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Ağaç, Eski Türklerde önemli kültler
den biridir. Anlat›ld›ğ› dönemin coğrafya
s›n› ve sosyal hayat›n› en güzel şekilde
nakleden abide eserlerimizden olan Dede
Korkut Hikâyelerinde, ağaç ve benzeri
kültler, uzun bir mazinin hat›ralar› ve
geniş bir coğrafyan›n ortak değerleri ara
s›nda yer almaktad›r. Manas Destan› da
hem eski dönemlere ait unsurlar›, hem
de yak›n dönemlerin unsurlar›n› içinde
bar›nd›ran, anlat›lageldiği her dönem
den izler taş›mak suretiyle pek çok aç›
dan geniş değerlendirmeler yapmaya
imkân tan›yan bir eserdir. Bu büyük
esere bakt›ğ›m›zda, ağaç motifinin ortak
inanc›n ve ortak kültürün ifadesi olarak
yer ald›ğ›n› görmekteyiz. Burada, her
iki eserden ald›ğ›m›z örneklerle aradaki
ortakl›klar› belirlemeye çal›şacağ›z.
Dede
Korkut
Hikâyelerinden
Basat’›n Depegöz’ü Öldürdüğü Boy’da
Basat’›n Depegöz’e söylediği:
“Atam ad›n› sorar olsan kaba
ağaç”1
şeklinde, Türklerin ağaçtan türedikleri
hakk›ndaki Eski Türk inanc›n›n izi olan
sözler, bu mahiyetiyle Manas Destan›
n›n, incelediğimiz Radloff varyant›nda
da yer almaktad›r:

“Kara Kand›n balas›
“Kara Han’›n balas›
Kab›lan tuugan Alman Bet Kaplan doğmuş Alman
Bet
Top ool››ya c››l›p		
Bütün evliyalar›n top
lan›p
Batas›nan bütüptü.
Fatihas›yla olmuştu,
Arçaluu Mazar azret
Ard›çl› Mezar hazretle
rinin
Ruhundan olmuştu”
Aldas›nan bütüptü”2

Bu m›sralarda Manas’›n güvendiği
dostu ve kan kardeşi, destan›n önemli

kahramanlar›ndan olan Oyrot (Kalmuk)
beyi Alman Bet’in varl›ğ›, kutsal kabûl
edilen ard›ç ağaçl› mezar ruhundan bilin
mektedir. Dede Korkut Hikâyelerinden
yukar›da verdiğimiz örnekte, Oğuz Des
tan›n›n Uygur rivayetinde (K›pçak boyu
nun menşei olarak ağac›n gösterilmesi)
ve Kalmuk beyinin varl›k sebebi olarak
ard›ç ağaçl› mezar hazretlerinin himme
tinin gösterildiği Manas Destan›nda bu
konudaki müştereklikler dikkat çekici
dir. Dede Korkut’tan ve Manas’tan ver
diğimiz örnekler, bu kültün hat›ras›n›n
haf›zalarda taş›nd›ğ›n› göstermektedir.
Ayr›ca, bilindiği gibi Oğuz, eşlerinden
birini de bir ağaç kovuğunda bularak
kendisiyle evlenir. Burada, doğrudan
ağaçtan türeme inanc› verilmese de,
Oğuz’dan türeyen boylar›n yar›s›nda,
ağaç, annenin hâmisi durumundad›r.
Manas Destan›n›n Radloff taraf›n
dan derlenen varyant›nda, Kan›key’in
rüyas›nda gördüğü ağaç motifi, konu
muz aç›s›ndan daha da dikkat çekicidir:
“Kün karañg› kün eken,
Kün töbödön tuuptur,
M›nan alal tilek ›g›pt›r,
Kolomtodon bir terek,
Koltoy terek ç›g›pt›r.
Bir butag› kayr›l›p,
Ayd›n kösün al›pt›r,
Bir butag› kayr›l›p,
Kündün kösün al›pt›r,
Kün ›ss›k bolgondo,
Kölöñkölöp cürüptür,
Külüş cönü Kan›key,
Kölöñkölöp cürüptür.

“Gün karanl›k gün
imiş,
Güneş tepeden doğ
muş,
Bundan helal dilek
olmuş,
Ocaktan bir kavak,
El gibi bir kavak ç›k
m›ş,
Bir budağ› k›vr›l›p
Ay› kapatm›ş,
Bir budağ› k›vr›l›p
Güneşi kapatm›ş,
Gün s›cak olduğunda
Gölge olmuş,
Gülüş yönü Kan›key,
Gölgesinde yaşam›ş.
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Bir butag› kayr›l›p,
Aspand›n köün al›pt›r,
Ala tooday Cak›p Kan
Aa kölöñkölöp cürüptür,
Bir butag› kayr›l›p,
Cerdin cüsün al›pt›r,
Cer suuk bolgondo,
Bagd› Döölöt Baybiçe	
Aa c›l›n›p cürüptür.”3

Bir budağ› k›vr›l›p
Göğü kaplam›ş,
Ala Dağ gibi Cak›p
Han
Ona gölgelenip yaşa
m›ş,
Bir budağ› k›vr›l›p
Yer yüzünü kaplam›ş,
Yer soğuk olduğunda,
Bagd› Döölöt Baybiçe
Orada ›s›nm›ş”

Kan›key’in gördüğü bu rüya Manas’›n
dirilip geleceği şeklinde hayra yorulur.
Rüyadaki ağaç, Manas’›n dönüşünden
sonra kuracağ› birliği, baht› ve devleti
temsil etmektedir. Ayn› zamanda ağaç,
rüyada, Manas’›n ölümünden sonra zor
durumda kalan Kan›key, Cak›p Han ve
Baybiçeyi himâye eder fonksiyonu ile
karş›m›za ç›kmaktad›r. Kan›key’in rüya
da gördüğü yeryüzünü ve gökyüzünü
kaplayan bu görkemli ağaç ile Osman
Gazi’nin rüyas›nda gördüğü ve Osmanl›
Devletini sembolize eden ağaç, heybetle
ri bak›m›ndan birbirine benzemektedir4
Dede Korkut Hikâyelerinin çoğunda5
“Kölgelüçe kaba ağacuñ kesilmesüñ”6
duas›n›n yer almas›, ağac›n baht›n ve
devletin timsali olarak önemli görüldü
ğünün bir başka işaretidir. Buradaki
“gölgelice kaba ağaç” ifadesi ile, Manas
Destan›ndan yukar›da verdiğimiz örnek
teki gölgesine s›ğ›n›lan ağaç, yine ortak
kültürün ifadeleri olarak dikkat çekici
dir.
Konumuzla ilgili örneklere Dede Kor
kut Hikâyelerinde Salur Kazanuñ ‹vi
Yağmalanduğ› Boy’da, Uruz’un soylama
s›yla devam edebiliriz:
		“Ağaç ağaç dir isem saña erilenme ağaç
		Mekke ile Medinenün kapus› ağaç
		Musa Kelimün asas› ağaç
		Böyük böyük sular›n köprüsi ağaç,
		Kara kara deñizlerin gimisi ağaç
		Şah-› merdan Alinün Düldülinüñ eyeri ağaç
		Zülfikarun k›n›-y-ile kabzas› ağaç
		Şah Hasan ile Hüseynün bişigi ağaç
		Eger erdür eger avratdur korhus› ağaç
		Başun ala bakar olsam başsuz ağaç
		Dibüñ ala bakar olsam dipsüz ağaç
		Meni saña asarlar götürmegil ağaç

		Götüreçek olur-isen yigitligüm seni tutsun
ağaç
		Bizim ilde gerek idüñ ağaç
		Kara hindu kullaruma buyura-y-idüm
		Seni para para toğrayalar-idi ağaç”6
				

Bu metindeki sözler, Abdülkadir
‹nan’›n değerlendirmesine göre, Altayl›
kamlar›n mukaddes ağaçlar› için söyle
dikleri dualarla hemen hemen ayn›d›r.8
Eski Türk inanc›n›n izlerini son zaman
lara kadar muhafaza eden Altay ve Sibir
ya Türklerinin destanlar›nda “Bayte
rek”, “Iy›k terek”, “Caratman terek” diye
adland›r›lan ağaçla ilgili ifadelerin geniş
bir şekilde yer ald›ğ› bilinmektedir.9
Manas Destan›nda tekrarlanan
kal›p sözlerden biri de ağaçla ilgilidir:
“Bel aylana bergençe	
Beldey k›z›l tal bütkön,
Bir işiñ kuday car bütkön,
Üy aylana berginçe	
Üydöy k›z›l tal bütkön,
Koca K›d›r car bütkön”10

“Beli dolan›nca
Bel gibi söğüt bitmiş,
‹şine Kuda yâr olmuş,
Evi dolan›nca
Ev gibi söğüt bitmiş,
Koca H›z›r yâr olmuş”

Görüldüğü gibi, söğüt ağac› ile
Huda’n›n ve H›z›r’›n yâr olmas›, yani
baht ve talih sahibi olup işlerinin rast
gitmesi aras›nda bağ kurulmaktad›r.
Benzer bir bağ, Dede Korkut Hikâyele
rinden Uşun Koca Oğl› Segrek Boy›nda,
Segrek’in kendisinden gizlenen tutsak
kardeşi Egrek için anas›n›n ağz›n› ara
y›p, anas›na, Egrek isimli bir Oğuz yiği
dinin tutsakl›ktan kurtulup geldiğini,
kendisinin de diğer Oğuz beyleriyle bir
likte bu yiğidi karş›lamak için gitmesine
izin vermesini söylediğinde, anas›n›n
cevab›nda yer alan,
“Karşu yatan kara tağuñ
Y›k›lm›ş-idi yüceldi ah›r
Ak›nd›lu görklü suyuñ
Soğ›lm›ş-idi çağlad› ah›r,
Kaba ağaçda tal budağuñ
Kur›m›ş-idi yeşerüp gögerdi ah›r”11

şeklindeki, tutsak kardeşin dönüşü ile
ilgili düşünceleri sembollerle dile getiren
sözler de, Manas Destan›’ndaki sözler
ile ayn› mahiyettedir. Kaba ağac›n kuru
mas›, ailenin veya kişinin baş›ndaki
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s›k›nt›n›n, felâketin; yeşermesi ise bu
s›k›nt›n›n ortadan kalkmas›n›n, baht›n,
devletin sembolüdür.
Manas Destan›’nda Bayterek deni
len ve dal›ndan insanlara kuvvet verici
süt ç›kan kavak ağac› da kutsal bilinen
ağaçlardand›r.12 Bu ağac›n kökleri yer
alt›ndaki dünyada (ölüler ülkesinde),
gövdesi yer üstünde (yaşayan insanlar
ülkesinde) ve baş› gökyüzünde (Huda
ve ruhlar›n ülkesinde)dir. Bu yüzden
bütün âlemi temsîl etmektedir. ‹nanca
göre, Bayterek, eski devirlerde bir kad›n
d›r; kendisi öldükten sonra, bitkinlikten
ölmek üzere olanlara, kerametli bir güç
kazand›ran sütünü verir. K›rg›z kültü
ründe Bayterek ile ilgili mitoloji unutul
muştur. Ancak, destanda yer yer bunun
hat›ralar› ile karş›laşmaktay›z.
Dede Korkut Hikâyelerinden yukar›
da verdiğimiz, Uruz’un ağaca söylediği
soylama örneğine benzer bir örnek de
Sayakbay Karalaev’den derlenen Manas
Destan› varyant›nda Kan›key taraf›n
dan söylenmektedir. Manas’›n ölümün
den sonra, geleneğe göre dul kalan Kan›
key’in kay›nlar›ndan biri ile evlenme
si gerekmektedir. Kan›key, kendisinin
erkek çocuğunun olduğunu, bu yüzden
bu evlenmek zorunda olmad›ğ›n› bildir
mesi üzerine, geleceklerinden korkan
kay›nbiraderler Manas’›n biricik oğlu
Semetey’i öldürmeye karar verirler.
Kan›key, Baybiçe ile birlikte, Semetey’i,
evlenmeyip horluk gördüğü kay›nlar›
Abeke ve Köböş’ün kötülüklerinden koru
mak için Buhara’ya, kendi babas›n›n
yan›na kaç›r›r. Kan›key’in ve Baybiçenin
aç-susuz kald›ğ› bu zahmetli yolculukta
Baytereke yani kavak ağac›na şu şekilde
seslendiğini görmekteyiz:
“Oluya bolsoñ kol cay›p, “Evliya olsan el aç›p
Bata bolçu Bayterek.		Dua et Bayterek.
Oluyamdan ayr›l›p 		Kutsal yerimden ayr›
l›p
Karaan tappay turab›z,
Hayal meyal bir şey
(bile) görmüyoruz.
Biz öñdöngön bak›rga		Bizim gibi fakire
Ata bolçu Bayterek.		Ata ol Bayterek.
Kayran candan tüñüldük		K›ymetli candan vaz
geçtik

Bir korgolop ketüüge,		Bir saklan›p gitmeye
Ata-a aylanay›n Bayterek.		Ata, aylanay›m Bayte
rek
Ald›ñ›zga cügündük,		Önünüzde diz çöktük,
Çaal›kt›m uyku kand›rç›,		Yoruldum uykumu
kand›rsana,
Aylanay›n Bayterek.		Aylanay›m Bayterek.
Çarçad›m cand› t›nd›rç›,		Tükendim can› dinlen
dirsene,
Uktay›n kana Bayterek ?.		Uyuyay›m nerede Bay
terek?.
Cetimiñe küç berçi. 		Yetimine güç versene.
Kag›lay›n Bayterek,		Kurban olay›m Bayte
rek,
Ak›s›z kald›m süt berçi.
Yetim mal›ndan yok
sun kald›m, süt verse
ne.
Öçkön otum tam›zç›,		Sönmüş ateşimi tutuş
tursana,
Ölgön cand› tirgizçi.		Ölen can› diriltsene.
Üzülüp kettim ulaç›.”13
Dağ›l›p gittim birleştir
sene”

Kan›key’in kutsal bilinen bir varl›ğa
dua ve yalvarma mahiyetindeki bu sözle
rinden sonra Bayterek dal›ndaki p›nar
dan süt ak›t›r ve Kan›key bu sütü içerek
güç-kuvvet kazan›p babas›n›n yurduna
ulaş›r. Radloff vayrant›nda ise, Kan›key,
genç k›zken boya yapmak üzere kök kaz
d›ğ› yerlere geldiğinde buralar› tan›r ve
erik ağac›n›n meyvalar›n› yiyerek güçkuvvet kazan›r.14
Manas Destan›’ndan vereceğimiz
son örnek, K›rg›z Türkçesinde ç›nar deni
len yine bir kavak ağac› ile ilgilidir. Bu
örnekte ç›nar ağac› ata yurdunu temsil
etmektedir. Sayakbay Karalaev varyan
t›nda yer alan bu epizotta, Almambet
Müslüman olmak üzere baba yurdun
dan ayr›l›p Manas’a ve daha sonra da
Manas’la birlikte Çoñ Kazat (Büyük
Gaza) denilen sefere kat›l›r. Bu sefere
giderken, yolda, ata yurdundan ayr›l
madan önce kendi elleriyle diktiği ağac›
görüp at›ndan iner ve göz yaş› dökerek
şu sözlerle ağac› hat›rlay›p yoldaş› S›r
gak’a seslenir:
“Ortodo turgan çoñ ç›nar,
Aziz enem Alt›nay		
Meni tuugan cer oşol.		

“Ortada duran yüce
ç›nar,
Aziz
anam
Alt›nay’›n
Beni doğurduğu yer
oras›.
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Men tuulgan ç›nar›m,		

Benim doğduğum
ç›nar›m,
Bütkül çirip tam›r›		 Tamamen çürüyüp
damar›
Tak›r kuurap kal›pt›r.		 Tamtak›r kuruyup
kalm›ş.
Töbösündö çaç›rap		 Tepesinde
par
çalan›p
Tomurcuğun
Büçürdün uçu kal›pt›r, S›rgak,
ucu kalm›ş, S›rgak,
Talaska esen tartpaym›n,		 Talas’a esen var
mayay›m,
Beecinden beker kaytpaym›n, Becin’den boş dön
meyeyim,
Şorduu enem aytkan kep ele		 Talihsiz anam›n
söylediği söz idi
Menden tukum bar bolso,		 Benden zürriyet var
ise,
Ç›nar›md›n tübünön		 Ç›nar›m›n dibinden
Ç›rp›k ç›gat dedi ele, S›rgak, Ç›rp›k ç›kar dedi
idi, S›rgak,
Tübünön ç›kkan ç›rp›g›		 Dibinden ç›kan ç›r
p›ğ›
Ç›narga çal›ş boluptur,		 Ç›nar gibi olmuş,
Buzulup keter sanaa bar,		 Bozulup gidecek
keder var,
Art›mda kalaar bala bar!”15		 Ard›mda kalacak
bala var!

Görüldüğü gibi, bu m›sralarda, insa
noğlunun kaderini, kutsal bildiği bir ağa
ca bakarak tayin etmesi söz konusudur.
Kurumuş ç›nar ağac›n›n dibinden ç›kan
fidanlar, soyun devam›n›n işareti olarak
görülmekte, bütün örneklerimizde oldu
ğu gibi, bu örneğimizde de ağaç, olumlu
fonksiyonu ile karş›m›za ç›kmaktad›r.
Burada k›saca üzerinde durmaya
çal›şt›ğ›m›z ağaç kültü ile ilgili mukayese
li örnekler, iki abide eserimiz aras›ndaki
ortakl›ğ›n sadece bir noktas›n› belirleme
yolunda at›lm›ş ad›mlardan biridir. Çok
geniş bir coğrafyaya yay›lm›ş bulunan
bütün Türk boylar›na ait destan metinle
rinin, yine bütün Türk boylar›n›n fayda
lanabileceği şekilde yay›mlanmas›ndan
sonra yap›lacak mukayeseli çal›şmalar
hacim kazanacakt›r.
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