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“Başlang›çta ne gök vard› ne de
yer... Dünya uçsuz bucaks›z, sonsuz
sudan ibaretti. Bu sonsuz suyun üzerin
de mütemadiyen uçup duran Tanr›n›n
dahi konacağ› küçücük bir kara parças›
bile yoktu.”1

On dokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›
s›ndan itibaren Türkoloji sahas›nda
en değerli metinleri toplayan Radloff,
Verbitskiy, Potanin ve diğer Türkologla
r›n Altay, Yenisey, Yakut ve öteki Türk
boylar›n›n dünyan›n başlang›c› hakk›n
daki bilgi ve kanaatlerini oldukça bol
miktardaki örnekle günümüze ulaşt›r
malar› Türkoloji çal›şmalar› için son
derece önemli gelişmelerin başlang›c›
olmuştur. Bu metinlerin elde edilmesin
den sonra Türklerin “dünyan›n yarat›
l›ş›” hakk›ndaki kanaatlerine dikkatleri
ni yönelten diğer araşt›r›c›lar›n ulaşt›ğ›
sonuç, “başlang›çtaki sonsuz su” inanc›
n›n yayg›nl›ğ›n› ortaya koymuştur. (Ögel
l989:419-492) Anadolu’daki mutasavv›f
şairlerde bile karş›m›za ç›kan dünyan›n
başlang›çta sonsuz sudan ibaret oldu
ğuna dair inanc›n (Ögel 1989: 437) Türk
ler aras›ndaki yayg›nl›ğ›, bu motifin
orijinalliği hakk›nda olmasa bile eskiliği
hakk›nda bir kanaate varmam›za zemin
haz›rlamaktad›r. Ayr›ca Asya ve diğer
k›talardaki başka kültürlerde “başlang›ç
taki su” veya “okyanus” belirtilmekle bir
likte Türk Kozmolojisindeki özellikleri
taş›mamaktad›r. Türk kozmolojisindeki
dünyan›n başlang›c›n› daha iyi
anla
yabilmek ve bu husustaki kanaatlerin
yak›n dönemlerde tespit edilmiş metin
ler aras›nda yer alan Başkurt destan
lar›ndan Ural-Bat›r’a yans›mas›n› daha
iyi değerlendirebilmek için birkaç kültür
deki “başlang›ç” düşüncesine dikkatleri
mizi yöneltelim:
“Başlang›çta hiçbir şey yokmuş ve
büyük ruh Maheo boşlukta yaş›yormuş.
Maheo etraf›na bakm›ş ama görünürde
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hiçbir şey yokmuş. Maheo gücüyle göle
benzeyen ama tuzlu olan büyük bir su
yaratm›ş”(Marriott_Rachlin l995:36)

Kuzey Amerika’da yaşayan K›z›l
derili kabilelerinden Çeyenilere ait bu
metin, başlang›çta “Tanr›”dan başka
hiçbir şeyin olmad›ğ›n›, göle benzeyen
tuzlu suyun Tanr› taraf›ndan sonradan
yarat›ld›ğ›n› haber vermektedir. Oysa
Türkler aras›nda yaşayan inan›şa göre
“Tanr›” ve “sonsuz su” başlang›çta var
d›r. Çeyeni mitindeki Tanr› ve sonradan
yarat›lan su , Türk mitolojisindeki Tanr›
ve sonsuz su ile yine de bir yak›nl›k
göstermektedir. Zaman içinde meydana
gelebilecek bir varyantlaşma düşünce
si,K›z›lderililerin Asya’dan geldikleri ve
Türklerin akrabalar› olduklar› teorileri
çerçevesinde pekala bir izah bulabilmek
tedir.
“Başlang›çta iki okyanus —biri
güneyde, biri kuzeyde- merkezde bir
kara parças› vard›. Güney okyanusunun
efendisi Shu(Dikkatsiz), kuzeydeki okya
nusun efendisi Hu(Aceleci) ve merkezde
ki kara parças›n›n efendisi Hwun-tun(Ka
os) idi.(Mackenzie l996:2l7)

Kaos’un kozmoza dönüşümünü
hikaye eden bu Çin mitinde dünyan›n
oluşumunun yedi günde tamamland›ğ›
ve dünyan›n böylece düzene sokulduğu
anlat›lmaktad›r. Çin düşüncesine göre
başlang›çta okyanuslar› birbirinden ay›
ran ve kaos şeklinde karş›m›za ç›kan
bir kara parças› vard›. Okyanuslar›n
efendileri bu kara parças›n› yedi gün
çal›şarak bugünkü şekline getirmişler
dir. ‹ki ayr› okyanus ve ortas›ndaki kara
düşüncesi ile birbirine eşit güçte ve her
an için olumsuz şeyler yapmas›ndan
korkulan iki ayr› efendi kavram› Türk
mitolojisi ile Çin mitolojisini birbirinden
ay›rmaktad›r. Kainat›n oluşumu ve ilk
insan›n yarat›l›ş› ile ilgili Çin mitinin
diğer varyantlar›nda da başlang›çta “hiç
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bir şeyden başka bir şey bulunmad›ğ›n›
ve bu hiçbir şeyin zamanla bir şeye
dönüştüğü”nü anlatan metinlerle karş›
laş›yoruz. P’an-Ku mitinde ise iki devin
vücudundan yeryüzü oluşmuştur ve
etleri toprağ›, kemikleri kayalar›,kanlar›
ise nehirleri ve okyanuslar›... meydana
getirmiştir.(Mackenzie l996:218)
“Ymir’in etinden dünya oluşmuştu
Onun kan›ndan denizin dalgalar›,
Tepeler onun kemiklerinden, ağaç
lar saçlar›ndan Cennet küresi kafatas›n
dan,
Onun kaşlar›ndan,neşeli güçler...”
“Ymir ‹skandinavya’l› Hothar; inek
ana Audhumbla(Karanl›k ve Boşluk)
taraf›ndan beslenmişti.”
“Ymir yaşad›ğ›nda en eski zaman
lard›
Sonra kum,ne deniz, ne de serinletici
dalga,
Ne yer yüzü bulunmuştu, ne de yük
seklerdeki cennetler.
Derinlerin esnemeleri vard› ve hiçbir
yerde çimen yoktu” (Mackenzie 1996:
220-221)

‹skandinav ve ‹zlanda mitolojisinde
yer alan Ymir ile Çin mitolojisinde yer
alan P’an –Ku’nun benzerliği dikkati
çekiyor. Her iki mitte de başlang›çta
büyük bir veya iki dev var ve bu devlerin
vücudunun parçalanmas› sonucu dün
ya oluşmaktad›r. Görüleceği üzere Çin
mitinde olduğu gibi ‹skandinav mitin
deki devin vücudunun parçalanmas› ile
dünyan›n oluşumu düşüncesi Türk mito
lojisi için bir hayli yabanc›d›r.

“Başlang›çta yer yüzünde sadece bir
insan vard›; o zamanlarda k›ş soğuk ve
yaz da s›cak olmad›ğ›ndan adam›n ne
bir evi,ne de bir çad›r› vard›; rüzgâr bu
kadar şiddetli esmiyordu, ne yağmur
yağ›yordu ne de kar; çay dağlarda kendi
liğinden yetişiyordu ve hayvan sürüleri,
vahşi hayvanlardan hiç korkmuyorlard›.
(Mackenzie l996:219)

Tibet mitolojisinden al›nan bu metin
dağlar›,hayvanlar› ve özlenen ›l›man ikli
mi ile yarat›l›ş› tamamlanm›ş bir dün
ya ve tek baş›na yaşayan bir insan›
anlat›yor. Türk yarat›l›ş mitinden bir
hayli farkl› olan bu mitte Türk düşünce
sindeki sonsuz suyu bulmak mümkün
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değildir.
“Dünyaya önce toprağ›n içinden yer
leşildi. ‹nsanl›k o zamanlar orada,bu
gün yer üstündekinin bütün ilişkilerine
benzeyen bir yaşam sürüyorlard›.” (Mali
nowski l990:98)

Büyük Okyanus adalar›ndaki yerli
lerden derlenen bu metinde başlang›çta
var olan bir dünyadan söz edilmekte ve
insanlar›n toprağ›n alt›nda ilk hayat›
başlatt›klar› söylenmektedir. Toprağ›n
alt›nda başlayan hayat düşüncesi, baş
lang›çtaki sonsuz su ve onun üzerindeki
karada başlayan hayat anlay›ş› ile bir
hayli farkl›l›k arz etmektedir.
“Esrarengiz okyanusun öncesinde
veya ötesinde herhangi bir şeyin var
olabileceği asla ak›llar›na gelmez. Ama
kozmik ögelerin kökenini bir biçimde
aç›klama ve aralar›nda bir silsile, hatta
bir soy zinciri düzeni kurma ihtiyac›n›
duyarlar. Bir başlang›ç olmuştu. ‹lk öge
sonsuz ana okyanus olmuştu.” (Kramer
l992: 93-95.)

Dünya mitolojilerindeki başlang›ç
düşünceleri hakk›ndaki örnekleri daha
fazla uzatmaya gerek olmad›ğ›n› ifade
ederek, son olarak Sümer mitolojisin
deki başlang›c› değerlendirelim. Sümer
mitindeki başlang›çtaki sonsuz su şaş›r
t›c› bir şekilde Türk mitolojisine benze
mektedir. Sümeroloji araşt›rmalar›n› bu
gün ulaşt›ğ› nokta dikkate al›nd›ğ›nda
yani onlar›n da Orta Asya kökenli,Türk
soylu veya Türklere akraba olduklar›
na dair bilgiler değerlendirildiğinde, bu
büyük benzerliğin sebepleri daha kolay
anlaş›lacakt›r.
Şimdi Başkurt’lar›n büyük destan›
Ural Bat›r’›n ilk m›sralar›n› oluşturan
dünyan›n başlang›c› ile ilgili şu m›srala
ra dikkat edelim:
Boron-boron borandan,
Keşe-mazar bulmağan
Kelip ayaq basmağan
(ul tirala qoro yer
Dür yağ›n dingiz uratgan
Bulgan,ti,ber ur›n.”
Türkiye Türkçesi ile:
“Öncelerin öncesinde
Kişioğlunun olmad›ğ›
Gelip ayak basmad›ğ›
(O taraflarda kuru yerin
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Varl›ğ›n› hiç kimsenin bilmediği)
Dört taraf›n› deniz sarm›ş
Varm›ş de bir yer” (Ergun-‹brahi
mov l996: l6-l7)

Altay Yarat›l›ş Destanlar›nda “baş
lang›çtaki sonsuz su” üzerinde uçup
duran Tanr›n›n küçük bir taş› yakalay›p
üzerine konmas› safhas›n› hat›rlatan
yukar›daki metne bak›ld›ğ›nda Başkurt
lar›n yarat›l›ş›n başlang›c› olarak son
suz suyu kabul ettikleri görülecektir.
Gerek Altay, gerek Sümer ve gerek
se Başkurt yarat›l›ş mitlerine bakt›ğ›m›z
zaman diğer dünya mitlerinden farkl›
olarak “başlang›çta hiçbir şey yokken son
suz su vard›” düşüncesinin mevcut oldu
ğunu görüyoruz. Ural Bat›r Destan›’nda
da diğer Türk mitlerinde olduğu gibi
“başlang›çta sadece kara vard›”, “başlan
g›çta sadece kaos vard›”, “başlang›çta hiç
bir şey vard›, o hiçbir şey bir şey oldu”,
“cans›z bir dünya devinin vücudunun
parçalar›ndan dünya meydana geldi”
şeklindeki mitlerden düşünce sistemi
bak›m›ndan oldukça farkl› olduğu görül
mektedir. Hatta baz› mitolojilerin “dün
ya başlang›çta bu haliyle zaten vard›”
(Campbell 1993:391) şeklindeki kana
atleri veya baz› Çin mitlerinin dünya
n›n başlang›c› ile ilgilenmenin lüzumsuz
olduğu,dünyan›n ayaklar alt›nda somut
bir yer olarak ezelden beri var olduğu
düşünceleri,Türk yarat›l›ş miti ile karş›
laşt›r›ld›ğ›nda iki telakkinin ne derece
birbirinden ayr›ld›ğ› kendiliğinden görü
lecektir. Altay yarat›l›ş mitleri gibi, Ural
Bat›r destan›ndaki bu mit de dünyan›n
başlang›c›n› sonsuz su ile aç›klamak
la genel Türk telakkisinden Başkurt
sahas›nda da bir ayr›lma olmad›ğ›n›,
Altaylarda yaşat›lan bir mitin ‹dil-Ural
bölgesinde de yaşamaya devam ettiğini
göstermektedir. Sümer mitolojisinde kar
ş›m›za ç›kan “sonsuz okyanus”dünyay›
başlang›çta sonsuz sudan ibaret görme
düşüncesinin Sümerlilerden dünyaya
yay›ld›ğ›n› iddia eden görüşlere hakl›l›k
kazand›racak özelliktedir. Türk mitoloji
sinin eldeki metinlerinin Sümer mitolo
jisi ile paralellik göstermesi, bu motifin
Sümerlilerden Türklere de geçtiğini
düşündürebilir. Türkler ile Sümerliler
aras›ndaki kültürel ilişkiler ayd›nlat›l
Millî Folklor
24

d›kça, Sümerlilerin Türk olduğuna dair
teoriler daha bir kesinlik kazand›kça,
bu şaş›rt›c› benzerliğin ve “başlang›çtaki
sonsuz su” motifinin Türkler taraf›ndan
neden bu kadar kolay benimsendiğinin
sebepleri daha kolay izah edilebilecek
tir.
Sonuç olarak, Ural Bat›r Des
tan›’ndaki “sonsuz su” motifi, kainat›n
yarat›l›ş› hakk›ndaki Türk düşünce sis
tematiğinin ayr›lmaz bir parças› olarak
karş›m›za ç›kmaktad›r. Altay Yarat›l›ş
Destan›’nda, Anadolu tasavvuf düşün
cesinde ve ‹dil Ural Türk coğrafyas›n›n
biçimlendirdiği Ural Bat›r Destan›’nda
bütün tarihi ve coğrafi farkl›l›klara rağ
men ayn› mitin karş›m›za ç›kmas› bir
çok bak›mdan değerlendirilmesi gereken,
Türk dünyas›n›n müşterekliğinin daha
mitolojik dönemde mevcut olduğunu gös
teren bir husustur. Bu mitin orijinini
araşt›rmak ve Türk düşünce sistemi
aç›s›ndan fonksiyonunu tahlil etmek
ayr› bir çal›şma alan› ve bu yaz›n›n
ortaya ç›kard›ğ› bir problemdir.
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Rusya Federasyonu’na bağl› Başkurdistan
Muhtar Cumhuriyeti’nin başşehri Ufa’da 10-12
Haziran 1997 tarihleri aras›nda yap›lan XXI.
Uluslar Aras› Türkoloji Kongresinde sunulan
bildirinin metnidir.
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Bu metin taraf›m›zdan özetlenmiştir. Bahaed
din Ögel’in “Türk Mitolojisi l(Ankara 1989) adl›
eserinde yer alan metinlerden yararlan›lm›şt›r.
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