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Muhsine Helimoğlu Yavuz

1972’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 

Fakültesi, Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. Halkbilimi alanında 

Diyarbakır Efsaneleri-Motif-Index teziyle yüksek lisans, 

Masalların Eğitimsel İşlevleri ve Mesaj- Index’i teziyle 

de doktora yaparak bilim doktoru oldu. “Diyarbakır 

Efsaneleri-Motif Index” adlı eseriyle İsveç-Stockholm 

“Culture House Research Reward”u, “Masallar ve Eğitimsel 

İşlevleri Mesaj-Index” adlı eseri ile de “Pertev Naili Boratav 

Halkbilimi Ödülü”nü aldı. Bunların dışında yurtiçinde 

ve dışında aldığı 6 ödülü daha vardır. Yurtiçinde Dicle, 

Bilkent, Mimar Sinan, Bahçeşehir Üniversiteleri’nde öğretim 

üyesi olarak çalıştı. Yurtdışında da Varşova, Bakü,  Kiev, 

Kişinev, Bükreş, Lefke-Avrupa, Budapeşte-ELTE, Çin-

Pekin-BFSU Üniversiteleri’nde konuk öğretim üyesi olarak 

dersler ve konferanslar verdi. Muhsine Helimoğlu Yavuz, 

şu anda “Halk Anlatılarının Örtük Transaksiyon Yoluyla 

Psikoterapi Aracı Olarak Kullanılması” ve “Anlatı-Masal 

Çözümlemeleri” konusunda çalışmakta ve yayınlarını bu 



Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

Hıle İle Dıle (Kürt Masalları), Gel Zaman Git Zaman (Anadolu Masalları-2), 

Zaman Zaman İçinde (Anadolu Masalları-3),

Esil ile Yesil (Anadolu Masalları-4)

alanda sürdürmektedir. Yayınlanmış 21 kitabı, 64 makalesi 

ve 57 bildirisi vardır. “Masallar ve Eğitimsel İşlevleri Mesaj-

Index” kitabından seçilmiş masal ve tekerleme metinleri, 

Pertev Naili Boratav Arşivi’nden alınmış bazı masallarla 

birlikte Fransızcaya çevrilerek, Neuf de l’ecole des loisirs 

yayınevi tarafından “Contes Turcs” adıyla, 2008’de 

Paris’te yayınlanmıştır. “Cigaramın Üstünde Bir Topal 

Karınca” adlı kitabı ise Macarca’ya çevrilerek, Magyar 

Naplo Yayınevi tarafından, “A SZARVAS SZULTANKISASSZONY- 

TÖRÖK-NEPMESEK” adıyla, 2011’de Budapeşte’de yayınlandı.
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Ülkemin güneş gözlü çocuklarına...

M.H.Y.
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Önsöz

Bu kitaptaki masallar, Anadolu’nun hemen her 

bölgesinden derlenerek ilk kez sözden yazıya geçiril-

miş, özgün halk anlatılarıdır.

Bu masalları, olay örgüsüne dokunmadan yeni-

den düzenleyip yalın, akıcı ve anlaşılır olmasına özen 

gösterdiğim bir dille, yeni baştan yazdım. Ayrıca her 

masalın sonunda da o masalın, okuyucuya dinleyici-

ye vermek istediği temel mesajı, şiirleştirerek verdim. 

Bunu, okurun özellikle de çocukların ilgisini iletiye 

daha iyi çekebilmek ve onu daha ilginç kılabilmek için 

yaptım.

Kitabın arkasında yer alan “Kaynak Bilgileri” bö-

lümündeyse hangi masalın hangi kaynaktan derlendi-

ği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Sözlü halk edebiyatı ürünü olan masalların, ço

cuk ve giderek yetişkin eğitimindeki rolü yadsına maz. 

Masallar, ait oldukları toplumların gelenek, görenek, 

inançlarını; sosyal, kültürel, ekonomik yapıları nı yan-



10

sıtan pek çok motiften oluşurlar. Böyle olun ca da “in-

sanın serüveni”ni geçmişten günümüze, gü nümüzden 

de geleceğe taşır dururlar. Bu taşıyıcılık iş levi özellikle 

sosyolojik, psikolojik, etik (ahlaksal) ve kül türel açı-

dan çok önemlidir.

Masallarda genellikle iyilik, dürüstlük, adalet ve 

ça lışkanlık üstün gelmekte ve yine çoğunlukla mutlu 

sonla bitip iyiler hak ettikleri yerlere ulaşırken, kötüler 

de cezalarını çekmektedirler. Bu da henüz ge lişmekte 

olan çocuk ruhlarının, bilinçlerinin, doğrudan ve hak-

lıdan yana tavır koymaları doğrultusunda yönlendi-

rilmeleri bakımından yararlı olacaktır. Her ne kadar, 

büyüdükten ve hayat cangılında savaşma ya başladık-

tan sonra, masal gerçeği ile yaşam gerçeğinin çoğu 

zaman çeliştiğini göreceklerse de o zaman, takvim ve 

kültür yaşları bunun nedenini, ni çinini kavrayıp çö

zecek olgunluğa erişmiş olacağından, bu çelişkinin 

nedenlerini anlayabileceklerdir. Önemli olan onlara, 

temelde güzel ve sağlam değerler kazandırabilmektir. 

Bunun da en kolay ve etkili yolu masallardan geçer.

Muhsine HELİMOĞLU YAVUZ

Büyükada2011
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1

Bir Kedi Masalı

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur 

saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken, 

ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ülke-

lerden birinde ihtiyar ve yoksul bir ninecik yaşarmış. 

Günlerden bir gün, canı çok balık isteyen bu nine, 

elinde kalan son parasıyla gidip bir tane balık almış. 

Onu kulübesinin önünde temizlerken hızla gelen bir 

kedi balığı kapıp kaçmış. Buna çok üzülen ve çok 

kızan nine kedinin peşine düşmüş. Kedi kaçmış nine 

kovalamış, kedi kaçmış nine kovalamış, derken der-

ken kedi bir deliğe girmiş, nine de girmiş. Kedi delik-

ten çıkıp büyük bir binanın kapısında durmuş, nine 

de durmuş. Kedi içeri girmiş, nine de girmiş. Derken 

kendini, kocaman bir mutfakta bulmuş. Bir de sağına, 

soluna bakmış ki ne görsün; bir kedi bulaşık yıkıyor, 

bir kedi sebze ayıklıyor, bir kedi yemek pişiriyor, bir 

başka kedi ise sofra kuruyormuş.
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Bu gördükleri karşısında önce çok şaşıran ihti-

yar, biraz sonra kendini toplayıp var gücüyle şöyle 

bağırmış:

“Ben yoksul bir ihtiyarım. Canım çok balık iste-

mişti. Elimdeki son parayla gidip bir tanecik balık 

aldım. Onu da sizin kediniz çalıp buraya getirdi. Ben 

şimdi ya balığımı, ya paramı isterim.”

Bunu duyan kediler, aralarında bir zaman “mır-

nav, mırnav” diye konuşmuşlar ve içlerinden birisi, 

ninenin önüne düşüp onu üst kata götürmüş. Oflaya 

puflaya yukarıya çıkan ihtiyar bir de ne görsün, or-

tada kocaman bir salon, salonun bir ucundan öbür 

ucuna kadar uzanan kocaman süslü bir divan, di-

vanın bir köşesinde kocaman bir tombul kedi, öteki 

köşesinde de yine kocaman bir tombul kedi oturmuş 

mırnavlıyor. Nine hemen onlara da başından geçenle-

ri anlatıp sözünü yine, “Ya balığımı ya paramı verin,” 

diye bitirmiş.

Onu dikkatle dinleyen tombul kedilerden birisi, 

hemen “mırnav” diye orada bulunan genç kedileri 

çağırmış ve onlara, bu nineye bir çuval soğan kabuğu 

vermelerini söylemiş. İhtiyar kadın her ne kadar, ben 

soğan kabuğunu ne yapayım, diye söylendiyse de 

bir yandan da çuvalı sürükleye sürükleye kulübesine 

götürmüş. Kapısının önüne gelince, “Bari buraya dö-

keyim de çuvalı içeriye alayım belki bir işime yarar,” 

diye düşünerek boşaltmış. Bir de ne görsün, çuval-



M
u

h
sin

e
 H

e
lim

o
ğ

lu
 Y

a
v

u
z

  
  E

V
V

E
L

 Z
A

M
A

N
 İÇ

İN
D

E

14

dan soğan kabuğu yerine sıra sıra altınlar dökülmü-

yor mu?

Birdenbire zengin olan ninecik öyle sevinmiş, 

öy le sevinmiş ki, sevinçten ihtiyarlığını bile unutup 

havalara sıçramaya, taklalar atmaya başlamış. Son-

ra da durulup aklı başına gelince hemen kulübesini 

yıktırmış, yerine bir saray yaptırmış. Gördüğü bütün 

kedileri de bu sarayın bahçesine toplayarak kalan 

ömrünü onlarla birlikte, mutluluk içinde geçirmiş.

Ninecik ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

İşte böyle:

“Dostlukla sarılırsan,

Uzatılan her ele,

Som altına dönüşür,

Soğan kabuğu bile.”








