
Millî Folklor 67

Bahad›r›n obas›n›n, ilinin düflman
taraf›ndan ya¤malanmas›, ailesinin tut-
sak edilmesi ya da ortadan kald›r›lmas›
ve öksüz-yetim kalmas›, pek çok kahra-
manl›k destan›nda konunun flekillenme-
si ve gelifliminde önemli bir yere sahip-
tir. Kazak, K›rg›z, Altay, fior, Hakas, T›-
va gibi Türk topluluklar›n›n kahraman-
l›k destanlar›n›n konu özellikleri gözden
geçirildi¤inde destan kahraman›n›n,
obas›n› ya¤malayan, ulusunu veya ana-
babas›n› tutsak eden ya da öldüren düfl-

man han ve kabilelere karfl› yürüttü¤ü
intikam mücadelesinin s›kl›kla ifllendi¤i
görülecektir.1 Baz› destanlarda bahad›r-
lar›n babalar›, destana adlar›n› vermek-
tedirler (Maaday-Kara, vd.) ve destan›n
bafl›nda komflu uluslar ya da rakip han-
lar taraf›ndan öldürülmektedirler. Bu
durum, destan›n ilerleyen bölümlerinde
yaflanacak olaylar›n en önemli habercisi-
dir; çünkü, anas›-babas› öldürülen, obas›
ve ulusu ya¤malanan bahad›r, intikam
seferine ç›kacak ve böylece destandaki
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olaylar öksüz-yetim bahad›r etraf›nda
geliflecektir. Öksüz-yetim bahad›rlar›n
intikam almak amac›yla girifltikleri mü-
cadeleleri de çoklukla kazand›klar› gö-
rülmektedir.

Türk kahramanl›k destanlar›n›n,
ülkeleri, uluslar› ya¤malanan ve aileleri
öldürülen öksüz-yetim bahad›rlar›n en
eski örneklerine, Wu-sunlarla Kök-Türk-
lerin türeyifllerini anlatan efsanelerde
rastlamaktay›z.2 Hem Wu-sunlar›n hem
de Kök-Türklerin türeyifl efsanesinde ai-
leleri ve uluslar› ortadan kald›r›lan ve
ölüme terk edilen çocuklar, çeflitli hay-
vanlar (Kurt, karga, vd.) taraf›ndan bes-
lenmektedirler. Kök-Türklerin türeyiflini
anlatan efsanede ailesi ve ulusu yok
edildikten sonra ayaklar› kesilerek ölü-
me terk edilen çocuk, kendisini besleyen
difli kurtla birlikte bir ma¤araya s›¤›n›r
ve kurtla kar› koca hayat› yaflar. Difli
kurt on çocuk dünyaya getirir ve Kök
Türkler bu on çocuktan türerler. Bir dö-
nem yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kalan Türkler, böylece yeniden türerler
ve güçlü bir devlet kurarlar. Wu-sunlar-
la ilgili efsanede ise difli kurt ve karga
taraf›ndan beslenen çocuk, Hun hakan›
taraf›ndan tanr›sal bir varl›k olarak gö-
rülerek ölüme terk ediliflten kurtar›l›r,
hakan›n himayesinde güçlü, savaflç›, ze-
ki bir bahad›r olur. Hun hakan›, bahad›-
ra babas›n›n yurdunu geri verir ve Wu-
sunlar, bu delikanl›dan türerler. Görüle-
ce¤i üzere her iki efsanede de yok olufl
tehlikesi, baflta Tanr› kutunu temsil
eden kurt olmak üzere, hayvanlar tara-
f›ndan himaye edilerek ölümden kurtar›-
lan öksüz-yetim bahad›rlar ve bu baha-
d›rlar sayesinde yeniden türeyifl yer al-
maktad›r.

Her iki türeyifl efsanesinde de ulusu
terk eden Tanr› kutunun ölüme terk edi-
len han çocuklar›n›n tanr›sal varl›klar
taraf›ndan korunmas› ve hayatta kalma-
lar› sonucunda ulusa geri döndü¤ünü
görmekteyiz. Nitekim, afla¤›da ele alaca-

¤›m›z baz› destanlarda da düflmandan
kaç›r›lan han çocuklar›n›n b›rak›ld›klar›
kutsal mekânlarda (Kutsal da¤, kutsal
çam, vb.) tanr›sal varl›klar taraf›ndan
korunduklar› ve belli bir yafla ulaflt›ktan
sonra da ili ve ulusu terk eden Tanr› ku-
tunun geri dönmesi için mücadele ettik-
lerini görmekteyiz. Mücadele, iyi ile kö-
tünün, yani, Ülgen ile Erlik’in mücadele-
sidir.

Altay Türklerinin destanlar›ndan
“Maaday-Kara” (Naskali 1999; Maaday
Kara, Altayskiy Geroiçeskiy Epos,
Moskva 1973) ve onun varyantlar› olan
“Kan Püdey” (Arat 1994: 90-133; Ögel
1989: 311-313) ile “Ösküs Uul” (Altay
Baat›rlar, 2. c., Gorno Altaysk 1959,
281-305; Surazakov 1985, 210-211)’da da
kahraman›n ailesi, obalar›na hücum
eden düflmanlar taraf›ndan esir edil-
mekte / öldürülmektedir. “Maaday-Ka-
ra”da, kar›s› Alt›n-Targa ile birlikte ihti-
yarl›k ça¤lar›n› yaflayan Maaday- Ka-
ra’n›n obas›na kötülük timsali olan Ka-
ra-Kula Kan sald›rmak için harekete
geçti¤inde oba halk› obay›, hayvanlar ot-
laklar› terk eder. Oba halk› ile hayvanla-
r›n pefline düflen Maaday-Kara obas›na
geri dönerken kar›s› Alt›n-Targa’n›n bir
o¤lan çocu¤u dünyaya getirdi¤ini haber
al›r. Do¤an çocuk, Tanr› kutunun ili-oba-
y› terk etti¤i bir dönemde, yani, kaotik
ortamda dünyaya gelmifltir. Nitekim,
“Manas” destan› baflta olmak üzere pek
çok kahramanl›k destan›nda destan
kahraman›, ilin-oban›n felaketler yafla-
d›¤› dönemlerde dünyaya gelmektedir.
Destan kahramanlar›n›n çoklukla ola-
¤an d›fl› olaylar›n yafland›¤› dönemlerde
dünyaya gelmesini, Kök Türk yaz›tlar›n-
daki a¤›r felaketler yaflayan Türk bodu-
nu yok olmas›n diye Kök Teñri taraf›n-
dan tahta oturtulan hanlarla birlikte ele
almak gerekmektedir. Kötülük timsali
olan, yani, Erlik’in temsilcisi olan ve
Tanr›sal nizam› bozmakla yükümlü Ka-
ra-Kula Kan’›n sald›r›s›na karfl› koyacak
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durumda olmayan Maaday-Kara, çareyi
o¤lunu “dokuz katl›” bir da¤›n tepesinde-
ki dört gövdeli kay›n a¤ac›n›n alt›na b›-
rakmakla bulur. Yani, Tanr› kutunun ge-
ri gelmesini sa¤layacak ve Erlik’in tem-
silcileri ile Tanr› ad›na savaflacak olan
çocuk, kutsal mekânlar vas›tas›yla Tan-
r›’ya emanet edilmektedir. Türk inan›-
fl›nda, han ya da beylerin kutsal a¤açlar
vas›tas›yla Tanr› kat›ndan yer yüzüne
indirildi¤i, görevlerini tamamlad›ktan
sonra yine kutsal a¤açlar vas›tas›yla
Tanr› kat›na döndürüldükleri ve kutsal
olarak kabul edilen a¤aç ve da¤lar›n
Tanr›’y› ya da Tanr› kutunu temsil etti-
¤ini göz önünde tutacak olursak Ma-
aday-Kara’n›n o¤lunu neden “dokuz kat-
l›” kutsal da¤›n tepesindeki dört gövdeli
kay›n a¤ac›n›n alt›na b›rakt›¤›n› anla-
mam›z kolaylaflacakt›r.3 Maaday-Ka-
ra’n›n o¤lu Kögüdey-Mergen’i kutsal da-
¤›n tepesindeki dört gövdeli kutsal kay›n
alt›na b›rakmas›, destanda flu flekilde
anlat›lmaktad›r: 

“Zil seslerinin yank›land›¤› /Alaca-
karanl›k da¤›n /Tepesine ç›kt›./Kar›s› Al-
t›n-Targa, /Maaday-Kara yi¤it /Kap›s›n-
dan ç›karken, /‹ki gözünün yafl› /‹ki kara
›rmak olup /Kap›dan d›flar› akt›./‹ki me-
mesini sütü /Birbirine efl iki ak göle dö-
nüfltü, /Çad›r›n art›k at›lan deli¤inden
ak›p gitti./A¤lay›p inleyip kalakal-
d›./Naml› flanl› Maaday-Kara /Dokuz
katl› /Kara da¤›n bafl›na yöneldi./Tepede
bir kayan›n bafl›nda /Dört kay›n›n alt›na
/Bahad›r o¤luna bir beflik kurdu. /“Bu
kara da¤, /Baban olsun, yavrum” de-
di./“Bu dört gövdeli kay›n, /Anan olsun,
yavrum” dedi./Dört kay›n›n özsuyu /Ba-
had›r o¤lunun a¤z›na /Her gün damla
damla aks›n diye /Bir oluk yerlefltirdi.
/Anas›n›n altm›fl kulaç /Ba¤›rsaktan ilk
sütü /Yavrusunun a¤z›na /Her gün dam-
la damla aks›n diye /Kay›n a¤ac›n›n bu-
da¤›na /Sallans›n diye ba¤lad›./“Ölecek
olursan, /Kemiklerin burada kals›n, de-
di./Büyürsen de bundan sonra /Ayak izin

burada izi b›raks›n, dedi./Bafl›na saç ör-
düren /Bereketli Altay’›n sana yard›m
etsin, dedi./Bald›r›na et veren /Gür ka-
y›n seni kutsas›n, dedi...” (Naskali 1999:
57-58)

Bu flekilde o¤lunu “dokuz katl›”
kutsal da¤›n tepesindeki “dört gövdeli”
kay›n a¤ac›n›n alt›na b›rakan Maaday-
Kara, obas›na geri döner ve Kara-Kula
Kan’›n sald›r›s› sonucunda esir düfler.
Erlik’in temsilcisi Kara-Kula Kan, bü-
tün Altay’› yerle bir eder, Maaday-Ka-
ra’n›n kendisini, kar›s›n›, ulusunu ve
mal›n› sürüp götürür. Destan›n ilerleyen
bölümlerinde babas› taraf›ndan “dokuz
katl›” kutsal da¤›n tepesindeki “dört
gövdeli” kay›n alt›na b›rak›lan Kögüdey-
Mergen, Tanr›’n›n esirgeyen ve ba¤›flla-
yan vas›flar›n› temsil eden nesne ve can-
l›lar taraf›ndan kurtar›l›p yetifltirilir. Bu
arada, kutsal kay›n a¤ac›n›n gövde ya da
tepesinden ç›kan “öz su”nun dirilik, can-
l›l›k, gençlik, güç-kuvvet veren kutsal
bir nesne oldu¤unu, pek çok destanda
yaral›, güçten düflmüfl ve hatta öldürül-
müfl bahad›rlar›n kutsal a¤açlardan s›-
zan “öz su” vas›tas›yla hayata döndükle-
ri, yaralar›n›n iyileflti¤i, eski güçlerine
yeniden sahip olduklar› anlat›lm›flt›r.
Bunlara bir örnek vermek gerekirse
“Manas” destan›ndaki Bay Terek 4 ile Sa-
ha (Yakut) Türklerinin “Er-Sogotoh” des-
tan›ndaki dünyan›n göbe¤indeki kutsal
a¤açtan söz etmek gerekmektedir.5

“Maaday-Kara” destan›nda, kutsal
kay›n a¤ac› alt›na b›rak›lan Kögüdey-
Mergen’in kutsal kay›n a¤ac› taraf›ndan
beslenmesi ve Altay’›n sahibesi yafll› ka-
d›n taraf›ndan kurtar›lmas› flu flekilde
anlat›lmaktad›r: 

“[Altay’›n sahibesi yafll› kad›n]“Ma-
aday-Kara’n›n Altay’›nda/Tek bir çocuk
bile kalmad› m›?/Tek bir bafl›bofl adam
bile kalmad› m›?/Halktan bir insan bu-
ralarda kalm›fl olmal›” deyip/Ümitsizli¤e
kap›ld›./Ümitsiz ümitsiz otururken,/Ka-
ra da¤›n bafl›nda/Bahad›r o¤lunun ba¤›r-
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d›¤›/Altay›n sahibesi hatunun/Sa¤ kula-
¤›nda duyuldu,/Sol kula¤›nda ç›nla-
d›./“Ey, dedi,/Nedir bu flimdi?” dedi./Sar›
bak›rdan yap›lm›fl k›rm›z›/ de¤ne¤ine
dayan›p, /Kara da¤›n bafl›na/Üç nefes
al›p t›rmand›./“Gece vakti ç›¤›ran/Ya-
man kuflun sesi mi bu? Dedi,/Gündüz
vakti a¤layan/Yavru çocu¤un sesi mi bu?
Dedi/Gidip bir bakay›m” dedi./Yedi gün
yol ald›./Vard› ki,/Tepede bir kayan›n ba-
fl›nda,/Dört kay›n›n dibinde/Bahad›r o¤-
lum uyuyor,/Dört kay›n›n öz suyu/A¤z›-
na daml›yordu/Oluktan ak›p./Kay›n a¤a-
c›n›n öz suyu kurumufl/Oluktan
ak›p/Yavru çocu¤un a¤z›na yaz› geçir-
di./Anas›n›n sütü/Altm›fl kulaç ba¤›rsak
ile/kay›n a¤ac›n›n buda¤›na/getirilip
ba¤lanm›fl./Otuz kulaç kala sür kesilip
kalm›fl./Ba¤lanan bu emzi¤in/A¤z› kuru-
yup kalm›fl,/Yi¤it o¤lum yedi gün böyle
dayanm›fl,/Derken a¤lamaya baflla-
m›fl,/Upuzun kocaman bir çukura/Benzi-
yordu befli¤i,/Yass› bir tepeci¤e/Benzi-
yordu yast›¤›./Bahad›r o¤lum böyle yat›-
yordu./S›rt› silme alt›n./Bunu böyle gö-
rünce yafll› kad›n/Yüzünü çevirip a¤la-
d›,/Tekrar ona dönüp bir kahkaha sal-
d›./”Gönlümün sevdas›,/Gözümün nuru,
dedi./Benim biricik yavrum, /Annen Al-
t›n-Targa’y›/fiimdi sevindireceksin,/Ba-
ban Maaday-Kara’y›/Baba diye ça¤›ra-
caks›n,dedi./Y›rt›c› diflli küllü kara
at/yelesine uzan›p kalacak, dedi./Erkek
tak›m›ndan Kara-Kula/Yenine yaslana-
cak, yavrum”dedi./Bu yeni ba¤›fllanm›fl
yavruyu/Beflikle birlikte ald›,/Altm›fl ku-
laçl›k ba¤›rsaktaki sütün/Artakalan›n›
da al›p/Emzik ile birlikte bu sütlü ba¤›r-
sa¤›/Dirse¤ine sard›./Beflikteki bahad›r
o¤lan›/Kucaklay›p ald›./Kara da¤›n ba-
fl›ndan/Afla¤›ya do¤ru inerken/...”(Nas-
kali 1999: 82-83)

Destan›n ilerleyen bölümlerinde
Kögüdey-Mergen, Kara-Kula Kan’a kar-
fl› mücadele etmek ve ailesini kurtarmak
için yola ç›kar. Yolda baflta Erlik’in
adamlar› olmak üzere pek çok engelle

(zehir sar›s› deniz, aç›p kapanan iki da¤,
vs.) karfl›lafl›r, onlar› afl›p Kara-Kula
Kan’› yenerek anas›yla babas›n› kurta-
r›r. Fakat, Erlik’in k›z›n›n devreye gir-
mesiyle anas›n› ve babas›n› Altay’da
mutlu bir flekilde yaflarken kaybeder.
Kögüdey-Mergen, bunun üzerine yer al-
t›na inerek Erlik ve adamlar›yla müca-
dele eder, yer alt›n› düzene sokar. Tanr›
ad›na mücadele eden bahad›rlar›n yer
alt›na inerek Erlik ve onun adamlar›yla
mücadele etmesi, “Er Töfltük” (Sar›pbe-
kov-Mukasov 1996) ve “Ak Tayç›” (Dilek
2002: 112-171) baflta olmak üzere, di¤er
baz› Türk kahramanl›k destanlar›nda
da ifllenmifltir.

“Maaday-Kara” destan›n›n var-
yantlar›ndan olan ve Wilhelm Radloff ta-
raf›ndan derlenip yay›mlanan “Kan Pü-
dey” ya da “Karatt› Kan Pergen”de hiç ço-
cu¤u olmayan Karatt›-Han, bir o¤lunun
dünyaya geldi¤ini kutsal bir a¤ac›n
(hufl-kay›n) tepesine konan kufl vas›ta-
s›yla ö¤renir. Düflman› Kara-Kula’n›n
sald›r›s›na maruz kalan ve karfl› koya-
cak gücü olmayan Karatt›-Han, o¤lunu
bir da¤›n tepesindeki kutsal a¤ac›n (hufl-
kay›n) alt›na saklar. A¤aç, çocu¤un do-
¤aca¤›n› müjdeleyen kuflun kondu¤u
a¤açt›r ve çocu¤un a¤ac›n alt›na b›rak›l-
mas›, kutsal a¤aca (hufl-kay›n) s›¤›nma-
y›, yani, Tanr› kutunu sembolize eden
kutsal a¤aç vas›tas›yla Tanr›’ya s›¤›n-
may› ifade etmektedir. Karatt›-Han, Ka-
ra-Kula taraf›ndan öldürülür, obas› orta-
dan kald›r›l›r. Hufl ya da kay›n a¤ac› al-
t›na b›rak›lan çocuk, bir yafll› kad›n ta-
raf›ndan bulunur ve yetifltirilir. Do¤ufl-
tan ola¤an üstü özelliklere sahip olan
Kan Püdey, Tanr›’y› temsilen kötülü¤ün
timsali olan varl›klara karfl› mücadeleye
giriflir ve bu mücadele s›ras›nda babas›-
n› öldürüp obas›n› da¤›tan Kara-Kula’y›
öldürerek intikam›n› al›r (Radloff 1999:
67-96).6

Kan Püdey’in iki Mös ile savafl›n›
anlatan ve yine Radloff taraf›ndan yaz›-
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ya geçirilen di¤er bir varyantta Kan Pü-
dey, babas›n›n iki Mös taraf›ndan ölü-
münden sonra dünyaya gelir. Yani, ba-
had›r, do¤ufltan yetimdir. Babas›n›n iki
Mös taraf›ndan öldürüldü¤ünden, oyun
oynad›¤› çocuklar› yendikten ve çocukla-
r›n kendilerini yenmek yerine babas›n›
aramas›n› söylemelerinden sonra haber-
dar olan bahad›r, bunun üzerine babas›-
n›n intikam›n› almak üzere sefere ç›k-
mak ister. Annesinin engelleme çabala-
r›na ra¤men sefere atlan›r. Ç›kt›¤› sefer
sonucunda iki Mös’ü öldüren Kan Püdey,
iki Mös’ün eflini, halk›n› ve sürülerini
yan›na alarak obas›na geri döner (Rad-
loff 1999: 24-29). 

Babas› ya da a¤abeyleri düflman ta-
raf›ndan tutsak edilen/öldürülen baha-
d›rdan olup bitenlerin gizlenmesi husu-
su ile bahad›r›n bir tesadüf sonucu bu
durumdan haberdar olmas› hususu, De-
de Korkut Kitab›’ndaki baz› boylar baflta
olmak üzere, pek çok destan ve halk hi-
kâyesinde de ifllenmifltir. Destanlarda
bazen kahraman›n kendisinden yetim
oldu¤u, kendisinden kaç›r›lan bir sözlü-
sünün oldu¤u da gizlenmektedir ve kah-
raman bu durumlardan da bir vesile ile
haberdar olmaktad›r. “Er Töstik” desta-
n›nda, a¤abeyleri sefere ç›kan ve geri
dönmeyen Er Töstik, bir kocakar›n›n ön-
ce örme¤ini kopar›r daha sonra da bir
kavga s›ras›nda o¤lunu öldürür. Kocaka-
r›, bunun üzerine ona, k›z›p avarelik
edece¤ine kaybolan kardefllerini bulma-
s›n› söyler. Böylece Er Töstik, kendisin-
den gizlenen s›rr›, yani, a¤abeylerinin
oldu¤unu ve onlar›n gidip de bir daha ge-
ri dönmediklerini ö¤renmifl olur (Aça
2002: 129-130). “Tahir ile Zühre”nin Uy-
gur varyant›nda Tahir, yetim oldu¤unu
bir kocakar›n›n su kaba¤›n› k›r›nca ö¤re-
nir (‹nayet 1995: 34). Yine “Tahir ile
Zühre”nin bir Özbek varyant›nda Tahir,
bir sözlüsünün varl›¤›n› ip e¤irme çark›-
n› misketiyle k›rd›¤› bir kocakar›dan ö¤-
renir.7 Dede Korkut Kitab›’ndaki “Kaz›l›k

Koca O¤lu Yigenek” boyunda Yigenek,
babas›n›n on alt› y›ld›r kâfir elinde tut-
sak oldu¤unu Karagüne o¤lu Budak ile
laf at›fl›rken ö¤renir. Budak ona “Bunda
laf atup nidersin? Ne gürlersin? Çünkü
er dilersin varup baban› kâfir elinden
kurtarsana” der (Ergin 1989: 200-201).
Bir di¤er boy olan “Uflun Koca O¤lu Seg-
rek”te Segrek, kardefli Egrek’in Al›nca
kalas›nda tutsak oldu¤unu, kavga eden
iki çocu¤u ay›r›rken att›¤› tokatlar neti-
cesinde ö¤renir. Yolu bir gün bir derne¤e
u¤rar, yeme içme aras›ndan sarhofl olur
ve ayak yoluna ç›kt›¤› zaman da öksüz
o¤lan›n bir k›zanla çekiflti¤ini görür.
“Nolduñuz” diyerek bir flaplak birine, bir
flaplak da öbürüne vurur. Bunun üzerine
çocuklardan biri “Bizi niye vurursun?
Hünerin var›sa kardafl›ñ Al›nca kalas›n-
da tutsakt›r, var onu kurtar”, der (Ergin
1989: 226-228). “Salur Kazan’› O¤lu
Uruz’un Tutsakl›ktan Ç›kard›¤›” boyda
Uruz, babas› Salur Kazan’›n Toman›n
kalas›nda tutsak oldu¤unu atlan›p diva-
na gelirken yolda rastlad›¤› bir kimse-
den ö¤renir (Ergin 1989: 239). Görülece-
¤i üzere Dede Korkut Kitab›’nda yer alan
baz› kahramanlar, kendilerinden gizle-
nen s›rr› tesadüfen ö¤renmektedirler.
Ayr›ca, yi¤itlik taslad›klar› zaman da
düflman elinde esir olan baba ya da kar-
defllerini kurtarmad›klar› için k›nan-
maktad›rlar. Altay Türklerinin destanla-
r›ndan “Kan fientey”de Kar›s Kara adl›
alp, düflmanlar›n›n eline esir düflerek
zindana at›lmaktad›r. Evde kalan kar›s›
bir o¤lan çocu¤u do¤urur. Anas› o¤luna
babas›na dair bir malumat vermez. O¤-
lan bir gün yedi kocakar›dan babas›n›n
tutsak oldu¤unu ö¤renir. Daha sonra
düflman›n memleketine giden o¤lan ba-
bas›n› kurtarmaktad›r (‹nan 1987: 190).
“Kan fientey”, Dede Korkut Kitab›’ndaki
Salur Kazan’›n esir oluflunu ve o¤lu ta-
raf›ndan kurtar›lmas›n› anlatan boyla
büyük benzerlikler göstermektedir. T›va
Türklerinin kahramanl›k destan› “Ba-
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yan Toolay”da kahraman Möge, atas›n›n
kendisini daha do¤ar do¤maz kendisiyle
birlikte do¤an bir k›zla (Malç›n Ege-
Han) sözledi¤ini dedesi Möge’nin en bü-
yük kardefli olan Ald›n-Aas’tan ö¤renir
ve bunun üzerine sözlüsünü aramak için
yola koyulur (Baysklan 1987: 8). “Al›p-
Manafl”›n Tatar varyant› olan “Al›p-
Memflen”de Al›p-Memflen’in sonradan
do¤an kardefli, ok atma yar›fl›na gitti¤i
s›rada ok at›fl›n›n Al›p-Memflen’e benze-
tilmesi üzerine anas›na gelip bir a¤abe-
yinin olup olmad›¤›n› sorarak düflman
elinde esir olan a¤abeyinin varl›¤›ndan
haberdar olur (Ergun 1997: 62). “Koz›
Körpefl-Bayan Sulu” destan›n›n pek çok
varyant›nda da (Altay, Kazak, Baflkurt,
Tatar) kahraman Koz›, kendisinden ka-
ç›r›lan bir sözlüsünün oldu¤unu bir rast-
lant› sonucunda ö¤renmekte ve sözlüsü-
nü aramak için yola ç›kmaktad›r (Aça
1998).

T›va Türklerinin kahramanl›k des-
tanlar›ndan “Möge Bayan Toolay”da ana
ve babas› öldürülerek öksüz-yetim kalan
K›sk›l Att›g Möge fiagaan-Toolay’›n, ken-
disinden kaç›r›lan sözlüsünü aramak
için atlan›fl› ve mücadelesi ile babas›n›
öldürenlerden intikam almas› anlat›l-
maktad›r. Destan› flu flekilde özetlemek
mümkündür: Tuman K›sk›l Att›g Möge
Bayan-Toolay, kar›s› ile yapayaln›z yafla-
maktad›r ve bir gün Ak-Tayga’da avla-
n›rken yabanc› bir bahad›rla karfl›lafl›r.
‹ki bahad›r henüz do¤mam›fl olan çocuk-
lar›n› kendi aralar›nda sözleyip dünür
olurlar. Eve dönen Möge Bayan-Toolay,
kar›s›n›n bir o¤lan çocu¤u do¤urdu¤unu
görür ve bunun üzerine bir toy düzenler.
Toya, Karat›-Han da gelir ve Karat›-
Han, Möge Bayan Toolay’›n zenginli¤ini
görünce Möge Bayan-Toolay ile kar›s›n›
kendi obas›na davet edip öldürür ve o¤-
lan› da kendisine çoban yapar. Zavall›
çoban, bir gün bir tayla karfl›lafl›r. Tay,
ona babas› taraf›ndan ma¤araya sakla-
nan savafl silahlar› ve k›yafetlerini nas›l

bulaca¤›n› anlat›r. Savafl elbisesini giyen
ve silahlar› kuflanan çocuk, ola¤an üstü
bir flekilde bir bahad›ra dönüflür. Tay da
çocukla birlikte ola¤an üstü bir flekilde
geliflir ve alp ata dönüflür. Tay, delikanl›-
ya Tuman K›sk›l Att›g Möge fiagaan-To-
olay ad›n› verir ve do¤madan önce söz-
lendi¤i niflanl›s›ndan haber verip onu
nas›l ve nerede bulaca¤›n› söyler. Möge
fiagaan-Toolay, niflanl›s› güzeller güzeli
Alt›n Dang›n’› bulur ve bütün rakipleri-
ni yenerek k›z› almaya hak kazan›r. Ba-
had›r, efli ile birlikte evine döner. Eve dö-
nerlerken bir ormanda dinlenmeye ka-
rar verirler. Möge, kar›s›n› dinlendikleri
yerde b›rak›r ve avlanmaya ç›kar. Avdan
dönünce kar›s› ve eflyalar›n›n Am›rga-
Kara Moos taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›, ka-
r›s›n›n geride b›rakt›¤› mektup vas›ta-
s›yla ö¤renir. Möge, pefllerine düfler ve
Am›rga-Kara Moos’u öldürüp kar›s›yla
birlikte Ak-Hem ›rma¤›n›n k›y›s›nda bu-
lunan evlerine döner. Daha sonra Möge
fiagaan-Toolay, Karat›-Han’dan intikam
al›r ve kar›s›yla birlikte bar›fl ve huzur
içinde yaflamaya bafllar (Baysklan 1987:
9-10).8

Verilen özetten de anlafl›laca¤› üze-
re, anas› ve babas› sözlüsünün babas› ta-
raf›ndan öldürülen ve sözlüsü kendisin-
den kaç›r›lan bahad›r, ola¤an üstü özel-
liklere sahip olan at›n›n yard›m›yla hem
sözlüsüne kavuflur hem de ana ve baba-
s›n› öldüren Karat›-Han’› öldürerek inti-
kam›n› al›r. Ana ve babas› Karat›-Han
taraf›ndan öldürülerek çoban yap›lan
bahad›r›n en büyük yard›mc›s› ola¤an
üstü özelliklere sahip tay, Tanr›’n›n ba-
had›ra uzanan eli konumundad›r. Türk
kültüründeki kutsal atlar›n Tanr› kat›n-
dan gönderildiklerine, Tanr› ad›na yer
yüzüne egemen olma yolunda mücadele
eden bahad›rlar›n en büyük yard›mc›lar›
olduklar›na dair inanç, alan›n uzmanla-
r›nca bilinen bir husustur.

W. Radloff taraf›ndan fior Türkleri
aras›ndan derlenen “Karatt› Pergen” de,
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o¤lu ve k›z› olmayan Alt›n Han, Kuskun
Alp taraf›ndan öldürülür ve geride kalan
kar›s› bir o¤lan çocuk dünyaya getirerek
onu Kuskun Alp’tan koruyabilmek için
yerin yedi kat alt›na gizler. Daha do¤du-
¤u andan itibaren babas›z olan Karatt›
Pergen, kendisini öldürmek isteyen Kus-
kun Alp’tan amcas› sayesinde kurtar›l›r
ve yetifltirilir. Destan›n ilerleyen bölüm-
lerinde Karatt› Pergen’in amcas› ile bir-
likte girdi¤i mücadeleler ola¤an üstü bir
atmosferde anlat›lmaktad›r (Radloff
1999: 389-405).

Ulusun, ilin yaflad›¤› bir felaket
sonras›nda dünyaya gelen bahad›r›n
varl›¤›n›n düflmandan gizlenmesi husu-
su, “Manas” baflta olmak üzere baz› des-
tanlarda da ifllenmifltir. Karatt› Pergen’i
bulup öldürmek isteyenlerle Manas’›n
do¤du¤unu kâhinler sayesinde ö¤renip
onu ortadan kald›rmak isteyenlerin kor-
kular› ve amaçlar› ayn›d›r. Her iki du-
rumda da dünyaya gelen bahad›rlar,
uluslar›na, illerine yap›lanlar›n hesab›n›
soracak, kaotik durumun ortadan kalk-
mas›n› sa¤layacaklard›r.

Yine Radloff taraf›ndan fior Türkle-
ri aras›ndan derlenip yay›mlanan “Alt›n
Ergek” adl› destanda, Alt›n Sabak ad›n-
daki bir kad›n›n yetim bir o¤lan karde-
flinden söz edilmektedir. Yetim o¤lan,
gördü¤ü rüyalarda babas›n›n bir bey ol-
du¤unu, düflmanlar› taraf›ndan öldürül-
dü¤ünü görür. Sonunda ablas›ndan, bir
bey olan babas›n›n Dokuz Kara Monguz
taraf›ndan öldürüldü¤ünü ö¤renir. He-
nüz üç yafl›nda olmas›na ve ablas›n›n ye-
di yafl›n› beklemesini söylemesine ra¤-
men yetim çocuk beyaz sar› at› Arandju-
la ile yola koyulur. Kahramana Alt›n Er-
gek ad› da bizzat at› taraf›ndan veril-
mektedir. Gö¤ün yedinci kat›na kadar
at›yla birlikte ç›kan Alt›n Ergek, yolcu-
lu¤u s›ras›nda bir dostuna u¤rar ve
onunla birlikte yoluna devam eder. Do-
kuz Monguz’un yurduna vard›klar›nda
Alt›n Ergek’in at›, Dokuz Kara Mon-

guz’un üç o¤lu taraf›ndan yakalan›p öl-
dürülmek istenir. At, üç o¤lan›n elinden
Alt›n Periste taraf›ndan kurtar›l›r. Alt›n
Periste, sallad›¤› kamç›yla üç o¤lan›n
kafas›n› kopar›r. At›yla birlikte Dokuz
Kara Monguz’un yurduna sald›ran Alt›n
Ergek, ülkeyi ya¤malar, canl› nam›na
bir fley b›rakmaz. Bahad›r, böylece baba-
s›n› öldüren ve hayvanlar›n› sürüp götü-
ren Dokuz Kara Monguz’dan intikam›n›
alm›fl olur (Radloff 1999: 419-435).

Kazak Türklerinin destanlar›ndan
“Er Kosay”da, alt› kardefli Kalmak (Kal-
muk) bahad›rlar› taraf›ndan öldürülen,
ancak altm›fl›na bast›¤›nda Er Kosay
ad›nda o¤ul evlat sahibi olan, alt› karde-
flinin intikam›n› almak için ordusuyla
sefere ç›kan Er Bökfle, kardefllerini öldü-
ren Kalmaklara karfl› giriflti¤i savaflta
öldürülür, geride b›rakt›¤› alt› yafl›ndaki
o¤lu Er Kosay yetim kal›r. Destanda ba-
bas› Er Bökfle’nin ölüm haberini babas›-
n›n askerlerinden alan Kosay’›n bu du-
rum karfl›s›ndaki psikolojik durumu ve
tavr› flu flekilde anlat›lmaktad›r:

“… O zaman Kosay a¤lad›/Tepesin-
deki çifte perçemin/Birisini dahi koyma-
dan yoldu/Ö¤le vakti olana dek/Bafl› elle-
rinin aras›nda a¤lad›/Ö¤le vakti dolduk-
tan sonra/Yerinden kalk›p Er Kosay/Yü-
rüyüp evine gelir/Anas›na söyler/Müjde
ana, müjde/Evinin içini toplasana/Ni-
flanc› kara avc›n/Atanla anana itaat et-
meden/Bafl›n› koflup erdi¤in/Bilmezsin
devenin geldi¤ini/Altm›fl yafl›ndaki ba-
bac›¤›m/K›z girmiflti koynuna/ ‹htiyarl›-
¤› itiraf etme/Kara ç›kar da k›z›l giy/Bu
lay›kt›r bedenine/Anas› burada söy-
ler/Söyleyince ne der/Kara da¤da ›rma-
¤›m/Kocan geldi dedi¤ine/‹nanmam›flt›
kula¤›m/ K›z›l›n k›z›l da karan ne/fiafla-
y›m dedim kara¤›m/O zaman Kosay söy-
ler/Söyleyince ne der/Kara da¤da çifte ›r-
mak/Ba¤r›nda iki ›lak/Kocan geldi den-
mesine/‹nand›n m› sen bahts›z/Elden
kaçan sungurun/Yolunu bulup a¤›t
yak/Kocan öldü dedikten sonra/K›nal›
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parmak, gümüfl t›rna¤›/Ak yüzüne ça-
lar/Yüzü kanla dolar/Ba¤›r›p ça¤›r›r/Ko-
say kaç›p yöneldi/Üç gün boyunca boz-
k›rda/Kosay gelse evine/A¤lay›p durur
anas›/Söz koflup söyler/K›nal› parmak,
gümüfl t›rnak/Ç›kard›n yüzün ya¤›-
na/Ba¤›r›p ça¤›rsan atefle düfl/Getirmez
senin kocan›/Getirmezsen kocan›/Böyle
edip kaç›rma huzurumu/Her gün ete¤in
dolar/Gözünden akan yafl›nla/Ba¤›r›p ça-
¤›rsan atefle düfl/Gelmez kocan yan›-
na/Anam, anam deyip gelsem/Anal›¤›n
bu mudur/Bu feryad ü figân› kesmez-
sen/Ben de savafla giderim/Oturmam ya-
n›nda...” (Aça 2002: 256-257)

Babas›n›n ölüm haberini al›r almaz
üzüntüye gark olan Er Kosay, çok geçme-
den kendisini toparlar ve periflan hallere
düflen anas›n› teselli eder. Babas›ndan
sonra beyli¤i devralan bahad›r, Kalmak-
lara karfl› yürüttü¤ü mücadeleyi yoldafl›
Kodar’›n9 da yard›m›yla kazan›r ve am-
calar› ile babas›n› öldürenlerden intika-
m›n› al›r.

Türk kahramanl›k destanlar›n›n
öksüz yetim kahramanlar›na daha pek
çok örnek vermek mümkündür. Fakat,
yukar›da verilen bilgiler bile, Türk kah-
ramanl›k destanlar›n›n konular› aras›n-
da ili, ulusu düflman taraf›ndan ya¤ma-
lanan, ana ve babas› öldürülen bahad›r-
lar›n bu duruma neden olanlardan inti-
kam almak için seferlere ç›k›fl›n›n önem-
li bir yer iflgal etti¤ini göstermek için ye-
terli olacakt›r, kanaatindeyiz. ‹li, ulusu
ya¤malayan, bahad›rlar›n çoklukla han
ya da bey olan babalar›n› öldüren/tutsak
eden düflman, kötülü¤ün, yani, Erlik’in
temsilcisidir. Onlara karfl› intikam mü-
cadelesi yürüten bahad›rlar ise, Tanr›
kutu tafl›yan nesne ve canl›lar taraf›n-
dan kollanan Tanr› temsilcileridirler.
Türk düflüncesindeki hanlar›n ve han
soyundan gelenlerin yer yüzüne töreyi,
adaleti ve huzuru hakim k›lmalar› için
bizzat Tanr› taraf›ndan yer yüzüne indi-
rildikleri inan›fl› göz önüne al›nd›¤›nda

han soyundan olan öksüz yetim bahad›r-
lar›n yürüttükleri mücadelelerin sadece
intikam almak amac›yla gerçeklefltiril-
medi¤ini, tanr›sal nizam› tehdit eden
adaletsizli¤i, zulmü ortadan kald›rmak,
Erlik ya da kötülü¤ün temsilcisi olanlar›
cezaland›rmak, dize getirmek amac›yla
gerçeklefltirildi¤ini söylemek daha an-
laml› olacakt›r. 

Tarihinin en eski dönemlerinden
itibaren sürekli mücadele etmek, savafl-
mak durumunda kalan Türk ulusunun
destanlar›nda, savafl ma¤duru öksüz-ye-
tim çocuklara özel bir yer ayr›lmas› ve
bu çocuklar›n yürüttükleri mücadelele-
rin ayr›nt›l› bir flekilde anlat›lmas›ndan
daha do¤al bir fley olamaz. Fakat, görü-
nen odur ki, girdi¤i savafllar sonras›nda
zaman zaman a¤›r yenilgiler alan ve ili-
ni töresini kaybeden Türk ulusu, yeni-
den aya¤a kalkmas›n› ve eski güzel gün-
lerine dönmesini bilmifltir. Nitekim, ök-
süz-yetim bahad›rlar›n konu edildi¤i
destanlarda da yaflanan a¤›r felaketler-
den felaketlere neden olanlar öksüz-ye-
tim kahramanlar taraf›ndan cezaland›-
r›larak kurtulunmakta, yeniden huzurlu
ve mutlu günlere dönülmektedir. 

NOTLAR
1 Nitekim Altay, T›va gibi Güney Sibirya Türk-

lerinin destanlar›n›n konu özellikleri üzerinde du-
ran baz› araflt›r›c›lar, ifllenen konular aras›nda, kah-
ramanlar›n hanlara ya da di¤er yabanc› istilac›lara
karfl› yürüttükleri mücadelelerin önemli bir yer ifl-
gal etti¤ini ifade etmektedirler. L. V. Grebnev, T›va
Türklerinin kahramanl›k destanlar›n›n konular›n›
flu flekilde s›n›fland›rmaktad›r: a. Kahraman›n sa-
dece efl (gelin) aramak için yapt›¤› mücadeleler, b.
Kahraman›n efl (gelin) aramakla birlikte hanlarla
yapt›¤› mücadeleler (Burada hanlar genellikle mitik
güçlere sahiptir), c. Kahraman›n, hanlara ya da di-
¤er yabanc› istilac›lara karfl› yürüttü¤ü mücadele
(Grebnev 1960’tan Baysklan 1987: 7). Altay Türkle-
rinin destanlar› ve destanc›l›k gelene¤i üzerine
önemli çal›flmalar yapan ‹. V. Puhov, Altay Türkleri-
nin kahramanl›k destanlar›n›n konular›n› befl grup-
ta ele almaktad›r: a. Kahraman›n canavarlarla mü-
cadelesi, b. Kahraman›n yer alt› dünyas›n›n hakimi
Erlik’le mücadelesi, c. Kahraman›n dünürlü¤ü ve
dü¤ünü, ç. Kahraman›n yabanc› hanlar›n iflgalleri-
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ne karfl› yürüttü¤ü mücadelesi, d. Kahraman›n sö-
mürücü-zulmedici kötü hanlarla mücadelesi (Puhov
1973: 30).

2 Efsane metinleri ve metinler üzerinde yap›-
lan kapsaml› bir inceleme için bk. Ögel 1989: 13-29.

3 Kutsal a¤ac›n Türk inan›fl ve düflünce siste-
minde neyi ifade etti¤i konusunda bk. Ergun 2000:
22-30.

4 Manas’›n ölümünden sonra kötü insanlar›n
sald›r›s›ndan o¤lu Semetey’i korumak için kaçan
Kan›key, Bukar’a giderken uzun, ›st›rapl› bir yolda
aç susuz azap çekti¤i s›rada önüne rast gelen “Bay
Terek”e flöyle seslenir: “Evliya isen el aç›p/Duac› ol
Bay Terek/Evliyamdan ayr›l›p/Karart› bulmadan
duruyoruz,/Bizim gibi fakire/Ata ol Bay Terek/Sev-
gili candan geçtik/Gizleyip (saklay›p) gitmek
için/Vah kurban olay›m Bay Terek/Yoruldum can›
dinlendirsene/Nerede uyuyay›m Bay Terek?/Yetimi-
ne güç versene/Kurban olay›m Bay Terek/Haks›z
kald›m süt versene,/Sönen ateflimi yand›rsana/Ölen
can› diriltsene/Kopup gittim birlefltirsene.” Kan›-
key’in yakar›fl›n› duyan Bay Terek, kutup taraf›nda-
ki buda¤›ndan ›rmak gibi edip süt ak›t›r, ona içirir,
güç kuvvet kazand›r›p eskisi gibi dinçlefltirir (Sar›p-
bekov 1995: 127-128).

5 “Dünyam›z Yakutlarca, sekiz köfleli imifl,/Ye-
rin ortas› ise sar› göbekli imifl,/Dünyan›n göbe¤inde
bir de a¤aç var imifl/Bu a¤aç büyük imifl, göklere ç›-
kar imifl./Bu a¤ac›n her yan› Tanr›’dan hep süslüy-
müfl,/Kabuklar›, kütü¤ü, t›pk› som gümüfllüy-
müfl./A¤ac›n gövdesinden bir usare akarm›fl,/Bu kut-
sal suyun rengi, alt›n gibi parlarm›fl./A¤ac›n budak-
lar›, ta göklere uzanm›fl,/Gören san›rm›fl sanki do-
kuz kollu flamdanm›fl!/Yapraklar› büyükmüfl, dalla-
r›ndan sarkarm›fl,/Yapraklar›n her biri, bir at derisi
kadarm›fl,/A¤ac›n tepesinde bir usare ç›karm›fl,/Kö-
pük köpük kaynay›p, sar› renkte akarm›fl!” (Ögel
1989: 100)

6 Destan›n “O¤uz Ka¤an” destan›yla olan ilifl-
kisi ve genel bir de¤erlendirme için bk. Ögel 1989:
311-313.

7 Özbek Hal›k ‹cadi-Dastanlar, Taflkent
1974, 15-19.

8 Destan›n di¤er baz› varyantlar› için bk. T›va
Maad›rl›g Tooldar, (hzl. S. M. Orus-ool), 1. c., K›-
z›l 1990, 239-265; T›va Tooldar, K›z›l 1947, 267-
289; T›va Ulustuñ Tooldar›, K›z›l 1967, 168-182;
Skazaniya o Bogat›ryah, K›z›l 1960, 143-167; Ge-
roiçeskiy Epos Narodov SSSR, 1. c., Moskva
1975, 352-367.

9 Kodar tiplemesi, “Koz› Körpefl-Bayan Sulu”
gibi baz› destanlarda olumsuz bir karakteri canlan-
d›rmakla birlikte bu destanda olumlu bir karakter
sergilemektedir. Bu hususta bk. Aça 1998.
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