kat yeraltına inecektir.
Masallarda çok kullanılan kırk sayısının yanısıra iki masalda da kırk bir
sayısına rastladık. 7 ve 14 no'lu masallarda kırk bir oda ve kırk bir anahtardan söz
edilir. Kırk oda açılabilirken kırk birinci odanın açılması her zaman felaketlerin
başlangıcı olur. 14 no'lu masalda kırk bir anahtarın dışında kırk bir de devden söz
edilmektedir. Bunların kırk tanesi ormana avlanmaya gider, kırk birinci ise evde
kalıp diğerlerinin dönmesini bekler.

VIII. BÖLÜM

A - Masalların Örgüsü
Her masalın kendine özgü bir örgüsü vardır. Bu, bazen düzenli bazen savruk
bir örgüdür. Masal anlatıcılarının
üslupla dile getirmeyi

başarmış,

bazıları anlattığı masalı gerçekten
bazıları

güzel bir

ise daha dağınık bir yol izlemiştir.

Yetenekli masalcılar dinledikleri masalları yeni yeni olaylarla ve tekerlemelerle
zenginleştirip

örmeyi bilirler. Aksi durumda ise masal kısırlaştırılır, dar kalıplara

sokulur.

1- Başlangıç Tekerlemesi ( formeli)
Derlediğimiz masalların çoğunda başlangıç tekerlemesine pek yer verilmez.
Doğrudan masalın anlatımına geçilir. Örneğin: 1 no'lu masalda, ana düşünce ile
masala girilmiştir. "Gelin gaynana annaşamazlar." gibi. Oysa başlangıç tekerlemesi
dinleyicinin dikkatini çeken en önemli bölümlerden biridir. Az sayıda masalımızda
gördüğümüz bu anlamsız söz kalıpları şu biçimlerde karşımıza çıkmıştır.

"Bir varmış bir yogmuş ... " ( 3, 4, 6, 19, 21, 23, 24 ve 32 no'lu masallar)
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"Bir varımış bir yokumuş. Evvel zaman içinde galbır saman içinde, develer lingri
oynarmış esgi hamam içinde ... " ( 5 no'lu masal)
"Vahdın birinde bir .... varımış." ( 8, 17 ve 28 no'lu masal)
"Vahdın birinde zamanın ikisinde bir varımış bir yoğumuş. Allh' dan başga kimse
yoğumuş. Yanmış bir. .. " ( 9 ve 10 no'lu masal)
"Bir zaman bir ... varıdı." ( 11 no'lu masal)
"Zamanın birinde varıdı bir .... " 13 ve 14 no'lu masallar)
"Aftoz velitoz teggede galdı bizim post. Dikerig dikerig gene yırtılır. Aralarına ufag
ufag kelleler dikilir. Yaaa ... Erenler!. .. Ben on beş yaşındaydım.

Anamı babamı

sırtımda gezdirirdim. Bir paralık leblebi alır, gever gever da yedirirdim. Selvide
yılan, semerde golan; bende torbalar dolusu yalan. Tazılar ava gider, boynunda
tasması yog. Gocagarılar hamama gider, koltuğunda bohcası yog. Var varanın, sür
sürenin, esgi viranenin bayguşu çog olurmuş. Desdursuz

bağa girenin yeyceği

topuzlara bag sen." ( 15 no'lu masal)
"Bir varmış bir yogmuş, Allah'ın gulu çogmuş. Bir zamannar bir ... varmış." ( 18
no'lu masal)
"Evvel zaman içinde galbur saman içinde, ülkelerin birinde bir. .. varıdı." ( 26 no'lu
masal)
"Bir varımış bir yoğumuş. Evvel zaman içinde galbur saman içinde, deve dellal, pire
berber iken; ben bubamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir yol aldıg giddik.
Dere tepe düz giddik.giddik giddik ... Döndük arkamıza bagdık bir mercimek tanesi
gadar yer giddik. Garşımıza ... çıgdı." ( 27 no'lu masal)
"Bir varımış bir yoğumuş. İllallahdan
"Bir varmış bir yogmuş. İnnallahdan

varımış." ( 30 ve 31 no'lu masllar)
başga kimsecikler yoğumuş. Bir ... , bir

.... varımış." ( 33 no'lu masal)
"Bir zamannar bir ... varımış." ( 35 no'lu masal)

2- Kahramanların Tanıtılması
Kahramanların tanıtılması genellikle başlangıç formelinin hemen ardından
yapılır. Bu tanıtma çoğu masalda oldukça kısadır. Az sayıda masalda ise biraz daha
ayrıntıya girilmiştir.
Örnekler:
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"Bir padişah varıdı. Padişahın da üş dane oğlu varıdı." ( 2 ve 7 no'lu masallar)
"Zamanın birinde bir vezirin üş dane gızı varımış." ( 3 no'lu masal)
"Zamanın birinde çok zengin bir ayle varmış. Bu aylenin iki oğlu bir da gızı varımış.
İki oğlandan bir tanesi hasdaymış. Dirimo isimli bu oğlan bekarmış. Dirimo öyle
hasda değil yani, akli dengesi yerinde değilmiş." ( 4 no'lu masal)
"Bir padişah varımış. Üş da oğlu varımış. Padişahın böyüg bir da bahcası varımış."
(5 no'lu masal)
"Zamanın birinde iki gızgardaş varmış. Biri zenginidi, biri da fukara. O fukara
olanın çog çocuğu varımış. Zenginin da bir tane. Fukare olanın çocugları çog
güzelimiş.

Yüzleri

ay gibin nur gibin. Ama zengininki

çog zayıf, gurumuş

tahtla ... "(6 no'lu masal)
" ... Bir garı goca varıdı. Çok fakiridiler. Adam işsiz güçsüz .... "( 11 ve 12 no'lu
masallar)
"Varıdı bir padişah. Üş dane da gızı. Bir çeşme varıdı, öyle argdan akardı, çog
soğuk ... " ( 13 no'lu masal)
" .... Bir padişah varıdı. O padişahın da üş gızı varıdı. İlk çocuğunda ilerleme etti
padişah. Ortanca çocuğunda da ileri giddi. Üçüncü çocuğunda da geriledi. Padişahın
veziri varıdı ... " ( 14 ve 24 no' lu masallar )
" ... bir ülke, bu ülkenin da bir padişahı varmış. Padişah kapısına giden her dilenciye
bir altın verirmiş. Bir altın böyüg paraymış .... " ( 16 no'lu masal)
" .... bir Gurgufa varmış. Dayına her daşın üsdüne oturur, durmadan başını sallarmış.
Bir da üş gızı olan bir adam yaşarmış. Bu adam gızlarına iş ararmış." ( 18 no'lu
masal)
" ... Bir üvey ana varmış. Bir da üş gızı ve annesi ölmüş bir üvey gızı varmış. Gendi
gızlarına yiyeceglerin, içeceglerin en eyisini yapar ; öksüz gızı da küllerin içinde
yatırır eziyet olsun deye .... " ( 19 no'lu masal)
"Fakir bir gadın varımış. Bunun da bir ovlu varımış. Ovlancığın adı Tosun'muş.
Fakır oldugları için her gün suvan egmeg yellermiş." ( 20 no'lu masal)
"Çog esgi zamanlarda bir gocagariciyinan bir ihdiyarcık varmış. Deniz kenarında

galıllarmış. Bir güçük

evcigleri varmış. Her gün gidellermiş deniz kenarına.

Kimseleri yog. Aç susuz insannar." ( 21 no'lu masal)
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"Bir adam varımış. Her evlendiği garısı ölürmüş. Çünkü adam onnarı kimseyinan
garışdırmaz, heb kapalı dutarmış .... " ( 22 no'lu masal )
" .... Bir zamannar iki çoban varımış. Bunnar çog kısganıllarmış birbirlerini. ... " (23
no'lu masal)
" Bir padişahıla bir fakir adam varıdı." (26 no'lu masal)
"

Garşımıza

üç işsiz gardaş çıgdı. Bu gardaşlar, mal mülkleri olmadığı için

memlekedden memlekete dolaşıb iş aramaya, garınnarını doyurmaya ve geleceg için
bir şeyler araşdırmaya yola goyuldular ... " ( 27 no'lu masal)
" ... Bir padişah varıdı. Çog sevdiği bir da gızı." ( 28 no'lu masal)
" .. .isminde güçük bir gız, annesi ve babası ile gayet mutlu yaşıyorlarmış."

( 29

no'lu masal)
" ... Bir padişah varımış. Üş dane da güzel gızı. Bir da dev varımış, zengin ... " ( 30
no'lu masal)
" ... Bir gocagari varımış, bir da gocaman. Bunnar evlenmişler.

Çog fakirimişler,

dilenillermiş." ( 31 no'lu masal)
"

Bir adam varıdı. Evli .... Çocug edmezdi.. .. " ( 32 no'lu masal)

"

Bir gocagarıcığınan

bir gocamancık varımış. O gadar muhabbetli. Birbirlerini

çog sevellermiş. Çocugları da olmamış. Çog muhabbedli bir yuvaları varımış. ( 33
no'lu masal)
" .... Bir gadınıla gocası varımış. Muhabbetli yaşallarmış ama hiç çocukları olmamış.
Onun bunun lafları ağırına gidermiş çocugları olmadığı için .... ( 35 no'lu masal)

Tüm bu örneklerden hareketle diyebiliriz ki: Tanıtma formelleri daha çok baş
kahramanların kimler oldukları ve bunların ekonomik =sosyal durumlarının tanıtımı
biçimindedir.
Masallarda
anlatılmasına

kahramanların

geçilir. Masalların

tanıtılmasından

sonra

olay

veya

olayların

örgüsü her biri bir olayı anlatan motiflerden

meydana gelmiştir. Bir parçanın uzunluğu veya kısalığı içindeki motif sayısıyla
doğru orantılıdır. Masallardaki parçaları birbirine bağlamak için bir takım "bağlayış
formelleri" kullanılmıştır.

Bir olaydan başka bir olaya geçerken veya kahramanı

değiştirmek için kullanılan şu formeller dikkat çekicidir.
"Bu yandan ... " ( 2 no 'lu masal )
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"Gel zaman gid zaman ... "( 3 no'lu masal)
"Günün birinde

" veya "Nihayed ... " ( 8 no'lu masal)

"Bir gün iki gün

Nihayed ... " (14 no'lu masal)

"bu yandan bir da padişah varımış ... " ( 21 no'lu masal)
Dinleyicinin

dikkatini

çekmek için de masalın

orta yerinde kullanılan

formeller vardır. Örneğin:
"güçük gardeşlerinin ipini keseller ... " ( 2 no'lu masal)
"Oğlan olur bir yılan. Galdırır guyruğunu gıza vurur bir tane, gız da olur bir gabag."
(3 no'lu masal)
" ... gara başlıya binmiş. Enmiş yedi gad yer altına." ( 5 no'lu masal)
"Aldı bir şiş, kesdi tenhayı sogdu gulağına şişi. Gız guş oldu ... " ( 6 no'lu masal)
"Bu gızı alıp götürün cellad edin. Gömleğini gana batırıp bana getirin ... " (14 no'lu
masal)
"Aynı anda mezar yarılmış; içinden güzel elbiseler, güzel bir at ve altından yapılmış
bir araba çıgmış." ( 19 no'lu masal)
Uzun zamanı kısaca belirtmek için de kullanılan formeller vardır. Bunlar:
"E

Gel zaman gid zaman ... " ( 6 no'lu masal)

"E

Uzadmayalım." ( 13 no'lu masal)

"Bir zaman sonra ... " 23 no'lu masal)

3- Ayni Olayın Tekrarlanması Durumunda Kullanılan Formeller
2 no'lu masalda geçen küçük kardeşin kuyuda bırakılması

olayı 5 no'lu

masalda da vardır. Aralarında ufak farklar olsa da genelde benzerdirler.
2 no'lu masalda Üç Ceviz Güzeli'ni bulmaya giden padişah oğulları küçük
kardeşlerini kıskandıkları için, su almak amacıyla kuyuya inen küçük kardşlerinin
ipini keserler. Daha sonra kurtulan küçük kardeş, kılık değiştirerek terzinin yanına
çırak olarak girer. Orada çalışırken büyük kardeşlerin hanımları için emredilen
gelinlikleri

hazırlar.

Bunlar

olağanüstü

biçimde

badem

ve

fıstıktan

çıkan

gelinliklerdir.
5 no'lu masalda padişah oğulları bahçelerinden elmaları çalan devi bulmak
için yollara düşerler. Küçük kardeş burada da en becerikli ve cesur olandır. Devi
bulup öldürür. Kardeşleri

tarafından ayni şekilde kuyuda bırakılır. Daha sonra
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kurtulur ancak gökyüzüne çıkacak yerde yanlış koça binip yedi kat yer altına iner.
Uzun

süren mücadelelerden

sonra,

yeryüzüne

çıkar.

Tanınmamak

için kılık

değiştirir. Çırak olarak bir terzinin yanına girer. Büyük kardeşlerinin karıları için
sipariş edilen gelinlikleri hazırlar. Bunlar da 2 no'lu masalda söz edilen olağanüstü
gelinliklerdir.
28 ve 30 no'lu masallarda olay kahramanlarından

biri de devdir. Her iki

masalda da dev padişah kızlarıyla evlenir. Benzer biçimde dev, mezardan
çıkarıp yer. Aralarında uyumsuzluklar

ölü

yaşanır. Tek fark 28 no'lu masalda kız,

delikanlının dev olduğunu bilmeden onunla evlenir. 30 no'lu masalda ise bilerek
yapılan bir evlilik var.
Benzer formelleri barındıran diğer iki masal da "Elmacıg" ve "Tavacıg'' adlı
masallardır. Her iki masalda da olay kahramanlarının

hayatını kolaylaştıran sihirli

eşyalar var. "Elmacıg" adlı masalda sihirli bir "sofra"; "Tavacıg" adlı masalda ise
sihirli bir "Tavacıg" vardır. İstenildiği zaman her ikisi de sahipleri için çeşit çeşit
yemekler yapabilmektedirler.
Her iki masalda da bu sihirli varlıkların çalındığını görüyoruz. "Elmacıg"
adlı masalda "sofra"yı çalan hamamcı, "tavacıg" adlı masalda "Tavacıg" ı çalan
padişahın

adamlarıdır.

Hırsızlar

her iki masalda

da "togmak"

la dövülerek

cezalandırılmıştır.
Masallarda

ortak

formellerin

kullanılması

bu

ürünleri

yaratanların

birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtıdır.

4- Bitiş Formelleri
Masalların çoğunda mutlu son görülmektedir. Genelde kötüler cezalandırılır
iyiler ise ödüllendirilir.

Yalnız

14 ve 29 no' 1 u masallarda

kendilerine

yapılan

kötülüğü affeden kahramanlar da vardır.
Mutlu sonla biten masallarda:
"Böylece çocuglarına ve garısına gavuşdu padişah .... " ( lno'lu masal)

"Böyüg oğullarını cezalandırdı. Güçüğüne
geldim." (2 no'lu masal)
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da tahdı bıragdı. Ben da bragdım da

"Mutlu bir şekilde şehirlerine dönerler. Kırg gün kırg gece düğün yaparlar. Bana da
biraz herse veriller. Yolda gelirkan bir gurbağacık çıkar. 'Vrag! Vrag!' der. Ben da
'Brag! Brag!' anlarım, brakırım herseyi gelirim." (3 no'lu masal)
"Onnar düğünü eddiler. Bana da herse verdiler. Getirirkan gurbağalar çıgdı önüme.
'Grag! Grag!' dediler. Ben da annadım 'Brag! Brag!' Bragdım da geldim." ( 5 no'lu
masal)
"Gökden iki elma düşdü. Bir masalın başına, biri da benim başıma ki annaddım bu
masalı." ( 6 no'lu masal)
"Ben da bragdım da geldim." ( 7, 9,11,18, 29, 30, 31, 32 ve 33 no'lu masallar)
"Onnar ermiş muradına ... " ( 19 no'lu masal)
"Ömür boyu mutlu yaşadılar." ( 20 no'lu masal)
"Garısıyla kırg gün kırg gece düğün yabdılar." ( 21 no'lu masal)
"Ömür boyu gavga edmeden yaşamışlar." ( 23 no'lu masal)
"Mutlu mesud yaşallar." ( 34 no'lu masallar)
"Onnar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine ... " ( 28 ve 35 no'lu masallar)
gibi bitiş formelleri kullanılmıştır.
27 no'lu masalda ise masal anlatıcısı bitiş formeline kendisini de katmıştır.
"Ben da bragdım da geldim. Gelirkan yolum bir köy evinin önünden geçerdi.
Bagdım ki köv gadını börek, çörek, gadeyif, pilavuna yapar. Ben da bunnardan bir
migdar aldım. Dediler bana: ' Nere götürecen?'

'Hanımım

Fatma'ya .... Aldım

bunnarı, gelirkan bir bataklığın yanından geçerdim. Aysız, garannık bir geceydi.
Bataglıgda bütün gurbağalar, 'Vraag! Vraag!' diye bağırıllardı. Ben da zanneddim
ki popazın köylüleriyla berabar hezmikarları beni öldürmeye arkama düşdüler. Ben

da hepsini orada bragdım da gaşdım."

B- Masallarda Konu Sınıflaması
İncelediğimiz masallarda çok değişik konulara yer verilmiştir. Daha ıyı
anlaşılması bakımından tüm bu masalları gruplara ayırdık.
1- Üst Tabaka Çocuklarının Maceraları
Bu tip masallar padişah, padişah çocukları, vezir ve vezir çocuklarının
başından geçen olayları konu edinir. Sadece 4 no'lu masalda zengin bir ailenin
maceraları anlatılmıştır. 16 masalımızda üst tabaka kahramanları ve onların
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maceralarını buluyoruz. Bunların maceraları anlatılırken şüphesiz ki olaylara karışan
halktan kahramanlar ve olağanüstü varlıklardan da söz edilmiştir.
1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 30 ve 35 no'lu masalları bu
gruba koyabiliriz. Ancak halktan kişilerin maceralarının anlatıldığı bazı masallarda
da padişah, padişah oğlu veya padişah karısının adı da geçebilir. Bu tip masallarda
üst

tabaka

kahramanları

kahramanlardır.

asıl

kahramanlar

değil

ikinci

üçüncü

dereceden

Örneğin: 4, 6, 1 O, 11, 19 ve 31 no'lu masallarda bu durumu

görebiliyoruz.

2- Yoksul Kişilerin Maceralarını Konu Edinen Masallar
Derlediğimiz masallardan dördü yoksul ve yaşlı karı kocanın maceralarını
anlatmaktadır. Bunlar 11, 12, 31 ve 33 no'lu masallardır. 9 no'lu masalda yoksul
kocakarının, 20 no'lu masalda yoksul kadınla oğlunun başından geçenler konu
edilmiştir. Bu tip masallarda geçen halk kahramanları - 9 no'lu masaldaki kıskanç
kocakarı hariç - iyi karakterlerdir. Masalın sonunda da mutlaka ödüllendirilmiş
kahramanlardır.
27 no'lu masalda üç işsiz kahramanımız vardır. Hayatlarını devam ettirmek
için bir iş bulup çalışmak zorundadırlar. Masalda anlatılan olaylar da bu üç kardeşin
başından geçmektedir.
34 no'lu masalda çalışmak için gurbete çıkan bir adamdan söz edilir.
Buradaki kahramanımızın gurbete çıkışı olayların çıkış noktasını oluşturur.

3- İnsan- Hayvan İlişkisini Konu Edinen Masallar
Derlediğimiz masallardan sadece 1 O ve 18 no' lu masallarda bu özelliği
görebiliyoruz. 10 no'lu masalda baş kahraman bir" Gargacık" tır. Muhatap olduğu
kişiler adları söylenmemekle beraber insanlardır. Hatta masalın sonunda padişah
ailesiyle de çekiştiğini görüyoruz. Oldukça inatçı, akıllı ve tuttuğunu koparan bir tip
olan masal kahramanı, karşısına çıkan kişileri tek tek pes ettirmiştir.
18 no'lu masalda ise olayın çıkış noktası bir Gurgufa'nın devamlı baş
sallamasıyla başlar. Daha sonra olaya yoksul bir adam ve kızları dahil olur.
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4- Kardeş Çekişmesini Konu Alan Masallar
Bu tip masallara sadece 6 no'lu masalı örnek gösterebiliriz. Masalda iyi kalpli
kızkardeşle kötü kalpli kızkardeşin mücadelesi anlatılmıştır. Zengin olan kızkardeş
ayni zamanda kötüdür de. Tek bir kızı vardır. Masal boyunca iyi kalpli kızkardeşine
çeşitli fenalıklar yapar.

Sonuçta iyi kalpli kızkardeş ve çocukları Hızır'ın da

yardımıyla mücadeleyi kazanır.

5- Üvey Anne Masalları
19 ve 29 no'lu masallarda üvey annenin kötülüklerini vurgulayan bir
maceralar zinciri vardır. Tüm masallarda gördüğümüz gibi bu masallarda da kötülük
kaybeder, iyilik kazanır.
6- Halktan Kişilerin Maceralarını Konu Edinen Masallar
Bu bölüme aldığımız 22, 23, 25 ve 32 no'lu masallarda olaylar halktan
kişiler olarak bildiğimiz kahramanlarla geçer. Bu dört masalın kahramanlarını
yoksul kişiler olarak almaktan çekindik. Çünkü adını andığımız bu masallarda
kahramanların yoksulluğu söz konusu edilmemiştir.
22 no'lu masalda üst üste evlilikler yapan bir adam, 23 no'lu masalda
birbirini çekemeyen iki çoban, 25 no'lu masalda evladını iyi eğitemeyen bir anne ve
hırsız oğlu, 32 no'lu masalda ise kaderinden kaçmaya çalışan bir adamın maceraları
anlatılmıştır.
7- Birbirine Yalanlar Zinciri İle Bağlı Masallar
Bu tip masala sadece 15 no'lu masalı örnek verebiliriz. "Üç Sersemler" adlı bu
masalda birbiri ardınca uzayıp giden bir yalanlar zinciri vardır.

C-Temler
İnsanın var olduğu her yerde her şey vardır. Kıskançlık, aşk, acı, gurbet,
yalan, azim bağlılık, mevki veya para hırsı, gösteriş düşkünlüğü, akıllı olma, akılsız
davranma... Görüldüğü gibi bütün bu özelliklerin hepsi de olumlu kavramlar
değildir. Olumsuzlar da vardır. Ne yazık ki Tanrı'nın en gözde varlığı olan insan, bu
iyi nitelikler yanında kötülerini de taşıyabilmektedir.
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Masallarımızda
iyilerin kazandığıdır.
yüreğinden

gördüğümüz en önemli şey, ne kadar zor olursa olsun, hep
Bu, belki pek kolay yakalanan

iyilik meleğini

atmayan,

bir durum değil. Ancak

akıllı ve becerikli

olan kahramanlar

hep

kazanmıştır.
Yukarıda

da belirttiğim

gibi gördüğümüz

kötü temlerin

ilk sırasında

kıskançlık gelmektedir. Üst tabaka kahramanlarından en alt tabakaya kadar tüm

kişilerin taşıyabildiği bu tem, ne yazık ki gerçek yaşamda da karşımıza çok sık
çıkmaktadır. 1, 3 ve 30 no'lu masallarda, kim olursa olsun, kayınvalidelerin
gelinlerini çekemediği ve büyük sorunlar yarattığı temi işlenmiştir. Bu tip
masallarda kıskanç ve çekemeyen cezalandırılmış, iyiler ise ödüllendirilmiştir.
Kıskançlık bazen kardeşler arasında da sürüp gider ve felaketlere yol açar. 2
ve 5 no'lu masallarda küçük kardeşlerini kıskanan padişah oğulları ipi kopararak
küçük kardeşi kuyuda bırakırlar. 6 no'lu masalda iki kızkardeşten kötü olan, iyi
olanı kıskanır. Olmadık kötülükler yaparak onu üzer. 23 no'lu masalda da birbirini
kıskanan iki çoban vardır. Nitekim bu kıskançlıkları sonunda canlarından da olurlar.
Akıl Tanrı'nın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Onu zamanında
ve yerinde kullanmak insana çok şeyler kazandırır. Aklı. olmayan kişi ise ne kadar
zengin olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun hep kaybeder. 4 no'lu masalda tüm
zenginliğine rağmen akılsız olan bir kişinin macerası anlatılmıştır. Parayla her şeyi
alabileceğini zanneden masal kahramanı aradığı mutluluğu yakalayamamıştır. Bazı
masallarda ise akıllı olmanın kişiye kazandırdıkları vurgulanmıştır. Bunlar 11, 13,
26 ve 27 no'lu masallardır.
7 no'lu masalda belirtilmek istenen düşünce çoğumuzun önem verdiği ve
ısrarla uyguladığı bir temdir. Bu: "Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağı"
düşüncesidir. Ayni tem 1 O no'lu masalda da işlenmiştir.
Azim ve kararlılık, insanı iyiye, doğruya götürürken çok fazla hırsın
başarısızlıklar getireceği temi üzerinde de durulmuştur. Bu da bize: "Çok tamah çok
ziyan getirir" sözünü hatırlatıyor. 14 ve 16 no'lu masallar buna örnektir.
Kötülük yapana iyilikle karşılık vermek büyük bir meziyettir. 14 no'lu
masalda aşırı hırs ve kıskançlık sonucunda kendi kızının öldürülmesini emreden
padişahı, kızı affetme büyüklüğünü gösterir. Yine 29 no'lu masalda kendisine
kötülük yapan üvey annesini affeden bir kız vardır.
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Edebi ürünlerimizin vazgeçilmez temlerinden biri de "aşk" tır. 17 ve 35
no'lu masallarda aşkın ne denli güçlü bir duygu olduğu işlenmiştir.
Masallarımızın genelinde gördük ki iyilik yapan iyilik bulur. 9, 20, 21, 31,
33 ve 34 no'lu masallarda bunu açıkça görebilmekteyiz.

Eğitim küçük yaşta başlar. Eğitimimiz ise bizi yetiştirenlerin elindedir. Bu
eğitimci bazen annemiz, bazen babamız, bazen de öğretmenimizdir. 25 no'lu
masalda çocuğunun küçük yaşta yaptıklarını hep doğru karşılayan, sonunda da onun
felaketini hazırlayan bir anne örneği görüyoruz. Burada adı geçen anne belki de
ileriyi görme yeteneğinden yoksundu. Belki de annelik güdüsüyle çocuğunun
yaptıklarını hep doğru gördü. Burada bir gerçeği gözden kaçırmamalıyız. Küçük
yaşlarda edinilen alışkanlıkları ileriki yaşlarda bırakmak çok güçtür. Bu yüzden 25
no'lu masalda verilen" Eğitim küçük yaşta başlar." temini çok iyi algılamalıyız.
Biz insanlar; ister gerçek hayatta olsun, isterse yarattığımız ürünlerde olsun,
görünüşe her zaman çok önem veririz. Bu görünüşlerin altında nelerin yattığını pek
araştırmayız. Sonunda da 28 no'lu masalda olduğu gibi hayal kırıklıkları ile
karşılaşırız. Masalda genç kızın beğendiği delikanlının gerçekte bir dev olması
çeşitli felaketlerin gelişmesine neden olmuştur.
Birçok kişi paranın her şeyi alabileceğini sanır. Nitekim, 30 no'lu masalda
padişah, bol para ve altın karşılığında kızını bir deve verir. Bu olay, birbiri ardına
çeşitli felaketleri doğurur.
Büyüklerimiz hep şunu söyler : "İnsanın alnında ne yazılıysa onu çeker." 32
no'lu masalda bu tem çok güzel yansıtılmıştır. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın
kaderinden kaçamaz.
8 no'lu masalda eşine ve çocuklarına bağlı fedakar bir annenin, eşini
kaybeden acılı bir babanın dramı anlatılmıştır. İnsan padişah da olsa zaman zaman
bir takım talihsizlikler yaşaması kaçınılmazdır. Masalda birbirine sıkı bağlarla
bağlanmış ailelerin varlıkta olduğu gibi yoklukta da ayni şekilde davrandıkları
örneklendirilmiştir.
Sıradan insanların bazen dilekleri de sıradan olur. Bu tip kişiler çoğu zaman
ele geçirdikleri fırsatları değerlendiremezler. 12 no'lu masalda yoksul karı kocanın
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böyle

bir fırsatı

nasıl

kaçırdıkları

anlatılırken

18 no'lu

masalda

ise masal

kahramanları ayni fırsatı iyi değerlendirip zengin bir yaşama kavuşmuşlardır.
Yalan her zaman kötü bir davranış olarak nitelendirilmiştir. Hatta bu konuda
atalarımızın söylediği özlü sözler de vardır. Örneğin : " Yalancının mumu yatsıya
kadar yanar." , "Yalandan kim ölmüş ... " gibi. 19 no'lu masalda üvey anne kendi
kızlarını öne çıkarmaya çalışan, bu uğurda yalan söyleyebilen bir kişiliktir. Masalın
sonunda yalanı ortaya çıkar. Masalların çoğunda olduğu gibi cezalandırılmasını
beklediğimiz bu kişiler sürpriz bir şekilde affedilmişlerdir.
Sevinçler paylaşıldıkça

çoğalır. Dertler ise paylaşıldıkça

azalır. 22 no'lu

masalda erkek tarafından sosyal yaşamdan koparılan kadınların mutsuz oldukları ve
kısa süre sonra öldükleri söylenmektedir.

Bu kısacık masalda son eş dertlerin

paylaşıldıkça azaldığını bilen akıllı bir kadındır. Mumdan yaptığı bir insanla her gün
konuşarak rahatlamış ve diğerlerinin akıbetinden kurtulmuştur.
Sonuç olarak; insanlar çeşit çeşittir. Kimileri iyi kimileri kötüdür. Kıskançtır,
hırslıdır, yalancıdır; akıllıdır, iyilik yapmayı sever, sadıktır ... Ne olursa olsun tüm
bu nitelikler insanlara has davranışlardır. Tek fark şu ki, iyi niteliklere sahip kişiler
her zaman kazanan taraftır. Kötüler ise kaybetmeye mahkumdur.

Ç- Masallara Yansıyan Gelenek, Görenek ve İnanışlar

Önceki incelemelerimizde de sık sık değindiğimiz gibi masallar halk yaşantısının
birçok yönüyle yansıdığı ürünlerdir.
1 no'lu masalda padişah anası "kedicig" "köpecig" doğurdu diye gelinini
kazdırdığı bir kuyuya gömdürür. Başını açıkta bıraktırır. Gelen geçen kızın yüzüne
tükürüp onu lanetleyecektir. Bu uygulama bize İslam mezheplerinin bazılarında
uygulanan recm * olayını anımsatmıştır. İmamiye, Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve
Hanbelilik mezheplerine göre zina işleyen evli insanların cezası recmdir. Suçlu - ki
bu zina suçu olarak belirtilmiştir- taşlanarak öldürülür. Adını andığımız masalda da
buna benzer bir cezalandırma motifinin kullanıldığını görüyoruz. Her ne kadar bu
cezayı gerektirecek bir suç işlenmemişse de kadın iftira atılarak suçlanmış ve recme
benzer bir uygulama ile cezalandırılmıştır.

* Ana Britannica,

26. Cilt, İstanbul, 1993.

167

Birçok masalda geçenkırk gün kırk gece düğün yapılması geleneği çok eski
dönemlerde uygulanmaktaydı. Ünlü derlemecimiz Mahmut İslamoğlu "Kıbrıs Türk

Folkloru" • adlı eserinde eski devirlerde Kıbrıs'ta zengin ailelerin kırk gün kırk gece
düğün yaptıklarından söz eder. Gerçek yaşamın halk ürünlerine yansıması
durumunu göz önünde bulunduracak olursak İslamoğlu'na hak vermek gerekecektir.
Masallarımızda karşılaştığımız dini motiflerden biri de istihareye yatma **
inancıdır. Bu inanca göre; bir işin hayırlı olup olmayacağı ya da iki seçenekten
hangisinin yapılması gerektiği konusunda karar verebilmek için Tanrı'dan rüya
yoluyla işaret bekleme niyetiyle uykuya yatma, demektir. Hadislere göre istihare
edecek kişi önce iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra istihare duası okur, ardından
da kalbine doğan işi yapar.
Günümüzde uygulanan biçimiyle istihare için namaz kılınıp dua okunduktan
sonra kıbleye yönelinerek uykuya yatılır, görülecek rüyaya göre karar verilir.
14 no'lu masalda da padişah, kızlarından buna benzer bir uygulama
yapmalarını ister. Kızların gördüğü rüyaları da vezirine yorumlattırır. Günümüzde
pek az olmakla beraber Kıbrıs'ın bazı köylerinde bu inanış yaşatılmaktadır.
16 no'lu masalımızda yine dini motiflere rastlıyoruz. Bunlar; ezan vakti
minareye çıkıp inme olayı ve ezan okunurken elindeki işi bırakma gibi inanışlardır.
Masalda adı geçen terzi ezan okunurken elindeki işi bırakmıştır.
Tarihimizde memleketin asayişini kontrol etmek için padişahların zaman
zaman tebdil-i kıyafet gezdikleri bilinmektedir. Ayni geleneğin 16 no'lu masala
yansıdığını görebiliyoruz. Burada padişah ve adamları bir gerçeği ortaya çıkarmak
için kıyafet değiştirip halkın arasına karışmıştır.
32 no'lu masalda halk arasında yaygın olan şu inanışı buluyoruz. İnanışa
göre her insanın bir "gandil" i var ve gandilinde yağı biten kişi ölür. Hatta bu
konuda şöyle bir söz de kullanılır. Ölen kişiler için : "Gandilinde yağı bitti." denir.
İnsanlar için genellikle kötü bir harekette bulundukları zaman "çiğ süt
emmiştir." denilir.
*
**

Mahmut İslamoğlu, Kıbrıs Türk Folkloru, s.25. Lefkoşa, 1969.
Ana Britannica, 17. cilt, İstanbul, 1993, s.72
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Yani insan iyiliğin yanında

her türlü kötülüğe

de açıktır. Buna rağmen bir

masalımızda insanımızın çok güzel bir adetini yakaladık. Bu da ekmeğini yediği
kapıya saygılı olması adetidir. Halk arasında "insan ekmek yediği kaba işemez."
denir. 34 no'lu masalda, masal kahramanı ekmeğini yediği adamın karısına asla kötü
gözle bakamayacağını belirtir.
35 no'lu masalda hükümdarların yılın belli zamanlarında çıktıkları sürek

avlarını* anımsatan ifadeler vardır. Padişah oğlunun her yıl ayni zamanda ülkenin
belli bir yerine gidip admlarıyla avlanması bizlere bu geleneği anımsatmıştır.
Kıbrıs Türk düğün adetleri içerisinde evlenecek kıza düğünden önce kına
yakılması" geleneği vardır. Bu geleneğin çok detay
verilmemesine rağmen 6 no'lu masala yansıdığını görebiliyoruz.

IX.BÖLÜM
A- ÇEVRE

Derlediğimiz masalların çoğunda çevre konusunda değerlendirme yaparken şu
sonuçta karar kıldık. Masalların çoğunda köy motifleri ağırlıktadır. Masal
anlatıcıları masalların geçtiği yeri "o köy" olarak anmıştır. Sadece 16 no'lu masalda
"kasaba"dan, 19 no'lu masalda da "şehir" den söz edilmiştir.
Kıbrıs'ta "köy'.', "şeher" ve "kasaba" yaşamı arasında önemli farklılıkların
olmaması masal anlatıcısının da bu ayırımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.
Masallarda çizilen dekor, adı geçen yörenin birçok özelliğini yansıtmaktadır.
Evlerin yapısı, uğraşı alanları, yetişen ürünler, beslenen hayvanlar vb. gibi daha
birçok konuda geçen mctifler bize yöre hakkında çeşitli bilgiler vermektedir.
Yöreye uymayan motiflerin varlığı bize bunların sonradan masallarımıza girdiğini
veya adı geçen masalın bize başka memleketlerden geldiğini düşündürmektedir.
Örneğin "fındık" Kıbrıs'ta yetişen bir yemiş değildir. Öte yandan badem, üzüm,
fıstık, ceviz, incir... gibi yemişlerin adamızda yetiştirildiği bilinmektedir. Yine
"Fislikan Güzeli" adlı masalda geçen "telefon çekeller" ifadesi masallara sonradan
teknolojik terimlerin de girdiğini göstermektedir.
*
**

Padişahların yılın belli zamanlarında adamlarıyla beraber topluca çıktıkları av.
Mahmut İslômoğlu, Kıbrıs Türk Folkloru, s.22-23. Lefkoşa, 1969.
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Masallarda

geçen köy evleri; ahır, argdan akan soğuk su, evin bahcası,

bahcadaki guyu, iki düşman çobanı ayıran köprü, padişahın hayvannarı, çobanın
keçileri, padişah evi, popazın arazileri ve emrinde çalışanlar, yakılan homonyalar,
ekilen buğdaylar, dağdan getirilen odun, çifligdeki hayvannar, köyün yanındaki
orman, masal kahramanlarının

avlanmaya gittikleri yerler, köhününan üzümler, çalı

çirpi toplanan ovalar, fakirin sofrasını süsleyen bittalar, küplerin içindeki yağ, bal
gibi nimetler, bir torba un, zor işlerin çözümünde önemli rol oynayan fındık, fısdık,
ceviz gibi yemişler,büyük nimet sayılan "basdelli" tatlısı, develerila gidilen yollar,
fırına salınan badadez kebabı. ... gibi söz grupları buram buram Kıbrıs köy hayatının
yansımalarıdır.
Padişahın sarayından çok evinden söz edilmesi, diğer insanlar gibi bir köy
yaşamı sürdürmesi, halk sınıfları arasında yaşantı olarak öyle keskin çizgilerin
olmadığını gösterir. Masallarımızın önemli bir kısmında üst tabaka kahramanlarının
maceralarına yer verilmesine rağmen bu kahramanların saraylarından, köşklerinden
söz edilmemştir. Sadece 14 no'lu masalda padişahın, 30 no'lu masalda da devin
sarayından bahsedilmiştir. 7 no'lu masalda ise devin köşkünden söz edilir. Padişahın
yaşadığı yer genellikle " ... evi" ifadesiyle belirtilmiştir.

Bu ev çoğunlukla bahçe

içerisindedir. Padişah veya vezir ailesi diğer insanlar gibi bir yaşam sürmektedir.
Onların da avlularında meyve ağaçları, bahçelerinde su kuyusu, ekmek pişrdikleri
fırınları vs. vardır. Tek farkla ki, bu kişilerin etrafında işlerine yardımcı olan
kalabalık bir hizmetçi ordusu vardır. Birkaç masalda da padişahın askerlerinden söz
edilmiş, detay verilmemiştir.

Bu askerler gerektiği zaman emredileni yapmaktan

öteye geçememektedir.
8 no'lu masalda talihin kötü bir cilvesi olarak her şeyini kaybeden bir
padişah ailesi, sıradan insanlar gibi bir yaşam sürdürebilmekte, Tanrı'dan gelen bu
durumu büyük bir tevekkülle karşılayabilmektedir.
Yoksul insanların yaşadıkları "evcig" leri vardır. Bahçelerinde yetiştirdikleri
sebze ve meyveler en önemli yiyecekleridir.
geçen yiyecek Kıbrıs'ta

9 no'lu masalda "paklacık"

olarak

çok yetişen bir baklagil çeşididir. Yine 3 no'lu masalda

anılan "golyandro, maydanoz, kereviz" gibi sebzeler Kıbrıs'ın en çok bilinen ve
sevilerek yenilen ürünleridir.
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Kıbrıs'ın
arglardan

coğrafi yapısını düşünürsek; masallarda çizilen dağlar, araziler,

dökülen

soğuk sular, hatta 5 no'lu masalda

geçen su sıkıntısı bile

memleketimizin canlı bir tablosu gibidir.
2 ve 34 no'lu masallarda geçen deve kervanları, çok eski dönemlerde gerek
ulaşım gerekse ticari vasıta olarak bilinen develerin masala yansımasından başka bir
şey değildir.
Bir ada ülkesi olmamıza rağmen derlediğimiz

masalların sadece beşinde

deniz motifine rastladık. 8 no'lu masalda izini kaybettirip kendisine yeni bir yaşam
kurmaya çalışan padişah denizi geçip başka bir ülkeye gider. 21 no'lu masalda yaşlı
karı kocanın evi deniz kenarındadır. 24 no'lu masalda padişah deniz seferine çıkar
ve küçük kızının istediğini almayı unutunca fırtınaya yakalanır, gemisi batar. 30
no'lu masalda sandığa kilitlenen kız denize bırakılır. 33 no'lu masalda ise yaşlı
kadın deniz kenarına giderek hurda toplar.
8 no'lu masalda Kıbrıs köy yaşantısından başka izler de bulduk. Kıbrıs insanı
genellikle çiftçilik, çobancılık ve tarımla uğraşırdı. Gündüzleri ovada tarlasında,
bahçesinde

çalışan

erkekler

geceleri

kahvehanelerde

toplanır,

vakit

geçirirdi.

Kahvehaneler bir çeşit kültür merkezleriydi. Olan biten oralarda konuşulur, çeşitli
haberler alınır, verilirdi.
Yazımızda

Kıbrıs insanının genellikle tarımla, çiftçilikle ve çobancılıkla

uğraştığını

söylemiştik.

Masallarımıza

baktığımızda

bu yaşantının yansımalarını

görüyoruz.

1 no'lu masalda dağda çobanlık yapan karı kocanın yaşantısı buna

örneklik edebilir. Masalda keçilerden söz edilmiştir ki bu, memleketimizde beslenen
önemli hayvanlardandı. 23 no'lu masalda ise iki çobanın çekişmesi anlatılmıştır. Bu
masalda yine keçilerden söz edilmektedir.

8 no'lu masalda padişahın telef olan

davarı ve ardından yaşanan felaketler masalın esas konusunu oluşturur. 27 no'lu
masalda yine "Popazın

davarı"

sözü geçer. Köy yaşamında

önemli yer tutan

hayvanlardan biri de "tavuk" tur. Fakir evlerin lüks yiyeceklerinden olan bu hayvana
17 no'lu masalda

"tavuk

kümesi",

5 no'lu masalda

"çalınan

bir tavuk ve

yumurtalar" olarak değinilmiştir. Köy yaşamında öküzlerle tarla sürülmesi çiftçilikle
uğraşanların en önemsedikleri işlerden biriydi. Çünkü dönümlerle tarla bu şekilde
sürülür,

ekilirdi.

yapılmaktaydı.

Buğday

üretimi

Son zamanlarda

adanın

bu üretimin
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çeşitli

bölgelerinde

gerek kuraklık

yaygın

olarak

gerekse ekonomik

nedenlerle yeterince yapılamaması bir zamanlar var olan bir gerçeği değiştirmez.
Buğdayın yanı sıra iki masalda da tuzak motifinde "porçak" ve "vigo" geçmektedir.
Masallarımızın

beş tanesinde

"ava

çıkma"

dan söz edilmiştir.

Kıbrıs

kültüründe önemli bir yere sahip olan "av" ve "avcılık" adı geçen masallara şu
biçimde yansımıştır.14 ve 30 no'lu masallarda ava çıkan kahramanlar "dev" dir.
Ava çıkış nedenleri bir şeyler avlamak ve yemek içindir. 1 ve 35 no'lu masallarda
ava çıkan padişah,
belirtilmese

padişah

oğlu ve adamlarıdır.

de bir şeyler avlamanın

sezilmektedir.

yanında

Avlanma

nedenleri

spor yapma

açıkça

gibi bir niyet de

15 no'lu masalda ise ava çıkan "Üç Sersemler" dir. Av hayvanı

olarak sadece bu masalda avlanan bir geyik vardır.
Kültürümüzün
"yemek"

önemli

bir parçası

da yemeklerimizdir.

olarak belirtilen ve adı söylenmeyen

bu yemekler,

Çoğu masalda
6 no'lu

masalda

Kıbrıs'ın en bilinen hamur tatlılarından olan "gadmer", 9 no'lu masalda" pakla", 21
no'lu masalda"

dolma", 32 no'lu masalda "çorba", 35 no'lu masalda ise "badadez

kebap" olarak belirtilmiştir.
Sonuç olarak; tüm bu motiflerin yanında sosyal çevreden de söz etmek
gerekecektir. Sosyal çevrenin geçtiği masallarda kuru bir kalabalık, kahvehanedeki
insanlar, padişahın adamları, düğün törenlerinde ve yarışmalarda bir araya gelen
insanlar vardır. Masallarda bu tip kalabalıklar "herkes" olarak ifadelendirilmiştir.
Bunların

yanında

"Kahramanlar"

bölümünde

incelediğimiz

çeşitli

meslek

gruplarından olanları da burada anmak gerekir.

1- Masallarda Geçen Yer Adları ve Özellikleri
Daha önce de belirttiğimiz gibi masallarda geçen yer adlarının en önemlisi
köydür. Masal kahramanlarının

çoğu köyde yaşamaktadır.

Oturdukları yerler için

"padişahın evi" veya "evcig" gibi ifadeler kullanılır. Kasaba veya şehir sözü sadece
16 ve 19 no'lu masallarda kullanılmıştır.

Kıbrıs'ta köy ve şehir yaşamı arasında

önemli bir ayırımın olmaması masalcıyı bu iki yerleşim birimi arasında tercih
yapmaya itmiş ve sonuçta "köy" tercih edilmiştir.
Masallarda bariz bir köy yaşamı dikkat çekmektedir. Süpüre süpüre
onnuk buldukları avlular, ekmek pişirdikleri furunlar, meyve yetiştirdikleri bahçeler,
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su ihtiyacını karşılayan

guyular, hayvan beslenen

ahırlar, pencereleri

pancurlu

evler ... köy Ye köylü yaşamının hüküm sürdüğü en renkli yerlerdir.
-- .t tabaka kahramanlarının genellikle evleri vardır. Sadece 14 no'lu masalda
"padişahın sarayı'Indan, 30 no'lu masalda ise dev anasının yaşadığı "saraylar"dan
söz edilmiştir. Bunlardan başka 7 no'lu masalda dev karısı ve kızının yaşadığı kırk
bir odalı bir köşk vardır. Çok eskilerde Kıbrıs'ta Akdeniz iklimine uygun yapılmış
tek tip evler çoğunluktaydı. Bunlar daha çok kışın sıcak, yazın serin olan kerpiç
evlerdi. Yaz gecelerinde sıcaktan bunalan insanlar, bu evlerin damlarına çıkar, orada
uyurdu. Kurutulacak yiyecekler yine bu damlarda kurutulurdu. Bu yüzden "evin
damı" Kıbrıs Türk toplumunda

o yıllarda önemlidir. Nitekim 3 no'lu masalda

padişah kızlarının eş seçerken attığı topların sırasıyla önce kralın damına, sonra
vezirin damına düşmesi rastlantı değildir.
Kıbrıs'ın
masalda

en tipik evlerinden biri de merdivenle

geçen "merdiveni

düşündürmektedir.

enerkan"

28 ve 30 no'lu

çıkılan hanaylardır.

İki

sözü bize bu evlerin iki katlı olduğunu
masallarda

kötü karakterlere

bu evlerin

merdivenlerinde tuzak kurulmuş ve bunlar cezalandırılmışlardır.
Yazımızın

başında

masallarımızda

geçen

yerlerin

çoğunlukla

köy

motifleriyle örülü olduğunu söyledik. Ancak iki masalda geçen "hamam" sözü bizi
araştırmaya sevk etti. Sonuçta köylerde hamam bulunmadığını

öğrendik. 11 no'lu

masalda padişah karısının hamamda yıkanırken yüzüğünü kaybetmesi,

20 no'lu

masalda ise hırsızlık yapan bir hamamcıdan söz edilmesi kent motiflerinin az da olsa
masallarımızda

rastlanabilir

olduğunu

masalda masal kahramanlarının
beraber kasabalarda
bilinmektedir.

göstermektedir.

Ayni

şekilde

26 no'lu

ip eğirdiğini görüyoruz. Bu tip işlerin köylerle

da yapıldığı ve eğirilen iplerin daha çok buralarda satıldığı

Dolayısıyle buradaki ip eğirme ve satma motifini de kent motifi

olarak değerlendireceğiz.

2- Bölgede Yeti şen Ürünler, Ticari İlişkiler ve Bunların Masala Yansıması
Masallarımızda adı geçen ürünler Kıbrıs'ta yetiştirilen ürünlerdir. Örneğin, 1
no'lu masalda geçen leblebili guru üzüm, 2 no'lu masalda ceviz, padem Ye fıstık
kıbrıs'ta

çok sevilen yemişlerdir.

3 no'lu masalda anılan golyandro, maydanoz,
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kereviz gibi sebzeler, 4 no'lu masalda geçen çınar ağacı, 6 ve 9 no'lu masallarda
pakla, 12 no'lu masalda sucuk." 13 no2lu masalda incir, 15 no'lu masalda leblebi, 17
no'lu masalda fislikan ve turp, 20 no'lu masalda elma, 27 no'lu masalda buğday, 28
. ***
.
no'lu masalda porçak, ** 30 no'lu masalda üzüm ve vıgo
35 no'lu masalda mersın

ağacı Kıbrıs'ın en bilinen ürünlerindendir.
Ticari ilişkilere gelince; masallarda bu tip ilişkiler açıkça belirtilmiyor. Fakir
Adamıla Padişah adlı masalda kızlarının eğirdiği iplikleri satan ve geçimini bu yolla
sağlayan yaşlı bir babadan söz edilir. Ancak alış veriş yaptığı ortam kesinlikle
çizilmiyor. Padişahın Üç Gızı adlı masalda ise padişah "Gahve"den önce bir altın
tavuk, daha sonra da bir tüfek satın alır. Burada, ufak çaplı alış verişlerin çok
eskilerde kahvehanelerde yapıldığı düşüncesi akla gelmektedir.
24 no'lu masalda padişah, denizaşırı ülkelere sefere çıkarken kızlarının
istediği şeyleri alır. Büyük kız bir havan, ortanca kız bir horoz ister. Bunların
nereden, nasıl alındığı konusunda detaylı bilgi verilmez.
7 no'lu masalda bir "güyümcü" **** vardır. Sipariş üzerine verilen bilezik,
yüzük ve küpelerin aynisini yapabilmektedir. 8 no'lu masalda ise köyleri dolaşıp alış
veriş yapan bir bezirgandan bahsedilmektedir. Ancak ne sattığından söz edilmez.
11 no'lu masalda geçim kaynağı olarak büyü yapma ve fal bakma motifinin
kullanıldığını görüyoruz. Yoksul adam ve karısı çaresizlik karşısında bu yolu
seçerek geçimlerini sağlarlar.
16 no'lu masalda ilk kez "kasaba" adı kullanılmıştır. Burada insanların
oturup yemek yediği bir lokanta vardır. Kıbrıs Türk kültüründe lokanta motifi pek
yoktur. Büyük ihtimalle bu motif masalımıza sonradan girmiştir. Yine ayni masalda
bir altın madeninden bahsedilmiştir. Bilindiği gibi masalın anlatıldığı Lefke
bölgesinde İngiliz döneminde az miktarda altın çıkarıldığı bilinmektedir. Masalda,
kahramanlar altın madeninden çıkardıkları iki zembil***** altını aralarında
bölüşmektedirler.
*

Üzüm suyu ve unla yapılan bademli veya cevizli tatlı

**

Burçak

***

Bir çeşit yem bitkisi
Kuyumcu

*****

Sazdan yapılan çanta
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17 no'lu

masalda, masal kahramanının

mahalle arsında gezip makas sattığını

görüyoruz. 21 no'lu masalda "keresde" işi yapan bir "düggan" dan söz edilmiştir.
Bu dükkanda yatak, koltuk, minder gibi mobilyalar yapılmaktadır. Doğacak çocuğa
"yatak odası" hazırlanmaktadır.
Ismarlama eşya yapılması geleneği yakın zamanlara kadar Kıbrıs halkının tercih
ettiği bir durumdu. Bu yüzden bu geleneği masallara yansıtması yadırganmamalıdır.
34 no'lu masalda deveci padişaha torbanın içinde altınlar götürmektedir.
Ancak bunların nereden, nasıl, hangi amaçla götürüldüğü belirtilmemektedir.

Ancak

bu tür hediyelerin büyük kapıların açılmasında önemli rol oynadığı tarihimizden
bilinmektedir.
Bütün bu ticari motifler, Kıbrıs adasında yapılagelen ekonomik faaliyetlerin
masallara yansımasından başka bir şey değildir.
Birbiriyle alış veriş içinde olan insanlar, maddi değerler yanında manevi
değerlerini de birbirlerine vermekte sürekli bir etkileşim içinde bulunmaktadırlar.

X.BÖLÜM

MASALLARDA DİL ve ANLATIM
Masallar bilindiği üzere daha çok -miş'li geçmiş zaman olarak bilinen
zamanla anlatılır. Ancak kimi anlatıcılar bunun yanında geniş zamanı da tercih eder.
Bizim derlediğimiz
Burada

metinlerde ise daha çok -di'li geçmiş zaman kullanılmıştır.

Rumca'nın

etkisinden

söz edebiliriz.

Bilindiği

gibi Rumca' da bizim

Türkçe'de belirsiz geçmiş zaman veya -miş'li geçmiş zaman olarak kullandığımız
zaman yoktur. Bundan dolayı yöre halkı -özellikle
kalarak

bu zamanın

yerine

belirli

geçmiş

yaşlı kesim- bunun etkisinde

zamanı

( -di'li

geçmiş

zaman

)

kullanmıştır.
Masal anlatıcılarının eğitim düzeyleri ve yaşları dilin kullanılmasında önemli
değişiklikler göstermektedir. Eğitimsiz ve yaşlı kişilerin tamamen Kıbrıs Türk ağız
özelliklerini

kullanarak konuştuklarını

görüyoruz. Daha genç yaşta olan eğitimli

kişiler ise -tam olmasa bile- dili daha özenerek kullanmaya çalışmışlardır.
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Günümüzde televizyon, radyo ve bilgisayarların
Türk

ağzının

da

değişikliğe

uğramasına

neden

çokça yer alması Kıbrıs

olmuştur.

Bunun

yanında

Türkiye' den gelen insanların Kıbrıs' a yerleşmesi, burada evlilikler yapması Kıbrıs
Türk ağız özelliklerinin de giderek değişikliğe uğramasına olanak hazırlamıştır. Bu
sadece masallarımızda

değil, diğer edebi ürünlerimizde,

günlük konuşmalarımızda

da görülen bir durumdur. Bu çalışmayı yaparken bizim tercih ettiğimiz dil ise
Kıbrıs'ın kültür yapısına uygun olandır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz nedenlerle
tipik Kıbrıs Türk ağız özelliklerini kullanarak konuşan kişileri bulmakta zorlandık.
Metinlerimizde

gördüğümüz en önemli anlatım özelliklerini

saptarken en

başa de/da bağlacının kullanımını koyduk. Kıbrıs Türk ağzında de bağlacı ile uzayıp
giden cümleler sık kullanılmaktadır.

Örneğin : "Dadı bana biraz çöreg yab, hazırla

atımı da çıkacam bir kısmedlimi bulayım da sen da yaşlandın bakaman bize." veya
" Gavorka!" dedi. "bu adam et çaldı ." dedi. "da gömdü, begler gece olsun da
geleceg alsın." gibi.
Diğer bir anlatım özelliği devrik cümlelerin çok sık kullanılması olayıdır.
Sözlü ürünlerde bu tarzda kurulmuş cümlelerin genelde daha çok kullanıldığını
bildiğimiz için bu durumu hoş görmek gerekir diye, düşündük. Buna örnek olarak:
"Söyle nedir isdediğin?",

"Gara kedi bakar gene.", "Padişah oğlu pençeresinden

seyreder gıccazı.", "Sinirlendi vurdu makası yere.", "İsderim denizin içinde bir ev
yabdırasın bana." gibi cümleleri gösterebiliriz.
Masallarımızın hemen hemen tümünde bir plan vardır. Olaylar oluş sırasına
göre anlatılmıştır. Sadece 2 no'lu masalda masalcı unuttuğu iki olayı geriye dönerek
anlatmış ve masalın neresine ait olduğunu da belirtmiştir.
Masal kahramanları, çocukluk ve gençlik dönemleri anlatılmadan doğrudan
olmaları gereken yaştan alınarak olaylara sokuluyorlar. Bu yüzden masal
kahramanının sadece olaya karıştığı andaki hayatını bilebiliyoruz.
Masal anlatıcısı bir olayı örneklerken yörede en çok kullanılan özel
isimlerden de yararlanabiliyor. Örneğin : " Gideyim Ahmed'den Mehmed'den iş
isdeyim, olmaz." (8 no'lu masal ) . Bazı mesafeleri anlatırken ise masalcı kendi
yaşadığı yeri masalına sokabimektedir. Şöyle ki : "Sen buraşdan gidecen gahveler
gadar. .. " ( 8 no'lu masal )
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Cümle kuruluşlarında

gördüğümüz

en tipik özelliklerden

biri, cümlenin

"dedi gendine" söz grubuyla sürekli bölünmesidir. Örneğin : "Hey padişahım!" dedi
gendine. "İnsan olan insan kedi köpeg doğurur mu?" dedi gendine. "Bunnar senin
çocugların." dedi gendine.
Masallarımızda

gördüğümüz

en önemli söyleyiş özelliği nazal n ( fi )

dediğimiz sesin çok sık kullanılmasıdır. "Nere gidecen gocagari?"," Söyle bana ne
isden?"," Tarif eder min bize?" gibi örnekler bu durumu örneklemektedir.

DİL
Derlediğimiz

masalların

dil incelemesi

başlı

başına

bir tez

konusu

olacağından, biz burada genel bilgiler vermekle yetineceğiz.
Kıbrıs Türk ağzı bilindiği
söyleyişte

gerekse

göstermektedir.

vurgu

gibi Rumca ve İngilizce'nin

sisteminde

Masallarımızda

Türkiye

göze

çarpan

Türkçesinden
en

önemli

etkisiyle
farklı
dil

gerek

özellikler

olayı

vurgu

sistemindedir. Soru cümlelerinin çoğunda soru takısı kullanılmamıştır. Böyle olunca
cümleye soru anlamı verebilmek için vurgu cümle sonundaki sözcüğe kaydırılmıştır.
Örneğin: "Ne nene tükrüğününan hamır yoğurun?" ( 5 no'lu masal)
"Addın onu da gızım?" ( 7 no'lu masal)
"Fukare gızı, fukare gızı! Bu fislikannarı gece gündüz suvarın, üsdünde
kaç yaprak olduğunu bilin?" gibi. ( 17 no'lu masal)
Masallardan

hareketle

saptadığımız

ses olaylarım

ve sözcüklerdeki

ses

değişmelerini aşağıda veriyoruz.

A- ÜNLÜLER
"Kıbrıs Türk ağzında ünlüler, Türkiye Türkçesindeki ünlülerden farklı değildir.
Yalnız

Türkiye Türkçesindeki

yabancı sözcüklerde kullanılan uzun ünlüler

Kıbrıs Türk ağzında kısa olarak söylenir. Bu özellik nedeniyle
kolayca Kıbrıslı Türk olup olmadığı anlaşılabilir'L
Örnek : A.şık> aşık
Hala> hala
Bazen> bazan vb.
*

Erdoğan Saracoğlu, Kıbrıs Ağzı, Lefkoşa, 2004.
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konuşanın

•
a- üNLÜ DEÖİŞMELERİ

1- Düz Ünlüler Arasında Görülen Değişiklikler
a > e değişmesi
masal > mesel
ahali > ehali

e > a değişmesi
bahçe > balıca
görünce >görünca
asulye >fasulya
kardeş > gardaş
neyse > neyisa

i > ı değişimi
fakir > fakır

i > e değişimi
iniş> eniş
iyi> eyi
diyeceg > deyeceg
giy-> gey2-Yuvarlak Ünlüler Arasında Görülen Değişiklikler
-u- > -öbugün > böyün
-Ü-> -öyürü> yörü
büyük > böyüg
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3- Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması
-ı- > -u-

kapı> kapu
fırın > furun

-a-> - ubaba> buba
4- Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi
-u- > -ı-

yavru > yavrı
hamur > hamır
çaput > çapıt

b- üNLÜ BENZEŞMESİ
Bir sözcükteki sesin başka bir sesi kendisine benzetmesi olayıdır.
1- ilerleyici Benzeşme
Sözcükteki bir sesin sonra gelen bir sesi kendisine benzetmesidir.
kardeş > gardaş
fasulye > fasulya
bahçe > balıca

2- Gerileyici Benzeşme
Sözcükteki sonraki sesin öncekini etkilemesidir.
diye> deye
bilezig > belezig
iner> ener
yine> gene
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I

c- üNLÜ BENZEŞMEZLİGİ
Bir sözcükte bulunan ayni veya benzeri seslerden birinin değişmesidir.
papaz > popaz
iyi> eyi
anahtar> anıhdar

ç- üNLÜ TÜREMESİ
Sözcüklerin değişik yerlerinde olabilir.
komşu > gomuşu
yalnız > yalınız
neyse >neyisa
giderken > giderkana

d- üNLÜ DÜŞMESİ
yiyecek> yeyceg
bırak-> brag
nerede > nerde

B- üNSÜZLER

a- üNSÜZ DEÖİŞMELERİ
1- Sert Ünsüzlerin Yumuşaması
Kıbrıs Türk ağzında gördüğümüz

en yaygın kullanım k- > g- değişimidir.

Sözcüklerin
çeşitli yerlerinde "k" sesinin "g" sesine dönüştüğünü görüyoruz.

kız> gız
koy> goy
kendi > gendi
küçük > güçüg
kıl> gıl
kırk> kırg
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kıyafet >gıyafed
kuyruk > guyrug
çıksın >çıgsın

p- > b-

yap- > yab
dönüp >dönüb

t- > dYaygın olarak kullanılan bir ses olayıdır.

et- >edhasta > hasda
gitti > giddi
saat> saad
usta >usda
anahtar> anıhdar
taht> tahd
tutar > dutar

2- Yumuşak Ünsüzlerin Sertleşmesi

b-> pbalta > palta
bakla > pakla
badem > padem
baddaniye > pataniya
3- Sert Ünsüzlerde Görülen Değişiklikler
-ç > -ş

ağaç> ağaş
ÜÇ<

üş
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kılınç > gılış
kaç-> gaş-

4-Yumuşak Ünsüzlerde Görülen Değişiklikler
-ğ->-voğlu > ovlu
soğan > sovan

-g - > - y
bugün > böyün

-ğ - > - y buğday > buyday
yemeği > yemeyi
eğil> eyil
Kıbrıs Türk ağzı özellikleri içerisinde en göze çarpanlardan biri de "nazal n"(fi)
dediğimiz sesin çok sık kullanılmasıdır.
bana >bafia
sana >safia
gideceksin > gidecefi
Nasılsın? > Nasılsın?
Nereden gelin?> Nereden gelifi?
yapasın > yapasıfi

b- ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
1 - İlerleyici Benzeşme
onlar > onnar
yesinler > yesinner
insanlar > insannar
geçenleri > geçenneri
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2- Gerileyici Benzeşme
yerler > yeller
giderler> gideller
çıkarlar> çıkallar
kızcağız > gıccağaz > gıccaz

c- ÜNSÜZ TÜREMESİ

Sözcük ortası :
orada > oraşda
burada > buraşda
Sözcük sonu :
atınca > atıncag
gibi> gibin

ç- ÜNSÜZ DÜŞMESİ
yılan> ilan
kalk> gak
çiftçi > çifci
kahve> gave
abdest > abdes
hizmetkar > hizmekar
koydu> godu

C- "ile" BAÖLACI ve "ile" EDATI
Kıbrıs Türk ağzında genellikle " ile" bağlacının görevini -ynan/ - man ekleri
yapmaktadır.
kocakarı ile kocaman > gocagarıynan gocaman
vezir ile askeri > vezirinan asgeri
güyümcü ile adam> güyümcüynan adam
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"ile" edatı da ayni eklerle karşılanmaktadır.
parmağı ile > barmağıynan
gelin ile > gelinnan/ gelininan
bakla ile> paklaynan
tüfek ile > tüfeğinan
köhün ile > köhününan

D- - ken ( iken ) ulacı
Türkiye Türkçesinde kullanılan" -ken" ulacı Kıbrıs Türk ağzında genellikle "kan" biçimiyle kullanılmaktadır.

koşarken > koşarkan
giderken > giderkan
otururken > otururkan

Bu tür söyleyişlerde

bazı ağızlar sözcük sonuna fazladan bir de "a" sesi

türetmiştir.
koşarken > koşarkana
giderken > giderkana

gibi.

Sonuç olarak:
Tüm bu ses olaylarının yanı sıra şu önemli noktaları da belirtmekte

yarar

görüyorum.
-se koşul eki Kıbrıs Türk ağzında kalın şekliyle kullanılmakta,
sözcüklerde büyük sesli uyumunun bozulmasına neden olmaktadır.
inecekse > eneceysa
gelirse > gelirsa
yıne
"- ince" ulaç eki kalın biçimiyle kullanılmaktadır.
gidince> gidinca
görünce > görünca
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bu da bazı

Masallarda çok sık rastladığımız bir ses olayı da" hece kaynaşması" dır.
Ne yapacayık? > N'apacayık?
Ne oldu?> N'oldu?
Ne yapan?> N'apafi?

Kıbrıs Türk ağzının en tipik özelliklerinden
ekinin çok sık kullanılmasıdır.

biri de -cık/ -cik küçültme

Bu bazı sözcüklere küçültme, bazılarına acıma ve

sevimlilik anlamı katmaktadır.
azacık ( küçültme )
deligannıcık ( sevimlilik )
danacıg ( sevimlilik)
gargacık ( sevimlilik )
gocagaricik (acıma )

Kıbrıs Türk ağzında bazı sözcüklerde son hece söylenmemiştir.
bana> ba
sana> sa
kendine> ge
Bazı bölgelerde ise aynı sözcükler baa (ba), saa (sa) biçiminde söylenmektedir.

Bütün bu ses olayları da bize gösteriyor ki Kıbrıs Türk ağız özellikleri her
yönüyle incelenmesi gereken ayrı bir tez konusudur. Biz burada, derlemelerimizde
en çok gördüğümüz ses olaylarını ve söyleyiş özelliklerini vermeye çalıştık.

METİNLERDE GEÇEN DEYİMLER
Deyimler anlatımı akıcı kılan, bir dilin zenginliğini gösteren, çoğu zaman
mecaz anlamlı kalıplaşmış söz gruplarıdır. İncelediğimiz metinlerde Kıbrıs'a özgü
olduğunu düşündüğümüz deyimler saptadık.
Gam gaynamak: Kendine yakın bulmak, sevmek.
Paraları dögmek: Çok para vermek
Sen söyün da ben yanayım: Çok güzel olmak
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Yüzün gözün beş garış aşar: Surat asmak
Müşgüllük çekmek: Zorluk çekmek
Devriye atmak: Tur atmak
El üsdünde dutmak: Çok sevmek, kayırmak.
Yol bulmak: Yola çıkmak, gitmek
Kapusunu devirmek: Kapısını kapamak
Dadlı dil dögmeg: Güzel ve etkili konuşmak
Kafa gitmek: Öldürülmek
Yol almak: Yola çıkmak
Dünyayı edmeg: Her türlü yolu denemek
Saldırıp gidmeg: Ardına bakmadan gitmek
İlerleme edmek: Şansı yolunda gitmek
Kitap devirmek: Kitap okumak
Egmeg parasını geri kesmeg: Ekmeğe vereceği parayı başka şeye vermek
Açığa vermek: Gizli bir şeyi söylemek.
Vakıd vakıddan geçene gadar: Epeyi zaman sonra
Bir yumar on döker: Çok ağlar
Allah yagsın seni insan olmadıg yerde: Halk arasında kullanılan Tanrı cezanı
vermesin anlamında bir söz.
Ateş püsgürmeg: Çok sinirlenmek
Ağzından köpüg gelmeg: Çok kızmak
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SÖZLÜK

-AAvara : Başıboş

-BBönürmek: Yüksek sesle ağlamak
Bitta I Bidda : 1- Hamurdan yapılan bir çeşit pide
2-Zeytin veya hellim katılarak yapılan bir çeşit ekmek
Bağuri : Plastikten yapılmış bidon

-DDarcıg : Çobanların yiyeceklerini koydukları omuz çantası
Desdeban : Kır bekçisi

-FFislikan : Reyhan çiçeği
Framo : Evlerin yanındaki boş alanları çevirmek için kullanılan çit.
Frahdı/Frahdi : Evlerin yanındaki boş arsa

-GGolyandro : Maydanoza benzeyen, küçük yeşil yapraklı hoş kokulu bir bitki
Guli : Köpek yavrusu
Güyümcü: Yöre ağzında kuyumcu
Gondak : Dipçik, kafadan sakat
Gurkuda : Kertenkele
Gurgufa : Kertenkele
Gıccaccık: Kızcağız
Gavvorka : Can sıkıntısını belirten bir nida
Gadmer : Bir tür hamur tatlısı
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-HHışıl hışıl : Işıl ışıl
Homonya : Demet yığını
Herse : Et veya tavuk kullanılarak buğdayla yapılan bir çeşit yemek
Harasan küpü : Kilden yapılan büyük küp

-K-

Köhün : Küfe

-LLingri : Deynekle oynanan bir çocuk oyunu
Losarga : Anaç tavuk

-MMani mani : Çabuk çabuk
Muza : Kömür tozu
Mavri: kara
Mişaro : Geceleyin ortaya çıkıp ışıkların etrafındaki böcekleri yiyen küçük
sürüngen
Mısmıl : Düzgün, kusursuz

-PPataniya : Baddaniye
Porçak: Burçak

-SSıyrılcak : Kaygan
Siriza: Sazdan yapılan sepet
Sirti : Fırını temizlemek için kullanılan ucunda bez bağlı deynek
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-Ş-

Şavg: Işık
Şilin : İngiliz para birimi

-T-

Tayka : Dakika

-V-

Vigo : Bir çeşit yem bitkisi
Vira: Durmadan

-Y-

Yiro: Çevre
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SONSÖZ

Masal öyle gür bir kaynaktır ki, bu kaynaktan birçok bilim yararlanır. Halk
masalları bir ulus için zengin hazinelerdir. Ulusun eski seciyeleri, eski ürünleri
masallarda gizlidir. Halk uygarlığının eski izlerini masallardan kısmen çıkarmak
olanağı vardır. Nihayet hikayeci, romancı, şair, oyun yazarı, hatta senaryo yazarı,
masallardan çok ilginç konular meydana getirebilir.*
Masal çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir; onu
yüreklendirir. Tüm engellere rağmen isteyen herkesin rahat ve zengin bir yaşama
varabileceğini gösterir. Yeter ki insan mücadele etmeyi bilsin. Dış tehlikelerle
savaşmadan, insan değil mutluluğu, kendi kendini bile bulamaz. Masal, ürkek,
çekingen, mücadeleden kaçan yaratıkları harekete geçirir.
Masallar, büyük küçük herkese hitap eden iletileri, kulağa hoş gelen biçimsel
özellikleri ile ait oldukları kültürün en güzel örnekleridir.
Derlediğimiz masalların gerek planına gerekse dil ve anlatımına elimizden
geldiğince dokunmamaya çalıştık. Biliyoruz ki müdahale edilen bu türden her ürün
anonim olmaktan çıkar, bizim olur. Bu yüzden masallarımız birinci kişiden
dinlediğimiz biçimleriyle aynen yazıya geçirilmiştir. Yüzyıllardır anlatılagelen
masallar anlatıldığı her ağızdan mutlaka birşeyler almıştır. Anlatıcı anlattığı bu
ürünlere kendi duygu ve düşüncelerini, kendi özlemlerini katmıştır. Kendi dilinin en
güzel yansımaları olan bu anlatılar giderek halkın ortak malı olmuştur. Kısacası
hepimizin olmuştur.
Kültürüne sahip çıkmak isteyen toplumların dört elle sarılması gereken
masallar, Kıbrıs Türk toplumu için de inkar edilemez bir önem taşımaktadır. Bu
güne kadar yapılan çalışmaların yargılamasını yapacak değiliz. Ancak bu konuda
yapılan çalışmaları takdir etmekle birlikte yeterli bulmadığımızı söyleyeceğiz.
Kıbrıs Türk ağız özelliklerini yansıtması bakımından büyük bir kaynak
oluşturan masalları derlemek, yazıya geçirmek ve gelecek nesillere taşımak, bu
konuda çalışan her araştırmacının görevi olmalıdır. Geleneksel kültürümüzü
oluşturan tüm ürünler yaşlılarımızla birlikte yitip gitmektedir.

• Özkırımlı, Atilla, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 3, s.814
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Görsel yayınların alıp yürüdüğü günümüzde başka ulusların kültür potasında erimek
bize yakışmaz. Bize yakışan öncelikle kendi değerlerimize sahip çıkmak, sonra da
başka ülkelerin değerlerini tanımaktır.
Küçücük ülkemizde sadece bir masalın o kadar çok benzerini dinledik ki!. ..
Kimi "gocagari" dedi, kimi "gocagarıcık". Gerçek olan şudur ki ayni masal çeşitli
ağızlarda türlü türlü çıktı karşımıza ve bu da bize ayni ürünün farklı ağızlarda
değişik tatlar kazandığını gösterdi.
Derlediğimiz

masalların

varyantlarına

bizden

önce derleme, çalışmaları

yapmış kişilerin eserlerinde rastladık. Örneğin bizim derlediğimiz "Padişahın Üç
Gızı" masalı, Erdoğan Saracoğlu'nun "Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı" kitabında "Döv
Meseli"

adıyla

derlenmiştir.

Yine

bizim

"Mersin

derlediğimiz

masal Saim Sakaoğlu'nun

"Mersinler

Güzeli",

Derlemeler-

Masallar" kitabında ise "Mersinner

Oğuz

Çekirdeği

"Kıbrıs Türk Masalları"

Yorgancıoğlu'nun

"Kıbrıs

Türk

Çocuk"

adıyla

adlı eserinde
Folklorundan

Güzeli" olarak derlenmiştir.

Bu

örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Ayni ürünün çeşitli bölgelerde küçük farklılıklarla

anlatılması

o ülkenin

kültür zenginliğini gösterir. Bizim de bu zenginliği elimizden geldiğince korumamız
ve gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir.
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