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MALATYA MASALLARINDA MİTİK VE
ŞAMANİSTİK UNSURLAR
Oğuzhan YETİŞTİ*
Öz: Anonim halk edebiyatõ tŸrlerinden birisi olan masal, masal anlatõcõlarõ tarafõndan nesilden nesile aktarõlmak suretiyle gŸnŸmŸze kadar ulaşmõş edeb” bir tŸrdŸr. Eski bir geçmişe
sahip olan masal tŸrŸ, olağanŸstŸlŸklerle kurulmuş olay šrgŸsŸne dayanõr. Bu olay šrgŸsŸ içerisinde zamanõ ve mek‰nõ belli olmayan bir yerde peri, cin, cadõ, dev, yõlan, bŸyŸ, sihir gibi
unsurlarõn içerisinde yer edinen Keloğlan ve padişah gibi tiplerin maceralarla šrŸlŸ hik‰yesi
anlatõlõr. Masallarõn içerisinde yer alan bu unsurlarõn ardõnda kškleri çok eskiye dayanan mitik
ve şamanistik izlere rastlamak mŸmkŸndŸr. Makaleye konu olan Malatya masallarõnda birçok
mitik ve şamanistik unsur çalõşmamõzda tespit edilmiştir. Makalede, Mehmet YardõmcõÕnõn
ÒMalatya MasallarõÓ adlõ eserinden seçilmiş masal šrnekleriyle bu unsurlar ele alõnacak ve açõklanacaktõr.
Anahtar Kelimeler: Malatya, masal, mitoloji, Şamanizm.
MYTHIC AND SHAMANISTIC ELEMENTS IN MALATYA TALES
Abstract: The fairy tale, one of the anonymous folk literature genres, is a literary genre
that hasreached until our day by storytellers who have passed it down for generations. Having
an old history, the fairy tale genre relies on a plot formed with extraordinarities. In these plots,
stories of characters like Keloğlan or the sultan who take place amongst factors such as fairies,
jinns, witches, giants, snakes, magic and sorcery are told in unknown times and places. It is
possible to come across mythic and shamanistic signs behind these factors in these tales, roots
of which date back to very old times. Many mythic and shamanistic signs were also found in
our study about ÒMalatya MasallarõÓ which is the subject of the article. These factors will be
discussed and explained with the examples of tales taken from ÒMalatya MasallarõÓ by Mehmet
Yardõmcõ in this article.
Key Words: Malatya, tale, mythology, Shamanism.

Giriş
Anonim halk edebiyatõ tŸrlerinden birisi olan masal, masal anlatõcõlarõ tarafõndan nesilden nesile aktarõlmak suretiyle gŸnŸmŸze kadar ulaşmõş edebî
bir tŸrdŸr. Eski bir geçmişe sahip olan masal tŸrŸ, olağanŸstŸlŸklerle kurulmuş olay šrgŸsŸne dayanõr. Bu olay šrgŸsŸ içerisinde zamanõ ve mek‰nõ belli
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olmayan bir yerde peri, cin, cadõ, dev, yõlan, bŸyŸ, sihir gibi unsurlarõn içerisinde yer edinen Keloğlan ve padişah gibi tiplerin maceralarla šrŸlŸ hik‰yesi
anlatõlõr.
Masallarda yer alan bu gibi unsurlarõn TŸrk mitolojisi ve Şamanizm inancõyla benzeşen ve farklõlaşan yšnleri bulunmaktadõr. Mitoloji hakkõnda yapõlan araştõrmalarda mit-masal bağlantõsõ gšrŸlebilmektedir. Mit bilimi anlamõna gelen mitoloji hakkõnda Bilge Seyidoğlu, şu bilgileri vermektedir: ÒMit
kutsal bir hikâyeyi ihtiva eder. İlkel zamanlarda meydana gelmiş olduğuna
inanõlan bir olayõ anlatõr. Mitte her zaman bir yaratma sšz konusudur. Bazõ
şeylerin nasõl meydana geldiğini ve oluştuğunu ele alõr. Gerçekte olan şeyleri
anlatõr. Mitlerdeki karakterler olağanŸstŸ varlõklardõr. Onlarõn ne yaptõklarõ
çok eski zamanlarda ÔBaşlangõçÕ zamanõnda biliniyordu. Mitler bu kahramanlarõn yaratõcõlõklarõnõ gšsterir. Onlarõn kutsal ve olağanüstü oluşlarõnõ açõklar. Kõsaca mitler, çeşitli kutsal, olağanüstü değerleri açõklar.Ó (Seyidoğlu,
2017: 16).
SeyidoğluÕnun tanõmõnda yer alan bazõ ifadeler, masallar için de geçerlidir.
Bu sebeple masal-mit arasõndaki ilişki ve benzerlik Ÿzerine araştõrmacõlar tarafõndan çeşitli gšrŸşler ortaya atõlmõştõr: Karşõlaştõrmalõ Mitoloji bilimini kuran Max MŸller, masal ve mitoloji arasõndaki benzerliğe dikkatleri çekerek
masalõn mitolojiden çõkmõş olacağõnõ ileri sŸrmŸştŸr. Wilhelm Grimm ise, masalõn kaynağõnõ mitlere bağlamõştõr: ÒMasallar eski mitlerin parçalanmõş şekilleridir. Bunlar, ancak içinden çõktõklarõ mitlerin kesin olarak açõklanmasõyla anlaşõlõr.Ó (Sakaoğlu, 2016: 21).
Masal ve mit arasõndaki benzer yšnlere değinen Fuzuli Bayat, dŸşŸncelerini şu şekilde açõklamõştõr: ÒMit ile masal arasõndaki umumi yakõnlõk, her ikisinde de tabiat hadiselerinin, hayvanlar ve eşyalarõn canlõ bir şekilde, insan
gibi tasvir edilmesi ve insan gibi düşŸnŸlmeleridir. Bunun yanõ sõra bir de hem
mitte hem de masalda gšrŸnen belirgin šzellik her ikisinde de akõl almayacak
olağanŸstŸ olaylarõn yer almasõdõr. Şunu šzellikle belirtmek gerekir ki, mitolojide bir olayõ ya da eşyayõ açõklamak için ilk šnce onun kaynağõ izah edilir.”
(Bayat, 2005: 92-93). Mitlerde geçen birçok šzellik masallara da taşõnmõştõr.
Masal metinleri içerisinde yer alan unsurlarõn kaynağõ mitlere dayanmaktadõr.
Masal-mit arasõndaki bağlantõnõn yanõnda masallarda Şamanizm inancõnõn etkileri de gšrŸlmektedir.
TŸrklerin en eski inanç sistemlerinden birisi olan ŞamanizmÕi Ahmet Yaşar Ocak şu şekilde tanõmlamõştõr: ÒŞaman veya Kam adõ verilen ve doğuştan
gelen hususi birtakõm kudretlerle mŸcehhez olan şiddetli bir psikopat kabiliyete ve gŸçlŸ bir kişiliğe sahip bulunan şahsõn etrafõndan dŸğümlenen dinîsihri bir inanç.Ó (Ocak, 2017: 71).
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Şamanizm inancõnda şaman/kamlar olağanüstü güçlere sahiptirler. Ölüp
dirilme, şekil (don) değiştirme, bŸyŸ-sihir yaparak hastalarõ tedavi etme, tabiatõn dilini bilme, kişilere ad verme, gškyŸzŸne uçarak seyahat etme, tabiat
kŸltlerine h‰kim olma gibi birçok unsuru şaman/kam bŸnyesinde barõndõrõr.
ŞamanÕa ait bu šzellikler masallara da taşõnmõştõr.
Masal-Şamanizm ilişkisine değinen Kadriye TŸrkan, şu bilgileri makalesinde aktarmõştõr: Òİnsanoğluna ait masal niteliğindeki en eski yaratmalarõn
anlatõcõlarõ, şaman ya da kam olarak adlandõrõlan din adamlarõdõr. Bu anlatmalar, dinsel ayin ve tšrenlerde belli ritŸeller çerçevesinde, mŸzik eşliğinde
ve šzellikle gece gerçekleştirilen icralardõr.Ó (TŸrkan, 2015: 223). TŸrkan,
masal tŸrŸnŸn fantastik yapõsõnõn ŞamanizmÕe uygun bir zemin hazõrlamõş olduğundan da sšz eder: ÒMasal fantastik yapõsõ, olağanŸstŸ kahramanlarõ ile
sihir ve bŸyŸye yoğun şekilde yer veren bir tŸr olarak, Şamanizm için son derece ideal bir zemin oluşturmuş; ŞamanizmÕin pek çok unsuru masalõn bŸnyesine d‰hil olurken, şamanõn gšrevleri de masal kahramanõna ya da kahramanlarõna aktarõlmõştõr.Ó (TŸrkan, 2015: 223).
Araştõrõcõlarõn da ortaya koyduğu Ÿzere masal tŸrŸnŸn mitoloji ve Şamanizm ile birçok bakõmdan benzer yšnleri bulunmaktadõr. Makalede, Malatya
masallarõnda yer alan unsurlar, TŸrk mitolojisi ve Şamanizm bağlamõnda ele
alõnarak incelenecektir.
Malatya Masallarõnda Mitik ve Şamanistik Unsurlar
1. Aksakallõ İhtiyar, Derviş ve Hõzõr
Din” bir temele dayanan yardõmcõlar olarak karşõmõza çõkan Aksakallõ İhtiyar, Derviş ve Hõzõr tipi İslamiyetin tesiriyle masallarda yer edinmiştir (Günay, 1983: 21). Bu yardõmcõ tipler masallarda masal kahramanõnõn zorlu ve
sõkõntõlõ zamanlarõnda karşõsõna çõkar ve onun sorunlarõnõ genellikle rŸyasõna
girmek suretiyle çšzer. Bir anda masal kahramanõnõn karşõsõna çõktõklarõ gibi
aynõ zamanda işini bitirdiği bir anda ortadan kaybolmalarõ ile de bilinirler.
TanrõÕnõn yeryŸzŸne gšnderdiği bir yardõmcõsõ olarak da dŸşŸnŸlen bu tipler,
masallarõn vazgeçilmez unsurlarõ arasõnda yer alõrlar.
Bahaeddin …gel, İslamiyetÕin tesiriyle masallara giren bu tiplerin aslõnda
İslamiyetÕten šnceki ÒGšk sakallõ, Aksakallõ kocalarÓ a doğru gittiğini belirtir.
Ona gšre Eski TŸrk Kocalarõ, ad değiştirerek Hõzõr adõnõ almõşlardõr (…gel,
1995: 89). Bu ifadeler ile anlaşõlacağõ Ÿzere İslamiyetÕin tesiriyle masallara
giren bu tiplerin kškeni çok eskilere dayanmaktadõr.
Aksakallõ İhtiyar tipi, masallarda kahramanõn rŸyasõna girerek ona elma
verip yemesini sağlayarak çocuk sahibi olmasõnõ gerçekleştirmektedir. Elma,
birçok destan, halk hik‰yesi ve masal gibi tŸrlerde Hõzõr (Pir, Derviş, Veli)
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tarafõndan verilerek ÒzŸrriyet motifiÓ olarak değerlendirilmiş ve neslin devamõnõn sağlanmasõ aşamasõnda kullanõlmõştõr (Şimşek, 2008: 194). AnadoluÕnun h‰l‰ birçok yerinde elmanõn şifa dağõtõcõ šzelliği inanõşlarda yaşamaktadõr. ÒHõzmalõ GŸzelÓ adlõ masalda Aksakallõ bir ihtiyar padişahõn rŸyasõna girmek suretiyle ona bir elma verir:
ÒBir varmõş, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir padişah varmõş. Bu padişahõn hiç çocuklarõ olmamõş. Bir gün ormanda maiyetiyle gezerken yorulmuş.
Bir çõnar ağacõnõn dibine dinlenmek için uzanmõş. Atõnõ da çayõra seplemiş.
Yatar yatmaz uykuya dalan padişah bir rüya görmüş. RŸyasõnda aksakallõ bir
ihtiyar kendisine bir elma vermiş.ÔElmanõn yarõsõnõ sen ye; yarõsõnõ karõna yedir. Kabuğunu da atõna ver. Bir zaman sonra sizin bir oğlunuz olacak, adõnõ
Enver koyun. Atõnõzõn da bir tayõ olacak, onun adõnõ da Kanber koyun.Õdemiş.Ó
(Yardõmcõ, 2012: 125).
Yukarõdaki masalda elma motifinin yanõnda ad verme motifi de gšrŸlmektedir. TŸrk kŸltŸrŸnde ad almanõn çok šnemli bir mevzu olduğu bilinmektedir.
TŸrk destanlarõnda bir kişinin ad alabilmesi için bir kahramanlõk sergilemesi
ve bunun sonucunda bir ada kavuşmasõ sšz konusudur. Dede Korkut ve Oğuz
Kağan destanõnda šrneklerini gšrdŸğŸmŸz ad alma motifinin kaynağõ ŞamanizmÕe kadar uzanmaktadõr. TŸrk geleneğinde ad, insan ruhu olarak gšrŸlmesinden dolayõ kişiye adõ şaman tarafõndan verilirdi. Şaman, zaman içerisinde
yerini Hõzõr, Pir, Evliya ve Aksakal gibi İslami tiplere bõrakmõştõr (Ergun,
1997: 93).
Masallarda yer edinen rŸya motifi, ağaç kŸltŸ ve Aksakallõ İhtiyar tipi birbiriyle ilişkili kavramlardõr. Masalda kahramanõn bir ağacõn altõnda uykuya
dalõp rŸyasõnda Aksakallõ İhtiyarÕõ gšrmesi mitik bir unsurdur. Yukarõdaki
masal parçasõndaki šrnekte de gšrdŸğŸmŸz Ÿzere rŸya gšrme, genellikle ağaç
kŸltŸyle bağlantõlõ olarak ortaya çõkmaktadõr. TŸrk mitolojisinde yer-su ruhlarõ içerisinde değerlendirilen ağaç, canlõ ve ruhu olan bir varlõk olarak kabul
edilmiştir. TŸrkler, Tanrõya ulaşma noktasõnda ağacõ bir aracõ olarak gšrmŸşlerdir. Ayrõca TanrõÕnõn bir yardõmcõsõ olarak Aksakallõ İhtiyar tipi, TŸrk mitolojisindeki eski TŸrk kocalarõ ile bağlantõlõdõr. Aksakallõ İhtiyar, ağaç kŸltŸyle beraber ortaya çõkmaktadõr. ŞamanizmÕde şamanõn çocuksuzluğu giderme ve ad verme gšrevi masallarda İslamiyetÕin etkisiyle yerini Aksakallõ
İhtiyarÕa bõrakmõştõr. Bu şamanistik bir unsur olarak masala da yansõmõştõr.
2. Arap
Arap motifi, TŸrkiye sahasõ masallarõnda šzel adla yer edinmiş olan bir
demondur. Dev ve cin ile benzer bir šzellik gšsteren Arap, masallarda olumlu
ve olumsuz šzelliklere sahiptir (Sarpkaya, 2017: 137).
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Masallarda yer edinen Arap tipi ile ilgili Umay Günay, makalesinde şu tespitlerde bulunmuştur: “Siyah derili ve çok korkunç olarak anlatõlan bu karakter masallarda isimleri belirsiz tipler için šldŸrŸcŸ bir dŸşman olduğu hâlde
bizim masal kahramanlarõmõzõn zek‰larõ sayesinde onlarõn yardõmcõsõdõrlar.
Bu karakter bir yardõmcõdan ziyade, masal kahramanlarõnõn ihtiyacõ olan şeyleri temin eden vericiler olarak karşõmõza çõkarlar.” (Günay, 1983: 33).
ÒAkõllõ ŞehzadeÓ adlõ masalda Arap, olumlu özelliği ile yer almõştõr. Şehzade,
sihirli sinisinin çalõndõğõnõ fark edince Araplardan yardõm ister:
“Sofranõn çalõndõğõnõ fark edince aklõna yŸzŸk gelmiş. YŸzŸğŸ yalamasõyla
birlikte iki Arap çõkagelmiş. El pençe divan durup, ÔEmriniz, sultanõm.Õ demişler. Şehzade, ÔSihirli siniyi geri isterim.Õ demiş. Gšz açõp kapayõncaya kadar sini şehzadenin šnŸne gelmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 123).
Araplarõn bir diğer özelliği ise eylemleri ile dŸzeni bozmak ve kişiye zarar
vermek Ÿzerinedir. Mitik tasavvurlarda demonlarõn insanlara saldõrmasõ šzelliği masallarda ArapÕta gšrŸlŸr (Sarpkaya, 2017: 143). Ò†ç KardeşÓ adlõ masalda Araplarõn olumsuz šzelliği dikkat çekmektedir. Masalda Arap savaşçõlar
birden ortaya çõkarak insanlarõ šldŸrŸrler:
“Nihayet padişahõn kõzõ elinde lambayla sarayõn kapõsõnõn šnŸne çõkmõş.
Lambayõ yakar yakmaz da ortalõğõ bir karanlõk bŸrŸmŸş. Ellerinde kõlõçlar
olan Arap savaşçõlar halkõn arasõna bir dalmõşlar ki vurduklarõnõ yere seriyorlarmõş. Kõz bunlarõ gšrŸnce lambayõ zor sšndŸrmŸş. Sarayõn bahçesi bir
kan gšlŸne dšnmŸş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 107).
Masallarda Arap motifi, iki farklõ yšnŸyle yer almõştõr. Arap, masal kahramanõna yardõm eden ve onun isteklerini olağanüstü özelliğiyle şartsõz, koşulsuz yerine getiren olumlu yanõyla masalda yer bulurken; diğer yandan görünüşŸyle etrafõna korku saçan, kişileri yaralayan ve šldŸren birtakõm olumsuz
šzellikleriyle masala d‰hil olmaktadõr. Arap, genel itibariyle kštŸ bir varlõk
olarak gerçekleştirdiği eylemler ile TŸrk mitolojisindeki Erlik tipini bize çağrõştõrmaktadõr.
3. Dev
Masallarõn vazgeçilmez tiplerinden olan devler, TŸrk mitolojisine diğer
milletlerin mitolojilerinden girmiştir. Mitolojide devler kštŸ bir ruh olarak gšrülmüş ve yer altõnõn hŸkŸmdarõ Erlik ile karşõlaştõrõlmõştõr (YŸcel, 1998: 44).
Masallarda devler, masal kahramanõnõn šnŸne aşõlmasõ gŸç bir engel olarak
çõkarlar. Masal kahramanõ ya bu devleri šldŸrerek ulaşacağõ yere varõr veya
bu devlerin dostluğunu kazanarak onlarõn yardõmõyla ulaşacağõ yere ulaşõr ve
elde etmek istediğini kazanõr (GŸnay, 1983: 329).
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Devlerin fiziki gšrŸnŸmŸ çok iri yapõlõ insanlar gibi tanõmlanmaktadõr.
Boylarõ arşõnlarla ifade edilen dev, bazen minare boyunda, çok başlõ, çok kulaklõ, olağanŸstŸ bŸyŸklŸkte gšzleri olan, bir dudağõ yerde, bir dudağõ gškte,
kocaman dişli, ağaç gšvdesi kadar kollarõ, iri ve uzun bacaklarõ, kõllõ elleri ve
uzun tõrnaklarõ olan varlõklar olarak tasvir edilir (YŸcel, 1998: 38-39). ÒKaysõ
DeviÓ adlõ masalda babasõnõ šldŸren devi bulmak için peşine dŸşen oğlan, õşõğõ
yanan bir konağa ulaşõr ve Kaysõ devinin burada yaşadõğõnõ šğrenir. Devin
karõsõyla işbirliği yaparak onu šldŸrŸr:
ÒKadõn, ÔKaysõ Devi gelirken bŸtŸn ev sarsõlõr. O, gelip kapõya bir tekme
atõnca kapõ bu tarafa, kendi de şu tarafa dŸşer. DŸşŸnce gaz dškŸp kibriti
çal.Õdemiş. Dev gelip kadõnõn dedikleri olunca, oğlan gazõ dškŸp devi yakmõş.
KŸllerini de TohmaÕya atmõş. Sonra da Kaysõ DeviÕnin karõsõ ile evlenmiş.”
(Yardõmcõ, 2012: 114).
…gel, TŸrk destanlarõnda devleri šldŸren kahramanõn onun karõsõyla evlenmesinin sõk gšrŸlen bir durum olduğunu ifade eder (…gel, 1995: 562). Bu durum yukarõdaki masal parçasõndaki šrnekte de gšrŸlmektedir.
Masallarda kahramanõn šnŸne engel bir unsur olarak çõkan devler, kštŸ bir
varlõk olarak gšrŸlmŸş yaratõklardõr. İri bir cŸsseye sahip olan dev, olağanŸstŸ
özelliği ve etrafõna korku saçmasõyla TŸrk mitolojisindeki yer altõnõn hŸkŸmdarõ Erlik ile kõyaslanmõştõr.
DevÕde tõpkõ Erlik gibi yer altõnda yaşamaktadõr. Her iki varlõk da eylemleriyle insanlara, masal kahramanõna zarar vermeye ve onlarõ šldŸrmeye çalõşõr. OlağanŸstŸ ve sihri šzellikleriyle birtakõm kštŸ eylemlerde bulunurlar. Diğer yandan dev, masal kahramanõ tarafõndan šldŸrŸlebilirken, mitolojilerde
Erliğin šldŸrŸlmesi mŸmkŸn değildir. Genel olarak denilebilir ki Erlik ve dev
adõ verilen kštŸ ruhlar benzer ve farklõ yšnlere sahiptirler. İnsanlarõn çağlar
boyunca çeşitli olağanŸstŸ varlõklara karşõ olan korkusu çeşitli şekillerde tezahŸr etmiştir. TŸrk mitolojisinde Erlik adõ verilen kštŸ ruh, masalda yerini
devÕe bõrakmõştõr.
4. Cin
Cinler, Arap ve İslam mitolojisinde yer edinmiş olan varlõklardõr. İslamiyet
etkisiyle gelişen mitik tasavvurlarda cinler genel itibariyle kštŸ ruhlar olarak
kabul edilirler. ArabistanÕda İslamiyet šncesi dšnemde cinler, herhangi bir kişileştirilmesi bulunmayan tanrõlar olarak kabul edilmişlerdir. Bu dšnemde bu
tanrõlara kurbanlar verilmiş ve onlardan yardõmlar istenmiştir. İslamiyetÕte onlarõn varlõklarõ kabul edilmektedir (Sarpkaya, 2017: 129).
Masallarda cin motifinin belirgin bir tasviri bulunmamaktadõr. Bu konuda
Sarpkaya, eserinde şu bilgileri vermektedir: ÒMasallardaki tasviri šzellikler
cinle ilgili bir portrenin sadece parçalarõnõ oluşturabilecek niteliktedir. Cinin
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şekil değiştirme yeteneği ve onun belirli bir şeklinin olmamasõ ise onun algõlanõşõnda belli bir zenginlik yaratmakta ve her birey onu farklõ tasvir etmektedir.Ó (Sarpkaya, 2017: 136). ÒZeki ile TŸrkmenÓ ve ÒAsma CiniÓ adlõ Malatya masallarõnda cinler bir anda ortaya çõkõşlarõ, etrafa korku saçmalarõ ve
dile gelmeleri gibi šzellikleriyle yer edinmişlerdir:
“Hancõ, ÔBoş oda yok, sadece bir oda var orada da bu gŸne kadar kim yattõ
ise šldŸ. Onun için kimseye vermiyorum. O oda cinlidir.Õdediyse de TŸrkmen
õsrar edip o odayõ istemiş. Zeki yorgunluktan uyumuş. TŸrkmen ise kardeşini
beklemek için bir de odanõn esrarõnõ šğrenmek için uyumamõş. O sõrada odada
bulunan bir kitabõ açõp okumaya başlamõş. Bir de bakmõş ki cinler toplanmõş
kendi aralarõnda konuşuyorlar.Ó (Yardõmcõ, 2012: 140).
“Eli yanan Gšzdamlasõ taşõ hõzlõca yere atmõş, taş yere dŸşer dŸşmez; dumanlar çõkararak, korkunç gŸrŸltŸlerle ortaya kocaman bir cin çõkõvermiş.
Kocaman ateş gibi gšzleriyle GšzdamlasõÕna bakmõş. Gšk gŸrŸltŸsŸnŸ andõran sesiyle, ÔHah hah haaa, sen mi beni koparttõn!Õdiye gŸrlemiş. Gšzdamlasõ
korkusundan yaprak gibi titremeye başlamõş. Cin sorusunu yine tekrarlamõş.
Gšzdamlasõ titrek bir sesle, ÔEvet, be, be, ben koparttõm.Õ diyebilmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 171).
Şeytani bir varlõk olarak kabul edilen cin, İslam mitolojisinden masallarõmõza taşõnmõştõr. ‚eşitli hayvanlarõn şekline de bŸrŸnebilen cinler, etrafõna
tehlike saçan ve kişilere zarar veren yšnleri bakõmõndan masallarda korkulan
bir varlõktõr. Malatya masallarõ içerisinde cin, bu yšnleriyle yer almõştõr.
5. Büyü ve Sihir
Masallarda yer alan šnemli unsurlardan birisi bŸyŸ ve sihirdir. Bu unsurlarõn masal metinleri içerisinde hem iyi hem de kštŸ bir amaçla yer edindiği
gšze çarpmaktadõr. İslamiyetÕten šnceki TŸrklerin inanõşlarõndan biri olan ŞamanizmÕde şamanlarõn bŸyŸ ve sihirle uğraştõklarõ bilinmektedir (Ocak, 2017:
144). Malatya masallarõ içerisinde yer alan Ò‚erçiÓ adlõ masalda ‚erçi adlõ
kişinin bir tasa dua ederek bir bŸyŸ işlemi gerçekleştirmesi sonucu kişileri
etkisiz bir hâlde bõrakmasõ sšz konusudur:
“Yatacaklarõ zaman FatmaÕdan bir tas su istemiş. Fatma suyu getirmiş.
‚erçi suyun birazõnõ ağõr ağõr içip kalanõna bir dua okumuş sonra da
FatmaÕya ÔDškme, şu rafa koy, gece susarsam içerim.Õ demiş. Fatma da tasõ
odadaki rafa koymuş. İşte bŸtŸn musibet bu andan sonra başlamõş. Fatma hariç, kayõnbaba, kaynana, koca, çocuklar hatta bŸtŸn kšy halkõ ‚erçinin suya
okuduğu duanõn tesiri ile derin bir uykuya dalmõşlar.Ó (Yardõmcõ, 2012: 63).
ÒKšpekÓ adlõ masalda kuyumcunun kõzõnõn kšpekle evlenmesi ve kšpeğin
yakõşõklõ bir delikanlõya dšnŸşmesi neticesinde ona vŸcudundan verdiği iki
kõlõn sihirli bir işlevde kullanõmõ yer almaktadõr:
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“Kõza, ÔArtõk seninle evlenemem. Odalarda gšrdŸğŸn hazõrlõklar hep senin
için yapõlõyordu. Oysa sen kõymetini bilemedin.Õ diyerek gšğsŸnden iki kõl çõkarõp kõza vermiş. Al bu kõllar sende kalsõn. Başõn darda kaldõğõ zaman bu
kõllarõ birbirine sŸrtersen senin yardõmõna koşarõm.Ó (Yardõmcõ, 2012: 96).
ÒAkõllõ ŞehzadeÓ adlõ masalda ise yõlanlar padişahõ, kŸçŸk şehzadeye sihirli bir mŸhŸr ve sini vererek onun işlerini kolaylaştõrmõştõr:
“Şehzade, ÔSağlõğõnõ dilerim padişahõm. Ama illa ki bir şey vermek istiyorsanõz, bana yarayacak sihirli bir şey verin.Õ deyince, şehzadeye bir mŸhŸr ve
sini verir.Ó (Yardõmcõ, 2012: 122).
Masallarda bŸyŸ ve sihir unsuru, genellikle nesneler Ÿzerinde kullanõlmõştõr. Bu nesneler su dolu bir tas, kõl, mŸhŸr ve siniÕdir. Bu sihirli nesneler, masal
kahramanõnõn çoğu zaman işini kolaylaştõrmaktadõr. Yine yukarõdaki masalda
gšrdŸğŸmŸz Ÿzere kõllarõn birbirine sŸrtŸlmesi ile yardõm çağrõsõnda bulunulmasõ durumu Şamanizm inancõnda şamanõn at kõlõ yakarak yardõmcõsõ atõ çağõrmasõnõ anõmsatmaktadõr. Bu şamanõn yaptõğõ eylemin bir benzeri şeklindedir.
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6. Geyik
TŸrk kŸltŸrŸnde kutsal kabul edilen hayvanlardan bir tanesi geyiktir. Orhun Abideleri, Div‰n-Ÿ LŸg‰tiÕt-TŸrk gibi TŸrk dilinin en eski kaynaklarõnda
dahi adõnõn geçmesi TŸrkler tarafõndan šnem verilen bir hayvan olduğunu gšstermektedir. TŸrklerin mitolojisinde geyik totem hayvanõ olarak gšrŸlmŸştŸr.
İyilik getiren kutsal bir hayvan olarak gšrŸlmesinin yanõ sõra geyiğin avlanmasõ sakõncalõ sayõlmõştõr. AnadoluÕda yaşayan inanõşlarda h‰l‰ geyik avlamanõn kişiye uğursuzluk getireceği dŸşŸnŸlmektedir. Geyik motifini TŸrk mitolojisi içerisinde Oğuz Kağan destanõnda geyiğin avlanmasõ sahnesinde gšrebilmekteyiz (…gel, 1995: 116).
Şamanizm inancõnda ise geyik motifi, şamanõn ayin sõrasõnda giydiği elbisesinde ve onun aracõ olan davulunun Ÿzerinde temsili ya da ona ait bir parçayla kullanõlmõştõr (‚oruhlu, 2002: 142). …gel, şamanlarõn kafalarõna taktõklarõ başlõklarda dahi geyik boynuzlarõnõn yer aldõğõnõ belirtmektedir (…gel,
1995: 38). Geyik boynuzlarõnõn AnadoluÕnun bazõ yerlerinde uğur getirmesi
amacõyla evlerin girişine asõldõğõ da bilinen bir durumdur. Geyiğe dair bu inanõşlarõn bir benzerini ÒAltõn Oğlan ile GŸl KõzÓ adlõ masalda açõkça gšrmekteyiz. Masalda Altõn OğlanÕõn ormanda geyik avlamasõnõn anlatõldõğõ bšlŸmde
geyiğin dile gelip ona beddua etmesi neticesinde kişiye bir uğursuzluk getirmesi ilgi çekicidir:
“GŸnŸn birinde Altõn Oğlan yine ava çõkmõş. Ormanda gšrdŸğŸ bir geyiği
avlamõş. Yaralanan geyik dile gelip ona, ÔSen beni nasõl yaralarsõn? İnşallah
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Dilleri Çengi’ye âşõk olursun!Õ diye beddua etmiş. Altõn Oğlan bu sšzlerden
çok etkilenmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 135).
Eski TŸrklerin avladõklarõ hayvanlardan birisi olan geyik, zaman içerisinde
kutsallõk kazanarak yol gšsterici ve iyi huylu bir hayvan olarak dŸşŸnŸlmŸştŸr. ŞamanizmÕde ise geyiğin ÒõdukÓ sayõlmasõ ve şamanõn donuna girdiği bir
hayvan olmasõ bakõmõndan da šnemlidir. Geyiğe dair var olan bu inanmalar
masallara da yansõmõştõr. Yukarõdaki masalda geyik, av hayvanõ olarak yer
almõştõr.
7. At
TŸrk kŸltŸrŸnde ve TŸrk mitolojisinde šnemli bir yere sahip olan at, masallarda da sõk sõk karşõmõza çõkmaktadõr. Masal metinlerinde Òkonuşan atlar”
veya ÒgškyŸzŸne uçan atlarÓ gibi ifadeler ile karşõmõza çõkan at motifi çok
eskilere dayanan mitik ve şamanistik bir unsur olarak masallarda yer edinmiştir.
Uzun asõrlar gšçebe bir topluluk olarak yaşayan TŸrklerin hayatõnda atõn
ayrõ bir yeri olmuştur. Şamanist inanõşta at, şamanõn gškyŸzŸne çõkacağõ sõrada kullandõğõ binek hayvan olarak gšrŸlmŸş, bu sebeple at kanatlõ bir hayvan
olarak dŸşŸnŸlmŸştŸr (‚oruhlu, 2002: 140-141).
İslamiyetÕten šnceki TŸrklerde ise at, kişinin šlŸmŸnden sonra šteki dŸnyaya giderken yanõnda olmasõnõ istediği arkadaşõ olarak da tasavvur edilmiştir.
Ayrõca at mitolojide, efsanelerde ve masallarda kahramanõn en yakõn arkadaşõ,
sadõk dostudur. Savaştaki faydalarõ sebebiyle kuvvet ve kudret timsali olarak
gšrŸlmŸştŸr (‚oruhlu, 2002: 141).
Masallarda karşõmõza çõkan Òatlarõn konuşmasõÓ durumu aslõnda ŞamanizmÕe dayanan bir inanõşõn kalõntõsõdõr. ŞamanizmÕde tabiattaki her canlõ varlõğõn bir dili olduğu yani animizm inancõ h‰kimken bu inanõş masallarda da
kendisine yer bulmuştur. Masallarda konuşan atlar, kuşlar, çiçekler bu inanõşõn bir devamõdõr. Fakat bu dilin herkes tarafõndan anlaşõlmasõ ve işitilmesi
mŸmkŸn değildir. Bu yalnõz šzel yeteneklere ve gŸçlere sahip, eğitimini almõş
kişilerin yani şamanlarõn yapabileceği bir durumdur (TŸrkan, 2007: 1459).
Yine masallarda dikkati çeken bir durum ise Òatlarõn gškyŸzŸne uçmasõÓ
hadisesidir. At, Şamanizm inancõnda şamanÕõn gškyŸzŸne ve yer altõna inişinde kullandõğõ bir hayvan olmasõnõn yanõnda şaman ayinleri sõrasõnda da kullanõlmaktadõr. Şaman, ayin veya bir tšren sõrasõnda mutlaka kurban sunmalõdõr. Her ayin için kanlõ veya kansõz kurbanlar sunulmasõ gerekmektedir. Kanlõ
kurbanlarõn en başõnda at gelmektedir (İnan, 1986: 100). Malatya masallarõnda
at, farklõ fonksiyonlarda yer alan bir hayvandõr. ÒBaba MirasõÓ adlõ masalda
gškyŸzŸnden gelen atõn dile gelip konuşmasõ ve tekrar gškyŸzŸne yŸkselmesi
hadisesine rastlamaktayõz:
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“Gökten uçarak gelen at, dile gelip konuşmaya başlamõş. ÔEy kõsmetim neredesin? Ben geldim. Ortaya çõk ki sana nasibini vereyim.Õ demiş. Oğlan ortaya çõkõnca at ona, ÔBenim asõl kõsmetim sen değilsin. Ama o hayõrsõz gelmedi. Onun yerine sen gel; Ÿzerimdeki elbiseleri giyin, silahõ kuşan ve ŸstŸme
bin.Õ demiş. Delikanlõ, onun bu isteklerini yerine getirmiş. Elbiseleri giyinmiş,
silahõ kuşanmõş ve ata binmiş. At gšğe doğru uçmaya başlamõş.Ó (Yardõmcõ,
2012: 84).
Mircea Eliade, Şamanizm adlõ eserinde atÕa dair şšyle bir tanõmlamada bulunmuştur: ÒŞamanlõk esnasõnda ÔatÕ gerçekten ve resmen bulunmasa bile, yakõlan kõr at kõllarõ ya da şamanõn ŸstŸne oturduğu beyaz bir kõsrak postu aracõlõğõyla, simgesel olarak yer alõr. At kõlõ yakmak şamanõ šbŸr dŸnyaya gštŸrecek olan sihirli hayvanõ çağõrmak demektir.Ó (Eliade, 1999: 511). At kõlõ
yakmak veya atõn kõllarõnõ birbirine sŸrtmek durumunun Òatõ çağõrmaÓ anlamõna gelmesi inanõşõ masallarda da kendisine yer bulmuştur:
“Delikanlõ bŸtŸn bu olaylar karşõsõnda hayretler içindeyken at ona, ÔŞimdi
bir tel yelemden, bir tel de kuyruğumdan olmak Ÿzere iki kõl çek ve bunlarõ iyi
sakla. GŸnŸn birinde bana ihtiyacõn olursa, kõllarõ birbirine vurduğunda nerede olursan ol ben hemen yanõnda olacağõm. Bu olaydan da kimseye bahsetme.Õ demiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 84).
Masallarda atõn konuşmasõ, uçmasõ ve sihirli bir işlevde kullanõlan kõllarõ
mitoloji ve Şamanizm ile bağlantõlõdõr. Yukarõdaki šrneklerde gšrdŸğŸmŸz
Ÿzere şamana ait olan šzellikler masala da taşõnarak kendisine yer bulmuştur.
8. Yõlan
Karayõlan olarak da adlandõrõlan yõlan, Şamanizm inancõnda yer altõnõn hŸkŸmdarõ Erlik ile ilişkilendirilmiştir. Onun karayõlan olarak adlandõrõlmasõnõn
sebebi TŸrk mitolojisinde ak ya da gšk renginin Gšk TanrõÕyõ, kara rengin ise
yeri ve yer altõ tanrõsõ ErlikÕi temsil etmesinden dolayõdõr (‚oruhlu, 2002:
158).
Bazõ şamanlarõn yõlanõn şekline girerek onu taklit ettiği bilinmektedir.
Eliade, yardõmcõ ruhu yõlan olan bir Tunguz şamanõnõn seansta bu sŸrŸngenin
hareketini taklit etmeye çalõştõğõndan sšz eder (Eliade, 1999: 120). Şaman elbiselerinde yõlana işaret eden simgeler de bulunmaktadõr. Altay şaman elbiselerinde bazen yõlanõn başõ ve çatallõ kuyruğu belirgin bir şekilde gšsterilmiştir
(‚oruhlu, 2002: 158).
Yõlan motifini RadloffÕun derlediği Altay Yaratõlõş DestanõÕnda gšrmek
mŸmkŸndŸr: Tanrõ, dšrt dalõn meyvesini yemeyi insanlara yasaklamõştõr. Yõlan ile kšpeğe bu ağacõ korumalarõnõ emretmiştir. Erlik ise uyuyan Bekçi YõlanÕõn ağzõna girerek onu ağaca çõkartmõş ve meyveyi yemesini sağlamõştõr.
TšrŸngey ile karõsõ EjeÕnin de bu meyveleri yemesini sağlayan kişi ErlikÕtir.
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Meyveleri yedikten sonra tüyleri dökülen Törüngey ile Eje utanarak ağaçlarõn
altõna saklanmõşlardõr. Tanrõ ise yõlanõ cezalandõrarak ona Òşimdi sen Körmös
(şeytan) oldun. Kişiler sana düşman olsun, vursun, öldürsün.Ó demiştir (İnan,
1986: 15-16).
Bu sebeple şeytani varlõklar içerisinde de değerlendirilen yõlan, olumsuz
yanõna rağmen olumlu šzelliği ile de bilinir. ÒEv İyesiÓ olarak gšrŸlen yõlanõn
eve bereket getirdiği ve evi koruduğu yšnŸnde inanõşlar bulunmaktadõr. …rneğin: Rize çevresinde ev iyesi bir karayõlan olarak tasavvur edilmiştir. Evin
temelinde yaşayan bu yõlanõn, başka yõlanlarõn eve girmesini šnlediğine inanõlmaktadõr (Kalafat, 1999: 56). Malatya masallarõ içerisinde yer alan ÒAkõllõ
ŞehzadeÓ masalõnda yõlan motifine rastlanmaktadõr. Masalda yõlanlar padişahõnõn oğlunun yer altõna yaptõğõ bir yolculuktan sšz edilir:
ÒYanõndaki yõlan dile gelip şehzadeye: ‘Ey insanoğlu, ben yõlanlar padişahõnõn oğluyum. Sana yardõm etmemi istersen bana sšyle. Beni yere bõrak. Burada kalõrsak kurda kuşa yem oluruz. Sana olan borcumu ödemem için beni
takip et. Ben konuş deyinceye kadar da sakõn konuşma.’ der. Şehzade yõlanõ
yere bõrakõnca, yerde bŸyŸk bir delik açõlõr. Yõlan šnde, şehzade arkada delikten içeri girerler. Yolda bir sŸrŸ yõlan gšrŸrler. Hepsi de sevinçle padişahlarõna oğlunun geldiğini müjdeler.Ó (Yardõmcõ, 2012: 122).
Yõlanõn yer altõna gerçekleştirmiş olduğu bu yolculuk, yer altõnõn hŸkŸmdarõ Erliğin yaşadõğõ mek‰nõ bize dŸşŸndŸrmektedir. Erlik ile kõyaslanan ve
şeytani bir varlõk olarak gšrŸlen yõlan yer altõnõn da hŸkŸmdarõdõr. Ayrõca ŞamanizmÕde şaman, yer altõna yapacağõ yolculuk esnasõnda yõlan şekline bürŸnmektedir. Yõlanõn mitoloji ve ŞamanizmÕdeki bu šzellikleri masallarda da
açõkça gšrŸlmektedir.
9. Devlet Kuşu
Türk kültüründe talih kuşu olarak da adlandõrõlan devlet kuşu, bir kişinin
başõna konmasõ h‰linde o kişiye devletin hakanõ, beyi gibi bir vasõf kazandõrmaktadõr. Bu šzelliği ile masallarda yer edinen devlet kuşu, …gel tarafõndan
şu şekilde değerlendirilmiştir:
ÒDevlet kuşu motifi, belki de GŸney-kŸltŸr çevrelerinden gelen bir anlayõştõ. Eski TŸrk dilinde devlet sšzŸ, TŸrkçe ÔkutÕ anlayõşõyla karşõlanmõştõr.
Devlet kuşu, kimin başõna konuyorsa, o kişi devlet ve ikbal buluyor, hakan
oluyorÓ. TŸrkler, bu ikbal ve devlet bulmaya, ÔKut, kutlanma, kut bulmaÕ, derler. Gerek GšktŸrk çağõnda ve gerekse İslamiyetÕten šnceki TŸrk edebiyatõnda, ÔTanrõ ile kul arasõndaÕ, bšyle bir kuş aracõlõğõndan, sšz açõlmõyordu.”
(…gel, 1995: 559). Malatya masallarõ içerisinde bir šrnekte rastladõğõmõz devlet kuşu motifi, ÒDevlet KuşuÓ adlõ masalda şšyle geçmektedir:
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“Herkes meydana toplandõğõnda, bir ihtiyar çõkõp açõklama yapmõş: ÔSeçim
şeklimizi biliyorsunuz. Birazdan devlet kuşumuzu uçuracağõz. Bu kuş kimin
başõna konarsa, o yeni beyimiz olacaktõr.Õ demiş. Meydana toplanan binlerce
insan o gŸn en gŸzel elbiselerini giyip, silahlarõnõ kuşanõp bekleşmeye başlamõşlar. Kimileri yŸksek gšzŸkmek için ayaklarõnõn altõna bir şeyler koymuş.
Nihayet kuş uçurulmuş. İnsanlarõn Ÿzerinde dolaşan kuş, kimi zaman kalabalõğõn Ÿzerinde alçalmõş, kimi zaman yŸkselmiş. Fakat bir tŸrlŸ hiç kimsenin
başõna konmamõş. Nihayet gidip bir tepeye konmuş. Gšrevliler: ÔBu olmadõ.
Kuş, bey olacak kişiyi gšremedi; yeniden uçuralõm.Õ demiş.Ó (Yardõmcõ, 2012:
204).
Dini bir hüviyete bürünen Devlet kuşu, burada Tanrõ tarafõndan gšnderilmiş bir elçi vazifesi gšrerek hakanõ seçme ve ona kut bahşetme misyonu taşõmaktadõr. GŸnŸmŸzde bir kişinin başõna, ŸstŸne bir kuş pisliği gelmesi hayra
yorularak talihli, şanslõ olduğu düşŸnŸlmektedir. Halk arasõndaki bu inanõş,
masalda da yer edinen devlet/talih kuşuyla bir ilgisi olabileceğini bize düşŸndŸrmektedir.
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10. Zümrüdüanka Kuşu
Mõsõr mitolojisinde Phoenix, İran mitolojisinde Simurg, Arap mitolojisinde Anka, Hint mitolojisinde ise Garuda olarak adlandõrõlan bu mitolojik
kuş, TŸrk mitolojisinde Anka veya ZŸmrŸdŸanka adlarõyla bilinmektedir.
TŸrk masallarõ içerisinde sõkça adõna rastladõğõmõz bu olağanŸstŸ-fantastik
kuş, masallarda kahraman ile konuşan, ona yol gšsteren, yardõm eden veya
kahramanõ Ÿzerinde taşõyan šzellikleri ile tasvir edilir. ÒAltõn Oğlan ile GŸl
KõzÓ ve ÒZŸlfŸ SiyahÓ adlõ Malatya masallarõnda Anka kuşu motifi gšrŸlmektedir. ÒAltõn Oğlan ile GŸl KõzÓ masalõnda Anka kuşu, masalõn kahramanõ Altõn OğlanÕa yardõm etmektedir:
“Altõn Oğlan, GŸl Kõz ile vedalaşõp yola çõkmõş. Ama nereye gideceğini
bilmiyormuş. Yolda giderken bir kuş tŸyŸ gšrmŸş. Bu tŸyŸ alõp yŸrŸmeye devam etmiş. Biraz sonra Anka kuşu ile karşõlaşmõş. Anka Kuşu o tŸyŸn kendisine ait olduğunu sšylemiş ve onu Altõn OğlanÕdan istemiş. Altõn Oğlan da
ancak bir şartla tŸyŸ kendisine verebileceğini sšylemiş. Anka Kuşu şartõnõ sorunca, Dilleri ‚engiÕye nasõl gidebileceğini sšylemesini istemiş. Anka Kuşu
ona gideceği yolu gšstermiş. Yolda Ÿç engel ile karşõlaşacağõnõ, fakat bunlardan asla şik‰yet etmemesini, yoksa Dilleri ‚engiÕye ulaşamayacağõnõ sšylemiş. Altõn Oğlan tŸyŸ Anka KuşuÕna vermiş ve yoluna devam etmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 135). ÒZŸlfŸ SiyahÓ adlõ masalda ise Anka kuşu, binek aracõ gšrevi gšrerek masal kahramanõnõ varmak istediği yere ulaştõrõr:
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“Az gitmiş, uz gitmiş; dere tepe düz gitmiş. Gide gide Kuşlar PadişahõÕnõn
sarayõna ulaşmõş. Durumunu Kuşlar PadişahõÕna anlatmõş. Kardeşlerinin katilini bulmak için ondan yardõm istemiş. Kuşlar Padişahõ: ÔBŸtŸn kuşlarõ çağõrayõm. Belki bilirler nerede olduğunu bu ArapÕõn.Õ demiş ve kuşlarõ çağõrmõş. Sadece bir Anka Kuşu, bu ArapÕõn yerini bilmiş. Kuşlar Padişahõ, onu
kuşun ŸstŸne bindirmiş; kuş hemen gštŸrŸp eliyle koymuş gibi ArapÕõn kapõsõnõn šnŸne bõrakmõş padişahõ.Ó (Yardõmcõ, 2012: 294).
ZŸmrŸdŸanka kuşu, ŞamanizmÕde şaman tarafõndan gerçekleştirilen yer
ŸstŸ ve yer altõ yolculuklar esnasõnda kullanõlõr. Tespit ettiğimiz masallarda
ise iyi bir kuş olarak masal kahramanõna yardõm eder ve onu Ÿzerinde taşõr.
11. Ölüp Dirilme
…lŸp dirilme, şamanlõğa geçiş sõrasõnda uygulanan ritŸellerden bir tanesidir. Eliade, şaman adayõnõn veya çõrağõnõn simgesel olarak šlŸp dirilmesi gerektiğinden sšz eder. Bu sŸrecin çeşitli biçimler altõnda (doğranma, kesilme,
karnõn yarõlmasõ vb.) vŸcudun parçalara ayrõlmasõnõ kapsadõğõnõ belirtir
(Eliade, 1999: 80).
…lŸp dirilme ritŸeli, ŞamanizmÕde şaman adayõnõn gerçek bir şaman olabilmesi için geçmesi gereken yollardan birisi olarak gšrŸlmŸştŸr. Şamanizm
inanõşõnda gšrŸlen bu motifin bir uzantõsõ TŸrk destanlarõnda ve hik‰yelerinde
de yer edinmiştir (Aça, 2002: 76). TŸrk destanlarõnda šlŸp dirilme hadisesi,
genellikle šldŸrŸlmŸş olan destan kahramanõnõn yeniden dirilerek intikamõnõ
almaya çalõşmasõ veya yarõm kalmõş olan mŸcadelesini bitirmek şeklinde karşõmõza çõkmaktadõr (Aça, 2002: 81).
Şamanizm inancõnda gšrŸlen šlŸp dirilme ritŸelinin masallarda çok daha
farklõ bir şekilde karşõmõza çõktõğõ gšrŸlmŸştŸr. …rneğin ÒBŸlbŸl SesiÓ adlõ
masalda Ÿç oğlu olan bir padişahõn šlŸmŸ sonrasõnda bir bŸlbŸlŸn sesiyle yeniden canlanmasõ ile hayatõna devam etmeye başlamasõ sšz konusudur:
“…te yandan, padişahõn iki oğlu, Ÿç kõz ve atõnõn sõrtõnda bŸlbŸl olan kŸçŸk
oğlandan oluşan bu kafile Ÿlkeye girmiş. Saraya gitmeden šnce babalarõnõn
mezarõnõn başõna gitmişler. BŸlbŸl orada şakõyõnca, onun sesini duyan padişah tekrar dirilmiş ve mezarõndan çõkmõşÉ Kendisi de yeni bir saray yaptõrõp
bŸlbŸlŸ ile birlikte bu saraya çekilip, ‰şõk olduğu bŸlbŸlŸn sesini dinleyerek
mutlu bir hayat geçirmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 160-161).
Şamanizm ve TŸrk destanlarõnda karşõlaştõğõmõz šlŸp-dirilme olayõ masallarda daha farklõ bir işlevde yer almõştõr. ŞamanizmÕde şaman adayõnõn çeşitli
parçalara ayrõlarak bir ritŸel dahilinde šlŸp-dirilme seansõndan geçtiği gšrŸlŸr. Bu durum masalda kahramanõn šldŸkten sonra yeniden dirilip hayatõna
devam etmesi şeklindedir.
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12. Şekil (Don) Değiştirme
Masallarda tespit ettiğimiz bir diğer unsur ise şekil (don) değiştirmedir. Bu
unsurun kaynağõ TŸrklerin en eski inanõşlarõndan ŞamanizmÕe uzanmaktadõr.
Şamanizm’de şaman/kam; geyik, at, kartal gibi hayvanlarõn donuna girmek
suretiyle bir keramet gösterir. Şamanlarõn don değiştirmesi mevzusuna değinen Bayat, dŸşŸncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Şamanlarõn don değiştirmeleri başlõ başõna bir keramet tŸrŸdŸr. Şaman
efsane ve memoratlarõnda geniş bir yaygõnlõk gšsteren don değiştirme, aslõnda Şamanõn hayvan ana tasarõmõ ile bağlantõlõdõr. Şaman, koruyucu ruhu
olan hayvan ana donuna girmekle ki, genellikle ayõ, kurt, kuş vs. olabilir, kurtulmayõ hedeflemiş olur.” (Bayat, 2006: 163). Şaman, bir hayvanõn donuna
girerek dŸşmanlarõyla savaşõr, kartala dšnŸşerek gškyŸzŸne seyahat edebilir.
TŸrk edebiyatõndaki efsane, masal, destan, halk hik‰yesi ve menkõbe gibi
edeb” tŸrlerde don değiştirme motifine rastlanmaktadõr. Ahmet Yaşar Ocak,
Bektaşi menakõpnamelerinde şekil (don) değiştirme motifini tespit etmiştir.
Örneğin, Men‰kõb-õ Hacõ Bektaş-õ Vel”Õde kuş donuna girme motifi gšrŸlmektedir:
“Hacõ Bektaş, HorasanÕa hŸcum edip MŸslŸmanlarõn mallarõnõ yağmalayan ve Ahmed-i Yesev”Õnin nefes oğlu Kutbudd”n HaydarÕõ esir alan k‰fir Bedahşan halkõyla savaşmaya, şahin donunda gitmiştir. Bedahşan Ÿlkesini zapdetip k‰fir halkõ imana getirmiş ve onlara KurÕan okuyup namaz kõlmasõnõ
šğretmiştir. İşinin sona erdiğine kanaat getirdikten sonra, silkinip bir gŸvercin olmuş ve halkõn gšzŸ šnŸnde HorasanÕa uçup gitmiştir.Ó (Ocak, 2017:
219).
Malatya masallarõnda ise sõkça rastladõğõmõz bu motif, kahramanõn kuş donuna girmesi şeklindedir. ÒHõddõm Hõyar KõzõÓ, ÒKara ‚ingeneÓ ve ÒNartanesiÓ adlõ masallarda masal kahramanlarõ kuşa dšnŸşerek don değiştirmişlerdir:
“Kara ‚ingene, ÔNe gŸzelsin, ne iyisin, ne gŸzel saçlarõn var.Õ diyerek saçlarõnõ okşarken beyaz kõlõ çekince Hõddõm Hõyar Kõzõ põrrr diye kuş olup uçuvermiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 73).
“Kara ‚ingene hem kõzõn saçõnõ tarayõp hem de gizli gizli cebindeki iğneleri çõkarõp kõzõn başõna tek tek batõrmõş. GŸzel kõz aniden bir kuş olup uçup
gitmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 150).
“Gšlde çimdikten sonra kõz soyunmuş. Kadõn, kõzõn çimdiği yerde bšğrŸne
šnceden sakladõğõ demiri batõrmõş. Kan revan olan kõz, bir kuş olarak uçmuş
gitmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 195).
…rneklerde gšrŸleceği Ÿzere don değiştirme hadisesi genellikle sihri bir
šzellik gšstermektedir. Cadõ gibi kštŸ bir karaktere sahip kişilerin masal kahramanõna zarar vermeye çalõşmasõ sõrasõnda don değiştirme hadisesi ortaya
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çõkmaktadõr. Don değiştirme, masallarda duruma gšre iyi veya kštŸ bir şekilde
gerçekleşmektedir. ŞamanizmÕde şamanõn, kuş veya geyik gibi hayvanlarõn
donuna girmesi durumu ile masallarda yer alan şekil değiştirmeler benzer
šzellikler gšsterir.
13. Su Kültü
TŸrklerin inançlarõ içerisinde yer alan tabiat kŸltleri; dağ, ağaç, taş ve su
gibi birçok unsuru içerisinde barõndõrmaktadõr. Bu unsurlar içerisinde yer alan
su kŸltŸ, TŸrklerin hayatõnda ayrõ bir šneme sahiptir. Su kŸltŸnŸn ilk izlerine
TŸrk mitolojisinde, VerbitskiyÕin derlediği Altay Yaratõlõş DestanõÕnda rastlamaktayõz. Destanõn girişinde yer alan şu ifadeden anladõğõmõz Ÿzere yaratõlõşõn
başlangõç noktasõ suyun etrafõnda oluşmuştur: ÒDünya bir deniz idi, ne gök
vardõ, ne bir yer. Uçsuz, bucaksõz, sonsuz sular içreydi her yer!Ó (…gel, 1993:
432).
Eski TŸrklerde yer ve sularõn šnemi ile ilgili …gel, şu tespitlerde bulunmuştur: ÒSu, TŸrk geleneklerinin kšklerini tutan, en bŸyŸk temeldir. Her şey
ona dayanõr. Belki tarla, bir sŸre sulanmazsa, olabilir. Fakat hayvanlarõn, her
gŸn su içmesi gereklidir. Bunun için GšktŸrkler, Yer-su yani yer ve sular anlayõş ve inanõşõna, bŸyŸk bir değer vermişlerdir. Onu kutlulaştõrmõş ve ona
kişilik vermişlerdir. Yer-su inanõşõ, tam bir ÔvatanÕ anlayõşõdõr.Ó (…gel, 1993:
315).
Şamanizm inancõnda da su kŸltŸ gšrŸlmektedir. ŞamanizmÕde şamanlarõn
bir arõnma tšreninden geçmeleri sšz konusudur. EliadeÕnin aktardõğõ bilgilere
gšre şaman adayõ, Ÿç põnardan getirilen suyun kaynatõlmasõ ile bir arõnma işleminden geçmektedir (Eliade, 1999: 145).
Altay kamlarõnõn inancõnda ise vadi, dağ ve nehrin bir ruhu olduğu inanõşõ
bulunmaktadõr. Yerli halk nehir (su) ruhundan çok korkar. GŸneş battõktan
sonra nehirden su almazlar. Su almalarõ gerekirse çok sessiz ve suyun aktõğõ
yšne doğru alõrlar. Nehrin ruhunu rahatsõz etmemek için dualar okurlar (Yuguşeva, 2001: 209).
TŸrk kŸltŸrŸnde su kaynaklarõnõn ÒõdukÓ yani kutsal kabul edilerek kirletilmemesi, suyun bolluk ve bereket kaynağõ olmasõ, suyun temizleyici ve şifa
verici šzelliğinin bulunmasõ sebebiyle TŸrk halklarõ arasõnda zamanla çeşitli
inançlar oluşmuştur. Bu inançlar halk edebiyatõ ŸrŸnlerinde de kendisine yer
bulmuştur. ÒSandõkÓ adlõ Malatya masalõnda su kŸltŸnŸn izleri gšrŸlmektedir.
Masalda, suyun kişiye şifa verip tedavi edici ve hayat bahşedici šzelliği dikkatleri çekmektedir:
Ò‚ocuklarõnõ son bir kez olsun gšrebilmek için ağlayarak elleri ile toprağõ
kazarken birden topraktan bir su fõşkõrmõş. Bu sudan kana kana içince dili
çšzŸlmŸş. Dili çšzŸlen kadõn: ÔYavrularõm!Õ diyerek šyle bir bağõrmõş, šyle
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bir bağõrmõş ki dağ taş inlemiş. İki oğlunu bu su ile yõkarken, çocuklar hemen
dirilivermiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 250).
Yukarõdaki masalda da gšrdŸğŸmŸz gibi şifa verdiği dŸşŸnŸlen sular ile
ilgili AnadoluÕnun pek çok yerinde bugŸn bile çeşitli inanõşlar bulunmaktadõr.
…rneğin: ÒPŸlŸmŸrÕŸn Doğanpõnar kšyŸndeki ÔBŸklŸ ZiyaretÕin suyundan saralõ hastalar; DivriğiÕdeki ÔGšz PõnarõÕ ziyaretinden de şaşõ çocuklar için şifa
vereceği inancõndan yararlanõlmaktadõr.Ó (Kalafat, 1999: 51).
TŸrklerin su kŸltŸ ile ilgili olan inançlarõ tespit ettiğimiz masala da yansõmõştõr. İnançlarda õrmak, nehir ve su põnarlarõnõn bir ruhu olduğu inancõ bulunmaktadõr. TŸrkler tarafõndan mukaddes gšrŸlen bu su kaynaklarõ hayat
bahşetme šzelliğine sahiptir. Bu inancõn izleri masal metinlerinde gšze çarpmaktadõr.
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14. Ağaç (Orman) Kültü
Tabiat kŸltleri içerisinde yer alan ağaç kŸltŸ, en eski ilkel kavimlerden gŸnŸmŸze kadar toplumlarõn hayatõnda šnemli bir yer edinmiştir. Eski TŸrkler
ağacõ, Tanrõya ulaşma noktasõnda bir araç olarak dŸşŸnmŸşler bu sebeple onu
mukaddes saymõşlardõr. Ağacõn bir ruhu olduğuna inanan TŸrkler ona saygõ
gšstererek çeşitli kurbanlar sunmuşlardõr.
Yaratõlõş efsanelerinde anlatõlan ilk insanõn ortaya çõkõşõ hadisesinde ağaç
šnemli bir motif olarak yer edinmiştir: ÒDalsõz, budaksõz bir ağaç bitmişti. Bu
ağacõ Tanrõ gšrdŸ ve Ôdallarõ olmayan ağaca bakmak hoş bir şey değil; buna
dokuz tane dal bitsin!Õ dedi. Ağaçta dokuz dal bitti. Tanrõ yine şšyle dedi:
Dokuz dalõn kškŸnden dokuz kişi türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!”
(İnan, 1986: 15).
TŸrk topluluklarõ arasõnda ağaçtan tŸreme ile ilgili efsaneler anlatõlõr. Oğuz
Kağan destanõnda Oğuz, ikinci karõsõnõ bir gšl ortasõndaki ağaç kovuğunda
bulmuştur. Yine Uygurlarõn tŸrediği tek ağaç da, iki nehrin meydana getirdiği
kŸçŸk bir adacõk da bulunuyordu (…gel, 1993: 88).
GšktŸrler ve Uygurlar zamanõnda ise Ò…tŸken YõşÓ yani …tŸken ormanõ
kutsal kabul edilmiştir. KŸl Tigin abidesinin gŸney yŸzŸnde TŸrk milletinin,
…tŸken ormanõ dõşõnda gŸneydeki ‚ogay ormanõna, TšgŸltŸn ovasõna gitmeleri durumunda šleceklerini bundan dolayõ …tŸken ormanõnõ terk etmemeleri
gerektiğinden sšz edilir (Ergin, 2012: 4-5).
Dede Korkut hik‰yelerinin bitişinde yer alan şu dua da ağacõn TŸrkler arasõndaki yerini ve šnemini gšstermesi açõsõndan dikkat çekici ve šnemlidir:
ÒYirlü kara tağlaru– yõkõlmasun, kšlgelŸçe kaba ağacu– kesilmesŸn, kamõn
akan gšrklŸ suyun kurõmasun.Ó (Ergin, 2014: 184). Bu šrnek dõşõnda Dede
Korkut kitabõnda ağaca dair birçok unsur yer almaktadõr.
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Metin Ergun, Türk mitolojisinde kutsal olarak kabul edilen ağaçlarõn belli
vasõflara sahip olmasõ gerektiğinden söz eder:
a. Yalnõz ağaç olmalõdõr. Bir ağacõn kutsal olarak kabul edilebilmesi için
mutlaka bulunduğu mek‰nda yalnõz başõna bulunmasõ gerekir. TŸrk dŸşŸncesine gšre Tanrõ tektir ve eşi ve benzeri yoktur.
b. Yapraklarõnõ ya yaz-kõş dškmeyen ya da çok az dšken bir ağaç olmalõdõr.
TŸrk dŸşŸncesine gšre, ebed” olan tek şey TanrõÕdõr; Tanrõ šlmez.
c. Kutsal ağaç, etrafõndaki ağaçlardan ya daha uzun ya da daha heybetli,
daha gšsterişli olmalõdõr. TŸrk inancõna gšre Tanrõ, el-keb”r, el-mel”k, el‰z”mdir.
ç. Kutsal ağaç, meyvesiz olmalõdõr. TŸrk dŸşŸncesinde Tanrõ doğmaz ve
doğurmaz. TŸrk inanõşõnda her şeyi var eden, fakat kendisi var edilmeyen;
doğmamõş ve doğurmamõş olmakla birlikte sonu da olmayan şey Tanrõdõr.
d. Kutsal ağaç, etrafõndaki ağaçlardan daha yaşlõ olmalõdõr. TŸrk dŸşŸncesinde Tanrõ, sonsuzluğun, ebed”liğin sembolŸdŸr. Yaşlõlõk, Tanrõsallõğõn
yani sonsuzluğun sembolŸdŸr.
e. Kutsal ağaç, geniş ve koyu gšlgeli olmalõdõr. TŸrk dŸşŸncesinde Tanrõ
sõğõnõlan şeydir. Tanrõ, zorda kalanlara yardõmcõ olur (Ergun, 2000: 23-24).
Şamanizm inancõnda da ağaca dair birçok inanõş, uygulama ve pratikler
görülür. Ögel, Yakut şamanlarõnõn her birinin bir ağaca sahip olduğundan söz
eder: “Yakut Şamanlarõnõn her birisinin bir ağacõ vardõ. Bu ağaca da Turuu
adõ verilirdi. Gençler şaman olmaya niyetlenince hemen bir ağaç dikerler ve
bu ağaç bŸyŸdŸkçe de rŸtbeleri artardõ. Şamanõn šlŸmŸ ile birlikte ağacõ da
yok edilirdi.” (Ögel, 1993: 93). TŸrkler tarafõndan Ardõç, Elma, Kavak, ‚am,
‚õnar ve Kayõn ağacõ kutlu ağaçlar olarak gšrŸlmŸştŸr. ÒHõddõm Hõyar KõzõÓ
adlõ Malatya masalõnda bir çõnar ağacõndan bahsedilmektedir:
ÒAz gitmiş, uz gitmiş; dere tepe dŸz gitmiş. Bir gŸn bir çõnarõn dibine varmõş, oturmuş. Orada dinlenirken aksakallõ bir derviş peyda olmuş. Gence yaklaşmõş, Ôİn yok cin yok sen ne arõyorsun burada?Õ diye sormuş.Ó (Yardõmcõ,
2012: 71).
ÒNartanesiÓ adlõ Malatya masalõnda da ağaç motifi gšrŸlmektedir. Masalda kuşa dšnŸşen kõzõn Òkonduğum ağaçlar kurusun, meyve tutmasõnÓ bedduasõ ilgi çekicidir:
ÒBu sõrada kuşa dšnŸşen kõz gelmiş, bahçedeki bir ağacõn dalõna konmuş
ve: ÔKonduğum ağaçlar kurusun, meyve tutmasõn, Evde Molla MuhammedÕim
ağlayõ, ‚õngõllõ beşik salayõ.Õ diye şakõmaya başlamõş.Ó (Yardõmcõ, 2012:
195).
ÒAli ile AhmetÕin ArkadaşlõklarõÓ adlõ masalda ise bir dağdaki ulu ağaçlardan sšz edilir:
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ÒAyõ: ÔBen de dağdaki bŸyŸk ağaçlarda bulunan arõ peteklerini yiyorum.
Şu karşõki dağõn šnŸnde ulu bir ağaç var, bu ağacõn dibinde bir kŸp altõnõm
gšmŸlŸ. GŸndŸzleri de bu kŸpŸn Ÿzerine yatõp eğleniyorum.Õ diye cevap vermiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 214).
Masallarda ağaç kŸltŸ, birçok farklõ yšnleri ile yer edinmiştir. Masal kahramanlarõ TanrõÕdan bir yardõm bekledikleri zaman çõnar ağacõ gibi kutsallõğõna inanõlan ağaçlara sõğõnõrlar. Burada ağaç, kişinin Tanrõyla bir iletişim
kurabilmesi için aracõ gšrevi gšrmektedir. Masalda da gšrdŸğŸmŸz gibi
TanrõÕnõn bir yardõmcõsõ olarak Aksakallõ İhtiyar, kutlu ağaçlarõn yanõnda belirir. Yine masalda kuşun Òkonduğum ağaçlar kurusun, meyve tutmasõnÓ bedduasõ, ağacõn kutsallõğõnõ šn plana çõkartmaktadõr. TŸrklerin inanç sisteminde
meyvesiz ağaçlar kutsal kabul gšrmŸştŸr. Diğer masalda dağ ve ağaç kŸltŸ
birlikte yer almõştõr. Dağ ve ağaç, yŸksekliği ve gškyŸzŸne yakõnlõğõ sebebiyle
ilahi bir vasfa sahiptir. Bu sebeple masalda bahsedilen ulu ağaç, bŸyŸk ihtimalle çõnar gibi kutsal olarak gšrŸlen bir ağaçtõr.
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15. Mağara
Malatya masallarõ içerisinde tespit ettiğimiz bir diğer unsur mağara motifidir. TŸrk mitolojisinde kutsal mağara inancõyla ilgili …gel, şu değerlendirmelerde bulunmuştur: ÒBŸyŸk Hun Devletinde kutsal bir Ata-MağarasõÕnõn
bulunduğunu, ‚in kaynaklarõndan šğreniyoruz. Bu kutsal mağaraya yalnõz
şamanlar veya kişiler değil; bŸtŸn devlet teşkilatõ saygõ gšsteriyor ve senenin
belirli aylarõnda bu mağara ziyaret edilerek bŸyŸk bir tšren yapõlõyordu.
…nemli olan nokta, hŸkŸmdarõn da bu tšrene başkanlõk etmesi idi.Ó (…gel,
1993: 21).
Mağaralarõn kutsal olarak kabul edilmesinin bir sebebini ise …gel şuna
bağlamaktadõr: ÒMağaralar, yer altõ dŸnyasõnõ, yeryŸzŸne bağlayan birer kapõ
gibi idiler.Ó (…gel, 1993: 22). Mağara burada şamanõn yer altõ yolculuğunu
gerçekleştirdiği bir mek‰n olarak dŸşŸnŸlmektedir. ÒBaba MirasõÓ adlõ masalda mağara motifi yer almaktadõr. Masalda, gškyŸzŸnde yer alan bir mağaradan sšz edilmektedir:
ÒDelikanlõ Ÿç seferde de yere dŸşmeden atõn sõrtõna oturabilmiş. Bunun
Ÿzerine at, sõrtõnda binicisi olduğu hâlde kendisinden šnceki iki attan daha
hõzlõ bir şekilde gškyŸzŸne doğru uçmuş ve gšğŸn diğer tarafõndaki mağaranõn šnŸne gelip durmuş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 87).
…gel, geyikli mağaralarõn yer edindiği masallarõ TŸrk mitolojisinin šnemli
šrnekleri içerisinde gšrerek şu dŸşŸnceleri paylaşõr: ÒBu tipteki masallar, TŸrk
mitolojisinin en šnemli šrnekleridir. AnadoluÕda okunan MuhammediyeÕlerde
Muhammed Hanefi, šnŸne çõkan bir geyiği kovalar, geyik bir mağaradan içeri
girer ve genç de onu takip eder. Mağaradan geçtikten sonra bŸyŸk bir dŸzlŸğe
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çõkõlõr ve cennet gibi bahçelerde Mine-HatunÕa rastlar. Bu gibi halk eserlerinde, peygamberlerin tarihleri, TŸrk mitolojisine bŸrŸndŸrŸlerek halka sunulmuştur.” (Ögel, 1993: 24). Ögel’in verdiği bu örneğin bir benzerini “Aliko
ile FatikoÓ adlõ Malatya masalõnda da gšrmek mŸmkŸndŸr:
“Uzaktan geyiği gšren bağ sahibi de merakla ve sessizce onu izlemiş. Geyik oradan uzaklaşõrken kendisi de uzaktan takip ederek arkasõndan gitmiş ve
geyiğin bir mağaraya girdiğini gšrmŸş. Merak edip mağaraya yaklaşmõş. Fakat mağaraya yaklaştõkça içeriden bir õşõltõnõn sõzdõğõnõ gšrmŸş. Dayanamayõp içeri baktõğõnda bir de ne gšrsŸn! ‚ok gŸzel bir genç kõzõn gŸzelliğinin
õşõltõsõ, mağaranõn içini aydõnlatõyormuş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 255).
…rneklerde gšrŸldŸğŸ Ÿzere masallarda mağaralar, kutsal bir mek‰n olarak
telakki edilmişlerdir. Masalda kahramanõn at Ÿzerinde gškyŸzŸne gerçekleştirdiği yolculuk bize şamanõn yeryŸzŸnde yaptõğõ yolculuğu anõmsatmaktadõr.
Ayrõca mağara, başka bir ‰leme girişin kapõsõ olarak dŸşŸnŸlmŸş ve ona kutsiyet kazandõrõlmõştõr. Masalda yol gšsterici fonksiyonuyla geyik, kahramanõ
etrafa õşõk saçan kutsal bir mağaraya getirir. Kahraman, mağaraya girmekle
beraber aslõnda başka bir ‰leme de geçiş yapmõş olur.
16. †ç ve Kõrk Sayõsõ
Eski TŸrklerin mitlerinde ve inanõşlarõnda sayõlarõn ayrõ bir šnemi olmuştur. …zellikle Ÿç, dšrt, beş, yedi, dokuz ve kõrk gibi sayõlar mitolojilerde sõk
sõk tekrarlanmõştõr. Bu sayõlarõn tekrarlanmasõ ile onlara çeşitli anlamlar yŸklenerek kutsallõk kazandõrõlmõştõr. Anonim halk edebiyatõ tŸrlerinden destan,
efsane, hik‰ye, masal gibi tŸrlerde bu mitik sayõlar yer almõştõr. Malatya masallarõnda ise Ÿç ve kõrk sayõsõ diğer sayõlara gšre daha sõklõkla geçmektedir.
†ç sayõsõ ile ilgili Eliade, eserinde şu tespitlerde bulunmuştur: “3 sayõsõnõn
dinsel anlam ve değerinin 7 sayõsõnõnkinden šnce geldiği bilenen bir gerçektir.
Ayrõca dokuz kat gškten (dokuz tanrõdan, Ağacõn dokuz dalõndan, vb.) de sšz
edilir; bu mistik sayõ olasõlõkla 3x3 olarak açõklanabilir ve dolayõsõyla, Mezopotamya kškenli 7 sayõsõnõnkinden daha eski bir simgeselliğin, 3 simgeselliğinin, içinde sayõlmalõdõr.Ó (Eliade, 1999: 307).
Şamanizm inancõnda da evrenin Ÿç kattan meydana geldiği sšz edilmektedir. Evren, Ÿç aşamalõ olarak dŸşŸnŸlmŸş ve tasarlanmõştõr: GškyŸzŸ, YeryŸzŸ ve Yeraltõ. Şaman, bu Ÿç dŸnyada da eğitim gšrŸr ve bu Ÿç dŸnyayõ kapsayan ruhlarla iletişime geçer (Bayat, 2006: 94). Malatya masallarõ içerisinde
Ÿç sayõsõ ÒŸç kardeşÓ, ÒŸç oğulÓ, ÒŸç elmaÓ, ÒŸç gŸzel kõzÓ, ÒŸç atÓ, ÒŸç yol
ağzõÓ, ÒŸç sini baklava; Ÿç hizmetçiÓ, ÒŸç engelÓ gibi tanõmlarla masallarõn
çeşitli yerlerinde tekrarlanmõştõr:
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“Bir varmõş, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer
tellal iken, pireler berber iken bir ülkede üç kardeş yaşarmõş.Ó (Yardõmcõ,
2012: 67).
“Bir varmõş, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur samanõ içinde; develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamõn beşiğini tõngõr mõngõr sallar
iken, köyün birinde fakir ve yaşlõ bir adam, Ÿç oğlu ile kerpiçten yapõlmõş kŸçük bir köy evinde yaşarmõş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 83).
“Üç kardeş, az gitmişler, uz gitmişler; dere tepe dŸz gitmişler. Nihayet bir
gŸn karşõlarõna Ÿç yol çõkmõş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 106).
“Bunun Ÿzerine EnverÕin babasõ karõsõna Ÿç gram altõn vermiş ve Ÿç geline
de birer tane takmasõnõ istemiş. Oğlanõn anasõ da Ÿç sini baklava yaptõrõp yanõna Ÿç hizmetçi alarak, gelinlerinin yanõna gitmiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 129).
“Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri size, biri de masal sevenlerin başõna konsun.Ó (Yardõmcõ, 2012: 288).
Masallarda Ÿç sayõsõ, genellikle kişi veya nesne sayõsõnõ ifade etmek için
kullanõlmõştõr. Ayrõca yukarõdaki šrnekte de gšrdŸğŸmŸz gibi masalõ bitirme
formeli olarak da Ÿç sayõsõ kullanõlmõştõr. TŸrkler tarafõndan kutsallõğõna inanõlan diğer bir sayõ kõrktõr. Kõrk sayõsõ ile ilgili Annemarie Schimmel, Sayõlarõn Gizemi adlõ eserinde şu tespitlerde bulunmuştur:
“40, bŸyŸk sayõlar arasõnda en bŸyŸleyici sayõ olarak Orta DoğuÕda, šzellikle de İran ve TŸrkiyeÕde yaygõn biçimde kullanõlõr. Saf bilimsel açõdan bu
sayõ, kadim BabilÕde de gšzlemlendiği gibi †lkerÕin (SŸreyya burcu) 40 gŸn
boyunca gšzden yok olmasõyla ilişkilidir. Bu aynõ zamanda yağmurlu mevsimlerin süresidir. Bilindiği gibi Nuh TufanõÕna neden olan yağmurlar da 40 gŸn
sürmüştŸ. BugŸn bile şu kurala gšre 40 gŸnlŸk hava tahmini yapõlõr: Eğer
belli bir gŸn yağmur yağõyorsa, ondan sonraki 40 gŸn de yağmurlu olacak
demektir.Ó (Schimmel, 2000: 265).
Kõrk sayõsõnõ Şamanizm inancõnda da gšrmek mŸmkŸndŸr. TeleŸt şamanlarõ, šlŸnŸn kõrkõ çõkõncaya kadar šzel bir merasimle onun ruhunu dŸnyadan
ve yakõn akrabalarõndan uzaklaştõrarak šteki dŸnyaya gštŸrŸrler (Bayat, 2006:
228).
Eliade ise eserinde ruh gŸtme yolculuğunun kõrk gŸn sonra gerçekleştiğinden sšz eder: ÒRuh gŸtme yolculuğunun šlŸmŸn hemen ardõndan değil de cenaze şšleni ve ÔarõnmaÕ tšreni sõrasõnda yapõlmasõ, ölümden sonra üç, yedi
veya kõrk gŸn boyunca ruhun h‰l‰ mezarlõkta bulunduğunu ve ancak bu sŸrenin sonunda kesin olarak YeraltõÕnõn yolunun tuttuğunu gšsterir.Ó (Eliade,
1999: 241).
Behiye Kšksel ise bir bildirisinde kõrk sayõsõyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştur: ÒKõrk sayõsõ, kõrk gŸn kõrk gece, kõrk yõl gibi zamanla ilgili;
kõrklara karõşma, dšrt kapõ kõrk makam gibi inançla; kõrkõnõ beklemek, kõrk
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basmak gibi geçiş dšnemlerinin inanõşlarõyla ve kõrk kõz, kõrk yiğit, kõrk harami gibi kişilerle ilgili, hem inanõş ve geleneklerde ve hem de halk edebiyatõnda sõk rastladõğõmõz bir formŸlistik sayõdõr.” (Köksel, 2009: 1813).
Oğuz Kağan Destanõ ve Dede Korkut Hik‰yeleriÕnde dahi geçen kõrk motifi, Malatya masallarõnda ÒKõrk gŸn kõrk gece dŸğŸnÓ, ÒKõrk arşõn gškÓ,
ÒKõrk arşõn hendekÓ, ÒKõrk deveÓ, ÒKõrk kat elbiseÓ, ÒKõrk oda, kõrk anahtarÓ,
ÒKõrk sandõkÓ, ÒKõrk gŸn hizmetÓ, ÒKõrk gŸn mŸhletÓ gibi ifadeler ile sõk geçen bir sayõdõr:
ÒBundan sonra Ÿlkeye Mehmet padişah olup, Peri Kõzõ ile kõrk gŸn kõrk
gece dŸğŸnle evlenmiş, mutlu olmuşlar.Ó (Yardõmcõ, 2012: 69).
ÒAtõn sõrtõna binmiş ve at ona kendisini Ÿç kere havaya fõrlatacağõnõ ve
eğer ŸçŸnde de yere dŸşmeden tekrar atõn sõrtõna oturabilirse hak ettiği nasibi
alacağõnõ sšylemiş. Sonra at birinci kez sõçramõş, delikanlõyõ kõrk arşõn gšğe
fõrlatmõş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 86).
ÒBu sõrada adamõn sakalõnda kõrk tane anahtar asõlõ olduğunu fark etmiş.
‚ocuk bŸtŸn anahtarlarõ alarak kõrk odaya da tek tek bakmõş.Ó (Yardõmcõ,
2012: 152).
ÒEğer imtihanda beni geçemezse senin boynunu vururum; eğer kaybedersem seni affederim deyip ona kõrk gŸn mŸhlet vermiş.Ó (Yardõmcõ, 2012: 209).
Masallarda kõrk sayõsõ, zamanõ, kişileri ve nesneleri belirtmek amacõyla
kullanõlmõştõr. Ayrõca kõrk, bŸyŸleyici bir sayõ olarak gškyŸzŸnŸn katlarõnõ
ifade etme amacõyla da masallarda tercih edilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
TŸrk mitolojisi ve Şamanizm bağlamõnda incelemiş olduğumuz Malatya
masallarõnda toplamda 16 unsur tespit edilmiştir. Masallarda tespit ettiğimiz
unsurlar içerisinde Aksakallõ İhtiyar tipinin, şamanõn gerçekleştirdiği birtakõm
rolleri kendi bŸnyesinde barõndõrdõğõ gšrŸlmŸştŸr. İslamiyetÕin etkisiyle şaman ad ve şekil değiştirerek Aksakallõ İhtiyarÕa dšnŸşmŸştŸr.
Genellikle kštŸ ruhlar olarak gšrŸlmŸş olan Arap, Dev, Cin ve Yõlan birbiriyle benzer šzelliklere sahip varlõklardõr. Masallarda bu varlõklar iyi ve kštŸ
yšnleriyle yer edinmişlerdir. Arap, Dev ve Yõlan, TŸrk mitolojisindeki Erlik
ile taşõdõğõ benzerliklerle masallarda dikkati çekmiştir.
BŸyŸ-sihir, šlŸp-dirilme ve şekil (don) değiştirme ise şamana ait šzellikler
olarak bilinmektedir. ŞamanÕa ait olan bu šzellikler masallarda masal kahramanlarõna geçmiştir.
ŞamanizmÕde şamanõn yardõmcõ hayvanõ at ve geyiktir. Kutsal ve iyi huylu
hayvanlar olarak bilinen at ve geyik, şamanõn evrenin Ÿç katmanõ arasõnda
gerçekleştirdiği yolculuklar esnasõnda kullandõğõ hayvanlardõr. Bu hayvanlar,
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masallarda kahramanõn yardõmõna koşar ve ona yol gšsterir. Bilhassa at, masallarda kahramanla konuşmasõ ve gškyŸzŸne uçmasõ bakõmõndan şaman ile
benzer šzellikler gšsterir.
Devlet kuşu, TŸrklerin inancõnda kişiye kut bahşeden bir kuş olarak dŸşŸnŸlmesi yšnŸyle masalda yer alõrken; ZŸmrŸdŸanka ise, olağanŸstŸ ve mitik
bir kuş olarak masalda kahramana yardõm etmesi ve onu Ÿzerinde taşõmasõ
yšnŸyle yer almõştõr.
Tabiat kŸltleri içerisinde yer alan su ve ağaç kŸltŸ, TŸrklerin mitolojisinde
ve Şamanizm inancõnda kutsal kabul edilerek etrafõnda zamanla çeşitli inançlar oluşmuştur. Su ve ağaca dair oluşan çeşitli inançlar masal metinlerine de
taşõnmõştõr.
Mağara, kutsal bir mek‰n olarak algõlanmasõ ve şamanõn yer altõna gerçekleştirdiği yolcuğu anõmsatmasõ yšnŸyle masallarda bir motif olarak yer almõştõr.
FormŸlistik sayõlar içerisinde yer alan Ÿç ve kõrk mitik sayõlardõr. Mitolojilerde çeşitli anlamlara sahip olan bu sayõlar masallarda zaman, kişi ve nesne
sayõsõnõ ifade ederken kullanõlmõştõr.
Netice itibariyle Malatya masallarõ, içerisinde barõndõrdõğõ mitik ve şamanistik šgeler açõsõndan son derece zengindir. Yer alan unsurlarõn bir kõsmõ
TŸrk mitolojisi ve Şamanizm ile aynõ šzellikleri gšsterirken, bir kõsmõ da farklõlaşarak masallarda yer almõştõr. Sonuç olarak sšzlŸ kŸltŸrŸn bir ŸrŸnŸ olan
masallarõn, masal anlatõcõlarõnõn hafõzasõnda taşõnarak gŸnŸmŸze kadar anlatõlagelmesi ve masallarõn bu mitik ve şamanistik šgeleri de içinde muhafaza
etmiş olmasõ šnemlidir.
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