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Ural Bat›r, Baﬂkurtlar’›n mitolojik
inançlar›n› ve o dönem insan›n›n hayallerini anlatan üç kuﬂa¤›n hayat hikâyesidir.
Yenbirzi atayla Yenbike anan›n, onlar›n
o¤ullar› ﬁülgen ile Ural’›n ve Ural’›n çocuklar› ‹zil, Hakmar, Nö¤öﬂ ve Yay›k’›n hayat
hikâyeleri. Destanda, iyiyle kötünün mücadelesini görürüz.1
Ural Bat›r destan›, Akbuzat destan›yla bir daire meydana getirir. Akbuzat destan›n›n kahraman› Hevben, Ural Bat›rla
o¤ullar›n›n bitiremedikleri mücadelelerini,
savaﬂlar›n› devam ettirir. Yaman dev, cinlerin ve ejderhalar›n su alt› dünyalar›n› ve
onlar›n padiﬂah› ﬁülgen’i tarumar eder.
Ural Bat›r’›n devler taraf›ndan çal›nan Akbuzat› ile Elmas k›l›c›n› almak için Hevben
su alt› padiﬂahl›¤›na gider. Orada, ﬁülgen’in k›z› Nerkes’le karﬂ›laﬂ›r ve onunla
evlenir. Akbozat ve Elmas k›l›c› ald›ktan
sonra ﬁülgen’in ülkesini yok eder. Hevben,
daha sonra halka zulüm eden Mesem
Han’la beylerine karﬂ› savaﬂ›r. Han’› yendikten sonra Han’›n emriyle kanatlar› k›r›lan Huma kuﬂunu ve esir yedi bahad›r›
kurtar›r. Yedi bahad›r› yedi uru¤a bey yapar.2
Köro¤lu destan› Balkanlar’dan Sibirya’n›n içlerine kadar çok büyük bir co¤rafyada yayg›n olarak yaﬂayan bir Türk destan›d›r. Hemen hemen bütün Türk dünyas›nda anlat›lan bir destand›r.3 Destan›n yap›s› Ural Bat›r ve Akbuzat destanlar›nda
oldu¤u gibi, iyiyle kötünün mücadelesi üzerine kurulmuﬂtur. Köro¤lu, kendi ailesine
ve halka zulûm eden bir beye karﬂ› mücadele etmiﬂtir. Bu yönüyle temel felsefe aç›s›ndan Köro¤lu, Ural Bat›r ve Akbuzat des-

tanlar› aras›nda bir benzerlik söz konusudur.
Ural Bat›r destan›, Yenbirzi atayla
Yenbike anan›n ve yurtlar›n›n tasviriyle
baﬂlar. Yenbirzi ata ve Yenbike ana dört taraf› denizle çevrili olan ve baﬂka hiç kimsenin olmad›¤› bir ülkede yaﬂamaktad›r. Buras› da¤larla kapl› bir yerdir; hayat›n kayna¤› buras›d›r. Bu tasvir, hem Türk Yarat›l›ﬂ destan›ndaki co¤rafyay› hat›rlat›r4, hem
de yine hayat›n kayna¤› olan Köro¤lu’nun
yaﬂad›¤› Çaml›bel/Çendilal, Çenbil’i hat›rlat›r. Köro¤lu’nun yaﬂad›¤› co¤rafyaya
Çenlibel ad› verilmesi s›radan bir hadise
de¤ildir. Destanda, oras› hayat›n baﬂlad›¤›
yer; ab-› hayat›n oldu¤u yer; hürriyetin oldu¤u yer vb. ﬂekillerde gösterilir. Buras›
Ural Bat›r’›n do¤du¤u co¤rafya gibi dört taraf› da¤larla çevrili bir yerdir. Yani Ergenekon’dur.
Buraya neden Çaml›bel/Çenlibel ad›
verilmiﬂtir. Bu konuda çeﬂitli görüﬂler ileri
sürülmüﬂtür. Baz› araﬂt›r›c›lar, destan›n
yay›lma co¤rafyas›n› düﬂünmeden sadece
Bolu da¤lar›n›n çam a¤ac›yla kapl› olmas›ndan dolay› buraya Çaml›bel denildi¤ini
düﬂünmüﬂlerdir. Kafkaslar›n baﬂ›n›n sürekli dumanl› olmas›ndan dolay› Çenlibel
yani bulutlu bel ad›n›n verildi¤ini düﬂünmüﬂlerdir, vs. vs.
Bu görüﬂlerin hiçbiri yanl›ﬂt›r, diyemeyiz. Çünkü, hepsi de bizi bir noktaya götürmektedir. O da Tanr›’n›n yaﬂad›¤› yer
olan ve ucu bulutlar›n içinden 9 kat gökyüzüne ulaﬂan Gök/Tanr› da¤›d›r. Türk mitolojisinde yüce da¤lar kutsald›r. ‹nanca göre
bu da¤lar›n zirvesi Arun-Südün’e yeni
Cennet’e ulaﬂmaktad›r ve Tanr› orada, ya-

** S.Ü. Fen. Ed. Fak. Ö¤retim Üyesi, Mu¤la Milletvekili.
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ni, Cennette yaﬂamaktad›r.5 Bu yüzden eski Türkler ölülerini yüksek da¤ baﬂlar›na
gömerlermiﬂ. Ya do¤rudan da¤›n zirvesine
gömerlermiﬂ, ya da önce da¤daki bir a¤aca
kald›r›rlar sonra gömerlermiﬂ. Bütün bunlar, ölünün Cennete gitmesi için yap›l›rm›ﬂ.
E¤er ölü, düz bir araziye gömülürse Cehenneme gidece¤ine inan›l›rm›ﬂ. Tanr›’n›n oldu¤u yerde hayat vard›r; bolluk, bereket
vard›r, ebedilik vard›r, güzellik vard›r. Do¤ruluk, iyilik vard›r.
Dikkat edilirse, Köro¤lu’nun yaﬂad›¤›
yer olan Çaml›bel’de de bu özellikler görülür. Çaml›bel güzelliklerle doludur; bol ve
bereketlidir. Ebedîlik, hayat oradad›r. Yani
ab-› hayat Çaml›bel’dedir. Bu yüzden Köro¤lu’nun Anadolu varyantlar›n›n baz›lar›nda Köro¤lu’nun mekân› olarak Bingöl
da¤lar› gösterilir ve hemen bir efsane ilave
edilir. Bingöl da¤lar›ndaki göllerden biri
ab-› hayatm›ﬂ, ölümsüzlük suyuymuﬂ diye.
Ayn› ﬂekilde Ural Bat›r’›n co¤rafyas›
da Çaml›bel gibi hayat kayna¤›d›r. ‹lk insan orada yaﬂam›ﬂt›r. Yani Cennet olarak
tasvir edilmiﬂtir. Çünkü mitolojimizde ilk
insan Cennet’te yarat›lm›ﬂt›r. Zaten Ural
Bat›r’›n annesiyle babas›n›n adlar›n›n da
Yenbirzi ve Yenbike olmas› bunu göstermektedir. Yen, yani, can veren kiﬂi manas›nda. Can› Tanr›’n›n verdi¤ini düﬂünürsek
oras› can›n, ebedili¤in, bollu¤un, bereketin
oldu¤u yer olan Cennettir.
Da¤ kültü bütün Türk dünyas›nda
azatl›¤›n, hürriyetin sembolü olarak kabul
edilir. Köro¤lu destan›yla Ural Bat›r destan›nda da ayn› ﬂekilde. Köro¤lu kendisine
ve halk›na kötülük eden, tutsak etmek isteyen beylere karﬂ› hürriyetin sembolü
olan da¤a s›¤›nm›ﬂt›r. Ural Bat›r destan›nda da halk, kötülüklerden korunmak için
üzerine Ural Bat›r taraf›ndan ölümsüzlük
suyu dökülmüﬂ olan Ural Da¤›na s›¤›nm›ﬂt›r. Çünkü kötülüklerden kurtuluﬂ ordad›r.
Ural Bat›r, Köro¤lu ve Akbuzat destanlar› aras›nda ikinci benzerlik atlar›d›r.
Köro¤lu’nun k›r at›yla6 Hevben’in ve Ural
Bat›r’›n akbuz atlar› ayn› atlard›r. Türk
mitolojisinde hakanlar›n atlar›n› Tanr›
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Cennet’inden gönderir. Tanr›n›n gönderdi¤i bu atlar gök ve k›r-ak renklerindedir. Yani Tanr›’n›n Tanr›sall›¤›n rengindedir.
Türklerde ak-k›r ve gök Tanr› rengi olarak
kabul edilir. Ya kutsal kabul edilen sulardan ç›kan, ya da gökyüzünden inen bu atlar, ayn› zamanda konuﬂma ve uçma yetene¤ine sahiptirler. Sahiplerinin baﬂ›na bir
iﬂ geldi¤i zaman uçarak veya konuﬂarak gidip onlar›n dertlerine derman bulabilirler.
Köro¤lu’yla Ural Bat›r’›n ve Hevben’in atlar› da ayn› özelliklere sahiptirler. Yer yer
kanatlar›n› aç›p uçabilirler, yer yer de konuﬂabilirler. Sahiplerinin en yak›n yoldaﬂlar›d›rlar.
‹nanca göre boz/ k›r atlar›n koruyucusu k›rsal da¤larda yaﬂamaktad›r. Kutsal
da¤lar›n Tanr›’n›n mekân› oldu¤u düﬂünülürse bu koruyucu bizzat Tanr›’n›n kendisidir.
Türk mitolojisinde ka¤anlar›n ve destan kahramanlar›n›n sadece evleri, yurtlar› de¤il, atlar›, k›l›çlar› ve giyimleri de ak
veya göktür. Mesela Orhun abidelerinde
Kültigin’in üç at›ndan ikisi ak, biri bozdur.
Yine Dede Korkut’da hanlar ak evde otururlar, ak elbise giyip ak/k›r ata binerler.
Beyrek, boz ayg›rl› Bams› Beyrek diye adland›r›l›r.
Destan kahramanlar›n›n ve hakanlar›n bizzat kendileri de Tanr›’yla ilgilidir.
Türk inanç sisteminde, Tanr› Türk ka¤an›n› dünyay› idare etmesi için göndermiﬂtir.
Ka¤an yeryüzünde Tanr›’n›n temsilcisidir.
Bu noktadan yaklaﬂ›nca Köro¤lu destan›yla Ural Bat›r ve Akbuzat destanlar› aras›nda yine bir benzerlikten söz edebiliriz. Köro¤lu’nun esas ad› Rövﬂen’dir. Yani ›ﬂ›kl›,
nurlu, kutludur. Tanr›’dan ›ﬂ›k, nur, kut alm›ﬂ demektir. Ural Bat›r ve Akbuzat destanlar›n da da ayn› özellikleri görürüz.
Ural Bat›r üzerinde Tanr›sal özellikler toplam›ﬂ bir kahramand›r. Hatta düﬂmanlar›n› öldürünce halk ona Tanr› olarak bile kabul etmiﬂtir. Yine ayn› destanlarda geçen
ayh›l›v/aysulu ad› da destan kahramanlar›n›n Köro¤lu’nda oldu¤u gibi ›ﬂ›kla yani
Tanr›yla ilgili oldu¤unu gösterir.
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Hayat suyu - ölümsüzlük suyu motifi
de söz konusu destanlar aras›nda benzerli¤i sa¤layan unsurlardan biridir.
Köro¤lu destan›n›n baz› varyantlar›nda hayat suyu, Çenlibel’deki “Goﬂabulag”
adl› p›nar›n üzerinde iki y›ld›z›n çarp›ﬂmas›yla meydana gelecek olan nurun bu p›nar›n suyuna dökülmesiyle oluﬂacakt›r. Bu
su, Alî Kiﬂi’nin gözlerini açacak, Rövﬂen’e
de dünyada eﬂi benzeri görülmemiﬂ bir yi¤itlik kazand›racakﬂeklinde geçmektedir.
Baz›lar›nda ise Bingöl da¤lar›nda olan bu
sudan Köro¤lu ve at› içer ve ölümsüzlere
kar›ﬂ›r ﬂeklinde geçmektedir.
Mitolojik bir destan olan Ural Bat›r
esas olarak hayat suyunu bularak ölüme
çare bulmak için yap›lan mücadeleler üzerine kurulmuﬂtur.
Destanda Ural Bat›r, hayat suyunu
bulur, fakat bir ihtiyar›n, dünya nizam›n›n
böyle kuruldu¤unu, canl› olan her ﬂeyin
ölece¤ini söylemesi üzerine içmekten vazgeçip Ural’a serper ve Ural yemyeﬂil olur.
A¤aç motifi hem Ural Bat›r destan›nda görülür, hem de Köro¤lu destan›nda Köro¤lu destan›n›n Türkmen varyant›nda
a¤aç dibinde ak sakall› bir dedenin namaz
k›ld›¤› yaln›z bir ç›nard›r. Rövﬂen’e (Köro¤lu’na) a¤aç dibinde namaz k›lan ihtiyar
yard›mc› olur. Ayn› ﬂekilde Ural Bat›r destan›nda da Türkmen Köro¤lusunda oldu¤u
gibi destan kahramanlar›m›z Ural Bat›r,
bir a¤ac›n dibinde oturmakta olan ihtiyar
bir adamla karﬂ›laﬂ›r ve ihtiyar tavsiyeleriyle ona yard›mc› olur.
Akbuzat destan›ndaki olaylar büyük
oranda yeralt› dünyas›nda geçmektedir.
Hevben halka kötülük eden devle ve Mesem Han’la mücadele eder. Halka kötülük
eden dev ve Mesem Han’a karﬂ› yap›lan
mücadele motifi, Köro¤lu destan›ndaki
halka zulüm eden beye karﬂ› yap›lan savaﬂ
motifine benzemektedir. Yine ayn› ﬂekilde
Köro¤lu destan›n›n baz› varyantlar›nda
kahraman›n yer alt›nda (mezarda) do¤mas› motifi, Akbuzat destan›ndaki yer alt›
motifiyle benzerlik taﬂ›maktad›r.
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Bu benzerlikleri ço¤altmak mümkündür. Netice olarak ﬂunu söyleyebiliriz; Ural
Bat›r, Akbuzat ve Köro¤lu destan›ndaki
motiflerin kültür kökleri ayn›d›r; ayn› mitolojik dünyadan do¤muﬂtur.
NOTLAR
*

10-12 Haziran 1997 tarihleri aras›nda, Rus-

ya Federasyonu’na ba¤l› Baﬂkurdistan Muhtar
Cumhuriyeti’nin baﬂkenti Ufa’da düzenlenen XXI.
Uluslar Aras› Türkoloji Kongresi’nde sunulan bildirinin metnidir.
1

Ural Bat›r için bkz: Baﬂkort Hal›k ‹cat›-

Epos, 1. c., Öfö 1972. Destan›n Türkiye’de yap›lan
bir neﬂri için bkz: Metin Ergun-Gaynilislam ‹brahimov, Baﬂkurt Halk Destan› Ural Bat›r, Ankara
1996.
2

Akbuzat için bkz: Baﬂkort Hal›k ‹cat›-

Epos, 2. c., Öfö 1998, 137-177.
3

Köro¤lu destan› üzerine yap›lm›ﬂ baz› çal›ﬂ-

malarla metin neﬂirleri için bkz: Pertev Naili Boratav, Köro¤lu Destan›, 2. b., ‹stanbul 1984; Görogl›, Türkmen Gahr›manç›l›k Epos›, Aﬂgabat 1990;
Bat›rlar C›r›, 4. c., Almat› 1989, 19-68.
4

Yarat›l›ﬂla ilgili metin için bkz: Abdülkadir

‹nan, Tarihte ve Bugün ﬁamanizm, 3. b., Ankara
1986, 14-19; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi-I,
Ankara 1993, 432-436 (Dünya bir deniz idi, ne gök
vard›, ne bir yer / Uçsuz, bucaks›z, sonsuz, sular içreydi her yer / Tanr› Ülgen uçuyor, yoktu bir yer konacak / Uçuyor, ar›yordu, kat› bir yer, bir bucak...
Ögel, 432.).
5

Türklerdeki da¤la ilgili inan›ﬂlar için bkz.

‹nan, Tarihte ve Bugün ﬁamanizm, 33-34; 48-65;
Abdülkadir ‹nan, Türk Boylar›nda Da¤, A¤aç (Orman) ve P›nar Kültü, Makaleler ve ‹ncelemeler-2,
Ankara 1991, 253-259; Ögel, Türk Mitolojisi-1, 5971; Ögel, Türk Mitolojisi-II, Ankara 1995, 423464; Orhan ﬁaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitab›, ‹stanbul 1973, CCXCVIII-CCXCIX; Mireli Seyidov, Azerbaycan Halg›n›n Soykökünü Düﬂünerken, Bak› 1989, 248-249; Jean Poul Roux, Türklerin ve Mo¤ollar›n Dini (çev. Aykut Kazanc›gil), ‹stanbul 1994, 124-128.
6

Köro¤lu destan›n›n çeﬂitli varyantlar›ndaki

at için bkz. Boratav, age, 65-70.
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