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ÖZET
Toplumsal hayat içerisinde dini hayat›n kendisi olmaktan uzaklaﬂan mitoslar, öncelikle destanlar›n
dünyas›na s›¤›nm›ﬂlard›r. Bu mitolojik semboller, insanl›¤›n ortak bilinç paydas› ad› verilen arketiplerin yans›mas›d›r ve kahramanl›k mitosu da bunlardan birisidir. Biz bu çal›ﬂmam›zda kahramanl›k mitosunun O¤uz
Ka¤an Destan›ndaki geliﬂme çizgisini göstermeye çal›ﬂt›k.
Anahtar Kelimeler
mitoloji, arketip, O¤uz Ka¤an Destan›
ABSTRACT
Mythos which were far from religious life itself in the course of time in a community life took especially
the world of legends as a shelter. These mythologic symbols are the reflection of archaictypes called human’s
common mind and these heroism mythos are also one of them. In this study, we will try to show the development trend of heroism mythos in O¤uz Kagan legend.
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Mitoloji, geçmiﬂte ilkel insan›n bir
yaﬂama biçimiyken; günümüzde, varl›¤›n› sanat arac›l›¤›yla sürdürmektedir.
“Bir dine inanmazsak der Frye; Romal›lar›n Jupiter’e ve Venüs’e inançlar›n› yitirdikleri gibi, o dinin Tanr›lar› edebi karakterler olurlar ve tekrar hayal dünyas›na dönerler.” (Gökeri 1979:33-34).
Türk milletinin tarih içindeki serüveninin edebiyat dünyas›na yans›mas›
bak›m›ndan O¤uz Ka¤an Destan› mitopoetik bir anlat›m›n ﬂaheseridir. Bu millî destan›m›zda mitolojik hayat›m›z bütün gerçekli¤iyle gözler önünde sergilenirken anlat›m›n mitolojik simgelerle
sürdürülmesi de ilgili destana edebî eser
olarak büyük bir k›ymet kazand›r›r.
Mircea Eliade; “Mitsel tutumun içgüdülerin patolojik bir yo¤unlaﬂmas›,
hayvanlara özgü ya da çocukça davra-

n›ﬂlar olarak de¤il de insana özgü olgular, kültür olgular›, düﬂünceden do¤an
yarat› olarak kabul edilmesi gerekti¤ini
belirterek yaﬂayan mit deyiﬂinden mitin
insan davran›ﬂ› için model oluﬂturmas›
ve bu yolla yaﬂama anlam ve de¤er kazand›r›lmas› olgusunun anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini söylemektedir.” (Eliade 1993:
10-11). Ayn› konuyu modern psikolojinin
önemli bir temsilcisi olan C.G.Jung, kolektif bilinçd›ﬂ› kavram›yla aç›klamaktad›r. Kolektif bilinçd›ﬂ›nda “arketip” denilen insanl›¤›n en eski simgeleri yatmaktad›r ve arketipler bilinçli akl›n gizli
esaslar›d›r veya di¤er bir benzetmeyle
bunlar ruhun dar anlamda yaln›zca topra¤a de¤il tüm dünyaya sald›¤› kökleridir.(Stevens 1999:54-57)
ﬁifahi kültür içerisinde oluﬂan eserlerimizi kolektif bilinçd›ﬂ›n›n yans›mala-
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r› olarak kabul etti¤imiz taktirde bu
eserlerde Türk milletinin ortak zihin
özelliklerinin bir ço¤unun simgesel anlat›mlar›n› görmemiz mümkündür. O¤uz
Ka¤an Destan› bu yönüyle örnek bir
eserdir.
“Jung mitoslar›, arketiplerin simgesel biçimi ve ortak bilinçd›ﬂ›n›n kendine
özgü bir dili olarak tan›mlamaktad›r.”(Gökeri 1979:31). Böylece “arketip”
ve “mitos” kavramlar›n› birleﬂtirmektedir. Mitsel yap›y› bir bütün olarak de¤erlendiren Jung, mitolojik çeﬂitlenmeyi
ana mitosun kendisini bölmesi ﬂeklinde
tan›mlamakta ve bu bölünmenin bir basama¤› olan “erkeklerin çocukluk ve
gençlik dönemlerine ait arketipik görevlerini, dünyan›n her yerinde mevcut olan
kahramanl›k mitlerinde sembolleﬂtirdi¤ini söylemektedir.”(Stevens 1999:76).
Bu anlamda yapaca¤›m›z arketipsel bir
inceleme O¤uz Ka¤an Destan›nda “kahramanl›k mitosunun geliﬂimini göstermesi bak›m›ndan ilgi çekicidir. Kald› ki
Pell›ot’un ifadesiyle :
“U¤uz destan›nda epik olgulara bir
hayli özen gösterilmiﬂtir. U¤uz Han’›n
a¤z›ndan dile getirilmiﬂ kafiyeli sekizer
dizeden oluﬂan iki k›tan›n ‘O¤ullar›m,
ben çok yaﬂad›m/ Vuruﬂmalar›, çok gördüm/M›zraktan baﬂka, çok ok att›m/ Ayg›r›mla çok yol ald›m/ Düﬂmanlar› a¤latt›m/Dostlar›m› güldürdüm/Gök Tanr›ya
karﬂ› görevimi yapt›m/ Sizlere yurdumu
veriyorum’ m›sralar›nda, serüvenini tamamlayan bir kahraman›n öykü anlat›c›s› rolüne soyundu¤unu görmekteyiz.”
(Pell›ot 1995, 95).
O¤uz Ka¤an, do¤uﬂu itibariyle mitsel yap›n›n içinde serüvene ç›kabilecek
ola¤anüstü özelliklere sahip bir insan
olarak dünyaya gelmiﬂtir. Onun bireysel
var oluﬂunu ifade eden “yüzü gök”, “a¤z›
ateﬂ (gibi) k›z›l”, “gözleri elâ”, “kaﬂlar›
kara” ve “perilerden güzeldi”(s. 1) vb.
özellikleri Türk milletinin kolektif bilinçd›ﬂ›ndaki ideal insan›n›n ölçülerini
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taﬂ›maktad›r. Böylece bir mitolojik kahramanda olmas› gereken “gök” ve “yer”e
ait yüceltilmiﬂ unsurlar› kendisinde toplayan (do¤uﬂtan getiren) kusursuz d›ﬂ
görünüﬂe sahip kahraman tipi oluﬂturulmaktad›r. Gökyüzü ve yere ait mitolojik
sembollerle do¤umu gerçekleﬂtirilen
kahraman›n hususiyetleri bununla da
kalmaz. Öyküsünün büyüklü¤üne uygun seçilmiﬂ tav›rlar sergilemesi gerekmektedir. Çünkü o s›radan bir insan de¤ildir. “Bu çocuk anas›n›n gö¤sünden ilk
sütü emdi ve bir daha emmedi.”. “Çi¤ et,
çorba ve ﬂarap istedi.”. “Dile gelme¤e
baﬂlad›, k›rk gün sonra büyüdü, yürüdü
ve oynad›.” (s.1) ibareleri onun ilerideki
kiﬂili¤inin ip uçlar›n› vermesi bak›m›ndan önemlidir. Hayata at›lman›n ilk ﬂart› annenin memesinden kopuﬂtur. O¤uz
Ka¤an ilk eylem olarak bu kopuﬂu baﬂar›r. Arkadan ataerkil toplumun biçimlendirdi¤i erkeksi bir davran›ﬂla göçebenin dünyas›nda önemli bir yeri olan “çi¤
eti” yer ve “ﬂarab› içer.” Böylece O¤uz
Ka¤an aileye ba¤›ml›l›k sürecini normal
bir insan›n gerçekleﬂtiremeyece¤i k›sa
bir sürede tamamlam›ﬂt›r. K›rk gün sonra dile gelmesi, büyümesi, yürümesi ve
oynamas› kendisinden daha çok kolektif
bilinçd›ﬂ›n›n O¤uz Ka¤an’a verdi¤i bir
olgunlaﬂma sürecidir. Türk milletine ait
bilinçd›ﬂ›, müﬂterek yürüyüﬂü içerisinde
millî ve mukadder bir kahramanda olmas› gereken “davran›ﬂ repertuar›n›”(Stevens 1999:63) tamamlayarak bu
davran›ﬂ kompleksini O¤uz Ka¤an’›n
ﬂahs›na atfetmiﬂtir.
Kahraman›n fiziksel görünümüne
ait “ayaklar› öküz aya¤› gibi; beli kurt
beli gibi; omuzlar› samur omuzu gibi;
gö¤sü ay› gö¤sü gibi idi....” (s.1) ibareleriyle de göçebe insan›n do¤al dünyas›na
ait arketipsel semboller kullan›lmaktad›r. Mehmet Kaplan; bu sembollerle anlat›lan alp tipinin muayyen bir medeniyet seviyesinin ve yaﬂay›ﬂ tarz›n›n mahsulü oldu¤unu belirtiyor (Kaplan 1992:
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11). Onun kahramanl›¤›n› ispatlamak
için serüvene ç›kmas› gerekecektir. Bu
serüven asl›nda kahraman›n büyüme
sürecinde gerçekleﬂtirmesi gereken aﬂamadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bir yönüyle de “balinan›n karn›” ya da “rahim imgesi”(Campbell 2000:107) denilen ruhsal
aﬂama beldesine do¤ru yap›lan bir yolculuktur. O¤uz Ka¤an Destan›nda bu belde
“O ça¤da, orada büyük bir orman vard›”(s.2) ifadesiyle tan›t›lan ormand›r.
Babilonya mitoslar›nda da “‹ﬂtar’›n ve
Tammuz’un yer alt› dünyas›na girdikten
sonra tekrar geri döndü¤ünü ve bu serüvenin mevsimlerin oluﬂumuyla ilgili oldu¤unu görüyoruz.” (Hooke 1993: 23).
Tammuz’un yeralt›na gitmesiyle birlikte
yeryüzünde baﬂlayan yoksulluk ve felaketler onun gelmesiyle birlikte son bulur. O¤uz Ka¤an aﬂamas›n›n ilk aya¤›
olan ormana girmekle kendisini gerçekleﬂtirme yolundaki ilk denemesine baﬂlam›ﬂt›r. Kahraman, ormanda ya ölecektir ya da akl›n› ve bilek gücünü kullanarak bu s›nav›n› baﬂar›yla tamamlayacakt›r.
Aﬂaman›n ilk aya¤›nda kahraman
üç do¤al sembolle karﬂ› karﬂ›ya getirilir.
Bunlar “geyik”, “ay›” ve “ala do¤an”d›r.
Geyik,”Yakutlarda ve Kazak K›rg›zlar›nda Umay (sözlük anlam›: rahim, plesenta ) için yap›lan törenlerde plesentan›n
karﬂ›l›¤› olarak serbest b›rak›lan hayvand›r.Do¤urganl›k törenlerinde ﬂamanlar›n geyik boynuzlu maskeler takt›klar›
görülmektedir”(Ateﬂ 2001:125). Birçok
kültürde kad›n motifinin karﬂ›l›¤› olarak
kullan›lan geyik, arketipsel sembolizm
aç›s›ndan da kahraman›n içinde yuvalanan animas›d›r. Kahraman, anne veya
sevgili kad›n kültü ﬂeklinde ferdî bilinçd›ﬂ›nda yuvalanan animas›yla ya uzlaﬂmaya gider ya da onu bir biçimde yenerek prati¤e döker. O¤uz Ka¤an da geyi¤i
sö¤üt dal›na ba¤lamakla animas›n›
kontrol alt›nda tutmay› baﬂar›r. Böylece
ruhsal ve bedensel büyüme yolunda
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önemli bir ad›m atm›ﬂt›r.
Ayn› aﬂaman›n ikinci aya¤› olarak
gördü¤ümüz ay› ve gergedan ise kahraman›n ferdi bilinçd›ﬂ›d›r. Buna gölgesi
de diyebiliriz Bilinçd›ﬂ›yla yüzleﬂen
O¤uz Ka¤an onu, d›ﬂ hayattan elde ettikleriyle (bilinci sayesinde) yenerek olgunlaﬂma sürecinde büyük bir mesafe
kat eder. Bilinçlenen kahraman›n en
önemli özelli¤i kendisini tan›ma yolunda
önemli bir ad›m atm›ﬂ olmas›d›r. Daha
do¤rusu “ferdi bilinçd›ﬂ›ndaki bast›r›lm›ﬂ iç güdüleri veya kara güçleriyle yüzleﬂmiﬂtir diyebiliriz.”(Fordham 1994:6263). Gölgeyi tan›makla kiﬂi kendisini tan›m›ﬂ olur. Gergedan› yenmekle O¤uz
Ka¤an kiﬂili¤ini bulmak için giriﬂti¤i savaﬂtan galibiyetle ç›km›ﬂt›r. Asl›nda
O¤uz Ka¤an’›n büyüme sürecindeki tavr›, ça¤daﬂ normlara uygundur.Çünkü
tecrübesiyle bilgisini birleﬂtirmiﬂtir.
‹lk s›nav›n› baﬂar›yla tamamlam›ﬂ
ve “bir de¤iﬂme sürecini yaﬂayarak meselelerden aln›n›n ak›yla ç›kmas›n› becermiﬂtir. Serüvenin eﬂi¤inden galibiyetle ç›kan kahraman için art›k daha büyük
serüvenlere yelken açma zaman› gelmiﬂtir. Geriye kalan sadece sosyal koninin
zirvesine t›rmanmakt›r”. (Kantarc›o¤lu
1988:14).
Kendi bilinçd›ﬂ›yla uzlaﬂarak yeni
yolculu¤una ç›kan kahraman›n karﬂ›s›na bu kez de Türk milletinin kolektif bilinçd›ﬂ›na ait arketiplerin mitolojik sembolleri olan “›ﬂ›k, kad›n, göl ve a¤aç” unsurlar› ç›kar. Iﬂ›k, güneﬂ kültünün ve hayat›n (diriliﬂin) sembolüdür; “kad›nsa,
do¤urganl›k özellikleriyle yarat›c› gücün
temsilcisidir ve bu da bereketin sembolleﬂmesi anlam›na gelmektedir. Bunun
için dünyan›n ilk düzeni anaerkil bir düzendir.”(From 1990:247). O¤uz Ka¤an,
kad›nla bütünleﬂerek anaerkil düzenle
ataerkil düzen aras›nda bir uyum sa¤lam›ﬂt›r. Daha do¤rusu, bir geçiﬂ dönemini
kad›n› reddetmek yerine onunla uyum
sa¤layarak ve onun varl›¤›n› kabul ede-
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rek tamamlar. Çünkü kendisini baﬂka
türlü ço¤altmas›n›n imkâns›z oldu¤unu
bilmektedir. Türk’ün hayat tarz›ndaki
anaerkil ve ataerkil bütünleﬂmeyi göstermesi bak›m›ndan O¤uz Ka¤an destan› önemlidir.
O¤uz Ka¤an’›n iki kad›nla birleﬂmesi dikkat çekicidir. Birleﬂmenin sonucunda birinci kad›ndan olan çocuklar›n›n
“Gün, Ay, Y›ld›z”; ikinci kad›ndan olan
çocuklar›n›n “Gök, Da¤ ve Deniz” adlar›n› almalar› kayda de¤erdir. Bu isimlerin
gökyüzü ve yeryüzüne ait olmas› kahraman›n gök ve yerle olan sembolik bütünleﬂmesini göstermektedir. Kahraman,
yürüyüﬂü an›nda evrene ait güçleri tan›yarak olgunlaﬂma sürecini tamamlamaktad›r. Burada gök, iki unsur aras›nda uzlaﬂt›r›c› bir görevi üstlenmiﬂtir.
“Türk inan›ﬂ›nda gök de dünyan›n bir
parças› olarak kabul edilmektedir.”
(Ögel 1989:140). Sembollerin simetrik ve
üçlü bir dizgeselli¤i takip etmesi de üçün
kutsiyetini göstermektedir. Üçüncü sembol olarak kullan›lan a¤açsa dünya a¤ac›d›r.“Kad›n›n gö¤e ait ›ﬂ›k ve yere ait
a¤aç sembolleriyle birlikte verilmesi
onun kutsal ve do¤urgan ana kültüyle
olan iliﬂkisini göstermektedir.” (Campell
1992:13-14). ‹lgili mitte tam bir tutarl›l›k söz konusudur. Iﬂ›k gökyüzünden yere do¤ru yönelirken; a¤açsa yeryüzünden gökyüzüne do¤ru yönelmekle bir
uyum sa¤layarak birleﬂmiﬂlerdir.
Destan, O¤uz Ka¤an’›n k›rk masa
ve s›ra yapt›r›p halk›n› toya davet etmesiyle “grup-yüce birey“ (Gökeri 1979:25)
arketipi ﬂeklinde devam etmektedir.
Kahramanl›k mitosu “ben sizlere oldum
ka¤an” (s.5) sözleriyle yaﬂanm›ﬂ bir y›¤›n
tecrübenin neticesi olarak millî-mukadder kahraman ﬂeklinde tecelli eder. Ana
mitosun bölünmesi “Ben Uygurlar›n ka¤an›y›m ve yer yüzünün ka¤an› olsam
gerektir” (s.5) ibaresiyle h›zlan›r. Anlaﬂ›l›r ki kahraman “Daha deniz, daha müren/ Güneﬂ bayrak,gök kur›kan”(s.5) iba-
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resiyle birlikte tüm evrene da¤›lmak ve
sahip olmak niyetindedir. Mitos önce Altun Ka¤an ﬂeklinde ilk görüntüsünü kazan›r. Alt›n Ka¤an, O¤uz Ka¤an’a alt›n,
gümüﬂ takdim ederek ve yakut taﬂlar
al›p pek çok cevahir yollayarak dostlu¤unu temin eder (s.5). Bu, O¤uz Ka¤an’›n “sizden itaat dilerim”(s.5) ibaresinde kendisini ifade etme imkân› bulan
kahramanl›k mitosunun önemli bir özelli¤i olan mutlak itaattir. Kahraman›n
mitolojik varl›¤›ndaki as›l bölünme kendisini bozkurt simgesiyle gösterecektir.
Bozkurt; “onun ruhsal geliﬂiminin tohumu niteli¤indeki iç benlik arketipidir”(Gökeri 1979:24) ve ruhsal yap›s›n›n
merkezinde onu harekete geçiren en büyük gizli güç olan kahramanl›k düﬂüncesinin simgesidir. Kahramanl›k mitosu,
Bozkurt ve O¤uz Ka¤an ﬂeklinde bir
ikizlemeyi yaﬂayarak bölünecektir. Ancak bu bölünme bizi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r.
Çünkü her ikisinin ç›k›ﬂ› ve hedefi birdir. Sürekli ileriye do¤ru hamle yapan
bu iki kahraman, mitosun iki yüzüdür.
K›sacas› “bir iken iki oland›r.” (Campell
1993:15). Ayn› zamanda her an bir olmaya meyillidir. K›sacas› milli ve mukadder kahraman›n do¤al hayat içerisindeki
savaﬂç› ve mücadeleci yan›n›n simgeye
dönüﬂmüﬂ biçimleridir.
Kahramanl›k mitosunun gere¤i
O¤uz Ka¤an yeni topraklarda yapt›¤›
her mücadelenin sonunda aﬂamas›n›
gerçekleﬂtirerek maceras›n› sürdürür.
Bu aﬂama, her ne kadar “alp tipi”nin d›ﬂ
güçlerle yapt›¤› ölüm-kal›m savaﬂ› ﬂeklinde kendisini gösterse de neticede gerçekleﬂtirilen her eylemle birlikte kahraman›n gizli kalm›ﬂ bir özelli¤inin deﬂifre
edildi¤ini görürüz. ‹til Müren denizinin
kenar›nda ve Kara Da¤›n önünde Urum
Ka¤anla yapt›¤› savaﬂ, onun savaﬂç› ve
kahraman yönünü bütün gerçekli¤iyle
ortaya ç›kar›r. Destan süresince kullan›lan malzemenin “ok”, “karg›” ve “k›l›ç”tan ibaret olmas› mitolojik olgudaki
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erkek mitinin yans›t›c›l›¤› görevini üstlenir.
Kahramanl›k mitosunun di¤er bir
yönü ak›ll› olmakt›r. Sadece güçlü olmak
kahraman olmak için yeterli de¤ildir.
Kahraman, klasik insan›n tecrübesiyle
modern insan›n akli melekesi aras›nda
bir ahenk kurdu¤u an gerçek kiﬂili¤ine
kavuﬂacakt›r. Zaten destan kahraman›n›n maceras› da bu bütünlü¤ün sa¤lanmas›yla birlikte son bulur. Ancak merkezi bir konumda yer alan kahramana ait
bu özellikler, destan kültürü içerisinde
birden çok ﬂah›s ﬂeklinde kendisini gösterir. Mitos’un ak›lla ilgili bölünmesi ise
Ulu¤ Ordu Bey ﬂeklinde tecelli eder. O,
‹til ›rma¤›n›n etraf›ndaki a¤açlar› kesip
onlar› sal gibi kullanarak karﬂ›ya geçer
ve O¤uz’un yolunu açar. Böylece akl› sayesinde do¤aya hükmeder. Ulu¤ Ordu
Bey, do¤an›n güçlerinden istifade eden
kahramanl›k mitosunun öteki yüzüdür.
Kahraman, evren içerisindeki sembolik yürüyüﬂüne devam eder. Bu evren,
kahraman taraf›ndan bilinen bir evren
de¤ildir. O, yürüdükçe ﬂifrelerle karﬂ›laﬂmakta ve ﬂifreleri bir bir çözerek maceras›n› örmektedir. Kutsanm›ﬂ iﬂarete
sahip olan “alaca at›”n›n Buz Da¤›na kaç›ﬂ›yla birlikte yeni bir maceraya giriﬂir.
“O¤uz Ka¤an her zaman bir alaca ata binerdi. O bu at› pek çok severdi. Yolda bu
at kayboldu kaçt›. Burada büyük bir da¤
vard›. Üstünde don ve buz vard›. Onun
baﬂ› so¤uktan ak pak idi. Onun için ad›
Buz Da¤ idi. O¤uz Ka¤an bundan çok
eziyet ve ›zd›rap çekti.” (s.9). Burada
kullan›lan Buz Da¤ tamlamas› simgesel
olarak mitolojinin yer alt› ülkesini ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. At, yer alt›n›n ölüm ülkesine kaçm›ﬂt›r. “Ne tanr›dan ne de ﬂeytandan korkan”(s.10) kahraman, kendisini bölerek “Karluk” k›l›¤›na girer ve
yer alt› ülkesine giderek dokuz günlük
bir mücadeleden sonra atla geri döner.
O, yürüyüﬂe ve so¤u¤a dayan›kl› bir er
oldu¤u gibi yer alt›n›n kötü güçleriyle
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çat›ﬂmaktan da korkmaz. Aﬂamas›n› baﬂar›yla devam ettiren kahraman ilk ça¤›n protez tanr›lar› gibi k›l›k de¤iﬂtirerek “kara sar›larak ve bembeyaz” bir biçimde do¤al bir k›l›kla savaﬂ›n› sürdürmüﬂtür.
Destan›n içindeki en büyük sembol
“Yolda bir ev gördü. Bu evin duvar› alt›ndan, pencereleri gümüﬂten ve çat›s› demirdendi. Kapal› idi ve anahtar yoktu.”
(s.10) cümleleriyle tasvir edilen “dünya
evi” sembolüdür. Çeﬂitli k›ymet hükümleri ve renk oyunlar›yla tasvir edilen bu
evin çat›s› demir gök kubbeden yap›l›d›r.
“Kapal› ve anahtar› olmayan bu evin”
çat›s›n› açmak masal gelene¤imizde oldu¤u gibi kahraman›n bilgi ve becerisine
kalm›ﬂt›r. Daha önce aﬂaman›n bir çok
safhalar›ndan baﬂar›yla geçen kahraman, “Tömürgül Ka¤ul” k›l›¤›na girerek
dünya evinin çat›s›n› açmak üzere iﬂe giriﬂir. Sadece görevi de¤il ad› da de¤iﬂir
ve Kalaç ad›n› al›r. Kahraman, dünyan›n
s›rr›n› çözecek bir tecrübeye ulaﬂm›ﬂt›r.
Mitolojik kahraman, kendisini gerçekleﬂtirme yolunda Çürçet Ka¤an ve
Masar Ka¤anla yapt›¤› savaﬂlar› da zaferle tamamlayarak Alp Tipinin aﬂama
arketipini gerçekleﬂtirmiﬂ ve yeni co¤rafyalarda yeni vatan›n›n s›n›rlar›n› büyüterek bir destan kahraman›nda olmas› gereken güçleri ele geçirmiﬂtir.
O¤uz Ka¤an›n yan›nda ak sakall›,
k›r saçl› ve uzun tecrübeli kiﬂili¤iyle yer
alan Ulu¤ Türük kahramanl›k mitolojisindeki “yüce birey arketipi”nin kiﬂiler
düzeyindeki sembolüdür. O, “ak sakall›”,
“k›r saçl›”, “uzun tecrübeli”, “anlay›ﬂl›”
ve “asil bir adamd›r” (s.12). O¤uz Ka¤an
onun sözünü be¤enir, onun ö¤üdünü diler ve onun ö¤üdüne göre yapar. Anlaﬂ›l›r ki O¤uz’un tamam bilicilik görevini
Ulu¤ Türük üstlenmiﬂtir.
Destanda görülen alt›n yay ve üç
gümüﬂ ok anima (içteki kad›n) ve animus (içteki erkek) arketiplerinin sembolleridir. Alt›n yay, kuﬂat›c›l›¤› ve k›y-
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meti bak›m›ndan anaerkil düzenin kad›n sembolüdür ve Türk toplum hayat›nda kad›n›n yerini göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Üç gümüﬂ ok ise animusun ataerkil toplumdaki yay›lmac› karakterini yans›tmaktad›r. Bu semboller
aras›ndaki uyum, yaﬂan›lan olaylar›n nihayetinde O¤uz Ka¤an›n kiﬂili¤ini bulma yolunda bir hayli mesafe ald›¤›n›
göstermektedir. Ayn› ritmi, devlet ve
milletin bütünleﬂmesi olarak da düﬂünebiliriz. Alt›n yay ve oklar aras›ndaki bu
uzlaﬂmay› “ yay, devlet düﬂüncesi; oklar›n bir aya¤› millet, bir aya¤› vatan, bir
aya¤› da siyasî iradedir”(Çono¤lu
2001:355) ﬂeklinde de aç›klayabiliriz.
O¤uz Ka¤an›n kurultay an›nda sa¤›ndaki k›rk kulaçl›k dire¤in üstüne
koydu¤u “alt›n tavuk” ve alt›na koydu¤u
“ak koyun” ile solundaki dire¤in üstüne
koydu¤u “gümüﬂ tavuk” ve alt›na koydu¤u “kara koyun” bilinçle bilinçd›ﬂ›n›n
sembolleridir. “Alt›n” ve “ak” kelimeleri
bilincin safl›¤›n›, uyumdaki uzlaﬂmac›
yan›n›; “gümüﬂ” ve “kara” kelimeleriyse
bilinçalt›n›n el de¤memiﬂ karanl›k fakat
ihmal edilemez gerçekli¤ini yans›tmaktad›r. Destan, bilinç ve bilinçalt›n›n
ahenkli bir bütünlük oluﬂturmas›yla son
bulmuﬂtur. Bu aﬂama, O¤uz Ka¤an›n
birbirinden farkl› co¤rafyalarda ve farkl› biçimde yaﬂad›¤› maceralar›ndan baﬂar›yla ç›kmas›n›n bedelidir. Bunu O¤uz
Ka¤an›n “Ey o¤ullar›m, ben çok aﬂt›m;
çok vuruﬂmalar gördüm; çok karg› ve çok
ok att›m; Atla çok yürüdüm; düﬂmanlar›
a¤latt›m; dostlar›m› güldürdüm.” (s.14)
ifadesinden de ç›karmam›z mümkündür.
O¤uz Ka¤an destan›nda Türk milletinin kolektif bilinçd›ﬂ›ndaki kahramanl›k mitosunun bölünerek kendisini muhtelif semboller ﬂeklinde ifade etmesi mitoslar›n ortak özelliklerine ters düﬂmemektedir. Aksine bu bölünmeyle birlikte
kendi içerisinde çeﬂitlenen mitos, Türk
milletinin muhtelif hasletlerini ifade
edecek bir zenginli¤i kazanm›ﬂt›r.
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