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TAKDİM

Masallar, ahlâk ve nasihatlere dayanan kü-
çük hikâyelerdir. Çoğu zaman ders vermeyi ve 
eğlendirmeyi amaçlar. Çocukların eğitiminde 
önemli bir yer tutan masallar, içerisinde hazi-
neler barındırır. Aynı zamanda çocukların ha-
yal dünyalarına zenginlik katar ve onlara ahla-
ki davranış kazandırır. 

Anonim bir edebiyat türü olan masallarda 
genellikle iyilik-kötülük, zenginlik-yoksulluk 
gibi zıtlıkların mücadelesi anlatılır. Masallarda 
inandırma kaygısı yoktur. Bu yüzden masallar-
da kimi zaman gerçek, kimi zaman da hayal 
ürünü ifadelere yer verilir.
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İnsanların ortak değerlerinden meydana ge-
len masallar okura iyiliği öğütler, onları ahlaki 
ve edebi yönden geliştirir. Sözlü edebiyat gele-
neğinin en güzel misallerindendir. Nesilden 
nesle yayılarak asırlardan beri süregelmiş 
önemli bir türdür. 

Toplumun kültür, tarih, örf, adet ve gelenek-
lerini yeni nesillere aktarır. Bu bakımdan ma-
sal, insanların sıkıntılarını ve dertlerini anlat-
mak için başvurduğu yollardan biri olmuştur.

Elinizdeki kitapta bulunan masallar, 1927 yı-
lında İstanbul’da Akşam Matbaası’nda basılan 
“Fili ve Balina Balığını Aldatan Tavşanın Hikâ-
yesi ile Yirmi Beş Güzel Hikâyeler” isimli eser-
den itina ile seçilerek hazırlandı. Bazı masalla-
rın daha iyi anlaşılması için küçük düzenlemeler 
yapıldı ve dönemin özelliklerine ait tabirler dip-
notlarla izah edildi. Okurlarımıza faydalı olması 
temennisiyle...

Yasin ODABAŞI
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Balina ile Filin Ortaklığı

Bir gün tavşan, kumsalda geziyordu. O esna-
da balina ile filin kafa kafaya verip bir şeyler ko-
nuştuklarını gördü. Hemen yere eğilerek ne 
söylediklerini işitmek için kulak kabarttı. Bali-
na:

- Fil kardeş, sen yeryüzündeki hayvanların en 
büyüğüsün. Ben de denizdekilerin en büyüğü-
yüm. Eğer biz güçlerimizi birleştirirsek dünya-
da ne kadar hayvan varsa hepsine hükmedebili-
riz. Her yerde bizim sözümüz geçer. 

Fil, balinanın bu teklifine şöyle cevap verdi:
- Pekâlâ! Balina kardeş, bu benim işime gelir. 

Bu işi yapalım.




