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ÖZET
ﬁamanl›¤a geçiﬂ yollar›n›n baﬂ›nda gelen ölüp-dirilme ritüeli, ﬂaman aday›n›n sembolik anlamda ölüp
dirilerek yeni bir hayata yeni bir kimlikle baﬂlamas›n› ve mesle¤ini icra etmesini sa¤lamaktad›r. ﬁamanl›¤a
geçiﬂte görülen ölüp dirilme ritüeli, ilerleyen dönemlerde destanc›l›k, ozanl›k geleneklerinde de önemli bir yer
iﬂgal etmiﬂ, eski fonksiyonunu daha yumuﬂat›lm›ﬂ bir ﬂekilde sürdürmüﬂtür. Türk destanlar› ve halk hikâyelerinde görülen öldürülen kahraman›n yeniden dirilmesi motifi, genellikle tabiat›n ölüp dirilmesi, öldürülen
kahraman›n yeniden dirilerek intikam almak istemesi gibi nedenlerle reenkarnasyon (yeniden bedelenme)
inanc›na ba¤lanarak aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yaz›da, destanlarda yer alan öldürülen bahad›r›n yeniden
dirilmesi motifinin ﬂamanl›¤a geçiﬂte görülen ölüp-dirilme ritüeli ile olan ba¤lant›s› ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
The first condition of the ways to becoming a Shaman is the rite of fade and revival which is actually
to provide, by a symbolic meaning, for a candidate of Shaman to be faded an revived then started a new life
with a new identification and to be worked. In the later periods, the rite of fade and revival during to becoming a Shaman was being kept in the episc, culture ot the pots then had been kept the old duties with smoothly. The revival of the dead hero, can seen in Turkish epics and the folk tales, was usually tried to explain
by the beliaves of reincarnation for reasons of the fade-revival of nature and the revival of the killed hero for
the revenge. In this article, we are clarified the relationship between the revival of a killed hero as depicted
in epics and the rite of fade-revival during to becoming a Shaman.
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ﬁamanl›¤a geçiﬂ ile belli bir yaﬂ grubundan di¤erine geçiﬂ törenlerinde ve
daha sonra ortaya ç›kan ozanl›k, âﬂ›kl›k,
c›ravl›k, ak›nl›k, sesenlik, vs. vas›flar›n›
kazanmada görülen sembolik ölüp dirilme ritüeli, s›radan bir kiﬂili¤e sahip olan
aday›n önceki hayat›n› sona erdirip s›radan insanlarda olmayan özelliklere sahip yeni bir kiﬂilik kazanarak mesle¤ini
ya da sanat›n› icra etmeye baﬂlamas›nda
önemli bir yere sahiptir. Dinler tarihçisi
Mircea Eliade, ﬁamanizm üzerine haz›rlad›¤› bir çal›ﬂmas›nda, ﬂamanl›¤a geçiﬂ-

te ﬂaman aday›n›n sembolik olarak ölüp
dirildi¤ine ve ancak bu ölüp dirilme neticesinde, Tanr› ya da ölmüﬂ büyük ﬂamanlar›n ruhlar› taraf›ndan seçilen aday›n ﬂamanl›k vasf›na sahip olabildi¤ine
dikkat çekmiﬂtir. Ölüp dirilme s›ras›nda
ﬂaman aday›n›n vücudu ruhlar ya da ﬂaman atalar taraf›ndan parçalara ayr›l›p
y›kanmakta ve daha sonra bir araya getirilerek yeniden diriltilmektedir (Eliade: 1999.). Bir yaﬂ grubundan ötekine
geçebilmek, gizli cemiyetlere ve kabile
üyeli¤ine dahil olabilmek için de ölüp-di-
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rilme ritüeli ön plana ç›km›ﬂ; fakat, buradaki ölüp dirilmeler, bedenin ruhlar
taraf›ndan parçalara ayr›larak yeniden
birleﬂtirilip diriltilmesinden ziyade, mezarl›klarda yatma ya da bir ölü gibi hiçbir ﬂey yiyip içmeden kapal› bir mekânda günlerce beklemekten ibarettir. Aday,
ölülerin bulundu¤u bir mekânda geceler
boyu kalmakta ve ölümü sembolik olarak yaﬂamaktad›r. S›nav› baﬂar›yla geçen aday, yine sembolik olarak dirilmekte, eski kiﬂili¤ini yitirip yenisini kazanarak gizli cemiyete ya da kabile üyeli¤ine
dahil olabilmektedir1. Aday, ﬂamanlarda
oldu¤u gibi, ölüp-dirilme ritüeli ile geçmiﬂ hayat›n› bütünüyle unutmakta ve
yeni bir hayata baﬂlamaktad›r. Hiçbir
ﬂey yiyip içmeden kapal› bir mekânda
günlerce kalma hususu, ayn› zamanda
ﬂaman adaylar›yla daha sonraki dönemlerde ortaya ç›kan Tasavvuf erbab› derviﬂlerde de görülmektedir2. Pek çok ﬂaman aday›, bir müddet ortadan kaybolmuﬂ ve geri dönüﬂlerinde de ruhlar ya da
ﬂaman atalar taraf›ndan öldürülüp vücutlar›n›n parçalara ayr›ld›¤›n› ve yap›lan iﬂlemlerden sonra bedensel ve ruhsal
olarak yeniden dirildiklerini anlatm›ﬂt›r3. Sembolik olarak ölüp dirilen ﬂaman
aday›, böylece gerçek bir ﬂaman olabilmekte ve o andan itibaren de uhrevî bir
hayat yaﬂamaya baﬂlamaktad›r.
ﬁamanl›k vasf›n› kazanma, belli bir
yaﬂ grubundan ötekine geçiﬂ ve kabile
üyeli¤ini kazanma s›ras›nda görülen
ölüp dirilme ritüeli, kaml›kla ﬂamanl›¤›n
bir devam› olan Türk ozanl›k ve âﬂ›kl›k
gelene¤inde de daha yumuﬂat›lm›ﬂ bir
ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ozanl›k
ya da âﬂ›kl›k vasf›n› kazanacak olan
adaylar›n t›pk› ﬂamanl›¤a geçiﬂ törenlerinde oldu¤u gibi, dayak yeme, yorgunluk, ruhsal rahats›zl›k gibi etkenler vas›tas›yla kendilerinden geçmeleri ve bu
kendinden geçme s›ras›nda kutsal varl›klar (Hz. Muhammet, Hz. Ali, Pirler,
Erenler, K›rklar, K›rk çilten, vs.) taraf›ndan kendilerine ozanl›k ya da âﬂ›kl›k va-
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s›flar›n›n verilmesi söz konusudur. Bir
çeﬂit ölüp-dirilme olarak kabul edilebilecek bu kendinden geçiﬂ öncesinde baz›
âﬂ›k adaylar›n›n mezarl›k, p›nar baﬂ› ve
cami gibi kutsal mekânlarda uyuyup
kald›klar› da görülmektedir4. Bu husus,
âﬂ›kl›¤a geçiﬂ ritüellerindeki ölüp dirilmenin yumuﬂat›lmas›yla yukar›da sözü
edilen gizli cemiyetlere girme, belli bir
yaﬂ grubunda ötekine geçiﬂ ve kabile
üyeli¤ini kazanma ritüelleri aras›ndaki
paralelli¤i çok daha iyi bir ﬂekilde ortaya
koymaktad›r.
Bir yaﬂ grubundan ötekine geçiﬂ,
gizli cemiyetlere giriﬂ, ﬂamanl›¤a ve
ozanl›k, âﬂ›kl›k mesle¤ine geçiﬂte ön plana ç›kan ölüp dirilme ritüeli, ozan, c›rav,
ak›n, kayç›, sesen gibi sanatkârlar taraf›ndan teﬂekkül ettirilip terennüm edile
gelen Türk destanlar›nda da önemli bir
motif olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r5.
Destan ve halk hikâyelerinde yer alan
bu motifinin iﬂlevi, günümüze kadar, tabiat›n ölüp dirilmesi, öldürülen kahraman›n yeniden dirilerek intikam almak
istemesi, reenkarnasyon gibi gerekçelere
dayand›r›larak aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Özellikle, Güney ve Kuzey Sibirya
ile Türkistan bölgesi Türk topluluklar›n›n destanlar›nda görülen ölüp dirilmede bahad›rlar›n genellikle kendi yak›nlar› ya da obadaﬂlar› ve rakipleri (Komﬂu
ulusun han›, eﬂ arama s›ras›nda rekabet
halinde olunan bahad›rlar, vs.) taraf›ndan düzenlenen suikastlar sonucu öldürüldü¤ü görülmektedir (Aça: 1999, 1823.). Bahad›rlar›n yak›nlar›, obadaﬂlar›
ve haricî düﬂmanlar› taraf›ndan öldürülmesi iﬂlemi, daha çok zehirlenme ya da
sarhoﬂ edilerek çukura at›lma ﬂeklinde
gerçekleﬂmektedir. Bahad›rlar›n düﬂmanlar› taraf›ndan hileyle öldürülmesinin en eski örne¤inden Alp Er Tonga ya
da Efrasiyab hakk›nda Firdevsî’nin ﬁehnamesi’nde verdi¤i bilgiler vas›tas›yla
haberdar olabilmekteyiz. ‹ran-Turan
mücadelesinin bir türlü y›ld›r›lamayan
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bahad›r›n›n ‹ranl›lar›n haz›rlam›ﬂ olduklar› hile (sarhoﬂ ederek öldürme) sonucunda öldürüldü¤ünü bizlere tarihçili¤in babas› olarak bilinen Heredot ile
Firdevsî ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlatmaktad›r6. Burada bahad›r, aﬂa¤›da Manas’tan baﬂlayarak ele alaca¤›m›z baz›
destanlarda oldu¤u gibi, kendi akrabalar› ya da obadaﬂlar› taraf›ndan öldürülmemiﬂ, haricî düﬂmanlar› taraf›ndan tuza¤a düﬂürülerek ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Ele alaca¤›m›z destan metinlerinde hileyle öldürülen ya da zehirlenmek istenen bahad›rlar›n ya Tanr› ve ola¤anüstü
varl›klar ya da yak›nlar› (Kar›lar›, yard›m› dokunan k›zlar, at, köpek gibi sad›k
hayvanlar›, vs.) taraf›ndan çoklukla uygulanan sihrî yöntemler ve uzak diyarlardan çetin ﬂartlar alt›nda temin edilen
sa¤alt›c› s›v›lar vas›tas›yla yeniden diriltildikleri görülürken tarihî bir ﬂahsiyet
olmas› çok muhtemel olan Alp Er Tonga’n›n hileyle öldürülmesinde, yeniden
dirilme olay› söz konusu de¤ildir.
Manas destan›nda, Manas’›n kendi
akrabalar› olan Közkamanlar taraf›ndan zehirlenerek öldürülmesi ve yeniden
dirilip olgun bir insan biçiminde yeni bir
hayata baﬂlamas› Közkamandar Okuyas› bölümünde uzun uzun anlat›lmaktad›r7. Közkaman, Cak›p’›n kardeﬂi olan
Üsön’ün lakab›d›r ve Üsön’le onun evlatlar›, destanda Közkamanlar olarak an›lmaktad›rlar. Gerçi, destan›n baz› varyantlar›nda Közkamanlar›n de¤iﬂik adlarla da zikredildi¤i de görülmektedir.
Destan›n Sag›mbay Orazabakoglu varyant›nda, Manas’›n babas› Cak›p’›n
Orozdu, Bay, ve Üsön adl› üç kardeﬂinden söz edilmektedir. Dört kardeﬂin Nogoy’un çocuklar› oldu¤u varyantta belirtilmektedir. K›tayl›lar (Çinliler) K›rg›zlar› dört bir yana sürdüklerinde Üsön,
Kalmak (Kalmuk)lar aras›nda kal›r.
Kalmaklardan eﬂ al›p çocuklar›n› Kalmaklar›n geleneklerine göre e¤itir. Manas’›n ata yurdu düﬂman iﬂgalinden kurtard›¤›n› duyan Üsön, beﬂ evlad›yla bir-
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likte K›rg›z ülkesine göçüp gelir. Manas,
amcas› Üsön’le beﬂ evlad›na mal-mülk
ve yer verir. Manas’›n merhametli davran›ﬂ›na ra¤men Közkamanlar (Üsön ve
o¤ullar›), Manas’la denk olduklar›n› söyleyip beyli¤i ele geçirme fikrine var›rlar.
Közkamanlar, Manas’› zehirleyerek öldürürler. Destan›n Sayakbay Karalayev’in terennüm etti¤i varyant›nda, Manas’›n baﬂ düﬂman› olan Koñurbay, Manas’› ortadan kald›rma emeline eriﬂebilmek için Közkamanlar› Talas’a göçürür
ve Közkamanlar Koñurbay’›n k›ﬂk›rtmalar› sonucu Manas’› zehirlerler. Destanda zehirlenerek takatten düﬂen Manas,
k›rk çilten taraf›ndan kaç›r›l›r ve k›rk
çilten kaplan, ay› ve pars ﬂekline bürünerek çeﬂitli ilaçlar toplay›p bunlarla
Manas’› yeniden kendine getirir (Mam›tbekov-Abd›ldaev: 1966, 174-175; Kar›pkulov-vd: 1995, 333-334.).
Manas destan›n›n W. Radloff taraf›ndan neﬂredilen nüshas›nda, Kökçököz ve Kaman-köz taraf›ndan zehirlenerek öldürülen Manas, Tanr›’n›n dile¤i
do¤rultusunda melekler vas›tas›yla diriltilmiﬂ ve defnedildi¤i mezar› bir saraya dönüﬂtürülmüﬂtür. Manas’›n yoldaﬂlar›ndan Serek, Manas’›n anas›, babas›
ve yoldaﬂlar›yla birlikte Manas’›n mezar›na geldi¤inde Manas, Serek’i tan›mam›ﬂ ve kendisinin bambaﬂka birisi (“Baﬂka bir ﬂey oldum ben”) oldu¤undan söz
etmiﬂtir (Radloff: 1995, 106-107.). Manas’›n baﬂka bir ﬂey ya da bambaﬂka birisi oldu¤undan söz etmesi, geliﬂi güzel
söylenmiﬂ bir söz olmasa gerektir. Manas, ancak bu ölüp dirilmeden sonrad›r
ki babas› Cak›p Han’›n yerine han olur.
Buradaki ölüp dirilme, Manas’›n olgunlaﬂmas› için önemli bir basama¤› teﬂkil
etmiﬂtir ve bu husus, bizi do¤rudan ﬂamanlarda görülen ölüp dirilmeye ve bu
vas›tayla olgunlaﬂmaya götürmektedir.
Manas, sanki ﬂamanl›k gelene¤indeki
karanl›k bir yerde ya da Tasavvuf gelene¤indeki ço¤u zaman yerin alt›nda olan
karanl›k çillehanede bir müddet nefsini
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terbiye etmiﬂ (Nefsin hakim oldu¤u kiﬂili¤ini öldürmüﬂ) ve bu sayede kâmil bir
insan kimli¤ine bürünmüﬂtür. Burada
dikkati çeken bir baﬂka nokta da, Manas’›n ölüp dirilme sonucunda önceki hayat›n› hat›rlamamas› ve yak›nlar› taraf›ndan önceki hayat› ve kendi kimli¤i
hakk›nda hat›rlatma yap›lmas› sonucunda eski kimli¤ini yeniden hat›rlamas›d›r. Destan anlat›c›s›, bu olaydan sonra
ortaya, savaﬂmay› de¤il de bar›ﬂ ve huzur içinde yaﬂamay› amaçlayan bir Manas tipi ç›karm›ﬂt›r.
Altay Türkleri aras›ndan meﬂhur
kayç› N. U. Ulagaﬂev’den derlenip yay›mlanm›ﬂ olan Al›p-Manaﬂ (Di¤er Türk
boylar› aras›nda Beyrek, Alpam›ﬂ, Alpam›s, Al›pmemﬂen, vs.)’ta da Ak Kaan’›n
k›z›n› almak için yola ç›kan bahad›r›n
yorgunluktan uyuya kald›¤› s›rada Ak
Kaan’›n adamlar› taraf›ndan doksan kulaçl›k bir çukura at›ld›¤› ve konuﬂabilen,
ak›ll›, darda kald›¤›nda sahibine yard›m
eden, yelden h›zl› at›n›n uzak diyarlardan getirdi¤i ak köpük vas›tas›yla yeniden kendisine geldi¤i, dirildikten sonra
eskisinden daha da güçlü bir bahad›r haline gelip çukurdan ç›kt›¤› uzun uzun
anlat›lmaktad›r (Ulagaﬂev: 1985, 7-51;
Surazakov- vd: 1959, 28-67; Ergun:
1998.). Burada, ölüp dirilmenin daha yumuﬂat›lm›ﬂ bir ﬂekli olan uzun uyku ya
da alp uykusu ile karﬂ›laﬂmaktay›z. Dede Korkut Kitab›’nda O¤uz uykusu olarak adland›r›lan bu uyku, Türk destanlar›nda geçmiﬂ dönemlerde görülen ölüp
dirilme motifinin daha yumuﬂat›lm›ﬂ bir
halini sergilemektedir. Yaﬂanan sosyal
ve kültürel de¤iﬂimlerle yeni girilen dinin de etkisiyle ölen kiﬂinin ancak k›yamet s›ras›nda Tanr›’n›n izniyle yeniden
dirilece¤i inanc› daha bir ön plana geçmiﬂ ve bu sebeple de mesele alplar›n
uzun uykusu ya gaflet uykular›na indirgenmiﬂtir. O¤uz beyleri, ancak uzun gaflet uykular› s›ras›nda yakalan›p esir edilebilmektedir. Manas, Al›p Manaﬂ, Koz›n-Erkeﬂ örneklerinde de bahad›rlar›n
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ancak gaflet uykusu ya da sarhoﬂluk
an›nda yakalan›p öldürülebildi¤i görülmektedir. Nitekim, ﬂamanl›¤a ve âﬂ›kl›¤a geçiﬂte de adaylar›n yorgunluk, yüksek bir yerden düﬂme ve yenilen dayak
sonras›nda dald›klar› uyku ve kendinden geçme s›ras›nda sembolik olarak öldürüldükleri ve dirildikten sonra bütünüyle baﬂka bir kimlikle gaflet uykusundan uyand›klar› dikkate al›nacak olursa,
Türk destanlar›ndaki ölüp dirilmeyi de
bu süreç dahilinde ele almak gerekti¤i
çok daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Altay, Kazak, Uygur, Tatar (Kazan,
Sibirya, Dobruca ve K›r›m) ve Baﬂkurt
Türkleri aras›nda yayg›n olan Koz› Körpeﬂ-Bayan Sulu destan›n›n Altay varyantlar›ndan olan Koz›n-Erkeﬂ’te Koz›nErkeﬂ, düﬂmanlar› (Karat› Kaan ve
adamlar›) taraf›ndan öldürülür ve sevdi¤i kad›n Bay›m-Sur gelip onun cesedinin
baﬂ›nda a¤lar. Sevgilisinin öldürüldü¤ü
yere giden Bay›m-Sur, yan›na kutsal su
(arjan kutuk suu) ve altm›ﬂ türlü ilaç
al›r. Bay›m-Sur, Kodur-Uul taraf›ndan
kutsal a¤aç üzerine ç›kar›lan, ar›klayan
k›z›l konur at› yere indirir ve at, ak ottan
yiyip kutsal sudan içtikten sonra tekrar
eski haline döner. Bay›m-Sur, Koz›n-Erkeﬂ’in kemiklerini bu suyla y›kar ve ak
havlu ile sallay›p vurduktan sonra kutsal suyla y›kanan kemikler etle kaplan›p
bir araya gelerek birleﬂir. Fakat, bütün
bunlara ra¤men birleﬂen vücuda ruh
vermek mümkün olmaz. Sevgilisini diriltemeyen kad›n›n a¤›t›, gökteki Tanr› Ülgen’le yerin alt›ndaki Erlik taraf›ndan
duyulur. Kad›n›n a¤›t›, çeﬂitli hayvanlar
taraf›ndan da dinlenmektedir. Yak›lan
a¤›tlar› duyan marallarla ak kanatl›
muhtelif kuﬂlar, toplan›p gelerek Bay›mSur ile birlikte a¤larlar. K›z›n a¤›t›n› duyan ve gö¤ü aç›p bakan Tanr› Ülgen ve
yer alt›ndan ç›kan Erlik’le k›z aras›nda
bir diyalog yaﬂan›r. A¤layan k›zla konuﬂan Tanr› Ülgen, Ceti-Sabar kardeﬂlerden Alt›n-Sabar’›n niﬂanl›s›n› alan Koz›n’›n ölümü hak etti¤ini, boﬂ yere a¤la-
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mamas›n›, Karat›-kaan›n yurduna gidip
oradan kendisine bir er seçmesini tavsiye eder. ‹lahî adaletin gerçekleﬂti¤ini
söyleyen Tanr› Ülgen, sevgilisini diriltmek isteyen Bay›m-Sur’a yard›m etmemektedir. Erlik, yerin alt›ndan ç›kar ve
Bay›m-Sur’a kendisinin küçük o¤luyla
evlenmesini, evlendi¤i takdirde ölümsüz
olaca¤›n›, yiyece¤i aﬂ›n›n hiç bir zaman
bitmeyece¤ini söyler. Bay›m-Sur, Tanr›
Ülgen ve Erlik’in tekliflerine kulak asmaz. Kad›n çaresiz bir ﬂekilde yan›na gelen Baç›kay Kara Baat›r ile birlikte a¤›tlar yakarken K›z›l konur at›n aya¤›yla
eﬂeledi¤i bir yerden ortas›ndan k›r›lm›ﬂ
olan sar› sapl› elmas b›çak ortaya ç›kar.
Bay›m-Sur, sar› sapl› elmas b›ça¤› al›r ve
arjan kutuk suu (kutsal su) ile y›kay›p
ak havluya sararak yerde cans›z yatan
bahad›r›n yüre¤ine tutar. Çok geçmeden
bahad›r uykudan uyan›rm›ﬂ gibi kendisine gelir. Dirilen bahad›r eskisinden daha güçlü ve daha yak›ﬂ›kl› bir hale gelir.
Yeniden dirilen bahad›r, kendisini öldürten Karat› Kaan’›n obas›na gider ve onu
öldürerek intikam›n› al›r (Surazakov-vd:
1959, 5-27.).
Koz› Körpeﬂ-Bayan Sulu destan›n›n
baz› Kazak varyantlar›nda da ölüp dirilme motifi ile karﬂ›laﬂmaktay›z. Kazaklar
aras›ndan derlenmiﬂ baz› varyantlarda,
düﬂmanlar› (Almak istedi¤i k›z›n babas›
ve k›za talip olan rakipleri.) taraf›ndan
önce hileyle zehirlenen ve daha sonra da
zehrin etkisiyle kendisinden geçtikten
sonra s›¤›nd›¤› a¤aç alt›nda bulunarak
öldürülen bahad›r; erenler ya da bizzat
bahad›r›n kar›s›n›n/sevdi¤inin Tanr›’ya
etti¤i dualar vas›tas›yla tekrar dirilmektedir. Burada görülen ölüp dirilmelerde
çoklukla süreli bir yeniden dirilme söz
konusudur. Tanr›, öldürülen bahad›r ile
onun baﬂ› ucunda kendisini öldüren sevgilisini üç günlü¤üne ya da otuz bir y›ll›¤›na yeniden diriltir. Bahad›r›n, dirildikten sonra kendisini öldürenlerden intikam ald›¤›; genellikle sözlü oldu¤u ve
kendisinden babas› taraf›ndan kaç›r›lan

Millî Folklor

k›zla obas›na geri döndü¤ü görülür. Sürenin bitimiyle bahad›rla kar›s›, bir daha dirilmemek üzere tekrar öte âleme
göç eder. Burada, destan anlat›c›lar›n›n
kahramanlar› öldükten sonra dirilterek
bir süre için bir arada yaﬂatt›klar› görülmektedir. Öldükten sonra dirilmenin
edilen dualar (Erenler, öldürülen bahad›r›n sevgilisinin dualar›, vs.) neticesinde Tanr›’n›n iradesiyle gerçekleﬂti¤i de
›srarla vurgulanmaktad›r. Ölüp dirilmenin olmad›¤› pek çok varyantta ise kahramanlar›n birleﬂme mücadelesini öldükten sonra da sürdürdükleri dinleyiciye hissettirilmektedir (Sevgililerin mezarlar›nda biten güller ya da ›rmak k›y›s›nda biten a¤açlar›n birleﬂmeye çal›ﬂmalar› ve rakibin mezar›ndan ç›kan kara çal›n›n birleﬂmeyi engellemeye çal›ﬂmalar›, vs.). Öldürüldükten sonra Tanr›’n›n inayetiyle dirilen bahad›r, hem
sözlüsünü kaç›ranlardan ve kendisini öldürenlerden intikam›n› almakta ve hem
de ermek istedi¤i sevdi¤ine ermektedir.
Fakat, Koz›n-Erkeﬂ’ten farkl› olarak bahad›rla sevgilisinin mutlak ölümlü birer
canl› olduklar› da alt› çizilerek vurgulanmaktad›r (Aça: 1998, 251-287).
Altay ve Hakas Türkleri aras›nda
yayg›n olan Altay-Buuçay’›n N. U. Ulagaﬂev’den derlenen Altay varyant›nda
da kahraman Altay-Buuçay, kar›s› ve k›z›n›n haz›rlad›¤› tuza¤a düﬂerek öldürülmekte ve daha sonra atlar› vas›tas›yla yeniden dirilmektedir: Altay-Buuçay
bahad›r›n Ermen-Çeçen adl› bir kar›s›
ve Caraa-Çeçen adl› bir k›z›yla Erkemel
adl› bir o¤lu varm›ﬂ. Onun Bay-Çookur,
Kayç›-cereen ve Kamç›-cereen ad›na üç
at› varm›ﬂ. Ava giderken Bay-Çookur’a,
hayvan sürülerini çevirmeye giderken
Kayç›-cereen’e, düﬂman üzerine hücum
ederken de Kamç›-cereen’e binermiﬂ.
Bunlar›n d›ﬂ›nda ava giderken yan›nda
götürdü¤ü iki boz taz›s› ve evinin etraf›n› düﬂmandan koruyan iki sunguru daha varm›ﬂ. Altay-Buuçay, bir gün uzun
süreli bir ava gider. Giderken k›z›na,
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“Benim yoklu¤umda Boro tayga (boz
da¤) s›rt›na ç›kma, Ak Deniz’in suyuna
aya¤›n› sokma” diye nasihat eder. Ava
giden Altay Buuçay’›n geriﬂ dönüﬂ vaktinde gelmemesi üzerine anas›, k›z› Caraa-Çeçen’e Boro taygan›n s›rt›na ç›karak alt› köﬂeli ayna ile Altay’›n (yer yüzününün) üzerini gözden geçirmesi söyler. K›z, da¤ s›rt›na ç›kar ve iki da¤›n
aras›nda hayvan sürüleriyle birlikte yaﬂayan bir halk› idare eden bir han›n varl›¤›ndan haberdar olur. Altay-Buuçay’›n
hayli vakit geçmesine ra¤men avdan
dönmemesi üzerine onun ölmüﬂ olabilece¤ini düﬂünen Ermen-Çeçen, k›z›n› sahipsiz mallar ile ersiz kalan özünü almas›n› söylemesi için k›z›n daha önce da¤
s›rt›nda gördü¤ü hana gönderir. Haberin
gelmesiyle iki kardeﬂ Aranay ile ﬁaranay, babalar›n›n Altay-Buuçay’›n ölümsüz bir kiﬂi oldu¤unu söylemesi ve mallarla kad›nlar› almak için gitmelerini
engellemek istemesine ra¤men giderler.
Aranay, ﬁaranay, Ermen-Çeçen ve Caraa-Çeçen bir yerde gönüllerine göre toy
düzenlerlerken öldü san›lan Altay-Buçay avdan geri döner. Altay-Buuçay’dan
kurtulmak isteyen Ermen-Çeçen, Aranay ve ﬁaranay onu öldürmek için bir tuzak haz›rlar. Ermen-Çeçen, önce AltayBuuçay’› sarhoﬂ eder, daha sonra da içkisine zehir kar›ﬂt›r›r. Altay-Buçay’›n güçten düﬂmeye baﬂlad›¤› s›rada pusuda
bekleyen Aranay ile ﬁaranay öldürmek
amac›yla bahad›r›n üzerine at›l›rlar.
Kendisini öldürmek isteyenlerle mücadele eden bahad›r, kar›s›ndan yard›m ister; fakat, Aranay ile ﬁaranay, ErmenÇeçen’in de yard›m›yla bahad›r› öldürürler. Bahad›r› öldürmekle kalmazlar, bahad›r›n o¤lunu da öldürerek bütün mallarla birlikte baﬂka bir yere göçüp giderler. Aranay Ermen-Çeçen’le, ﬁaranay da
Caraa-Çeçen’le evlenir. Bahad›r›n iki
at›, bürküt ﬂekline girerek Altay-Buuçay
ile o¤lunun cesetlerini yanmamalar› için
hiç kimsenin bulamayaca¤› ormana al›p
götürür. Kamç›-ceeren, ölenleri dirilte-
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cek ilac› aramak için gider, geride kalanlar ise (iki at, iki sungur, iki taz›) cesetleri beklerler. Kamç›-ceeren, yer anadan
nasihat al›r ve büyük zorluklarla Celbegen’i öldürerek benini kesip al›r. Beni getirip Altay-Buuçay’›n a¤z›na koyunca
bahad›r dirilip aya¤a kalkar. Yeniden
hayata dönen bahad›r öncekinden daha
da güçlü bir hale gelir. Kamç›-ceeren bu
kez de bahad›r›n o¤lunu diriltmek amac›yla Teñeri-kaan’a do¤ru yola koyulur.
Altay-Buuçay ise Kayç›-ceerene binerek
Aranay ile ﬁaranay’dan öç almak için yola koyulur. Onlar› param parça ederek
eli boﬂalt›r. Kamç›-ceeren, Teñeri-kaan’›n k›z› Temene-Koo’yu al›p gelir. Temen-Koo, Erkemel’in cesedini düzeltip
üzerine ak süt saç›nca o¤lan dirilip aya¤a kalkar. Böylece, Altay-Buuçay kötü
niyetli düﬂmanlar›n› ortadan kald›r›r ve
Teñeri-kaan’›n k›z› Temene-Koo ile evlenerek mutlu bir hayat sürer (Surazakovvd: 1959, 5-27.).
Destan›n özetinden de anlaﬂ›laca¤›
üzere, Altay-Buuçay, yak›n akrabalar›
(kar›s› ve k›z›) taraf›ndan ihanete u¤rayarak sarhoﬂ edildikten sonra içkisine
zehir kar›ﬂt›r›l›p o¤luyla birlikte öldürülür. Kahraman›n öldükten sonra yeniden
dirilmesi, kendisine ihanet edenlerle
kendisini öldürenlerden intikam almas›na yöneliktir. Fakat, burada as›l dikkatimiz çeken ﬂey, yeniden hayata döndürülen bahad›r›n eskisine nazaran daha
güçlü bir hale gelmesidir. Bahad›r›n ölüp
dirilmeden sonra daha bir güçlenmesi ile
ﬂaman aday›n›n sembolik ölüp dirilmeden sonra manevî anlamda güçlenmesi
aras›nda bir ba¤ olsa gerektir. Destan
kahraman›, t›pk› ﬂaman aday› gibi, ölüp
dirilmeden sonra ilkinden daha farkl› ve
daha anlaml› yeni bir hayata baﬂlamaktad›r.
Ölüp dirilme motifine yer veren bir
di¤er destan ise Altay Türkleri aras›ndan derlenen ve Er Töﬂtük, Al›p-Manaﬂ
gibi baz› destanlarla Yusuf K›ssas› ile
benzer motifleri bar›nd›ran Kögüdey’dir.
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Destanda, Kögüdey’in bir zamanlar
Kan-Kere (Alp Kara Kuﬂ)’nin iki yavrusunu yedi baﬂl› Ceek-C›lan’dan kurtaran
o¤lu Kuskun Kara, alt› bacana¤› taraf›ndan kuyu ya da çukura düﬂürülerek öldürülür. Kuskun-Kara’n›n öldü¤ünü haber alan ve yavrular›n› Ceek-C›lan’dan
kurtard›¤› için minnettarl›k duyan KanKere, Ak Deniz’den kutsal su getirerek
bahad›r› diriltir. Tekrar hayata dönen
bahad›r, kendisini öldüren bacanaklar›n› öldürerek intikam›n› al›r (Surazakovvd: 1958, 86-129.).
Türk destanlar›ndaki ölüp dirilme
motifiyle ilgili verece¤imiz son örnek,
Kazak Türkleri aras›nda yayg›n olarak
bilinen ve ertegi, ertegilik epos, kahramanl›k masal› (bogat›rskaya skazka)
ﬂeklinde farkl› isimlerle adland›r›lan Erkemaydar olacakt›r. Bams› Beyrek ya da
Alpam›s ile büyük benzerlikler içeren
metinde, Uz›nsar› adl› bir bahad›r, Erkemaydar’›n Naran adl› k›z kardeﬂini almak ister. Uz›nsar›’ya varmaya gönlü
olan Naran, a¤abeyi Erkemaydar’› hasta
oldu¤u bahanesiyle yerine getiremeyece¤i zor iﬂlere salar (A¤abeyine s›ras›yla
yedi baﬂl› devin kan›n›, Ta¤alan’›n ak devesinin sütünü, Ta¤alan’›n kökﬂolak börüsünün ödünü getirmeye gönderir.). Bahad›r, yolculu¤u s›ras›nda rast geldi¤i üç
k›z kardeﬂin yard›m›yla k›z kardeﬂi taraf›ndan istenilen ﬂeyleri getirmeyi baﬂar›r (Asl›nda, bahad›ra yard›m eden üç
k›z kardeﬂ, bahad›r›n getirdi¤i ﬂeyleri
onlara benzer baﬂkalar›yla de¤iﬂtirmektedirler.). Uz›nsar› ile birlikte olabilmesinin biricik yolunun a¤abeyinin ölümünden geçti¤ini düﬂünen ve a¤abeyinin gönderdi¤i tehlikeli yerlerden sa¤
salim döndü¤ünü gören Naran, bu sefer
de a¤abeyi üzerine birlikte yaﬂad›¤›
Uz›nsar›’y› salar. Uz›nsar›, Naran’›n
yard›m›yla k›l›ç kesmeyen, ok batmayan
Erkemaydar’› öldürmeyi baﬂar›r. Öldürülen bahad›r›n yeniden dirilmesi, at›n›n daha önceki yolculuklar› s›ras›nda
kendisine yar›m eden üç k›z kardeﬂi ge-
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tirmesi ile mümkün olmaktad›r. K›zlar,
bahad›r›n getirmeye gitti¤i ve kendilerinin de¤iﬂtirdikleri nesneleri (Yedi baﬂl›
devin kan›, Ta¤alan’›n ak devesinin sütü, Ta¤alan’›n kökﬂolak börüsünün ödü.)
kullanarak bahad›r› diriltirler. Bahad›r,
kendisini dirilten bu k›zlarla evlenir; fakat, k›zlar Naran ve Uz›nsar›’dan intikam›n almas›n› isterler. Bahad›r, kel o¤lan
k›l›¤›nda k›z kardeﬂi ile Uz›nsar›’n›n toyu üzerine var›r ve toyda t›pk› Bams›
Beyrek ya da Alpam›s gibi davran›r. Toy
s›ras›nda yaﬂanan olaylar, Bams› Beyrek’teki olaylarla ayn›d›r. Bahad›r, Uz›nsar›’y› üç gün süren bir mücadele sonunda kafas›n› keserek, k›z kardeﬂini ise
at›na ba¤lay›p sürükleyerek öldürür. Öldükten sonra dirilerek kendisini öldürenlerden öç alan bahad›r, evlendi¤i üç
k›z kardeﬂle birlikte mesut bir hayat sürer (Ahmetov: 1989, 83-89.).
Metinde yer alan dirilme, ilk bak›ﬂta öç almaya yönelik bir dirilmedir. Fakat, yeni bir hayat›n baﬂlamas› ve bahad›r›n daha önceki hayat›nda içinde bulundu¤u gaflet uykusundan uyanmas›
gerçeklerini de göz önüne alacak olursak, ölüp dirilmenin olgunlaﬂmay› sa¤laman›n en önemli arac› oldu¤u gerçe¤iyle
bir kez daha karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ oluruz.
Sonuç:
Türk destanlar›ndaki ölüp dirilme
motifininin arkas›nda yatan temel düﬂüncenin ortaya konulmas› giriﬂimlerinde, öldürülen kahraman›n dirilerek intikam almak ve yar›m kalan mücadelesini
tamamlamak istedi¤i ve bundan dolay›
yeniden dirildi¤i/diriltildi¤i görüﬂü, ﬂu
ana kadar en gerçekçi yaklaﬂ›m olma
özelli¤ini sürdürmüﬂtür8; fakat, konuya
bir de ﬂamanl›¤a geçiﬂteki ölüp dirilme
ritüelinin fonksiyonu çerçevesinde yaklaﬂmak gerekmektedir. Yukar›dan beri
üzerinde durula gelen ve ﬂamanl›kla ve
sanatkarl›¤a (Ozanl›k, c›ravl›k, âﬂ›kl›k,
ak›nl›k, vs.) geçiﬂ törenlerinde ana unsuru oluﬂturan ölüp dirilme ritüelini, sem-

81

Y›l: 14 Say›: 54
bolik ölüp dirilme ya da öldürülüp diriltilme vas›tas›yla ruhla bedenin yenilenmesi ve ruhun kemâle erdirilmesi, bireyi
toplumdaki di¤er insanlardan ay›ran baz› önemli özelliklerin kazan›lmas› çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Ölüp
dirilme; yenilenmeyi, kimi durumlarda
tanr›sall›¤› kazanmay›, Tasavvufî yorumla ölmeden önce ölmeyi ve bu yolla
kâmil insan olmay› ifade etmektedir.
Sembolik ölüp dirilmeyle geçmiﬂ hayat
bütünüyle unutturulmakta, tanr›sal bir
misyon üstlenecek seçilmiﬂ kiﬂilerin t›pk› ﬂamanlarla Hz. Muhammet örne¤inde
oldu¤u gibi, bedenleri parçalanarak temizlenip yeniden birleﬂtirilmekte ve onlar saf ve tertemiz bir ﬂekilde misyonlar›n› yerine getirmeye baﬂlamaktad›rlar.
Manas örne¤inde oldu¤u gibi, ölüp dirilme, baz› Türk destanlar›nda yeni bir kiﬂilik kazanmay› ve kemâle ermeyi sembolize ederken pek çok Türk destan›nda
ise öldürülen bahad›r›n yeniden dirilerek emeline ermesini, kendisini öldürenlerden intikam almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. K›sacas›, ﬂamanl›¤a geçiﬂte yayg›n bir ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kan ölüp dirilme ritüeli, daha sonraki dönemlerde hem topluma ve gizli bir cemiyete, arkadaﬂ gruplar›na kabul törenlerinde hem de sanatkârl›¤a geçiﬂ törenlerinde hemen hemen
ayn› iﬂlevi görmüﬂtür. Ölüp dirilme ritüeli, ilerleyen dönemlerde bir motif halinde Türk destanlar›nda varl›¤›n› sürdürmüﬂ, baz› destanlarda olgunlaﬂmay›, kemâle ermeyi sembolize ederken di¤er
pek çok destan ve halk hikâyesinde öldürülen bahad›r ya da âﬂ›¤›n dirilip emeline ermesini, kendisini öldürenlerden intikam almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bütün de¤iﬂmelere ra¤men, destanlarda görülen
ölüp dirilme de, ﬂamanl›¤a geçiﬂte oldu¤u gibi, yeni bir baﬂlang›c› sembolize etmektedir. Ölüp dirilen bahad›r, eskisinden daha güçlü, daha zekî ve daha mant›kl› bir hale bürünmektedir. Bahad›r,
ölüp dirilme ile yenilenmekte, yeni bir
hayata baﬂlamaktad›r. E¤er, her insan›n
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hayat› boyunca gerçek anlamda olmasa
bile sembolik anlamda bir kaç kez ölüp
dirildi¤ini (Çünkü, yaﬂanan her büyük
buhran ölümü ve bu buhranlardan kurtuluﬂ da hayata yeniden dönüﬂü, yani,
diriliﬂi ifade etmektedir.) ve her ölüm ve
diriliﬂ sonras›nda kiﬂili¤inin daha bir olgunlaﬂt›¤›n› da dikkate al›rsak san›r›z,
destanlardaki ölüp dirilmeyi daha iyi
anlamak mümkün olacakt›r.
NOTLAR
1
Eliade, bir yaﬂ grubundan ötekine geçebilmek, kabile üyeli¤ine ve gizli cemiyetlere girebilmek
için uygulanan ritüelleri ﬂu ﬂekilde s›ralamaktad›r:
a) K›rda veya ormanda (simgesel olarak öte dünyada) insanlardan kopuk ve ölüler gibi “larva halinde”
yaﬂama dönemi: ölülerden say›lmalar› dolay›s›yla
adaylara uygulanan çeﬂitli yasaklar (ölü kimi yemekleri yiyemez, parmaklar›n› kullanamaz, vb.). b)
Hayaletlere özgü so¤uk beyaz benzi ve teni elde etmek
için yüzün ve vücudun külle veya baz› alkali maddelerle boyanmas›; cenaze merasimleri. c) Tap›nakta
veya fetiﬂ evinde simgesel olarak gömülme. d) Simgesel olarak yeralt› dünyas›na iniﬂ. e) Hipnotik uyku;
adaya bilincini yitirten içecekler. f) Güç s›navlar: sopayla dövülme, k›zart›lmak üzere ayaklar›n ateﬂe tutulmas›, havada as›l› b›rak›lma, parmaklar›n kesilmesi ve buna benzer baﬂka ac› verici iﬂlemler (Eliade,
age, 89-90.).
2
Tasavvuftaki çille (çile) ve çillehaneyi yani,
bir derviﬂin ço¤u zaman dar ve karanl›k bir mekana
girip g›da, uyku ve dünya kelâm›n› asgariye indirerek nefsini terbiye etmesini, bir baﬂka deyiﬂle, ölmeden önce ölmesini de bu ba¤lamda düﬂünmek gerekmektedir (Çille ve çillehane için bk: Süleyman Uluda¤, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1991,
127.).
3
Kutsal ﬂaman ata ruhlar› ya da cinler taraf›ndan ﬂaman adaylar›n›n gö¤üslerinin yar›l›p iç organlar›n›n de¤iﬂtirilmesini/temizlenmesini anlatan
rivayetler son derece yayg›nd›r (Bu tür rivayetler
için Eliade’nin çal›ﬂmas›n›n d›ﬂ›nda bk: Füzuli Gözelov-Celal Memmedov, ﬁaman Efsaneleri ve Söylemeleri, Bak› 1993.) ve bu rivayetlerin benzerlerini
‹slam peygamberi Hz. Muhammet’in çocuklu¤u ve
Miraç’a ç›k›ﬂ› hakk›ndaki sözlü ve yaz›l› rivayetlerde de bulmak mümkündür: Peygamberimiz, süt annesi Halime ile birlikte Benî Sa’d yurduna döndükten bir müddet sonra, Süt kardeﬂi Abdullah’la evlerinin arkas›nda yeni do¤an kuzular›n yan›nda bulunduklar› s›rada süt kardeﬂi koﬂarak eve geldi. Ha-
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lime’ye ve Hâris’e “Beyaz elbiseli iki kiﬂi, Kureyﬂî
kardeﬂimi yere yat›r›p karn›n› yard›lar, ellerini karn›na soktular!” dedi. Halime ile kocas›, hemen d›ﬂar› f›rlad›lar. Peygamberimizi ayakta, benzi uçuk ve
gülümser bir halde buldular. ‹kisi birden: “Yavrucu¤um! Sana ne oldu?” diye sordular. Peygamberimiz
de “Beyaz elbiseli iki kiﬂi gelip beni yere yat›rd›lar.
Karn›m› yard›lar. Karn›mda bilmedi¤im bir ﬂey arad›lar!” dedi (M. As›m Köksal, ‹slam Tarihi, Hz.
Muhammed (As) ve ‹slamiyet-Mekke Devri-, ‹stanbul 1981, 58-59). Enes b. Mâlik radiya’llahu
anh’den: ﬁöyle demiﬂtir: Nebiyy-i Ekrem salla’llahu
aleyhi ve sellem (k›ssa-i Mi’rac’›) bervech-i âtî haber
verdiklerini Ebu Zer radiya’llahu anh söylerdi: Ben
Mekke’de iken evimin sakf› (ans›z›n) yar›ld›. Cibrîl
aleyhi’s-selam indi. Gö¤sümü yard›ktan sonra (içini)
Zemzem suyu ile y›kad›. Sonra hikmet ve iman ile
(lebâlep) dolu alt›n bir li¤en getirip içindekini gö¤sümün içine boﬂaltt› ve gö¤sümü kapa(y›p üzerini mühürle)di. Sonra elimden tutup beni semaya do¤ru ç›kard›. (Zeynü’d-din Ahmed b. Ahmed b. Abdil’l-Lâtifi’z-Zebidî, Sahîh-i Buhârî Muhtasar› Tecrîd-i
Sarîh Tercemesi (terc. Ahmed Naim), 2. c., 6. b.,
Ankara 1980, 273-274). Hazret-i Âiﬂe radiya’llahu
anhâ’dan mervî bir hadise nazaran ¤âr-› H›râ’da
iken Cibrîl aleyhi’s-selâm’›n teblî¤-i vahy için ilk geldi¤inde ﬂakk-› sadr vâk›’ olmuﬂtu ki, bunun vahy-i
‹lahîyi kuvvet-i kalb ile telakkî ve sikâl-i vahyi tahammüle kudret kesebedebilmeleri için oldu¤u zahirdir. Bir de on yaﬂ›nda iken ﬂakk-› sadr›n vukuu
(Ebu Nuaym) ile (Ziyâüddin Muhammed b. Abdü’l
Vâhid’in rivayetlerinde vârid olmuﬂtur. Baz› rivâyâtda beﬂinci bir ﬂerhden de bahis varsa da sübutu yoktur (age, 274, 2. dip not.).
4
Türk dünyas› âﬂ›kl›k gelene¤inde ozan, c›rav,
âﬂ›k, ak›n, sesen, kayç›, vs. olma sürecinde adaylar›n çeﬂitli olaylar neticesinde kendilerinden geçmeleri, rüyaya dalmalar› ve bu rüya s›ras›nda kutsal
güçler vas›tas›yla âﬂ›kl›k (Ak›nl›k, c›ravl›k, kayç›l›k,
vs.) vasf›n› kazanmalar› ve uyan›ﬂ› takip eden süreçte yap›lan uygulamalar hakk›nda bk: ‹lhan Baﬂgöz,
Türk Halk Hikâyelerinde Düﬂ Motifi Zinciri, Folklor Yaz›lar›, ‹stanbul 1986, 24-38; Umay Günay,
Türkiye’de Âﬂ›k Tarz› ﬁiir Gelene¤i ve Rüya
Motifi, Ankara 1993; Metin Ergun, Hakas Hayc›lar› ve Hayc›l›k Sanat›, Millî Folklor, 3 (19), Güz
1993, 23-26; Metin Ergun, Kazak Halk Ak›nlar›nda
(ﬁairlerinde) Rüya Motifi, Millî Folklor, 3 (23), Güz
1994, 8-14; Metin Ergun, Hakas Hayc›lar›, Türk
Dünyas› Dil ve Edebiyat Dergisi, 1, Bahar 1996,
121-129; Metin Ergun, Manasç›larda Rüya Motifi,
Türk Dünyas› Dil ve Edebiyat Dergisi, 4, Güz
1997, 125-132.
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De¤erli araﬂt›r›c› ﬁükrü Elçin, ölüp dirilme
ritüelinin belirli bir bölgeye (Anadolu, Orta Do¤u,
vs.) ba¤lanarak ele al›nmas›n›n yanl›ﬂl›¤›n›, ritüelin
bir motif halinde Türk destanlar›nda da s›kl›kla görüldü¤ünü daha çok Radloff’un derleme ve neﬂirlerinden yola ç›karak y›llar öncesinden ortaya koymuﬂtur: ﬁükrü Elçin, Göçebe Türk Destanlar›nda
Ölüp Dirilme Motifi, Halk Edebiyat› Araﬂt›rmalar›, 1. c., 2. b., Ankara 1997, 61-62. Merhum araﬂt›r›c› Bahaeddin Ögel ise Türk Mitolojisi adl› eserinin ikinci cildinde, Türk mitolojisi ve yi¤itlik destanlar›ndaki ölüp dirilme motifi üzerinde Manas,
Ködön Han, Say›n Bat›r ve Ak Kübek adl› bahad›rlardan örnekler vererek durmuﬂtur. Ögel, asl›nda,
Türk destanlar›nda ölümsüzlü¤ün olmad›¤›n›, ancak bir savaﬂ ya da cihad› tamamlamak için ölünse
bile dirilmek gerekti¤i için baz› bahad›rlar›n öldükten sonra sad›k atlar› ya da geyik gibi hayvanlar vas›tas›yla dirildiklerini de yazm›ﬂt›r (Ögel, Türk Mitolojisi, 2. c., Ankara 1995, 586-588.). Bir di¤er
araﬂt›r›c› Ahmet Yaﬂar Ocak, Osmanl› Toplumunda Z›nd›klar ve Mülhidler-15.-17. Yüzy›llar (‹stanbul 1998) adl› eserinde, ‹slam co¤rafyas›nda
meydana gelen bütün ihtilallerin meﬂhur ihtilalci
Ebu Müslim’in ﬂahsiyeti etraf›nda teﬂkil etti¤ini,
Ebu Müslim’in ölmedi¤ine, günün birinde intikam›n› almak için geri dönece¤ine inan›ld›¤›n› yazd›ktan
sonra buradaki mesiyanik (mehdici) telakkinin eski
Sümer, Akad ve Babil mitolojisindeki öldürülüp sonra bir ﬂekilde dirilerek geri dönen ve intikam›n› alan
tanr› inanc›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekti¤ini söylemektedir (s. 24-25, 42. dip not). Ölüp dirilme ve dirildikten sonra kendini öldürenlerden intikam alan
kahraman motifini, çok eski dönemlerden beri Mezopotamya mitolojilerinde görülmesinden ve mesih
ya da mehdî inanc›n›n bu bölgeye inen dinler (Yahudilik, H›ristiyanl›k) vas›tas›yla yay›ld›¤›ndan yola
ç›karak Mezopotamya kaynakl› göstermek dünyan›n di¤er bölgelerinde yaﬂayan topluluklar›n mitolojilerinde ve destanlar›nda da s›k s›k görülen ölüp dirilme ve dirilen bahad›r›n kendisini öldürenlerden
intikam almas› motiflerini görmezlikten gelme ve
ad› geçen motifleri bütünüyle Orta Do¤u co¤rafyas›na ba¤lama anlam›na gelecektir. Oysa, biz, t›pk› de¤erli araﬂt›r›c› ﬁükrü Elçin’in y›llar öncesinden belirtti¤i üzere, ad› geçen motifi, bir bölgeden kaynaklanan bir telakki olarak de¤erlendirmektense evrensel bir motif olarak ele alman›n daha do¤ru bir yaklaﬂ›m olaca¤› kanaatindeyiz.
6
Ahmet B. Ercilasun, Alp Er Tonga’ya Ait Bâz› Sözler, Millî Folklor, 2 (16), K›ﬂ 1992, 11-12; H.
Nihal Ats›z, Türk Edebiyat› Tarihi, 4. b., ‹stanbul
1997, 36-45. Türklerin özellikle Hunlar, Siyenpiler
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ve Kök Türkler döneminde ‹ranl›lar›n yan› s›ra Çin
toplumuyla da çetin ve uzun soluklu mücadeleler
yaﬂad›¤› hem sözlü hem de yaz›l› kaynaklar taraf›ndan uzun uzun anlat›lm›ﬂt›r. Çin hakanlar›yla yaﬂanan bu mücadelelerde, Çinlilerin s›k s›k hileye müracaat edip Türk idarecileri birbirlerine düﬂürerek
Türk toplumu aras›nda nifak tohumlar› ektikleri bilinen bir husustur. Türk toplumunun önde gelen bahad›r ve devlet adamlar›n›n hile ile tuza¤a düﬂürülerek ya da sarhoﬂ edilerek katledildiklerini bizzat
Çin kaynaklar› bize bildirmektedir. Bu hususta bk:
L. N. Gumilöv, Eski Türkler (çev. D. Ahsen Batur),
‹stanbul 1999. Kuzey-do¤u Çin’deki Siyenpilerin
baﬂlar›na gelen felaketler bu kadarla bitmedi. 550’de
Gao Huan’›n halefi Gao Yuan, son imparatoru kendi
lehine tahttan feragat etmeye zorlamak maksad›yla
zehirledi. ‹mparatorun akrabalar›ndan 720 kiﬂi de
öldürülerek, cenaze töreni düzenlenmesin diye cesetleri nehre at›ld› (21. s.). Taman’›n akibeti oldukça
ac›kl›yd›. Hanedan el de¤iﬂtirince Do¤u Türkleri
Çinlilerden can düﬂmanlar›n›n kan›n› istediler. ‹mparatorun vezirleri bir Türk yüzünden savaﬂa girilmesini saçma bularak Taman’›n kurban edilmesini
ö¤ütlediler. Zavall›y› zil zurna sarhoﬂ edip, bulundu¤u odaya Türk elçisini koyverdiler. O da kendi elleriyle onu parça parça etti (195. s.).
7
De¤erli araﬂt›r›c› Saim Sakao¤lu, Türk destanlar›ndaki (Manas, Battalgazi, Saltukname ve Köro¤lu) kahramanlar›n ölümünü ele ald›¤› bir bildirisinde, Manas’›n iki kez ölüp dirilmesi ve üçüncü kez
ölümüyle öte âleme göçmesi üzerinde de ayr›nt›l› bir
ﬂekilde durmuﬂtur: Saim Sakao¤lu, Destan Kahramanlar›n›n Ölümü, Bozk›rdan Ba¤›ms›zl›¤a Manas (hzl. Emine Gürsoy-Naskali), Ankara 1995, 202223. Sakao¤lu, yaz›s›n›n sonunda Manas, Battal, Alt›n Ergek gibi destan kahramanlar›n›n ölüp dirilmesi hususunu destan mant›¤› içerisinde kahramanlar›n farkl› özelliklerle donat›lm›ﬂ olmas›na ba¤layarak ﬂunlar› yazar: Destanlar; yap›lar›, anlat›mlar›
ve hacimleri itibariyle uzun soluklu anlatmalar olduklar› için, onlarda görülebilecek özellikler de farkl› olacakt›r. Kahramanl›k olaylar› üzerine kurulu
bulunmalar› da destan kahramanlar›n›n farkl› özelliklerle donat›lm›ﬂ olmas›na yol açmaktad›r. Elbette,
ilk k›l›ç darbesiyle ölebilen, rakiplerine karﬂ› koymas›n› bilmeyen bir destan kahraman› düﬂünülemez.
Onlar, di¤er kahramanlara göre farkl› özelliklerle
donat›ld›klar›na göre, elbette ölmeleri de s›radan olmayacak, hatta bir defa ölmekle de destan sahnesinden çekilmeyeceklerdir (Sakao¤lu, agm, 223.) Manas
ve di¤er baz› destanlarla Tahir ‹le Zühre gibi halk
hikâyelerinde yer alan ölüp dirilme hususu üzerinde
duran bir di¤er araﬂt›r›c› da Fikret Türkmen’dir
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(Fikret Türkmen, Türk Destan ve Halk Hikâyelerinde Ölümden Sonra Diriliﬂ, Türksoy, Türk Dünyas› Kültür, Sanat, Haber ve Araﬂt›rma Dergisi, 2.
Say›, Ocak 2001, 15-19.). Türkmen, ad› geçen yaz›s›nda, öncelikle Türkler aras›ndaki ölümün anlam›
ile ölüm etraf›nda oluﬂmuﬂ inançlara k›saca temas
etmiﬂ, ölüp dirilme ile ba¤lant›l› olan tenasüh (reenkarnasyon) inanc›n›n Türkler aras›ndaki yans›malar›n› ele alm›ﬂt›r. Tenasüh kavram›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Türkmen, zikredilen yaz›s›nda, daha
çok halk hikâyelerinde görülen öldükten sonra baﬂka bir surette görünme konusu üzerinde de durmuﬂtur. Türkler aras›ndaki ölüm, ölümden sonra baﬂka
bir surette görünme ile ilgili eski ve yeni inan›ﬂlar›
ele alan araﬂt›r›c›, daha sonra Radloff taraf›ndan
derlenerek yay›mlanan ve daha önce Elçin ile Sakao¤lu taraf›ndan da örnek olarak verilen Kan Pergen,
Alt›n Purkan, Alt›n Ergek, Kara Pâr, Er Koﬂay ile
Manas, Battal Gazi gibi destanlarla Ferhat ile ﬁirin,
Arzu ile Kamber, Tahir ile Zühre, Kerem ile Asl› gibi
halk hikâyelerinde yer alan ölüp dirilme ve öldükten
sonra baﬂka bir surette görülme örneklerine yer vermiﬂtir. Araﬂt›r›c›, Türk destan ve halk hikâyelerinde
görülen ölüp dirilme ile tenasüh inanc›n›n muhtemel bir ﬂekilde eski Asya dinlerine ba¤l› olmas› gerekti¤ini yazd›ktan sonra baz› araﬂt›r›c›lar›n destan
ve halk hikâyelerinde görülen ölüp dirilme ile tenasühü ﬁamanizm, Totemizm ile Budizm’e ba¤lad›klar›n› söylemektedir. Gerçekten de ölümden sonra baﬂka bir surette ortaya ç›kma inanc›n›n kayna¤› en eski Hint inançlar›na kadar gitmektedir. Fakat, Türk
destanlar›nda görülen ve daha çok yeni bir kiﬂili¤e
ve hayata kavuﬂmay› ifade eden ölüp dirilmeyi, reenkarnasyondan çok ﬂamanl›¤a geçiﬂ sürecinde görülen ölüp dirilme ile de birlikte ele almak, kanaatimizce daha do¤ru olacakt›r.
8
Baz›lar›nca reenkarnasyon ile ﬂamanl›¤a geçiﬂte ve kahramanl›k destanlar›nda görülen ölüp-dirilme motifi aras›nda ciddî bir ba¤lant› görülebilir;
fakat, burada unutulmamas› gereken bir husus vard›r ve o da ﬂudur: Reenkarnasyon, bireyin öldükten
sonra ruhunun hayvan, insan ya da insan d›ﬂ› varl›klara geçmesi anlam›na gelmektedir. Yani, reenkarnasyon (yeniden bedenlenme) inanc›nda, önceki
ve bir sonraki bedenlenmelerin sadece insan bedeni
ﬂeklinde zuhuru söz konusu de¤ildir. Yeniden bedenlenen bir kiﬂi önceki ya da bir sonraki hayat›nda bir
bitki ya da hayvan ﬂeklinde de bedenlenebilmektedir. Halbuki, ﬂamanl›¤a geçiﬂ ve kakramanl›k destanlar›nda görülen ölüp-dirilmelerde, önceki hayat
da sonraki hayatta insan bedeninde gerçekleﬂmektedir. Bedenler ayn› insanlara aittir ve ruhun bir
baﬂka insan, hayvan ya da bitki bedenine geçiﬂi söz
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konusu de¤ildir. Reenkarnasyon inanc›n›, Türk halk
hikâyelerinde görülen öldürülen sevgililerin ruhlar›n›n mezarlar›ndan ç›kan gül fidan›, a¤aç gibi nesnelerde zuhuru çerçevesinde düﬂünmek daha mant›kl›
görünmektedir. Kahramanl›k destanlar›nda ise, yeniden dirilmeyi sa¤layan temel nedenler, öldürülen
kahraman›n dirilerek intikam almak istemesiyle bahad›r›n t›pk› ﬂamanl›¤a geçiﬂte oldu¤u gibi, sembolik ölüp dirilme vas›tas›ya olgunlaﬂmas›n› sa¤lamakt›r. Bu tür sembolik ölümlerde ruh, tekrar ayn›
bedene girmektedir. (Reenkarnasyon konusunda bk:
Mustafa Aﬂkar, Reenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi
ve Mutasavv›flar›n Bu Konuya Bak›ﬂlar›n›n De¤erlendirilmesi, www.tasavvufdergisi.8k.com/sayi3/sayfa085/index085.htm
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