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Abstract 

Tales are not completely national unlike legends. They are both national and 
universal. Origins of tales date back to prehistoric times. However, they are 
added some aspects from the life style of the period in which they are told. 
One should seek the sources of tales above all in the native culture of the 
related nation. Each culture or civilization has its own tale motifs and tales. 
Some of these motif sor sometimes the tale as a whole travels allaround the 
world. Centuries later, these motifs and tales gain a universal value. This 
essay at first examines the national motives in Uzbek literature and 
afterwards the universal dimension of the tales. 
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Anahtar Kelimeler 
Mit, totem, masal, 
Özbek masalları, 
motif, masalların 

kaynağı. 

Özet 

Masallar, destanlar gibi tamamen millî değildir. Hem millî hem de 
evrenseldirler. Masalların kökleri tarih öncesi dönemlere kadar uzar. Fakat 
anlatıldıkları her devirde, o dönemin yaşam tarzından bir şeyler alırlar. 
Masalların kaynağını öncelikle o milletin kendi kültüründe aramak gerekir. 
Her kültürün veya medeniyet dairesinin kendine özgü masal motifleri ve 
masalları vardır. Bu motiflerden bazıları veya bir bütün olarak masalın 
kendisi bazen dünya yolculuğuna çıkar. Aradan yüzyıllar geçince bu motifler 
ve masallar evrensel bir değer kazanırlar. Bu makalede, öncelikle, Özbek 
masallarındaki millî motifler incelenmiştir. Daha sonra, masalların evrensel 
boyutu üzerinde durulmuştur. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
22 Eylül 2017 
Kabul Tarihi 

12 Ekim 2017 

 

1. Giriş 

Standart Özbek Türkçesinde, bizdeki masal kelimesinin karşılığı ‘ertäk’tir. Ertäk, 
Özbek Tilining İzahli Lügati’nde, “Hikâye tarzındaki halk ağız icadına mensup eser, 
hikâye, kıssa, vaka” (s. 452) olarak geçmektedir. Özbekler arasında ertäk sözünün 
lügat anlamı “söyleme, söylemek, hikâye etmek” (Cehangirov 1975, 29) 
manasındadır.  

Ertäk kelimesinin karşıladığı tür olan masal, Özbekistan’ın farklı bölgelerinde, 
metel, üşük, şük, varsak, çöpçek, hikâye, efsane, tütel, ötirik (Fedakâr 2011, 61-66) 
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gibi isimlerle anılır. Masal kelimesi ise Özbek Türkçesinde masal veya mesel olarak 
geçmekte ve daha çok fabl türünü karşılamaktadır.  

Özbekistan'da masalcılık geleneği çok köklüdür. Masal anlatan kişilere ertäkçi 
denilmektedir. Halkbilimci Cehangirov, Özbek Balaler Folklori adlı kitabında masal 
geleneğinin ne kadar eski olduğu konusunda şu önemli bilgileri verir: “Saray 
masalcılarından başka bu halkın profesyonel masalcıları da vardı. Onların dilinden 
halkın en güzel masalları anlatılmıştır. Bu masalcılar şehir şehir, köy köy dolaşıp 
halkın sevgisine nail olmuşlardır. Halk, onları düğünlerde, önemli meclislerde 
başköşeye oturtup hürmet gösterirdi. Kokanlı Hemrabibi Umeralikızı, Nemenganlı 
Hasan Hudayberdioğli, Mergılanlı Hüsenbay Resuloğli, Kokanlı Nurali Nurmetoğli, 
Kaşkaderyalı Abdugafur Şükürov gibi halk masalcıları, hafızalarında birçok masal 
tutabilmişlerdir. Kendi cevherleriyle onları bezemişler ve uzun yılların pahasız 
zenginliklerini günümüze kadar alıp gelmişlerdir. Ayrıca pazarlarda, çay 
ocaklarında, lokantalarda masal, destan ve menkıbeler anlatan insanlara da halk 
arasında ertäkçi veya meddah denilmektedir. Bir de üçüncü grup vardır ki bunlar 
evde çocuklara masal anlatan nineler, anneler, dedeler ve babalardır. Repertuarı 
sınırlı olan bu tür masalcılara aile ertäkçileri denilmektedir (Cehangirov 1975, 36-
38).  

Masalların kökleri tarihin karanlık devirlerine kadar uzanır, nerede-nasıl 
oluştukları bilinmez (Seyidoğlu 1999: 11). Masalların hem millî hem de evrensel 
olmaları, bu türü diğer halk anlatılarından ayıran en önemli özelliktir. Dünyada 
birbirine çok uzak olan kabilelerin masallarında bile çok önemli benzerlikler ve 
ortak yönler vardır. Araştırmacılar, bu benzerlikler konusunda çeşitli görüşler ileri 
sürerler. Hindoloji ekolu mensuplarına göre masalların kaynağı Hindistan’dır. 
“Hindistan kuzeye ve doğuya Budizm’in dinsel ahlakını, batıya da masal edebiyatının 
dinle ilgisi olmayan ahlakını” (Kaya 2001: 7) gönderir. Mısırolojistlere göre kaynağı 
eski Mısır’da aramak gerekir. Antropoloji ekolu mensupları ise masalların 
benzerliğini, her toplumun gelişim yolunda geçirdiği evrelerin aynı olduğuna, aynı 
evreleri geçiren toplumların yaşam ve düşünce tarzlarının da aynı olabileceğine 
bağlarlar. Bu nazariyelerin hepsi bazı yönleriyle haklı bulunmuş, bir taraftan da 
haklı olarak eleştirilmişlerdir. Şu bir gerçek ki masallar her anlatıldıklarında 
yeniden inşa edilirler. Masalların değişken yapısı, onların menşeini sadece bir 
bölgeye bağlamamıza imkân vermez. “Bu sebeple masallarda Hindistan’ın olduğu 
kadar, Babil’den İran’a, Yunanistan’dan Mısır’a, Anadolu’ya kadar her coğrafyanın ve 
kültürün izlerini aramak kaçınılmazdır” (Sakaoğlu 1999: 9).  

Oğuz Kağan veya Alpamış destanının bir benzerini Afrika’da veya Amerika’da 
keşfetmek imkânsızdır. Bu durum, destanın millî oluşuyla ilgilidir. Fakat 
Anadolu’da tespit edilmiş bir masalın benzerine dünyanın herhangi bir yerinde 
rastlamak mümkündür. Ahmet Ali Arslan, Kars ve civarından derlediği 250 
masaldan 57 tanesinin varyantlarını İskoçya ve İrlanda’da da tespit ettiğini belirtir 
(Arslan 1998: 402). Bu, masallar için olağan bir durumdur. Fakat masalların 
kaynağı üzerine yapılacak bir araştırma söz konusu olduğunda, masalın menşeini 
veya motiflerini, önce o ulusun kendi kültüründe aramak gerekir. “Masal dediğimiz 
şey, her milletin dönen aynasıdır. Bu aynaya bakacak olursak, hem eskilerin 
ibadetlerini, hem eski zamanlarımızın ahlakını da görmüş oluruz” (Kủnos: 113). 
Masallarda geçen her motifin kaynağını tespit etmek imkânsızdır. Fakat 
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masallarda, Kủnos’un da işaret ettiği gibi, kaynağı tespit edilebilir milli kültür 
öğeleri de vardır.  

Orta Asya’da yaşayan iptidai kabile ve boylar önce avcılık, daha sonraki 
dönemlerde de hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmışlardır (İmamov 1989: 74). 
Hayvanlar hakkındaki masalların bir kısmı, eski avcılık dönemlerindeki totemistik 
tasavvurların mahsulüdür. İlkel insan, tabiat güçlerini ve hayvanların gerçek 
özelliklerini tam olarak kavrayamadığı için onlara daima olağanüstü güçler gözüyle 
bakmıştır. Güneşin, ayın, rüzgârın, bulutların vb.nin olağanüstü güçlere ve 
düşünme yetisine sahip birer canlı olduklarını sanmış, onlara kutsallık atfetmiş ve 
boyun eğmiştir. Avcıdan canını kurtarmaya çalışan hayvanı insan gibi algılamış, 
düşünme ve kavrama yeteneğine sahip olduğunu ve hatta bir takım esrarengiz 
güçlerinin bulunduğunu tasavvur etmiştir. Kendi varlığıyla bazı hayvanlar arasında 
ilişki kurmaya çalışmış, bazılarını kendine daha yakın bulmuş ve tabu niteliğinde 
bir dokunulmazlık ilan etmiştir. Bunun neticesinde totemizm vücuda gelmiştir. 
Totemik bir sembole dönüşen bu hayvanlar ilk önce mit ve efsanelerde yerini alır. 
Bu tür metinlerin temelinde kutsallık ve inanç vardır. İnsanoğlu, zamanla tabiata 
hükmetmeye başlayınca, mit ve efsanelerin kutsallığı da yavaş yavaş kaybolmaya 
başlar. Hayvanlara yer veren ve tedricen kutsallıktan sıyrılan bu metinlerin bir 
kısmı hayvan masallarının ilk şeklini oluşturur.  

Kamil Markayev, değişik Türk boyları arasında totem olarak kabul edildiğini 
düşündüğü kırka yakın hayvan ismi verir (Markayev 2005: 95). Özbek 
masallarında, iptidai tasavvurların izlerini taşıyan kurt, tilki ve kartal da bunlar 
arasındadır. 

Kurdun, Türk mitlerinde ayrı bir yeri vardır. En eski dönemlerden kalma Türk 
efsanelerinde kurt müspet bir role sahipken daha sonra oluşmuş hayvan 
masallarının hepsinde hilekâr, aptal, vahşi bir hayvan olarak yer alır. Bu, zamanla 
Türklerin tabiata bakışlarının, doğaya hükmetmelerinin bir sonucudur. Kurdun 
totem olarak algılanışının izlerine bugün Türk dünyasının belli yerlerinde halen 
rastlamak mümkündür. Özbekistan’da  “Çocukları ölümden koruması için Böri, 
Böribay, Börinisa gibi isimlerin verilmesi, bebeğin doğduktan hemen sonra kurt 
derisine sarılması, çocuğu olmayan kadınların bellerine kurt dişi asmaları” 
(Markayev 2005: 94) eski inanışların izleridir. “Güney-Doğu Türk aşiretleri 
arasında kurt dişini cebinde taşıyana nazar değmeyeceği…” (Karamağaralı 1987: 
161) inancı vardır. Kurt, masalların hepsinde olumsuz bir tip olarak karşımıza 
çıkmasına rağmen, Özbekistan’dan tespit edilmiş bazı masallarda, eski Türk 
inanışlarında ve efsanelerinde olduğu gibi olumlu, yardımcı bir role sahiptir. Böri 
(Afzalov 1964: 24) adlı masalda, kurtlar, padişahı tahttan indirir ve yerine yaşlı bir 
oduncuyu padişah yaparlar. Çolak Böri (Afzalov vd. 2007b: 206-208) adlı masalda, 
kurt, küçük kardeşe yol gösterir, onu sırtında taşır; kuşu, kızı ve atı bulmasına 
yardım eder. Bu masaldaki kurt ile Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan’a yol 
gösteren kurdun fonksiyonu, işlevsellik açısından aslında çok da farklı şeyler 
değildir. Aynı masalın bir varyantı da Kırgızlar arasında bilinmektedir. Altın Kuş 
(Karadavut 2006: 202-208) adlı Kırgız masalında, kurdun, atın yerine geçerek 
küçük oğlana yardım etmesi anlatılır. Bu masalın bir başka Özbek varyantı daha 
vardır ki, orada kurdun yerinde maymun vardır (Afzalov 1985: 31–44). Bu da bize, 
masalın, Türkistan’a güneyden taşınmış olabileceğini düşündürmektedir. Masalın 
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Türk boyları arasında tespit edilen bazı varyantlarında, yardımcı hayvan 
maymunun çıkarılarak yerine kurdun yerleştirilmesi, milletin bilinçaltına 
yerleşmiş öz değerlerini hatırlaması açısından çok anlamlıdır. 

Tilki de Türkler arasında totem olarak görülmektedir.  “Altaylılar ve Yakutlarda 
tözler arasında tilkinin de yer alması onun eski çağlarda ata simgesi olduğuna işaret 
etmektedir” (Çoruhlu 2002: 157). Tilki, bütün dünya masallarında olumsuz bir tip 
olarak yer alır. Hilekâr ve kurnaz tipleri temsil eder. Fakat “Altay masallarında adı 
en çok geçen hayvanlardan biridir. O, bu masalların birçoğunda insana yardım 
etmesiyle dikkat çeker” (Dilek 2007: 150). Bazı Özbek masallarında da “kült 
tesiriyle meydana gelmiş olumlu tip” (İmamov 1989: 83) olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Böri Bilen Mergen (Afzalov vd. 2007a: 20-23) masalında, yaşlı adamı 
kurttan tilki kurtarır. Çal, Ayık ve Tülki (Hudayberdiyev 1995: 116-117) adlı 
masalda, yaşlı adamı ayıdan tilki kurtarır. Yılanın İşi Zehir Salmak (Afzalov vd. 
2007a: 42-43) adlı masalda çobanı yılandan kurtaran yine tilkidir. Celalov, tilkinin 
olumlu tip olarak işlendiği Özbek masallarını incelerken, bu durumun, Özbek 
masallarını özellikle Avrupa ve Rus masallarından ayıran önemli bir özellik 
olduğunu belirtir. Özbek masallarının bu yönüyle de totemistik dönemlerden 
kalma tasavvurların izlerini taşıdığına işaret eder (1976: 32). 

Kartal, Türk mitlerinde önemli bir yere sahiptir. “Yakutların en yüksek ruhları 
taşıdığına inanılan bu hayvan, Gök Tanrı’nın timsali olarak ya da şaman ruhunu 
ifade etmek amacıyla Dünya Ağacının tepesinde tasavvur ediliyordu” (Çoruhlu 2002: 
133). Bahaeddin Ögel, göğün direğinin tepesindeki çift başlı kartalla ilgili önemli 
bilgiler verir (1995: 173). Yakutlarda “Kadınlar çocuk yapabilmek için kartala 
yalvarırlardı” (Uraz 1994: 155. Lakay Özbekleri, çocuğu nazardan korumak için 
beşiğine halen kurt ve kartal tırnağı asarlar (Aşirov 2007: 83). Kartal, Türk 
mitlerinde genellikle kutsal ağaçla birlikte yer alır. Türk mitlerinde kutsal ağaç, 
bulunduğu yerde tektir ve hâkimce bir tepenin üzerindedir. Kartalın yuvası da o 
ağacın tepesindedir. “Hayat ağacının tepesinde daima iki başlı kartal ya da iki kartal 
tasavvur edilir. … Kurgan kazılarından çıkan maden eşyalar üzerinde de hayat ağacı, 
üzerinde efsanevi kuşla birlikte kutsal dağda sembolize edilmiştir (Ergun 2004: 157-
158). Kartal ve kutsal ağaç, Özbek masallarında bu haliyle yaygın şekilde işlenir. 
Gül Senaber’e Ne Yaptı, Senaber Gül’e Ne Yaptı? (Afzalov vd. 1985: 178-192; 
İmamov 2000: 154-167)  adlı masalda, küçük şehzade, babasından peri kızını ister. 
Padişah, “Gül Senaber’e ne yaptı, Senaber Gül’e ne yaptı?” sorusunun cevabını 
getirmesi şartıyla kızını vereceğini söyler. Oğlan yola çıkar. Bir çınar ağacının 
tepesindeki kartalın yavrularını yemek üzere olan ejderhayı öldürür. Daha sonra 
uçarak iki kartal gelir. Anne kartal, bu iyiliğine karşılık olarak şehzadeyi, soruya 
cevap bulabileceği şehre götürür. Ona her şeyi öğretir. Bu masalda geçen çınar 
ağacı Türklerde kutsaldır ve “nurun, aydınlığın, Tanrı kutunun sembolüdür” (Ergun 
2004: 232). 

“Ejderha, Türklere çok eski çağlarda, Çin’den gelen bir motiftir” (Ögel 1995: 566). Bu 
olağanüstü hayvana, Türk masal ve destanlarında çok sık rastlanılmaktadır. 
“Özbek, Türkmen ve Kazak mitolojik-halk bilimi metinlerinde, onun yer altındaki 
mağarada yaşadığı ve oradaki hazineyi koruduğu” (Beydili 2005: 192)  belirtilir. 
Özbek masallarında genellikle şehirleri kasıp kavuran, hayat ağacının tepesindeki 
efsanevi kuşun yavrularını yemeye çalışan rakip güçlerden biridir. Hatem 
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(Seydaliyeva 1969: 280–309) adlı masalda Hirat şehrini mahveden ejderhayı, 
Hatem zehirleyerek öldürür. Kılıç Kara (Seydaliyeva 1969: 101-110), Kul Bala 
(Seydaliyeva 1969: 390-413), Gülikahkah (Afzalov 1985: 16-20) gibi birçok Özbek 
masalında ejderhayı masal kahramanı öldürür. “Ejderhanın insan veya kız donuna 
girmesi, Türk dünyasındaki bütün Türk masallarının müşterek bir motifidir” (Ögel 
1995: 568). Yılan Ağa (Seydaliyeva 1969: 111-125) adlı masalda, kadının en küçük 
kızıyla evlenen yılan, daha sonra yakışıklı bir yiğide dönüşür.  Celalov, masalda 
hayvanın başka bir canlıya dönüşmesini, iptidai insanın, hayvanların olağanüstü 
güç ve yeteneğe sahip olduğu konusundaki inançlarına bağlar (1976: 21). 

Türk destanlarında ve masallarında, kahramanın en önemli yardımcısı attır. Türk 
mitolojisine göre at, “kâinatın sırlarına vakıftır” (Seyidoğlu 1996: 56).  O yüzden 
masallarda, kahraman, atının yardımıyla bilmediği âlemlere gider, oralarda ne 
yapması gerektiğini atından öğrenir. Şaman, bindiği at sayesinde yer altına ve göğe 
seyahat edebilmektedir. Dolayısıyla Türk mitolojisinde at, kanatlı olarak tasavvur 
edilir. Türk kültür tarihinde atlar “gök, rüzgâr, toprak-mağara ve su menşeli” (Elçin 
1997: 502-506)  olmak üzere dört farklı şekilde karşımıza çıkar. Özbek folklorunda 
olağanüstü özellikteki atın genel adı tulpardır.  Altın Balık (Seydaliyeva 1969: 77–
83) adlı masalda, balıkçının oğlu eşiyle birlikte bir tulpara biner ve evine döner. 
Özbek masallarında daha çok gök menşeli atlara rastlanır. Kence Batır (İmamov 
2000: 20-29) masalında, padişahın elmalarını çalan at gökten uçarak gelir ve Kence 
Batır’a yakalanır. Baba Vasiyeti (Afzalov vd. 1966: 134–139) adlı masalda da 
gökten sırayla üç at gelir ve sahiplerinin mezarını ziyaret ederler. Mezarın başında 
nöbet tutan oğlana birer kıl verip giderler. Oğlan daha sonra bu kılları yakar ve 
atlar onu sırayla şehre götürürler. Atın kılının yakılmasıyla ondan yardım alma, 
doğrudan Türk mitolojisiyle ilgilidir. “Şamanların üzerine oturduğu kır atın kılları 
yakılınca at onları dünyanın ötesine taşır” (Seyidoğlu 1996: 52). Hayvanın verdiği 
kılın yakılması sonucu yardım alma motifi Türk folklorunda, bu cümleden Özbek 
masallarında da çok sık kullanılır.  

Özbek masallarında görülen önemli motiflerden biri de yalmağız ve dev tipleridir. 
Yalmağız, Anadolu masallarında gördüğümüz cadı tipinin bütün özelliklerini 
üzerinde toplar. Fakat cadı, yalmağızın biraz daha insanileştirilmiş halidir. Cadı 
tipi, Özbek masallarında kempir, mestan kempir, şom kempir veya caduger olarak 
adlandırılır. Özbek masallarında cadı tipinin bazen kahramana yardım ettiği de 
görülür. Fakat yalmağız daima müspet kahramana karşı mücadele eder” 
(Möminova 1969: 79).  Yalmağız “Altay dil ailesine mensup diğer milletlerin 
masallarında da bulunmaktadır” (İnayet 2007: 77). Türk dünyasının bazı 
bölgelerinde farklı biçimlerde karşımıza çıkmasına rağmen, Özbek masallarında 
daima yaşlı bir kadın şeklinde; kan emme ve insan eti yeme özelliğiyle ön 
plandadır. Bedel Batır (Seydaliyeva 1969: 31–46) adlı masalda kızın kanını emer. 
Altın Saçlı Yiğit (İmamov 2000: 84-89) ve Yalmağız (Seydaliyeva 1969: 93–101) 
adlı masallarda oğlanı yemeye çalışır. Alimcan İnayet, yalmağızı bir dev tipi olarak 
ele alır (2007). Özbek masallarında da yalmağız ile devler arasında şekil ve 
davranış itibariyle benzerlikler vardır. Fakat birbirlerinden rahatlıkla ayırt 
edilebilecek karakteristik özellikleri daha baskındır. Cabbar İşankul, Türklerin 
yaratılış mitlerinde de karşımıza çıkan ve özellikle Şamanizmin temelini oluşturan 
düalizmin neticesinde dev tipinin ortaya çıktığını belirtir. Şamanın kötü ruhlarla 
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mücadelesi, masal ve destanlarda sıkça karşımıza çıkan kahraman-dev 
çatışmasının sinonimi gibidir (1999: 38). Dev tipi sırasıyla mitten masala, 
masaldan da destana geçmiş ve binlerce yıldan beri mitik bir tip olarak yaşamına 
devam etmektedir.  

Türk dünyası masallarında ortak olan önemli motiflerden biri de kel, keloğlan 
tipidir. Bahaeddin Ögel, Kuzey Asya Türklerinden derlenmiş bazı destanlardan 
örnekler vererek bu tipin, mitik bir Türk motifi olduğunu belirtir (Ögel 1995: 82-
83). Celalov da Özbek Folkloride Canrlerara Münasebet adlı eserinde bu tipin Türk 
folkloruna ait bir motif olduğunu ifade eder (1979: 68). Özbek masallarında kel, 
çoğunlukla dürüst, adil ve zeki bir tiptir.  

İlkel insanın düşüncesine göre dünyayı iyi ve kötü ruhlar idare ederler. Bu 
tasavvur, Türk mitolojisinde de yaygın bir biçimde göze çarpar. Türk mitolojisinde 
yer altı ruhları, insanlara zarar verici yaman ruhlardır. Masallarda sıkça karşımıza 
çıkan periler, albastılar, cinler, mitlerdeki bu düşünce tarzının kalıntılarıdır 
(Muradov vd. 1985: 188-189). Dünya masallarının ekserisinde olduğu gibi Özbek 
masallarında da periler yardımcı ve rakip tipler olarak karşımıza çıkarlar.  

Doğum ve avlanma da Türk dünyası halk anlatılarında karşımıza çıkan önemli 
motiflerdendir. Özbek masallarında, çocuksuzluk motifi sıkça işlenir. Anne, 
olağanüstü bir şekilde hamile kalınca bir çocuk sahibi olur. Annenin hamile 
kalmasında, çocuksuzluk motifinin işlendiği Türk destanlarında (Yıldız 2009: 76-
88) olduğu gibi, kutsal veya olağanüstü güçler devreye girerler.  Jirmunski, bu 
motifin Araplar, Farslar ve Türkler arasında çok yaygın olduğunu belirtir (Celalov 
1976: 60). Altın Saçlı Yiğit (Seydaliyeva 1969 357-366) ve Hurşit ile Leyla (İmamov 
2000: 70-76) adlı masallarda, elma yiyerek hamile kalma motifi yer alır. İlimhan 
(Afzalov vd. 1966: 168–176) adlı masalda ise padişahın çocuk sahibi olabilmesi 
için, türbede dua etme ve rüya motifleri bir arada devreye girerler.  Özbek 
masallarında, çocuğun doğumu sırasında babanın evde bulunmaması motifi de 
sıkça işlenir. Baba adayı, çocuk doğmadan önce yolculuğa çıkar. Baba adayı padişah 
ise genellikle maiyetiyle birlikte sürek avına çıkar. Bu durumda rakip güçler 
devreye girer ve çocuğa zarar vermeye çalışırlar. Hasan ile Hurilika (Afzalov vd. 
1966: 94-105) adlı masalda, Şehzade Enver başka bir memleketteyken karısı ikiz 
doğurur. Rakip güçler, anneye iftira ederler ve çocuklarıyla birlikte saraydan 
kovulmasını sağlarlar.  Zarlık ile Munglık (Afzalov vd. 1985: 212-215) adlı masalda 
da padişah, doğumdan önce sefere çıkar. Padişahın üç karısı, diğer kadını 
kıskandıklarından bir cadıyla anlaşıp yeni doğan ikiz çocukları çöle terk ettirirler. 
Doğum esnasında babanın evden uzaklaşması, kaynağını Türk kültüründen alan 
bir motiftir.  Zira bu uygulama, Anadolu’nun belli bölgelerinde ve bazı Türk boyları 
arasında halen yaşatılmaktadır. 

 Avcılık, sürek avı şeklinde Türk kültüründe kurumsallaşmıştır. Göçebe Türk 
boyları için avcılık hem geçim kaynağı hem spor hem de savaşa hazırlık ve eğitim 
demekti. Avlanma ve avcılık, Özbek masallarında en çok kullanılan belli başlı 
motiflerden biridir. 

Türk kültüründen filizlenmiş olan masallardan birini de Bartold tespit eder. 
Bartold 1918 yılında, Didanenin Kurnazlığı Hakkında Masal başlığı altında bir 
Özbek masalı neşreder ve bu masalın kaynağı üzerinde durur. Neticede bu ve 
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benzeri konuları işleyen varyantlarının ilk kez Orta Asya’da Türkler arasında 
vücuda geldiğini belirtir. Bu masal, Özbekler arasında çok yaygın olan Danişmend 
Çoban adlı masalın varyantıdır.   Masala göre, sözde ve işte padişahı yenen çoban, 
padişahtan öküzün derisi kadar yer ister. Padişah kabul eder. Çoban, öküzün 
derisini çok ince tabakalar halinde soyar ve padişahın bütün topraklarını elinden 
alır. Tahta kendisi oturur (Afzalov 1964: 16). 

Masallar gezici metinlerdir.  Fakat içlerindeki bazı motifler millî olabilirler. 
Yukarıda tek tek ele aldığımız belli başlı motifler, Özbek masallarının birçoğunda 
yer alan mozaiğin parçalarıdır. Bu motiflerin hepsi Türk mitleriyle, Türk tarihiyle, 
Türk kültürüyle doğrudan ilişkilidir.   

Masalların kökleri tarih öncesi dönemlere kadar uzar. Fakat anlatıldıkları her 
devirde, o dönemin yaşam tarzından bir şeyler alırlar. Özbek masallarında 
Timurlular ve sonraki Hanlıklar dönemindeki yaşam tarzının izlerini görmek 
mümkündür. Toplumun sosyal tabakaları, zengin-yoksul, yöneten-yönetilen 
çatışması gibi önemli motiflerin Özbek halk masallarında çok sık görülmesi, bu 
masalların günümüze kadar önemli bir yenilenme sürecinden geçtiğini 
göstermektedir. 

2. Sonuç 

Özbekistan’da masalcılık geleneği çok köklüdür. Bu coğrafyada yakın zamanlara 
kadar, masal anlatmayı meslek edinmiş profesyonel masalcıların varlığı bilinir. 
Masallar, bu profesyonel masalcılar tarafından ağızdan ağıza anlatılarak, 
zenginliklerinden hiçbir şey kaybetmeden, yüzyıllar boyunca sonraki nesillere 
aktarılmıştır.  

Özbek masalları, eski Türk inanışlarından önemli izler taşırlar. Türk mitolojisinde 
kurt ve tilki totem olarak kabul edilmekteydi. Dünya masallarında kurt ve tilki 
daima olumsuz tip olarak görüldüğü halde, bazı Özbek masallarında olumlu tipler 
olarak karşımıza çıkarlar. Kurt ve tilkinin olumlu tip olarak ele alındığı masallar, 
totemistik tasavvurların izlerini taşırlar.  

Özbek masallarında sıkça karşılaştığımız at, kartal, yalmağız, dev, ejderha (yılan), 
doğum, avlanma motifleri de Türk mitlerinin, efsanelerinin, eski Türk gelenek, 
görenek ve yaşam tarzının kalıntıları olarak, bugün Türk dünyasının değişik 
bölgelerinde anlatılan efsanelerde, destan ve masallarda canlı bir biçimde 
varlıklarını sürdürmektedirler. 

Masallarda millî motiflerin bulunması iki şekilde izah edilebilir:  

1. Bazı masallar bir kültür dairesinde teşekkül etmiş ve içinde doğduğu kültüre ait 
millî motifleri korumuştur. Masallarda korunan millî unsurlar daha çok arkaik 
motiflerdir. Kabile ve boyların birbirlerinden kopuk yaşadıkları veya birbirleriyle 
daha az iletişim kurdukları iptidaî dönemlerde üretilen sözlü ürünlerin motif 
yapısı günümüze göre daha millî ve yereldi. Bu tür sözlü ürünler yerel inançların 
ve dünya görüşünün temelinde teşekkül ettikleri için daha az evrensel motif ihtiva 
ediyorlardı. Millî ögeler üzerine kurgulanan bu tür anlatıların farklı kültürlerin 
yaşatıldığı coğrafyalara geçmesi de oldukça sınırlıydı. Bu tür anlatmalar, içinde 
doğdukları kültür dairesinde anlatıla anlatıla -sözlü edebiyatın dinamik yapısından 
dolayı- bir kısım değişikliklerle günümüze ulaşmışlardır. Dolayısıyla millî motifler 
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üzerine kurgulanmış Özbek masallarının bir kısmı Türk kültür dairesi içinde 
teşekkül etmiştir denilebilir.   

2. Evrensel motifler üzerine kurgulanmış masallar gezicidirler. Tamamıyla 
evrensel motiflerden teşekkül etmiş masallar bir kültürden başka bir kültüre 
geçerken motif yönünden fazla bir değişikliğe uğramazlar. Fakat başka bir kültüre 
uyarlanabilecek düzeyde yani az miktarda millî motif ihtiva eden masallar bir 
kültürden başka bir kültüre geçerken filtrelenirler. Bu filtrelemede etkili olan 
başlıca amiller doğa, çevre, iklim, din, yerel inanmalar, gelenek ve görenekler vb. 
faktörlerdir. Mesela Müslüman bir toplumda anlatılan bir masaldaki imam motifi, 
aynı masalın Hristiyan bir toplumdaki varyantında papaza dönüşebilir. Yukarıdaki 
örnekte olduğu gibi Hint kültür dairesinde teşekkül etmiş bir masaldaki maymun 
motifi, Türkistan’da kurda dönüşebilmektedir. Özbek masallarındaki millî 
motiflerin bir kısmı da filtreleme yöntemiyle sonraki zamanlarda masallara 
eklenmiştir denilebilir. Fakat incelemeye konu olan tür masal olunca, sonradan 
millîleştirilen bu tür motifleri tespit etmek oldukça güçtür. Çünkü çoğunlukla 
evrensel motifler üzerine kurgulanmış herhangi bir masalın ilk doğduğu kültür 
dairesini ve kültürlerarası yolculuğunun yönünü tespit etmek genellikle 
imkânsızdır.  
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