TÜRK MASAL VE HALK HİKÂYELERİNDE GÖRMEYEN
GÖZÜN TEDAVİ EDİLMESİ MOTİFİ ÜZERİNE
On the Pattern of Treating the Unseeing Eye in Turkish
Fairy Tales and Folk Stories

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN*
ÖZ
İnsanoğlunun hayatında gerçekleştiremediği bazı hususlar onun hayal dünyasına yansımakta ve daha
sonra destan, masal ve halk hikâyesi gibi metinlerde kendisine yer bulmaktadır. Bir zamanlar “açıl kapım
açıl” denildiği vakit açılan kapıları günümüzde hayatımızın her anında görebilmekteyiz.
Bu kısa bilgiden sonra şimdi de Türk masal ve hikâyelerinde tespit edebildiğimiz tedavi şekillerini
sıralamak istiyoruz:
a) Toprakla tedavi
b) Su (ab-ı hayat) ile tedavi
c) Ağaç dalıyla (yaprağı) tedavi
ç) Otla (çayır, çimen) tedavi
d) Kuş tüyünün görmeyen göze sürülmesiyle tedavi
e) Kanla tedavi
f) Dua edilmesi sonucu tedavi
g) Hayvan ürünlerinin yenilmesi, içilmesi veya bir hayvan tarafından yalanma üzerine tedavi
ğ) Denizden çıkarılan iki özel balığın göze sarılmasıyla tedavi
h) Peri kızlarının yaptığı ilacın göze sürülmesiyle tedavi
Yukarıdaki tedavi şekillerinde de görüldüğü gibi dinî unsurların yanında, mitolojik bazı hususlarda
(toprak, su, ot, ağaç dalı, tüy, kan, vb.) görmeyen gözün açılmasında etkili olmaktadır.
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ABSTRACT
Things that human beings cannot realize in their lives are reflected in to their world of imagination and
these things find places in the texts, such as epics, fairy tales, and folk tales. We can see the doors opened when
it is said “open my door, open!” in the past at every moment of our lives today.
After this information, we wish to list the methods of treatment that we found out in Turkish fairy tales
and folk stories:
a) Treatment with soil
b) Treatment with water
c) Treatment with a branch (loaf) of a tree
d) Treatment with herbs (meadow, grass)
e) Treatment by the application of the bird feather to the unseeing eye
f) Treatment with blood
g) Treatment as a result of praying
h) Treatment by eating, drinking animal products or by being licked by an animal
i) Treatment by wrapping the eyes with sea fish
j) Treatment by the application of medicine made by fairy girls to the eyes
As it is indicated above both religious and some mythological factors (soil, water, herb, a branch of a tree,
feather, and blood, etc.) are effective in the treatment of the unseeing eye.
Key Words
Turkish fairy tales, folk stories, unseeing eye, treatment.
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cerrah edasıyla, ancak bir cerrah kadar
zahmet çekmeden görmeyen gözlerin
görmesini sağlamaktadır.
Türk masal ve hikâyelerinde tespit
edebildiğimiz tedavi şekillerini sıralamamız gerekirse:
a) Toprakla tedavi
b) Su (ab-ı hayat) ile tedavi
c) Ağaç dalı (yaprağı)yla tedavi
d) Ot (çayır, çimen)la tedavi
e) Kuş tüyünün görmeyen göze sürülmesiyle tedavi
f) Kanla tedavi
g) Dua edilmesi sonucu tedavi
h) Hayvan ürünlerinin yenilmesi,
içilmesi veya bir hayvan tarafından yalanma üzerine tedavi
i) Dua edilmesi sonucu tedavi
j) Denizden çıkarılan iki özel balığın göze sarılmasıyla tedavi
k) Peri kızlarının yaptığı ilacın
göze sürülmesiyle tedavi
Yukarıdaki tedavi şekillerinde de
görüldüğü gibi dinî unsurların yanında,
mitolojik bazı hususlarda (toprak, su, ot,
ağaç dalı, tüy, kan, vb.) görmeyen gözün
açılmasında etkili olmaktadır.
a) Toprakla tedavi
Türk halk hikâyesi ve masallarında
görmeyen gözün tedavi edilmesinde ilk
sırayı toprak almaktadır. Toprağın bu
derece öne çıkmasının sebebi bu nesnenin hayatımızın her safhasında olmasındandır. İlk insanın (Hazreti Adem) yaratılmasında Cenab-ı Allah Cebrail, Mikâil
ve İsrafil’i gönderdiğinde onlar toprağın
inlemesine dayanamayıp görevi yerine
getiremezler, ancak Azrail Aleyhisselam
her şartta toprağı getirir ve ilk atamız
yaratılır. Yine dünya ve Türk mitolojisinde, suların derinliklerinden getirilen
toprağın suyun yüzüne saçılması üzerine
kara parçası yaratılmıştır. İslamiyet’le
birlikte kültür hayatımızda önemli bir
yeri olan tasavvufta da dört unsurdan
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birisi topraktır. Âşık Veysel’in ifadesiyle
bütün kötülükleri gizleyen, gizli sırlarını
insanların hizmetine sunan yine sadık
yâr, topraktır.
Aslında toprağın önemli olması İslam kültürüyle çok yakın ilişkili olup,
Hazreti Adem balçıktan yaratılmıştır.
Yine Türkler için çok değerli olan atın
yaratılmasında da Hazreti Âdem’in Kâbe
toprağının önemli olduğunu belirtmemiz
gerekmektedir. (Elçin 1988: 413).
Kör gözün toprakla açılması motifi
sadece İslam kültüründe olmayıp aynı
zamanda Hristiyan inançlarında da görülmektedir. (Ocak 1983: 206).
Görmeyen gözün tedavi edilmesinde kâinatta bulunan her toprak işe yaramamaktadır. Toprakta aranan vasıf
ayak basılmadık bir mekânın olmasıdır.
Bu mekânı bildiren de büyük ölçüde görmeyen gözün sahibidir. İlgili motif, Motif
Index’te, [K1011. Göz ilacı (toprak) ] de
kayıtlıdır.
Bakınız Erzurumlu masal anlatıcısı
bu durumu nasıl dile getiriyor:

“
”
(Seyidoğlu 1999: 61).
Benzer bir motif Çukurova masallarında tespit edilmiştir:
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. (Şimşek
2001: 60).

.

. (Türkmen 1995:
227-234; Alptekin (b), 2002: 216).
Benzer motifleri Anadolu sahası
halk hikâyelerinden Asuman ile Zeycan
[

(Şimşek 2001: 66).

(Şimşek 2001: 67).
Masallarda gördüğümüz bu motifin
benzerlerini halk hikâyesi adını verdiğimiz nazım-nesir karışımı anlatmalarda
da görüyoruz. Bunun en canlı örneği
ise Âşık Garip Hikâyesi’ nde karşımıza
çıkmakta olup ilgili kısmın özeti aşağıdadır:

20

] (Sakaoğlu 1972: 51-58); Uygur
Türklerinin Yusuf Bey-Ahmet Bey destanında, [

] (Özkan 1989: 137-138) ve Kerem ile
Aslı hikâyesinde, [
] (Duymaz 1992:
314) görmekteyiz.
Günümüzde Nasrreddin Hoca’nın
türbesinden alınan toprağın göze sürülmesiyle tedavi olacağı, yenilince de kadının hamile kalacağına inanılmaktadır.
Görüldüğü gibi Türk halk anlatmalarının iki önemli metni olan masal ve
hikâyelerde Hazreti Hızır, derviş, Hazreti Peygamber’in veya atının ayağının
altından alınan toprak derdin dermanıdır.
Toprakla görmeyen gözün tedavi
edilmesi motifinde İslami unsur öne çıkarılmıştır. Kerem ile Aslı hikâyesindeki görmeyen gözün tedavi edilmesi de
Hazreti Peygamber’in ayağının altından
alınan toprak kanaatimizce metni daha
da kuvvetlendirmek için eklenmiştir.
Esasta ise bu motifin yerini halk anlatmalarında Hazreti Hızır veya derviş almıştır.
b) Su (ab-ı hayat) ile tedavi
Türk mitolojisinde Hazreti Hızır’ın
proto tipi kayın ağacı üzerinde yaşayan
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gök sakallı ihtiyar olup aynı ağacın dibinden ab-ı hayat akmaktadır. Hiç şüphesiz ab-ı hayatın içilmesiyle ölümsüzlüğe kavuşma arzusu her insanın temel
arzusudur. Ancak bu suyu bulabilmek o
kadar da kolay değildir. Bu motifi Türk
halk hikâyelerinin kahramanlık grubu
içerisinde ele aldığımız Köroğlu hikâyesinin birinci kolunda görmekteyiz.
Ayrıca ilk defa Evliya Çelebi tarafından
tespit edilen Bingöl ile ilgili bir efsanede
de ab-ı hayat motifini buluyoruz (Alptekin 2005: 70). Türkiye’de olduğu kadar
Türkiye dışındaki Türk boyları arasında
da tespit ettiğimiz ab-ı hayat motifinin
Azerbaycan (M. H. Tehmasib) anlatmasının kısa özetini aşağıya alıyoruz:

(Tehmasib 1975: 5-16.)
Köroğlu destanının Özbek anlatmasında ise ab-ı hayatın içilmesinin yerini
sadece elin yüze sürülmesiyle gözün açılması motifiyle karşılaşıyoruz.
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(Karadavut 2002: 308)
Doğu Türkistan Türkleri arasında
tespit edilmiş olan Kemerşah ve Şemsi
Canan adlı hikâyede ise ab-ı hayat göze
sürülünce görmeye başlar:

(İnayet 1995: 253-279).
Muhtemelen ab-ı hayat Türk mitolojisindeki “bayterek ağaç”, “kozmik
ağaç”, “hayat ağacı”nın dibinden veya
gövdesinden akmaktadır. İşte bu ölümsüzlük sıvısı mitolojiden diğer anlatmalara doğru bir yönelme göstermiştir.
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c) Ağaç dalı (yaprağı)yla tedavi
Türk mitolojisinde insandan önce
ağaç yaratılmıştır. İslamiyet ve diğer
dinlerde de ağaç kutsiyeti ile öne çıkarılmaktadır. Tespit ettiğimiz ağaç dalıyla
ilgili motiflerin tamamı masallarda da
görülmektedir. Kanaatimizce burada
sözü edilen ağaç, yaz-kış yaprağını dökmeyen, meyvesi yenilmeyen, bulunduğu
sahada tek başına olan hayat ağacıdır.
Ancak masal anlatıcısı hayat ağacını bilmediği için kendi coğrafyasında var olan
ağaçların adını anarak görmeyen gözü
tedavi etmeye çalışmaktadır. Ünlü motif
katalogu Motif Index’te (D1505.18. Görmeyi sağlayan ağaç) de bu motif tespit
edilmiştir.
Tespit ettiğimiz ağaç ve yapraklarını sıralayacak olursak:
1. Ağacın cinsi belirtilmiştir:
I. Maya yaprağı

göze sürülmesi üzerine görmeyen göz
görmeye başlıyor.

(Şimşek
2001: 71).
Umay Günay’ın Elazığ’dan yaptığı
bir derlemede ise herhangi bir yere bırakılan ağaç yaprağının göze sürülmesiyle
tedavi olunmaktadır.

(Günay 1975: 349).
Tarafımızdan yapılan derlemede de
herhangi bir ağaçtan koparılan bir yaprak görmeyen gözün tedavisinde etkin
rol oynamaktadır.

”

” (Şimşek 2001: 50).
2. Ağacın cinsi belirtilmemiştir
Esma Şimşek tarafından yapılan
derlemede önceden hazırlanan yaprağın
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(Alptekin (a) 2002: 290).
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
mezar, mezarda biten ağaç, mezar taşı
tozunun göze sürülmesi sonucunda görmeyen göz görmektedir. Okuyucularımızın bulmada zorlanacağı metni aşağıya
alıyoruz:
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Çimenin sürülmesiyle tedavi:
“

. (Danışman (III) 1970: 241).
ç) Ot (çayır, çimen)la tedavi
Burada yukarıda açıklamaya çalıştığımız ab-ı hayatın yerini ot almıştır.
Ölümsüzlüğe çare arayan insanoğlu zaman zaman da suyun yerine çeşitli nebatatlardan yararlanma yoluna gitmiştir.
Kısacası burada otlardan yararlanma
yoluyla görmeyen göz tedavi edilmeye
çalışılmaktadır. Halk hekimliğinin sahibi (iyesi) diyebileceğimiz şaman ve İslami dönemdeki Lokman Hekim ve ona
bağlı olarak anlatılan hikâyelerin de ana
temasını hastalık, ölümsüzlük ve çaresi
oluşturmaktadır. Görmeyi sağlayan ot
motifi Indeks’te D1505. 1. numarada kayıtlıdır.
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(Alptekin (a) 2002: 287).
d) Kuş tüyünün görmeyen göze
sürülmesiyle tedavi
Şah İsmail hikâyesinde karşılaştığımız bu motifte mitolojideki kartalın
önemli bir rolünün olduğu açıktır. Kanaatimizce masal kaynaklı olan bu halk
hikâyesinde kuşlardan birisinin yelesiden tüy bırakması ve görmeyen göze
sürülmesiyle görmeye başlaması semavi
dinlerin tesiriyle olsa gerektir:
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(Alptekin (b)
2002: 198)
e) Kanla tedavi
Bu bölümde hem kartal hem de insan kanının önemli olduğunu görüyoruz.
Kartal kanıyla görmeyen gözün tedavi
edilmesi mitolojiyle izah edebiliriz. Mitik
düşünceye göre kan ve can aynı şeydir.

“

.” (Alptekin (a) 2002: 276).
Ancak, Dede Korkut Hikâyelerindeki Kampüre’nin Oğlu Bamsı Beyrek
ve sözlü kaynaklardaki anlatmaları Bey
Böyrek de parmaktan destmala (mendile) akıtılan kan göze sürülürse görmeye başlıyor. “Kan eksem can biter”
sözü masalda kendisini ispat edercesine
bir damla kandan bir ulu ağacın ortaya
çıkmasına sebep olur. Bize kalırsa kan
damlatılmasıyla görmeyen gözün tedavi edilmesi kurbandır. Orijinal metin ve
sözlü anlatmaların bir başka özelliği de
semavi dinlerle ilgili olmasıdır. Bilindiği gibi oğlu Yusuf’u kaybeden Hazreti
Yakup’un ağlamaktan gözleri kör olmuştur. Baba, oğlunun elbisesinin kokusunu
alınca görmeyen gözü görmeye başlar.
Türk masallarında da taş hâline gelen kahramanın üzerine oğlunun serçe
veya şahadet parmağından kan akıtılması sonunda dirilir.
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” (Ergin
1997: 151).
Kırşehir’de 1998 yılında 68 yaşındaki Havva Çoban’dan yapılan sözlü Bey
Böyrek derlemesinde de yine görmeyen
gözün tedavisinden kandan yararlanılmaktadır. Ancak burada gözü kör olan
baba olmayıp, kız kardeştir. Annenin de
hasretten beli bükülmüş olup o da uygulanan tedavi sonucunda eski hâline gelmektedir.

(Çoban 1999: 8-11).
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
de bu konu ele alınmış olup aşağıdaki
gibidir:
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(Alptekin 2005: 267-268).
f) Hayvanlardan birinin yüreğinin yenmesiyle
Malatya masalları arasında tespit
ettiğimiz motifte ise kör olan köpek olup,
kara koyunun yüreği göze sürülürse açılacaktır:

(Alptekin (a) 2002: 313).
g) Hayvan ürünlerinin yenilmesi, içilmesi veya bir hayvan tarafından yalanma üzerine tedavi
Aslan sütünün içilmesiyle görmeyen göz görmeye başlamaktadır. Aslanın
sütünün bulunmasının zorluğu hepimizce malumdur. Ayrıca burada, Türk mitolojisinde bir dönem öne çıkan bozkurtun
yerini burada aslan almıştır.

(Yardımcı 1996: 195).
Taşeli Masallarında ise görmeyen
gözün tedavisinde koyun yüreğinin yerini ceylan yüreği almış olup burada gözü
açılan kahraman da padişahtır.

(Alptekin (a) 2002: 311).

(Özçelik 2004: 434).
Türkler için önemli olan Oğuz Kağan destanının Farsça nüshasında da;
“Suçsuzluğu anlaşılan Koru Tekin’in
gözlerini bir ejderha yalayarak açar”
(Togan 1972: 66).
ğ) Dua edilmesi sonucu tedavi
Bilge Seyidoğlu tarafından derlenen
adlı eserde; “

.” (Seyidoğlu 1999: 276).
Dinî tasavvufi Türk halk edebiyatı
içerisinde çok önemli bir yeri olan Kaygusuz Abdal’ın duası üzerine Mısır padi-
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şahının görmeyen gözü görmeye başlar.
(Güzel 1981: 47-51).
h) Denizden çıkarılan iki özel
balığın göze sarılmasıyla tedavi
Bu motifi de Malatya Masallarında
görmekteyiz.
“

(Yardımcı 1996: 106).
ı) Peri kızlarının yaptığı ilacın
göze sürülmesiyle tedavi
Melikşah adlı masalda karşımıza
çıkmaktadır

(Seyidoğlu 1999: 164).
Bunların dışında Çıldırlı Âşık
Şenlik’in Latif Şah adlı hikâyesinde tesadüfen göz açılmaktadır.

(Alptekin (b), 2002: 179).
Sonuç olarak İslam öncesi Türk kültürüyle İslam sonrası birleşince, toprak,
su, bitki, kan, dua, vb. sonucunda görmeyen göz görmeye başlamıştır. Ayrıca
insanoğlu hayaliyle yaşar, o hayal edecektir ki, tabipler, araştırsınlar, daha
sonra da arzular yerine gelsin.
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