
On dört masaldan oluşan kitapta yazar, Anadolu masallarından 
ve sözlü gelenekten besleniyor. Okurun karşısında sanki 
bir masal anlatıcısı varmışçasına o tılsımlı dünyanın içine 
dalabilmesi için masallar belirli bir ritim ve ahenkle yazılmış. 
Okur, sayfalar arasında dolaşırken kâh Keloğlan’ın Kırık 
Leblebisi’nin peşine düşüyor, kâh İbiş ile Değirmenci Memiş’in 
iddasına ortak oluyor, kâh Zümrüdü Anka Kuşu’nun kanadına 
atlıyor. Masal Dolu Anadolu ile Dilsiz Kilim’in dilini çözecek, 
kahkaha otu ile kahkahalar atacak, Alaz Oğlan, Gülkız, 
Derman Nine ile tanışacak, Ayağına Diken Batan Horoz’a çok 
şaşacaksınız. Kırk Yamalı Yorgan içinizi ısıtacak; dev de, ejderha 
da evvel zamandan, kalbur samandan kapınızı çalacak.

Masal Dolu Anadolu
Çocukları yurdumuzun zengin sözlü anlatı geleneğiyle buluşturan,  

masallar üzerinden kültürel ve insani değerlerle tanıştıran  
şiirsel bir kitap.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Anadolu’nun zengin sözlü 
anlatı geleneğini, kültürünü, 
Kaf Dağı’nın ardındaki nice 
masal kahramanını gün 
yüzüne çıkararak çocuklarla 
tanıştırıyor.

• Masallar dil gelişimi,  
sosyalleşme, kendini 
gerçekleştirme, iyi-kötü, 
hak-adalet olgularını 
anlamlandırma, toplumun 
değer yargılarıyla 
bütünleşme, kültür aktarımı 
gibi konularda katkı sağlıyor.

• Düş dünyasında 
gezinmekten hoşlanan her 
yaştan okura hitap ediyor.

1. Sizce masalların işlevi ne olabilir? 
İnsanlar neden masal anlatma ve 
dinleme ihtiyacı duyar? 

2. Masallar nesilden nesile nasıl 
aktarılır? Masal anlatırken nelere dikkat 
etmek gerekir?

3. Masallar kimin üretimidir? 
Günümüzde hâlâ masal üretiliyor mu?

4. Masallar yalnızca çocuklar için 
midir? 

5. Masalların temel özellikleri nelerdir? 
Diğer anlatılardan hangi yönleriyle 
ayrılırlar?

6. Masallar kültürlere göre değişir mi 
yoksa evrensel midir? Masallar bir 
kültüre dair neleri gösterir?

1. Siz de ailenizdeki ya da çevrenizdeki 
büyüklerden bir Anadolu masalı 
derleyerek sınıfta arkadaşlarınıza 
anlatın.

2. Kendiniz bir masal yazmayı deneyin 
ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Farklı kültürlere ait masal 
geleneklerini araştırıp Anadolu 
masallarıyla karşılaştırın. Ortak 
özellikleri ve farklılıkları, ilginç 
örnekleri sınıfta anlatmak üzere bir 
sunum hazırlayın.

4. En sevdiğiniz, unutamadığınız masal 
hangisi? Bu masalı neden sevdiğiniz 
hakkında bir yazı yazın. 

5. Etkilendiğiniz masallardan birini 
hayal gücünüzden yararlanarak 
resimlendirmeye çalışın. 
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