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Hakkımızda
-
Çocuk Yazını sitemiz, kitap tanıtım sayfalarının, yayınevi 
reklam metinlerinin, okur ve anne bloglarının, “çok beğen-
dim, çok güzel kitap” diyen ama kitabın niçin güzel olduğunu 
izah etmeyen klişe metinlerin aksine; çocuk edebiyatındaki 
eleştiri ihtiyacını hatırlatmak üzere doğdu. Amacımız, çocuk 
yazınına tıpkı yetişkin kitapları gibi eleştirel, objektif ve 
akademik perspektiften bakmak.  

Nitelikli ile vasatın, faydalı ile zararlının birbirinden ayrılma-
sı, bir metni kalitesiz yapan unsurların belirlenmesi ve üst 
düzey ürünlerin niçin öyle olduklarının izah edilmesi; alanda-
ki kaliteli yazının sayısını artıracaktır. Bu da ancak yerinde 
“eleştiriler” ile mümkündür. Her ay yayımlanan çocuk edebi-
yatı kitaplarının ve bu kitapların ulaştığı çocuk okurların 
sayısının yüz binlere ulaştığı düşünülürse; çocuk edebiyatı-
nın, çağdaş Türkçe yetişkin edebiyatının duyduğu “eleştiri” 
ihtiyacından çok daha büyük bir yoksunluğa sahip olduğu 
görülür. Çocuk Yazını sitemiz ile bu derin boşluğu doldurma-
ya talibiz!

Her ay en az on farklı kritik metni ve alanında uzman kişiler-
le yapacağımız röportajlarla ilk adımlarımızı atıyoruz. Anlatı 
düzlemindeki türsel çeşitliliği kapsayabilmesi için biz bu 
metinlere “çocuk yazını” tasnifiyle yaklaşmayı uygun gördük. 
Geniş bir okur kitlesine hitap etmek ve bu alanda dünya 
çocuk yazınını da kapsayan bir arşiv kurabilmek için sitemizi 
çift dil seçeneği ile sunuyoruz takipçilerimize. Dolayısıyla 
evet, karşılaştırmalı edebiyatla da ilgileniyoruz.

Kısa vadede hedefimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 
desteklediği ilk dokuz ay içerisinde iki yüzden fazla kitaba 
eleştirel yaklaşmak ve Aralık ayında ulusal bir çocuk edebi-
yatı sempozyumu düzenlemek. Uzun vadede ise önceliği-
miz; çağdaş çocuk edebiyatını takip etmek isteyen ve nite-
likli kitap arayan ebeveynler; okul öncesi, sınıf ve Türkçe 
branş öğretmenleri, kütüphane oluşturmak isteyen eğitim
kurumları için zengin bir kaynak listesi olma değeri taşıya-
cak metinler havuzu oluşturmak ve alana dair farkındalık 
yaratmak.

Bu alanda çalışmanın ve yazmanın öneminin farkındayız. 
Projemizin Türkiye’de çocuk edebiyatı kürsülerinin açılması 
ve yaygınlaşması için dikkat çekmesini diliyoruz.
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 “Üç buçuk harfliler” ve bazen de ne olduklarını tam anlayamadığımız 

kahramanlardan oluşan Ara Âlem Üçlemesi  korku türünde bir roman olarak çıkar 

karşımıza. Üçlemede, üç buçuk harfli Canan’ın ölüm ve yaşam arasında olan bir hayatta 

kalma mücadelesi konu edilir. Kitabın yazarı Miyase Sertbarut, genel olarak eğitici, 

çocuklara yaşam konusunda cesaret verici; kadına şiddet, taciz, hayvan sevgisi gibi 

sosyal konulara değinen eserler kaleme almıştır. Korku türünde de kitapları olan yazarın 

ayrıca fantastik- macera türünde eserleri de vardır. Bu noktada Ara Âlem Üçlemesi’ni 

okurken okur hem korku hem macera izlerini rastlarken, bir yandan da eğitici bir hava 

hissedebilir. Söz konusu metinlerde anlatıcı okuyucuyu aynı anda korkutup 

güldürebilmiştir. Aslında romanların isimlerine, kapak resimlerine ve bölüm başlıklarına 

baktığımızda tam anlamıyla bir korku anlatısı olduğunu hissederiz fakat okumaya 

başlayınca bir yandan da aslında korkulacak bir şey yok hissine kapılırız. Bu durumu da 

Sertbarut üstkurmacayla sağlamıştır.  

 Postmodernist romanların en önemli özelliklerinden biri gerçek ve kurgu arasındaki 

sınırın belirsizleşmesidir. Modernist anlatıların aksine yazar okuyucudan anlattıklarına 

inanmasını beklemez, elinde tuttuğunun bir roman olduğunu üstkurmaca tekniğiyle 

belirtir: “Anlatıcının okuduğumuz metne roman demesi gerçek olmayan, kurmaca bir 

öykü olduğunu vurgulamasıdır. Bu anlayış postmodernizmin önemli özelliklerindendir. 

Modernizm sahte bir şekilde gerçeği anlattığını iddia etmesine karşılık; postmodenizm, 

samimiyetle okuyucusuna kurmaca bir metin olduğunu hatırlatır.”( Bayrak ve Yaprak 

54). Miyase Sertbarut da Ara Âlem Üçlemesi’nin ilk kitabı olan Tarkoloz’un Tuzağı’na bu 

kitabın bir kurmaca olduğunu sezdirecek bir açıklamayla başlar: “Bu romanı geceleri saat 

üç buçukta uyanıp yazdım. Evet düzenli olarak üç buçukta, herkes uykusunun en tatlı 

yerindeyken...” (5). Sonrasında da okuyucuya yukarı da belirtildiği gibi “evet bu korku 

türünde bir roman” dedirtir: “Bazı geceler ensemde bir esinti hissettim, ayak bileklerimde 



de... Arkadan biri tişörtümü çekiyor gibi de oldu. Tuhaflığı yalnızca ben değil Baykuş da 

fark etti, kedim. ...Siz de okurken benzer şeyler olabilir, korkmayın, farklı bir boyutta 

denetim kazanmanın tadına varın.” (5). Tarkaloz’un Tuzağı baş karakter  olan üç buçuk 

harfli Canan’ın mezarlıkta gezindiği bir sahneyle başlar ve okur olarak üç buçuk harfli ne 

demek öğreniriz yavaşça. Üç buçuk harfliler, hayattayken belirli amaçları, hayalleri olan 

ve bu yüzden ölüme direnmiş, ölmüş ama tam da ölü olmamış insanlardır. Yaşayan 

insanları görebiliyor, onların zihnini okuyabiliyor, ama görünmüyorlardır. Yaşadıkları 

tam bir yaşam değildir; uyku, yemek, bir şeylerden tat almak yoktur bu yaşamlarında. 

Korktukları tek şey de onlara gerçek ölümü yaşatacak Tarkoloz’dur. Bu karakterin tek 

derdi ölümle yaşam arasında yani ara âlemde kalmışları gerçekten öldürmektir.  Üç 

buçuk harflilerse kimseyi öldüremez çünkü bu da Tarkoloz’a yakalanma sebebidir. Üç 

buçuk harflilerin enselerinde oluşan bir koku vardır ve bu koku da Tarkoloz’a yakalanma 

riskini artırır. İşte bu kokudan kurtulmak için mezarlıkta dolaşmaları gerekir. Canan 

İncirli Mahallesi’ndeki mezarlığı ve Mumcu Nuran’ın evini mesken tutmuştur. Mumcu 

Nuran’ın evinde yaşayıp, ensesinde koku birikince de mezarlığın yolunu tutarak ara 

âlemde yaşamını sürdürür. Mumcu Nuran karakteri, aslında Miyase Sertbarut’un 

Komşumuz Çok Acayip romanındaki bir karakterdir. Yazarın postmodern yaklaşımını bu 

metinlerarası karakter aracılığıyla da görmek mümkündür.  

 Mezarlıkta ise bir başka karakter çıkar karşımıza; Kendal. Canan sürekli gittiği 

mezarlıkta solucan toplayıp satan Kendal’la karşılaşır ve iletişime geçeceği insan olarak 

da onu seçer. Gerçekten yaşayan bir insanla iletişim kurmak onu Tarkoloz’dan 

kurtarabilecektir ve böyle de olur. Üç buçuk harfli Canan çoğu olayda Kendal’la iletişime 

geçerek Tarkoloz’dan kurtulur. Birinci kitap Canan’ın Kendal, üç buçuk harfli kuş 

meraklısı Sinan, yarı üç buçuk harfli  Cihan gibi karakterlerle arkadaş olmasıyla başlar, 

daha sonra Tarkoloz’dan kaçış maceraları ile devam eder. Kendal’ın babasının kendi 

ölümüne sebep olmasını öğrenmesi onun için bir yıkım olmuştur ama Kendal’la olan 

ilişkisini son kitaba kadar sürdürecektir. Romanın ortalarına doğru antika bir resim ortaya 

çıkar. Bu tılsımlı resmin kaybolmasıyla kitap biter ama ne resmin ne de Canan’ın 

maceralarının sonu gelmiştir. Kitapta yazar sürekli  “okur” , “sen” diye hitap ederek 

metnin kurmaca olduğunu vurgular. Üstkurmacayı işlevsel bir hâle getirerek bazen bu 

yolla okura çeşitli mesajlar verir ve korku türünde bir eser olmasına rağmen okura “ bu 



kurmaca bir yapıt ve aslında gerçekte korkulacak bir şey yok” hissi verir: “Sizi 

kıskanıyorum. Siz sadece okuyorsunuz, risk almadan, biri ensenize binmeden sayfadan 

sayfaya geçiyorsunuz. Bense bu tehlikeleri yaşıyorum, kıskanmayıp da ne yapayım?” 

(103). Sertbarut bu çocuk romanında sosyal mesajlar vermeyi de hedeflemiştir. Üç buçuk 

harfli olan Canan sürekli hayattayken değerini bilmediği şeylerden bahsederek okura 

“bunların kıymetini bilmeliyim aslında” hissini yaşatır: “Ağrılarımı özledim, 

düşmelerimi, dizlerimin sıyrığını, direğimin sızısını çok özledim. Yaşama sevincini 

yaşamayan birinden dinlemek belki sana saçma geliyor ama biliyorsun, bir çok şeyin 

değeri onu kaybettikten sonra anlaşılır.” (103). Bu örnekte yine üstkurmacayı 

işlevselleştiren bir anlatım göze çarpmaktadır.  

 İkinci kitap ismini Canan ve arkadaşlarının başını belaya sokacak olan oyundan 

ismini alır: Yasak Oyun. Bu kitapta da başta karakterlerin tanıtıldığı bölümde yazar sen ve 

ben başlığıyla üstkurmaca tekniğini kullanır: “Sen: Kitabın okuru. Okuduklarına bazen 

inanan, bazen saçma bulan, sabırsızca sayfa çeviren, bazen de atlayarak okuyan kişi. 

Tarkoloz hariç bütün karakterlere yakınlık duyuyor. Ben: Kitabın yazarı. Yazdıklarına 

bazen inanan, bazen saçma bulan, sabırsızca klavye tuşlarına basan, bazen atlayarak 

bazen uzatarak yazan kişi. Tarkoloz dahil tüm karakterlere yakınlık duyuyor” (7). Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta yazarın kötü karakter olan Tarkoloz’a bile yakınlık 

duyduğunu açıkça belirtmesidir. Çünkü bu onun romanı, Tarkoloz da onun kurmaca bir 

karakteridir. Karakterlerin başlarını belaya sokacak olan oyunsa Kendal’ın arkadaşı  

Oya’nın ruh hastası olan dayısının oyunu, oynayanları kaybolması gerekçesiyle patent 

alamayan yasaklı bir bilgisayar oyunudur. Oyunla birlikte Oya’nın tılsımlı tablonun 

içindeki yaşama geçmesiyle başlar maceralar. Onunla birlikte Kendal ve Canan da bu 

aleme girer ve anlatıda burada başlarına gelenler ve kurtulmaları anlatılır. Sonunda da 

yine Canan ve Kendal’ın başına başka dertler açacak tamamlanmamış, tamamlayana 

ölüleri diriltecek güç verecek bir yarım ağaç nakışı ortaya çıkar. İkinci kitapta da 

Taroloz’un Tuzağı’ındaki gibi “korkulacak bir şey yok hissi” çoğu kez çıkar karşımıza. 

Herkesin özellikle de çocukların asla yapamayacağı bir şeydir gece mezarlıkta gezmek 

ama burada bu korkunun yersiz olduğundan bahsedilir: Hiçbir ölünün toprağı yarıp dışarı 

fırlamayacağını gayet iyi biliyoruz...” (67). İlk romanda olduğu gibi bu romanda da 

sürekli okura yaşadığı yaşamın değerini bilmesini söyler Canan. Ayrıca yazarın bir diğer 



amacı da çocuk okuru bilgiye, okumaya, belgesel izlemeye teşvik etmektir: “İzlediğim 

belgesellerden birinde değişik bir balık tutma yöntemi görmüştüm” (125). Burada üç 

buçuk harfli olan Canan’ın bu bilgi sayesinde yasak oyunun içinde açlıktan kurtuluşu 

anlatılarak, belgesel izlemenin faydasına dikkat çekilmiştir.  

 Yeniden Doğuş adlı üçlemenin son kitabı olan roman, Canan’ın yeniden hayata 

dönmek için, Kendal’ın ise kaza geçiren babasını iyileştirmek için yarım kalan ağaç 

nakışını tamamlamaya çalışma macerasını anlatır. Bu nakış tıpkı yasaklı oyun gibi üç 

buçuk harfli Canan ve arkadaşı Kendal’ın başına bir sürü dert açacaktır fakat kitap 

Kendal’ın babasının iyileşmesi ve Canan’ın tılsımlı tablonun içindeki yaşamda yeni bir 

hayata kavuşmasıyla sonlanır. Bu kitap da son kitap olmasının da ilgisiyle daha çok öğüt 

verici ve daha fazla sosyal mesaj içeren bir bölüm olmuştur: “O kağıt bir zamanlar ağaçtı. 

Yaprağıyla, çiçeğiyle, meyvesiyle kuşları ve böcekleri beslerdi. Bir gün insan geldi ve 

testeresiyle o koca gövdeyi yere devirdi.” (10). Çocukları ağaç katliamıyla ilgili 

düşünmeye iten Sertbarut ayrıca insanların kitap okumamasından da şikayetçi olmuştur 

Yeniden Doğuş vasıtasıyla. Kitapçıya tırtılla ilgili bir kitap bulmaya giden Kendal ve 

Canan kitap satışlarının ne kadar az olduğuna tanık olurlar: 

 

  “Sevkan çabuk gel, çabuk! Kitap soran biri var!” 

 İçeriden uykulu bir ses geldi ama o sesin sahibi gelmedi. 

 “Yine hayal görüyorsun Arden, her seferinde böyle yapıyorsun, yorma ben.” 

“Vallahi var gel kendin bak.” Demek kimse gelip buraya alışveriş yapmıyor. Adam 

hâlâ Kendal’a hayaletmiş gibi bakıyor. Sonunda iç odadaki kişi geldi. Gözlüklü, 

saçı çok kısa tıraşlı, alnı açık biriydi. Kendal’ı görünce o da çok şaşırdı, yaklaşıp 

bizimkinin omzuna dokundu. “Gerçeksin sen!” Kendal korkmuştu, neredeyse 

kitabevinden çıkıp gidecek. Fısıldadım:“Korkma, satış yapmaya hasret iki kitapçı 

yalnızca, hayal gördüklerini sanıyorlar.” (128) 

 

 Bu diyalogda görüldüğü gibi Miyase Sertbarut kitap satışlarının, dolayısıyla kitap 

okuma oranının ne kadar düşük olduğunu mizahi bir havayla dile getirmiştir. Yine 

romanda paranın insanı olumsuz anlamda değiştirdiği, insanların elinde olduğu şeylerin 

(en önemlisi de yaşamanın,) değerini bilmediği gibi sosyal konular işlenmiştir.  



 Sonuç olarak, Ara Âlem Üçlemesi genel hatlarıyla korku türünde bir eser olmakla 

birlikte okuyucusuna hem bu kitaptaki olayların hem de gerçek hayatta insanların 

korktuğu şeylerin aslında o kadar da korkunç olmadığını üstkurmaca tekniğini kullanarak 

gösteren bir anlatıdır. Zaten romanlar, roman olduğunu okuyucusuna en başta belirterek 

bunu sağlamıştır. Anlatılarda mizahi yönler bulunmakla birlikte çeşitli sosyal meselelere 

de değinilmiş, hayatın değerinden, hayvan ve ormanlara yapılan tahribata; kitap okuma 

oranını düşük olmasından insanlar arasındaki vefasızlığa bir çok konuda sosyal mesaj 

verilmiştir. Sertbarut bu eserde hem üstkurmacayı hem de romanı okuyucu kitlesi olan 

çocuklara çeşitli mesajlar vererek işlevselleştirmiştir. 
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Türkçe çocuk edebiyatında “korku” unsuru çok fazla ele alınan bir konu 

değildir. Özellikle Batı çocuk edebiyatı ile karşılaştırdığımızda korku hikâyeleri veya 

masalları bizim edebiyatımızda çok fazla yer bulamamış bir türdür. Korku unsuru 

barındıran eserlerin bizde kabul görememesinin en büyük sebeplerinden biri olarak 

çocukların ruhsal gelişimi açısından ebeveynlerin bunu bir risk faktörü olarak görmesi 

gösterilmektedir. Oysa nitelikli korku unsuru barındıran öyküler, çocuklara, 

korkularının ve hayatla ilgili sorunlarının üstesinden nasıl gelebileceklerine dair fikir 

çeşitliliği ve tecrübe kazandırır. Bu tür kitaplar, çocukların terk edilme, anne - baba / 

koruyucu kaybı, doğaüstü varlıkların tehdidi gibi temel korkularını tanımalarını ve 

bunlar üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını olgunlaştırır (İskender, 296). 

Gisela Preuschoff  Çocukların İçindeki Korkular kitabında korku unsuru barındıran 

hikâyelerin aynı zamanda sorunların yaşamın bir parçası olduklarını çocuklara 

öğrettiğini vurgular. Ben de bu makalede korku üzerine çocuk kitabı yazan Aytül 

Akal’ın Karanlıktan Korkan Çocuk metninde korkunun işleniş biçimi, gerçek hayatta 

tekabül ettiği yer ve okuyucu kitlesine neler ifade edebileceği konusunda bir çalışma 

ortaya koymaya çalışacağım.  

 Anlatıcı, klasik masal başlangıcı yaparak bir çocuk ve bir karanlığın 

varlığından bizi haberdar eder: “Bir varmış bir yokmuş. Bir çocuk bir de karanlık 

varmış.”. Ancak kahraman olarak karanlıktan korkan bir çocuğun aksine ondan 

korkmayan bir karanlık vardır. Çocuk karanlığın içinde korkunç şeyler var olduğunu 

düşündüğünden her gece ışığı yakarak uyur. Fakat bir gün annesinin ondan ışıkları 

kapatmasını istemesiyle çocuğun karanlıkla imtihanı başlar. Korkusunu yenmek için 

geceleri odasına şarkı söyleyerek gitmeye başlar. Böylece korkusu azalır ve kendini 

daha rahat hisseder. Bu davranışından dolayı bir peri kızı gelerek onun çok cesur bir 

çocuk olduğunu aydınlık ve karanlığın aynı olduğunu ve ne zaman korkarsa onu 

uzaktan koruyacağını söyler. 

 Metinde anlatılan korkuyla ilişki ve onunla yüzleşme serüveni bir çocuğun 

kalbine ve zihnine dokunacak kadar naif ve bir o kadar da gerçekçi kurulmuştur. 



Çocuğun karanlıktaki “Ya karanlığın içinden canavarlar çıkıp da saldırırsa?” hissi 

hikâyeye bizi daha da yaklaştırıyor, naifliğini hissetmemizi sağlıyor. Çünkü çocukluk 

evresinde belki herkesin düşündüğü o canavarlar hayallerimize hep geldi. Ve bu 

çocuk gibi biz de karanlıktan koşarak kurtulmaya çalıştık. Burada “karanlık” 

özelindeki bu korku bilinmeyen herhangi bir şeye karşı duyulan korkuyu ifade 

etmektedir. Dolayısıyla kurmacanın güçlü yanlarından biri karanlığın anlatımında 

aydınlık metaforunun birlikte kullanılmasıdır. Bu noktada anlatı dolayımıyla çocuk 

okurun zihninde bu iki kavramın zıt değil ikiz kardeş kadar yakın şeyler olduğu kanısı 

oluşturmanın hedeflendiği söylenebilir. “Karanlıkla aydınlık ikiz kardeşmiş. (..) Onlar 

birer renk, birisi açık birisi koyu renk.” anlatımı zihinde korkuyu oluşturan temel 

ögeleri yerinden sarsabilir. Çünkü bu anlatım çocuğun kafasındaki “bilinmeyen” 

unsurları görünür kılar ve ona karşı direnebilmesine yardımcı olur. Bu noktada 

hikâyede korkuya karşı gösterilen direnç, hikâyenin kırılma anı ile başlar.  

Anlatıda kırılma anı annesinin çocuktan başka bir odadan hırkasını getirmesini 

istemesiyle yaşanır. O zamana kadar karanlıktan korktuğunu belli etmeyen çocuk, o 

andan itibaren bununla yüzleşmek zorunda kalır. Girişte bahsedilen korku hikâyesinin 

okuyucusu olan çocuğun yaşadığı olgunlaşmayı hikâyemizin kahramanı bizzat yaşar. 

Burada kahraman çocuk, karanlıkla ilgili korkularının nasıl üstüne gidebileceğini, 

onlarla nasıl yüzleşeceğini tam da bu andan sonra fark etmeye başlar. Başka bir 

deyişle kırılma noktası çocuğun bu tehdidi tanıması ve onun üzerinde kontrol 

sağlaması için bir zemin oluşturur.  

 Hikâyenin en kahramanca kısmı ise çocuğun korkuyu yenmek için geliştirdiği 

stratejidir. Preuschoff, gerçek hayatta korkularıyla yüzleşmek isteyen çocukların 

korkuya karşı merasimler üreterek ondan kurtulduğunu söyler. Örneğin, karanlık 

bodrumda şarkı söylemek ya da şiir okumak, şans getirecek sembollerin asılması ya 

da muska taşımak, korkuya karşı bir şeyler yapmanın bir parçası olarak, çocuklar 

tarafından yapılabilir. Hatta çoğu zaman çocuklar "tehlikelerden" korunmak için özel 

oyunlar icat ederler, aslında yaptıkları oyun oynayarak korkuyu yenmektir. Bu 

hikâyede de kahramanımız korkusunu yenebilmek için sesli şarkı söyleme eylemini 

kullanır. Aklından korkuyu atmak, zihnini ondan uzaklaştırmak için başka bir şeyle 

meşgul olmaya çalışır. Bu eylemiyle başarıya ulaştığında ise anlatıcı, kahramanımızı 

bir peri ile ödüllendirir. Buradaki onaylayan, destek veren, arkasında duran peri figürü 

çocuğu bulduğu bu merasimi sürdürmesinde çok etkili bir faktördür. Yani aslında bu 



korkuyu yok edebilmenin yolu, annesi, öğretmeni veya arkadaşı tarafından çocuğa 

duyulan güven duygusudur.  

 Öte yandan anlatının geneline baktığımızda burada bir yüzleşme ve direniş 

hikâyesi görmekteyiz. Buradaki karanlık, çocuğun hayatındaki baş edemediği 

herhangi bir şeyi temsil edebilmektedir. Büyüyene kadar sorunuyla yüzleşmeyen bu 

çocuk, kırılma olayı ile birlikte artık onu rahatsız eden ve üstüne gitmediği “o şey” ile 

yüzleşmek zorunda kalır. Bu hikâyeyi okuyan bir çocuğun karanlık değil de içeriğini 

bilemediği herhangi bir şeye dair bir korkusu olabilir.  Hikâyenin verdiği mesajsa 

korktuğumuz o şeylerin yok olmayacağını bize belirtmektedir. Karanlık hiçbir zaman 

yok olmayacaktır. Ama düşünce yapımız değiştirip onu aydınlıkla birlikte düşünmek 

bilinmeyeni kavramamızı sağlayacaktır. Hayatta bizi zorlayan diğer şeylere bakış 

açımızı değiştirip, başka bir ritüelle onu görmezden gelmeye çalışmak bizi birer 

yetişkin yapacaktır. Çünkü “korkmak” kahramanın annesinin de söylediği gibi 

“çocukların” işidir. Dolayısıyla okuyucu kitlesinde olan çocuklar “yetişkin” olabilmek 

için korkularına karşı durmayı göze alacaklar ama her zaman peri gibi bir desteği de 

arkalarında hissetmek isteyeceklerdir.  

 Neticede bu anlatıda korkunun anlatım biçimi dolaysız, gerçekçi ve örnek 

teşkil edecek bir şekilde anlatılmıştır. Hikâyedeki gerginlikler ve korkular, çocuk 

okurun bunu bilinçaltında anlayabileceği ve sorunlarını nasıl çözeceğine, korkularını 

nasıl yeneceğine dair zihninde farklı örnekler de geliştirebileceği şekilde 

resmedilmiştir. Hikâye aynı zamanda sorunların yaşamın bir parçası olduklarını 

çocuklara öğretmektedir. Okurda korkarak, geri çekilmeyerek, çevresinde güven 

duygusunu da hissederek, tüm engelleri aşacağı ve sonunda savaşı kazanacağı 

izlenimi bırakır.  
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        Kıyının Ötesine Geçmek: Korkulu Bir Gün’de Korkunun Getirdikleri 

 

Hale Emek 

 

Dosya 3  

 

Korkulu Bir Gün Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı bir dostluk hikâyesi. Ana 

kahraman Yalçın’ın zihninden aktarılan öykü, anne ve babasının Anadolu’ya, Tuz 

Gölü’nün güneyine memur olarak atanmasıyla başlıyor. Öğretmen anne her gün 

traktör römorkunda veya kamyonlarla okula, baba ise Toprak Ürünleri Dairesi’ne 

gider. Şehirden kıyıya, “kiremitsiz damları, kıraç tarlaları, şose yolları, kerpiç evleri 

ve kuru deresiyle üzerindeki küçücük değirmeniyle, göçmen kuşların uzun 

yolculuklarında dinlendiği bir uğrak yer”e gelen Yalçın’ın ilk günlerde yalnızlığını 

giderdiği tek araç babasının motosikletiyle eve gitme maceralarıdır (5).  

Yalçın’ın kardeşi olmasına rağmen sosyal hayata hemen adapte olamaz.  

Kardeşi yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynarken o, hâlâ arkadaş edinememiş halde 

bahçede yapayalnız oturmaktadır. Daha önceleri yabancısı olduğu otların üzerine 

uzanır, gökyüzünü ve ağaçları seyreder. Bu anda ise doğanın haliyle kendi duygu 

yoğunluğu iç içe geçerek ağaçlar da insanı üzen bir görünüme evrilir. Tam bu anda 

öykünün ilk korku unsuru belirir ve Yalçın küçük bir kertenkelenin elini yaladığını 

hisseder. “Korku ve panik içinde bağırarak” kalkar ve bahçede yürümeye başlar. Bu 

korku doğayla ilk teması üzerinden gelişir ve hemen ardından yol kenarında 

yanlarındaki minik köpekle birlikte eğlenen dört çocuğu fark eder. Bu fark etme 

içinde “bir kıpırdanma” ya neden olur çünkü yalnızlığının içinden sıyrılma imkânı 

verir. Yalçın babasının bahçeden çıkmasını “yasakladığını unutarak” (vurgu bana ait) 

bu dört çocuğun peşinde bilmediği yollar boyunca ilerler (17). Freudyen okumaya 

bizi yaklaştıran bu yasağı aşma pozisyonu aslında Yalçın’ın sosyalleşme eşiğinden 

atlamasına yardımcı olur. Babanın koyduğu yasayı çatırdatan Yalçın yalnızlığından 

sıyrılmaya başlar. Dereye vardıkları an çocuklar önce köpeği dereye atarlar ve 

sonrasında ise kendileri suya girerler. Coşkuyla onları izleyen Yalçın bir süre sonra 

çocuklar tarafından fark edilir. Sadece arkadaş olmak için onları takip ettiğini 

söyleyen Yalçın çocuk tarafından pek de dikkate alınmaz, hatta memur çocuğu olması 

alay konusu dahi olur. Sadece Peker ve Hikmet ile tanışır, Yalçın yanlarına gider ve 

birlikte yüzmek için kıyafetlerini çıkarır. İsimleri bilinmeyen iki çocuk ise Yalçın’ı 



elleri ve ayaklarından tutarak derenin çamurlu ve sülüklü yerine atarlar. Yalçın’ın 

ikinci dehşet ve korku anı ise burada su yüzüne çıkar ve sülükleri gördüğü gibi 

korkudan bağırmaya başlar. Bu olaylar gelişirken sülüklerden kurtulmak için Peker 

gidip tuz getirir. İsmiyle müsemma Hikmet ise tuzları sülüklere döktüğü gibi Yalçın’ı 

kurtarır. İkinci korku unsuru da aslında ilki gibi Yalçın’ın doğaya uzaklığı ve bitki ve 

hayvanları dinlemeyi veya onlarla nasıl başa çıkma bilgisinden yoksunluğu sebebiyle 

ortaya çıkar. Ama yine korku / dehşet iyileşir iyileşmez yeni yolların ve ömürlük 

dostlukların kapısını aralar.    

 Sonuç olarak, öyküde iç içe iki hikâye yer edinir. Korkunun ardından gelen 

öğrenme ve sosyalleşmeyle birlikte Yalçın’ı korkuya ileten sınırları aşmak da 

öykünün derin okumasında var olur. Yasak ve sınır ise anne değil baba tarafından 

çizilmiştir. Kertenkeleyi hissettiği andaki korku, Yalçın’ı hayatında daha az etkili 

olana itelese de asıl sosyal bağı veren veya arkadaşlarıyla tanışmasına onu götüren 

araç babasının yasaklarını çiğnemek olur. Yani sınırı aşmak tecrübesi ve korku 

çocuğu yalnızlığından kurtarmanın sembolü olur.  
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Kahramanlığı Tetikleyen Korku: Dedem Korkut Öyküleri 

 

Azra Çelik 

 

Dosya 4 

 

Dedem Korkut ya da daha çok bilinen ismiyle Dede Korkut kitabı hatta 

hikâyeleri/efsaneleri/destanları/masalları olarak birçok isimle anılmış metinler, 

oldukça köklü bir tarihe dair anlatılar ortaya koymalarıyla epeyce önemli görülür. 

Aslında bir sözlü kültür geleneğini yansıtan bu söylencelerin yüzyıllar boyunca yazılı 

nüshalarının da bulunması sonrasında ise sadeleştirme ya da dil içi çevirilerinin 

yapılması sayesinde düzenli olarak aktarımının sürmesi sağlanmıştır. Bu yazıda 

inceleyeceğim Erdal Öz’ün 1992 yılında Can Çocuk için hazırlamış olduğu Dedem 

Korkut Öyküleri isimli metni, Öz’ün seçtiği yedi öykünün orijinal yapısı ve üslubuna 

dokunulmaksızın günümüz diline yakınlaştırılıp çocuklar için yayınlanmıştır.  

Dedem Korkut ismiyle anılan bilge bir yaşlı kişinin (hatta şeyh olarak anılır) 

her öyküde belirmesi ve kıssadan hisse çıkarımına yardımcı olduğu1 klasik bir yapının 

öykülerin neredeyse hepsinde daha farklı küçük motiflerle de ortaya çıktığı bilinir. 

Oğuzların yaşamış oldukları kahramanlık maceralarının öne çıkarıldığı bu anlatılarda 

klasik efsane, destan, halk hikâyesi hatta masal ve bazen de mitlerde alışkın olunan 

bir kahramanlık anlatısı yapısının hakimiyeti dikkat çeker. Bu kahramanlık teminin 

öne çıkarılması için ise korku bir tetikleyici unsur olarak öykülerde yer alır. Dedem 

Korkut öykülerinin yapısı ve dili, okuru çocuk ya da erişkin olarak ikiye ayıracak 

kadar farklılaşmaz. Dede Korkut Kitabı olarak bilinen eserin yazılı olarak kaynaklara 

ilk geçişi 14.yy. ve Akkoyunlular ile ilişkilendirilerek çoğunlukla aktarılır (Boratav 

32). Direkt olarak Oğuz beyi isimleri kullanılsa da anlatılarda Anadolu’da geçtiği 

anlaşılan bir coğrafya dışında belirli bir mekânsallık ve zamansallığa ulaşmaya imkân 

verecek unsurlar yer almaz. Anlatı işlevini o yüzyıllarda karşılayan birçok türün 

birbiriyle iç içe geçmişliği ve sınırlarının çok da keskin çizgilerle ayrılamayışına bir 

örnek olarak Dede Korkut anlatıları, ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, 

ortaklaşmış birçok unsuru barındıran bir yapı sergiler. Dahası, anlatıların motifleri 

																																																								
1	Bu hâliyle tüm bu anlatılarda Dedem Korkut’un işlevi hikâyeyi bağlamakla elbette ki sınırlı 
değildir. Gerekli yerlerde eğer çözüme ulaşılamazsa Dedem Korkut Hızır gibi bir işlev de 
üstlenir fakat korku bağlamının dışına çıktığı için bu kısma ağırlık vermeyeceğim.	



birçok kültürde dolaşıma girmiş ve masallarda, destanlarda ve mitlerde ortaklaşmış 

bir havuz içerisindeki parçaları kendine has biçimde söylerler. Dolayısıyla 

kahramanlık anlatılarının tümü için geçerli olan klasik bir yapı buraya da hâkimdir. 

Metinlerin kahramanları Oğuzlar içinde nam salmış yiğit kimselerdir. Kimi 

hikâyelerde bunlar henüz yiğitliğe ulaşmamış ve o öykü ile nam salacak kişiler olarak 

da görülür. Kahraman anlatılarının çoğunda alışılmış biçimde görülen şekliyle, 

kahraman vasfına ulaşana dek sıradan özelliklere sahip kişiler artık ya önemli bir kişi 

veya topluluğu tutsaklıktan kurtarma ya da düşmanı hezimete uğratıp zafer kazanma 

gibi kahramanlık nişaneleri edinecektir ve öyküyü sonlandıracaktır (Rank 77). Dedem 

Korkut Öyküleri’nde de görülen benzer bir yapıda kahramanlığın öne çıkarılıp 

parlatılması için anlatının birçok noktasında korku, nefret, şüphe, onur, namus gibi 

duygu ve algılar kimi zaman araç kimi zamansa araç yerine geçecek biçimde yer 

değiştirerek anlatıyı bir sona bağlarlar. Korkunun tetikleyiciliğinin öykülerin yapısına 

bağlanışı ise bana göre Dedem Korkut ya da Korkut Ata şahsiyetinin dayandığı efsane 

ve şahsiyetle uyumlu bir biçimde gelişir. Bu ortaklığı sağlayan ölüm, yok olma, itibar 

yitimi, soyun tükenmesi korkusudur ve Dedem Korkut’un kendi ölümüne dair 

efsaneyi bilmek burada önemlidir:  

 

“Korkut Ata' nın ölümüyle ilgili olarak Kazaklar arasında yaygın olan 

menkıbeye göre yirmi yaşında iken rüyasında aklar giymiş bazı yaratıklar ona 

kırk yıl yaşayacağını haber vermiş, bunun üzerine Korkut ölümsüzlük 

istemeye karar vermiştir. Karşılık beklemeden hastalara yaptığı yardımlar 

Allah katında makbule geçmiş ve bir gün uykuda iken Allah ona, ‘Ölümü 

kendin arzu etmedikçe ölmeyeceksin’ demiştir.” (Gökyay 78). 

 

Dedem Korkut figürü tüm hikâyelerde belirli noktalarda görünüp kaybolurken en 

dikkat çeken niteliği belirli durumlardan sonra hikâyeyi bağlamak adına söylemiş 

olduğu ve mutlaka sonunda ölüme, yitime ve imana bağlanan birtakım özlü 

ifadelerinin yer almasıdır. Öyküler korku unsurlarını içererek gelişirken Dedem 

Korkut’un bu biçimde bir sona bağlayarak öyküyü sonlandırması oldukça 

karakteristiktir ve Dede Korkut ya da Korkut Ata kahramanına atfedilen efsanelerle 

uyumludur. Ölüm korkusundan dolayı ölümsüzlük talebinde bulunmuş bir efsanevi 

kahraman olarak Dedem Korkut, öykülerdeki Oğuzlar için de bir model teşkil eder. 



Kahramanlığı ortaya çıkaracak olan hayatta kalma güdüsünün karşısında bir 

tetikleyici olarak yok olma korkusu gibi çok evrensel ve temel bir duygu yer alacaktır. 

 Erdal Öz’ün kitaba aldığı ilk öykü olan “Boğaç Han” anlatısında, ilin 

padişahının çocuğu olmayan kişileri hor görmesi ve kendi illerini de hor göstermeleri 

sebebiyle itibarlarını düşürmek adına Kara Çadır’da misafir etmeleri üzerine Boğaç 

Han ve hatunu hem itibarlarının hem soylarının yitmesi korkusuyla çocuk sahibi 

olmaya karar verirler. Çocuk sahibi olduktan ve onu yetiştirdikten sonra anlatının 

gidişatına göre başlarına gelen kimi maceralarda Boğaç Han düşmanlarca oğluna 

karşı doldurulur ve oğlu tarafından öldürüleceği korkusuyla oğlunu öldürmeye karar 

verir. Hızır’ın araya girmesiyle babası tarafından ağır yaralanmasına rağmen ölümden 

kurtarılan oğlan, anlatının sonunda düşman karşısındaki babasını öldürülmek üzere 

iken kurtarır ve öykü böylece kendini öldürmek isteyen babasını ölümden kurtaran bir 

oğlun kahramanlığıyla sonlanır ve Dede Korkut tarafından bu son şöyle bağlanır: 

Onlar da bu dünyadan geldi geçti 

Kervan gibi kondu göçtü 

Onları da ölüm aldı, yer sakladı. 

Yalan dünya kime kaldı 

Gelimli gidimli dünya 

Sonuçta ölümlü dünya. 

Kara ölüm geldiğinde 

Geçit versin 

Sağ esen kalmak isterse 

Devletin hak artırsın 

O övdüğüm yüce Tanrı 

Dost olsun, yardım etsin. (Öz 19) 

 

Nitekim öykülerin tümünün sonunu bağlayan Dedem Korkut olacaktır ve kıssadan 

hisseyi aşağı yukarı hep benzer şekillerde ifade etmeyi sürdürecektir.  

Soy tükenmesine dair korku “Salur Kazan” öyküsünde kahramanlığın 

tetiklenmesini sağlar ve benzer sonucu doğurur. Bu korku kafirlerin gelip yurdunu 

talan ettiği ve kadınlarına tecavüz edip herkesi öldürdüğü, tüm varlıklarını alıp 

götürdüğü bir anlatı yapısıyla ortaya konulur. Başkahraman Salur Kazan gördüğü 

rüyayla tüm bunların yaşanacağına dair bir korkuya kapılır. Bu rüyayla içine yerleşen 

korku Kafirlerle savaşmasını ve tüm Oğuz bey ve kahramanlarının yardımıyla 



sonunda onları alt etmesini sağlar ve yine hikâye Dede Korkut tarafından bağlanarak 

neredeyse bir önceki öyküdekine bire bir benzeyen bir söylemle sonlandırılır.   

 “Kan Turalı” öyküsünde yine ölüm korkusu ve soy devamı meselesi görülür. 

Yiğit bir kızla evlenmek için üç canavar öldüren Kan Turalı’nın ve hatunu Selcen’in 

kendilerini öldürmek isteyen düşmanlarına karşı savaşmaları ve Selcen’in 

üstünlüğüyle yenmeleri anlatıda söz konusudur. Fakat sonunda Kan Turalı’nın 

Selcen’in kendisini öldürmesinden korkması söz konusu olur ve hatundan emin 

olması üzerine Dede Korkut’un yine benzer bir söylemiyle öykü sonlanır. “Salur 

Kazan’ın Oğlu Uruz’u Kurtarması” ve “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü” isimli 

öykülerde de motivasyonlar birebirdir. Öldürülmek ve soyunun tükenmesiyle yitip 

gitmek korkusu birinde babanın kurtarılması, ötekinde de Tepegöz gibi Oğuzları 

yiyen bir canavarın öldürülmesiyle sonlandırılır. Dedem Korkut’un işlevi de sonda 

yine aynı olacaktır.  

Bir tek “Deli Dumrul” hikâyesi ve onun sonu diğerlerinden ayrılır. Burada 

ölüm korkusunun farklı bir biçimde bu kez kahramanlığı tetikleyici değil aşırı güveni 

törpüleyici, imanî bir kazanç getirmeyi amaçlayan bir yapıda kullanılması söz 

konusudur.  Azrail’in eceli geldiği için canını aldığı bir yiğidin arkasından ağlayanları 

gören Deli Dumrul, Azrail’e kafa tutar ve onu öldürmek ister. Bunun üzerine Azrail 

Tanrı tarafından Dumrul’u korkutmak için görevlendirilir. Azrail’i görüp ondan 

korkan Deli Dumrul yine de onun canını almak ister ve buna yeltenir fakat bu kez 

Tanrı’nın gazabını üzerine çeker ve Azrail’e Dumrul’u öldürme emri verilir. Ölüm 

korkusu kendisini kuşatan Deli Dumrul imanını dile getirir ve hatasını kabullenir. 

Bunun üzerine ise Tanrı eğer kendisi yerine öldürülecek bir can getirirse, ölümden 

kurtulabileceğini bildirir. Ne annesi ne de babası canlarını vermeye yanaşmayınca 

Deli Dumrul hatunuyla vedalaşıp ona durumu aktarmaya gider ve hatununun canını 

onun yerine feda etmek istemesiyle Tanrı’ya yakardığını görür. Bunun üzerine ikisi 

de bağışlanır ve ölümden kurtulur onlar yerine de Dumrul’un anne ve babasının canı 

alınır. Dedem Korkut ise sonunda sadece şunları ekler: 

Bu öykü de Deli Dumrul’un olsun 

Benden sonra yürekli ozanlar söylesin 

Alnı açık, eli açık, gerçekçi dostlar dinlesin (65). 

Ölüm ile Dedem Korkut’un ilişkisi düşünüldüğünde anlatı sonundaki bu tip tepkisi de 

anlamlıdır. Ölümden korkusu kendisini iyi işler yapıp sürekli duaya yönlendirmiş bir 



kişi olarak Korkut, Azrail’le boy ölçüşmeye çalışan Deli Dumrul’un bu hikâyesini de 

yürekli ozanlara bırakır ve kıssadan hissesini açmaz.  

 Dedem Korkut Öyküleri korkuyu ölüme, soy tükenmesine karşı bir 

motivasyon aracı olarak kullanarak kahramanlıkları ve başarıları getiren 

devamlılıklarını sağlayan Oğuzların anlatılarıdır. Kendisi ölümden çekinen ve 

erkenden ölmemek için şeyh mertebesine yükselen Korkut Ata’nın bu öykülerdeki 

işlevi ise ölüm ve yitim meselesinin oturduğu bağlamı bilge sözleriyle 

sağlamlaştırmak ve okurların öğüt çıkarmasını sağlamaktır. İnsanın yaşama dürtüsünü 

harekete geçiren bir motivasyon olarak ölüm korkusu birçok anlatıda yer alırken 

Dedem Korkut üzerinden kahramanlık açısından nasıl bir bağlayıcılığa sahip 

olduğunu da görmeyi imkânlı kılar.  

 

 

 

Kaynakça 

Boratav, Pertev Naili. “Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve  

Kitabın Te’lif Tarihi”. Türkiyat Mecmuası [s.y.] (2010): 31-62. 

Gökyay, Orhan Şaik. “Dede Korkut”. TDV İslam Ansiklopedisi c.9 (1994): 77-80. 

Öz, Erdal. Dedem Korkut Öyküleri. İstanbul: Can Yayınları, 2016 [Elektronik Kitap]. 

Rank, Otto. Kahramanın Doğuş Miti. İstanbul: Pinhan Yayınları, 2016. 

 

 

 

 



44 Türk Peri Masalı ve Korku Hâlleri 

Efruze Esra Alptekin 

                                                Dosya 5  

Ignás Kúnos, 1860 Macaristan doğumlu, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine 

tanıtılmasına yardımcı olan Macar Türkologtur. 44 Türk Peri Masalı adlı eser de 

araştırmacının derlemelerinden oluşur. Eserin önsözünde Kúnos, hayatların mucizevi 

olaylarla kesiştiği, kaderi dervişlerin ya da büyücülerin belirlediği, üç başlı-yedi başlı 

ejderhaların kol gezdiği, şeytanların mutluluğa engel, perilerin rehber olduğu bu hikâyelerin 

peri masalı kategorisine girdiğini söyler (14). Derlemede yer alan masallar Batı ve Doğu 

kökenli bir çok masalla benzerlik gösterir ve yeniden uyarlamalara ilham olur. Söz ve müziği 

Şevval Sam’a ait Gül Güzeli şarkısının hikâyesi bu masallardandır. Metin Erksan’ın  Sevmek 

Zamanı filminde resminden görüp aşık olma hikâyesi de derlemedeki masalları anıştırır. 

Nitekim klasik Türk edebiyatının sık tekrarlanan motiflerinden biridir bu.  

1800’lerin sonunda derlenen, dönemin toplumunun tandır başında, cami avlusunda 

birbirine anlattığı hikâyelerin günümüz gerçekliğinde ve edebiyatında hâlâ yeri olsa da, 

değişen toplumsal yapı ile birlikte anlamını kaybeden başka bir hâle dönüşen kavramlar da 

vardır.  Bunlardan biri “peri” kavramı diğeri de “korku” kavramıdır. Günümüzde peri kavramı 

ağırlıklı olarak sihirli güçleri olan olağanüstü güzele karşılık gelse de, sözlü kültüre 

baktığımızda kavramın zamanla sadece tek bir tipe indirgendiğini görürüz. Periler diyarı 

padişahıyla, prensi, prensesi ve ‘arabı’yla zengin bir alemdir. Bunun yanında adı peri olmasa 

bile peri vazifesi görenler olur. Peri olmayı belirleyen özellik; kahramana rehberlik etmesidir. 

Yani dış güzelliği değil ahlakî ve aklî fonksiyonu perilik makamını verir. Peri kimi zaman bir 

yılan kimi zaman bir dev anası hatta cadı bile olabilir. Peri tanımının daha kapsamlı olduğu bu 

tip anlatılarda ,korku kavramı da bugünkü yoğunluğundan daha sade bir anlatıma sahiptir. 

Okur olarak günümüz dünyasının korku kavramı ile masallara yöneldiğimizde hortlaklar, 

canavarlar, devler cadılar şeklinde ilerleyeceğimizi sanırken bu unsurların bir çok yerde 

rehber/peri olduğunu görmek şaşırtıcıdır. Bu durum bahsettiğimiz kavramların toplumdaki 

tezahürü değişince, korku duygusu ve korkutan unsurların sözlü ve yazılı edebi metinlere 

yansımasının da değiştiğinin göstergesidir.  

Günümüzün korku felsefesine ilişkin Lars Fr. H. Svendsen korkunun ruhsal, fiziksel 

ve toplumsal tezahürlerinin olduğunu söyler. Korkunun cazip yanından, güvenlik ile olan 



ilişkisine, baskı aygıtı özelliğine ve edebiyata sanata yansımasına kadar ele alır. Svendsen’un 

ele aldığı korku reddedilemez biçimde güncel bir korkudur. Ancak 44 Türk Peri 

Masalları’nda ise Svendsen’un ele aldığı kadar kompleks bir korkudan söz edemeyiz. Ben bu 

yazıda Svendsen’un korku felsefesinden hareketle güncel korku ile peri masallarının korku 

temini birlikte okumaya çalışacağım. 

Svendsen modern dönemde, kitle medya aracılığıyla bir korku paranoyası yaratıldığını 

ve medya ürünü olan eserlerin bu korkuyu öne çıkarıp korkuya gerçeklik kazandırdığını 

söyler. Peri masallarımızda ise korku ön plana çıkmaz. Korku ile ruhsal bir temastan daha çok 

fiziksel bir karşılaşma yaşanır ve anlatıda korkulacak unsurdan daha çok korkunun üzerine 

giden kahraman ön plana çıkartılır. Gerçeklik kazanan şehzade, kahraman, padişah, yani 

cesaret gösteren karakter olur. Korku unsuru karakterse gerçekliğinden hep şüphe edilen 

etmen rolünde kalır.  Svendsen korku kültürünün yayılmasında kişisel gelişim kitaplarının da 

etkili olduğunu söyler. Bu kitaplar her an gerçekleşecek bir kıyamet hissi vererek okuru korku 

dolu bir yaşama hapseder. Kúnos’un derlediği sözlü kültür metinleri ise okurun devam eden 

bir süreçte olduğunu, cesaret ve sabırla her şeyin geçeceğini hissettir.  Her türlü kavga 

bereden mutlu sonla çıktığı için umut ve devam etme hissini yükler okura. Bu masalların 

kurgusunun ‘kahramanın sonsuz yolculuğu’ çizgisinden çıkmamasından ve bir döngünün 

tamamlanmasından da olabilir.  

Modern dönemde karşılaştığımız korku tabiri bir çok boyutu iç içe geçmiş ve özellikle 

kaygı kavramı ile de birleşmiş bir hâldedir. Modern dönemde korku ve kaygı birbirinde 

keskin bir şekilde ayrışabilen iki ayrı kavram gibi duramaz. Nitekim korku ve kaygı felsefede 

birçok filozofa konu olmuştur, Jaspers ve Kierkegaard gibi varoluşçu filozoflar bu iki kavramı 

birbirinden ayırır ve korkunun belirli bir şeye yöneldiğinin, kaygınınsa nesnesinin olmayışının 

altını çizerler. Korkunun bir nesnesi olması üzerine gidildiğince yenilebilecek bir hedef hâline 

getirir onu. Üzerine gitme eylemi ise cesaret ile yapılır. Bu Platon’dan beri gelen korkuyu 

ahlaki bir meselede ele alan görüştür (Schulz, 7-18). 44 Türk Peri Masalı’nda da 

karşılaştığımız korkular çoğunlukla bir nesneye aittir. Kahraman korku anı ile karşılaşınca 

refleks olarak ürperir. Başka bir deyişle, fiziksel olarak tepki verir ama eylemde kalarak korku 

ile mücadele etme yöntemini bulur. Korku kaçınılan bir şey değil üzerine gidilen, gidildikçe 

güçsüzleşen ve kahramanı güçlendiren bir unsur olarak ele alınır. Korkutan şey 

korkutuculuğunu uzun süre devam ettiremez. Cesaret karşısında kaybolur. Cesareti elinde 

tutan korkunun sahibi olur.  Bu sebeple sabit bir korku unsurundan bahsetmek pek mümkün 

değildir. Çünkü korku unsurunu ahlaki bir öğe; cesaret oluşturur.   



Yine modern dönemde korku ve güven ilişkisi iç içedir. Korku güvensizlikten 

beslenirken masalların dünyasında korkunun bu şekilde bir kompleks yapısı yoktur. İlk 

karşılaşma ve dış görünüşe verilen tepkiyi “korku” diye adlandırılır. Korku üzerine çalışmalar 

yapan uzak doğu filozofu Krishnamunti: “Bir şeyle karşılaştığınız anda korku yoktur. 

Yalnızca düşünce araya girdiğinde korku vardır” der (19). Bu felsefeyi benimseyerek, 

masallarda zihinsel sürecin dahil olmadığı ilk karşılaşma tepkilerinin, korkmak değil 

ürpermek olduğu söyleyebiliriz. Bu noktada 44 Türk Peri Masalı’nda bilinemez bir durumdan 

ötürü oluşan korkular ender olmakla birlikte, bilinemez durum karşısında merak duygusu ve 

bilme isteği korkudan daha baskındır. Masallarda hepsinde korkma tepkisi gerçekleşmediği 

gibi arayış ve süreç özelliği taşıyan kimi masallarda korku unsuru hikâyede yer de almaz. 

Ancak korkmanın yer aldığı masallar incelenebilir. 

Masalları Korku Odaklı İncelemek 

“İki Kardeş” masalında padişahın askerleri atlarını su içirmek için dereye yanaştırır. 

Ağaçtaki güzel kızın suya yansımasını gören atlar ürperir ve geri çekilir (18). Atları suda 

ürperten şeyin ne olduğunu bulamamaksa padişah ve adamlarının korkmasına sebep olur (19). 

Atların korkma eylemi sadece bir karşılaşmaya verilen tepki iken, padişah ve adamlarında 

zihinsel süreç devreye girdiği için korku oluşur. Ama korkup uzaklaşmak yerine merak edip 

sebebi bulurlar. Bu masalda cadı kadın ifadesi olsa bile cadı daha çok aklı ile çözüm bulan bir 

fonksiyondadır ve korkutucu bir özellik taşımaz aksine masalın mutlu sona ilerlemesine 

rehber olur.  

“Üç Portakal Peri” masalında ise ilk korku padişah ve lalasının yürürken karşılarında 

birden bire beliren dervişi görüp korkmalarıyla belirir (29). Korku burada fiziksel bir tepkidir, 

içsel bir karşılığı yoktur.  Üç portakal periyi aramak için yola düşen şehzade, ikinci korku 

unsuru olabilecek dev anası ile karşılaşır: “Ucu bucağı görünmeyen bir ovada aniden 

kocaman bir dev anasına rastlamış.”, “Bir ayağı bir tepede, öteki ayağı diğer tepede, ağzında 

reçinesini çiğnerken çıkardığı garip sesler ötelerden duyuluyormuş. Kolları kocamanmış, 

nefesi fırtınalar koparıyormuş bu dev anasının.”(31). Ancak şehzade dev anasını kızdırmadan 

konuşmayı bilir ve bu masalda dev anası şehzadenin engeli değil rehberi olur.  

“Suskun Prenses”te; şehzade lalası ile birlikte suskun prensesi aramak için yola 

koyulur. Bu masaldaki korku unsuru suskun prensesin oturduğu kaledir. Bu kale insan kafa 

taslarından yapılmıştır. “Bu kafalar prensesi konuşturma çabası yolunda can verenlerin 



kafaları. Ya hedefimize ulaşırız ya da bizim kafalarımızda aynı amaç için kullanılır” (s.45) 

ama bu korkunç kale kahramanımızı yıldırmaz, aklı ve ısrarı ile masalı mutlu sona erdirir.  

“Kahraman Kara Mustafa”da Mustafa’nın  karısı yanında olmadan dışarı çıkmaya 

cesaret edemeyen bir adamdan nasıl 40 devi alt eden bir adama dönüştüğü anlatılır. Bir 

yanıyla bildungsromanları andıran masalda Mustafa’yı karanlıkta tek başına kalınca korkudan 

ağlatan sebebin ne olduğu söylenmez (52) ancak bir laf oyunu ile güçlüymüş gibi yaparak 

korkulacak karaktere nasıl dönüştüğü anlatılır. Aldığı bir bıçağı bala bulayıp sinekleri öldürür, 

bıçağın üzerine de: “Büyük Kahraman Kara Mustafa bir vuruşta altmışını öldürdü, ikinci 

vuruşta yetmişini!” yazdırır (52). Bir ağacın altında bıçağı toprağa saplayıp uykuya dalar. 

Civarda yaşayan 40 dev kardeşten gezintiye çıkan bir tanesi Mustafa’yı ve bıçağını görür. 

Yazıyı okuyunca korkuya kapılır (52). Burada ürperme değil korkma eylemi gerçekleşir. 

Çünkü bıçağın üzerinde yazanların gerçek olmuş olma düşüncesi devi korkutur. Uykudan 

uyanan Mustafa’ya “Biz kırk deviz. Eğer lütfedip bize katılırsan 41 olacağız” (52) diyerek 

çeteye katılması için yalvarır. Çeteye katılan Mustafa aklını kullanarak devlerin kendisinden 

daha da korkmasına sebep olur. Çok korktukları Mustafa’yı öldürme planları yapan devler 

planları duyup tuzağa tuzakla cevap veren Mustafa’nın kudretinden daha da korkar ve 

Mustafa’yı en güçlü devle dövüşmeye ikna ederler. Mustafa içten içe korksa da en güçlüymüş 

rolünden çıkmadan mücadeleye devam eder.  Mustafa’nın kendisini karşısındaki devden 

güçlüymüş gibi göstermesi ve devi hafife alır tavrı, devin korkup geri çekilmesine sebep olur. 

Sonuç olarak devler Mustafa’yı altınlara boğarak ve yalvararak kendi evine dönmesine ikna 

ederler. Yanında bir devle eve yaklaşan Mustafa’yı gören karısı: “Korkak koca bir devle 

geliyor.” diye seslenir (54). Ama Mustafa aklını kullanarak bütün ahalinin devi nasıl 

kaçırdığını görmesini sağlar. Bu masalda korku unsuru ne devlerdir ne de Mustafa. 

Mustafa’nın –mış gibi yaptığı korkusuzluğu ve olmayan kahramanlığı onu korkulacak şeye 

çevirir. Burada korku düşünce ile oluşur ve zihinsel bir süreçtir. Korkunun nesnesi ise 

bilinenden bilinmeyene yaklaştığı için neler yapabileceğini bilememek kaygısıyla işin içine 

girer.  

“Büyücü Derviş” masalında da eli kırbaçlı büyücü bir derviş ve cadı anne figürleri 

bulunur. Büyücü dervişi ikna edip atlatmanın yolu “Biliyor musun?” denen soruya 

“Bilmiyorum” cevabını vererek hiçbir şey bilmediğini ikna etmektir. Cadı anneyi ise 

kahramanlar akıllarını kullanarak hile ile atlatırlar. Korku hâlini yaşamak yerine devam etmek 

için hep bir eylemde kalınır. Korku masalda karakteri hapsetmez, çünkü varoluşsal bir sancıya 

sürükleyen türde korku değildir. Bilinçaltında ya da bellekte karşılığı aranarak cevap 



verilmez, kahraman “şimdi” de kalarak korku ile mücadele eder. Süreç bir yakalamaca oyunu 

gibi işler.  

“Balıkperi” ye gelince, bu masalda Balıkçı Mehmet ve Balıkperi birbirlerini severken, 

bu kadar güzel perinin kendisine ait olması gerektiğini düşünen padişah, Balıkçı Mehmet’e 

kızı alabilmesi için gerçekleşmesi mümkün olmayan görevler verir. Mehmet, Balıkperi ve 

Arap sayesinde hepsinin üstesinden gelir. En son hem bir yaşından küçük hem konuşan bir 

bebek ister. Bebeği de getirir. Bebek padişaha istediği şeylerin akıl kârı olmadığını söyleyerek 

tokatlar atar. Padişah “Yeter ki bebeği benden uzak tutun” diyerek sevgilileri azad eder (64). 

Bu masalda tek korku nesnesi, padişahın yüzüne hakikati vuran bebektir. “Altı Dev ve 

Cadı”da ise kızına eziyet eden cadı bir anne karakteri ve yılandan yapılmış bir kırbaç yer alır 

(68). Ama güçlü olan yine iyi olanlardır. İyi olan korkuyu da eline alır.    

“Avanak”ta üç başlı bir dev ve onunla karşılaşmama yolları anlatılarak başlanır. 

Masalların karakteristik yapısı mücadeleci ve çözüm yolu bulucudur (71). Dev ile ilk 

karşılaşmada korkudan titreme eylemi gerçekleşir (71). Bu masalda ürpermenin yanında 

zihinsel olarak da korku zuhur eder. Dev de bu masalda alışılmıştan farklı davranan kişiden 

korkar. Kardeşlerini kurtarmak için gelen üç abiden hazırladığı düzeni bozan küçük kardeş 

devin korkmasına sebep olur (73). Bir şeyleri farklı yapması devin bilmediği bir sonuca açılır 

ve bu korkuyu doğurur. Genç devle karşı karşıya kalınca da cesaretle devam eder. Gençten 

avanak diye bahsedilir: “Avanak, öyle bir güçle mızrağını fırlatmış ki devin ruhu burnundan 

çıkmış.”(74). Genç, korkutucu bir şeyle karşılaştığı zaman kaçmak yerine mücadele etmeyi 

tercih eder: “Ne kadar yalvarırsam yalvarayım sakın beni dışarı çıkarmayın”( 74).  Direkt 

olarak bir nesneye yönelen korku ve düşüncenin doğurduğu korku bu masalda karşımıza 

çıkar. 

“Sihirli Sarık, Sihirli Kırbaç ve Sihirli Seccade” masalında ise dev karakterini, 

kahraman korkutur. Kahraman sihirli sarık, seccade ve kırbacı kullanarak devin korkmasını 

sağlar. Hatta görünmez bir şekilde masaya oturduğu sahne şöyledir: “Dev ve prenses üçüncü 

bir kişinin de onlarla beraber yediğini fark ettiklerinde korkudan bayılmışlar.” (80). “Kel 

Mahmut” masalının ise absürt denebilecek bir anlatımı vardır. Bu masalda da kahramanımız 

çok avanak olup kurnazlıkla nam salar ve kurnalıkla avanaklık arasında gidip gelen Mahmut 

diğer karakterler için garip davranışlarından ötürü bir tehdit oluşturan, yani korkulan kişi olur 

(84).  



“Fırtına İblisi” masalı padişahın ölmeden önce tahtını, mezarının başında üç gün duran 

kişiye vasiyet etmesi ile başlar. Büyük oğlanın denemesi, şöyle anlatılır: “Karanlığın içinden 

korkunç bir ses gelmiş ve karanlığın içinden topuklarını vura vura, hiç durmadan koşmuş.” 

(87). Bu noktada kaçtığı ne, bilmediği şeyin bilinmezliğini mi düşünerek kaçıyor, yoksa 

bildiği bir canavar olabileceğinden mi korkup kaçıyor? Bilemiyoruz. İkinci oğul da korkup 

kaçar. Sıra küçük oğlana gelir. Hikâye şu şekilde devam eder: “Gece yarısı sanki gök ile yer 

yarılıyormuşçasına korkunç bir ses duyulmuş. Genç, sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye 

başlamış ve ileride devasa bir ejderha ile karşılaşmış.” (88). Böylece korkuya karşı cesareti 

seçen küçük oğlan masalın kahramanı olur. Ejderha ve fırtına iblisi ile savaşır.  “Fırtına iblisi 

o kadar güçlüdür ki kimse onu yaralayamaz, hiçbir göz onu göremez; rüzgâr gibi gelir, rüzgâr 

gibi yok olur şeklinde anlatılır (90). Devden ise şeytani entrikalar sahibi diye bahsedilir (91).  

İblis bu kadar korkunç anlatılsa da iblisin de cesur şehzadeden korktuğu, o saraydayken 

kaleye gelmeye cesaret edemediği söylenerek güçlü olma vasfı şehzadeye verilir (91). Aslan, 

kaplan, Zümrüdünka’nın “Buraya nasıl geldin yolda hiç korkmadın mı” (92) soruları ise 

şehzade karakterinin korkusuzluğunu ön plana çıkarır. Devse bu masalda canavar olarak yer 

alır. Masal ejderha, aslan, kaplan, iblis figürleri ile korku unsuru bakımından zengindir. 

Ancak korkuyu ele geçiremezler. Baskın olan duygu Mehmet’in korkusuzluğudur.  

“Kırk Prens ve Yedi Başlı Ejderha” masalında ise yedi başlı ejderha karakteri genç 

adamla boğuşunca altta kalır (108). “Dağları sallayan korkunç bir çığlık” (109) yükselir ve 

daha korkunç bir ejderha, “Çampalak”, kardeşinin intikamını almaya gelir. Bu katlanarak 

dönüş “ateşi tüküren ve kükreyen dev bir ejderha gördüklerinde hepsinin içini büyük bir 

korku kaplamış” şeklinde anlatılır (109).  En nihayetinde korkunç canavar, tılsımı öldürülerek 

alt edilir. Peri masallarında, iyi ya da kötü olağanüstü güce sahip olanları hayatta tutan bir 

tılsım vardır. Yardımcı karakterler de bu bilgiye sahiptir. Bu sebeple tılsımı öldürmenin 

canavarı ya da periyi  öldürmek anlamına geldiğini bilirler. Yok edilebilir olduğunu bilmek, 

korku unsurunun gücünü zayıflatan bir sebeptir.  

“Kamertay” da ise kahramanımız sevdiği prensesi elde etmek için çocuklarını 

öldürmeye kalkan devden, prenses Kamertay’ın yardımı ile kurtulur. Masalın perisi tay, 

engeli devdir. Devin caniliğine rağmen korku duygusu gelişmez. Korku duygusunun 

önündeki engel periye olan güvendir. Engelin yarattığı korku, rehberin yarattığı güven 

duygusunun altında kalır.   



“Büyülü Nar ile Prenses Güzeli”nde ise  Reh-dev karakteri yer alır. Anlatıda “90 

yaşlarında yaşlı bir kadın gibi görünen bir insan görmüş. Saçları kar beyaz, göz kapakları 

kırmızı, kaşları iki ok gibiymiş; gözlerinden ateşler çıkıyor, tırnakları iki metre uzunluğunda 

ve bir değneğe yaslanarak havayı kokluyormuş.” (132) şeklinde tasvir edilense Reh-dev’in 

bahçesinin muhafızıdır. Bu bahçeye giren genç bir nar dalı koparır. Ardından “Faninin biri 

canımızı alıyor! Fani bizi öldürüyor.” diye yükselen ses karşısında korkuya kapılır (132). Peri 

masallarında bitkilerin eşyaların konuşması şaşılası bir durum değilken burada gencin 

korkmasına sebep olur. 

“Ayna ayna söyle bana” ifadesine varana kadar Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı 

ile benzeyen “Sihirli Tokalar” masalında, dünyalar güzeli nar tanesi, onu kıskanan ve 

öldürmek isteyen cadı annesi ve ormanda tanışıp nar tanesinin kardeş olduğu üç avcı vardır.  

Bu masalda hiç solmayan gülün kuşa dönüşmesi, in ya da cin olma düşüncesi ile birlikte 

korkuyu doğurur (138). Öte yandan diğer kırk üç masalda olmayan bir varlık, “maymun” yer 

alır. Maymundan değil ama maymunun nar tanesine zarar vermesinden korkulur (139). 

“Ejderha Prens ve Üvey Anne”de ise hiç yavrusu olmayan bir padişah altı yavrusu olan bir 

ejderhayı görüp ah eder:  “Ona altı yavru verene kadar bana bir tane verseydin.” der ve 

karşılığında karısı ejderhaya benzeyen bir prens doğurur. Siyah gözlü yılan adlı bu ejderha 

prens büyünün esiridir ama korku unsuru o değil, kızına kötülük yapmak isteyen üvey 

annedir. Bu masalda “karanlığın korkusuyla ürpermiş” (148) ifadesi dikkat çekicidir. Zira bu 

söyleyiş korkuya içkin ontolojik bir zeminde okunabilir.  

“Sihirli Ayna”da dev-anne ve kılıcı ile meşhur Arap-uzengi karakterleri korkuyu 

oluşturur (154). Ama yine en nihayetinde herkesi korkutan “cesaret” olur.  “Kuyu Cücesi”nde 

ise cüce karakteri olmakla birlikte korkuya sebep olan cüce değildir. Hatta cüce iyi ve 

sihirlidir. Bu masalda hem cüceyi hem de ormancıyı korkutan karakter; ormancının huysuz ve 

yaşlı karısıdır. Bu noktada korku yine ahlaki bir yerde durur. 

“Kandahar Padişahının Kızı” klasik edebiyatımızda sıkça görülen motiflerden bir 

güzeli resminden görüp aşık olma eyleminin gerçekleştiği bir masaldır. Anlatıda at ve köpek 

kılığına giren bir cadıdan canavar diye bahsedilir. Korku unsuru olarak karşımıza çıkan 

canavardan ise “korkunç yaratık öylesine çirkinmiş ki ona iğrenmeden bakmak imkansızmış.” 

(170) şeklinde bahsedilse de lala ve şehzadenin sadık arkadaşlığı canavarı alt etmeyi başarır.   

“Büyücü ve Çırağı” masalında ise büyücülük günümüzde sıklıkla bir korku unsuru olarak 

kategorize edilse de bu masalda bir zanaatkar, meslek sahibi olarak işlenir.(s. 181) 



“Yılan Peri ve Sihirli Ayna” masalında aynadan çıkan Arap karakterinden “bir dudağı 

yerde bir dudağı gökte genç onu görünce korkudan ölecek gibi olmuş.” (199) sözleriyle 

bahsedilir. Ama dış görünüşü korkunç olsa da bu Arap karakteri bir hizmetçidir ve 

kahramanımız ne derse onu yapar.   

Öte yandan “Şehzade Ahmet”te Görkemli bir saray ve önünde nöbet tutan yedi başlı 

bir ejderha vardır (210) ve kahramanın bir vuruşuyla bu ejderhanın altı başı devrilir. 

Canavarlar dış görünüşlerinin korkunçluğu kadar kudretli değildirler. Veyahut devlerin de 

insanlardan korktuğu ya da öyle anlatılmak istendiği bir kültürün eseridirler. Bu masalda topal 

dev genç onu öldürmesin diye yalvarır (213). Nihayetinde Şehzade Ahmet’in canını tehlikeye 

atan ve en büyük engeli babasıdır.  

“İki Kardeş” masalında ise “Umut ve korku ile çanağı almış”(s. 224) ifadesinde umut 

ve korku bir arada geçer. Nefessiz ejderha karakteri yer alır. Bu ejderha kimi görse bakışıyla 

öldürür (226). Lakin kahramanımız onun ön ayağını kopararak kan kaybından ölmesini sağlar. 

“Şah Yusuf”taysa; Arap’ın efendinin bekçisi olduğu, devlerin rehber olduğu bir aşk hikâyesi 

anlatılır. “Kara Ejderha ve Kızıl Ejderha”’da kan akan bir çeşme ve ejderha ordusu yer alır 

(236). Ama bu ejderha ordusu gözleri açılmamış evini arayan bebeklerden oluşur. Ejderhanın 

sesi korkunç olarak anılsa da kötü niyeti olmayan insana zarar vermez. Hatta bu masalda iki 

kardeş olan kara ejderha ve  kızıl ejderha kahramanın rehberleri olur. Kahramanın  tek 

korkusu Porsuk dev tarafından çocuklarını kaybetme korkusudur. Bu korkudan azat olunca 

başka bir şeyden korkmaz (240). Son olarak “Üzgün Prenses”te  prensesin görünce 

korkmasına sebep olan“yarı insan yarı dev” bir kahraman yer alır (246). Ama devin 

görüntüsünün aksine kendisi babacandır ve kızı evlat edinir. Ama prenses dev babasının 

sürekli olarak öfkelenme ihtimalinden korkar. Bu masalda artık dev figürüne dair ön yargı ve 

bundan ötürü oluşan kaygı devreye girer.   

Diğer 43 masal bir yana, adı “Korku” olan masalda ise kahramanlardan kadın oğluna 

“Git kapıyı kapat korkuyorum.’’ der ve oğlan ‘’Korku nedir?’’ diye meraka düşer. Annesinin 

‘’Biri korktuğunda hissettiğin şey’’ cevabı yeterli gelmez ve korkuyu aramak için yola çıkar.  

Bir ateş etrafında oturan kırk haydut görür. Haydutlar “Korkuyu arıyorum bulmama yardım 

edin.” diyen oğlanın cesaretine şaşırırlar (23). “Biz neredeysek korku oradadır” diye cevap 

veriler. Genci mezarlığa gönderirler. Ama çocuk hortlaktan korkmaz. Boş eve gönderirler 

ama genç inden de cinden de korkmaz. Sahilde bir gemiden çığlık duyar ve sorar: “Korkuyu 

mu buldunuz?”(25). “Suyun içinde bir şey gemimizi sağa sola doğru savuruyor, korkuyoruz.” 



cevabını alınca da suya atlar (25). Bir deniz kızı ile boğuşur yenemeyip çıkar: “Korku denen 

şey bu mu acaba?’’(25) diye düşünür. Korkunun peşinde yorgun düşüp bir bahçeye geçip 

dinlenir. Güvercin kılığında üç peri kızı görür.  Üçü de korkusuz gencin sağlığına kadeh 

kaldırır. Gençse “Fakat korkuyu bulana kadar dinlenemem, duramam.” diyerek yoluna devam 

eder (26). Bir süre sonra padişah seçimi için toplanan bir kalabalıkta bulur  kendisini. Ritüele 

göre özgür bırakılan güvercin kimin başına konarsa padişah o seçilir. İki seferde de güvercin 

bizim gencin başına konar. “Fakat ben korkunun peşindeyim onu arıyorum, sizin şahınız 

olamam.” diye direnince eski şahın dul karısı: “En azından bu gecelik bu makamı kabul 

etmesini sağlayın; yarın ona korkuyu göstereceğim.” Der (26). Genç yarın ceset olacağını 

anladığı halde mecbur kabul eder. Devamı şöyle anlatılır: “Sarayda yürürken tabutunun 

hazırlandığı, suların kaynatıldığı bir odaya gelmişler. Soğukkanlılıkla bu odaya yatmış, 

adamlar oradan ayrıldığında ise tabutu duvara dayamış ve yakmış. Tabutu kül ettikten sonra 

tekrar yatıp uyumuş.” (26). Sabah genç adamın canlı olduğunu görünce akşama sofra kurulur. 

Çorba kasesinin içine canlı bir serçe koyulur. Şahın dul karısı genç adamdan kasenin kapağını 

kaldırmasını ister. Kapak kalkınca kuş aniden kaseden uçuverir. Anlatıcı burada devreye 

girer:“Bu o kadar beklenmedik bir şeymiş ki genç sultan büyük bir şoka girmiş. İşte bu demiş 

sultan “işte korku budur.” (27), “Günlerce korkunun peşinden uzun yollar gittiniz. Halbuki 

cesaretiniz ne kadar çok olursa olsun; yolculuğunuz boyunca korkunuzu da kalbinizin içinde 

taşıdınız. Korku tam da budur işte!” (27). Bu noktada padişahın dul karısının korku tarifi, 

dışarıda bir nesneye yönelen bir şeyden daha farklıdır. Dışarıda bir nesneye yönelen his, 

haydut olsun, hortlak olsun, cin olsun cesaretle üstesinden gelinir. Ama burada sunulan korku, 

kalpte tutulan ve kişinin içinde taşıdığı bir duygu olarak aktarılır. Yani içten geldiği 

vurgulanır.  

Sonuç olarak, 44 Türk Peri Masalı eserinde korku unsurları öncelikle, korkunun içsel, 

zihinsel, fiziksel ve toplumsal olarak farklı tezahürleri ile anlatılarda belirir. Kültürün sözlü 

yansıması olan bu masallardan günümüze korku evrimine ve gelişimine devam ederek daha 

kompleks bir hal almıştır. Modern dönemde korku bir çok faktörden beslenen ve bellek-

bilinçaltı ile birlikte okunan kaygı ile karışık bir yapı iken, bahsi geçen masalların dünyasında 

kaygı çok az yer etmekte ve korku belli bir nesneye yönelmekte, nesnenin üzerine gidilince de 

ortadan kalkmaktadır. Korku hâli değil, korkuyu alt eden cesaret hâli öne çıkartılır. Bu 

sebeple korku unsurları anlatıda zayıf kalır. Nitekim düşünce dolayımında oluşan korku da az 

yer kaplar. Korku, bir şeyle karşılaşınca oluşan refleks hâline bürünür. Korkmaksa zihinsel 

faaliyet iken, masal kahramanları bu faaliyeti yerine getirmezler. Çünkü korkulan şeyin bellek 



ya da bilinçaltındaki karşılığı ile ilgilenmeyip o an orada “şimdi”de tepki verirler. Bu sayede 

“zihin korkuyu yaratmadan düşünceyi kullanabilir.” (Krishnamurti, 20).  
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Ölüler 

Karların üzerinde dans ediyor 
Hiç ayak izi bırakmadan… 

Ay ışığında yıkanıyor, 
Duymadığınız bir ezgiyi mırıldanıyorlar 

Hortlaklar balosu 
Sabaha kadar sürecek 

Ve bu gece içlerinden biri 
Seni dansa davet edecek.  

(Hortlaklar Geçidi 134-135) 
 

Hanzade Servi’nin eserlerinde anlatılarının karakteristik özelliği olarak 

düşünülebilecek biçimde belirginleşen bazı unsurlar vardır; psikolog karakteri, yazar 

ve yazarlık sorunsalı, sosyal medya ve toplumsal cinsiyet eleştirisi, ad soyad 

takıştırmaları, hayvan sevgisi, anlatımda kokunun işlevselliği olarak adlandırabilecek 

bu unsurlar yazarın üslubunu ortaya koyduğu gibi metnin yazıldığı toplumun kültürel 

kodlarını da yansıtır. Bu açıdan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Korku odaklı 

kurmaca eserlerinde ise iki tip anlatım ön plana çıkar. Bu iki anlatım korkmak ya da 

korkmamak ile ilintilidir. Saf korkuyu önceleyen Hayalet Tozu, Karakuranın Düşleri, 

Hortlaklar Geçidi metinlerinde kurgudaki pastiş kendini diğer korku 

metinleri/filmleri ile kurduğu ilişkilendirmelerle gösterir. Böylelikle esas hikâye yan 

hikâyelerden de beslenerek çok katmanlı bir yapıya ulaşır. Parodik anlatımın 

şekillendirdiği, gerçekliğin altını oyan, âdeta korkuyu yapı bozuma uğratan Umacı ve 

Ezo ile Ölü Yazar metinlerinde ise korku unsuru anlatıda mitik bir unsur olarak 

belirir. Anlatıcı bu mitin ve mitik anlamın içini boşaltarak korkuyu yeniden yazar. 



Başka bir deyişle, bu tip anlatılarda anlatıcı korkunun ve korkulara yüklenen tarihsel 

ve toplumsal anlamların parodisini yapar ve anlatıya kendi kurgusunu sergiletir. Bu 

sergileyişte kahraman ya da anlatıcı olarak yazarı ve metnin yazılış sürecini anlatıya 

dahil ederken sinematografik bir anlatım kullanır. Postmodernist kurmaca metinlerde 

karşılaştığımız bu tip karakteristik özellikler korku edebiyatı söz konusu olduğunda 

Hanzade Servi edebiyatı özelinde korkuyu oyunlaştırır, korkulmaz kılar.  

Bu yazıda söz konusu metinlerde korkunun anlatımın odağı olması ve 

korkunun korkulmaz kılınması incelenirken, entelektüel sınıf, metinlerarasılık ve 

oyunsuluk üzerinde durulacaktır.  

Korkuyu Yazmak ve Metinlerarasılık  

“Bana bir şeyleri çağrıştırdılar. Şey… Fatih Erdoğan’ın kitaplarını… Yani şunları: 
Beş Benekli Baykuş Bana Bakıyor, Pabucumun Bağı Çözüldü, Okula Geç Kaldım, 

Güneş Nereye Gitti, Dedem Bana Düdük Yaptı, Ablam Bana Dil Çıkardı, Sınıfta 
Kaldım Haberim Yok, Beş Beyaz Benekli Baykuşun Dönüşü, Kuşumu Kim 

Kışkışladı?” (Ezo ile Ölü Yazar 30) 
 

 Jay Clayton ve Eric Rothstein, Influence and Intertextuality in Literary 

History’de etkilenme ve metinlerarasılık üzerine yazılan teorik tartışmaların 

derlemesini yaparak bu çalışmaları değerlendirirler. Etkilenmenin metinlere 

yaklaşımda bir metot olarak kabul edilebileceğini vurgulayarak etkinin 

incelenebileceği, motiflerin aktarımının “tranmission of motifs”, görülebileceği üç 

kavramı ön plana çıkarırlar: metnin bağlamı “notion of context”, anıştırma “allusion” 

ve gelenek “tradition” (6).  Hanzade Servi’nin korkunun anlatımın odağı olduğu 

Hayalet Tozu, Hortlaklar Geçidi ve Karakuranın Düşleri’nde, korkuyu korkulmaz 

kılan Umacı ve Ezo ile Ölü Yazar’da da metinlerarası bir aktarımın izlerini görmek 

mümkündür. -Burada metinlerarasılığı en geniş anlamıyla yani her şeyin metin olarak 

değerlendirilebileceği bir açısıyla, Derrida’nın belirttiği şekliyle “metin dışında bir 

şey yoktur” (158) minvalinde kullanıyorum.- Bu noktada Hayalet Tozu’nda Halka 



filmi anıştırmasının (6) ve Stephen King’in Pennywise romanı göndermesinin (31) 

korkunun anlatımın odağı olduğu bu metinlerde korkular-arası bir işlev gördüğü 

söylenebilir. “Sakın Kapıyı Açma” hikâyesinde Bengül’ün “korku filmlerinde hep en 

şüpheci, en korkak, kronik hastalıklı ve gözlüklü tipler önce ölür. Seyirci daha çok 

üzülsün diye… Bana bir bakın. şüpheciyim, şehriyeli pilavdan bile korkuyorum, 

astımım var ve gözlük takıyorum” (142) sözleri ise öğrenilmiş bir korku hafızasına, 

yani korku filmi bilgi birikimine işaret eder.  

Öte yandan post-yapısalcı kuramcılar tarafından kavramsallaştırılan 

metinlerarasılığın okuru ön plana çıkaran yani okur merkezli teorilerle okunabilecek 

bir yanı da vardır. Bu noktada da okur anlamlandırma sürecinde üretime katılmış olur 

ki bu aktif rol ondan bir tür entelektüel sermaye talep eder. Bu noktada 

“metinlerarasılık bize bütün metinlerin potansiyel olarak çoğul, ters yüz edilebilir” 

anlamlar ihtiva eden, “okurun kendi çıkarımlarına açık, kesin ve tanımlanabilir” 

anlam “sınırlarından yoksun” metinler olduğunu ve “her zaman içte baskılama 

(repression) ve dışavurma (expression)” deviniminde “toplumsal bağlamdan 

kopmayan bir diyalojik ses içerdiğini hatırlatır” (Allen 209). Hayalet Tozu’nda 

Rolling Stones şarkıları (7), Adile Naşit’in “televizyonda yaşayan dünyanın en tatlı 

teyzesi” olması (77), Evde Tek Başına (100) ve Charlie’nin Çikolata Fabrikası (105) 

filmleri, Düşçe’nin bulduğu fotoğrafta görülenin büyükbabasının sadece eli olmasının 

Adams Ailesi’ndeki eli anıştırması: “Büyükbaban sadece elden ibaret. Vücudunun geri 

kalanı yok. Aynı Adams Ailesindeki el gibi… Öyleyse onu çantana koyup buraya 

getirebilirsin” (125), Ezo ile Ölü Yazar’da Ezo’nun anneannesine gitmek zorunda 

kalışını Pippi ile kıyaslaması: “Pippi, atı ve maymunuyla tek başına yaşayabiliyordu. 

Ama ben, anneannemle Bozorman’a taşınmak zorundayım” (72), Deniz’in dansının 

etkisinin “Billy Eliot filminde, Billy’nin I love to Boogie şarkısı eşliğinde dans ettiği 



sahne”ye benzetilmesi (sayfa yaz), Tan Sağtürk’ün Deniz’in bale yaptığı videoyu 

izlemesi (115); Umacı’da (18) ve Hortlaklar Geçidi’ nde (57) Alacakaranlık ve 

Edward Cullen’ın yakışıklılığı göndermeleri; yine Umacı’da Topaç’ın umacı ile 

karşılaşmasının E.T. filmini anıştırması: “Korkusu yerini meraka bırakmıştı. Aynı, şu 

uzaylı filminde çocukla E.T.’nin, birbirlerine işaret parmaklarını uzatması gibi… 

Topaç da şu an umacıya parmağını, kulağını ya da burnunu uzatmak istiyordu” (33), 

kamuflajcılık oynayan Nadir Oynak’ın Sherlock’u hatırlatması: “Nadir Oynak 

tavanda yürümeyi, kendini büyük saksılara ekmeyi, duvarla aynı renk boyanıp 

kamuflajcılık oynamayı ve halının altında uyumayı severdi” (79), Brokoli terbiyecisi 

tablosu (119); Hortlaklar Geçidi’nde “Gangnam Style”, “Demi Lovato’dan Let it go”, 

“Whitesnake’in Here I Go” (55), Rolling Stones’dan “You Can’t Always Get What 

You Want” (156) şarkıları, John Wayne filmleri: Red River, Montgomery Clift, The 

Conqueror (228); Karakuranın Düşleri’nde One Direction (8), Sunay Akın’ın 

“Oyuncak Müzesi” (24), Barış Manço’nun 1999 ölümü (138), yabancı filmlerde 

çocukların bebek bakıcı olması (139) anlatıda metin ve mecralararası bir bağlantı 

kurar. Tüm bu göndermeler kültürel kodlarla düşünülebileceği gibi metnin kurduğu 

anlam dünyasına girişi sağlayacak bilgiler, yani, okurdan entelektüel sermaye 

beklentisi şeklinde yorumlanabilir.  

Anlatıcının yazarın metinlerini anlatıya dâhil etmesi ise okura anlatının metin 

olduğunu hatırlatmasının yanı sıra, yazarın kendisini de anlatıya dâhil ettiğinden 

postmodernist anlatı özellikleri gösterir.  

Postmodernist anlatı, anlatım unsurlarını modernist anlatılardan alsa da 

oyunsuluk, sanatsal oyunda ana erek durumuna gelir: Edebiyat artık somut 

yaşamı kurgulamıyor; kendini, nasıl oluşturulduğunu, nasıl kurgulandığını 

anlatıyordur. Doğa ise, daha önce yazılmış metinlerden oluşan bir 



metinlerarası doğaya dönüşmüştür. Kendini anlatan bu edebiyatta kurmaca, 

üstkurmaca düzlemine taşınır. (Ecevit 71)  

Hanzade Servi’nin Ezo ile Ölü Yazar, Umacı ve Hayalet Tozu metinleri de 

üstkurmaca özellikleri taşır. Üç anlatıda da yazar karakterler Ezo, Topaç ve Düşçe 

anlatının içinden yeni bir anlatı çıkarırlar. Başka bir deyişle yazdıkları eserler okurun 

elinde tuttuğu metindir. Ezo ile Ölü Yazar’da “Hanzade Servi’nin imzalı kitabı YO-

YO” (82), “Son Doğum Günü” hikâyesinde “Hanzade Servi’nin  Aslım’a imzaladığı 

Hayalet Tozu” (8), “Kumdan Salıncak” (20) göndermeleri ise üstkurmacadan ziyade 

postmodern oyunsuluk ve metinlerarasılıkla ilintilidir. Yazarın kendi metinleriyle 

birlikte Fatih Erdoğan’ın metinlerini de Ezo İle Ölü Yazar’a dahil etmesi, Ezo’nun 

okuluna gelen yazarlarda hem kendini hem de güncel çocuk edebiyatı yazarlarının 

isimlerini zikretmesi, “Gülten Dayıoğlu, Aytül Akal, Mavisel Yener, Miyase 

Sertbarut, Fatih Erdoğan, Asuman Portakal, Hüsnan Şeker, Toprak Işık, Koray Avcı 

Çakman, Habib Bektaş, Hanzade Servi…” (63) alternatif bir kanon olarak 

düşünülebilecek, yeni bir çocuk edebiyatı metinleri havzasına ve yazarlar sınıfına 

işaret eder. Bu durum, çocuk okurdan belli bir entelektüel sermaye bekleyen, yalnızca 

geçmiş değil popüler kültür metinlerini de anlatıya katan, güncel yazarlarla köprü 

kuran, yeni bir estetik beğeninin yansımasıdır. Başka bir deyişle kültürel kodlarla 

biçimlendirilmiş bir yargının yansımasıdır artık estetik. Pierre Bourdieu bu beğeniye 

“kişinin mensubu olduğu sınıfın, kültür birikiminin, eğitiminin ve kimliğini oluşturan 

diğer unsurların birlikte biçimlendirilmesiyle oluşan bir olgu” der. Dolayısıyla, sosyal 

kimlik ve sınıfla ilişkilendirir. Bu nedenle “beğeni ‘taste’, bir kişinin eğitim 

durumunun ve elit kültürel değerlerin farkındalığının göstergesidir” aynı zamanda. Bu 

noktada bir şeyin iyi ya da kötü bir beğeni oluşturması “dikte edilen beğeninin 

karşısında eğitimli elit kesimin de beğenisinin oluşması” ile şekillenir. Bu durumda 



kültürel olarak öğrenilebilir bir yanı da vardır (Bourdieu, 1-7). Orta sınıf bu beğeniyi 

içinde bulunduğu -bizim Foucault’cu bakışla artık biçimlendirilmiş olduğunu 

bildiğimiz- kültürün içinde öğrenir ve dolaylı olarak deneyimler. Çocuk edebiyatı söz 

konusu olduğunda da bahsettiğim tüm bu göndermeler ve kültürel kodların metne 

yansıması dikte edilen beğeninin karşısında şekillenen heyecan verici yeni bir estetik 

beğeninin göstergesidir.   

 Son olarak anlatılarda “Hansel ve Gretel”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, 

“Rapunzel”, “Kırmızı Başlıklı Kız” gibi masallara da değinilir. Ancak bu değinme 

anlatıda semiyotik işlevde kullanılır. Şöyle ki, masalı anlatmaktan ziyade anlatıcı, 

okurun o masalı zaten bildiği varsayarak masal üzerine düşündürür ve kurduğu yeni 

metinle eski metin arasında benzeyen benzetilen ilişkisi kurar. Hayalet Tozu’nda 

Düşçe’nin “Bayan Asıksurat’ın adının Neşe olması, Hansel’le Gratel’i kızartıp yemek 

isteyen cadının adının Minnoş olması gibi bir şeydi” düşüncesi (48),  Ezo ile Ölü 

Yazar’da Ezo’nun “Korkut Kızgın Yılanoğlu ürkütücü bir adamdı. En başta kendi 

ismi, çocuk yazarı olmaya kesinlikle uygun değildi. Bu, Kırmızı Başlıklı Kız’ı yemek 

isteyen Hain Kurt’un, anaokulu öğretmenliği eğitimi alması gibi bir şeydi” 

benzetmesi bu tip ilişkilendirmeye örnek olarak verilebilir (30). Umacı da ise eski 

masalların parodisi yapılır: 

Belki de önce, bol bol omlet yedirip onu şişmanlatmayı düşünüyordu. Ne 

de olsa, kötü kalpli cadı da Hansel’i yemeden önce onu semirtmeye karar 

vermişti...Bu arada niye ‘kötü kalpli cadı’ diye belirttim? Sanki ‘iyi kalpli 

cadı’ olurmuş gibi… Pamuk Prenses’e karamele batırılmış çikolatalı elma 

veren; Rapunzel’in saçlarını, ‘kuleden sarkıtılan saçlara özel yumuşaklık’ 

şampuanıyla yıkayan; Hansel’le Gretel evi yedikten sonra ağızlarını 

peçeteyle silip bir de şekerden ahır ikram eden cadılar mı var? Kabul et ki 



bu çok sıkıcı olurdu. Demek masallarda kötü kalpli bir şeyler de 

gerekiyor. (38-39) 

Nitekim postmodernist anlatılarda   

dış dünyayı yansıtmak istemeyen bu edebiyatın yazarının, eski metinlerin 

dünyasından yola çıkarak kendine oyunsu bir yeni yaşam alanı yaratmak 

için başvurduğu tekniklerin başında parodi ve pastiş gelir. Anlamın 

sorunsallaştırıldığı bu çağın edebiyat sanatçısı, belli bir anlamın taşıyıcısı 

olan özgün dünyalar yaratmak yerine, önceki metinlere el atar, onlarla 

parodi/pastiş düzleminde oynar. Kimi kez, bir başka metinden bir 

motif/imge ya da kişi olur metinde oynadığı... Kimi kez de belirli bir 

modele bağlı olmadan yapılan bir taklit düzlemi yaratıyordur yazar 

metninde. (Ecevit 75).  

Bu taklit eleştirel bir taklittir. Yani, yazar taklidi “mimetik masumiyeti bozmak için” 

kullanır (76). Metinlerarasılık bağlamında metin bir başka metni anıştırır “allusion”. 

Umacı bu noktada diğer metinlerden ayrılır. Zira, “Sevimli Canavarlar” filmini 

anıştıran bu metinde anlatıcı, geleneği metinlerarası bağlamda kullanarak umacı 

motifi üzerinden yeni bir korku anlatısı yaratır:   

Zaten umacılar da böyle yapar, değil mi? Dolapta saklanır, herkes 

uyuduktan sonra dışarı çıkar ve seni yer. Büyükannelerin çok kızdığında 

“Seni umacıya veririm!” demesinin sebebi de budur. Seninki demiyor mu? 

Şanslısın. Ama şunu bil ki, eğer umacılar çocukları lunaparka götürüp 

onlara pamuk şekeri alan canavarlar olsaydı, büyükanneler sizi onlara 

vermeye kalkmazdı. (31) 

Ancak bu anlatı korku tesis etmekten ziyade post yapısalcı anlamda korkuyu yıkmak 

ve ona yeni anlamlar yüklemek içindir. Yazar burada oyunsuluğu kullanır. Umacı 



hüzün, neşe, sevgi gibi duygulanımlara ilişkin etrafa farklı kokular saçan, pembe 

tüylü, duygusal bir yaratıktır artık. 

 
Korkuyu öykülemek ve oyunsuluk 

 
“Çünkü mizah duygusundan yoksun insanlar, gerçekten sıkıcı olabiliyorlardı”  

 
(Hayalet Tozu 184) 

 
Modernist anlatılarda da postmodernist anlatılarda da konu ya da metnin 

anlamından ziyade konunun öykülenişi, kurmacanın sergilenmesi ön plana çıkar. 

Ancak postmodernist anlatıda yazar oyunbaz, anlatım oyunsu, metin oyun gibidir.  

İroni düzleminde gerçekleşen bir oyundur bu. Postmodern öykü 

anlatıcısı, öyküyü yansıtmacı bir yaklaşımla anlatmıyor, onun 

doğru/gerçek olduğunu savlamıyor, tam tersine öyküsünün kurmaca 

karakterinin altını çizerek yapıyordur bunu yabancılaştırılmış bir 

dünyada yaşamı, araya sıkıştırılmış bir tampon gerçeklik aracılığıyla 

ikinci elden yansıtıyordur. (Ecevit 74)  

Hanzade Servi’nin metinlerinde de korkuyu öykülerken -bazen de korkuyla 

yüzleşirken- anlatıcının korku gerçekliğinin altını oyduğu görülür. Umacı ve Ezo ile 

Ölü Yazar’da korkunun parodisini yapar. Bu parodi gündelik hayattan ve kültürel 

kodlardan beslendiğinden anlatıda eleştirel bir gerçeklik yaratır. Artık bu gerçeklikte 

İnstagram’a fotoğraf koymak, Facebook’ta yer bildirmek gibi popüler kültürün 

yansımaları estetik düzleme taşınır, duyguların aktarımında kullanılır. “Hortlak Gören 

İspinoz”da kahramanın Çinel Uçaylı’ya kızıp onu Facebook’tan silmek istemesi 

sosyal medyanın anlatıda duyguların aktarımı işlevinde kullanıldığı anlardan biridir 

(90). Anlatıcı bu duyguyu uzun uzun anlatmak ya da kahramana anlattırmak yerine bu 

işlevi yerine getiren bir sosyal gerçekliği anlatıya taşıyarak semiyotik anlamda ona 

betimleyen rolü verir. Diğer yandan da bu olguyu Hortlaklar Geçidi’nde Elvan’ın 



sosyal medya bağımlılığı vurgusuyla eleştirel düzleme taşır. Yalnızca sosyal medya 

değil, çocuklarını yarıştıran anneler, psikologluk rütbesi, ad soyad takıştırmaları da bu 

parodik anlatımla sorunsallaştırılır. Her bir parça bütüne eklemlenerek metnin 

oyunsuluğunu pekiştirir. 

Postmodernist anlatıların bir diğer özelliği anlatıyı oyunsulaştırması, okurun 

aşina olduğu yazar-okur-metin ilişkisini bozması, metne kendi yazılış sürecini 

sergiletmesidir. Metnin artık hakikate ulaştıran bir aracı işlevi görmediği bu tip 

anlatılarda mutlak bir anlam aranmaz. Sürekli bir geçişlilik, akışkanlık, yapıp bozma 

hâli vardır. Yazarın  kendisinin de kahraman olarak anlatıya dahil olduğu bu 

anlatılarda anlatıcı okura okuduğu metnin kurmaca bir gerçeklik olduğunu, yazarı 

kendisi olsa da her şeyi bilemeyeceğini hatırlatır ve bir oyun ortamı yaratır.  

Hiçbir şeyin sağlam bir anlam temeli üzerinde oturmadığı bu 

kaygan/geçişimli oyun ortamında yazar da, anlatıcısı da, anlatı kişisi de 

aynı özelliği taşırlar; her türlü değişimin/dönüşümün/takasın olası 

olduğu bir ortamın varlığıdır onlar.Geçmişin güvenilir/sağlam/ağırbaşlı 

yazarı, yerini, ağırlık/bilgelik sergilemekten hoşlanmayan, yaşamın 

anlamı konusunda kuşku dolu olan ve okurunu yönlendirmeyi aklından 

bile geçirmeyen oyunbaz bir kurgu sanatçısına bırakır. (Ecevit 76)  

Umacı romanı bu oyunbaz sanatçının anlatıda âdeta elleri cebinde, ıslık çalarak 

keyifle dolandığı korkunun altını oyduğu, onu yeni bir gerçeklik düzlemine taşıdığı 

romanlardan biridir.  

Umacı’nın anlatıcısı bilgiçlik taslamaz:  

Mesela geçen gün, Topaç yüksek sesle müzik dinledi. Yarım saat sonra 

kulaklıkları çıkardığında, sanki östaki borusunun içinde uğuldayan 

küçük filler geziniyordu. (Bu cümleyi neresinden tutarsan tut, mantıklı 



bir yanını bulamazsın. Küçük filler olsaydı bile, östaki borusunun 

içinde gezmekten daha önemli işler yaparlardı. Mesela tavan boyamak 

ya da ıspanak pişirmek gibi)” (11-12).  

Okura, okuduğu metin o an yazılıyormuş hissini verir.  Bu tutumda  

sürekli aynı konumdan –yukarı-dan, tanrısal bakış açısından- olayları 

izleyerek anlatan/yorumlayan geleneksel anlatıcı, modernizmde 

de/postmodernizmde de tanrısal konumunu yitirir; konumdan konuma 

geçer, çoğu kez de son derece kısıtlı bir bakış açısından yalnızca 

görebildiğini betimler; bilge yorumların, öngörülerin sonudur bu. 

(Ecevit 77) 

Anlatıcı bu noktada sinematografik anlatım kullanır, kendisi de gözleyen 

pozisyonuna çekilir: “Şimdi Topaç’ın odasına gidelim. Tamam insanları gizlice 

izlemek kötü bir şey. Ama benim işim bu. Yani başka türlü sana bunları nasıl 

anlatabilirim ki? İstiyorsan gözlerini kapayabilirsin.” (22); “Dolaptan çıkan şey 

sürünürcesine ilerleyerek, az sonra sahne alacak bir assolist havasıyla ışığın altına 

geldi. Ama karşılaştığı tepki alkış değil, Topaç’ın çığlığıydı. Topaç bu kez tamamen 

yorganın altına girdi. Çünkü odasındaki film, parmaklarının arasından izleyemeyeceği 

kadar korkutucu olmaya başlamıştı” (26); “Şimdi Topaç’la Can’ı yolda, Mert’i 

kovada, Gül’ü arkadaşının yanında, Gırrgor’u ise kim bilir nerede bırakıp Aysel’in 

nereye gittiğine bakalım” (62). Korku filmi izliyormuş hissi veren bu anlatımda 

anlatıcı önce korkuyu inşa eder. Sonra Topaç ve Umacı’nın kurduğu dostluk ilişkisi 

ile yıkarak, korkulmaz kılar. Bu noktada daha önce değindiğim gibi hem geleneksel 

Umacı motifini mitik anlamıyla metinde kullanır, hem de korku yazarlığının 

parodisini yaparak yeniden şekillendirir: “Gündüz gayet sıradan bir yerken, gece 

lambasının loş ışığında odanın ürkütücü görünmesinin sebebi ne, biliyor musun? 



Tabii ki yazarlar. Hayalet, vampir, kurt adam öyküleri anlatıyor, seni yatağının altında 

canavarların yaşadığına inandırmaya çalışıyorlar. Ama onlara kızmamalısın, 

Geçimlerini böyle sağlıyorlar” (24); “Neyse ki, sana bu kitapta anlatacağım hikâye, 

tamamen gerçek. Yani ürkütücü şeyler uydurup çocukları korkutmadığım için içim 

rahat. Sadece var olan ürkütücü şeyleri anlatıyorum. Çünkü bunlara hazırlıklı 

olmalısın” (24).  

Bu ürkütücü şeyler Hayalet Tozu, Ezo ile Ölü Yazar, Hortlaklar Geçidi, 

Karakuranın Düşleri’nde ise hayaletlerdir. Karakuranın Düşleri hikâyelerden 

oluştuğu için tür olarak diğerlerinden ayrılır. Dil ve korkunun öykülenişinde ise 

Hortlaklar Geçidi ile benzeşir. Her iki metinde de korku postmodernist oyunsuluktan 

ziyade korkuyu merkeze alan bir gerçeklik inşa edilir. Okura bu gerçeklik 

sorgulatılmaz. Korku anlatı düzleminde deneyimlenir.  

Sonuç  
 
 Hanzade Servi’nin metinlerinde hayaletler, umacı, karakuralar gibi korku 

unsurları anlatıda yalnızca korkuyu kuran işlevsellikte belirmez. Umacı ve Ezo ile Ölü 

Yazar’da olduğu gibi korkunun gerçekliğini sorgulayan, gelenekte korku atfedilen 

mitik unsurların altını oyarak yeni anlamlar yükleyen bir yapıda belirir. Mizahın ve 

oyunsuluğun ön planda olduğu, postmodernist kurmaca özellikleri sergileyen bu 

eserlerde korkuyla birlikte ad-soyad takıştırmalarının, sosyal medya kullanımının, 

psikologluğun da parodisi yapılarak anlatı eleştirel düzleme taşınır. Korku metinleri 

ve filmleri ile kurduğu metinlerarası ilişkiyle de okurundan entelektüel sermaye 

bekleyen, korkular-arası bir anlatı köprüsü kurar. Bu anlatı köprüsünde korku 

edebiyatı metni olmayan güncel yazarların metinlerine ve yazarlara da göz kırpılır. Bu 

göz kırpma çocuk yazınında da -Bourdieu’nün sözünü ettiği veçheyle- yeni bir 

entelektüel sınıfın ve estetik beğeninin oluşmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir. 
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Bir Terapi Yöntemi Olarak Çocuk Kitapları: Korku Dükkânı Örneği 

 

Kevser Bayraktar  

 

Dosya 7 

 

1988 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nce Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık 

görülen Korku Dükkânı, Mevlana İdris tarafından kaleme alınmıştır. Uçurtma 

Yayınları’nın Yalnız Tilki Serisi’nden çıkan eseri, Cenk resimlemiş1 ve kapak 

tasarımını da Mevlana İdris ve Ali Fuat Saruhan, iç düzenlemesini ise Salih 

Pulcu/Hayat yapmıştır. Yalnız Tilki serisinin diğer kitapları olan ve yine duygular 

merkezli temaların ele alındığı Hayal Dükkânı, İyilik Dükkânı ve Sinir Dükkânı 

kitapları şu an Vakvak Yayınları’ndan okuruyla buluşmaya devam etmektedir. Bu 

çalışmada çocuk kitaplarının bir terapi yöntemi olabileceği iddia edilmektedir. Bu 

amaçla; önce sözü edilen eserin konusundan söz edilecek, devamında eserin 

bibliyoterapi ve grup terapi yöntemleri için uygun olduğu gösterilecektir. Son olarak, 

eserin çocuk okura ne gibi nitelikler kazandırabileceği alıntılar eşliğinde gösterilerek 

çalışma sonlandırılacaktır. 

Mümkün olduğu kadar gerçek temeli olan korkuları, hayal ve mizah 

uzamında, bir çocukla konuşulabilir düzeyde ele alan eser; aslında tarihsel olarak da 

insanın her zaman ilgisini çeken bir duyguyu işlemiştir. Eserde her korkunun bir 

temeli olmakla birlikte, birebir o korkudan bahsedilmemektedir. İndirgenmiş ve 

korkulmaz hâliyle ve hatta gülümseten nitelikler taşıyan ifadeler ve çizimler 

kullanılmıştır. Bu da sanatın birer dalı olan edebiyatın ve resmin imkânları 

kullanılarak yapılmıştır. Korku Dükkânı’nda olabildiğince hafifletilmiş, mizah sosu ve 

çizimler eşliğinde verilmiş tam yüz kırk dört korku işlenmiştir. Her duyguya bir 

sayfada yer veren eserin bibliyoterapi diye anılan bir işlevi olduğunu da söylemek 

mümkündür.  

Kitap vasıtasıyla terapi olarak bilinen bibliyoterapi; kişinin karşılaşabileceği 

sorunların üstesinden gelme becerisi geliştirmesi, kendisine ve çevresine dair daha 

olumlu bir yaklaşıma sahip olması ve duygusal bütünlüğünü koruması için kitap ve 

																																																								
1 Soyadını paylaşmak istemiyor.	



dergi gibi araçların iyileştirme amacıyla kullanılmasıdır (Kantarcıoğlu, 181). 

Bibliyoterapi klinik amaçlı kullanılabildiği gibi gelişimsel amaçlı da 

kullanılabilmektedir. Uzmanlar ve eğitimciler tarafından uygulanan gelişimsel 

bibliyoterapi, normal gelişim süreci içinde günlük yaşama dair sorunları 

önleyebilmeyi ya da bu sorunlarla etkili bir biçimde başa çıkmayı amaçlar. -Okul 

korkusu olan bir çocuğa, baş kahramanı okula gitmekten korkmuş ve sonra da bu 

korkunun üstesinden gelebilmişmiş bir hikâye sunmak gibi- Böylece hikâyeyi gören 

çocuğun, yaşadığı yoğun korku duygusundan uzaklaşıp iç-görü kazanması ya da 

hikâyedeki kahraman ile özdeşim kurarak kendi korkularından arınabilmesi 

sağlanmaktadır. Bu yöntem, çocuğun her zaman başka çıkış yollarının olabileceği 

fikrine inanmasına, etrafındakilerle alternatif iletişim biçimleri geliştirmesine 

yardımcı olmaktadır (Öner, 140-41). Bütün bunlar çocuğu düşünmeye sevk etme, 

kendi kendine  problemlerini çözme yeteneği edinme ve bulduğu her çözümle beraber 

özgüveninin artması gibi olumlu sonuçları beraberinde getirmeye müsaittir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi çocukların akranlarıyla özdeşim kurması 

vasıtasıyla problemin “küçültülmesi” farkında olarak yahut olmadan pek çok 

ebeveynin tercih ettiği bir yöntem olarak düşünülebilir. Benzer biçimde, genellikle 

toplumsal öğretiler sonucu geliştirilen, hissedilen duygunun kendisinden korkmak - 

korkmaktan korkmak gibi- davranış biçimleri de mevcuttur. Örnek verilecek olursa, 

Türk toplumunda “erkek adam korkmaz, ağlamaz” gibi ifadelerle, bu gibi 

duygulanımların ayıp olarak değerlendirilmesi, bu duygu hâllerinden utanılmasına ve 

yanlış öğrenmeye sebep olmaktadır. Utanmak ve korkmak birbirinden farklı duygu 

hâlleridir ve birbirine karıştırılması beraberinde çözümsüzlük getirir. Korkmak her 

insanın hissedebileceği sıradan bir duygudur. Korku Dükkânı’nın belki en kıymetli 

özelliği; korku duygusunu sıradanlaştırmasıdır. Bir ya da iki cümleyle korkuyu 

“haykırmak” ve resim vasıtasıyla da bunu mizaha bulamak çocuk okuyucuya bir çeşit 

yüzleşme fırsatı vermektedir. Adı ne olursa olsun bir problemin çözülebilir olması 

için önce somutlanması yani dile getirilmesi gerekmektedir. Söze dökülmüş bir 

problem artık kabul edilmiştir ve danışan yüzleşmeye dolayısıyla mücadele edip, 

üstesinden gelmeye hazırdır. Büyük ya da küçük çaplı tedavi süreçlerinin her ikisi için 

de aşılması gereken ilk ve en önemli aşama; problemin adını koymak ve ifade 

etmekten korkmamaktır. Bu sebeple hissedilen duygudan utanç duymak, problemin 

aşılmasını yani onunla yüzleşmeyi geciktirecektir. Bu noktada bu iki duyguyu 

ayırmak önem arz etmektedir. 



Sözler ve çizimler vasıtasıyla somutlamalar yaparak ve paylaşma davranış 

biçimini defalarca tekrarlayarak korku duygusunu dile getirmenin ayıp olmadığını 

gösteren eser, aslında grup terapi seminerlerini de andırmaktadır. Kitap 

incelendiğinde bu kolayca fark edilmektedir. Kitabın ilk resminin ve ilk korku 

paylaşımının bir “yetişkin” olan yazarın kendi korkusu olduğu, böylece “çocuk” 

olarak resmedilen diğer çizgi karakterleri teşvik ettiği düşünülebilir: “Çocuklar 

Büyürse: Bütün çocuklar büyüdüğü ve dünyada hiç çocuk kalmadığı gün ne olacak?” 

(İdris, 1). Yazarın bu ifadesi, aynı zamanda, “Sen küçüksün!” uyarılarıyla büyümeye 

özlem duymasına ya da büyük olmayı merak etmesine sebep olunan çocuğun kendi 

mevcudiyetinden memnuniyet duymasına teşvik olarak da değerlendirilebilir. Kitabın 

son sayfasında da yine “yetişkin” yazarın bir başka paylaşımı görülmektedir: “Hayatta 

hiçbir korkunuzun olmamasını diliyorum. Ama korkunuz varsa bu sayfaya kurşun 

kalemle yazıp, sonra da silerek onları yok edebilirsiniz” teşvik ifadesi daire 

oluşturulacak şekilde yazılarak; kitap boyunca korkusunu haykırmaya hazırlanan 

“okur çocuktan” da var olan korku ya da korkularını haykırması istenmiş ve 

korkularından kurtulmasının da hiç de o kadar zor olmadığı ifade edilmiştir. Eserdeki 

sadece bu başlangıç ve bitiş bile grup terapi benzetmesini doğrular niteliktedir. 

Kitabın bu özelliği, çocukların korku duygusunu tanımasına ve onunla baş etmeyi 

grup hâlinde öğrenmesine de imkân vermektedir. Okul öncesi grubu çocukları için 

kitaptan seçilecek olan uygun ifadelerle bir oyun kurulması düşünülebilecekken 

okuma yazma bilen çocuklar için de okuma etkinliği şeklinde tasarlanacak bir grup 

çalışması düşünülebilir.2 Çocukların birbirinden kuvvet almasını sağlayan ve aynı 

zamanda kişiliklerini besleme potansiyeli yüksek olan bu etkinliklerde, dile getirilen 

korkuları müzakere etmek, onlara mantıklı çözümler sunmak, eğlenceli bir tedavi 

ortamı oluşmasına ve çocukların zihninde bir davranış modeli olarak kalmaya 

müsaittir. 

 Son olarak, kitapta salt korku duygusunu değil hayatın kendisini de bulmak 

mümkündür. Ayrıca kitabın dünyada olup bitenlerden haberdar, yeryüzündeki 

değişimleri bilen, farkındalığı yüksek, merhamet duyguları gelişmiş, deyimler ve 

atasözlerinden haberdar bir çocuğa seslenecek şekilde ya da kitabı bitiren çocuğu bu  

niteliklerle donatacak şekilde yazıldığı görülmektedir. Beraberinde sadece bir 

																																																								
2 Yukarıda adları verilen Yalnız Tilki serisindeki bütün kitaplar, bu etkinlikler için uygundur. 



çocuğun kurabileceği olmaz bağlantılar ve düşünceleri içeren, gülümseten korkulara 

da yer verilmiştir. 

  

Aşağıda sırasıyla paylaşılan “Dünya”, “Kış”, “Duran Saat” ve “Ölüm Haberi” 

başlıklı korkular vasıtasıyla; coğrafi bilgiler, dünyanın dönüşü sonucu neler olduğu 

bilgisi, yoksullara ve açlara dair farkındalık, merhamet duygusu ve zamanı saatle 

yönetebilme bilgisi verilmiş ya da hatırlanması sağlanmıştır ki bütün bunlar hayatın 

kendisidir. Bu bilgiler, aynı zamanda çocuğun dikkatini çekecek ve merak duygusunu 

besleyecek nitelikte olup kitabın takibini kolaylaştırmaktadır. Eserde serim, düğüm, 

çözüm gibi unsurların yokluğunda, seçilen korku teması merak duygusunu besleyecek 

şekilde ve çizimler eşliğinde anlatılmış, böylece okuyucunun takibi kolaylaştırılmıştır. 

“Dünya: Bir gün dünyanın dönmesi sona erecek diye korkuyorum. Çünkü o 

zaman mevsimler ve zaman hep aynı kalacak. Bu da çok sıkıcı bir şey” (2).  

“Kış: Kış gelince yoksullar ve kuşlar açlıktan ölecek diye korkuyor ve 

üzülüyorum” (10). 

“Duran Saat: Saatim duracak ve bunun farkında olmadan yaşayacağım diye 

korkuyorum” (13).  

“ Ölüm Haberi: Çok sevdiğim bir insanın birdenbire ölüm haberini almaktan 

korkuyorum. Ama her ölüm haberi birdenbire olacağı için yapacak fazla bir 

şey yok. Doğar ve ölürüz” (24). 

Denize Düşmek, Samanlıkta ve Bir Berber Bir Berbere başlıklarıyla da 

deyimler ve atasözleri bilgisi üzerinden bir mizah kurulmuş, böylece çocuk 

okuyucuya bir hatırlama ya da öğrenme fırsatı sunulmuştur. 

“Denize Düşmek: Vapurla denizde dolaşırken denize düşmek korkarım. 

Çünkü yılana sarılmak gibi bir sonuç hiç hoşuma gitmiyor” (34). 

“Samanlıkta: Samanlıkta iğnemi kaybetmekten korkuyorum. Çünkü ben o 

iğneyle kuyu kazmayı düşünüyordum” (35). 

“Bir Berber Bir Berbere: Tıraş olmak için girdiğim bir berberin bana ‘bir 

berber bir berbere gel beraber bir berber dükkânı açalım cümlesini 

söylemezsen seni tıraş etmem’ demesinden korkuyorum” (95). 

 

“Korku Korkusu”, “Eksik Kitap”, “Böğürtlen”, “Canavarlar”, “Kedi Gözü” ve 

“Bit” başlıklı korkularla da gülümseten, kaygıya daha yakın ve daha basit korkulara 

yer verilmiştir. Bu tür korkular eserde sayıca çoktur ve korku hissinin 



sıradanlaştırılması fikrine hizmet etmektedir. Bizce sıradanlık hissini veren ve 

eserdeki tema düşünüldüğünde eserin derdini de en yalın haliyle anlatan paylaşım da 

“Korku Korkusu”dur. Yukarıda ifade edilen korkma hissinin kendisinden korkma 

durumunu eserin dert ettiği de böylece görülmektedir. 

“Korku Korkusu: Korkularımla alay edilmesinden korkuyorum” (102).  

“Eksik Kitap: Okuduğum güzel bir kitabın en heyecanlı yerine gelmişken 

sayfanın o kısmının yırtılmış olmasından korkuyorum” (19). 

“Böğürtlen: Böğürtlen toplarken elime örümcek ağı takılmasından 

korkuyorum” (91). 

“Canavarlar: Canavarlar ve öcülerden korkuyorum. (ama hiç görmedim)” 

(116). 

“Kedi Gözü: Karanlıkta birdenbire karşıma çıkan kedi gözünden korkuyorum” 

(120). 

 “Bit: Hiç olmadı ama bitlenmekten korkuyorum” (130). 

 

Bu çalışmada Korku Dükkanı adlı eser tanıtılmıştır. Kitabın korku temasını ele 

aldığı, mizah unsuru ve resimler eşliğinde sunulduğu amacının da çocuk okurun 

korku duygusuyla mümkün olduğunca doğal ve sağlıklı bir iletişim kurması olduğu 

gösterilmiştir. Eserin özelliklerinin bibliyoterapi ve grup terapi gibi yöntemlere uygun 

olduğu gösterilerek, çocuk kitaplarının terapi yöntemi olarak kullanılabileceği ispat 

edilmiştir. Son olarak arttırılması mümkün örnekler eşliğinde, eserin çocuk 

okuyucudan beklediği ya da ona vadettiği özellikler gösterilmiştir. Bütün bunlara ek 

olarak; eserin korkmayan bir çocuğa da, rahat ve eğlenceli bir şekilde, bu tür korku 

alanlarının varlığından kendiliğinden haberdar olmasını ve bu duygulanımın “normal” 

olduğuna inanmasını sağlayacağını söylemek mümkündür. Dahası eser, korku 

duygusuyla baş edebilmenin yöntemleri olduğunu; bu duyguyla mizahla 

yüzleşilebileceğini, hatta onun resminin çizilebileceğini ve sonra silinerek yok 

edilebileceğini göstermektedir.  
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Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” ve “Ferman” Hikâyelerinde “Korkutmak” 

Emine Saçmalı 

Dosya 8 

 Ömer Seyfettin Türkçe edebiyatın önemli hikâyecilerinden biri sayılır. Edebî 

metinlerinde sade dil tercih eden Seyfettin, millî kimliğin inşa edilmeye çalışıldığı 

kahramanlık gibi temaların yüceltildiği bir dönemde yaşar ve metinlerinde sadakat, cesaret, 

fedakârlık gibi temaları sıkça kullanır. Bu yazıda Ömer Seyfettin’in meşhur hikâyelerinden 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da “tavsiye edilmiş” olan “Kaşağı” ve “Ferman” 

hikâyelerini çocuklar için hedeflenen davranışın edinilebilmesi için “korkutma”nın araç 

olarak kullanılması üzerinden yakın okumayla ele almaya çalışacağım. “Kaşağı” yalan 

söylememek temalı bir hikâye iken; “Ferman” sadakat temalıdır. İki farklı teması olan 

hikâyelerde hedeflenen davranışın koşullanma aracı ortak bir biçimde “korkutmak”tır. Burada 

yapmak istediğim ele alacağım hikâyelerde korku edebiyatının var olmadığı ve hikâyelerin 

muhtevalarının çocukların zihin dünyalarına “korkutma” üzerinden doğrudan etkili 

olabildiğini göstermeye çalışmaktır.  

 “Ferman” Yeni Mecmua’nın birinci cildinde 1917 yılında yayımlanmıştır. Anlatıda, 

sorgulamadan lidere itaatin, bağlılığın gerekliliği ve önemi teması üzerine kurulmuştur. Bu 

vurgu olumlanarak kahramanlık hikâyesi şeklinde “çocuklara” sunulur. Hikâyede hayatı 

boyunca devletine bağlı bir asker olan Tosun Bey’in iftiralara uğrayıp idam edilmesi anlatılır. 

Ancak metnin kurulduğu temel fikir idam üzerinedir. Cesaret, fedakârlık, sadakat gibi Tosun 

Bey’in karakter özellikleri aracılığıyla verilmek istenenler de “korkutmak” üzerinden 

oluşturulmuştur. Mistik özelliklere sahip bir “kahraman” olan Tosun Bey çizilirken, uykusuz 

kalabilme, yorgunlukla başa çıkabilme, derin yarları ve selleri aşabilme, taşan derelerden 

geçebilme gibi abartılı özellikleriyle ön plana çıkartılmıştır (36, 42). Kahraman olarak sunulan 



Tosun Bey “haksız yere kafası kesilmiş bir beyin oğlu” şeklinde tasvir edilmiştir (38). “Kafası 

kesilmiş” ibaresi hiçbir sansür olmadan idamı aktaran bir anlatımdır. Aynı zamanda kendi 

idam fermanıyla karşılaşacak olan Tosun Bey’in olumlanan kahraman özellikleri silsilesi de 

bu hikâye için şunlardır: Sadakat, cesaret, fedakârlık, kuvvetlilik, beceri, çeviklik (49, 50). 

Nitekim bu özellikler çocuklar için oluşturulmuş hedef davranışların bu hikâyedeki 

örnekleridir.  

Kahraman için kurulmuş tüm özellikler bütün olarak düşünüldüğünde, edindirilmesi 

hedeflenen davranışlar çocukların zihinlerinde korkutma duygusunun araç olarak kullanıldığı 

bir metinle sağlanmıştır denebilir. Hikâyenin içerisinde itaatin aracı olarak idamın verilmiş 

olduğu şu cümlelerle gösterilebilir: “...Tosun Bey kulumun da hemen varışında başını 

kesesin...” (48). Tosun Bey, bu mektup aracılığıyla idam fermanıyla karşılaşmıştır. Hikâyenin 

sonuna bakıldığında korkutma merkezli anlatım pekişir niteliktedir. Tosun Bey, kendisini 

haksız yere olduğunu düşündüğü için idam etmek istemeyen ve bu sebeple de padişahla 

konuşmak isteyen Çabuk Bey’i öldürmekle tehdit eder böylece idamını zorunlu hâle getirtir, 

ardından da sorgulamadan padişahın fermanına itaat etmek gerektiğini söyler. Çabuk Bey de 

onu idam eder ve hikâye biter. Çabuk Bey’in idamı sorgulayan bir karakter olması onun için 

kullanılan sıfatları da etkilemiştir. Hikâyenin sonunda anlatıcı, idam etmek istemeyen Çabuk 

Bey için “zayıf kalpli, zayıf ve itaatsiz ihtiyar” sıfatlarını tercih eder (56). Bunun sebebi de 

olumlanan davranışın hikâyenin başından beri olumlanan “kahraman” olarak sunulan Tosun 

Bey’in itaat eden tutum sergilemesinin doğru olan olduğunu vurgulaması gayesi olarak 

görülebilir. Ayrıca son olarak, yeni idam edilen Tosun Bey’in idam edildiği doğrudan değil de 

dolaylı bir biçimde söylenmiştir. Burada da “...iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak 

kanlar üstüne, sâhipleri görünmeyen samimi gözyaşları gibi damlıyordu” gibi çocukları 

korkutacak bir son cümle yerleştirilmiştir (57). Dolaylı bir anlatımla aktarılan son kısım 

doğrudan idamı söylemekten daha ağır olabilecek, kanı bile tarif eden bir üslûbun tercih 



edildiğini göstermiştir. Bu hikâyedeki	hedeflenen davranışın sorgulamadan lidere itaat olduğu 

görülebilmektedir. Bununla birlikte, anlatıcı olarak yazarın “korkutma”yı yaşatılabilecek en 

yüksek doruklarda tercih ettiği görülür. Hikâyedeki örneklere bakılarak, çocukların zihin 

dünyalarında doğrudan tehlikeye sebebiyet verebilecek ağırlıkta bir metin olarak görmeye 

imkân verdiği söylenebilir. 

 “Kaşağı” 1919 yılında İfham Gazetesi’nin haftalık edebî ilavesinde yayımlanmıştır.   

Anlatıda, kaşağıyı kendisi kırmış olduğu hâlde kardeşinin üzerine iftira atıp, kardeşinin 

hastalığı ve ölümü esnasında vicdan azabı çeken bir çocuğun trajik hikâyesi anlatılmaktadır. 

Bu hikâyede çocuklar için edinilmesi hedeflenen davranışlar yalan söylememek ve iftira 

atmamak şeklindedir. Burada, hedef davranışın aksinin yanlış olduğu çok ağır sonuçlarla 

gösterilen bir metin söz konusudur. İlk olarak, kardeşi Hasan’a iftira atan çocuk üzerinden 

anlatılan hikâyede iftira atılan Hasan’a karşı babasının acımasız tutumu güya yalanın ne kadar 

yanlış olduğunu vurgulamak niyetiyle kurgulanmıştır. Ancak metin “yalan çok fenadır” gibi 

cümlelerle kurulurken iftiraya uğrayan çocuğa karşı babasının hiddeti ve şiddeti de şu şekilde 

gösterilmiştir: “‘Utanmaz yalancı’, diye yüzüne bir tokat indirdi” (32). İftiraya uğrayan 

“masum” bir çocuğun da ceza çekebileceği şiddet gibi korkutucu bir ögeyle sunulmuştur. 

Ayrıca Hasan’ın cezası bitmez ve evde hapis kalır (32). Bir büyük için de ağır olacak 

cezaların küçük bir çocuk üzerinden verilmesinin korkutuculuk boyutu tartışmaya açık bile 

değildir. Bir yandan da “masum” kardeşe verilen cezanın büyüklüğü iftira atan abinin çektiği 

vicdan azabıyla doğru orantılı olarak verilmiştir. Cezanın boyutundaki abartma, korkutmanın 

hangi boyutlara varabileceğini gösterir niteliktedir.  

Hikâyenin sonuna doğru evde hapis olan kardeş Hasan hastalanır. Abisi, Hasan 

hastalandıktan sonra hatasını anlar, üzülür, ağlar ve ardından da kâbus görür. Kâbusta Hasan 

ona: “İftiracı! İftiracı!” diye ağlayarak seslenir (33). Kâbus ve kardeşinin hastalığı aracılığıyla 

iftiranın kötü bir şey olduğunu anlayan karakter üzerinden çocuklara iftiranın kötü bir şey 



olduğu aktarılmıştır. Kâbus da “korkutma” aracı olarak tehlikeli olanlardan sayılabilecek 

güçtedir. Dadıları Pervin’e uyanır uyanmaz kaşağıyı kendisinin kırdığını anlatan abiye karşı 

Pervin’in tutumu da ilginç görünmektedir. Pervin, çocuğun hıçkırıklar içinde boğulan hâlinin 

karşısında “baban uyuyor, yarın sabah söylersin” dedikten sonra “Hasan da duyar. Onu 

öpersin, ağlarsın; seni affeder” der (34). Bu koşullamayla iftirayı atan çocuğa karşı yumuşak 

bir tavrın sergilendiği söylenebilirken, iftira atılan çocuğun ağır cezalara ve şiddete maruz 

kalmasının ironik bir tablo sunmuş olduğu ifade edilebilir. Anlatıcı hikâyenin sonunu daha 

ağır bir biçimde bitirir ve “korkutma”yı araç olarak metnin merkezine yerleştirmiş olduğunu 

göstermiş olur. Hikâyenin sonunda iftira atan abi kâbus gördüğü gecenin sabahında gerçekleri 

itiraf edemeden kardeşinin öldüğünü öğrenir. Bu hikâyede de hayatın en zor kısımlarından 

olan “ölüm”ü iki çocuk için de cezalandırma aracı olarak kullanmıştır. Abi gerçekleri itiraf 

edememiştir ve vicdan azabından hikâye bitmiş olsa da kurtulamamıştır. Ayrıca anlatıcı bir 

müddet sonra pişman olan abinin önüne ket vurarak yalan ve iftiranın sonuçlarının ne kadar 

ağır olabileceği sonucunu göstermeye çalışmıştır.  

İki hikâyeye beraber bakıldığında, hedeflenen davranışın çocuklara verilmesi istenen 

özellikler, (yardımseverlik, dürüstlük vb.), çocukların olumsuz etkilenmeye çok açık olacağı 

ağır hastalıklar, ölüm, kan gibi temalar üzerinden olduğunda metinlerin çocukların zihin 

dünyasına “saldırı”ları doğrudan olmaktadır. Havva Tekin’in çocuklara yönelik kitaplarla 

ilgili ifadesine göre, çocuk kitaplarının çocukları tedirgin edebilecek, korkutacak, kaygı 

geliştirmelerine neden olacak olumsuz durumların aşılabilir olduğunu hissettirecek özellikte 

olması gerekir (aktaran Dağlıoğlu ve Çakmak 512).	Aksi takdirde korkutmanın tesiri 

çocukları doğrudan olumsuz etkileyebilme gücüne sahiptir. Bu durumda çocuğa verilmek 

istenen duygu veya özelliğin korku ve korkutmak üzerinden kurgulanması söz konusudur bu 

da korku edebiyatı olarak yorumlanamaz. Çünkü verilmek istenen özellik metin içerisinde 

çocuğu “korkutmak” üzerinden aktarılır, Ömer Seyfettin’in anlatıcı olduğu iki hikâye de bu 



yargıyı doğrulayan örnekleri içerir. Çocuklar hayata bağlanma sürecinin ilk evresinde yoğun 

karşılaşmalar içerisindedirler. Bu süreçte ebeveynler yeni büyüme dönemindeki çocuğa 

karşılaşma alanlarını daha kontrollü bir biçimde sunabilir. Büyüme evresinde kontrolcü anne-

baba olmak ne kadar tehlikeliyse, yeni büyüyen çocuklarda da kitaplar gibi seçilerek alınan 

karşılaşmaların kontrolünün bir büyük tarafından kontrol edilmiş olması çocukların psikolojik 

dünyalarındaki alanı tehlikeden uzak tutmaya çalışmak olarak okunabilir. Metnin çocuklar 

için olması bu konuda problemin ilk noktasını oluşturur ki bunun da nedeni metnin çocuklar 

için olup olmadığı, neye göre ve nasıl anlaşıldığı sorusunun cevabının net olmayışıdır. 

Çocuklara uygun mu sorusundan ziyade tercih edilen resimler, hikâyeler itibariyle “basit”1 bir 

kurgunun olması gibi sebepler kanaatimce bir kitabı çocuk kitabı yapmak için yeterli 

sayılmaz. Şeklinden ziyade merkezde durduğuna kanaat getirdiğim muhteva kimi zaman değil 

çoğu zaman öncelenen olmalıdır. Bu sebeple kitapların uygunluk kıstası muhteva ile başlar.  

Nihâî olarak, çocuklar için olan kitaplarda “korkutarak” verilmek istenenin verildiği 

bir alanın söz konusu olduğu Ömer Seyfettin’in iki hikâyesi üzerinden açık bir biçimde 

görülebilmektedir. “Korkutma”nın özellikle çocukların zihnî yapılanma süreçlerini doğrudan 

etkileyebilmiş olması durumun vahametini gösterir niteliktedir. İki hikâye temaları açısından 

bakıldığında farklı olsalar da muhtevalarında barındırdıkları “korkutma” yöntemi bağlamında 

ortaktır. Gayelenen davranış “Ferman”da cesaretken; “Kaşağı”da yalan söylememektir. 

Ancak bu iki davranışın verilme şeklindeki koşullama korkutma aracılığıyla sağlanmıştır. İki 

hikâye de sonu itibariyle bu örnek davranışlar yapılmazsa faturasının çok ağır kesileceğini 

çocuklara bildirir şekildedir. Bu bildirme şekli, korkutma yönteminin gayelenen davranış için 

doğru bir yöntem olup olmadığı sorusunun da cevabını verir niteliktedir. Çocuklar için 

“korkutma” üzerinden anlatım, davranış edimi için kullanılabilecek aktif bir araç olabilir mi 

gerçekten?  

																																																													
1 Basitten kastım girift olmayandır, küçük yaştakilere hitap edendir. 
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Masal Derleme Çalışması: Büyük Annelerden Korkuta(maya)n Masallar 

 

Bihter Karaman Bayraktar 

Salim Fikret Kırgi 

 

Dosya 10  

  

“Bana bir masal anlat baba..” diye başlardı Türkiye’nin en sevilen dizilerinden biri olan 

Süper Baba. Modern bir şehir masalı anlatılırdı, hepimiz televizyona kilitlenirdik. Dizinin 

bu kadar çok sevilmesinin nedenlerinden biri, şüphesiz ki “modern İstanbullu bir masal” 

anlatılıyor oluşuydu. Kaybolan bir şeyi bulmuşçasına seviyorduk bu diziyi. Dizinin 

jenerik müziği sayesinde hayatında masal dinlememiş olanlar için bile zihinlerinde bir 

masal tanımı oluşmuştu. Süper Baba’nın jeneriğindeki, içimizi ısıtan ve dokunaklı yönleri 

olan bir masal tanımı; biz ise Grimm Kardeşler’den Fin ekolüne, Herder’den Dan Ben-

Amos’a kadar gelen bilgi birikiminin oluşturduğu masal tanımını yapmaya çalışacağız.   

 Masalları tanımlamak “gelinciğin rengi kırmızıdır” demeye benziyor; oysa 

gelinciği anlamak için onu koklamak, o ekşi-tatlı kokunun içindeki güzelliği duyabilmek, 

biraz da ellerin boyanmasını göze almak gerekir. Masallara dokunabilmek ise onları 

işitmeyi, bazen de işitileni aslına en yakın biçimde yazıya dökebilmeyi gerektirir; her 

masal yazılırken ne yazık ki bir kısmını elimizde bırakır ve öyle dökülür satırlara. 

Derleme işinin de elbette kendi metotları vardır, Pertev Naili Boratav ve Seyfi Karabaş 

bizi masal derlemenin incelikleri üzerine uyarırlar. Burada bu uyarılar ışığında yapılan 

derleme örnekleri de okuyacaksınız. Bu derleme örnekleri öncesinde masal 



çözümlemenin tarihi gelişiminin genel bir özetiyle, yukarıda adı geçen bilim insanlarının 

metotlarını, gelinciğin yaprakları kadar narin masallarımızın özlerini yıpratmadan 

sunmaya çalışacağız.  

 Masal dediğimizde aklımıza ilk olarak fantastik olaylar ve düzensiz olay örgüleri 

gelir; babaannelerin, dedelerin anlattığı devlerin ülkeleri, lambaların cinleri, periler, 

güvercinler, sultanlar, prens ve prensesler gibi hayret verici karakterlerin dahil olduğu 

olay zincirleri oluşturur ilk izlenimimizi. Dan Ben-Amos, Folktale adlı makalesinin 

girişindeki tanımında, masal teriminin Herder’in das Volk kavramıyla ilintili olduğunu 

söyler; Ona göre masal (folktale), okur yazarlığı olmayan ya da minimal seviyede olan 

köylülerin, yöresel, geleneksel insanların ve alt sınıfların sözlü anlatımlarıdır (Ben-Amos 

101) .  

 Rus Halk bilimcisi Vladimir Propp, 1928 yılında yayımladığı Masalın Biçimbilimi 

adlı eserinde, A.N. Afanasayev'in derlediği Rus Halk Masalları'nın 100 tanesini temel 

alarak olağanüstü masalların işlevsel özelliklerini incelemiştir. Sabit ve değişen değerler 

üzerinden, masalların ortak işlevlerini ortaya koymuştur. Masallarda adlar ve nesneler 

değişken özellik gösterip, farklı kişiler ve araçlarla yaptırılan eylemler sabittir, bu 

eylemleri belirten terim de işlevdir. Masalların hepsi sınırlı sayıdaki (otuz bir) işlevin 

tümüne sahip olmak zorunda değildir, fakat estetik ve dramatik kaygılarla oluşan bu 

biçimsel düzen, var olan işlevler üzerinden aynı sıralamayla ilerler (aktaran Çıblak 129-

130).  

 Etnografik metot ise masal çözümlemesinde anlatıcı, performans ve bağlam 

kavramlarını ön plana çıkarır. Toplumların masal anlatım gelenekleri ve anlatıcının 

kişisel özellikleri bir arada değerlendirilirken, masalı anlatan kişinin yanı sıra dinleyiciler 



ve ortam da, masalın analiz edileceği bağlamı belirlemekte etkilidir. Örneğin, masalın bir 

çocuk topluluğuna mı, yerel köylü grubuna mı yoksa masal derlemeye gelen bir halk 

bilimciye mi anlatıldığı çok önemlidir (Ban-Amos 111-112). 

 Türk halk bilimci Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru adlı 

kitabının "Budunbilimsel Çalışmalar için Yeterli ve Sağlıklı Derleme Sorunu"  

bölümünde, masalın kayıt altına alınması ve yazıya geçirilmesi sırasında önem verilmesi 

gerekenler, anlatıcıyla iletişim, kayıt öncesi yapılması gerekenler v.b. konularında 

ayrıntılı bilgiler sunar. Performansın tam anlamıyla görüntü, ses veya yazıya 

dökülemeyeceğini ifade ederken, bu eksiğin farkında olarak derleme yapmanın da önemli 

bir unsur olduğunu söyler ( Karabaş 387-392). 

 Biz de bu çalışmamızda sözlü kültür ürünü ninelerimizden dinlediğimiz masalları 

söz konusu yöntemler ışığında derledik. Özellikle korku ve korkutma odaklı 

adaptasyonları özgün dilini koruyarak yazıya geçirdik.  

MASAL LİSTESİ1 

1- Keloğlan ile Değirmenci 

2- Ayı ile Kız 

3- Tilki 

4- Köylü ile Kız 

5- Keloğlan2 

																																																								
1  1,2,3,4,5 numaralı masallar Bihter Bayraktar; 6,7,8,9,10 numaralı masallar Salim Fikret Kırgi 
tarafından derlenmiştir. 
2 1,2,3,4,5 numaralı masallar için notlar: 
   Masalları aktaran kişi anneannem Nezaket Yılmaz, anneannemin kardeşleri Aliye Yağlıoğlu ve 
Nebahat Alar’dır. İki farklı günde yapılan görüntü kaydının bir gününde sadece Aliye Yağlıoğlu 
ve Nezaket Yılmaz bulunmaktaydı. Masalların anlatıldığı ilk ortamda Nebahat Alar’ın kızı 
Anneanemin erkek kardeşinin eşi, teyzem ve annem de bulunmaktaydı, ikinci ortamda sadece 
Aliye Yağlıoğlu, Nezaket Yılmaz ve ben vardık. Ortam bu masalların aile içinde anlatıldığı 



6- Atlas Palas 

7- Kedi Kraliçe 

8- Tenekeli Kız 

9- Köylü Kızı ile Ayı 

10- Senin Ciğerini Kimler Yedi3 

																																																																																																																																																																					
ortamlardan farklı değildi, bu yüzden anlatıcılar son derece rahatlardı, yaşlı olmalarının ve bunun 
getirdiği özgüvenin etkisi ve bana yardımcı oluyor olmanın verdiği mutlulukla anlattılar bir çok 
şeyi. Birbirlerini tamamlamalarının yanı sıra anlatıcının performansını etkileyen çıkışlar da 
yaptılar, bu daha samimi ve doğal bir iletişim alanı yaratılmasına ön ayak oldu.  
   Masalların tarihi anneannemlerin çocukluğuna uzanıyor. Anneannemler, öksüz ve 
babaanneleriyle büyüyen üç kardeş (daha sonrasında anneannemlerin babası başka evlilikler 
yapıyor ve onlardan da kardeşler oluyor), Bolu’nun Sarıcalar Köyü’nde büyüyorlar, çocuklukları 
1940’lı yıllara denk geliyor. Geceleri en büyük eğlence Şaban Dede’lere gidip, Şaban Dede’nin 
masal “satmasını” istemek, “Nolusun Şaban Dede bi masal satıve!”. Şaban Dede uzaktan 
akrabaları ve herkesin çok iyi bildiği bir masal anlatıcısı. Köyde geçen uzun gecelerde insanların 
eğlendiren biri ve bana anlatılanlara göre ayrıca çok da iyi bir performansçı. Şaban Dede bu 
masalları nerden biliyordu bilmiyorum ama küçüklüğümde bu masalların bir çoğunun bana da 
anneannem tarafından anlatıldığını - büyük bir kısmını tekrar dinledikten sonra- hatırlıyorum. 
 
3 6,7,8,9,10 numaralı masallar için notlar: 
   Masalları aktaran annem Fikriye Ergöz Kırgi'dir. Masalların anlatıldığı sırada odada annem, 
ben, beş yaşındaki yeğenim ve bazı bölümlerinde teyzem vardı. Annemin masalların tam 
hatırlayamadığı bölümlerinde teyzem ona yardım etti. Genel ortama etki eden ve annemim anlatış 
tarzını yönlendiren unsurlardan biri yeğenimin varlığı ve tepkileriydi.  
   Masalların ilk anlatıcısı, 1998 yılında vefat eden, büyük babaannem Ruhsare Giray, İstanbul'da 
Beyoğlu’nda 1910 yılında doğup, orta hâlli bir ailede büyümüş; iki evlilik yapmış; iki çocuk, 
sekiz torun sahibi bir hanımdı. Masalları anlattığı kitle, annem ve dört teyzemden oluşan beş 
kişilik kız torunlar topluluğuydu. Dedemle anneannemin boşanmasının ardından; büyük 
babaannem, velayetleri oğluna kalan torunlarını bir süre yanına alıp, onlarla ilgilenmiş. 
Torunlarının anlattığına göre, sinema filmlerine çok düşkün olan Ruhsare Hanım, kendisi ev işi 
yaparken, sevdiği öykü kitaplarını büyük torununa sesli okuttururmuş. Akşamları torunlarını 
etrafına toplayıp masallar anlatır; masallar genelde bir kerede bitmez, çeşitli eklemelerle günlerce 
sürermiş. Torunları, sevdikleri masalları tekrar etmesini isterlermiş. Anlatım sırasında jest, mimik 
ve beden kullanımıyla masalları zenginleştirir, her tekrarda olay akışını değiştirirmiş.     
   Masalların genel özelliklerinde, dinleyici kitlesinin yansımaları görülmektedir. Karakterlerinin 
çoğunun kadın olması, var olan erkek karakterlerin olaylara çok dahil olmaması, evlilik 
kurumunun sıkça vurgulanması, “Kedi Kraliçe” masalındaki çamaşır ve ütü konuları, iki ayrı 
masalda kullanılan huysuz koca tiplemesi Ruhsare Hanım'ın masalların öğüt verici özelliğinden 
yararlanma düşüncesi olarak değerlendirilebilir.   
 

 



KELOĞLAN İLE DEĞİRMENCİ 

 

Aliye: Bi keloğlan varımış günüğn birinde. Annesi vamış, babaları yokmuş. 

Keloğlan bi gün dışarda oynakan karnı çok acıkmış. Gitmiş eve, “Anne, anne, anne 

karnım çok acıktı, ben yemek yiycem”. “Kel oğlum, keleş oğlum. Evde ne ekmeğimiz 

var ne yinecek bir şeyimiz var. Sen hadi eşeği al ahırdan, git değirmene değirmenciye, un 

getir, ben sana undan börek yapım, makarna yapım”. Keloğlan orda bi şey düşünüyo. 

“Anne” diyo, “anne bizim iki tane altınımız vardı” diyo, “onlar nerede?” diyo. “Ne 

yapcan?” diyo. “Anne” diyo, “ben şimdi değirmenciyi kandıracam” diyo. “Sen o altınları 

bana ver” diyo, “Oğlum, kel oğlum, keleş oğlum” diyor. “Değirmenciye iki altın verilir 

mi  bi un için?” “Anne hayır” diyo, “ben onu” diyo, “eşeğin” diyo, “gıçına sokacağım” 

diyo, “iki tane altın” diyo. Ondan sonra, “anne” diyo, “bi de çabuk diyo git bakkaldan 

üzüm al 3-5 kilo” diyo. Eşeğin boynuna torbayı takıyolla, üzüm dolduruyola o torbaya 

da. Keloğlan düşüyo yola, şarkı türkü söyleye söyleye gidiyo değirmenlere, su 

değirmenleri o zaman. Tak tak tak vuruyor kapıya. “Değirmenci dayı, değirmenci dayı, 

değirmenci dayı” Çıkıyor dışarı, “Keloğlan ne var?” diyo, “neye bağırıyoğn bu saatte?” 

diyo. “Değirmenci dayı” diyo, “ben un almaya geldim.” diyo. “Annem aç kaldık, börek 

yapacak, makarna yapacak.” “Tamam” diyo, “gel” diyo. Neyse, “eşeği ne yapacaz?”, 

“Eşeği ahıra bağlayacağız”. “Ahıra bağlayacağız ama benim eşeğim” diyo, “altında, öyle 

ahıra yatmaz” diyo. “Altına bi halı ser” diyo. “Lan keloğlan sen delirdin mi?” “Hayır” 

																																																																																																																																																																					
 

 

	



diyo, “benim eşeğim üzüm yer altın… 

Nebahat: Sıçaa (gülüşmeler) 

Aliye: “Üzüm yer, altın sıçar” diyor. “Keloğlan sen delirdin mi?” diyo. “Bak 

göreceksin!” diyo. Ondan sonra bağlıyola. “Lan bu saman değil, arpa değil!” “Hayır” 

diyo, “üzüm yir, altın sıçar” diyo. “Bak keloğlan yalan söylüyorsan seni döve döve bu 

değirmenden çıkarmam!” diyo. Neyse, boynuna üzüm torbasını takıyorlar, eşek üzümleri 

kütür kütür başlamış yemeye. Ondan sonra da arkası üzümleri yiyince goyvemiş. Ondan 

sonra altınla, anaaa, bi de gidiyalla bakıyallaki iki tane altın halının üstünde. “Lan 

keloğlan bu nasıl eşek?” “Benim eşeğim böyledü!” diyo. “Hep üzüm veriyorum, altın şey 

yapıyor, çıkartıyor.” Ondan sonra, “Keloğlan” diyo, “sen bu eşeği bana sat” diyo. 

“Değirmenci dayı olmaz, ben satmam, bu bizim gelirimiz” diyo. Ben eşeği satmam diyo. 

“La, Keloğlan sana bi kese altın verecem”, “hayır, ben bi kese altına bunu satmam.” “La 

iki kese altın verecem”, “Hayııırr! 10 kese olsun satmam” diyo. “Sana” diyo “20 kese 

altın verecem” diyo. Eşeği alıyor. Keloğlan sırtına unu vurup gidiyor. 20 kese altını 

alıyor. Ondan sonra keloğlan gidiyor annesine. Anne, “geldin mi oğlum?” diyor. “Bak 

anne” diyo, “bunlar yirmi kese altına sattım” diyor. “La oğlum sen delirdin mi?” diyo. 

“Nasıl oldu?” diyo. İşte böyle böyle yaptım diyor. İşte ondan sonra değirmenci takıyor 

üzümleri eşeğin boynuna, halı seriya, halı değiştürüya, bi başka halı seriya altına, yaaa 

eşek dönüp dönüp kaka yapıya, yok! “Eeehhhh!” diyo, “amına kodumun keloğlanı” diyo, 

“senin anağı da diniği de silsileği de bilmem ne yapmam!” diyo. Bi düşüyo yola. 

Keloğlan da diyo ki anasına, “bak ana” diyo, “ben gidiyom” diyo. “Gitti de!” deya. “Ben 

bahçanın altına bi mezar kazacam” diyo. “İçine kömür goycan, yanan” diyo, “iki tana da 

şiş alacan” diyo. Ondan sonra değmenci geliya. Değmenci geliyo, kapıya vuruyo tak tak 



tak, “Keloğlan, Keloğlan, Keloğlan!” bağırıyor. Anaaam, anası açıyo kapıyı. “Keloğlan 

nerde?” diyo değirmenci. “Aaaahhhh evladım, aaaahhhhhh, sizlere ömür! Keloğlan 

öldü!” deya. “Öldü!” diyo. “Ya deyze” diyo, “nerde mezarı?” diyo. “Ey amına kodumun 

keloğlanı” deya, “seniğ mezarığa sıçmasam” diyo. “Nerede mezar?” diyo. “Şu bahçede” 

diyo. Gidiyo bahçeye, geldüğünü biliya, kömürleri tutuşturuya Keloğlan. Şişleri 

gızduruya, orada işte delük varımış ya, “ben bi sıçen” deya. Ondan sonra şişleri Keloğlan 

şeyine,… değmencinin şeysine,… popişine doğru bi baturuya mu! “Ahhhh 

yandıııımmm!” 

Bihter: Popiş değil, ona ne diyolardı o zaman öyle anlat. 

Aliye: Götüne!(Gülüşmeler) Yapuştumuş zatten. Gıyamet gopmuş zatten, gıyamet 

gopmuş. “Eeeehhhhh” diyo, “eh” diyo, “ben” diyo “bunu mahkemeye verecem” diyo. 

“Bu keloğlanı ben mahkemeye verecem” diyo. “Hem” diyo, “benim 20 kese altınımı aldı, 

hem de benim götümü dağladı” deya. Gidiyalla şimdi mahkemeye. Keloğlan, şey yapıyo, 

keloğlan da çıkmış zatten mezardan. “Bu bana eşeği getirdi altun sıçıya dedi 20 kese 

altunumu aldı” demiş adam, keloğlan da demiş ki “Asıl bu adam benim bubamı 

dolandudu, bubam gahrından öldü, gitmiş bubamın mezerine okuma bubam bunun gıçına 

gıgun şişü batumuş, inanmayasanız gidin götüne bakın”. Artuk hakim deya gidin bakın 

madem, gidiyalla bakıyalla ki keloğlan hakkaten doğru söyleya, adamın götüne iz yapmış 

şişle, böynece keloğlanı haklı buluyalla, bu hikâye de böyle... 

 

 

 

 



 

 

 

AYI İLE KIZ 

 

Nezaket: Şimdi bir zamanla bi kövde bi gızınan bi bubası varımış. Bubası her gün 

dağa giderimiş, gız da onuğn yanında giderimiş. Şimdi gız dantel örüyomuş, yukallada. 

Dantelin yumağı bi yuvallanmış, ta aşağı inmiş. Babası yukalladaymış. O gız gitmiş 

yumak gitmiş aşağıya, gız yarışmış yumak gitmiş, bir de gitse ki aşağıda bi ayı. Ayı bu 

gızı alduğu gibi inine guymuş Babası ara dara, ara dara, ünle ede gız yok. Lan nire gitmiş 

bu gız? Neyse, gızı ayı inine guymuş. Gızınan evlenmiş, bi çocukları olmuş. Bi tarafı 

tüvlü, bi tarafı tüvsüz. Tüvlü yanını ayı öperimiş, tüvsüz yanına bi tokat vurumuş ayı. Gız 

da tüvsüz yanını öperimiş, tüvlü yanına bi tokat vurumuş. Ondan sonra, neyse bunla, 

“Ben”, demiş gız, “anam evini, anamları özledim, köyümü”, demiş, “hadi gidelim!” 

demiş. “Lan beni öldürüle gadın” deya ayı, “öldüttümen ben” deya. Eee, “ben seni 

öldüttümen” deya garı. Neyse, bunla gidiya, anasıgile gidiya. Şimdik, anam millet 

görüya, filancenin gızı geliya ayıynan. Bi de uşak va, bi tarafı tüvlü bi tarafı tüvsüz. 

Ondan sonra, şimdik, emme ayı buna çok eyi bakıyamuş inde. Balları, gaymakları,… 

Ondan sonra, eee, ayı gelmiş girmiş üst gata. Altı damımış. Alta köpekleri bağlamışlar. 

 Aliye: İnekler kokuyomuş, şu ineği bi yisem deyomuş (gülüşmeler) 

 N: Ocak başının üzerine otutturuyolla, altını deliyalla, üstüne bi  pösteki seriyalla. 

Ayıya deyallaki, “sen gel şurıy otu damat” deyalla (gülüşmeler). Ayı sen, döşeğin üzerine 

oturunca, looop deyi aşa düşüya. Köpekle bağıriya. Köpeklerin yanına düşüya mı. 



Köpekle hemen üşüya bunu boğuyalla mı, ayıyı? Bu sefer gız başlaya mı ağlama. 

“Tüvlüceeem, tüvlücem” deya. “Yağığn balığn çoğudu, gamığn gasavetiğn yoğudu.” 

Ayıyı köpekle öldümüşle.  

 A: “Tüvlücem tüvlücem” deya, başlamış bağırma. “Yağığn gaymağığn boludu.”  

N: “Yağığn balığn çoğudu, gamığn derdiğn yoğudu” deye. Üstü başı yoğudu ki 

adamın, çamaşur derdi yok yimek derdi yok (gülüşmeler). 

 

TİLKİ 

Nezaket: Eski zamanla içinde bir varımış bir yoğumuş, devele tellal iken, pirele berber 

iken, ben anamun bubamun beşiğini tıngır mıngır salla iken, bir vilayetin bir gazasının bir 

kövünde bir aile yaşarmış. O ailelerin işte, köy yerinde bir kedileri varımış. Bu kedi 

sabayliyin yimiş yemeğini, vemişle çıkmış güneşe serendeye orada yatakan güneşlenüken 

canı sıkılmış. "Aman!” demiş, “böyne burada miskin miskin oturacıma bi gidip şöyle 

gezin demiş.” Şimdi bu inmiş aşağıya gidekene ileride bi gomşunun köpeği de gapı 

önünde yatıyomuş. “Ooooo!” demiş, “arkadaş, kedi arkadaş, neriy gidiyoğn” demiş. 

“Valla” demiş “köpek arkadaş benim bi canım sıkıldı”, “Eee?”, “Ben şöyne bi gidiyan” 

demiş, “E hadi gitmek isteseğn sen de gel benim yanıma” demiş. İkisi beraber gidekene 

gidekene bi ormana dalmışlaa. Bir şarkı söyleyallarımış bi ağızdan, bir şarkı 

söyleyallarımış, gavuşturuyollarımış dağları yolları, kediyinen köpek. Bunlarığn ileriden 

sesini bi tilki duymuuş. “La bunla kim ki” demiş, şunlarığn öğüne bi çıkın demiş. Yarışa 

yarışa gelmiş, bunlarığn gidecü yoluğn tam öğlerine çıkmış. “Oooo, selamın alikim”, 

“alikim selaaam”, “la neri gidyağsuğuz bakan bi”, “valla” demüşle “biz şöyle bi ormana 

doğru gezmeye gidiyoz, bizim canımız sıkıldı, hava da güzel, eee, gelmek isteseğn hadi 



sen de gel bizinen”. O da gatılmış onlara, üçü gayrı. Şarkı türkü gülme ehet yıkılıyamuş. 

Oradan muhabbetli, gayrı bunla üçü gidekene ileride bi gurt varımış, la bu ses nerden 

geliya, bu şarkı türkü. “Şunlarığn ben yarışan da öğüne giden, bu ses yakına geldi” der. 

Gide gide tam bunlarığn öğüne çıka oturu. Aşağıdan bunla gelü. “Selam” “aliküm 

selam”, “nereye gidiyoğsuğuz böyle bakan” der “gonşula”. “Valla” delle “biz gidiyoz, 

pikniğe doğru, hava güzel ormana doğru gezmeye gidiyoz, bizinen gelmek istesen sen de 

gel” delle. Ne ise bu gurt da takulu bunlarınan. Gayrı dört gafadar anaaamm daha çok ses 

çıkarmaa başlamış bunlaa. Güle oyna hoopla şarkı söyle türkü söyle yıkılıyormuş olla. 

Vamışlaa düze, dağın bi düz yerine. Bunlarığn düz yerde ileride bi ayı varımış. La burada 

bu sesle kim ki deya bu millet toplanmış, yıkılıya. Bir de geliya, hoş geldiğiz, sefa 

geldiğiz deya misafille. Hoş bulduk delle, “E neri gidiyosuğuz siz?” delle, “Valla delle 

biz böyle işte gelüken gelüken bu düze geldük. Biz buraya pikniğe geldük, orman 

gezisine”, “hoş geldiğniz, sefa geldiğniz.” Oturuğn bakan, oturuğn, Otu bakan, 

oturuyalla. Diğleniyalla. “Eee hani sizin ne yiyceğniz?” biz deyalla işte öyle gezmeye 

geldik. Kurt, tilki, ayı, kediynen köpeğe deya ki “siz bizim misafirimizsiğiz” deya. “Sizi 

doyurmak bizim vazifemiz” deyalla. Eee, ayı deya ki “ben bal götürün” deya, “benim 

balım va” deya. Kurt da deya ki “ben de guzu eti götürün, benim de guzu va evde” deya. 

Tilki de deya ki “ben de tovuk götürün, benim de tavuğum va” deya. O da tovuk, gidip bi 

kümesten tavuk çalacıymış, tilki. Kurt da, davar geliyomuş, guzu çalacak. Ayı da neye 

güveniya, ağaçlada govan varımış oradan alacak, onuğn evi de olla. Ollara çıkacak, ordan 

bal alacak. Kediynen kopek, “e bizim bişeymiz yok” deyalla. “Siz” deyalla “bizim 

misafirimizsiğniz”. “Biz sizi doyuracuz”, e tamam hadi. Biri bal götürüya biri guzu 

götürüya biri tavuk götürüya, gözelce goyalla çayırığn ortasına yiyalla. ondan sonra 



galkıyalla, top oynayalla, govalamaca oyneyalla, iyice yoruluyalla. Gözelce bi yatıyalla, 

gayrı dinleniyalla, sıra sıra şöyle yatmışla. Çalılarığn gölgelerine ağaçlarığn. Şimdik 

kediniğn yattuğu yerde bi çalı varımış. Çalınığn dibinde de bi fare varımış. O fare 

gidiyomuş, çıkıyomuş ağcuk, gidiyomuş dönüp geliyormuş tekrar çalınığn içinde divil 

divil edekene sen kedi bunu çıkıncası bi atlaya da dutuya mu! Orada bunlarığn hepsinin 

gözünüğn önünde çıtır çıtır yiya mı fareyi! Fare bitince şöyne oturuya kedi. Bi eliniğn 

yaleya bi tarafına, bi siliya, yaleya bi tarafını elini yaleya bi tarafını, ağını burnunu 

bıyıklarını iyice yaleya siliya. Şinci, gurt köpeğe soruya. “Bu” deya “ne deya”, “napıya” 

deya. Şey de deya kı, kopek, “şu bıyıkla anamın amında bitsin siziğn köküğnüzü 

galduracın” deya. Şindi ayı deya kopeğe, “bu ne deya” deya, “şöyle şu bıyıkla anamığn 

amında bitsin siziğn köküğüzü galdumasam” deya, “hepiğizi yimezsem” deya. Eyvah, 

bunla hepsi gorkuyalla. Hala da kedi öyle, bi bi elini yalayomuş, yüzünü siliyomuş, bi bi 

elini yalayomuş bu tarafını siliyomuş. Fareyi yidi. Sen usul usul başlamışla gaçma, üçü 

de gaçmış, köpek de gaçmış onlarınan. Şimdi kedi yalamış, bulamış, ayı gitmiş ağaca 

çıkmış, tey uzaklara, kurt başka yerlere gitmiş, tilki de, tilki ya şöyle onuğn yoluğn 

kenarında bakalım ne edecek deyi bi çalınığn dibine giriya, körüğün altına, ondan sonra o 

oradan geçekene gelükene bakan nereye gitti ki, napıya bu nerden gidiya dekene, sen 

burnunu oradan çıkarıkan çıkarukan divildeken, fare sanıya burnuna bi atlıy mıya kedi. O 

da şinci, burnuna tilkinin bi atlaya iki elleriynen yokarıdan aşa yüzünü yırtmış, burnunu 

murnunu ısırmış. Tilki zattı o memleketi yırtıya cırlaken bağuruken, eyvah burnum gan 

içinde (gülüşmeler) 

Aliye: Gurt göriya, hepisinden yola gaçıya,(gülüşmeler) gurt korkusundan kakası 

gelmiş, akıya aşağı(gülüşmeler) , bekleyememiş bilene, kakasını zaten yere 



sürüylerekten(gülüşmeler) gidiyomuş, bacaklarına macaklarına sıvamış, beni de yiycek 

deyi(gülüşmeler) 

N: Ayı atmış kendini ağaçtan(gülüşmeler) 

A: Sopayı çıkar demiş kedi demiş ağaca demiş, bağa geliya demiş, ayı küt deyi 

atmış kendisini porsunu yere. Ayının da neresi ağrıdıysa zattı, bağıra bağıra ayakları 

götüne değiyormuş. 

N: Köpek de kendisi korkmuş(gülüşmeler) bunları öyle görünce… 

A: Bi kedi bak düşünebiliyor musun, küçük bir kedi hepsini korkutmuş.  

N: Zattı ollada toz dumana garışmış…Kedi dönmüş gitmiş. Ondan sonra köpeği 

yollamışla, arkadaş demiş, bizim arkadaşla demiş, ben demiş aradım bulamadım hepsini 

demiş(gülüşmeler). İşte de burada da masal bitmiş 

 

KÖYLÜ İLE KIZ 

 

Nezaket: Taa eski zamanlada bir köylü varımış, köylünün de bir gızı varımış. 

Gadun ölmüş, gızın annesi, babasıynan kalmışlar. Oradan bi gadun almış bubası, bi ta 

evlenmiş, yanında bi gızı varımış. Bu sefer iki gız olmuş evde, ama gelen analık o önkü 

gızı istemeyomuş. Her gün dağa gidiyormuş, bi yük odun yapıyormuş, çarşıya gidip o 

odunu satıyomuş, eve akşam üstü ekmeklerini götürümüş, ne lazımsa alıp geliyomuş. 

“Herif senin gızın şunu etti bana, böyle etti böğün, şunu gırdı, bunu döktü”, her ağşam bi 

şey buluyomuş.  

Aliye: Çok suçlayomuş, her akşam gızı şikayet ediyomuş gızı babasına. 

N: Bi mahna buluyomuş gızı şikayet etmek içün. Sen bunu demiş “elet, dağlada 



bırak gel” demiş. Adam sabalin gızına, “Hadi gızım geyin” demiş, “…senlen dağa 

gidecüz”, demiş. “Tamam baba”, demiş. Gız geyinmiş, babasıynan düşmüşle yola. Babası 

gitmiş gitmiş, bi oradaki ağaca vuruyomuş nacak 2-3 kere, azucuk uzaklaşınca o ağaca 

vuruyomuş tak tak nacak. “Gızım sen burada otu” demiş, “…ben ağşam dönünce seni 

alırun buradan, ağşam eve giderüz”, demiş. Odun yapıyomuş goya, gidiyomuş gidiyomuş 

o ağaca bi vuruyomuş, accuk ta vuruyomuş, iki taa vuruyomuş, taklama uzaklayınca 

adam gızı dağlada bırakıp köye gitmiş. Bu sefer, o evin bi de köpeği varımış. Bu çocuk 

ağlaya, akşam olmuş, “bubaa”, “buba” deyi yok. Çocuk ünleyomuş, “bubaaa” deyi, baba 

yok, ses yok. Başlayamuş, ağlayomuş. Gız yolu bilmeya. Ondan sonra ağlakan ağlakan 

uyuyagalmış ağacın dibinde. Oraya bunuğn yanına bi ermişle gelmiş. Bu gıza sakallı bi 

dede gelmiş, “gızım demiş, ne ağlayan sen?” demiş. “Dede” demiş, “bubam yok, oduna 

geldiydük, bubam gelmeya” demiş. “Gitti bubam, odun yapaken gayboldu” demiş. “Hiç 

gorkma gızım, ben varın” demiş. Bu gıza goca bi torba altun vemiş. Hadi gızım demiş… 

A: Kız karnım acıktı dede demiş, o o anda goca bi tepsi yemek, kaç çeşit yemek 

getümüş, doyurmuş onu dey mi? 

N: Ondan sonra o onu eletmiş nereden nereye, “Hadi gızım buradan sen evine git” 

demiş. Daha sonra eviğn köpeği başlamış uluma. “Hev heeev, Fatmacuk geliya” demiş. 

“Hev heeeeev Fatmacuk geliya” deyomuş. Garıda inmiş aşağıya, köpeği dövme, “Sıt” 

demiş, “Fatmacuk nerden gelecek, onu kurtlar yidi dağlada” demiş. Hala ta köpek 

sunuyomuş, “hav haav Fatmacuk geliya” deyomuş. Amanıııınn! Gız dış kapıdan girmiş, 

“Bubaaa buba ben geliyon” demiş. “Gız herif sen bunu dağlada gomadığn mı ?”, 

“Goduuuumm!”, “E bu nasıl geldi? Yakında mı goduğn?” demiş. “E filan yerlede godum 

bunu, e gelemez de olladan”. Bi de gız geliya, bi torba altın elinde. “Gız gızım sen bunu 



nerden buldun?”, “Orda duruken bana bi dede geldi bu altunu vedi” deya. “Gız herif “, 

deya “sabah benim gızı da elet”, deya, “dağa”, deya. “Bi torba da ona verüle” deya. Ertesi 

gün onuğn gızını da eletiyalla, aynını yaptığı gibi orıy oturtuyolla. Herif “ben odun 

yapın” deya. Iki nacak orıy vuruya, aşağı gidiya, iki nacak oraya vuruya derken gız 

oturuya orada, taklama uzaklaşıya, gaçıp gidiya herif köye. Ağşam olmuş gız ağlayomuş, 

ağşam olmuş gız ağlayomuş. Garı bakıyomuş ne gelen va ne giden vaaa. Köpek başlamış 

“Hav haaavvv Fatmacuğu kurtlar yidi!”. “Gebermeyesi”, demiş köpeğe, “neri kurt yiya, 

şimdi gelecek benim gızım da bi torba altununan”, deyomuş. “Hav haaaaav Fatmacuğu 

gurtla yidi”, deyomuş. Gız gelmemiş o gece. Bi de bakıyo gidiya, “gız herif sen bunu 

nere elettin”, bi de gidiyalla ikisi anaaaamm goduğu yerde gızın üstü başı kurtla 

patçalamış gızı yimişle 

A: Gızı yimişle, o giysilerin galmış orada. 

N: “Lan bu ne oldu, göriyan mı?” deya. (Aliye’ye dönüp) O sırada bi dede mi 

geliyor? “Senin içiğiğn kötülüğünden”, deya, “öteki gızı istemedin”, deya. “O ötekini 

istemedin”, deya, “onu dağlada kurtla yisin deyi bıraktın” deya, “o gız da bi torba 

altununan döndü” deya, “bunu da altun deyi yolladığn dağa, gurtla yidi seninkini de” 

deya. “Bu sana ömür boyu terbiye olsun” deya. “Bi daha böyne ayırım yapma böyne 

çocuklarının arasında!” deya. 

A: Riyakarlık yapma deya.  

N: Deya, o masal da orada öyle bitiya gızım. 

 

 

 



KELOĞLAN 

Nezaket: Evvel zaman içinde galbur gazan içinde taa eskilerden bi vilayetin bi gazanın bi 

köyünde bi  çifci varımış. Bu çifcinin Keloğlan isminde bi oğlanları varımış. Bu çifci 

tallaya gitmiş sabalin, garısına demiş, “Gadun” demiş, “bana öğlen oğlandan bi yimek 

yolla” demiş, o da, “Tamam” demiş. Şincik gadun yemeği yapmış, “Oğlum oğlum gel” 

demiş. “Anne napacan?” demiş Keloğlan. “Gel hele sen buriy, yemeği babana elette gel 

tallaya”. Çocuk almış eline börek tepsisini, gitmiş tallaya. Ta ber baştan, “Bubaaa, nerden 

gelin nerden?” demiş, “Kenerden gel oğlum, kenerden kenerden!”; böreğin kenerini 

yimiş Keloğlan. “Bubaaa, nerden gelin nerden?”, “Orta yerden gel oğlum orta yerden”; 

böreğin otumuş orta yerini yimiş. “Bubaaa, nerden gelin nerden?”, “Gıyıdan gel oğlum, 

gıyıdan” demiş bubası; böreğin gıyısını yimiş. Yine başlamış “Bubaaa nerden gelin 

nerden”, “La nerden gelüsen gel!” demiş. Bu ordan burdan gitmiş bubasının yanuna, 

elinde boş börek tepsisi, bubası öküzlere hoo demiş. “Hadi bakam ne götürüvedin?” 

Poççayı bi yaymış tepsi boş. “La oğlum hani sen bana ne götüdün?”, “Börek göttüm 

buba”, “Eee hani börek burda?”, “Eee sen bana kenerinden gel dedin, kenerini yidim; 

ortadan gel dedin, ortasını yidim; gıyıdan gel dedin gıyısını yidim”, “Bre ağzuna 

sıçtuğumun!” Ürgendereyi çövürü iki salla buna çocuk yarışmış gaçmış gitmiş. E böreği 

yidi susadı, “Lan ne yapacın ben? Şu derede su vadır, ben ininde dereye su için şimdi 

anama gitsem anam da dövecek.” demiş. E böreği yimiş herif aç kaldı tallada. Gitmiş 

dereyi bulmuş derede gözelce ellerini yüzünü yıkamış suyunu içmiş. Sen ötten bi elma 

yuvalana yuvalana geliyomuş. Unu almış, dereden elmayı, bi ısırmış lan datlı gelmiş bi ta 

ısırmış bi ta derken elma çok gözel gelmiş buna yimiş. “La bu elma nerden geliya? Bu su 

deee yokardan geliyo bu elma yokallada, su bunu yuvallaya yuvallaya burıy dek göttü.” 



deya. Ha bakam de bakam derenin yoluna bi düşüya, derenin üst başında elmanın ağacını 

bulıya. Ağacın depesine çıkıya yime. Elma da dev garısının elmasıymış. Amanın! Bi de 

bakıya dev garısı, dağdan geliya, elmanın depesinde bi adam va. Bi de dibine gidiya 

bakıya kı Keloğlan. “Lan Keloğlan, sen bu elmanın depesine nasıl çıktın? Bana bi elma 

atıve.” Bi elma atıya. “Bokuna düştü”, deya. “Bi ta atıve”, deya. Atıveya. “Sidüğüne 

düştü”, deya. “La bi ta atıve”, deya. Atıveya. “Sümüğüne düştü”, deya. “La Keloğlan 

elininen ve”, deya. “Vemen!”, deya. “La keloğlan bana elininen ve”, “Vemen”, deya. 

“Attuklarımı yi dibinden”, deya. Eliynen verikene bunu bi dutuya yokardan aşa bunu 

indiriya. Bunu eve kapadıya, evde de gızı varımış. “Ee gızım ben bu fırını ataşladım 

deya”. (Gari ertesi gün) “Ben dağa gidiyan, sen bu Keloğlan’ı bişü fırında”, deya, “ben 

dağdan gelünce bunu yirüz.” deya. “Tamam ana”, deya. Şimci Keloğlan bunları dinleya, 

usulca çıkıya tam tavana yokarı, bi de gız geliya bakıya Keloğlan yok. “La keloğlan gel 

bakam bi!” Neyise bu gidiya iniya gidiya. “Hadi bakam bi şu kürekte bi oynıyve bakam 

bi”, deya gız Keloğlan’a. “Ah ben hiç oyun bilmeyan, ömrümde oynamadım”, deya. “Sen 

şunda bi çık oyna evvela, ben seni görün ondan sonra da ben oynarın”, deya 

Sen küreğe çıkıp gız oynakana Keloğlan küreğinen bi kakıya mı gızı fırına, dev garısının 

gızını. Anammm, gız fırında bişiya. Ordan çıkarıya gözelce gızın mömelerini kesiya 

tabağa doğraya. Masanın üstüne götürüp goya, undan sonra kendi ta çıkıya tavana yokarı 

dev garısı geliya. “Gızımm”, deya, “Keloğlanı bişüdün mü?”, deya. “Bişüdüm ana 

bişüdüm deya” (inceldiya sesini tavandan), “mutfağa kodum”, deya, “masanın üzerine 

tabakda”, deya. Dev garısı geliya gözelce bi afiyetle yiya gızın mömelerini, şindi bu 

yiyincesi Keloğlan tavandan başlaya bağırmaa. “Zilli düdük, anasına gızını yidüdük!”, 

“Bre ağzına bilmem ne yaptığımın keli bre”, deya, “sen nelledesin?” Bi de bakıya 



tavanda.  “La sen bura nasıl çıktın?”, ”Sacları, deya, gızdıdım gızdıdım üst üste yığdım 

çıktım”, deya. Dev garısı ocağa bi ataş yakar sacları gızdırıya gızdırya yığıya, bu kez de 

ayaklarını yakıya sacla. “La Keloğlan, sen bu tavana nasıl çıktın?” “Sacayakları”, deya, 

“gızdıdım gızdıdım boynuma daktım öle cıktım”, demiş. Bu sefer sacayaklarını gızdırıya 

boynuna geçiriya boynunu yakıya haşlaya. “La Keloğlan, sen bu tavana nasıl çıktın?”, 

“Öyne çıktım”, deya. Neyse, bu dev garısı artık gidiya. “Lan!”, deya, “bu Keloğlan acık 

daha dursaydım beni de büşürecekti”, deya. “Ben bu evi terkedin!”, deya. Ordan gayrı 

Keloğlan dev garısı çıkı gidiya dağlara doğru, Keloğlan galıya evde. Burda da masal 

bitiya. 

 

ATLAS PALAS 

   Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, köyün birinde üç 

kardeş yaşarmış. Kardeşlerin en küçüğünün adı Atlas Palas'mış. Atlas Palas hem çok 

yaramaz, hem de çok zeki bir çocukmuş. 

   Atlas Palas bir gün kardeşlerini kandırıp evden kaçmaya ikna etmiş. Üç kardeş 

evlerinden uzaktaki ormana gitmişler. Hava kararınca kardeşleri korkup "Atlas Palas, 

Atlas Palas... Biz çok korktuk, artık evimize gitmek istiyoruz." demişler. Atlas Palas "Siz 

hiç merak etmeyin, evin yolunu bulacağım." demiş. Tam bu sırada uzakta yanan bir ışık 

görüp çok sevinmişler. Koşa koşa ışığın yandığı yere ilerlemişler. 

   Hemen gidip evin kapısını çalmışlar. Kapıyı yaşlı bir kadıncağız açmış, çocukları 

görünce birden gözleri parlamış. "Hoş geldiniz çocuklar. Ne işiniz var bakayım 

buralarda?" demiş.  Atlas Palas "Biz kardeşlerimle ormana geldik, ama yolumuzu 

kaybettik. Sizin evinizi görünce yardım edersiniz diye buraya geldik" demiş. Kadının 



gözleri yine parlamış, çünkü o aslında çocukları yemeyi çok seven bir cadıymış.  

   Yaşlı kadın, çocuklara "Söyleyin bakalım karnınız aç mı? Eğer açsanız size güzel güzel 

yemekler yapayım" demiş. Kardeşler de "Evet çok açız" diye cevap vermişler. Cadı kadın 

onlara bir sürü güzel yemekler hazırlamış, iyice karınlarını doyurmuş. Sonra da bir odaya 

kapatmış.  

   Cadının niyetini anlayan kardeşler çok korkmuşlar. Atlas Palas'a demişler ki: "Hani sen 

çok akıllıydın, hadi bakalım kurtar bizi buradan!" Atlas Palas da "Merak etmeyin bir 

planım var, gece olunca ikiniz birden:  

   Kim uyur, kim uyanık? 

   Atlas Palas uyanık. 

   Atlas Palas ne ister? 

diye şarkı söyleyin. Sonrasını bana bırakın." demiş. 

   Gece çökünce kardeşleri şarkıya başlamışlar.  

   Kim uyur, kim uyanık? 

   Atlas Palas uyanık. 

   Atlas Palas ne ister? 

   Atlas Palas şarkıyı tamamlamış: "Annesinden börek ister." Bunu duyan cadı kadın 

hemen çocuklara börek getirmiş. Çocuklar börekleri bitirince tekrar şarkıya başlamışlar; 

kekler, köfteler, pastalar... Cadı kadın çocuklar beslensinler, etli etli olsunlar da afiyetle 

yiyeyim diye, Atlas Palas ne söylerse hemen getiriyormuş. 

   Bütün yemekler bittikten sonra Atlas Palas kafasını kaldırıp etrafa bakınmış. Tavana 

yakın bir yerde bir girinti görmüş, kardeşlerine "Hadi kardeşlerim, hep beraber oraya 

çıkalım da, cadı kadın arasın tarasın ama bizi bulamasın" demiş. Kardeşleri "Tamam" 



demişler ve hep beraber tırmanmışlar. 

   Cadı kadın odaya gelmiş, sağına soluna bakmış, çocuklar yok. Çok telaşlanmış, sonra 

tavana yakın bir yerde duran çocukları fark etmiş. "Siz oraya nasıl çıktınız bakayım?" 

demiş. Atlas Palas "Kaşık kaşık üstüne koyup çıktık" demiş. Her taraf çocukların yedikleri 

yemeklerden kalan tabak çanak ile doluymuş. 

   Cadı kadın hemen kaşıkları üst üste koyup tırmanmaya çalışmış. Kaşıklar şangır şungur 

devrilmiş, cadı kadın da patır kütür düşmüş. Atlas Palas'ın kendisini kandırdığını anlayan 

cadı kadın tekrar sormuş "Söyleyin bakalım nasıl çıktınız oraya?". Atlas Palas "Tabak 

tabak üstüne koyduk da çıktık" demiş. 

   Cadı kadın bu sefer de tabakları üst üste koyup çıkmaya çalışmış. Önce tabaklar düşüp 

kırılmış, sonra da o düşmüş yere. Cadı bu sefer çok sinirlenmiş. "Bana bakın çocuklar..." 

demiş "siz oraya nasıl çıktınız, bana doğrusunu söyleyin hemen!" Atlas Palas demiş ki 

"Tamam o zaman, artık doğrusunu söylüyorum. Bıçak bıçak üstüne koyup da çıktık" 

demiş. 

   Cadı da bıçak bıçak üstüne koyup tırmanmaya çalışmış. Tabi önce bıçaklar, sonra da 

cadı kadın düşünce, bıçaklar cadıya saplanmış. Kötü kalpli cadı oracıkta ölüp kalmış. 

Atlas Palas ve kardeşleri oradan inip, dışarı çıkmışlar. Evlerinin yolun bulup, geri 

dönmüşler. Atlas Palas ve kardeşleri bir daha böyle bir şey yapmamış, annelerinin sözünü 

dinlemişler.  

KEDİ KRALİÇE 

   Bir varmış bir yokmuş eski zamanlarda çok iyi bir kadıncağız varmış, ama kocası çok 

huysuzmuş. Bir gün huysuz kocası kadından ciğer istemiş: "Git bana ciğer al, ciğer yap" 

demiş.  



   Kadıncağız da hemen gidip çarşıdan ciğer almış, eve gelmiş. Tam torbayı açıp ciğeri 

çıkarttığı sırada, camdan giren tek gözü kör bir kedi ciğeri kapıp kaçmış. Kadın, kocası 

ona kızacak diye çok korkmuş, kedinin peşinden atlayıp kovalamaya başlamış. Kedi 

kaçmış, kadın koşmuş. Kedi kaçmış, kadın koşmuş. Kedi bir delikten içeri girmiş, kadın 

da onun peşinden içeri girmiş. İçeri girmiş de bir de ne görsün! Çok büyük bir bina, kat 

kat evler. Kadın kedinin peşinden binaya girmiş, birdenbire nereden geldiği belli olmayan 

bir ses duymuş "Yabancı karı, yabancı karı. Çık yukarı!" Kadın da merak etmiş, 

"Çıkayım, bakayım" demiş.  

   Birinci kata çıkmış ki ne görsün; kediler çamaşır yıkıyor. Çok hoşuna gitmiş, dönmüş 

demiş ki "Ay kediler, ne de güzel çamaşır yıkıyorsunuz, çamaşır size yakışmış, siz 

çamaşıra yakışmışsınız." Sonra tekrar aynı sesi duymuş "Yabancı karı, yabancı karı. Çık 

yukarı!" 

    Kadın bir kat daha yukarı çıkmış. Bir de ne görsün; sarmanı, tekiri, siyahı, beyazı 

rengarenk kediler ütü yapıyorlar. Kadın yine çok beğenmiş "Ay kediler" demiş, "siz ne 

güzel iş yapıyorsunuz. Ütü size yakışmış, siz ütüye yakışmışsınız." Sonra tekrardan sesi 

duymuş: "Yabancı karı, yabancı karı. Çık yukarı!" 

   Üçüncü katta şahane bir koltuk ve üstünde yatan çok güzel bir kedi görmüş. Kadın 

kediye demiş ki "Ne olur bana yardım edin!" Kedi kraliçe de "Ne istiyorsun?" diye 

sormuş. "Benim çok huysuz bir kocam var, benden ciğer istemişti, ama ona da yazık tek 

gözü kör bir kedi ciğerimi çaldı gitti, ben ciğerimi geri istiyorum" Kedi kraliçe kadını 

önce bir süzmüş, sonra da hizmetçi kedilerini çağırmış "Bu kadına bir çuval patates, bir 

çuval da soğan verin, sonra da yollayın gitsin" demiş. Kadın demiş ki "Ben kimsenin 

patatesini soğanını istemem, bana ciğerimi verin yeter" demiş. "Tamam" demiş kedi 



kraliçe "sana verdiklerimi al, evine git."  Kadın bir çuval patatesini, bir çuval soğanını 

almış, evine gelmiş. Açıp bakmış bir de ne görsün, çuvallar altınlar, zümrütler, elmaslar, 

çeşit çeşit ziynetle dolu.  

   Kadıncağız  çok şaşırmış, bunları tartmak istemiş. Ama o kadar fakirmiş ki evinde 

bunları tartacak tartısı bile yokmuş. Yan tarafta oturan komşusuna gitmiş tartı istemeye, 

"Komşum bana tartını bir veriver de, evde bir şeyler tartacağım" demiş. Yan komşu da 

çok meraklı biriymiş "Bu fakir kadın ne tartacak ki?" diye düşünmüş, tartıyı vermeden 

önce altına bal sürmüş, öyle vermiş. 

   Fakir kadın eve gitmiş altınlarını bir güzel tartmış, tartıyı da komşusuna geri götürmüş. 

"Komşucum, teşekkür ederim" diye tartıyı teslim ederken, komşu tartıyı ters çevirmiş ki 

ne görsün. Bala yapışmış altınlar, "Sen nereden buldun bu altınları çabuk söyle" demiş 

komşusuna. "Nereden bulacağım komşu!" diyerek bütün öyküyü baştan anlatmış. 

    Kötü komşu da düşünmüş, "Ben de hemen ciğerimi alırım, aynılarını yaparım, benim 

neyim eksik!" Kadın gidip ciğer almış, mutfağa koymuş. Aynı tek gözü kör kedi camdan 

atlayıp ciğeri kapmış, kadın da peşinden gitmiş. Kedi kaçmış, kadın koşmuş. Kedi 

kaçmış, kadın koşmuş. Aynı binaya o da girip ilk kata çıkmış. 

   Çamaşır yıkayan kedileri gördüğünde "Pis kediler, kirletmişsiniz bütün çamaşırları, 

musibetler" demiş. İkinci kata çıkıp, ütücü kedileri görünce yine kızmış "Pis kediler, her 

yeri kirletmişler, bir de ütü yapıyoruz sanıyorlar, hiç de güzel yapamıyorsunuz" demiş. 

Üçüncü kata çıkmış, şahane koltuğunda oturan kedi kraliçeyi görmüş, kedi kraliçe 

"kimsin sen, neden geldin?" diye sormuş. "Aman, niye geleceğim. Diğer gözü de kör 

olasıca, tek gözlü bir kedi ciğerimi çaldı onun peşinden buralara sürüklendim" demiş. 

"Öyle mi! Peki o zaman, bu kadına bir çuval patates, bir çuval da soğan verin" diye 



hizmetçilerine emir vermiş Kedi Kraliçe. Kadına da demiş ki, "Evine gidince camı 

pencereyi kapat, her yeri de iyice tıka, ondan sonra aç çuvalları." Kadın çok sevinmiş, 

içinden "oh oh... ben de aldım altınlarımı" demiş.  

   Kadın çuvalları yüklenip, hızlıca evine gitmiş, Kedi Kraliçe'nin dediği gibi köşe bucak 

her yeri kapatmış. Çuvalları açınca bir de ne görsün, türlü yılanlar, akrepler, çıyanlar, 

kaçacak yerleri de olmadığından hepsi kadını ısırıp, iğneleriyle sokmuşlar. 

TENEKELİ KIZ 

   Günün birinde bir köyde, yaşlı, kendi hâlinde bir adam yaşarmış. Bu adamın çok güzel 

bir kızı varmış. Adam köyün sakasıymış, harçlık karşılığı tenekelerle köylülere su 

taşırmış. Bir gün kızın babası hastalanmış, babasının işi de kıza kalmış. Kızcağız iki 

tenekeyi omzuna alıp çeşmeye doğru yola çıkmış.  

   Kız yürürken birden kafasını üzerinde bir karga dolaşmaya başlamış. Karga kıza demiş 

ki "tenekeli kız, tenekeli kız, yedi sene ölü bekleyeceksin." Kız çok korkmuş, kargaya taş 

atmış, karga uzaklaşmış. Kız tam kurtuldum diye düşünürken karga geri gelmiş "tenekeli 

kız, tenekeli kız yedi sene ölü bekleyeceksin" demiş. Tenekeli kız, kargaya rağmen işini 

yine de yapmış, tüm köye suları dağıtmış. Daha sonraki günlerde, kız her çıkışında karga 

da onu takip etmiş. Tenekeli kız çok üzülmüş, kendi kendine, "ben yedi sene ölü 

beklemeyeceğim" demiş. Bir süre sonra kızın babası iyileşmiş, kızın da her gün su 

dağıtmak derdi kalmamış. 

   Bir gün evde otururken, köyden yaşlı bir kadıncağız kapıya gelmiş. Elinde erzak 

torbaları varmış, tenekeli kıza demiş ki: "Kızım sen çok iyi bir kızsın, babana da 

hastalandığında çok yardım ettin, benim köyün dışında yaşayan çok sevdiğim bir 

tanıdığım var, ama bu yükleri oraya taşımaya hâlim yok, ona bu erzakları götürür 



müsün?" Kızcağız "Tabi, ben taşırım siz merak etmeyin" demiş. 

   Tenekeli kız kadının söylediği yere gitmiş, bir de ne görsün kocaman bir kule, sadece 

bir kapısı var. Kapıdan içeri girmiş, upuzun merdivenler görmüş, merdivenlerden yukarı 

çıkmış, çıkmış, çıkmış. Etrafta kimsecikler görememiş. Birden "Taakk" diye aşağıdaki 

kapının kapanma sesini duymuş. Kendi kendine "hemen şu kadını bulayım da erzakları 

verip gideyim" diye düşünmüş. 

   Merdivenlerden tırmanmaya devam etmiş, kapalı bir kapı görmüş, kapıyı açınca 

önünde koskocaman bir yatak, yatağın içinde uyuyan çok yakışıklı bir delikanlı görmüş. 

Kız şaşırmış, çünkü kulede yaşayan yaşlı bir teyze bulacağını düşünüyormuş. Hemen 

erzakları bırakıp koşa koşa aşağı inmiş ama kapı duvar; yardım edecek kimse de yok. 

   Tekrar yukarı çıkmış, bir köşeye sinip ağlamaya başlamış. O sırada cama karga gelmiş. 

"Tenekeli kız, tenekeli kız, ben sana demedim mi yedi sene ölü bekleyeceksin diye; şimdi 

prens uyanana kadar onun başında bekleyeceksin. Ama merak etme, yiyecek içeceğini 

sana ben taşıyacağım" demiş. Tenekeli kız gerçekten de yedi sene kulede mahsur kalmış, 

karga da ona söz verdiği gibi yiyecek içecek getirmiş.  

   Bir gün camdan bakarken normalde kimsenin uğramadığı bu yerde bir çingene kız 

görmüş, hemen "sen ne yapıyorsun buralarda?" diye seslenmiş, çingene kız da "ne 

yapacağım dolaşıyorum" demiş. Tenekeli kız "ben yedi yıldır buradayım, kimsem yok, 

gelip benimle konuşur, arkadaş olur musun?" diye sormuş. Çingene kız "ben nasıl yukarı 

çıkacağım peki" diye sormuş. Tenekeli kızın aklına da yıllardır uzatmak zorunda kaldığı 

saçları gelmiş. Saçlarını aşağıya salmış, çingene kızı da tırmanmış. 

   Yıllar sonra ilk defa misafiri olan Tenekeli kız temizlenip hemen dönmek üzere bir 

koşu banyoya gitmiş. Çingene kızından da, kendisi gelene kadar uyuyan prensin başında 



beklemesini istemiş. Çingene kızı başında beklerken, uyuyan prens uyanmış. İlk gördüğü 

kişi olan çingene kızına "Yedi sene beni bekleyen sen misin? Sen benim prensesim 

misin?" diye sormuş. Çingene kızı, Tenekeli kızın yokluğundan yararlanıp "Tabi ki 

prensim, yedi sene seni ben bekledim" demiş. Bu sırada tenekeli kız odaya geri gelmiş. 

Yakışıklı prens "Peki bu kim?" diye sormuş. Çingene kızı "O da benim hizmetçim" 

demiş. Prens çingene kızın söylediklerine inanmış, tam o sırada pencereye karga gelip 

"Tenekeli kız, tenekeli kız" diye seslenmiş. Çingene anlamamış, tenekeli kız kargaya 

dönmüş. Prens "Tenekeli kız sen misin?" demiş. Karga onun yerine cevap vermiş "Evet, 

yedi sene boyunca seni bekleyen tenekeli kız o" demiş. Meğer karga prensin uşağıymış. 

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra prens ve tenekeli kız evlenip mutlu mesut yaşamışlar.   

KÖYLÜ KIZI İLE AYI 

   Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, köyün birinde çok güzel bir kız yaşarmış. 

Köylülerin gözünde, köyün en güzel kızıymış. Dağdan inen bir ayı, kıza ilk görüşte aşık 

olmuş, tutmuş kızı dağa kaçırmış. Ayı kıza çok iyi bakmış, bir dediğini iki etmemiş, kız 

da zaman içinde alışıp ayı kocasını çok sevmiş. 

   Ama kızın ailesi, ayıyı bir türlü damat olarak kabul etmemişler. Bir gün kızın babası ve 

ağabeysi av tüfeklerini alıp dağa çıkmışlar, ayıyı bulup öldürmüşler. Güzel kız da 

kocasının başında ağıt yakmış:  

   "Ayı idü, uyu idü...  

   Kocam idi, kocam idi... 

   Çalıyidi, çırpıyidi...  

   Yuvam idi, yuvam idi..." 

 



SENİ CİĞERİNİ KİMLER YEDİ 

   Zavallı bir kadıncağız varmış, kocası çok huysuzmuş, durmadan kadından olur olmaz 

şeyler istermiş. Günün birinde kocası hastalanmış, huysuzluğu artan adam bu sefer "ben 

ciğer isterim, ciğer yemezsem hayatta iyileşemem" diye tutturmuş. Kadını zorla ciğer 

bulmaya yollamış. Kadın çarşı pazar gezip dolaşmış, bildiği bütün ciğercilere gitmiş, ama 

açık hiç bir yer bulamamış.  

   Eve ciğer bulmadan dönersem kocam bana neler eder diye kara kara düşünürken, 

gözüne bir cenaze takılmış. Gizlice takip edip, herkesin uzaklaşmasını beklemiş. Sonra da 

mezarı kazıp, cesedin ciğerini sökmüş, bir torbaya koymuş. Kimseler görmeden 

uzaklaşmış. Eve gelip, aldığı ciğeri bir güzel pişirmiş, kocası da afiyetle yemiş. Yaptığı 

işi de kimselere anlatmamış. 

   Gel zaman git zaman adam iyileşmiş. Bir gece uyurlarken, evlerinin kapısı üç kere 

çalmış "Tak, tak, tak!" Kadınla adam uyanmışlar, ikisi de kormuş. Kapı bir kere daha 

sertçe çalmış "Tak, tak , tak!" Adam kapıyı açmaya gitmiş, tam kapının önündeyken kapı 

bir daha çalmış "Tak, tak, tak!"  

   Adam kapıyı açmış, açmış da ne görsün. Kefeni sarkmış, yüzünün her tarafı parça parça 

olmuş, toz toprak, kir içinde bir ölü. Adam çok korkmuş, titreye titreye sormuş: 

   Senin gözlerini kimler yedi?  

   Kimler yedi? 

   Kimler yedi? 

Ölü cevap vermiş: 

   Toprak yedi,  

   Toprak yedi,  



   Toprak yedi. 

Adam yine sormuş: 

   Senin ellerini kimler yedi?  

   Kimler yedi? 

   Kimler yedi? 

Ölü cevap vermiş: 

   Toprak yedi,  

   Toprak yedi,  

   Toprak yedi. 

Adam tekrar sormuş: 

   Senin ciğerini kimler yedi?  

   Kimler yedi? 

   Kimler yedi? 

Ölü cevap vermiş: 

   SEN YEDİN!!!      
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