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TEŞEKKÜL ETMİŞ BAZI EFSANELER
Dr. M e h m e t AÇA
Türk sözlü geleneğinde, gerçek ya da
hayalî olay, yer ve şahıslar etrafında te
şekkül ettirilen ve çoklukla açıklayıcılık
ya da menşe açıklama görevi icra eden
rf'sanelerin önemli bir yeri vardır. Olay
ve nesnelerin oluşumunu, meydana geli
şini açıklayan efsane metinleri, arkaik
insan topluluğunun, yaşadığı dünyayı ve
kâinatı idrak etme çabasından kaynak
lanan ve neden-nasıl sorularına cevap
veren mi tik metinlerle iç içe girmişler
dir. Dünya topluluklarının mitolojilerin
de. kâinatın, gök cisimlerinin, insanlı
ğın, hayvanların, nesnelerin, m ekânla
rın. önemli olayların, hastalıkların, vs.
meydana gelişini anlatan açıklayıcı <etiyolojik) m etinler önemli bir yere sahip
tir. Bu menşe açıklama işlevi gören me
tinler, daha çok yaratılışla ilgili mitik hi
kâyeler içine serpiştirilmişlerdir. Mitler
de görülen bu açıklayıcı (etiyolojik) vasıf,
günümüz bazı efsane metinlerinde de
görülmektedir. Dağların, hayvanların ve
onların bazı özelliklerinin, göllerin, kut
sal m ekânların, insanların hayatını ko
laylaştıran buluş ve âletlerin, müzik
âletlerinin, vs. oluşumu ya da meydana
gelişini açıklayan efsane metinleriyle
açıklayıcı vasfa sahip mitik metinler yu
karıda da söylendiği gibi, çoklukla iç içe
girmiştir. Fakat, burada açıklayıcı vasfa
.sahip mitlerle efsane metinleri arasında
ki zaman, mekân, olağanüstülük, kut
sallık ve inandırıcılık derecesi gibi bazı
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farklılıkları göz önünde m utlak bir şekil
de tutm ak gerektiğini hatırlatm akla ya
rar vardır1.
Yaratılışla ilgili Türk mitlerinde Tan
rı. yardımcıları (melekleri) vasıtasıyla
insanlara nasıl yaşayacaklarını (Nasıl
avlanacakları, nasıl barınacakları, nasıl
balık tutacakları, nasıl yemek yapacak
ları, nasıl ateş yakacakları, vs.) öğret
m ektedir2. Mitolojide karşımıza çıkan ve
insanoğluna ilk eylemleri öğreterek
onun hayatını kolaylaştıran bu olağanüstü-tanıısal kahram anlan tanım la
mada bilimsel literatürde kültür-mede
niyet kahramanı ya da medenileştirici
kahraman terim leri kullanılm aktadır.
Bu kültür-medeniyet kahram anlan, ya
ratılış mitlerinde olağanüstü özellikleri
olan tanrısal varlıklar olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. İnsanoğlu, hayatla ilgili
uygulamaları ilk kez bu olağanüstü-tannsal yardımcılar vasıtasıyla Öğrenmek
tedir. Ünlü dînler tarihçisi Mircae Eliade, çeşitli toplulukların yaratılış mitle
rinde karşım ıza çıkan medenileştirici
kahramanları, yaratılışı tam am layan ki
şi ya da olağanüstü varlıklar olarak va
sıflandırm aktadır3. Kazak âlim Seyit
Kaskabasov da bir çalışmasında ilk ata
ya da kültür kahram anlan hakkında
şunları söylemiştir: Klasik arkaik mitin
baş kahramanları, kültür kahramanla
rıdır. Mitte, âlemdeki nesnelerin hepsini
yapanlar anlardır. İnsanlık cemiyetini,
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onun Örf-âdetlerini yerleştiren c/'; anlar
dır, insanlara av avlayıp ateş yakarak
yemek pişirmeyi, yani, Ömür sürmeyi öğ
reten d<‘ anlardır'". Kaskabaso\, daha zi
yade Rus âlim Jv M. Meletinskiy'in kla
sik çok tanrılı inanç sisteminden tek
tanrılı inanç sistemine geçiş prensibine*
dayanan görüşlerini. Kazak Türklerinin
inanç dünyası çerçevesinde yeniden yo
rumlamıştır''1. Mitlerin U şekkül ettiği
devirlerden daha sonraki dönemlerde or
taya çıkan bazı tarihı-menkıbevî Türk
destanlarında da Oğuz Kağan örneğinde
olduğu gibi, kültür-m edeniyet kahra
manları ile karşılaşmaktayız. Buradaki
kültür-medeniyet kahram anları, ilk ara
bayı, salı, vs. yapm aktadırlar ve bazı
meslek dallarının ilk mucidi ya da üsta
dıdırlar. Bu kahram anlar, yaratılışla il
gili m itlerde olduğu gibi olağanüstü tan 
rısal varlıklar değildirler. Daha gerçekçi
ve İnsanî bir yapıya bürünmüşlerdir.
Onlar, bu dünyaya aittirler ve Türk top1um unun sosyal ve kültürel değişiminin
doğrudan sözlü edebiyata yansıması se
bebiyle destanların teşekkül ettirildikle
ri ya da yazıya geçirildikleri dönemlerin
özelliklerini yansıtm aktadırlar6. Yaşa
dıkları toplum içinde bazı üstün özellik
leri (Zekilik, ustalık, vs.) ile diğer birey
lerden ayrılıp öne çıkm aktadırlar ve
mensubu oldukları toplumun hayatını
kolaylaştıran buluşları gerçekleştirmek
tedirler. Onlar, günümüz mucit ve bilim
adam larının geçmişteki atalarıdırlar.
Fakat, onların bugünkülerinden farklık*
lan, kutsallarla kuşanılmış olmalarıdır.
Daha sonraki dönemlerde, bu kültür
kahram anları, ortaya çıkardıkları mes
lek dalını sürdüren sonraki kuşaklar ta
rafından o mesleğin pîri, üstadı ve ilk
mucidi olarak kabul edilmektedirler ve
kutsallıklarım daimî olarak sürdürmek
tedirler.
Tanrı’nın yer yüzüne göndermiş ol
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duğu bazı peygamberi erir, ba/ı
özellikleri vardır. Eskiden esnaf arasın
da çeşitli sanatların ilk bulucusu ya da
kurucusunun peygamber, ashap ya da
veli olduğu hakkında bir inanç beslen
miş ve o kişi, esnafın piri olarak benim
senmiştir. Hz. Adem, ekincilerin; 11/
Nuh. tüccarların ve gemicilerin; Hz. Mu
sa. çobanların; Hz. Lokman, hekimlerin;
Hz. Yunus, balıkçıların; Hz. İsa, gezgin
lerin, Hz. Muhammet, tacirlerin piri ola
rak kabul edilmiştir. Nitekim Türk gölge
oyunun teşekkülü hakkında ileri sürü
len görüşler arasında, Karagöz ile Haci
vat'ın yaratıcısının Şeyh Küşterî olduğu
dile getirilerek Karagözcülerin meslekle
rinin pîri olarak Şeyh Küşterî’yi kabul
ettikleri ileri sürülm üştür. Metin And,
bu husus hakkında şunları söylemekte
dir; Gerçekte, gölge oyununu bulup, onun
kurucusu olduğu kesin değildir; önemli
olan, Karagözcülerin bulunmuş, kurul
muş oyuna Şeyh Küşterî’y i önder, koru
yucu ve kurucu olarak seçmiş olmaları ve
Şeyh’in adıyla oyunlarına ciddi, yapıcı,
eğitici, ibret verici bir gerekçe ve temel
bulmalarıdır1.
Peygamberler, tıpkı Radlov’un Altay
Türkleri arasından derlediği yaratılışla
ilgili m itte yer alan M angdaşire’de oldu
ğu gibi, hem insanları iyiye ve doğruya
sevk etmeye çalışmışlar hem de bazı h a
yatı kolaylaştırıcı bilgi ve becerileri in
sanlığın hizmetine sunmuşlardır. Onla
rın pek çoğu, tıpkı Maytere ve Mandaşire örneklerinde olduğu gibi, birer mucit
tir. Bazı eylemleri ilk onlar gerçekleştir
mişler ve ondan sonra gelen insanlar,
kutsal olduğuna inanılan bu ilk eylemle
ri tekrar etmişlerdir. Kültür-medeniyet
kahram anları ya da ilk atalar tarafın
dan yapılan eylemler/etkinlikler, daha
sonraki nesiller tarafından kutsal olarak
kabul edilmiş ve yapılan her eylem tan 
rısal varlıkların ve ataların yaptıkları-
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ııın bir tekrarı olarak kabul edilerek kut
sallarla örülmüştür. Nitekim Korkut Ata
da kutsallık ve bilgolik özellikleriyle
Oğuz’un bilicisi, doğru yol göstericisi ve
danışmanı olmuştur. Bu yönüyle Mangdaşive ve daha sonraki peygamberlerle
benzerlik sergilemektedir. Diğer yandan
kopuzu ve bazı küyleri icat etmesiyle;
ozanlık ve haklılık gelenek ya da sanatmeslek dallarını ortaya çıkarması ve
çağdaşlarına ilk kez kopuz çalmayı öğ
retmesi bakımlarından da balık, sincap
avlamayı, sal yapmayı, giyinmeyi, aş
yapmayı öğreten May te re ile Marigdaşireyc, Oğuz Kagan’d&ki ilk arabayı ya
pan Barmaglığ Çosun Billiğ ile ilk salı
yapan Uluğ Ordu Beg’e ve Tanrı’nın elçi
si olan ve bazı meslekî özellikleriyle ön
plana çıkan peygamberlere benzemekte
dir. Butun bu yönleriyle Korkut Ata’yı
bir kültür-medeniyet kahram anı olarak
vasıllandırmak her zaman için müm
kündür.
Aşağıdaki Türk müzik âletleri ve ba
zı makamların (küylerin) ortaya çıkışıy
la ilgili efsanelerde, Korkut Ata adı öne
çıkmaktadır. Korkut Ata da bir kültürmedeniyet kahram anı olarak diğer üs
tün özelliklerinin yanı sıra kopuzun ve
bazı küylerin mucidi olarak efsanelerde
ver almaktadır. Korkut Ata, Kazak ve
Kırgız şam anlar a kopuz çalmayı ve şar
kı söylemeyi öğreten ilk şamandır. O, bü
tün kopuzcuların atasıdır. Kazaklar ara
sında yaygın olana inanışa göre, bakşılarm koruyucusu ve ilk bakşı Korkut
A ta'dır8. Ozanlık, bakşılık geleneğini
sürdüren daha sonraki ozan ve bakşılar,
Korkut Ata’yı ü stat ve sanatlarının ilk
kurucusu, öğreticisi olarak kabul etmiş
lerdir. Korkut Ata, kopuzu ilk icat eden
vi' ozanların pîri olan bir kişilikle Türk
dünyası efsanelerinde, yaygın bir tip ola
rak görülmekledir. Efsane metinleri,
Korkut Ata’mn kopuzu ve bazı kuyleri
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nasıl icat ettiğini bazı bir takım olaylara
bağlı olarak anlaım aya çalışmıştır. Baş
kurt ve Kar ak al pak Türkleri aras rJa n
derlenmiş olan Kor kot Ala’nm ilk .topu
zu meydana getirişini anlatan m e tinde<J,
Korkot Aıa, canının istediği kü\leri (ez
gileri! çalabilmek için bir müzik âleti
yapmak ister ve buna uygun bir ağaç
arar. Aradığı ağacı bulamayınca bir or
mana varır ve orada hileyle cin-perilorden kendisine lazım olan ağacı nasıl bu
labileceğini, yapmak istediği müzik âle
tini (kopuzu) nasıl yapabileceğini öğre
nir. Burada, yazımızda aktaracağımız
Korkot Ata’nın kopuzu icat edişiyle ilgili
diğer metinlerde görülmeyen bir hususla
karşılaşmaktayız. Korkot Ata, bir müzik
âleti yapmak istem ektedir ve bunun yo
lunu da hileyle cin-perilerden öğrenmek
tedir. Altay Türkleri arasından derlen
miş olan topşuur ile ilgili;netinde olağa
nüstü özelliklere sahip olan bir kadın
topşuurun şeklini taşa vururken Karakalpak ve Başkurt Türkleri arasından
derlenmiş olan metinde, insanoğlunun
eline geçmemesi gereken, aksi taktirde
Korkot Ata’nın yapacağı kopuzun sesiyle
cin-perileri sıkıntıya sokacak otan gizli
bilgi, bizzat hileyle cin-perilerden öğre
nilmektedir. Kazak Türkleri arasından
derlenmiş olan ve Korkıt’m dombıra ve
sım ayın dışında bir başka müzik aleti
yapmak isteyişini anlatan metinde (Kazak-1), Korkıt’a yapm akta olduğu kopu
zun neler eklenerek nasıl tam am lanm a
sı gerektiği düşünde bir melek tarafın
dan bildirilm ektedir. K arakalpak ve
Başkurt Türkleri arasından derlenmiş
olan metinde, Korkot’un hile ile işin sır
rını cin-perilerden öğrenmesi gibi m asal
sı bir motif yer alırken burada, düş yo
luyla ilham alma şeklinde bir kutsallık
söz konusudur. Kamlık, bakşılık, ozan
lık, cıravlık, âşıklık, vs. geleneklerindeki
düş motifi ve düş vasıtasıyla sanatkâr-
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Iık, kam.ık-şumanlık özelliklerini kazan
ma inancı "öz önünde tutulduğunda Ka
zaklar arasından derlenmiş olan metnin
ozanlık-bakşılık geleneğine daha uygun
bir şekilde teşekkül •ettirildiği anlaşıl
maktadır. Yine Kazak Türkleri arasın
dan derlenmiş olan ve Korkıt’ın çocuk
luk çağında bozkırda dolaşırken kendi
kendisine çalan kopuzu bulmasını anla
tan m etinde (Kazak-2), Korkıt’ın bir
müzik âleti yapmak istemesinden ve bu
nun için çaba sarf etmesinden söz edil
memektedir. Tıpkı. Türk kahram anlık
destanlarındaki olağanüstü biçimde do
ğan kahram anların Tanrı tarafından
gönderilen binit ve silahlarını bozkn ya
da kutsal bir dağda bulması gibi. Ki-s kıt
da klıyler icat edeceği kopuzunu bozkır
da tesadüfen bulmaktadır. Kopuz, kendi
kendine çalm akta ve Korkut, uzun bir
süre onıı dinlemektedir. Metinden de an
laşılacağı üzere, olağanüstü kopuz, Koıkıt'a bizzat Tanrı tarafından gönderil
miştir. Korkıt, kendisine Tanrı tarafın
dan gönderilen bu kopuzla doğal olarak
ilk önce Tâftiri küyü çalar. Korkıt’a bakşılık, ozanlık Vasfı ve çalacağı kutsal ko
puzu, pek çok ozan, bakşı, akın, cırav, sesen. âşıkta da görüldüğü üzere, Tanıı ta
rafından verilmekte ve Korkıt da ilk ola
rak kendisine bu özelliği ve müzik âleti
ni veren Tanrı’yı zikretmektedir. Kazak
Türkleriyle birlikte Türkmen, Başkurt.
Karakalpak gibi diğer bir takım Türk
grupları arasında da yaygın olan ve Kor
kut Ata’mn ölümden kaçışım ve kopuzla
bazı küyleri icat ederek gerçek ölümsüz
lüğü yakalayışım anlatan metinde (Kazak -3 )i0, daha çok ölüm ve ölümsüzlük
teması üzerinde durulmuştur. Metinde,
Korkıt’m canını almaya gelen Azrail’in
onun bir gaflet anında canını almasın
dan söz edilmemektedir. Efsanenin diğer
bazı varyantlarında Korkıt’ın kopuzu
yapışı ve Azrail’in Korkıt’ın canını alma
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sı daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Tıpkı, Haşkuıt ve Karakalpak Türkleri
arasından derlenen efsane metninde ol
duğu gibi, Korkıt’ın canını almaya gelen
Azrail, onun kopuz çalması ve ebedîliğin
sembolü olan suyun üzerinde durması
sebebiyle bir türlü canını alamaz. Ancak
Korkıt gaflete düşüp yorgunluktan uy
kuya vardığında Azrail onun canını ala
bilmektedir. Burada, hemen hemen bü
tün dünya topluluklarının inanış ya da
m itlerinde ebedîliğin, ölüm süzlüğün
sembolü olarak görülen su ile kutsal ko
puzdan çıkan sihirli ses ve kutsal kuy
birlikte ele alınmıştır. Yok oluştan kor
karı Korkıt Ata, insanlığa kopuzu ve kut
sal küylerini armağan ederek ölümsüz
lüğü yakalamıştır. Türk ulusunun bazı
insanlar için ölümün bir yok oluş olma
dığına dair çok eski bir inancı, Korkıt
Ata ve kopuz vasıtasıyla bu efsane me*
tinde bir kez daha vurgulanm ıştır:
Ölümsüz olmak isteyenler ölümsüz eser
ler bırakmalıdırlar!
Türkistan coğrafyasında müzik âlet
lerinin teşekkülü hakkında oluşturul
muş olan efsanelerin ekseriyetinde Kor
kut Ata’nın adı ön plana çıkarken bir gü
ney Sibirya Türk topluluğu otan Al tay
Türkleri arasından derlenmiş olan lop
şuur ile ilgili bir efsanede, olağanüstü
özelliklere sahip bir kadın karşım ıza çık
maktadır. Kaya üzerinde duran kadının
elindeki müzik âletini kayaya vurması
sonucu Altay Türkleri kaya üzerine çı
kan resim ya da şekilden yola çıkarak
topşuuru meydana getirmişlerdir. Bura
da, diğer metinlerde görülen kültür-medeniyet kahramanı Ata K orkutun yeri
ni, Tanrı Ülgen’e yaratm a ilhamını ve
ren Ak-Ana’yı andırır bir kadın kültürmedenivet kahram anı almaktadır. Bu ef
sanede, topşuurun ortaya çıkışı hakkın
da şunlar anlatılm aktadır:
Bir zamanlar iki yiğit iki dağda yaşa
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maktaydı. İki dağ arasında hızlı bir ne
hir geçiyordu. Dağlardan birisi diğerin
den daha güzeldi, tik zamanlarda yiğit
ler barış içinde yaşıyorlardı, fakat, za
manla iki yiğit en güzel dağa sahip olma
konusunda tartışmışlar. Tartışmayı çöz
mek içitı bir karar almışlar. Bu karara
göre, nehrin üzerinde kuracakları köprü
inşaatı sırasında kim kadından söz eder
se kaybeden o olacaktı. Bir gün olağan
dışı bir olaya şaşmışlardı. Ormanlıktan
bir kadının olağanüstü sesiyle söylediği
olağanüstü şarkı ve sazın yankılanması
onlara doğru geliyordu. Kadının büyüle
yici şarkısı, yiğitleri hayrette bıraktı. Yi
ğitlin birisi, alınan kararı unutup hay
retle bağırmış: “O, üy kiji!”(O, kadın!). O
onda şimşek çakmış, gök gürültüsü ve
yer gürültüsü patlamış, sonra da sağır
edici çatırtı olmuş. Köprü ve nehir yerin
dibine düşmüş ve dipsiz bir çukura dö
nüşmüş Gördüklerine şaşır a n yiğit, ses
lerin geldiği yere koşmuş. Kayada kadını
görmüş, kadının onun gözleri Önünde ta
şa enstrümanla vurduğunu ve sonra da
kaybolduğunu görmüş. Bu izin şekline
göre Altay Türkleri' topşuura yapmava
başlamışlardır^1.

K o rk u t Ata ve K opuzla İlgili Ef
sa n e M etinleri:
(B aşk u rt-K ara k alp ak ): Boron ho
ron zamandarza Korkot ata atlı izgi bir
eze m, yeni ti'tegen köyzö uynay alır bir
ayın korali yahav hakında hıyallanıp,
şuğa yaraşlı ağ astı bik ozak izlep yörögen, tiy. Tik küpmi ğümir izleme hin, unday ağastı his taba almağan. Bir sak şulay urmandarzı kızırıp ycrögende, şomlo
bir kara töbekke yin-p\>riyzerge tap bulğan, tıy, bil Korkot ata. Yin-periyzer unıil
uyın korali yaharğa tılegenin bilip, ayı
na:: düııdirirge bulğaudar. Sönki ul avın
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korali yahaiıp, donyağa mon tanıla baş
laha, bılarğa kön böte iken. Üzzen bd
kum ız tigen ne menin nizen yahalıruı bi
lir bulğandar. gd sı/- ıttp totkandar.
Korkot ata. bil yın-periyzerzen kös-he i.
minen kotolop, bir ::z kitken de ye.şirı\ıp
kine bılar yanına kiri kılgen, tiy. Niyeti:
tigi sırzı bılip-işitip kalmasını. Emciğe
tayanğanday. bılarzıil Korkot hakında
höyleşip ul Urgan saktan iken. “Bil eze m
kumızzı yahav sırın bilmehe le, uyman
hamaıı dünmey". tıy zer tiy, Kumız ösön
kere kil zattıiî kıruğay kaban hindin p
taşlağan koro ciydı yımiş ağası orolıo
iken in kay zan bile hem taba alhın indi
ul. Bilgende, um kisip, ulaklap ııyıp, kölepehin ası tauışlı döyenın baş tirihi m i
nen kö jdeğende, ul zeker kişne gen tay zıh
koyrok kılı minen iki kılın tartıp, saksa vıl habağı minen nığıtkanda, hızğısın
hası kuray üleni yılinıi minen ışkığanda
bina ligen kumız kıl ip sığahı la bit...
Korkot ata, tıillap, şu lav sirzi bılges,
tigi kumızzı yahay za halğan Kumız n i
da ul şul hetli moillo uynar bulğan, hat
ta böte yen iyehi, bar tebiğet um tip tin
kalıp tıfllar iken. Bil moildar taralğanda, tigi yin-pej'tyzerge kön botken. Hatta
bir zaman Korkot -atu bik nık kartayıp
helder. tayğas, unın yenin alırğa kilgen
ecel, kubız monona siy hırlanıp, kırk yıl
buyına üzınifı ülim salğıhın hiltev eme
lin taba almağan, tiy. Bina şul Korkot
atanan kalğan indi ul boronğo ağcts kum ız]2.
(Eski eski zam anlarda Korkol Ata
adlı mübarek bir adam canının istediği
kuvü i l g iy i ' çalabilmek için bir çalgı
âieti yapmayı düşünüp buna uygun ağa
cı çok uzun süre aramış, de. Çok zaman
aram asına rağmen böyle bir agacj bula
mamış. Bir vakit böyle edip ormanları
dolaşıp yürürken korkulu (korku verici)
bir kara yerde cin-perilere rast gelmiş,
de, bu Korkot Ata. Cin-periler, onun çal
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gı ak ü yapmak islediğini bilip fikrinden
dündürmek islemişler. Dünyaya gonul
kederlendiren kuy (ezgi/ yayılmaya baş
layınca bunlar için rahatlık bilermiş.
Kendileri kumız 'kupuz, denilen şeyin
neden yapı İdiyim bılirk i mi!? ve bunu sır
olarak gizi erlermiş. Korkot Ata, bu cinperilerden guç bela kurtulup biraz git
tikleri sonra gizlenip yi.nc bunların yanı
na geri gelmiş, de. Niyeti, bu sırn işitip
öğrenmek imiş. Emele ulaşmış gibi, bun
lar tcin-penler) Korkot Ata hakkında ko
nuşm aktaym ışlar. “Bu adam kumızı
yapmanın sırrını bilmese de fikrinden
hemen dönmez", derler de. Kumız için
gerekli şeyin yaban domuzunun kırıp at
tığı kuru iğde ağacının kuru gövdesi ol
duğunu nereden bilip nereden bulsun
şimdi. Bilince onu kesip olukhıyıp oya
rak üstünü gür sesli devenin baş derisi
ile kaplayınca en güçlü kişneyen tayın
kuyruk kılıyla iki kılını çekip saksavıl"'
sapı ile sağlamlaştırınca yayını çürük
kııray otu tutkalı ile yapıştıranda İşte
dediği kumız ortaya çıkar...
Korkot Ata, dinleyip böyle ederek sır
rı öğrenince deminki kumızı yapıp koy
muş. O kumızını o kadar bunlu çalarmış
ki bütün canlılar, tabiat dahi onu sessiz
sedasız dinlermiş. Bu keder verici küyleıyayılınca deminki cin-periler için huzur
bitmiş. H atta, bir vakit Korkot Ata çok
fazla ihtiyarlayıp güçten düşünce onun
canım almaya gelen ecel (Azrail), kubız
ezgisinden büyülenip kırk yıl boyunca
Korkot Ata’nın canım almanın bir yolu
nu bulamamış, der. işte bu, Korkot Ata
dan kalan o eski ağaç kumızdır.)
(K azak-1): Korkıt casınan bnerpaz
hol ip ösedi. Kalına tıygen aspaptıfl bâr in
de söylete biletin askan küyşı câne tilrli
müzikali aspap casavşı, koli me.seko.rli
usta baladı. Ol dombıra, sırnay casavmen kanagattanbay carla bir aspap şığa-
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rıp, tabiyğattın tılsım Hrşıiıgın muzıka
aspabına) ünınc ınulgıtkısı keledı Ku
şak cetpes karağuydı kesip, sodan casa
mak boladı. Onı üilgip şavıp, künge kep
tirip bir neşe kiin âure baladı. Bir küm
uyık lap çatıp tu s /diredi, T üs inde perişte
ayan beredi. '‘Korkıt, casap catkan kobızın altı casar nar atanımı ciligindey
eken. Endi ağan nar tüyenin terısınen sanak, ör tekenifi mûyizinen ayıp tıy ek, beş
ti aygırdın kuyrıgınan kıl ışek kerek. Osı
lardıiî basın kossaıî. aspabın sarnağatı
tur”-dep akıl kosadı, Korkıt körgen tüsi
boy inşa kıt kabız casap, kalına alıp, alem
di kii.fi irent ip kiiy tolğağan deydi, Korkıt
atımen baylanıstı bizdifi dâuırimizge cetken ciyırmağa cuvık küy bar. Olar el nıen
cer, alım men onur, rnângi bakıt, öşpes
’.rlik taralı sır şertedi1'1.
(Korkut, gençliğinde hünerli bir kim
sc olarak büyür. Eline aldığı müzik âlet
lerinin hepsini çalabilen büyük müzis
yen ve çeşitli müzik âletleri yapan, eli
mğhir bir usta olur. O, dombıra, sırnay
yapmakla yetinmeden yeni bir müzik
âleti icat edip tabiatın esrarlı hayatım
müzik âletinin sesine katm ak ister. Ku
cak yetmez çam ağacını kesip ondan
yapmak ister. Onu vurup keserek güneşLe kurutup bir kaç gün bekletir. Bir gün
yatıp düş görür. Düşünde melek ayan ve
rir: “Korkıt, yapıp durduğun kopuzun al
tı yaşındaki tek hörgüçlü kısırlaştırılm ış
erkek devenin ilikli kemiği gibi imiş.
Şimdi ona tek hörgüçlü devenin derisin
den şanak’"1, ör tekenin boynuzundan
oyup tiyek’M\ beş yaşındaki aygırın kuy
ruğundan kıl bağırsak gerek. Onları biıleştirsen, âletin konuşup d u ru r”-diye
akıl verir. Korkıt, gördüğü rüya boyunca
kıl kopuz yapıp eline alarak âlemi derde,
kedere düşürüp (kederlendirip) küy küylemiş der. Korkıt. adına bağlı günümüze
dek gelen yirmiye yakın küy (ezgi) var
dır. Onlar, el ile yurt, ölümle ömür, son
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suz baht, bitmez erlik hakkında şarkı
söylemektedir.)
(Kazak-2): Korkıt bala kilninde dala
kezip, Celmayasın minip, elsizde kar a fiği
tünde kele çatsa, aldınan sarnap şıkkan
bir âdemi ün estiledi. Ün şıkkan cerge
kelse, aydalada özi tartılıp catkan bir kobızdı köredi. Korkıt Celmayadan tüsip,
kobızdıfi sarının tıfldap, köp uvakıt onıü
kasında otıradı. Kobızdıfi sarım basılğan kezde Korkıt kobızdı bavırına basıp,
“bul endi meniki” dep kattı kuuanadı.
Celmayağa otırıp üyine alıp keledi. El-eldi aralap, ğacayıp sulu küyler tartıp cüredi. Korkıttıfl bul kobızben birinşi tartkanı “Tâfliri küy”, eü soflgı tartkanı “E t
men kostasuv"....14

(Korkıt çocukluk çağında bozkırı do
laşıp Celmayasına binip boş arazide ka
ranlık gecede gelirken önünden şarkı
söyleyen güzel bir ses işitilir. Sesin çıktı
ğı yere gelince ovada (bozkırda) kendi
kendisine çalman bir kopuzu görür. Korkıt, Celmaya’dan inip kopuzun şarkısını
dinleyip uzun süre karşısında oturur.
Kopuzun şarkısı bittiğinde Korkıt kopu
zu bağrına basıp Bu şimdi benimdir de
yip çokça sevinir. Celmayaya binip evine
alıp gelir. Halk arasında dolaşıp olağa
nüstü güzel küyler (ezgiler) çalıp yürür.
Korkıt’ın bu kopuzla ilk çaldığı Tanrı küyü , en son çaldığı ise Halkla Vedalaşma
dır.)
(Kazak-3): Korkıt adamnıfl tırlıgi
şaktı bolganma narazı. Ölim değen obır
barına narazı. Ölimnen kutılam dep
şark uradı, şartaraptı kezedi. Birak, kay
tarapka barsa da, aldınan azınap turğan
kör şığadı. “KimnıfL kör i'1 dep surasa:
Ubul Korkıttıfl köri",-değen cavap aladı.
(...) Özi tınımsız oyşıl, özi önerli, dana
Korkıt sodan keyin kalıfl oymen tolğamp
cürip, özgeşe bir öner fabadı. Suv üstine
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kilem cayıp, ağın suvmen birge, ömir ağınınday cılcıp ağıp otırıp, özi casağan, bi
ri nşı kobızmen, cer üstindegi eû tuflğış
küy aspabımen '‘küy" attı sândi sır şer te di. Kazak aflızı boyınşa cer ciyhan küy
değendi estimegen şakta, adam balası
ân-küy di bilmey turğan şakta osı önerdi
birinşi aspaptıfl kılına oraltıp şığarğan
Korkıt eli deydi. Sondıktan Korkıt cer üs
tindegi küy atası baladı deydi.
Suv üstinde Korkıt ağıp kele çatıp,
ölimge karsı mâûgi Ömird i madaktaytın
küydi tartkanda adamzat, hayvanat, uşkan kus, cügirgen afl-kıskası, barlık tirlik iyesi, can-canuvar Özen çağasına antalap kep tıfldasadı. Kuptap tıfldaydı.
Aftız osılayşa bayandap, Kor kıttı kuptavşı, kostavşı, kadirlevşi can-canuvar kanşalık köp bolganın bildiredi. Korkıt atımfl ölmey, öşpey saktaluvma adam nâsili özi kepil degendey boladıI5.

(Korkut, insan hayatının sınırlı ol
masına razı değildir, ölüm denilen obu
run varlığına razı değildir, ölümden
kurtulayım diye dolaşır, dünyanın dört
bir yanını gezer. Fakat, nereye giderse
gitsin, önüne gürleyip duran mezar çı
kar. “Kimin mezarı?” diye sorsa “Bu,
Korkıt’m mezarıdır”-diye cevap alır. (...)
Özü kararsız, özü hünerli, bilge Korkıt,
ondan sonra derin düşünceyle dolanıp
yürüyüp başka bir hüner bulur. Su üstü
ne kilim yayıp akarsu ile birlikte ömür
akarsuyu gibi yavaş yavaş akarak ken
disinin yaptığı ilk kopuzla, yer yüzünde
ki ilk küy âletiyle “küy” adlı güzel şarkı
yı çalar. Kazak efsanesine göre, yeryüzü
nün küy denilen şeyi işitmediği, insa
noğlunun şarkı-küyü bilmediği çağda bu
hüneri, sanatı ilk âletin kılına sardırıp
çıkaran Korkıt’ın elidir. (Efsane), bun
dan dolayı, Korkıt yeryüzündeki küy
atası olur der.
Su üstünde Korkıt akıp gelip ölüme
karşı ebedi hayatı öven küyü çalınca in
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sanoğlu, hayvanat, uçan kuş, yürüyen
av hayvanı, kısacası, bütün can sahibi,
bütün canlılar ırmak kıyısına sokulup
gelip dinlerler. Benimseyip dinlerler. Ef
sane böyle diyerek Korkıt’ı benimseyen,
destekleyen, kadirleyen canlıların ne ka
dar çok olduğunu bildirmektedir. Korkıt
Ata’nın ölmeden, yok olmadan kalması
na insanoğlunun kendisi kefildir (tanık
tır) der gibidir.)
NOTLAR
1 Türk efsanelerinin kökleri ve mitle
olan münasebetleri için bk: Saim Sakaoğlu, A nadolu Türk E fsanelerinde
Taş K esilm e Motif! ve Bu E fsanele
rin Tip Katalogu, Ankara 1980, 21-22;
Metin Ergun, Tttrk D ünyası E fsanele
rinde D eğişm e Motifi, 1. c., Ankara
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D in dışı (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), An
kara 1991, 74-84; Seyit Kaskabasov, Kazaktıft H alik Prozası, Almatı 1984, 59179; K ırgız E linin Oozeki Çıgarmaçılık T arihinin Oçerki, Frunze 1973, 68-

83.
2 Türk yaratılış rintlerindeki olağa
nüstü tanrısal kültür-medeniyet kahra
manlan için bk: Abdülkadir İnan, Ta
rihte ve Bugün Şamanizm, 4. b., An
kara 1995,13-21; Bahaeddin ögel, Türk
M itolojisi-1, Ankara 1989, 451-465.
Radlov’un Altay Türkleri arasından der
lemiş olduğu yaratılış mitinde Tanrı, ya
rattığı insanların Erlik’in yasaklanan
aşım yemeleri üzerine kızar ve onları ka
ranlık dünyaya (yeryüzüne) göndererek
cezalandırır. Tanrı, Erlik ve insanların
kaderini tayin ettiği bu kararında insan
lara şu şekilde seslenir: “Bundan sonra
size yemek vermiyeceğim. Kendinizi ken
di gücünüzle kazanarak besleyiniz. S i
zinle konuşmıyacagım. Size Maytere’yi
göndereceğim”, dedi. May tere geldi, in
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sanlara bir çok şeyler öğretti. Araba yap
tı. Aş olarak ot köklerini, ısırgan vesaire
otları tayin etti (İnan, 16.). Aynı metnin

ilerleyen bölümlerinde Tanrı, yeryüzün
de yaşayan insanların yanından ayrılıp
kendi katına çekilirken yardımcıları
olan Şal-Yime, Yapkara, Mangdaşire,
May tere, Bodo Sungkü’ye insanlarla ilgi
li görevlerini hatırlatır. Tann, Mangdaşire’ye şöyle seslenir: “Mangdaşire, sen
fena ruhlarla savaş! Sana güç gelirse be
nim adımı çağır! İnsanlara iyi şeyleri,
iyilikleri öğret. Olta ile balık avlamak,
sincap (tiyin) vurmak, hayvan beslemek
sanatlarını öğret!” Bunları söyledikten
sonra Tanrı uzaklaştı. Mangdaşire olta
yaptı. Balık avladı, tüfek, barut icat etti.
Sincap vurdu. Tanrının buyurduğu gibi
insnalara bir çok şeyler öğretti. Mangda
şire, bir gün şöyle dedi: “Bugün beni rüz
gâr uçuracak ve götürecektir ” Rüzgâr
geldi. Mangdaşire’yi alıp götürdü (İnan,

19.).
3 Eliade, 179.
4 Kaskabasov, 89.
5 Kaskabasov, ilk ata ya da kültür
kahram anlarının yerini, Kök-Türkler
döneminde Tann’nm, îslamiyetin kabu
lüyle de Allah'ın aldığım söylemektedir.
Kaskabasov, Rus âlim E. M. Meletinskiy’in de tesiriyle Türklerin çok tanrılı
sistemden tek tanrılı inanç sistemine
geçtiğini ve bu geçiş sürecinde icatçı ilk
ata ya da kültür kahramanlarına ait
özelliklerin daha sonraki dönemlerde
Tanrı ya da Allah'a mal edildiğini ileri
sürmektedir (Kaskabasov, 89-90.). Türkler arasından derlenmiş olan yaratılışla
ilgili mitik metinler ve Kök-Türk yazıt
larının da ortaya koyduğu gibi, Türkler
başlangıçtan beri tek olan Kök Tsftri’ye
inanmaktaydılar. Yani, Türklerde çok
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onun yardımcıları (Melekler, tanrısal
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tir. Kültür kahramanlan da öncelikle
Tann’mn melekleri ya da elçileri (pey
gamberler) olmuştur.
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rülen kültür kahramanları için bk: W.
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