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“Masallar eski menk›belerle üstûrelerin (efsanelerin, mitlerin) bakiyeleri olup
anonim bir hüviyete sahiptirler.”1 Bu mahsuller, insano¤lunun yarat›l›fl›yla birlikte
ortaya ç›k›p günümüze kadar ulaflan sözlü
halk ürünleri aras›nda önemli bir yer tutar. Masallar, di¤er halk edebiyat› ürünleri gibi a¤›zdan a¤›za, dilden dile ve nesilden nesile sözlü olarak anlat›l›rken ilk sahibi unutulmufl ve halk›n ortak mal› olmufltur.
Masallar›n, sadece hofl vakit geçirilmesi veya bofl vakitlerin de¤erlendirilmesi
gayesiyle anlat›lmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bunlar›n as›l amac›n›n, insanlar›n örf,
âdet ve inanç flekillerini yaflatmak ve özellikle çocuklar› e¤itmek oldu¤unu söyleyebiliriz.
Çocuklar için bir e¤lence konusu olan,
adalet, do¤ruluk, iyilik, güzellik konular›n›
ön plânda tutan masallar, gençler ve yetiflkin insanlar için de terbiye edici bir özelli¤e sahiptir. K›sacas› masallar efsane ve
destanlar gibi, milletin temel de¤erlerini
oluflturan hasletleri ihtiva eden son derecede önemli e¤itici ve ö¤retici bir rol üstlenmifllerdir.
Masallar, ait oldu¤u milletin veya yerin co¤rafî yap›s›ndan iklimine, halk›n geçim kayna¤›ndan, din, dil, üslûp ve ahlâkî
özelliklerine kadar bütün kültür de¤erlerini aksettirirler. Meselâ, masallarda, ad
verme, do¤um, evlenme, dü¤ün, kurban,
ölüm, yas merasimleri ve çeflitli hastal›klardan kurtulma gibi insan hayat›yla çok
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yak›ndan ilgili olaylara her zaman rastlamak mümkündür.
‹nsan hayat›nda do¤um öncesinden
ölüm ve sonras›na kadar geliflen olaylar›
ihtiva eden sözlü edebî türler içerisinde yer
alan masal›, zaman›n roman› veya hikâyesi olarak de¤erlendirmek mümkün olabilir.
Çünkü, insanlar masallara hakikî hayatta
yaflad›klar› olaylara ilâveten birtak›m hayallerini, duygu ve düflüncelerini de katarlar. Bunun için insano¤lunun, gerçek hayat›yla, hayallerinin birlefltirildi¤i masallarda ola¤an olaylarla, ola¤anüstü olaylar yan
yana birer gerçek olaym›fl gibi anlat›l›r.
Masallar, çocuk terbiyesi, al›nmas›
gereken ahlâkî dersler, çocuk geliflimi ve
kültürü bak›m›ndan çok önemlidirler. Ancak, bunlar›n büyükler için büyük bir pedagojik de¤er tafl›d›¤›n› söylemek zordur.2
Masallar›m›zda adak adama, ada¤›n› yerine getirmeyene ceza verme, dua etme, dervifl, hoca ve H›z›r ‹lyas’tan yard›m görme
gibi konulara da s›k s›k rastlamaktay›z.3
Masallar, çocuk e¤itimi, sosyal hayat›n ifllenifli, problemlerin an›nda giderilmesi, din adamlar›na sayg› gösterilmesi ve
halk hekimli¤inin anlat›lmas› gibi konular
bak›m›ndan önem arz ederler.4 Masallar
anlat›ld›¤› zaman bir taraftan insanlar› e¤lendirmekte di¤er taraftanda da ahlâk,
din, sosyoloji ve sa¤l›k gibi çeflitli sahalarda e¤itmekte ve onlara çeflitli bilgiler vermektedir.
Buraya kadar masallar›n e¤itimde oynad›¤› rol üzerindeki baz› görüfl ve düflüncelere de¤indik. Bu k›sa bilgilerden sonra
Umay Günay’›n Elaz›¤ il merkezinden derleyip tahlil ve tasnifini yapt›¤› 70 masalda
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tesbit etti¤imiz dinî inanç, dua ve halk hekimli¤i flekillerine göz atabiliriz.5
A. Dua:
Önce 70 Elaz›¤ masal›nda tespit etti¤imiz ve günümüzde de halk aras›nda yayg›n olarak yaflayan dinî inanç ve dualarla
ilgili hususlar› sunmaya çal›flaca¤›z.
“Bir Kolu Gümüfl Bir Kolu Alt›n Kad›n” adl› masalda, kollar› kesilen kad›n duayla iyileflir. Burada kocas› taraf›ndan kollar› kesilen kad›n›n Allah’a dua etmesi neticesinde bir kolu gümüfl, bir kolu alt›n
olur.6
“Ay› Kula¤›” ad›n› tafl›yan masalda,
arkadafllar›n›n ihanetine u¤rayan Ay› Kula¤›, niflanl›s›n›n kendisine ö¤retti¤i duay›
okuyarak zor durumda kald›¤› kuyudan
kurtulur.7 Yine, “Hay›rs›z K›z” masal›nda
k›z› olmayan padiflah, Allah’a dua eder ve
bir k›z sahibi olur.8
“S›çan Çocuk” masal›nda da dua ile
çocuk sahibi olma vard›r. Çocuksuz bir kar›-koca Allah’a dua ederek çocuk sahibi
olur.9 “Gülükân” ad›n› tafl›yan masalda,
Gülükân namaz k›l›p Allah’a dua eder ve
murad›na erer.10
“Yaban Teze¤i” adl› masalda da dua
ile arzu ve iste¤ine kavuflma söz konusudur. Bir ihtiyar, kendisine yiyecek veren
k›za, “‹nfla’Allah Sultan Han›m olursun.”
diye dua etti¤i için, k›z memleketin beyi ile
evlenir.11
“Dünya Güzeli” ad›n› tafl›yan masalda
yine bir hocan›n duas›yla dirilme söz konusudur; Terzi, marangozun tahtadan yapt›¤›
bir insana elbise diker. Hoca da ona ruh
vermesi için arkadafllar›yla namaz k›lar ve
Allah’a dua eder. Neticede hocan›n duas›yla tahta canlan›r.12
Elaz›¤ masallar›nda dervifllerin veya
ihtiyar kiflilerin masal kahramanlar›na
muska yazmas› veya elma verip yedirmesi
neticesinde çocuk sahibi olma, murad›na
erme ve zor durumdan kurtulma gibi hususlara da rastlamaktay›z.
“Üç Nar” ad›ndaki masalda, çocu¤u
olmayan padiflaha bir dervifl suda ezip içmesi için bir kâ¤›t (muska) verir. Bunun
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neticesinde padiflah›n bir erkek çocu¤u
olur.13 “Arif Yusuf” adl› masalda ise, padiflah, Arif Yusuf’un yazd›¤› muska sayesinde zafer kazan›r.14
“fiah ‹smâil” ad›n› tafl›yan masalda
bir dervifl, çocu¤u olmayan bir padiflaha yedirdi¤i elma neticesinde do¤an çocu¤a ve
at›na “Arkandan gelen yetiflmesin, önünden giden kurtulmas›n” diye dua eder.
Bundan dolay› çocu¤a kimse yetiflemez ve
elinden kimse kurtulamaz.15
Masallar›m›zda duan›n yan›nda beddua da vard›r. “Kül Eflek” masal›nda, haks›zl›¤a u¤rayan bir k›z, kardefline; “Aya¤›na y›lan kemi¤i bats›n, benim elim de¤medikçe ç›kmas›n.” fleklinde beddua eder.
Bedduas› kabul edilir. Günün birinde kardeflini aya¤› yaral› olarak gören k›z, kardeflinin aya¤›ndaki y›lan kemi¤ini ç›kartarak
iyilefltirir.16
Türk masallar›nda dervifllerin, H›z›r’›n, aksakall› ihtiyarlar›n da çok önemli
bir yer tuttu¤u görülür. Bunlar›n dualar›
sayesinde Allah, masal kahraman›na ola¤anüstü özellikler bahfleder. Ayr›ca, dervifl,
H›z›r ve aksakall› ihtiyarlar halk aras›nda
Allah’›n birer elçisi gibi kabul edilirler. Onlar, Allah’›n kudretiyle yap›lacak ifllerin olmas›nda birer vesile olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Masallar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unda gördü¤ümüz dinî yollarla, duayla
iyileflme, murad›na erme ve zor bir durumdan kurtulma gibi hususlara halk aras›nda
bugün bile, rastlamak mümkündür. Nitekim, yayg›n olan inan›fla göre evliya türbelerine, yat›rlar›na adak adayarak veya bizzat ziyaret ederek iyileflme, dua okutma,
muska yazd›rma, çocuk sahibi olma, yaflamayan çocuklar›n› yaflatma, hastal›ktan
veya zor durumdan kurtulma, ya¤mur duas› gibi âdetler halk aras›nda halen yaflamaktad›r.
B. Halk Hekimli¤i:
Hemen hemen bütün masallarda görülen halk hekimli¤inin çeflitli flekilleriyle
tedavi olma veya iyileflme Elaz›¤ masallar›nda da görülmektedir. fiimdi Elaz›¤ Ma-
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sallar›nda tesbit edebildi¤imiz halk hekimli¤iyle ilgili hususlar› belirtmeye çal›flal›m.
Hemen ifade edelim ki 70 masaldan
dört tanesinde halk hekimli¤iyle ilgili hususlara rastlad›k. Halk aras›nda kocakar›
ilâc› olarak bilinen ve tabiattaki çeflitli bitkilerden yap›lan ilâçlarla tedavi flekilleriyle, masallar›m›zdaki tedavi flekilleri aras›nda da çeflitli benzerlikler vard›r. Meselâ,
“Ateflkâr O¤lan” adl› masalda, Ateflkâr O¤lan’›n parçalayarak öldürdü¤ü çocu¤u diriltmek için; “Filânca a¤açtan yedi çubuk
kesin, filânca da¤daki ottan getirip burnuna tütün, o çubuklarla da her yerine birer
tane vurun. On befl yafl›nda bir delikanl›
olur, kalkar.” diyen bir kuflun tavsiyesine
uyan üç bacanak, kuflun dediklerini aynen
yerine getirdiklerinde parçalanan çocuk
canlan›r.17
Günümüzde halk taraf›ndan flifa verici olarak bilinen çeflitli çamur ve su kapl›calar›ndan istifade edilerek tedavi olma flekilleriyle, masal›m›zdaki tedavi flekilleri
aras›nda da birtak›m benzerlikler vard›r.
Meselâ, “fiah ‹smâil” masal›nda bir bitkinin; “Hay›rs›z K›z” masal›nda ise ceylân
sütünün padiflah›n gözünü iyilefltirdi¤ini
görmekteyiz.
“fiah ‹smâil” adl› masalda halk hekimli¤iyle ilgili iki husus göze çarpmaktad›r. Bunlardan birincisi fludur: “fiah ‹smâil” ad›n› tafl›yan masalda bir dervifl çocuk
isteyen bir padiflaha iki elma verir. Bu elmalardan birisini efliyle birlikte yemesini,
di¤erini de at›na yedirmesini ve bu suretle
do¤acak olan çocu¤a kendisinin isim verece¤ini söyler. Dervifl, do¤an çocu¤a fiah ‹smail ad›n› verir.18
‹kincisinde ise, kufllar, fiah ‹smâil’in
gözlerini iyilefltirecek otu gösterirler. Çingeneler, gözleri ç›kart›larak bir kuyuya at›lan fiah ‹smail’i kuyudan ç›kar›rlar. ‹ki
kufl gelip yan›na b›rakt›klar› yapraklar›
gözüne sürerse, gözlerinin iyileflece¤ini
söylerler. Kufllar›n dedi¤ini yapan fiah ‹smâil’in gözleri iyileflir.19
Masallar›m›zda, elde edilmesi çok zor
olan süt de çeflitli hastal›klar› tedavi etme
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yollar›ndan birisi olarak karfl›m›za ç›kar.
“Hay›rs›z K›z” adl› masalda, k›z› Kelo¤lan’la evlendi¤inden dolay› çok a¤layan padiflah›n gözü kör olur. Doktorlar gözünün
iyi olmas› için ceylân sütü tavsiye ederler.
Kelo¤lan’›n bulup getirdi¤i ceylân sütü padiflah›n gözlerini iyi eder.20
“Gül Sinan’a Ne Yapt›, Sinan Gülü ‹ncitti” ad›ndaki masalda, bir dervifl çocu¤a
at›yla birlikte yemeleri için macuna benzer
bir yem verir. Bu macun sayesinde çocuk
birçok zorluklardan kurtulur.21
Masallar›m›zda, çeflitli hastal›klar›
tedavi etme yollar›ndan birisi olarak karfl›m›za ç›kan sütün günümüzde de birçok
hastal›klara iyi geldi¤i ve birtak›m endüstriyel sahalarda kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Dervifl veya aksakall› ihtiyarlar›n
yard›mlar›yla ola¤anüstü vas›flar kazanan
masal kahramanlar›n›n durumuna benzer
flekiller günümüzde de yaflat›lmaktad›r.
Bugün, insanlar ak›l hastal›¤›, romatizma,
sar›l›k, s›tma, k›r›k, ç›k›k, difl ve yara gibi
çeflitli hastal›klar› iyilefltirmek gayesiyle
birçok tedbirlere baflvurmakta ve çare aramaktad›rlar. Demek oluyor ki masallar, çeflitli sahalarda oldu¤u gibi hekimlik sahas›nda da dolayl› yollarla olsa bile, insanlara faydal› bilgiler aktarmaktad›r.
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