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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

 

 

        

      Sumeyye Davutoğlu 
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ÖZET 

 

 

Bu çalışma, Doğu Türkistan’da Şincang Heliq Neşriyatliri adlı yayınevi 

tarafından 1982 yılında derlenip ve 1983 yılında da yayımlanan, Egri Şahning Tekdiri 

adlı eserden alınmış on adet hayvan masalları metninden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

masal, Uygur masalları ve Uygur hayvan masalları hakkında bilgiler verildikten sonra 

metinlerinin transkripsiyonu yapılmış ve masallar Türkiye Türkçesi’ne aktarılmıştır. 

Daha sonra metinler karşılaştırılarak iki Türk lehçesinde ortak olan kelimeler tespit 

edilmiştir. Sonuç kısmında ise çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır. Bu çalışma 

ile Uygur Halk Edebiyatı ürünlerinin tanınması da amaçlanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 

This study consists of ten animal tale texts taken from Egri Şahning Tekdiri 

which was published by Şincang Heliq Neşriyatliri in Eastern Turkistan,1983. In the 

introduction, after giving information about tales, Uyghur tales and Uyghur animal 

tales, the texts were transcribed and the tales were transferred into Turkey’s Turkish. 

Then, the words that are common in the two Turkish dialects were determined by 

comparing the texts. In the conclusion part, the general evaluation of the study was 

made. In this study, it is aimed to know the Uyghur folk literature products in Turkish 

Literature. 
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Önsöz 

Dinleyici ve okurlarını, hayal ve gerçek dünyaları birleştirerek büyüleyen, ders 

verici unsurlarıyla eğiten ve güldürü ögeleriyle eğlendiren halk edebiyatının önemli 

türlerinden biri masallardır. Özellikle geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara geçmiş 

ve bugün arasında Türk toplumunun günlük yaşam ve adetlerini ve zihniyetini 

aktardığından, nesiller arasında köprü vazifesini yerine  getirmesinden dolayı önemli bir 

edebi türdür. 

Bu çalışma, derleme, yazarı belli ve anonim masal metinlerini  içeren Egri 

Şahning Tekdiri adlı eserden hayvanlarlarla ilgili masallardan on adet metni 

içermektedir. Metinler, o dönem geçerli olan Uygur Pinyin harfleriyle yazılı metinlerdir. 

Bu Yeni Uygur Türkçesi masalların Türkiye Türkçesine çevirilmesiyle anlatıda yer alan  

motifler, paylaştığımız ortak tarih ve edebiyatımızı  göz önüne sermiştir. 

Önsöz ve dört bölümden oluşmaktadır. 

Giriş ve birinci kısmında; Masal türü, Uygur masalları ve Uygur masalının alt 

başlıklarından biri olan hayvan masalları ilgili genel bilgi verilmiştir.  

İkinci bölümünde; Egri Şahning Tekdiri kitabında yer alan  on adet Uygur masal 

metninin transkripsiyonu,  

Üçüncü bölümünde; masalların Türkiye Türkçesi’ne aktarısı, 

Dördüncü bölümünde; ortak kelimeler tablo şeklinde gösterilmiştir. 

Masallar çevirilirken asıl metne sadık kalındığı gibi bazen de serbest çeviri de 

yapılmıştır. Yeni Uygur Türkçesi lehçesine özgü ifadeler Türkiye Türkçesinde aynı 

anlama tekabül edecek ifadelerle aktarılmıştır. Metinlerin Latin harflerine aktarılması 

sırasında ise masalların özgün imlâsına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Masalların 

başlıkları Türkiye Türkçesinin alfabe sırasına göre dizilmiştir.  

Bu tezde, temel kaynak olarak bu alanda çalışma yapmış Muhammet Zünun ve 

Abdukerim Rahman’ın  Uygur Halk Ağız Edebiyatı’nın Esasları/Uygur Heliq Eğiz 
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Edebiyatining Esasliri adlı eserinden  ve sözlük olarak da Hazirḳi zaman Uyġur tiliniŋ 

izahliḳ luġiti (Ḳisḳartilmisi) yararlanılmıştır.  

Tezi hazırlarken her zaman desteğini ve yardımını esirgemeyen tez danışmanım 

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK’e kendileriyle çalışmaktan mutlu ve müteşekkir 

olduğumu belirtmek isterim. Manevi desteklerini hiç esirgemeyen Emine, Esra, Aybüke 

ve  özellikle Zehra Kaftancıoğlu’ya ve bana güvenen ve inanan babama da teşekkür 

ederim. 
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Kısaltmalar 

 

e. : Edat 

i. : İsim 

s. : Sayfa 

S. : Sayı 

sıf. : Sıfat 

f.: Fiil 

vb. : ve benzeri 

vs. : vesaire 

z. : zarf 

zmr. : zamir 
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UYGUR TÜRKÇESİ TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

 

Uygur Pinyin Yazısı UPNY, (Pinyin harfleri ile 1960 – 1980 

arasında)1 

                                                             
1 Pinyin, 1959 yılında ortaya çıkmış Çin’de kullanılan Çince alfabeyi latinize etmek için bir 

romanizasyon sistemidir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Uygur_alfabesi  ( erişim 10.05.2021) 

Arap Pinyin Türkçe 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Giriş 

1.Masallar 

Türkiye’de masal adı verilen anlatılara, diğer Türk topluluklarında “nağıl”, “erteg”, 

“ertek”, “ekiyet”, “çörçök”, “şörçek”, “çöçek”, “nımah”, “tool” gibi adlar verilmektedir.2   

Masal anlatısı, günümüz yazarları tarafından farklı özellikleri esas alınarak çeşitli 

şekillerde tanımlanmıştır. Günümüz yazarlarından, Pertev Naili Boratov masalı: “Nesirle 

söylenmiş dinlik ve büyük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, 

gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı” biçiminde 

tanımlamaktadır.   

Prof. Dr. Şükrü Elçin ise: “Masallar bir zaman içinde, köklü bir geleneğe bağlı, 

kolektif karakter taşıyan, hayalî-gerçek, mücerret-müşahhas, maddî-manevî birtakım konu, 

macera, vaka, problem gibi motif ve unsurları içine alan, nesir diliyle yazılan, vakit geçirmek, 

,insanları eğlendirirken öğretmek düşüncesinden hareketle hususî bir uslupla anlatılır” diye 

tarif etmektedir.3 

 Anlatı türü olarak masal,  başlangıçta sözlü olarak ortaya çıkmış ve zamanla 

gelişerek, ağızdan ağıza aktarılarak sözlü edebiyatta önemli bir konuma sahip olmuştur. Her 

bir toplum kendine has kültürünü, halkın zihniyetini ve toplumda yaşanan hadiseleri, 

kendilerine özgü ifadelerle yansıttığından masallar yöresel olduğu kadar insani değerler ve 

kültürlri de aktardığından evrenseldir. Masal, doğaüstü olayları, insan yaşamını ve birey ile 

toplum arasındaki ilişkiyi olağanüstü figürlerle hem öğüt verici hem de eğlendirici üslupla 

anlatan türdür.  

Masallar inandırma amacı gütmediğinden bilinmeyen zaman, mekan ve muhayyel 

insanlar etrafında dönen olağanüstü olaylarları yansıtır ve kim tarafından söylendiği 

                                                             
2 M. Öcal Oğuz vd.,  "Masal" Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Ankara: Grafiker Yayınları,2017 ), s.150-

151. 

 

3 ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, 1986, s.369. 
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bilinmediği için de anonimdir.  Ayrıca zamanla geçmişe ait ve tarihte önem kazanan olayların 

anlatıya eklenmesi ve sözlü ortamda gelişmesiyle de masallar güncel kalmaktadır. 

Masalların genelde nesir şeklinde anlatımı olduğu gibi manzum-mensur karışık 

anlatımına da rastlanılmaktadır. Masal türünün dilinde, anlatıcı ve dinleyici her iki taraf da 

halka mensup olduğundan sade ve açık olması ve ağız ifadelerini barındırması doğaldır. Bu 

sebeple masalların içerisinde diğer anonim halk edebiyatından efsane, fıkra, ağıt, türkü ve 

deyim gibi türleri de karşımıza çıkabilmektedir. Masallar halka bir anlatıcı tarafından bazen 

meydanlarda bazen kahvehanelerde, halkın toplanıp beraber olduğu ortamlarda anlatılır. 

Masal anlatıcısı, anlatıyı ve anlatının şahsiyetleri gibi unsurlarını kendi kültürüne ve kendi 

bilgi birikimine göre uyarlayarak özgünleştirir. Anlatıcı bu uyarlamaları gittiği köylerin 

yaşam koşullarına ve adetlerine uyarlayıp aktardığından aynı masalın çeşitli varyantları da 

ortaya çıkmaktadır.   

Masallar çoğunlukla “ Bir varmış, bir yokmuş, Az gittim, uz gttim” gibi belli kalıplar  

ile başlamaktadır. Bu girişteki tekerlemeler dinleyiciye önceden anlatının bir hayal ürünü 

olduğunu bildirme işlevini yerine getirmektedir. Sözlü kültürün bir sonucu olarak masallarda, 

anlatıyı süslemek için giriş, gelişme ve bitiş gibi kalıplar kullanılmaktadır. Fakat her masalda 

bu formellerin bulunması şart değildir.  

Masal kahramanları, insan dışında hayvan, peri, cin ve bitkiler olabilmektedir. 

Olağanüstü olması ve olayların peşpeşe gelişmesi ve hep iyilerin kazanması gibi özellikleriyle 

hikaye anlatılarından ayırt edilmektedir. Masallarda şahsiyetlerin bir anda ölüyken 

dirilebilmeleri, yerin yedi kat yerin dibine inebilmeleri ve muhayyel canavarlarla mücadele 

edebilmeleri gibi hadiselerin olması masal türünün olağanüstü motifleridir. Bu olağanüstü 

figürler basit, somut, gözle görülür, takip edilebilir, ferdî ve sosyal hayattan bilgi modelleri 

sunabilir beşeri faktörleri temsil etmektedir.4 Ayrıca bazı kahramanlar üstlendikleri 

özelliklerle sembolik tipler haline gelmektedir. Örneğin: küçük kardeş zekayı, aklı, iyiliği, 

şansı, üvey anne ile büyük kardeş ise zulmü, kötülüğü,  kıskançlığı, kurnazlığı; tabip, 

öğretmen ve yaşlı dede gibi karekterler ise bilgiyi  bilgeliği ve iyiliği sembolize eder. Bu  

karakterler dışındaki hayvan masallarında çeşitli hayvanlara bazı özellikler yüklenilmiştir. 

                                                             
4 Ardoğan, Arzu. “Uygur Masalları”. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi,2009,s.2-3 
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Tilki kurnazlığı, kurt güç, kuvvet ve hürriyeti, kaplumbağa azim ve gayreti,  ayı ahmaklık ve 

kabalığı, karga aptallığı, tavşan ise ürkeklik ve korkaklığı temsil etmektedir.  

Genelde masallar,  iyi ve kötü, cadı-prenses, bilge- cahil gibi iki zıt kutuplu figürleri 

üzerinden karşılaştırma yaparak, dinleyiciyi ve okuyucuyu doğru olana teşvik etmek için 

anlatı sonunda hep iyiliğin temsilcisi olan kahramanların kazanmasıyla sonuçlanır. Masallar 

içerisindeki karakterler iyilik, güzellik, dürüstlük, çalışkanlık, cesaret, mertlik gibi tutmlarıyla 

ve doğruluğa çağıran mesajlar vermekle beraber olağanüstü kültürel motifleri ile de insanların 

ve özellikle de çocukların eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Masallar milletlerin birer aynası olduğu gibi çeşitli varyantlarıyla diğer toplumların 

kültürlerine seyahat ederek evrensellik ve ortak payda sağladığından toplumlar arası iletişim 

rolünü de üstlenmektedir. 

 

1.1.Uygur Halk Edebiyatında Masal 

Masallar, Uygur halk edebiyatında halk hikayelerinden sonra çok geniş bir yelpazesi 

ve sayısız  ürünü olan bir türdür. Masal, terim olarak “çöçek” veya “mesel” şeklinde 

adlandırılmaktadır. Uygur halk edebiyatında masal, gündelik hayatı ve onun getirdiği 

sorunları, tabiatı, bireysel ve toplumsal hadiseleri gerçekdışı yani olağanüstü olmasını esas 

alarak ilgi çekici ve güldürcü bir şekilde halkın arasında sözlü ortamda gelişen bir anlatı türü 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Uygur Türklerinin, Çin ve Rus baskısından kurtulmak için verdikleri 

mücadeleler edebiyata da yansımıştır. Bunun neticesinde Sadır Palvan, 

Abdurrahman Han, Nuzuġum gibi destanlar ortaya çıkmıştır. Bu destanlar, 

millî mücadele rûhunu beslediği için, dönemin idarecileri tarafından 

yasaklanmıştır. Ancak masallar, gerek siyasî ifadeler içermemesi, gerekse 

bilinmeyen zaman, mekân ve kişileri konu alması dolayısıyla tehdit unsuru 

olarak görülmediğinden yasaklanmamış, hatta teşvik edilmiştir.5 

 

                                                             
5 Uygur Heliq Eġiz İcadiyiti, Almatı, 1989, s. 120-152. 
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Uygur halk edebiyatında masallar, toplumdaki bireylerin uğradıkları haksızlıların ve 

yaşadıkları sorunların üstesinden galip gelecekleri, güzel bir geleceğe dair umutlarını ifade 

etme işlevini üstlenmektedir. Bu yüzden birbirine iki zıt kutupları temsil eden kahramanlar 

vasıtasıyla güçlü ve kötü niyetlilerin  masal sonunda hep kaybeden taraf olmalarıyla bitmesi, 

zayıflara ve iyilere umut verme gayesinden kaynaklanmaktadır. 

Uygur masalları ne Çin edebiyatındaki masallar gibi belli kurallara sahiptir ne de Rus 

edebiyatının masalları gibi özel bir üslup ve dile sahiptir. Uygur masallarının belirgin 

özellikleri kısa ve öz bir şekilde öğüt verici ve olağanüstü olmalarının yanında yansıttığı 

hadiseler her ne kadar fantastik de olsa gerçeklikle bağlantılı olmalarıdır.  

Her masal oluştuğu dönem, toplumun yaşam koşulları ve zihniyetiyle sıkı bir bağlantı 

sahiptir. Bu bağlantı masalların içeriğini de belirlemektedir. Örneğin: Kaşgar etrafında oluşan 

masallar çiftçilik ve bahçıvanlık, Hoten bölgesindeki masallar çeşitli el beceri işleri ve sanat, 

Kumul etrafındaki masallar avcılık, İli bölgesindeki masallar hayvancılık gibi yöresel 

zenginlikler masal anlatılarının ana unsuru olmuştur. 

Rus Türkolog W. Radloff tarafından yayınlanan Proben’in, Uygur Türkleri’ne ayrılan 

altıncı cildinde yazıya aktarılan Uygur masallarının ilk örnekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada 

“çöçek”ler üç ana konu şeklinde tasnif edilmiş.  

A. Hayvan Masalları (Hayvanatlar Heqqidiki Çöçekler)  

B. Sihirli Masallar (Tılsımlık Çöçekler)  

C. Günlük Hayatla İlgili Masallar ( Turmuş-hayat Çöçekliri) 

Fakat Abdukerim Rahman ve Muhammed Zünun tarafından yayımlanan Uygur Halk 

Ağız Edebiyatının Esasları adlı eserindeki Uygur  Halk Çöçekleri bölümünde “çöçek”ler iki 

ana konu şeklinde sınıflandırılmıştır.  

A. Hayvan Masalları (Hayvanat Çöçekleri) 

B. Günlük Hayatla ilgili Masallar (Turmuş Çöçekleri) 
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1.2. Hayvan Masalları 

Hayvan masallarının tarihi, insanlığın avcı-toplayıcı dönemine kadar uzanmaktadır.  

Uygur toplumunun da geçiniminde önemli bir konuma sahip olan tabiattaki  bu canlılar, halk 

edebiyatında bir tür olarak hayvan masallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.  Bu tür masallar 

kısa ve öğüt verici olmaları yanında toplumun doğadaki canlılara olan bakış açılarını ve 

onlarla etkileşimlerini, insanların dünya görüşlerini ve gündelik sorunsallarını masalın 

kahramanları olan hayvanlar vasıtasıyla ifade etme işlevini yerine getirmektedir.  

Uygur halkının arasında çokça anlatılan hayvan masalları genelde çalışkanlık sevgi-

sadakat, dürüstlük, birlik-beraberlik yardımlaşma gibi insanları güzel  ahlaki değerleri teşvik 

eden temaları işlerken aynı zamanda sahtekarlık, yalancılık, tembellik, ihanet etme, 

menfaatkarlık, fırsatçı ve kibirlilik gibi kötü davranışları kınayarak eleştirir. Hayvanlarla ilgili 

masallarda anlatıcı , insanlar arasındaki sınıfsal çatışmayı, yaşanan haksızlıkları ve adalet 

değerlerinin hatalı şekilde uygulanması gibi sorunsalları “çöçek”lerde hayvanların ağzından  

toplumsal eleştiri halinde dile getirir. Bu sebeple hayvan masallarındaki canlılar, temel fiziki 

ve içgüdüsel mizaçları dikkate alınarak kötü veya iyi bir davranışların birer temsilcileri 

olurlar.  Bu davranışlar genel olarak,  liderlik, güç -kuvvet, vahşilik, ve bazen de ahmaklık 

için aslan, hilekârlık ve kurnazlık için maymun ile tilki, kötü niyet, açgözlülk ve fırsatçılık 

için karga ile saksağan; saf, masumiyet, iyimserlik için at, tavşan, koyun, inek, sincap ve ayı  

temsilci olarak görülür. Hayvanların sembol oldukları davranışlar bazen toplumun zihniyeti 

ve gelenekleri değişim gösterdiğinde farklılaşabilmektedir. 

Uygur halk edebiyatında hayvan masallarından en çok bilinen Topal tavşan ile Aslan, 

Kurt ile Kuzu, Aslan ile Eşek ve Farelerin Sohbetleri adlı çöçeklerdir. Hayvan masalları 

özellikle çocukları dünyaya hazırlamaları, zekalarını geliştirmeleri  ve ahlaki değerleri 

öğretmelerinden dolayı halk edebiyatında önemli bir konuma sahip olmaya devam edecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.MASALLARIN TRANSKRİPSİYONU 

 

2.1  

Böre 

Bir küni, çöp çepivatkan bir bovay yol boyidiki  terek sayisida çüşlük tamiğini yep 

olturğan iken, uning aldidiki ormandin bir böre çikiptu de:- Hey bovay, nime yevatisen? Dep 

soraptu. 

- Nan bilen hesel yevatimen, deptu bovay.  

- Maningimu azrak berseng, yep körsem.  

Bovay bir burda nanğa hesel sürkep börige beriptu. Yumşak nan börige bek tetip 

ketiptu. U:  

- Menmu nan yiyişni bek yahşi körimen, lekin uni kandak teyyarlaşni bilmeymen, 

deptu.  

Bovay börige nan teyyarlaşning ceryanini yer heydeş, boğday teriş, suğiriş, sokuş 

katarliklardin tartip, taki tonurğa nan yekip pişurğanğa keder bolğan işlarning hemmisini 

çüsüşendürüptu. Böre birdem oylinip turuptu de, beşini çaykap: 

- Vay-vuy, bu bekmu köp hem eğir iş iken. Eng yahşisi, sen manga kandak kilip 

teyyar nanğa ige boluşni ügitip koysang, deptu.  

Bovay börige ormanningnerisidiki tağni körsitip mundak deptu: 

- Teyyar nanğa ige bolmak asan iş emes. Uningdin köre göş yiyişning ğemini kil. Ene, 

avu takka çiksang, u yerde tağ tekisi köp. Sen ularning arisidn semizrek bir tekini tallap yigin. 

Böre aldirap-tenap takka çikiptu de, semiz bir tekini körüptu. 

-Hebbelli, buningdinmu semiz göş nede bolsun! deptu böre ağzidin şülgeylirini ekitip 

ve tekige karap sözleptu, men seni yeymen, sen karşilik kilmiğin! 
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- Sanga karşilik kilip nime payda alimen? Deptu teke, - birak, sen meni parçilaymen 

dep avare bolup kalarsenmikin dep ensireymen. Eng yahşisi, sen avu taşka yölinip, putliringni 

tirep, ağzingni eçip turğin, men yügürüp kelgen petim ağzingğa kirip ketey. 

Tağ tekisinig gepi börige yekip kaptu. U ağzini eçip putlirini yerge mehkem tirep 

turuptu. Teke yügürüp kelip, uzun hem tom munggüzliri bilen börini şunçilik kattik üsüptiki, 

böre huşsizlinip yikilp kaptu.  

Bir çağda böre huşiğa keptu. Etrapka karisa hiçnerse körünmeptu. U öz özige: 

- Men öşkini yidimmu, yimidimmu? He, uning körünmiginige kariğanda, yigen 

ohşaymen!deptu. 

 

 

2.2.  

 Çivin Bilen Pile Kuruti 

Bahar pesli. Üjme yopurmakliriğa rasa toyunğan işçan pile kuruti kümüş reng yipek 

talalrdin ğoza tügüşke başlidi. Şu çağda kayaktindur bir çivin uçup keldi. U üjme 

yopurmiğiğa kondi de, kizil közlirini parkiritip, pile kurutiğa karap söz başlidi:  

- Hey biçare capakeş, ömrüngning kiskiliğa bakmay ademler üçün capa çekidikensen. 

Uningdin köre, mendek oynap-külüp yaşisang bolmasmidi?  

Çivinning bu gepini angliğan pile kuruti der ğezep bilen: 

- Hoy, teyyar aşning şacasi, közümdin yokal! Nicaset döviside seningdek yürüp ming 

yil yaşiğandin köre, bir kün yaşisammu ademlerge bir az nep berginim ela, dep cavap 

berdi. 
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2.3.  

Döt Eyik 

Eyik balisi nahayiti ekillik ve şok iken. U herkandak nersini körgen haman 

uningğa kizikiş bilen sep selip karaydiken ve uning nime ikenligini dadisidin soraydiken. 

- Dada, dada avu nime? dep soraptu u bir küni bir keyin derihini körsitip.  

- - U dereh , dep cavap beriptu dadisi pervasizlik bilen. 

- U kandak dereh? Yene soraptu etik balisi. 

- U arça derihi.  

- U nimişka tüz ösmey kingğir ösken?  

Ata eyik tehimu ganggirap kaptu de: 

- U  … u gep anglimiğaçka dadisi uning belini kayrivetken, dep cavap beriptu. 

Yene bir küni, eyik balisi deryaning otturisida suni ikkige bölüp çohçiyip turğan tağ 

öşkisini körsitip: 

- Dada, avu nime? dep spraptu. Ata eyik sep selip karap baksimu uning nimiligini 

bilelmeptu de: 

- U taş, deptu.  

Eyik balisi tağ öşkisining münggüzige heyran bolup yene bir soal soray dep turğanda, 

u sudin çikip yügürginiçe ketip kaptu.  

- Dada, dada dep tovlaptu eyik balisi uning yügürişige kizikip, taş acayip tez çapidiken 

he?! 

Ata eyik set puşuldap tilini çaynaptu de: 

- He, sudiki taşlar şundak çapidu, deptu. 

- Avu nime? dep soraptu eyik balisi yene bir küni kök asmandiki  mamuktek ak 

bulutlarni körsitip.  

Ata eyik közlirini kisip bir haza kariğandin keyin: 

- U kar, dep cavap beriptu.  
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Eyik balisi derhal bulutning sudiki eksini körsitip: 

- U nime? dep soraptu. Ata eyik emdi emdi emdi hiçkandak oylap olturmastinla:  

- Hey, nimançe kalva sen balam,umu kar tutmamdu?, deptu.  

Şundak kilip, eyik balisi körgen nersilirini hata çüşinip ketiveriptu. Yillar ötüp, ata 

eyik alemdin ötüptu. Eyik balisi çong bolup mustekil turmuş keçürüşke başlaptu. 

Bir küni, u derya boyiğa kelip karisa beliklar suda üzüp-sekrep oynavatkidek.  

- Ohuy! Deptu eyik balisi hayacanlinip, taşning baliliri nime digen tez çapidu he?! 

Dereh şehida olturğan höpüp bu sözni anglap kahkahlao külüp ketiptu de: 

- Hoy, nime devatisen? U taşning baliliri emes, u belik, deptu. Eyik tirikip: 

- Sen nimini biletting kalva, u taşning baliliri turmamdu? Deptu. Höpüp tehimu 

kahkahlap külüptu ve deryadiki taşlarni körsitip: 

- - Undak bolsa eytip bakkina, avu turğanlar nime? deptu.  

- Avu ak turğanliri ak mogu, kara turğanliri mogu, çongliri çomg mogu, kiçikliri kiçik 

mogu mogu, deptu eyik ikkilenmeyla. 

Höpüp üçeyliri üzülgiçe külüptü de uçkiniçe hemme yakka berip eyikning geplirini 

başkilarğa tarkitiptu. Şuning bilen hemmeylen eyikni izlep kelip, uningdin un-buni soriğili 

başlaptu. Eyik hemmisige hata cavap betiptu. Eyikning cavavini anglap ormandiki pütün 

canivarlar külüptu. Beziler eyikka eçinip uningğa semimi yerdem kilip, şeylerni toğra tonuşni 

ügitipru. Birak, u dadisining ügetkenlirini birdin-bir toğra dep tonup, başkilarninhkini inkar 

kiptu.  

Şuning bilen pütkül ormanda uning nami “döt eyik” kaptu. 

 

 

2.4. 

Höpüp Nimişka Sesik 

Burun höpüp bilen yava ödek bir çağda bille yaşaydiken. Ödek bek sadda, höpüp 

nahayiti çeçen iken. Höpüp birdem örlep, birdem peslep, yangza çikirip uçalaydiken; yerdimu 
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hem taklap, hem yorğilap mangalaydiken derehlerge konuvelip çiraylik sayriyalaydiken; 

başkilar bilen uruşup kalsa çokulap tajisi bilen üseleydiken. Ödek bolsa peket ikki yakka 

iğanglap mengiştin başkini bilmeydiken. Şunga höpüp uni “kolidin iş kelmeydiğan ehmak” 

dep közge ilmaydiken. 

Ödek höpüpning maharitini üginivelişni bek arzu kilidiken, lekin höpüp kizğançuluk 

kilip ügitip koymaydiken. Uning üstige etidin keçkiçe ödekke iş buyrup, özi kiraylik 

yasinivelip uyaktin – buyakka lağaylap yüridiken. 

Künlerning biride höpüpning çongliği ödekning cenini ötüptü de , ğarni taşlap çikip 

ketiptu. U üç yilğiçe ormanlik, tağ, deryalarni kezip yürüp nurğun maharetlerni üginivaptu. 

Bir küni ödek höpüpni yoklap ğarğa keptu 

- Neççe vakittin beri nelerde lağaylap yürdüng?- dep soraptu höpüp hakavurluk bilen. 

- Kurukluktimu, sudimu yaşiyalaydiğan, köktimu uçalaydiğan ve yerdimu 

mangaladiğan maharetni üginip keldim,-deptu ödek.  

- Bu gep höpüpning ğidiğni keltürüptü-de, zerde bilen: 

- Yoğan gep kilma, sen eytkanlarni men közümni yumup turup kilalaymen. Keni, 

bolmisa beslişip bakamaduk?- deptu.  

- Ular aldi bilen suda maharet körsetmekçi boptu. Ödek deryağa sekrep çüşken iken 

höpüpmu uni dorap suğa sekreptu- de çökü keyiptu, u palaklap yütüp ming teslikte 

kirğakka çikivaptu. Ödek bolsa nahayiti tez üzüp deryaning u ketiğa ötüp, yene bu 

ketğa qaytip keptu. Ödekning utuvelişi höpüpke bek har keptu, lekin qayil bolmaptu. 

- İkkinçi ketim, ular yirakka uçuşup bakmakçi boptu. Höpüp: “ Bu ketim çokum 

utuvalimen” dep oylaptu- de, bar küçi bilen tez uçuptu. Derveke, u birdemdila ödektin 

yigirme- ottuz metir uzap ketiptu ve körengligen halda keynige karap ödekni: 

- Emdi, közümni yumup uçsammu sen manga yetelmeysen! – dep meshire kiptu.  

- Şuning bilen u közini mehkem yumuvelip, birdsem igizlep, birdem peslep, posun 

çikirip uçuptiken, tosattinla bir eski tamğa üsüvelip, tamning yendiki terethaniğa 

çüşüp ketiptu. Ödek bolsa lerzan kanat kekip uçup ötüp ketiptu. 

- Höpüp tamğa kattik üsüvaliğanliği üçün, şundin buyan tumşuği egmek, tacisi kotur 

bolup kalğan iken. Renggi şunçe çiraylik bolsimu, emma terethaniğa çöküp ketkeçke, 

teni sesik purap, yeniğa kelgili bolmaydiken.  
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2.5. 

İki Höküz 

Bir bay uzaktin beri bekip kelivatkan ikki höküzni bazarğa elip berip tu-de biribi 

bir dihanğa, yene birsini bir sodigerge setiptu.  

Dihan şu kündin başlap setivalğan höküzni dihançilikning eğir -yenggil işliriğa 

saptu. Yer heydeptu, sörem saptu, harviğa koşuptu, kiskisi birdem bikar koymaptu. 

Sodigerning koliğa çüşken höküz blsa keçe-kündüz karangğu, zey-çile kotandiin çikmay 

bikar yep yetiptu.  

Aridin birkançe yil ötkendin keyin, bu ikki höküz bir yerde uçrişip kaptu. 

Sodigerning höküzi dihanning höküzining semirip-tikilip, tükliri parkirap ketkenligini 

körüp heyran kaptu. 

 Adaş, sen nimançe semrip, parkirap ketting? Men nimişka ork-ölemen halğa 

çüşüp kaldim? – dep sorapru sodigerning höküzi.  

Dihanning höküzi uningğa mundak cevap beriptu:  

- Bu haletke yetişim, özemning işçanliğimdin boldi. İş-herketni köp kilğanda, ozuklukni 

köp yeydiğan bolidiken, yigen ozuklukmu obdan singip, ten ge kuvvet beridiken. Eger 

menmu kotandin çikmay bikar yatkan bolsam, sanga ohşaş semirip ketken bolar idim. 

 

 

2.6. 

İt bilen Çöce Horaz 

Bengvaş bir çöce horaz bar iken. U daim dostliri bilen bille danlimay, özi yalğuz beşi 

kayğan, puti tayğan tereplerge ketip kalidiken. Şunga dostliri uningğa: 
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- Yaman adetni  çikirivalding, etrapta tohu yeydiğan itlar bar, bir küni sen yep 

koymisun, pehes bol!, dep nesihet kiptu.  

Lekin bu nesihet uning u kulikidin kirip, bu kulikidin çikip ketiptu, yenila 

bengvaşlikini taşlimaptu. Uzun ötmey, bir küni açköz bir serik it uni tuvaptu.  

- Hoymu kolumğa çüştünga! Deptu it şölgiyini ekitip, tohu göşi yigim kelip öley digen 

idim.  

- Hörmetlik tehsir, rehim kilsila, dep yalvuruşka başlaptu çöce horaz dir-dir titrep, 

ömürvayet hizmetlerde bolay, meni yevetmisile! 

- Himm, kandak hizmet kilmakçisen?  

- Men ezeldin sili bilen dost boluş arzusida idim. Mana bugün peyti keptu, ikkimiz dost 

bolayli, men silige kün arilap birdin çöce tutup berey.  

- Meni koldurlatma! Deptu it işenmey, sen kandak kilip çöce tutup bereleysen? 

- Tehsir, manga işensile, buning amalim bar.  

İt: “Bumu bolidiğan gep iken, keni sinap körmemdimen” dep oylaptu de, bir dinla 

rehimdillik kiyapetke kirip: 

- Bolidu, levzingde turğin, ikki-üç künde birdin çöce tutup berisen. Şundak kilsang 

menmu sen bilen ömürlük  dost bolimen, hergiz hiyanet kilmaymen, deptu.  

- Çokum levzimde turimen! 

İt çöce horazni koyup beriptu. Şu kündin başlap çöce horaz öz dostlirini aldaşka 

başlaptu.  

- Jür, avu yerde kurut, kongğuz bek köp iken, danmu bar iken,  deptu tecribisiz çöcilerni 

aldap çöce horaz.  

Uningğa egeşken çöce çatkallikning yeniğa kelgende, müküp yatkan it etilip çikidiken 

de,  uni “kap” kilip tutuvelip yevetidiken ve: 

- Dunyada seningdek sadik dostni  uçratmiğanmen! Dep çöce horazni mahtap 

koyidiken.  
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Şundak kilip, çöce horaz bir munçe dostlirining ceniğa zamin boptu.  Künler ötüptu, 

uninh yaman işlirini başka tohular sezip kaptu ve bu işni uningdin sürüştürüptu, lekin u ikrar 

kilmaptu. Yaşanğan bir tohu uningğa nesihet kilip mundak deptu:    

- Öz dostliridin yüz örigüçi hergiz yahşi kün körmeydu. Esingda bolsun ittin vapa 

kelmeydu. 

Şu kündin başlap çöce horazğa dostliri guman bilen karaydiğan bolup kaptu. U her 

kançe şirin-şeker sözlirini kilsimu dostliri uningğa egeşmeptu. Şunga birneççe künlergiçe itka 

çöce tutup berelmeptu. 

Bir küni açliktin üçeyliri tartişip ketken it çöce horazning yene yelğuz kelivatkanliğini 

körüptu de, peylini buzup: 

- Yene kuruk kelivatisenğu! Dep vakiraptu.  

- - Emdi senmu insap kilğin dostum, deptu çöce horaz yelinip, şu çakkikçe sanga heli 

köp çöce tutup berdim, “yalğançining kuyruği bir tutam” digendek, emdi çöcilermu 

manga aldanmaydiğan bolup kaldi. Meningçe, sen emdi çöce yeydiğan eski aditingni 

özgertseng kandak?  

- - İtning öz aditini özgertkinini sen kaçan körgen? Dep vakiraptu it.  

- - Çöce bolmisa kandak kilimiz?  

- Nimişka bolmaydiken, sen çöce emesmu?  

- Dostum, nime devatisen? Deptu çöce horaz çöçüp ketip, ikkimiz ömürlük dost 

emesmu? Hiyanet kilmaymen digen vedengni esingdin çikirip koyma. 

- Ahmak! dep  vakiraptu it ğezep bilen, kosiğim açkanda eskatidu dimisem, sen bilen 

dost bolatimmu?! 

Çöce horazning közliri çekçiyip ketiptu. U peket vehşi itning ağziğa çikkandin 

keyinla, itning haman itliğini kilidiğanliğiğa işiniptu. 
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2.7. 

Kiçik Kaliğaç Çüşendi. 

Bir küni kiçik kalğaç anisiğa: 

- Men kelgüside bir mucize yaritay deymen, deptu.  

- Kandak möcize? Dep soraptu anisi. 

- Pütün iklim körüp bakmiğan acayip bir imaret salmakçimen. 

- Nahayiti obdab, balam, tirişip ügengin!  

Şuniingdin başlap kiçik kaliğaç binakarlikka dair kitaplarni tetkik kilişka başlaptu. Her 

küni etigendin keçkiçe kitapka karap olturuveriptu. Bir küni: 

- Balam sirtka çikip sap hava yigin, dem elişmu mühim iş, deptu ana kalğaç.  

- Hava yiyişke nede vakit! Deptu kiçik kaliğaç kanatlarni silkip koyup, hazir kilivatkan 

işimning aldida dem eliş hiçbir muhim emes. 

- Yak, undak diyiş14ühimlmaydu. 

- Men acayip bir möcize yaritimen digende, siz manga, tirişip ügen digen idingiz. Emdi 

dem al deysiz. 

- Balam, deptu anisi köyünüp, uluk işlarni kiliş üçün ten sağlamlik kerek. Dem elişni 

muvapik orunlaşturmisang sening üginişing igiri basmaydu. Özengning hazirki 

turkingğa bir karap bakkin.  

Kiçik kaliğaç eynekke karap oruklap ketkenligini körüptu ve mingisining kattik 

açrivatkanliğini sezip, anisi eytkan sözning toğra ikenligini çüşiniptu. 

 

 

2.8. 

Müşük bilen İt 

Burun, bir dihanning bir oğli bar iken, o oğliğa bekmu amrak iken. Bir küni, dihan 

oğliğa bir müşük, bir it, bir kuş balisini epkelip beriptu. Bala bu janiwarlarni bekmu yahşi 
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köridiken. Ay-yil ötüp ular çong boptu. Müşük nahayiti işçan bolup öy içidiki çaşkanlarni 

koymaydiken. Kuş balisi huşhuyliği bilen çangildap sayrap igisining könglini açidiken. İt 

bolsa horun iken, u kosiğini toyğuzvelip uhlaydiken, kosiği açsa set kavaydiken.  

-Ata-anamni bek seğindim, - deptu bir küni kuş balisi baliğa iltimas kilip, - körüp 

kelişke ruhset kilsingiz.  

-Makul, - deptu bala uningğa iç ağritip, özeng yalğuz baramsen? 

- Şunçe vakittin buyan siz, müşük it ve men bille yaşap kelduk, şunga tötimiz bille 

barsak.  

Bala makul boptu. Tötilisi yol yürüp, yürgendimu mol yürüp üç ay digende 

menzilge yetiptu. Kuşning ata-anisi ularni köngüldikidek mihman kiptu. Kaytiş aldida 

baliBu sini koyup ketişni balidin ötünuptu ve uningğa bir hasiyetlik engguşter tekdim 

kiptu.  Bu engguşterni elip yürgen kişining hiçnersige haciti çüşmeydiken. Bala ularning 

iltimasini kobul kilip, ikki hemresi bilen seperge atliniptu.  

Bala, müşük ve it bir ay yol yürüp bir kudukning yeniğa keptu ve şu yerde aram 

almakçi boluptu. Müşük bilen it ozukluk tepiş üçün ovğa ketiptu. Bala ularni heli kütüptu, 

kütüverip közi uykuğa ketiptu. Aridin uzun ötmey, şikarğa çikkan bir padişa kuduk beşiğa 

ketip balini körüp kaptu ve engguşterni tuydurmay elivaptu. 

Bala oyğansa engguşter yok, u kayğuruptu. Ovdin kaytkan müşük bilen it ehvalni 

ukup, ularning beşi ketiptu.  

- Kandak kilimiz? Deptu bala uh tartip.  

İt tilini çikirip müşükke karaptu.  

- Ğem kilmang, deptu ekillik müşük, - aldi bilen pal eçip bakay.  

Müşük enggüşterni bir padişanıng elip ketkenligini biliptu ve uni elip kelişke balidin 

ruhset soraptu. Bala razi boptu.  

Müşük itni hamra kilip yolğa çikiptu.  

Bir şeherge barğanda heşemetlik bir çong korağa közi çüşüptu. It korkup korağa 

kirişke unimaptu. Ahir, müşük özi yalğuz korağa kiriptu. Bu padişaning korasi bolup, şu küni 
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uning kizining toyi boluvatkan iken. Müşük usul oyniğan peti sorunğa çüşüptu. Buni körüp 

ğezeplenengen padişa toydin keyin cazalaş üçün müşikni solap koyuşka emir kiptu.  

Kaznakka solanğan müşük bulungda yatsa, bir çaşkan kamardin çikiptu, müşük “kap” 

kilip uni tutuvaptu. 

- Meni koyup bergin, deptu çaşkan yalvurup, hacitingni rava kilay. 

Müşük padişaning sanduğidin enggüşterni elip berişni çaşkandin telep kiliptu. Çaşkan 

balilirini egeştürüp berip sandukni teşip enggüşterni aptu de, müşükke tapşuruptu. 

Etisi, işik tüvide paylap turğan müşük padişa işikni eçişiğa keçip çikiptu ve it bilen 

tepişip igisining yeniğa mengiptu. Ular yerim yolda bir deryağa duç keptu ve deryadin ötüş 

çarisini izleptu.  

- Enggüşterni manga bergin, küçüm aşsun, andin seni yüdüp deryadin ötey, deptu it.  

Müşük makuş boptu. İt müşükni yüdüp suğa çüşüptu. Deryaning otturisiğa kelgende 

korkup ketken it tilini çikarğan iken, enggüşter ağzidin çüşüp ketiptu. Müşük itni eyipleptu. 

- Ötken iş orniğa kelmeydu, keteyli, igimizge enggüşterni tapalmiduk disek 

bolmidimudeptu it. 

- Yak, deptu, müşük, igimizni aldisak bolmaydu. 

Ular gep talişip tursa, bir belik deryadin baş çikiriptu. Müşük kap kilipla uni 

tutuvalğan iken, belik uningğa yalvuruptu. 

- Makul, seni koyup berey, deptu müşük belikka, -enggüşterimiz suğa çüşüp ketti, şuni 

elip berseng. 

Belik birla şungğup enggüşterni elip çikiptu.  

Müşük bilen it enggüşterni baliğa tapşuruptu ve ehvalni aynen sözlep beriptu. Bala 

itning korkunçakliği ve semimiyetsizligi üçün uni eyipleptu.  

Ekillik müşük bala bar öyde yaşaptu. İt bolsa koroda turidiken. Şuning bilen itning 

könglide hesethorluk kozğiliptu de müşükni közdin yokatmakçi boptu. 
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İtning yaman niyitini sezip kalğan müşük huşyar bolup yürüptü. Bir küni, müşük 

öydin çikkanda it uningğa etiliptu. Ğezeplengen müşükmu itning .burnini kattik bir 

morlaptiken, it kangşiğan peti keçiptu. Varang-çurungni anglap öydin yügürüp çikkan bala 

ehvalni ukup itni bağlap koyuptu, müşükni tehimu etivalaptu. 

 

 

2.9. 

Orunduk 

Maymun bir küni orunduk yasaşni ügenmekçi boptu. U ming bir capada orundukni 

yasap çikiptu yu, lekin ikki putini hata ornitip koyuptu. Yasiğan orunduğining kandakrak 

bolğanliğini bilelmey turğanda tülke yetip keptu. Maymun nahayiti kemterlik bilen tülkidin 

soraptu: 

- Tülke aka, men yasiğan orunduk kandakrak boptu, hata cayliri bolsa körsitip 

bersingiz, tüzitivalsam.  

- Karamet yahşi boptu, dep mahtap ketiptu tülke ağzi-ağziğa tegmey, bek çiraylik 

yasiliptu.  

Tülke sözini tügitip ketip kaptı. U birdemdin keyin eyik, öşke ve toşkanlarni başlap 

kelip, maymunğa yene yasiğan oruduğini körsitişni ve üstide olturup bekişini eytiptu. 

Maymun hoşalliğida orunduğini ularğa körsitiptu ve şundakla olturuptiken, orunduk örülüp 

ketip ongdisiğa çüşüptu de, köpçilikning külkisige kaptu. Buni körgen tülke kahkahlap külüp 

ketip, mazak kilğan halda sözleptu.  

- Muşundakmu orunduk yasiğan barmu, hey kalva! Eke paltini, tülke akangning 

yasiğinini kör! Ddeptu de, paltini elip hata ornitilğan orunduk putini tüzep koyupla 

üstige çikip olturuvaptu hemde özining hünerde kaltis ikenligini köz-köz kilğili 

turuptu. Maymun bir çette turup: “bu kasapet tülke bayatin beri orunduk putining hata 

ornitilip kalğanliğini bilip turup nimişka manga eytmiğandu?” deptu öz-özige. Şundin 

beri, u iş kilğanda, minge iştilip, nahayiti inçikilik bilen işleydiğan boptu. 
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Kiçik dostlar: Biz hergizmu hiliger tülkidek bolmasliğimiz lazim. Savakdaşlirimizda 

hatalik-kemçilikler körülidiken, vaktida körsitip berişimiz, yerdem berişimiz, yeteklişimiz 

lazim. 

 

 

2.10. 

Sazende Kağa 

Bir ormanlikta nurğun can-canivarlar yaşaydiken. Ularning içide kağa nahayitimu usta 

sazende iken. Can-canivarlarning herkandak totökün, meşrepliri uningsiz ötmeydiken. Kağa 

buningdin bekmu kerilip barğanseri özini çong tutidiğan boptu, toy-tökün, meşreplerde yep-

içip yetivalidiken, başkilar yelinip, bir munçe mahtisa andin bir-ikki pede saz çelip beridiken. 

Bu ehvaldin içi titildiğan torğay bir küni kağiğa: 

- Burader, sening hörmitingni şunçe kilivatsak, könglimizge yarişa birer pede saz çelip 

bermeyla yetivalğining nimisi, deptu. Bu sözge kağining bekmu aççiği keptu. U 

kanatlirini kerip gideyginiçe boğulup sözleptu. 

- Könglüngni disem kandak kilsam bolatti, hilimu çelip berivatimenğu? Yaki elley 

nahşisiğa çelip hemmingni uhlitip koyğandin keyin tohtisam biraz razi boluşamting?! 

Köpçilik kağining sözige ğezeplinip turğanda otturiğa tiyin çüşüptu: 

- Boldila torğay, kağa akamni rencitip koymayli yene, u bolmisa meşrep kizimay 

kalmamdu? 

Kağa tiyinning sözi bilen tehimu ğadiyiptu ve: “him, meningsiz kandak kilarsenkin 

keni?!” dep yamanlap mangğili kopuptu. Tiyin bir tereptin torğayğa kayip, bir tereptin kağiğa 

yelinip, uning peşidin tutuvaptu. Torğay yerilüudek bolup: 

- Kağa adaş, sening maharitingge biz kayil, birak bilip koyğinki, sening muzikangni 

anglaydiğanlar bolğanliği üçünla sen hörmetlik, muzikiliring danglik, deptu.  

Kağa yamanlap ketiptu. Şuning bilen meşrep buzulup orman timtas bolup kaptu. Tiyin 

torğayğa tene kilip: 
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- Meşhur sazendemiz ketti, emdi meşrepni sen kizitkin adaş, deptu. Bu söz torğayğa 

tolimu har keptu. U kandakla bolsun saz çelişni üginip çikişka bel bağlaptu. Şuningdin 

etivaren vakitni çing tutup berilip üginişke başlaptu. Kağa bolsa başkilarning kelip 

özige yelinişni kütüp öyde yetiptu. Lekin, künler ötüveriptu, hiçkim kelmeptu. U içi 

puşup sazni koliğa elip çelip bekiptu, birak anglaydiğan ve danglaydiğan kişi 

bolmiğaçka birdemde zerikip taşlaptu.  

Bir küni, kağa zerikip oltursa öyge tiyin kirip keptu ve keçte ötküzülidiğan meşrepke 

uni teklip kiptu.Kağa bolsa ilgirikidek hali yoğanlik bilen: 

- Barmaymen! deptu. Tiyin: 

- Bering, kağa aka, zerikipmu kalğansiz saz çelip bersingiz tehi yahşi, çelip bergingiz 

kelmise olturup keling, deptu de, ketip kaptu.  

Kağa tiyin ketkendin keyin: “Ular muzikamni heli seğiğan ohşaydu. Yahşisi barmay 

turay, ular yolumğa karap közliri teşilsun, yene bir elçi evetkendin keyin barar. Hemmeylen 

manga hörmet bildürüo orunliridin turuşsun…” dep oylaptu.  

Kağa tama bilen mana kele, ene kele dep olturuveriptu. Birak, hiçkim kelmeptu. Ahiri, 

kağining içi titildap meşrepke yol aptu. Kelgüdek bolsa, köpçilik torğayning muzikisiğa usul 

oynavakudek. Kağa dang ketip turup kaptu. Birdemdin keyin usul ayaklişip dastihan tartiliptu. 

Köpçilik çette turğan kağini körüp derhal dastihanğa teklip kiptu. Torğay uningğa öz yenidin 

orun beriptu. Kağa könglide “ Kasapet, yaman emes çalidiğan bop kaptu, kaçanlardin beri 

üginivaldikine? Lekin, manga yetmigi heli gep, uning bilen bir beslişip tehi ham sazende 

ikenligini köpçilikke tonutup koymaymu?” dep oylaptu. Tamaktin keyin kağa sazni özligidin 

koliğa elip sazlaptu. Köpçilik cimcit olturup dikket boptu. Birak, kağa kaysila pedige çalsa 

kolliri hiç yürüşmigüdek, uning üstige pedilerni hata besip yekimsiz avazlarni çikiriptu. 

Şuning bilen beslişişning hazirçe mümkin emesligini his kiptu de, ilacisiz sazni torğayğa 

beriptu. Torğay şoh ve yekimlik pedilerge çelip köpçilikning könglini şat kilvatkanda kağa 

biaram bolup asta sirtka çikiptu de, keçip ketiptu.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.Eğri Dalın Kaderi Kitabındaki Hayvan Masallarının Türkiye Türkçesine Aktarımı 

 

3.1. 

 Kurt 

Evvel zaman içinde bir dede çimleri biçtikten sonra ağacın gölgesi altında öğle 

yemeğini yerken, karşıdaki ağaçlıktan bir kurt çıkmış. 

- Hey dede, ne yiyorsun? diye sormuş. Dede de cevap olarak: 

- Bal ile ekmek yiyorum, demiş.  

- Bana da biraz versen, tadına baksam.  

Dede de bir parça ekmeği eline alıp balı sürüp kurda vermiş. Yumuşak ekmek kurdun 

pek hoşuna gitmiş.  

- Ben ekmek yemeyi çok seviyorum ama onun nasıl yapıldığını bilmiyorum. 

Demiş. 

Dede de bunun üstüne kurda ekmeğin nasıl yapıldığını anlatmaya başlamış. İlk önce 

toprağın sürülmesi gerektiğini sonra buğdayın ekildiğini, hasatın toplanıldığını sonra 

buğdayın un haline getirildiğini ve en sonda da tandırda pişirildiğini, kısacası ekmeğin, ekmek 

haline gelmesine kadar ki tüm süreçleri bir bir anlatmış. Kurt bir an duraksayıp kafasını 

çevirip: 

- Amma da zormuş!  hem çok vakit hem de çok emek isteyen bir işmiş. En iyisi 

sen bana hazır ekmeğe nasıl ulaşacağımı söyle. Demiş. 

Dede, kurda ormanın yakınındaki dağı gösterip şöyle demiş: 
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- Hazır ekmeğe sahip olmak o kadar kolay değil. Onun yerine et yemenin peşine 

düş. İşte, sen o dağa çık, orada çokça dağ keçisi var. Onların arasından en besili ve lezzetli 

görüneni seçip ye. 

Kurt da bunu duyduğu gibi aceleyle dağa çıkmış, orada çokça besili keçi görmüş. 

Ağzından salyalar akarak ve bir keçiye bakıp: 

- Oh be! Bundan daha etlisi de yok. Boşuna çırpınma seni yiyeceğim!”demiş. 

Keçi de: 

- Sana karşı dirensem ne fayda? Ama ben sadece senin beni parçalarken çok 

zahmet çekmene dertleniyorum. En iyisi sen, o arkandaki taşa yaslan, aykalarını biraz büz ve 

ağzını da kocaman aç, ben de koşarak direk ağzına gireyim. Demiş. 

Dağ keçisinin dediği kurdun aklına yatmış. Ayaklarını yere sağlam basarak yerini 

almış. Keçi de kurda doğru koşarak, o güçlü ve sert boynuzlarıyla onu boynuzlamış ve kurt 

bayılarak oracıkta yere yıkılıvermiş.  

Bir süre sonra kurt kendine gelmiş. Etrafına bakınınca kimseyi görememiş. Kendi 

kendine kurt: 

- Ben keçiyi yedim mi yemedim mi? Ortalıkta görünmediğine göre galiba onu 

yedim, demiş.  

Mutellip Paltacı 

 

3.2. 

Sinek ile İpek Böceği 

Mevsimlerden bahardı. Tombul toy bir ipek böceği gümüş rengindeki ipliğiyle dut 

yapraklarına kozasını örmeye  başlamıştı. O sırada nereden geldiği belirsiz bir sinek uçarak 

gelip o dut yaprağına kondu. Konduğu gibi de söze başladı 

- Ey biçare çilekeş kardeş, ömrünün kısalığını umursamayıp insanlar için çile 

çekiyorsun. Onun yerine benim gibi hayatını güle oynaya yaşasan olmaz mıydı? 
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Sineğin bu sözlerinin ardından İpek böceği hayıflanarak : 

- Hey beleşçi!  Kaybol gözümün önünden! Seni dinlemeyeceğim. Hep hazıra 

konup çöplük içinde bin yıl yaşamaktansa, insanlığa küçük de olsa faydamın dokunması  için 

bir gün yaşamayı yeğlerim. Diye cevap verdi.  

 

3.3.  

Şapşal Ayı 

Yavru ayı akıllı olduğu  gibi bir o kadar da yaramazmış. Ne zaman bir şey görse ona 

dikkatle bakar ve onun hakkında babasına durmadan sorular sorarmış. Bir gün yavru ayı, bir 

ağacı göstererek: 

- Baba, baba o nedir?. Diye sormuş 

- O bir ağaç. Demiş babası ilgisizce.  

- Nasıl bir ağaç, peki?. Diye sormuş yavru ayı.  

- O akça ağacı  

- Niye düz değilde yamuk uzamış?. Diye de sormuş.  

Baba ayı, bu soru karşısında bir an duraksamış.  

- O….o büyüklerinin sözünü dinlemediğinden belini babası yamultmuş. Diye 

cevap vermiş.  

Yine bir gün, yavru ayı deryanın  ortasında, suyun üzerinde seken dağ keçisini 

göstererek: 

- Baba o şey ne?. Diye sormuş. Baba ayı da ne kadar dikkatlice baksa da ne 

olduğunu anlayamamış ama taş diye de cevaplamış. 

Yavru ayı, dağ keçisinin boynuzlarına bakıp hayran kalmış. Tam o sırada soru 

soracakken keçi sudan çıkıp uzaklaşlmış.  

Keçinin koşuşu, yavru ayının dikkatini çektiği için babasına seslenerek: 
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- Baba, taş gerçekten hızlı zıplıyormuş değil mi?. Demiş.  

Baba bıkkın bir şekilde: 

- Evet, sudaki taşlar öyle zıplar. Demiş. 

Yine bir gün yavru ayı gökteki pamuk gibi bulutları göstererek: 

- O şey ne?. Diye sormuş.  

Baba ayı da gözlerini kısarak pür dikkat bakmış ve onların kar olduğunu söylemiş. 

Yavru hemen ardına bir soru olarak bulutların sudaki yansımalarını sormuş. 

Baba ayı, bu art arta gelen sorulardan sonra hiç düşünmeden:  

- Oğlum sen de ne kadar şapşalsın öyle, o da kar işte. Demiş. 

Böylece yavru ayı yanlış öğrendikleriyle hayatına devam etmiş. Yıllar geçmiş, baba 

ayı dünyadan göçmüş. Yavru ayı artık büyüyüp tek başına bir hayat sürdürüyormuş. Günün 

birinde deryanın etrafında yürürken sudaki balıkların sıçrayışlarını görmüş. Onlara bakarak 

heyecanla: 

- Vay! Taşın yavruları ne kadar  da hızlı zıplıyor!. Demiş. 

Bunu duyan ağaçtaki hüthüt kuşu  bir kahkaha atmış. 

- Hey! Sen neyden bahsediyorsun? O taşın yavruları değil, onlar balık. Demiş. 

Ayı da buna alınıp: 

- Sen ne bilirsin ki ahmak, bak işte onlar taşın yavruları, demiş. Hüthüt kuşu 

yine katıla katıla güdükten sonra nehirdeki taşları gösterip: 

- Söyle bakalım bunlar ne?  

- Orda duranlar ak mantar, kara mantar, büyük olanları büyük mantar ve küçük 

olanları da küçük mantarlar; diye tereddüt etmeden cevaplamış. 

Hüthüt kuşu bu sefer karnına ağrılar girene kadar gülmüş. Sonra uçarak gittiği 

yerlerde hep ayının dediklerini anlatmış. Bunun üzerine herkes ayıyı merak etmiş ve sorup 

soruşturup, tanıştıklarında sorular sorarlarmış. Ayı sorulan soruların hepsine hep hatalı cevap 
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verirmiş.  Ayının cevaplarını duyan ormandaki hayvanların bazıları  ona gülerlermiş. Bazı 

hayvanlar ise de ona acıyıp içtenlikle ona kavramların ve varlıkların doğrusunu öğreterek 

yardım ederlermiş. Fakat ayı, babasının öğrettikleri doğru diye inat ettiğinden, yeni öğrendiği 

bilgileri kabul etmemiş. Bu inadından dolayı ormadaki hayvanların hepsi onu “Şapşal Ayı” 

diye tanır olmuş. 

Mehemmet Rozi 

 

3.4. 

Hüthüt Kuşu Neden Pis Kokuyor? 

Eskiden bir hüthüt kuşuyla bir yaban ördeği birlikte bir çardakta yaşarmış. Yaban 

ördeği pek sade imiş, hüthüt kuşuysa pek de gösterişliymiş. Hüthüt kuşu bir ters bir düz bir 

alçalıp bir yükselip farklı farklı şekilllerde uçarken, karada da hem takla atıp hem de             

yürüyebiliyormuş. Tüm bunlarla beraber ağaçlara da konup güzelce ötebiliyormuş, 

başkalarıyla kavga ettiğinde de gagasıyla bir güzel gagalıyor ve güzel tacıyla da tosluyormuş. 

Ördek ise iki tarafa salınarak yürümekten başka bir şey bilmezmiş. Buyüzden hüthüt kuşu onu 

“elinden bir iş gelmeyen beceriksiz” diye küçümsüyormuş almıyormuş.  

Ördek, hüthüt kuşunun marifetini öğrenmeyi çok arzularmış, fakat hüthüt kuşu 

kıskançlığından ona öğretmezmiş. Hatta öğretmediği gibi üstüne üstlük sabahtan akşama 

kadar ördeğe emirler verip, kendisi ise güzelce süslenip ordan  oraya gezinirmiş.  

Günün birinde hüthüt kuşunun kibirli tavırları ördeğin canına tak etmiş ve çardağı terk 

edip gitmiş. Üç yıl boyunca o, dağ-bayır ve deryaları gezerek yeni beceriler edinmiş. Bir gün 

hüthüt kuşunu ziyarete gitmiş. Hüthüt kuşu da yüzsüzce : 

- Bu zamana kadar boş boş nerelerde gezdin? diye sormuş.  

Ördek de ona: 

- Hem çölde hem de suda yaşamayı, hem gökte uçup hem de karada yürümeyi 

öğrendim. Kısacası yeni marifetler edindim.” 

Bu sözler hüthüt kuşunu güldürmüş ve inanmayarak: 
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- Yalan söyleme, ben dediklerini zaten gözüm kapalı yapabiliyorum. Gel 

yarışalım!.Demiş. 

İlk önce suda yarışmaya karar vermişler. Ördek deryaya atlayınca hüthüt kuşu da 

peşinden gitmiş ama az kalsın boğulduğundan hemen karaya çıkıvermiş. Ördek ise iyi 

yüzdüğünden bir uçtan diğer uca gidip geri dönmüş. Ördeğin kazanması, hüthüt kuşunun 

gururuna dokunmuş ama vazgeçmemiş yine de ikna olmamış.  

İkinci yarışma da uzak bir yere kadar uçmakmış. Hüthüt kuşu “bu sefer ben 

kazanacağım” diye  var gücüyle uçuyormuş.  Yarışta hüthüt kuşu, ördek ile arasına yirmi-otuz 

metre kadar bir fark atmış ve arkasındaki ördeğe bakıp: 

İşte, artık gözüm kapalı da uçsam bana yetişemezsin, demiş. Böylece gözlerini sıkıca 

kapatıp, bir yükselip, bir alçalarak yeni hareketler denerken duvara toslayınca dibindeki 

tuvalete düşüvermiş. Ördek ise kanatlarını daha da açarak tüm gücüyle uçmuş. Hüthüt kuşu 

duvara sert tosladığından gagası yamulduğu gibi tacı da bozulmuş. Hüthüt kuşunun o güzelim 

tüyleri pisliğe bulandığından yanına yaklaşılmaz derece de pis kokar olmuş. 

Abdurahman Ebey 

 

3.5. 

İki Öküz 

Zamanın birinde çok zengin bir adam varmış. Bu zengin adam uzun zamandır 

beslediği iki öküzünü pazara götürmüş. Birini çiftçiye diğerini de bir tacire satmış. Çiftçi 

öküzü aldığı günden itibaren çiflikte ağır-hafif ayırmadan bütün işlerinde çalıştırmış. Toprak 

sürdürmek, yük taşıtmaktan  bir an bile rahat vermemiş.  

Tacirin eline düşen öküz ise gece gündüz, karanlık ve küflü bir ahırdan çıkmadan 

yiyip  içip durmuş. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu iki öküz karşılaşmışlar. Çiftçinin 

öküzü, tacirin öküzünün semirdiğini, dipdiri ve parlak tüylerini görünce şaşırmış.  

- Dostum sen nasıl bu kadar zayıflayıp, ölecek hale geldin?” diye sormuş 

tüccarın öküzü.  
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Çiftçinin öküzü ona şöyle cevap vermiş: 

Ben, çok çalışkan olduğumdan bu hale geldim. Çok iş yapıp ve çokça hareket 

ettiğinde yediklerin  güç kuvvete dönüşür. Buyüzden senin gibi semiremedim.  Eğer senin 

gibi yiyip-içip yatsaydım elbet senin gibi olurdum. 

 

3.6. 

Köpek ile Bücür Horoz 

Kümesin birinde başına buyruk, yaramaz bir horoz varmış. O (hep yanında olan 

arkadaşlarıyla )daimi dostlarıyla birlikte yem tanelerini gagalamak yerine, kendi başına bir 

oraya bir buraya geziyormuş. buyüzden arkadaşları ona:  

- Yaman bir adet edinmişsin, etrafta tavuk yiyen köpekler de var, seni de bir gün 

yemesinler, tedbirli ol. Diye nasihat etmişler.  

Fakat bu nasihatler onun bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış, başına 

buyrukluğunu bırakmamış. Çok geçmeden, onu bir gün sarı bir köpek sıkıştırmış. Köpek 

salyasını akıtarak: 

- Tam zamanında oltama düştün ha! Canım da tam tavuk eti çekiyordu. Demiş.   

- “Aman efendim bana acı, merhamet göster” diye bücür horoz yalvarmaya 

başlamış. Yeter ki beni yeme ömür boyu hizmetkarın olayım diye yalvarmış. 

- Hizmetkarım olursan ne yapacaksın? 

Aslında ben başından beri sizinle arkadaş olmak istiyordum. Bu benim için iyi bir 

fırsat. Arkadaş olalım, ben de size belirli günlerde civciv veya tavuk yakalayıp getireyim. 

Köpek ona pek güvenemediğinden: 

- Sakın beni kandırayım deme!  Hem sen nasıl yakalayacaksın ki tavukları?  

- Efendim bana güvenin, bir yolunu bulurum.  

Köpek “ bu da olucak iş değil ama, hadi bir deneyelim” diye geçirmiş aklından ve 

merhamet etmiş gibi yaparak: 
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- O zaman sözünü tut, iki-üç günde bir civciv yakalayıp getireceksin. Bunu 

yaparsan ben de seninle bir ömür boyu arkadaşın olur ve sana hiç ihanet etmem.  Demiş 

köpek.  

- Kesinlikle sözümde duracağım! 

Köpek, bücür horozu salmış. O günden itibaren bücür horoz kendi arkadaşlarını 

kandırmaya başlamış.  

- Yürü haydi! Gideceğimiz yerde solucan, böcekler çok fazlaymış, yem 

taneleride varmış. Diye zavallı civcivleri kandırırmış.  

- Dediğine inanıp arkasından giden civciv ve tavuklar, bahsedilen yere 

vardıklarında köşede saklanan köpeğin, önlerine bir anda çıkıp hop diye atlamasıyla yakalanıp 

onun yemi oluyorlarmış. 

Köpek tavuk ve civcivleri yedikten sonra bücür horozu “Senin gibi sadık dosta sahip 

olduğum için çok şanslıyım ha!” diye övermiş. Bu böyle bir süre daha devam etmiş ve bücür 

horoz birçok arkadaşının canlarından olmalarına sebep olmuş. Günler geçmiş ve diğer 

tavuklar bücür horozun yaptığı bu kötü işleri duymuşlar. Ona bu olanları sormuşlar ama bücür 

horoz asla kabul etmemiş. Yaşlı bir tavuk, ona nasihat olarak:  

- Arkadaşlarına yüz çeviren kişi, gün yüzü görmez. Bunu aklından çıkarma itten 

vefa beklenmez. Demiş.  

O günden sonra arkadaşları, ne kadar tatlı konuşsa da ona hep şüpheyle 

yaklaştıklarından güvenmez olmuşlar. Bu yüzden bücür horoz, köpeğe birkaç gün kurban 

götürememiş.  

Bir gün açlıktan bağırsakları sırtına yapışan köpek, bücür horozun yine yalnız 

geldiğini görünce, patilerini sertçe yere vurup: 

- Yine elin boş gelmişsin! diye bağırmış. 

Bücür horoz da taşa yaslanarak: 
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- “Sen de insaflı ol! Bu zamana kadar çokça civciv getirdim sana. “Yalancının 

mumu yatsıya kadar yanar.(Yalanın kuyruğu bir tutam kadar)” sözü gibi artık onlar da bana 

kanmaz oldular demiş. Bence sen civciv yeme huyunu değiştirsen daha iyi olmaz mı? demiş.  

Köpek de bağırarak: 

- Sen hiçbir itin huy değiştirdiğini gördün mü? demiş.  

- Civciv veya tavuk Bulamazken ne yapabiliriz? 

- Niye yokmuş, sen tavuk değil misin? 

Bücür horoz hem tedirgin hem de korkarak:  

- Dostum sen ne diyorsun ? Biz senle daimi dost değil miyiz?  Unutma! sen bana 

ihanet etmeyeceğim Diye söz verdin, demiş. 

Köpek de öfkeyle bağırarak: 

- Karnımı doyurmama yarayacaksın diye dost oldum ben seninle yoksa başka 

türlü olur muydum? demiş. 

Bücür horoz bunları duyduğa anda gözleri korkudan kocaman açılmış. Köpeğin 

itliğini asla bırakmayacağını tam ağzına girerken anlamış. 

Ehet Haşim  

 

3.7. 

Küçük Kırlangıç da Bir Ders Aldı. 

Bir gün küçük kırlangıç annesine: 

- Ben gelecekte bir mucize yaratacağım, demiş. 

- Nasıl bir mucize?. Diye sormuş annesi. 

- Dünyada görülmemiş bir ilginç bir yapı yapmayı düşünüyorum.  

- Çok iyi düşünmüşsün yavrum, güzelce öğren ve çaba göster!  
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O günden itibaren küçük kırlangıç, inşaatla ilgili birçok kitap bulup tetkik etmiş. Her 

gün sabahtan akşama kadar bu kitapları inceleyerek günlerini geçiriyormuş. Bir gün annesi: 

- Yavrum bir dışarı çıkıp temiz hava al gel, bak dinlemek de önemli bir iş. 

Demiş.  

Küçük kırlangıç kanatlarını silkeleyerek: 

- Anne, temiz hava almaya nerede vakit. şu  yaptığım işin yanında hiçbir şey 

önemli değil! Demiş.  

- Hayır, öyle demek olmaz… 

- Ben sana çok ilginç bir mucize yaratacağım dediğimde, sen de bana çabala 

demiştin, şimdi de dinlen diyorsun.  

Annesi sevecen bir şekilde: 

- Yavrum, büyük işleri yapmak için sağlıklı olmak gerek. Vaktininin bir kısmını 

dinlenmek için ayırmazsan öğreniminde ilerleyemezsin. Haline bir bak. Demiş.  

- Küçük kırlangıç dönüp aynada kendisine baktığından zayıfladığını ve başının 

ağrıdığını hissetmiş. Böylece annesinin dediklerin ne kadar doğru olduğunu anlamış. 

 

3.8. 

Kedi ile Köpek 

 Evvel zaman içinde çiftçinin birinin çok düşkün olduğu bir oğlu varmış. Çiftçi bir gün 

oğluna bir kedi, bir köpek ve bir kuş yavrusu alıp gelmiş. Oğlu bu hayvanları çok sevmiş. 

Aradan aylar, yıllar geçmiş ve oğlu da hayvanlar da büyümüşler. Kedi, evin çalışkanı olarak 

fareleri evde barındırmıyormuş. Yavru kuş ise iç açıcı bir sesle öterek sahibini mutlu 

ediyormuş. Köpekse sadece karnını doyurup uyur, acıkınca da öfkeli bir şekilde havlarmış. 

Bir gün yavru kuş çocuğun onu kayıracağını düşünerek: 

- Anne babamı çok özledim bir görüp gelmeme izin verir misiniz?. Diye sormuş. 

Çocuk, ona acıdığından izin vermiş ama tek başına gidip gitmeyeceğini de sormuş. 
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Kedi de:  

- Şimdiye kadar hep beraber yaşadık. O yüzden dördümüz beraber gidelim. 

Demiş. 

Çocuk bunu kabul etmiş. Dördü hep beraber üç ay kadar süren uzun bir yolculuk 

yapmışlar. Yavru kuşun ailesi onları bekledikleri gibi güzelce ağırlamış. Dönüş yoluna 

hazırlanırlarken çocuktan kuşun ebeveynleri, yavrularını yanlarında bırakmasını  istemişler ve 

karşılığında da ona bir sihirli taştan yapılma kolye vermeyi teklif etmişler. Bu sihirli taşa 

sahip olan insanın hiçbir şeye ihtiyacı kalmıyormuş. Çocuk bu teklifi kabul edip yavru kuşu 

ardında bırakarak diğer iki yoldaşıyla dönüş yoluna çıkmış. 

Üçü bilikte bir aylık  yol aldıktan sonra  bir kuyunun yanında dinlenmeye karar 

vermişler. Kedi ile köpek o sırada yiyecek bulmak için ava çıkmış. Çocuk onları epey 

beklemiş ve sonunda uyuyakalmış. Çok geçmeden av dönüşünde kuyunun yanından geçen 

padişah, çocuğun boynundaki sihirli kolyeyi çocuğa fark ettirmeden alıp gitmiş.  

Çocuk uyandığında sihirli taştan kolyesini bulamayınca endişelenmiş. Avdan dönen 

kedi ve  köpek de durumu öğrenince olanlara bir anlam verememeişler.  Çocuk ikisine de 

oflayarak: 

-  Ne yapacağız?. Diye sormuş. 

Köpek doğruca kediye bakmış. Kedi ise çocuğa endişelenmemesi gerektiğini ve fal 

bakarak ne olup bittiğini öğrenebileceğini söylemiş.  

Kedi sihirli taş kolyenin bir padişah tarafından alındığını öğrenmiş ve çocuktan 

kolyeyi geri getirmek için izin istemiş. Çocuk da ona rıza göstermiş.  

Kedi arkadaş olarak yanına köpeği alıp yola koyulmuş. Bir şehre vardıklarında 

azametli bir bahçe gözlerine çarpmış. Köpek korktuğundan o bahçeye girmeyi kabul etmemiş. 

Köpeği ikna edemeyen kedi tek başına bahçeye girmiş. Bu bahçe padişahın arazisiymiş. O 

gün bu bahçede padışahın kızının düğünü varmış. Kedi doğruca dans edip eğlenen insanların 

arasına girivermiş. Bunu gören padişah öfkelenerek kedinin cezalandırlmasını emretmiş. 

Düğün sonunda kafese kapatılan kedi köşede yatarken deliğin birinden bir fare çıkmış. Kedi 

onu çıktığı gibi hop diye yakalamış. Korkan fare yalvararak:  
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 Lütfen beni sal! karşılığında senin bir isteğini yerine getireyim, diye teklifte 

bulunmuş. 

Kedi, fareden padişahın sandığından sihirli kolyeyi ona getirmesini istemiş. Fare de 

arkasında çocuklarıyla beraber gidip sandıktan sihirli taşı alıp kediye teslim etmiş.  

Ertesi gün, kapı eşiğinde kapının açılmasını kollayan kedi açıldığı gibi kaçmış ve 

köpek ile buluşup yola koyulmuşlar. Yolda giderken karşılarına büyük bir nehir çıkmış. Bu 

nehri, nasıl geçeriz diye düşünürlerken köpek: 

- Sen sihirli taşı bana ver ki, benim gücüme güç katsın ve seni de karşıya 

yüzerek geçireyim. Demiş.  

Kedi onu onaylamış ve köpek onu sırtına yükleyip yüzmeye başlamış. Tam nehrin 

ortasına gelmişler ki köpeğin bir an korkması ve dilini çıkarmasıyla ağzındaki sihirli taş suya 

düşmüş. Kedi, köpeğe çok kızmış. 

- Giden gitti geri getiremeyiz, sahibimize bulamadık desek olmaz mı?. Demiş 

köpek.  

- Hayır olmaz, sahibimizi kandıramayız. Demiş kedi.  

Onlar tartışırken nehirden bir balık başını çıkarmış ki kedi onu hop diye yakalamış. 

Balık ona kendisini bırakması için yalvarmış. 

- Tamam, seni bırakayım ama sen bana suya düşen sihirli taş kolyeyi getir. 

Demiş kedi.  

Balık tek seferde sihirli taşı bulup getirmiş.  

Kedi ile köpek, taşı çocuğa geri teslim ettikleri gibi başlarından geçen olayları da 

anlatmışlar. Çocuk köpeğin korkaklığı yüzünden onu azarlamış.  

Sahibi, akıllı kedisi ile beraber evde yaşarken köpek dışarıda, bahçede yaşar olmuş. 

Bunu kıskanan köpek kediyi yok etmeyi kafasına koymuş. 

Kedi, köpeğin bu kötü niyetini önceden sezmiş ve  tedbirli davranır olmuş. Bir gün, 

kedi evden çıktığında bir anda köpek ona saldırmış. Kedi de öfkelenip köpeğin burnunu 

tırmalamış. Köpek burnunun acısıyla uluyarak kaçmış. Gürültü üzerine evden koşarak 
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bahçeye gelen çocuk durumu öğrenmiş. Böylece köpeği tasmasından bahçeye bağlamış, 

kediye de daha fazla ilgi ve alaka göstermiş.  

Kadir Sıdık  

 

3.9. 

Sandalye 

Günün birinde bir maymun sandalye yapmayı öğrenmeye karar vermiş. Maymun 

binbir türlü çile çektikten sonra sonunda sandalyeyi yapmış fakat sandalyenin iki ayağını 

yanlış yerleştirmiş. Maymun,Sandalyesindeki sorunu anlamaya çalışırken tilki gelmiş. 

Maymun, tilkiden çekinerek de olsa sandalyesi hakkında ona fikrini sormuş: 

- Tilki abim, acaba sandalyemi inceledikten sonra fikrini söyler misin? Hem 

nerede hata yapmışım öğrenirim. 

Tilki ise üstün körü bir şekilde sandalyeye bakıp, yarım ağızla: 

- Çok iyi olmuş, sağlam duruyor. Diye maymunu övmüş. Ardından da acelesi 

olduğundan başka bir yere gitmiş.  

- Aradan çok geçmeden maymunun yanına ayı, tavşan ve keçi gelip, yaptığı 

sandalyeyi sağlam mı diye test etmek istemişler. Buna sevinen maymun sandalyesini alıp 

gelmiş, üstüne oturmuştu ki tam o sırada sandalye devrilmiş ve maymunda yere düşmüş. Bu 

olanlara etrafındakileri gülmeye başlamış. O sırada tilki de ordaymış ve kahkahalarla gülmüş. 

Sanki ilk kez sandalyeyi görmüş gibi:  

- Böyle sandalye mi yapılır? Ahmak mısın sen?! Baltayı getir de, tilki abinin 

sandalye yapışını gör!  

Baltayı alan tilki, yanlış yerleştirilen ayaklarını düzeltmiş sonra da üstüne oturmuş ve 

ne kadar becerikli olduğunu anlatmaya başlamış.  

Bir kenarda duran maymun içinden “Bu çok bilmiş tilki, başından beri sandalye 

ayaklarının yanlış yerleştirildiğini bildiği halde acaba neden bana söylemedi?” diye içinden 

geçirmiş. O günden sonra maymun her işinde ince eleyip sık dokumuş. 
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Küçük dostlarım! Bizler de arkadaşlarımıza yardım etmeli, eksiklikleri samimi ve 

nazik bir şekilde söylemeli ve beraber öğrenerek birbirimize destek olmalıyız. Tıpkı hilekâr 

tilki gibi dostlarımıza köstek değil destek olalım! 

Ablimit Mehemmed 

 

3.10. 

Sazende Karga 

Ormanın birinde çok çeşitli hayvanlar bir arada yaşarmış. Onların içinde en usta 

sazende, karga imiş. Hayvanların hiçbir düğünü veya eğlenceleri onsuz olmazmış.  Karga bu 

sayede hep kendini diğer hayvanlardan daha üstün görür olmuş. Gittiği eğlencelerde yiyip-

içip yatar sadece ona yapılan övgüler hoşuna gittiğinde  bir iki perde saz çalıverirmiş. Bu 

hallerinden sıkılan serçe bir gün kargaya: 

- Arkadaş, seni sevip sayıyoruz. Peki senin hiç şöyle güzel bir saz çaldığını 

göremeyecek miyiz?,demiş. Bu sözler kargayı öfkelendirmiş. Kanatlarını gererek kocaman 

açmış ve söze girmiş:  

- Senin gönlüne göre çalacak değilim ya! Zaten çalıyorum, hiç çalmıyorum 

sanki? Yoksa ninni söyleyip sizi eğlendirmek yerine hepinizi uyutuyor muyum !  

Herkes karganın sözlerine kırılmış ve o sırada ortaya sincap atlayıp: 

- Bırakalım bunu serçe, karga abimi üzmeyelim şimdi, o olmazsa bizim 

oyun(meşrep) ve eğlencelerimiz güzel olmaz ki. Demiş. 

Karga sincabın sözlerine daha da gaklamış ve “ Sanki bensiz yapabileceksiniz?” diyip 

söylenenlere gücendiğinden oyun yerini terk etmiş. Sincap, serçeyi de tutup gitmekte olan 

kargayı yakalamış. Serçe bu konuşmanın uzamasından dolayı patlayacak gibi olmuş.  

- Karga kardeş, senin maharetli biri olduğunu biz biliyor ve kabul ediyoruz. 

Fakat şunu bil ki müziğinin güzelliği ve çokça dinleyeni sayesinde saygı görmektesin.  

Karga gücenip eğlenceden(eşrepten) ayrılmış. Bu ayrılık sonunda orman tamamen 

sessizliğe bürünmüş. Sincap, serçeye : 
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- Meşhur sazendemiz gitti, artık oyun (meşrep) ve eğlencelerimizi sen kızıştır. 

Demiş.  

Bu sorumluluk serçeye çok ağır gelmiş. Ne yapıp edip saz çalmayı öğrenip  meydanda 

çalmayı dört gözle bekliyormuş. Bu yüzden çalışmalarına daha bir ağırlık vermiş. Bunlar 

olurken karga evinde, hayvanların  gelip geri dönmesi için ona yalvarmalarını beklemiş. 

Lakin, günler geçip gittiği halde karganın evine kimse uğramıyormuş. Artık karga 

beklemekten sıkıldığında sazını alıp çalmaya başlamış. Fakat ne dinleyen ne de öven 

olduğundan hemen sıkılıp sazı çalmayı bırakmış.  

Bir gün karga evde sıkıldığında boş boş otururken sincap evine gelmiş. Onu akşama 

yapılacak olan eğlenceye(meşrebe) davet etmiş. Karga iseyine kibrinden: 

- Gitmem, demiş.  

Sincap: 

- Gel karga kardeş, zaten sıkılmışşsındır,  çalmasan dahi gelip bizle beraber otur 

ama tabi saz çalasan çok güzel olur. Bunları söyleyip gitmiş. 

Karga, sincap gittikten sonra: 

- Belli ki onlar da müziğimi çok özlemiş. En iyisi ben gitmiyeyim, onlar da 

yolumu gözlerken özlemleri artsın, evime ancak birkaç elçi daha gelip ısrar ederse davete icap 

ederim. Böylece gittiğimde hepsi bana olan saygılarından  ayağa kalkarlar…. Diye düşünmüş.  

Karga kendini beğenmiş bir halde elçileri ha geliyor ha geldi diye beklemiş. Fakat hiç 

kimse gelmemiş. Sonunda karga, elçilerin gelmeyeceğini anlayınca (meşrep) eğlenceye 

gitmeye karar vermiş. Geldiğinda herkes serçenin çaldığı müzikle dans ediyormuş. Bu 

manzara karşısında karga donup kalmış. Dansın sona ermesiyle sofra kurulmaya başlanmış. 

Herkes köşede duran kargayı görüp masalarına davet etmişler. Serçe de ona kendi yerini 

vermiş. Karga içinde:  

Başımın belası fena da çalmıyormuş. Acaba ne zamandan beri öğreniyor çalmayı? 

Lakin benle arasındaki fark büyük, onunla yarışsak da asıl sazendenin kim olduğunu herkese 

göstersem mi?,diye geçirmiş içinden. Yemekten sonra karga eline sazı alıp çalmış. Herkes 

sessizleşip pür dikkat onu dinlemeye başlamış. Fakat karga hangi perdeden çalsa elleri 
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hamladığından bazen yanlış notalara basarak alakasız garip sesleri çıkartıyormuş. Karga 

kendine çok güvendiğinden  herkesin ona gelip  yalvarmasını evinde beklerken alıştırma 

yapmayı bıraktığı için serçe ile yarışma fikrinden vazgeçmiş. Karga, çalamadığını anladığında 

sazı serçeye teslim etmiş. Serçe dinleyenlerin hep içini ferahlatan, gönüllerini eğlendiren 

şarkıları çalmış. Böylece herkes eğlenceye geri dönmüş ve  bu sırada karga kötü çalışından 

utanıp uzaklaşmak için bir hava alıp geleceğim diyerek kaçmış. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4.Ortak Kelimeler 

 

Tablo 1 

 

Türkiye Türkçesi Yeni Uygurca Anlamı 

(i)Adam Adәm İnsan ve insanlık 

(i)Ak Aқ  Kar, süt vb.nin rengi. 

(i)Açlık Aqliқ  Aç olma durumu. 

(sıf)Ahmak A/Әhmәқ Aklını gereği gibi 

kullanamayan, bön, budala, 

aptal 

(sıf)Akıllı Әқilliқ Gerçeği iyi gören ve ona 

göre davranan . 

(i)Av Ow Karada, denizde, gölde veya 

akarsularda evcil olmayan 

hayvanları vurma veya 

yakalama işi, şikâr 

(i)Ay Ay  Yılın on iki bölümünden her 

biri. 

(i)Bahar Baԧar   İlkbahar, dört mevsimden 

biri. 

(i)Balık  Beliқ Suda yaşayan ve solungaçla 

nefes alan ve yumurtadan 
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üreyen hayvanların genel 

adı. 

 

(i)Baş  Bax Vücudun üst veya önünde 

bulunan bölüm. 

(f)Başla- Baxla- Bir işe girişmek 

(sıf)Biçare  Biqare (sf) Çaresiz. 

(i)Bir  Bir Sayıların ilki. 

 

(i)Cevap Jawap Bir soruya, bir isteğe, bir 

söz, bir davranış veya yazıya 

verilen karşılık, yanıt 

(i)Dağ Taƣ Yer kabuğunun çıkıntılı, 

yüksek, eğimli yamaçlarıyla 

çevresine hâkim ve oldukça 

geniş bir alana yayılan 

bölümü 

(f)De- Di- Söz söylemek 

(i)Derya  Derya Deniz, ırmak 

(i)Dil Til Tat alma organı 

(sıf)Doğru Toƣra Gerçek, yalan olmayan 

(i)Dost  Dost İyi anlaşılan kimse, düşman 

karşıtı 

(i)Dört Tөt Bu sayıyı gösteren 4 ve IV 

rakamlarının adı 
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(f)Dur- Tur- Hareketsiz durumda olmak 

(z)En Әng Sıfatların başına üstünlük 

anlamını katan kelime 

(sıf)Ertesi Әtisi Bir günün, haftanın, ayın 

mevsimin, yılın ardından 

gelen ferdası. 

(i)Gece  Keqә Gün ağarıncaya kadar geçen 

süre 

 

(i)Gönül Kөngül Sevgi, istek, düşünüş, anma, 

hatır vb. kalpte oluşan 

duyguların kaynağı 

(i)Göz Kөz Görme organı 

(i)Güç Küq Fizik, düşünce ve ahlak 

yönünden bir etki yapabilme 

veya bir etkiye direnebilme 

yeteneği, kuvvet 

(f)Gül- Kül- İnsan, hoşuna veya tuhafına 

giden olaylar, durumlar 

karşısında, genellikle sesli 

bir biçimde duygusunu açığa 

vurmak: 

(i)Gümüş Kümüş Atom numarası 47, parlak 

beyaz renkte, kolay işlenir 

ve tel durumuna gelebilen 

element (simgesi Ag) 

(i)Gün  Kün Dünyanın kendi ekseni 

etrafında bir kez dönmesiyle 
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geçen süre. 

(i)Gündüz  Kündüz Günün sabahtan akşama 

kadar olan aydınlık bölümü. 

(sıf)Hayran Ңәyran Çok beğenen, hayranlık 

duyan (kimse) 

(i)Horoz Horaz Tavukgillerden, tavuğun 

erkeği olan kümes hayvanı. 

(e)İçin Üqün Amacıyla, 

maksadıyla 

(i)İki İkki Bu sayıyı gösteren 2 

ve II rakamlarının adı. 

(i)İpek Yipek İpek böceği kozaları 

çözülerek çıkarılan ve 

dokumacılıkta kullanılan 

çok ince, esnek ve parlak tel 

(i)İş İx Bir sonuç elde etmek, 

herhangi bir şey ortaya 

koymak için güç harcayarak 

yapılan etkinlik, çalışma 

(i)İt İt Köpek 

Kabul et- Қobul қil- Onaylamak 

Kaçıp git- Қeqip ket- Kimseye bildirmeden 

bulunduğu yerden ayrılmak 

(i)Karga Қaƣa Kargagillerden, kanatları 

geniş, tüyleri kara renkte, 

tarla ve bahçelere çok zarar 

veren kuş 
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(i)Kanat Қanat Kuşlarda ve böceklerde 

uçmayı sağlayan organ 

(sıf)Kısa Қisқa Boyu, uzunluğu az olan, 

uzun karşıtı 

(i)Kol Қol İnsan vücudunda omuz 

başından parmak uçlarına 

kadar uzanan bölüm. 

(i)Koza Ƣoza İçinde tohum veya krizalit 

bulunan korunak, kozalak 

(i)Kulak Қulaқ Başın her iki yanında 

bulunan işitme organı 

(sıf)Kurak Қuruқ Yağışsız (hava, mevsim, yıl) 

(i)Kuş Қux Yumurtlayanomurgalılardan, 

akciğerli, sıcakkanlı, vücudu 

tüylerle örtülü, gagalı, iki 

ayaklı, iki kanatlı uçucu 

hayvanların ortak adı. 

(i) Kuvvet Қuwwet Fiziksel güç, takat 

(sıf)Küçük Kiqik Boyutları, 

benzerlerininkinden daha 

ufak olan, mikro, büyük 

karşıtı 

(sıf)Meşhur Mexԧur Ünlü, tanınmış, herkesçe 

bilinen, angın (kimse) 

(i)Mucize Mөjize İnsanları hayran bırakan, 

tabiatüstü sayılan olay. 

(i)Müzik Muzika Birtakım duygu ve 
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düşünceleri belli kurallar 

çerçevesinde uyumlu 

seslerle anlatma sanatı, 

musiki 

(i)Oğlu Oƣli Erkek evlat, mahdum: 

(f)Ol- Bol- Meydana gelmek 

 

(zmr)Onlar Ular O şahıs zamirinin çokluk 

biçimi. 

(i)Orman Orman Ağaçlarla örtülü geniş alan 

(f)Oyna- Oyna- Vakit geçirme, eğlenme, 

oyalanma vb. amaçlarla bir 

şeyle uğraşmak 

(i)Öküz Ңөküz Çift sürmekte, kağnı 

çekmekte kullanılan, etinden 

yararlanılan, iğdiş edilmiş 

erkek sığır 

(i)Ördek Өdәk Perde ayaklılardan, evcil ve 

yabani türleri bulunan su 

kuşu, badi, badik 

(i)Padişah Padixa Osmanlı Devleti'nde devlet 

başkanına verilen unvan, 

hükümdar, sultan. 

 

(i)Pazar Bazar Satıcıların belirli günlerde 

mallarını satışa çıkardıkları 
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yer. 

Razı ol- Razi bol- Uygun bulmak, beğenmek, 

benimsemek, istemek, kabul 

etmek: 

(i)Renk Reng Cisimler tarafından 

yansılanan ışığın gözde 

oluşturduğu duyum 

(i)Sandık Sanduқ İçine çeşitli şeyler konulan, 

tahtadan yapılmış, kapaklı 

ev eşyası: 

(i)Sazende Sazәndә Sazcı 

(i)Sen Sen Teklik ikinci kişiyi gösteren 

söz. 

(i)Şehir Xeher Nüfusunun çoğu ticaret, 

sanayi, hizmet veya 

yönetimle ilgili işlerle 

uğraşan, genellikle tarımsal 

etkinliklerin olmadığı 

yerleşim alanı, kent, site. 

(f)Silk- Silk- Üstündeki şeyleri düşürmek 

veya temizlemek için bir 

şeyi kuvvetle sallamak, 

sarsmak. 

(i)Taç Taj  Soyluluk, iktidar, güç veya 

hükümdarlık sembolü olarak 

başa giyilen, değerli taşlarla 

süslü başlık. 

(i)Taş Tax Kimyasal veya fiziksel 
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durumu değişiklikler 

gösteren, rengini içindeki 

maden, tuz ve oksitlerden 

alan sert ve katı madde. 

(sıf)Tecrübesiz Tәjribisiz Tecrübesi olmayan. 

(i)Tilki  Tülkә Köpekgillerden, ırklarına 

göre çeşitli renklerde olan, 

ağız ve burnu uzun ve sivri, 

kümes hayvanlarına zarar 

veren, kürkü beğenilen bir 

tür memeli 

(f)Tut- Tut- Elde bulundurmak, ele 

almak. 

(i)Uyku Uyқu Dış uyaranlara karşı bilincin, 

bütünüyle veya bir 

bölümünün yittiği, tepki 

gücünün zayıfladığı ve her 

türlü etkinliğin büyük ölçüde 

azaldığı dinlenme durumu. 

(i)Üç Üq Bu sayıyı gösteren 3 ve III 

rakamlarının adı. 

(f)Yalvar- Yalwur- Birinden ısrarlı bir biçimde, 

kendine acındıracak sözlerle, 

saygılı bir biçimde bir şey 

istemek: 

(i)Yardım Yәrdim Kendi gücünü ve 

imkânlarını başka birinin 

iyiliği için kullanma, 

muavenet. 
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(f)Yaşa- Yaxa- Canlılığını, hayatını 

sürdürmek. 

(i)Yıl Yil On iki aylık dönem. 

(i)Yol Yol Karada, havada, suda bir 

yerden bir yere gitmek için 

aşılan uzaklık, tarik. 

(v)Ver- Bәr- Üzerinde, elinde veya 

yakınında olan bir şeyi 

birisine eriştirmek, iletmek.  

 

 

 

SONUÇ 

Masallar, gerçek hayattaki imkansızlıklara rağmen her şeyin mümkün olduğu 

karamanların  bazen devlerle mücadele ederken, bazen de sihirli bir kolye ile ejderhaları 

mağlup ettiği, bir büyü ile dünyalara sahip olduğu bir anlatı türüdür. Bu muhayyel 

hadiseleri aktaran masal, toplumdaki çatışma ve sorunları da ele alarak gerçek ile hayal 

dünyalarını iç içe geçirir. Bu birbiriyle bütünleşen yeni dünya, dinleyici veya okurun 

hayattan beklentilerini umutla doldurmaktadır. Masalın bu cazibesi masalların günümüze 

kadar sözlü daha sonra yazılı bir şekilde gelebilmesini sağlamıştır.   

Uygur halk edebiyatında geniş bir yer kaplayan masallar üzerinde çok sayıda 

araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri olan, bu çalışma Eğri Dalın Kaderi/Eğri 

Şahning Tekdiri  adlı eserindeki sadece hayvan masalları metinlerini ilk önce 

transkripsiyonu yapılıp daha sonra metinler Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. En sonunda 

metinler karşılaştırılarak iki dilde de ortak olan kelimeler tespit edilerek tablo şeklinde 

gösterilmiştir. Bu çalışmanın Türk Halk edebiyatındaki masal türü ile Uygur masallarının 

tanımı ve özellikleri açıklandıktan sonra metinler incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

Türkiye Türkçesi ile Yeni Uygur Türkçesinde ortak toplam doksan bir tane isim, sıfat, fiil 
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ve zamir  kelimeler tespit edilmiştir.  Bu sözcükler içerisinde, otuz üç tanesi aynı ses ve 

telaffuza, diğer geriye kalan kelimeler ise t>d, k>g seslerine dönüşümünden ve bazı 

seslerin Türkiye Türkçesinde karşılığının bulunmamasından dolayı söyleniş bakımından 

farklı olsa da aynı anlamı taşımaktadır.  

Egri Şahning Tekdiri adlı eserinden aktarılan hayvanlarlarla ilgili masalların 

derleme olmaları sebebiyle anlatılar Sinek ile İpek Böceği gibi yarım kalmış, Şapşal Ayı 

metninde olduğu gibi ne giriş formeli ne de bitiş formeli görülmektedir. Bu sebeple 

aktarılan metinler belirgin masal özelliklerini taşımamaktadır. Kedi ile Köpek adlı 

masalında nankör olarak tanımladığımız kedi, bu metinde  sadakat ve aklın, köpek ise 

ihanet ve kıskançlığın temsilcisi olmuş, buna ek olarak hayvanların insanın yardımcısı ve 

dostu olduğu fikri de hayvanların sihirli kolyeyi bulmaya kahraman çocuğa yardım 

etmeleri vasıtasıyla yansıtılmıştır.  Hayvanlar metinler içerisinde belli düşünce ve 

davranışı yansıtmaktadır. Örneğin: 

 Sinek ve İpek böceği metninde sinek tembellik, ipek böceği ve  Küçük Kırlangıç 

da Bir ders Aldı anlatısının kahramanı kırlangıçta dahil çalışkanlık gibi bir meziyetin 

temsilcisidir. Şapşal Ayı masalında ayı saf,  Hüthüt Kuşu Neden Pis Kokulu? adlı eserin 

diğer kahramanı ördek ise çalışkan ve masumiyet gibi değerlerin sembolü durumundadır. 

Sandalye adlı anlatıda tilki hilekârlık ve kibir, Köpek ile Bücür Horoz’da  köpek yine 

ihanet ve vefasızlık, Hüthüt Kuşu Neden Pis Kokulu? adlı masalında da hüthüt kuşu ve 

Sazende Karga’daki karga kahramanı da gösteriş ve kibir gibi kötü davranış ve değer 

ölçütlerinin birer temsilcileri şeklinde ifade edilmiştir. Bu davranışların temsilcileri iki 

toplumda da ortak olmasına rağmen farklılık gösterilmiştir. Türk toplumlarında kurt kutsal 

olarak görüldüğünden kötü sıfat ve davranışlar ona atfedilmediğinden Kurt metninde de 

saf ve hazıra konmayı seven bir kahraman olarak yansıtılmıştır.  

Masallarda  birbirine iki zıt kutupların temsilcileri aralarında çatıştırılmış ama 

sonunda iyilerin mükafatlandırılarak, kötülerin de mağlup olup  bazen de cezalandırılarak, 

çocuklara toplum içerisinde kabul olan ve olmayan değer ve davranışlar öğretilmek 

amaçlanmıştır. Bu amaca en uygun hizmet eden masal türlerinden biri olan hayvan 

masalları, çocukların zekasını ve hayal dünyalarını hem eğlendirici hem de öğretici 

özelliğiyle geliştirir.  
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