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Bu çal›flmada Türkiye’de de halk bi-
liminin kurucular›ndan say›lan Pertev
Naili Boratav’›n Zaman Zaman ‹çinde
adl› kitab› incelenecektir. 22 masal ve 21
tekerleme ile masal ve tekerleme üzeri-
ne bir incelemeden oluflan kitap, kura-
m›, yöntemi ve kaynaklar› bak›m›ndan
de¤erlendirilecektir. Birinci bas›m› 1958
y›l›nda yap›lan kitap son olarak 1998 y›-
l›nda bas›lm›flt›r. Kitap masal ve tekerle-
menin türlü yönlerden incelendi¤i bir
“girifl” bölümü, 21 tekerlemenin bulun-
du¤u “tekerlemeler” bölümü ve 22 masa-
l›n bulundu¤u “masallar” bölümünden
oluflur. Boratav, yap›t›n önsözünde ilk
olarak bu alanda daha önce yap›lm›fl ça-
l›flmalardan söz eder daha sonra böyle
bir incelemeyi yapmaktaki amac›n›, ya-
rarland›¤› kaynaklar› ve son olarak da
izledi¤i yöntemi aç›klar. 

Boratav, ilk masal derlemelerine
bafllad›¤› 1928 tarihinden önce Türk ma-
sallar› üzerine yap›lm›fl çal›flmalara de-

¤inerek söze bafllar. Buna göre baflta Ma-
car bilim adam› Ignaz Kunos olmak üze-
re Bat›l› bilim adamlar›n›n araflt›rma-
larda masal metinlerinin derlenmesine
yer vermifltir. Türkiye’de ise Ziya Gökalp
“milli hars›n tezhibi”nde masallar›n öne-
mine dikkat çekmifltir. Bundan baflka
Halk Bilgisi Derne¤i yay›nlar› içinde ve
Halkevleri çal›flmalar› çerçevesinde ya-
p›lan çeflitli derlemelerin varl›¤›ndan söz
eder. Ancak bu çal›flmalar›n çok yetersiz
oldu¤unu da belirtir. Boratav,1938 y›l›n-
da Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakül-
tesi’nde ö¤retim üyesi oldu¤u dönemde
ö¤rencilerini sistemli bir biçimde Türk
masallar›n› derlemeye teflvik eder ve
meslektafl› Profesör Wolfram Eber-
hard’›n da deste¤iyle yap›lan derlemeler
1946’da bir masal katalo¤u haline getiri-
lir. Bu dönemde yap›lan derleme çal›fl-
malar› sonunda haz›rlanan katalogda
yer alan 500 metnin yan› s›ra katalo¤a
girmemifl olanlarla birlikte toplam üç
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bin kadar Türk masal metni elde edil-
mifltir. Türk masallar›n› 378 tip halinde
s›n›fland›r›p inceleyen bu katalog, yap›t-
ta yer verilen masal metinlerinin ve in-
celemenin de kayna¤›n› teflkil eder. 

Boratav, bu yap›t› hem bilim adam-
lar›na hem de genifl bir Türk okuyucu
çevresine “halk sanat›n›n en güzel yarat-
malar›ndan” (10) olan masal› daha ya-
k›ndan tan›tmak düflüncesiyle haz›rlad›-
¤›n› belirtir. Di¤er bir amac›n›n da ay-
d›nlar›m›z› yeniden masal derlemeye
teflvik etmek ve masal derlemifl olup da
bunlar› s›n›fland›rmakta güçlük çeken-
lere do¤ru bildi¤i yolu göstermek oldu-
¤unu söyler. K›sacas› Zaman Zaman
‹çinde, masal okumak isteyen çocuk ve
büyüklerden, halk bilimi araflt›rmac›la-
r›na kadar genifl bir okuyucu kitlesi dü-
flünülerek haz›rlanm›flt›r.

Boratav, yap›tta yer alan tekerle-
melerin ve masallar›n seçiminde ve yaz›-
ya aktar›lmas›nda iki yöntem izlemifltir.
‹zledi¤i yöntemleri ve gerekçelerini aç›k-
lamaya “halk masal›n›n sözlü gelenekte
eriflti¤i bir üslup, dil ve ifade olgunlu¤u”
(11) oldu¤unu belirterek bafllar. Bu ne-
denle de usta masalc›lardan yaz›ya akta-
r›lan bir masal› ona hiç dokunmadan ya-
y›mlamak gerekti¤i görüflündedir. Sözlü
anlat›da etkili olup yaz›ya geçirilince ifl-
levini yitiren birtak›m unsurlar, flive
farklar›, bölgelere göre de¤iflen gramer
kullan›mlar› elbette yaz›ya aktarma s›-
ras›nda baz› ufak de¤iflikliklerin yap›l-
mas›n› gerekli k›lacakt›r. Ancak bu türlü
ufak de¤ifliklikler, dile ve üsluba yap›lan
müdahalelerle masal›n neredeyse yeni-
den yaz›ld›¤› durumlarda oldu¤u gibi
masal›n yap›s›na zarar vermez. Boratav
da kitab›ndaki metinlerin haz›rlanma-
s›nda bu yolu tuttu¤unu ve masal›n ken-
di gelene¤indeki yap›s›na zarar verme-
meye özen gösterdi¤ini belirtir.

Kitaptaki tekerleme metinlerinde
ise farkl› bir yol izlenmifltir. Boratav, her
bir tekerleme metnini birkaç metinden

seçilen unsurlar› bir araya getirerek “en
tam, en iyi metni” (11) oluflturmaya ça-
l›flt›¤›n› belirtir. Ona göre bu düzenleme
tekerlemeleri “yapma” metinler haline
getirmez çünkü yapt›¤› her masalc›n›n
kendi tekerlemesini düzerken yapt›¤›n-
dan çok da farkl› de¤ildir.

Boratav, incelemesinde belli bir ku-
rama ba¤l› kalmak yerine çeflitli kuram-
sal yaklafl›mlardan yararlanarak Türk
masallar›n› en etkin biçimde inceleme
yoluna gitmifltir. Örne¤in masal›n tan›-
m›ndan, konusundan ve théme’lerinden
söz edilen ilk bölümde çeflitli dünya ma-
sallar›n›n benzerlikleri vurgulan›rken
karfl›laflt›rmal› yaklafl›mdan yararlan›l-
d›¤› söylenebilir. Masallar›n konular›n›n
“tarih ve co¤rafya ile çerçevelenmifl in-
san topluluklar› içinde belli bir zaman›
ve yeri bulunmayan [. . .]herhangi bir
toplumca kolayl›kla benimsenebilen, ka-
l›plaflm›fl düflünce ,duygu ve olaylar,gez-
gin theme’ler” (14) oldu¤unu belirtir ve
özellikle de tekerlemeleri inceledi¤i bö-
lümde Bat› folklorunun baz› örneklerin-
de bizim tekerlemelerimizle ayn› kay-
naktan geldi¤i flüphe götürmeyecek or-
tak motifler (Rabelais’›n Gargantua ve
Pantagruel’inde oldu¤u gibi) oldu¤unu
söyler. Ancak Türk tekerlemelerinin da-
ha yak›n akrabalar›n›n Do¤u’da bulun-
du¤u da ekleyerek Rumen, Azerî, Mogol
folklorundan örnekleri Türk tekerleme-
leri ile karfl›laflt›r›r. 

Ancak Boratav yaratma ve de¤ifli-
min, ulusal kültürlerin etkilerinin, top-
lumsal ba¤lam›n ve bireysel yetene¤in
göz ard› edildi¤i bu türlü bir yaklafl›m›n
k›s›tlay›c›l›¤›n›n bilincindedir. Nitekim
“Bir sanat yaratmas› salt konu de¤ildir;
bir theme ile bunu gelifltiren ads›z-soyut
insan çizgilerinden meydana gelmifl bir
masal da düflünülemez” (14) diyerek ma-
sallar›n ulusal niteli¤ine dikkat çeker:

Masal [. . .] az çok bir kültür birli¤i
meydana getirmifl bir ülke üzerinde,
uzun ça¤lar›n yaflay›fl s›namalar›n›n bir
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toplam› olan bir “dünya görüflü” ile yük-
lü insan tiplerini çizer. Masalc› [. . .] ken-
di toplumunun dilini konuflturmufl, bu
toplumun sevinçlerini,dertlerini,flakala-
r›n›—aç›k veya kapal›, türlü yollarla—
dile getirmifltir. (14) 

Boratav’a göre her milletin masal›
yüzy›llar boyunca bir üslup edinmifltir
ve bu yolla birbirlerinden ay›rt edilebi-
lirler. Bir masal dili ve üslubu ile di¤er
milletlerin masallar›ndan ayr›l›r. Bora-
tav’›n bu yaklafl›m›n›n da ulusal yaklafl›-
ma yak›n oldu¤u söylenebilir.

Boratav daha sonra Türk masalla-
r›ndaki “insan çehrelerini” s›n›fland›ra-
rak masallarda görülen tiplerin kültür
ve toplum yap›s›yla olan iliflkisi üzerinde
durur. Bu bölümde masallarda karfl›lafl›-
lan kad›n ve erkek type’leri ele al›r. Bo-
ratav, “kad›n-kifliler”le ilgili olarak Türk
masallar›nda kad›n type’lerin erkeklere
göre daha önde yer ald›¤›n› öne sürer. Bu
durumu masal›n mani, a¤›t gibi di¤er
türlerle birlikte kad›n çevresinde gelifl-
mifl olmas›na ba¤lar. Sanatç› kad›n olun-
ca da kendi cinsini “keskin çizgilerle ve
özene bezene” (15) betimlemesi do¤al
karfl›lanmal›d›r. Kad›n erkek aras›ndaki
eflitsizlik, kad›n›n toplum içindeki ezil-
miflli¤i masallardaki kad›n type’lere de
yans›m›flt›r. Boratav kad›n type’lerin
özelliklerinden söz ettikten sonra erkek
type’leri ele al›r. Türk masal›na özgü
bafll›ca erkek type olarak Kelo¤lan’› ör-
nek gösterir. Boratav’a göre Kelo¤lan’›n
halk hikâyesindeki Köro¤lu type’nin ma-
saldaki karfl›l›¤›d›r. 

Boratav masal›n sözünü etti¤i özel-
likleriyle ancak kendi öz çevresi içinde
yani sözlü anlatmada bulunabilece¤i gö-
rüflündedir. Ona göre masal› yarat›ld›¤›
ba¤lamdan ayr› düflünmek mümkün de-
¤ildir. Türk masallar›n›n derlenmesi ve
yaz›ya aktar›lmas› s›ras›nda kimi yazar-
lar›n “masal›n sözlü gelenekte gitgide
bozulup, soysuzlaflt›¤› düflüncesiyle,
kendi anlay›fllar›na göre onlara biçim ve-

rerek” (24) masallar› yeniden flekillen-
dirmifllerdir. Boratav yaz›ya geçen halk
masal› dilinin edebiyat dili ile nas›l ya-
k›nlaflt›¤›n› göstermek amac›yla “düzel-
tilerek” yaz›ya geçirilmifl baz› masal me-
tinleriyle, masalc›n›n a¤z›ndan ç›kt›¤›
gibi yaz›lm›fl metinleri bir arada vererek
karfl›laflt›r›r.

Boratav’›n tekerlemeler üzerinde
durdu¤u son bölümde yap›salc› kuram›n
etkileri görülür. Bu bölümde tekerleme-
ler theme’lerine göre s›n›fland›r›l›r. Bo-
ratav’ a göre: “Tekerlemeler, çokluk, de-
¤iflik flekiller alt›nda hemen ayn› fleyleri
söylerler: belli bafll› bir kaç theme, teker-
lemelerin ortak konusudur” (34). Sözü
edilen theme’ler “Rationnel düzeni altüst
olmufl bir dünya tasavvuru”, “Düfller” ve
“Toplum düzeninin ve günlük hayat›n
alay-flaka konusu olmas›” bafll›klar› al-
t›nda üç ana gruba ayr›lm›fl bu ana
gruplar da toplam dokuz alt grupta s›n›f-
land›r›lm›flt›r. Bu türlü bir s›n›fland›r-
man›n da yap›salc› kuramdan etkilene-
rek yap›ld›¤› söylenebilir.

Sonuç olarak Boratav’›n bu yap›t›-
n›n kaynaklar›, yöntemi ve kuram›yla il-
gili olarak yap›lan de¤erlendirme sonun-
da flunlar söylenebilir: Masal ve tekerle-
me türlerini inceledi¤i bu çal›flmas›nda,
Boratav kaynak olarak 1938-1946 y›llar›
aras›nda Ankara Dil ve Tarih-Co¤rafya
fakültesinde yürütülmüfl olan derleme
çal›flmalar›n›n sonucunda oluflturulan
Türk masal katalo¤undan yararlanm›fl-
t›r. Kitapta yer alan masallar›n metinle-
rinde de¤ifliklik yapmamaya gayret et-
mifl, tekerlemelerde ise bir kaç metinden
seçilen unsurlar› bir araya getirerek
“tam metin” oluflturmaya çal›flm›flt›r.
Türk masal ve tekerlemelerinin incelen-
di¤i kitab›n ilk bölümünde belirli ve tek
bir kuramdan yararlanmam›flt›r. ‹ncele-
mesinde karfl›laflt›rmal›, Ulusalc› ve ya-
p›salc› kuramlardan yararlanm›fl oldu¤u
görülür ancak hiç birine tam manas›yla
ba¤l› kalmam›flt›r. 

Y›l: 14  Say›: 55

Millî Folklor 125


	55 123
	55 124
	55 125

