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The “Spirit of Death” Motif in Turksh Folk Narratives
L’esprit de la mort dans les récits populaires turcs

Yrd. Doç. Dr. Salahaddin BEKK‹*
ÖZET
Bu çal›ﬂmada, Türk destan, masal, efsane, hikâye ve menâk›bnâmelerinde; ölümün gerçekleﬂmesine
vesile olan ‘ölüm ruhu’ motifinin tespiti ve tahlili yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In this study, the motif of the “spirit of death”, understood to be the force which causes death, has been
located and analyzed as it appears in Turkish epics, tales, legends, stories and panegyrics.
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Ölüm, do¤uﬂtan olmasa da en az›ndan insan akl›n›n ölümü kavramaya
baﬂlad›¤› andan itibaren tüm insanl›¤›
meﬂgul eden bir konu olmuﬂtur. Bazen
engellenmesi için önlemler al›nm›ﬂ, bazen de ölüm bir kurtuluﬂ olarak görülmüﬂtür. Cenaze, yas ve anma törenleriyle uzay›p giden bu olay, yaﬂayan insanlarla ölmüﬂ olanlar aras›ndaki birtak›m
iliﬂkileri de içermektedir. Ölüm, ayn› zamanda hayat›n öbür dünyada devam etmesi gibi bir umut ya da en az›ndan bir
teselli de taﬂ›maktad›r (Roux 1999: 11).
Ölüm kavram›; Türkçe’de, Eski
Türkçe döneminden beri kullan›la gelen
öl- fiili ve onun türemiﬂ ﬂekilleriyle ifade
edilmiﬂtir. Y›ld›z Kocasavaﬂ’›n tespitlerine göre sadece öl- fiil kökünden türetilmiﬂ 61 kelime bulunmaktad›r (2000: 77115). Orhun Yaz›tlar›nda yüksek seviyedeki insanlar (ka¤anlar/prensler) için ölfiili yerine uç-, uça bar- ile kergek bol- fiillerinin kullan›ld›¤›n› ﬂu ifadelerden
anl›yoruz: “kan›m kagan ança ilig törüg
kazgan›p uça barm›ﬂ” (=Babam hakan,
öylece devleti [kurup] yasalar› koyup ve-

fat etmiﬂ); “inim kül tigin özi ança kergek bolt›, kan›m kagan uçdukda inim
kültigin yiti yaﬂda kalt›” (=Kardeﬂim
Kül Tigin kendisi öylece vefat etti. Babam hakan vefat etti¤inde kardeﬂim Kül
Tigin yedi yaﬂ›nda kald›.); “kan›m kagan
uçdukda özüm sekiz yaﬂda kalt›m” (=Babam hakan vefat etti¤inde ben sekiz yaﬂ›mda kald›m.) “eçim kagan uça bard›”
(=Amcam hakan vefat etti.) (Tekin 1988:
13,17, 41, 45).
Eski Türk inançlar›ndan kaynaklanan, günümüzde de ﬂekil ve mahiyet de¤iﬂtirerek yaﬂayan ölüm ruhu motifi, bir
canl›n›n ölebilesi, düﬂman ise öldürülebilmesi için vücudun herhangi bir yerinde veya vücuttan ayr› olarak düﬂünülen
bir nesne veyahut bir hayvan ﬂeklinde
tasavvur edilen ﬂeydir. Ölümün gerçekleﬂebilmesi için ölüm ruhu ad›n› verdi¤imiz ﬂeyin ele geçirilmesi ve yok edilmesi
gerekir.
Biz bu çal›ﬂmam›zda, ölümün gerçekleﬂmesine vesile olan ‘ﬂey’, yani ‘ölüm
ruhu’ olarak geçen motif üzerinde duraca¤›z. Bu tespitleri yaparken ﬂamanlar
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hakk›nda anlat›lan efsanelerin çekirde¤ini oluﬂturdu¤u arkaik kahramanl›k
destanlar›n›1, Türk masallar›n›n kaynaklar› aras›nda yer alan Ferec Ba’de’ﬂﬁidde’deki2 Seyfülmüluk hikâyelerini,
Anadolu’dan derlenmiﬂ masallar›, Tepegöz efsanesi ve menâk›bnâmeleri kaynak olarak kullanaca¤›z.
Burada kulland›¤›m›z ruh sözcü¤ü,
yaﬂam› sa¤layan de¤iﬂik güçlerin tamam›d›r ve de¤iﬂik kelimelerle, tarihî Türk
lehçelerinde karﬂ›l›klar› vard›r. Bunlardan birincisi gökten (Tanr›) gelen yaﬂamsal güç anlam›ndaki ‘kut’tur. Bu kelime, Orhun Yaz›tlar›nda devlet, ikbal,
saadet, baht, talih, Tanr›’n›n lûtfu olarak geçmektedir (Ergin 1980: 122; Tekin
1988: 150). Divânü Lûgat-it-Türk’te de
“kuﬂ uçd›” terimine “an›n¤ kut› uçd›”
(=onun devleti gitti) ﬂeklinde bir aç›klama getirilmektedir (Divan 1985: 164).
Burada bahsedilen, tamamen Tanr› taraf›ndan insanlara ve hayvanlara bahﬂedildi¤i düﬂünülen yaﬂama yetisidir. Kiﬂinin veya hayvan›n ölümü, o kiﬂiye veya
hayvana verilen kut’un tükendi¤i ya da
Tanr› taraf›ndan yenilenmedi¤i zamanlarda gerçekleﬂir. “‹nsan ya da hayvanda bulundu¤u zaman bu hayati güç,
ruhtur; hükümdarda bulundu¤unda ise
onun yüceli¤idir; evreni oluﬂturan elementler onunla doludur. Tek temel mutluluk yaﬂam›n uzamas› oldu¤u için bu
hayati güç, herkese mutluluk getirir (Roux 1999: 40).” Kut sözcü¤ünün yan› s›ra
tin3, süne4, öz5 ve Farsça’dan al›nan can
sözcü¤ü de ruh anlam›nda çok yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r.
Bu yaﬂamsal güç (ruh) bedenin çeﬂitli yerlerinde; kanda, iskelette (kemik),
saçlarda bulunur ve devaml› hareket halindedir. “Ruhun bulundu¤u uzuv yaraland›¤› veya k›r›ld›¤› zaman ‘darbe yaln›zca büyük ayak parma¤›na gelse bile’
insan yok olur (Roux 1999: 141).”
Han-Püdey destan›nda fil diye adland›r›lan hayvan›n ölüm ruhu, bir ben
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ﬂeklinde aln›nda bulunmaktad›r (Kay.
Met. I). Ben yerinden kopart›l›nca hayvan da ölür. Altay-Buuçay destan›nda da
Dokuz Baﬂl› Celbegen’in ruhu, dokuz baﬂ›n›n kenar›nda üç yaﬂ›ndaki koyun büyüklü¤ünde k›z›l kahverengi bir ben ﬂeklindedir (Kay. Met II).
‹nceledi¤imiz metinlerde ölüm ruhu
ço¤unlukla bedenin d›ﬂ›nda bir yerde
sakl›d›r. Maaday-Kara destan›nda ölüm
ruhu, üç kat gö¤ün derinliklerinde yaﬂayan üç maraldan birinin karn›ndaki alt›n kutunun içinde iki b›ld›rc›n yavrusu
ﬂeklinde (Kay. Met. III); Er-Sam›r destan›nda Kara-Bökö’nün paças›ndaki çelik
b›çakta (Kay. Met. IV); Kökin-Erkey destan›nda üç kilitli dökme demir sand›¤›n
içinde alt› su samuru ﬂeklinde (Kay.
Met. V); Kara-Par destan›nda ise çizmenin taban›nda yedi kafal› alacal› bir y›lan ﬂeklindedir (Kay. Met. VI). Ayr›ca bu
destanda düﬂman, kahraman›n ruhunu
alt›n bir eyere çevirir ve kara bir kutuya
gizler. Kartaga-Mergän destan›nda ku¤u
kar›s›n›n can› kara bir sand›¤›n içinde
yedi kuﬂ ﬂeklindedir (Kay. Met. VII). Yine bu destanda ölüm ruhu tekrar dirilmede de kullan›lmaktad›r. Er-Töﬂtük
destan›nda ise kahraman›n ruhu ocak
taﬂ›n›n alt›nda bir e¤e olarak saklan›rken düﬂman›n ruhu Al-Taik› adl› yerdeki p›narda yaﬂayan bir sar› bal›¤›n karn›nda bulunan gümüﬂ sand›k içinde k›rk
kuﬂ ﬂeklindedir (Kay. Met. VIII). Bu destanda yeniden dirilme motifine ba¤l›
olarak giriﬂte bahsetti¤imiz ‘kut’ kemikte sakl›d›r ve kahraman›n at› bu kemi¤i
yutup, tükürünce kahraman dirilir. Seyfülmüluk hikâyelerinde ise ölüm ruhu
bir s›rça tabut içinde denizin dibinde güvercin ﬂeklinde sakl›d›r (Kay. Met. IXaIXb). Ateﬂkâr O¤lan masal›nda, Ateﬂkâr
O¤lan ile at›n›n ruhu bir bal›¤›n karn›ndaki kutunun içinde iki serçe ﬂeklindedir
(Kay. Met. Xa). Ateﬂkâr O¤lan masal›n›n
eﬂ metni sayabilece¤imiz Ateﬂi Mercimek masal›nda ise ölüm ruhu kap›n›n
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önündeki taﬂ›n alt›nda üç güvercin ﬂeklinde sakl›d›r (Kay. Met. Xb). Anadolunun çeﬂitli yerlerinden derlenen Murad›na Ermeyen (Nail Olmayan) Dilber adl›
masallarda ölüm ruhu, dört masalda
kahraman›n koluna tak›lan bilezik/paz›bent veya parmaktaki yüzükte; bir masalda ise aslan›n boynuna as›lm›ﬂ olan
mavi boncuktad›r (Kay. Met. XI). Gagauzlardan derlenen Tepegöz masal›nda
t›ls›m olarak geçen ruh, kaz adas›nda
bulunan üç ördekten birinin karn›ndaki
oka taﬂ›n›n içinde üç sinek ﬂeklindedir
(Kay. Met. XII). Vilâyetnâme-i Abdal
Musa’da ise Teke Beyi’nin ruhu bir kara
canavar ﬂeklinde geçmektedir (Kay. Met.
XIII). Mustafa Sever de, “Masallarda
D›ﬂ Can (Can›n Beden D›ﬂ›nda Saklanmas›)” adl› çal›ﬂmas›nda; Müstecep ile
Dünya Güzeli, K›rk›nc› Oda ve Yelo¤lu
Köse adl› masallardaki ruhlar›; s›ras›yla
üç ördek, iki güvercin ve üç güvercin
olarak tespit etmiﬂtir (Sever 2003:161164).
Tespit edilen motiflerin uluslar aras› bir katalog olan Motif-Index of FolkLiterature (=Halk Edebiyat›n›n Motif
‹ndeksi)’ne göre tasnifi ﬂu ﬂekildedir:
B15.1.2.8.2. Mitik y›lan
D1330. Fiziksel de¤iﬂiklikler yapan
sihirli nesneler
D1540. Varl›klar› hakimiyet alt›nda
tutan sihirli nesneler
E64. Sihirli objeyle yeniden dirilme
E730. Hayvan formundaki ruh
N440. Önemli s›rlar›n ö¤renilmesi
Z71. Formülistik say›lar
Z140. Sembolik renkler6
Bedenin d›ﬂ›nda herhangi bir yerde
veya bir nesne içinde sakl› bulunan ruhlar› canl› hayvanlar ve nesneler olarak
iki baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz. Canl›
hayvan ﬂeklindeki ruhlar; b›ld›rc›n, su
samuru, yedi kafal› alacal› y›lan, kuﬂ,
güvercin, serçe ve sinek; nesne halinde
bulunan ruhlar b›çak, e¤e, eyer, mavi

36

boncuk, bilezik, yüzük ve paz›bent ﬂeklindedir. Ruhlar›n somut nesneler halinde karﬂ›m›za ç›kmas›; insanlar›n soyut
kavramlar› somutlaﬂt›rarak, elle tutulabilir, gözle görülebilir bir ﬂekilde alg›lama ve yans›tma ihtiyac›ndan do¤muﬂ olmal›.
Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da aç›kta bulunan ruh, di¤er metinlerde bir
hayvan veya bir nesnenin içinde/alt›nda
gizlenmiﬂtir. Bu nesne veya hayvanlar
da Maaday-Kara’da gökyüzü; KartagaMergän’de yeralt›nda dokuz denizin birleﬂti¤i yerde yeryüzüne do¤ru yükselen
bak›r kayal›k; Seyfülmüluk hikâyelerinde deniz, Ateﬂkâr O¤lan masal›nda su;
Tepegöz efsanesinde kaz adas›ndaki göl’de bulunmaktad›rlar. Er-Töﬂtük destan›nda ocak taﬂ›n›n alt›; Ateﬂi Mercimek
masal›nda ise kap› önündeki taﬂ›n alt›,
ruhlar›n sakland›klar› yerler olarak geçmektedir.
Gökyüzü, yer alt› ve ada/göl gibi
yerlere saklanan ruhlar ayr›ca, buralarda da yine bir hayvan›n karn›na gizlenmiﬂlerdir. Bu hayvanlar; Maaday-Kara’da üç maral, Er-Töﬂtük’te sar› bal›k,
Ateﬂkâr O¤lan’da bal›k, Tepegöz’de ördek’tir. Seyfelmölik hikayesinde ise ruhun bulundu¤u sand›¤› bir bal›k çekerek
k›y›ya ç›kar›r.
Ölüm ruhlar›n›n bedenin d›ﬂ›nda,
ulaﬂ›lmas› ve bulunmas› güç bir yerde
saklanmas› her an yaralanmaya, yok
edilmeye aç›k olan bedenin muhafazas›na yönelik bir harekettir. Çünkü ruh/can
bilinmeyen bir yere bilinmeyen bir zamanda saklanm›ﬂt›r. Ruh güvenli ve eriﬂilemez bir yerde olursa, beden yaralansa da ölüm söz konusu olmayacakt›r.
Ruhlarla birlikte an›lan bal›k ile
geyi¤in Türk mitolojisinde önemli bir yeri vard›r. Verbistkiy’in derledi¤i ve Bahaeddin Ögel’in aktard›¤› Altay Yarat›l›ﬂ
Miti adl› parçada tanr› Ülgen, yeri ve
gö¤ü yaratt›ktan sonra, dünyaya destek
olmalar› için üç bal›k yarat›r:
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“Tanr› Ülgen durmam›ﬂ, ayr›ca vermiﬂ sal›k,
Bu dünyan›n yan›na, yarat›lm›ﬂ üç bal›k.
Bu büyük bal›klar›n üstüne dünya konmuﬂ,
Bal›klar çok büyükmüﬂ, dünyaya destek olmuﬂ.
Dünyan›n yanlar›na, iki de bal›k konmuﬂ,
Dünya gezer olmam›ﬂ, bir yerde kal›p donmuﬂ” (Ögel
1993: 433-434)

Geyik, Türk mitolojisinin, kökleri
mezolitik devre kadar inen en eski simgelerinden biridir. Gök ve yer unsurlar›na
ba¤l› olarak di¤er bir çok hayvanla benzer özellikler gösterir (Çoruhlu 2002:
142). Hayvan-Ata’lar› temsil eden üç tip
elbiseden biri de geyiktir (Ögel 1993:
36). ﬁaman elbisesinde geyi¤i simgeleyen bir parça oldu¤u gibi, ﬂaman›n en
önemli aksesuar› olan davul üzerinde de
geyik resmi bulunurdu (Anohin 1924,
‹nan 1998’den 447).
Ruhlar›n ikizli¤i: Baz› metinlerde
ruhlar, iki, üç, yedi ve k›rk olarak karﬂ›m›za ç›kar. Maaday-Kara’daki iki b›ld›rc›ndan biri düﬂman kahraman›n, di¤eri
ise at›n›n ölüm ruhudur. Kökin-Erkey
destan›nda alt› (sekiz olmal›)7 su samuru (kunduz) ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kan
ruhlar ise, metinde geçen düﬂman kahramanlar Temir-Bökö, Temir-Sa¤›ﬂ, Celbis-Sokor ve Ceeken-Küren ile onlar›n
atlar›n›n ruhlar›d›r. Ateﬂkâr O¤lan masal›nda çift at nal›na ba¤l› olarak ortaya
ç›kan iki serçe Ateﬂkâr O¤lan ile onun
at›n›n kardeﬂinin8 ruhudur. Abdülkadir
‹nan bu ruhlar› eﬂ ruh olarak adland›r›r
ve özetle ﬂu bilgileri verir: ﬁamanizm’de
her kam (ﬂaman), kendisinin özel bir ruhu veya ruhlar› bulundu¤una inan›r. Altayl› kamlar bu özel ruha tös (töz), Yakut oyunlar› ‘ije kËl’ (=ana-hayvan) yahut ‘emeget’, Türkistan baks›lar› ‘arvak’
derler. Tös, emeget, arvak, atalar›n yahut büyük ﬂamanlardan birinin koruyucu ruhudur. Yakutlar›n tasavvurlar›na
göre “ije kËl” ﬂaman›n herhangi bir hay- n kuvanda tecessüm etti¤i can›d›r (oyu
ta) ve bu hayvan›n hayat›yla ﬂaman›n
hayat› birbirine ba¤l›d›r. “‹je kËl” ölürse
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ﬂaman da ölür. Bu “ije kËl” eﬂ-ruhtur ki
eski devirlerde yaln›z kamlara mahsus
olmay›p herkesin bir “ije kËl”i bulundu¤u
tasavvur edilmiﬂtir (‹nan 1995: 81).
Ateﬂi Mercimek masal› ile Tepegöz
efsanesinde karﬂ›m›za ç›kan üçlü ruh,
masal unsuru olarak de¤erlendirilebilir.
Kartaga-Mergän’deki yedi kuﬂ-ruh ile
Er-Töﬂtük’teki k›rk kuﬂ ﬂeklindeki ruh
da, düﬂman›n ölümsüzlü¤ünün abart›l›
bir ifadesi olarak düﬂünülebilir.
Hayvan ﬂeklindeki ruhlar›n sembolizmi: Görüldü¤ü üzere ruhlar›n ço¤unlu¤u kuﬂ ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bazen genel olarak kuﬂ ﬂeklinde ifade edilen ruhlar bazen de cinsleriyle
(b›ld›rc›n, güvercin, serçe) an›lmaktad›r.
Kuﬂ sembolizminin eski Türk inançlar›ndan kaynakland›¤›n› gösteren yeterince belge ve bilgiye sahibiz.
Radloff’un derledi¤i Altay Yarat›l›ﬂ
Miti’nde; “...‹nsan o¤ullar›n›n ata ve
anas› Tengere Kayra Kan kendisine benzer bir varl›k yaratarak ona kiﬂi dedi.
Kayra Kan ile kiﬂi su üzerinde iki kara
kaz gibi sakin sakin uçarak süzülürlerdi
(Radloff 1976: 215)”. ﬁeklinde geçen ibarelerde kuﬂ olarak kaz ön plana ç›kar›lmaktad›r. ﬁaman (kam) elbiselerinin tasar›m› ve yap›s› da mümkün oldu¤unca
kuﬂa benzetilirdi. Altay ﬂamanlar›, Munusinsk Tatarlar›n›n, Teleütlerin, Soyotlar›n ve Karagaslar›n ﬂamanlar› giysilerini baykuﬂa benzetmeye çal›ﬂ›rlar (Eliade 1999: 187), böylelikle baﬂka dünyalara uçabileceklerine inan›rlard›.
Metinlerimizde geçen güvercin ﬂeklindeki ölüm ruhlar› ile ölüm mele¤i Azrail aras›nda bir iliﬂki kurulmuﬂ olmal›
ki; Duha Koca O¤lu Deli Dumrul boyunda Azrail, bir güvercin ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kar ve temsil etti¤i varl›k sebebiyle
ölümü sembolize eder. Antalyal› bir abdaldan derlenen Deli Dumrul hikâyesinde de ölüm ruhu bir güvercindir: Ölüm
Mele¤i, Dumrul’un kar›s›n›n can›n› al-
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mak için onun bedenine kancas›n› saplar; kad›n›n can› bir güvercin olarak
Tanr› kat›na ulaﬂ›r (Boratav 1984: 28).
Ölüm ruhu motifinden farkl› olarak, don de¤iﬂtirme (bir ﬂeyin ﬂekline
girme) söz konusu oldu¤unda da karﬂ›m›za ç›kan kuﬂlardan biri güvercindir.
Menâk›b-› Hac› Bektaﬂ-› Velî’de bu don
de¤iﬂtirme ﬂöyle anlat›l›r: “Hac› Bektaﬂ,
Ahmet Yesevî taraf›ndan icâzetle Rum’a
halife gönderildi¤inde bir güvercin ﬂeklinde Sulucakarahöyük’e inmiﬂ ve bir taﬂ›n üzerine konmuﬂtur. Onun güvercin
donunda Rum’a gelmekte oldu¤unu kerâmetle keﬂfeden Rum Erenleri, kendisini buraya sokmamak için Hac› Do¤rul
(Tu¤rul)’u al›c› bir do¤an kuﬂu donunda
karﬂ› göndermiﬂlerdir. Bunu gören Hac›
Bektaﬂ, tekrar insan k›l›¤›na dönerek
Hac› Do¤rul’u periﬂan etmiﬂtir (Ocak
2000: 198-199). Halk aras›nda güvercinin cennetteki huri k›zlar› oldu¤una da
inan›l›r (Artun 1996: 25-62).
Maaday-Kara destan›nda ölüm ruhu olarak geçen b›ld›rc›n tavukgillerin
en küçük üyesidir. Osman Nedim Tuna
kergek kelimesinin b›ld›rc›n nevinden
bir kuﬂa delâlet etti¤ini; Orhun Yaz›tlar›nda geçen inim kül tigin özi ança kergek bolm›ﬂ (Kül Tigin Abidesi Do¤u Cephesi 3. Sat›r) ibaresinin de “(kardeﬂim
Kül Tigin’in) can› (ruhu), öylece kergek
(denilen kuﬂ) oldu” ﬂeklinde izah edilebilece¤ini ileri sürmüﬂtür (Tuna 1960:
131-148). Ayr›ca L. Sami Akal›n, Divan
ﬂiirinde gerek kelimesinin b›ld›rc›n anlam›nda kullan›ld›¤›n› ﬂu dizeye istinaden
söylemektedir: “Varm›ﬂ m› gerek o lâmekâne (Kemal)” (Akal›n 1993: 81).
Ömür Ceylan da selvâ, yalvakuﬂu, sumânî, semâne, zelec, zîlâc, vertîc, vuﬂm,
bûdene kelimeleriyle birlikte kerek, kerâk ve kerkerekin b›ld›rc›n anlam›nda
kullan›ld›¤›n› kaydetmektedir (Ceylan
2003: 53). Küçük cüssesine ra¤men sevilen bir av kuﬂu olmas› ﬂiirimize (Divan
ﬂiiri) de yans›m›ﬂt›r. Ayn› zamanda gök-
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yüzünde yaﬂanan can pazar›nda da küçüklü¤ün ve çaresizli¤in sembolüdür
(Ceylan 2003: 53). Bu aç›klamalardan
ölümle b›ld›rc›n aras›nda bir ba¤lant›n›n
oldu¤u düﬂünülebilir.
Kutsal kitaplarda, mitlerde, destanlarda, efsanelerde, masallarda, halk
hikâyelerinde y›lana s›kl›kla rastlan›r
(Baﬂar 1978; Tümer 1990: 127-142).
Ölümsüzlü¤ü, kötülü¤ü, ﬂekil de¤iﬂtirmeyi, tekrar tekrar yaﬂamay› sembolize
eder (Seyido¤lu 1998: 86-92; Tümer
1990: 127-142).
Altay Yarat›l›ﬂ Miti’nde Tanr›, dokuz dall› bir a¤aç yarat›r. Daha önce yaratt›¤› kiﬂi o¤luna da baz› dallardaki
meyveleri yemeyi yasaklar. A¤ac› beklemek üzere bir köpek ile bir y›lan› bekçi
olarak diker. Erlik, y›lan› kand›rarak
yasak meyveden tatmas›n› sa¤lar. Daha
sonra y›lan, kiﬂi o¤lunu da bu meyveden
yemeye ikna eder. Tanr› bunun üzerine
y›lan› ﬂeytan olarak ilan eder ve kiﬂi o¤lu senin düﬂman›n olsun der (Ögel 1993:
451-465).
Ölüm ruhu sembollerinden biri de
su samurudur. Kürkü için avlanan bu
hayvan›n eski Türklerin hayat›nda özellikle Sibirya gibi so¤uk yerlerde yaﬂayanlarda- önemli bir yere sahip oldu¤unu söyleyebiriliz.
W. Radloff’un derledi¤i Manas destan›nda, kahraman Manas’›n can›n›n sine¤e benzedi¤i ﬂöyle anlat›l›r:
Diyorlar ki Manas’›n sine¤e benzer
can› ç›kt›
Gerçek evine gitti (Akt. ‹nan
1995:182)9.
Henüz bulu¤a ermemiﬂ çocuklar›n
can› da sinek ya da kuﬂ gibi uçan bir yarat›k olarak düﬂünülmüﬂtür. Çocuklar›n
ölümünde Azrail kendilerine k›rm›z› bir
elma verir, çocuklar bu elmay› sevinçle
almak isterken ruhlar› elmaya yap›ﬂ›r,
Azrail bu suretle canlar›n› alm›ﬂ olur
(Bayr› 1972: 129).
Yukar›da verdimiz örnekler ve yap-
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t›¤›m›z tahliller çerçevesinde ölüm ruhu
inanc›n›n Eski Türklerce çok iyi bilindi¤ini, Vilâyetnâme-i Abdal Musa’da geçti¤i ﬂekliyle de, bu inanc›n, ‹slâmî bir kerâmet hikâyesine dönüﬂtürülerek yaﬂat›ld›¤›n› görüyoruz. Ölüm ruhu inanc›n›n, ‘öldükten sonra insan›n ruhunun
baﬂka bir kal›ba intikal suretiyle hayat›n› sürdürmesi (Ocak 2000:163)’ ﬂeklinde
ifade edebilece¤imiz tenâsüh inanc›yla
olan ba¤lant›s› bu çal›ﬂman›n d›ﬂ›nda
tutulmuﬂtur.
Ölüm ruhu inanc›n›n günümüze
yans›mas› ölü ve ölümle ilgili pratiklerde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Anadoluda,
cesedin bulundu¤u odan›n pencerelerinin aç›k tutulmas›, ruhun serbestçe d›ﬂar› ç›kmas›na yönelik bir harekettir
(Örnek 2000: 214). Ölüm ruhlar›n›n
a¤›rl›kl› olarak kuﬂ ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›kmas› ise ölen kiﬂinin günahs›zl›¤›na;
y›lan ﬂeklinde olan ruhlar›n da ölen kiﬂinin günahkâr oldu¤una iﬂaret etti¤i söylenebilir (Araz 1995: 77). Yukar›da ruhlar›n ikizli¤i meselesinde ele ald›¤›m›z
eﬂ-ruh inanc› do¤um âdetleri çerçevesinde plasenta (eﬂ, son, etene, eten) ile ilgili
olarak birtak›m pratiklerin ortaya ç›kmas›na sebep olmuﬂtur. Yakutlarda, babayla arkadaﬂlar›n›n, yeni do¤an›n ruhunu korumak amac›yla -ruhun içinde
oldu¤unu sand›klar›- plasentay› yedikleri bilinmektedir (Roux 1999:139). Anadolu’da da plasentan›n çocuk gibi canl›
oldu¤u, göbek ba¤› kesilince -dölyata¤›
ile ve çocukla ba¤lant›s› kalmad›¤› içinöldü¤ü inanc› bulunmaktad›r (Boratav
1984:151). Ayr›ca k›s›rl›¤› gidermek için,
yeni do¤muﬂ bir çocu¤un plasentas›ndan
küçük bir parçan›n kurutulup çocu¤u olmayan kad›nlara gizli olarak yedirilmesi
(Araz 1995: 97); yine yeni do¤um yapm›ﬂ
bir kad›n›n son’unun al›narak hemen
hamama götürülmesi ve çocu¤u olmayan
kad›n›n bunun üzerine oturtulmas› da
k›s›rl›k için baﬂvurulan çarelerdendir
(Bayr› 1972: 208).
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Ölümün tüm insanl›k için kaç›n›lmaz bir son oluﬂu, dünyan›n her yan›nda ölüm çevresinde oluﬂan âdetlere ve
uygulamalara evrensel bir karakter kazand›rm›ﬂt›r (Örnek 2000: 207). Bizim
tespit ve tahlillerimiz ölüm ruhu düﬂüncesinin Eski Türklerdeki durumu ve günümüze yans›malar›yla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Kaynak Metinler:
I. Han-Püdey Destan›
Kara Kula Matt›r, Kara Attu
Han’›n memleketini istila edip Kara Attu Han’› ve halk›n› esir eder. Kara Attu
Han’›n o¤lu Kara Kula Matt›r’›n takibinden kurtulmak ve onunla savaﬂmak için
kendine silah olarak alt› da¤ keçisinin
boynuzlar›n› birbirine ba¤lay›p bir yay
yapar ama bu yay›n kiriﬂi yoktur. Yay›na kiriﬂ yapmak için de büyük denizin
kenar›nda yaﬂad›¤› söylenen, fil denilen
hayvan›n yurduna gider. (Bundan sonras›n› metinden aktar›yoruz): “Genç, denize aç›lm›ﬂ, / Fil diye adland›r›lan hayvan / Ormanla kapl› da¤l›k bölgeye yatm›ﬂ, / Ormanla kapl› da¤a yaslanarak /
Yat›yormuﬂ orada. / Boynuzlar› gökyüzüne var›yormuﬂ. /Genç oraya do¤ru
at›yla gitmiﬂ / Ve burnuna girmiﬂ. / Fil
diye an›lan hayvan›n kalbini kesmiﬂ. /
Fil diye an›lan hayvan ölmemiﬂ. / Genç
oraya bakt›¤›nda / Onun aln›nda k›rm›z› bir ben görmüﬂ / Aln›ndaki o beni kesmiﬂ, / Fil diye adland›r›lan hayvan›n
can› oradaym›ﬂ, / Fil diye adland›r›lan
hayvan ölmüﬂ (Radloff 1999a: 71-72).
II. Altay-Buuçay Destan›
Öldürülen kardeﬂi Altay Buuçay’›
diriltmek için çare arayan Kamç› Ceeren’e, Ceeren K›z›l tilki ﬂunlar› söyler:
“Buradan ileri gidersen, / Dokuz yolun
kavﬂa¤› var. / Dokuz yolun kavﬂa¤›nda /
Doksan dokuz köﬂeli, / Doksan dokuz
bacal› / Kara saray durur. / O sarayda
yaﬂayan / Dokuz baﬂl› Celbegen var. /
Onun baﬂlar›n›n kenar›nda / Üç yaﬂ›ndaki koyun büyüklü¤ünde / K›z›l kahve-
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rengi ben var. / Onu çekip alabilirsen /
Altay Buuçay dirilir, / Onu çekip alamazsan, / Sen kendin de ölürsün!” (Dilek 2002: 213-214).
III. Maaday-Kara Destan›
Destan›n Kahraman› Kögüdey-Mergen, Kara Kula-Ka¤an’›n ölüm ruhunun
nerede gizli oldu¤unu lamalardan ﬂu ﬂekilde ö¤renir:
Baﬂ lama konuﬂmaya baﬂlad›: /
“Yeryüzündeki yetmiﬂ ka¤an / Hepsi de
ruhlar›n› (geleceklerini) / ö¤renmek için
gelip sordular, / Yaln›zca yeryüzüne
hükmeden Kara–Kula / Bizim yan›m›za
gelmemiﬂtir, dedi. / Rezilin k›zar›p akacak kan› yok, dedi, / Sönüp ölecek ruhu
yok, dedi. / Onun için gururlan›yor, dedi, / Onun için böbürleniyor” dedi. / Di¤er bir lama konuﬂmaya baﬂlad›: / “Kan
gözlü Kara-Kula / Bizim yerimize niye
gelsin? / Böyle yüce bir insan›n ruhunu,
ömür süresini / S›radan bir lama bilemez ki” dedi. / Di¤er bir lama konuﬂmaya baﬂlad›: / “Rezilin ruhu hakk›nda /
Bilinmeyecek ne var ki? dedi. / Üç kat
gö¤ün derinliklerinde, / Üç maral›n karn›nda / Alt›n bir kutu var” dedi. / Di¤er
bir lama dedi ki: / “Üç maral›n karn›nda / Alt›n kutunun içinde / Birbirine
benzer iki b›ld›rc›n yavrusu var, / Birisi
at›n›n ruhu / Birisi kendisinin ruhu. /
Ortas›ndan yar›lsa, / Onun at› düﬂüp
ölür, dedi. / Ortas›ndan di¤eri yar›lsa, /
Kendisi ölür, mutlak” dedi. / Di¤er bir
lama dedi ki: / “Üç kat gö¤ün derinliklerine, / Ç›kacak kiﬂi nerede? / Üç maral›n karn›ndan / Alt›n kapl› kutuyu / Alman›n yolu yoktur” diye söyledi. / Di¤er
bir lama dedi ki: / “Üç maral›n yavrusu
/ Altm›ﬂ çatal boynuzlu / Andalba ad›nda bir s›¤›n var, dedi. / Maaday-Kara
Altay’›na / O gizlenmiﬂtir, dedi. / Yedi
gün eziyet edilse / O karaca yavrusu gibi
melese, / Gökyüzünün üç maral› / Yere
inerler, mutlak, dedi. / Kar›nlar›na bir
yar›k açsan / Alt›n kutu yere düﬂer, /
E¤er alt›n kutuyu parçalarsan / B›ld›r-
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c›n yavrular› oradan ç›kar. / Bu b›ld›rc›n yavrular›n› öldürürsen, / Kara-Kula
at›yla birlikte ölür. / Yeryüzü kurtulur /
O zaman” deyip endiﬂelendi. / Baﬂka bir
lama dedi ki: / “Ey ey çocuklar, dedi, /
Kara-Kula’n›n ruhu ve hayat› hakk›nda
/ Kara yere (hiçbir sebep yokken) konuﬂtu¤unuzda, / Onun nerede oldu¤unu
aç›klad›¤›n›zda, / Benim ﬂu yuvarlak
yüre¤im / Neden titredi, çocuklar? dedi.
/ Keten elbiseli Tastarakay / Tam zaman›nda kadehleri doldurdu. / Yedi benzer
lamalara / En büyük tajuurdan ikrama
baﬂlad›. / Bundan sonra / Keten elbiseli
Tastarakay / Bir aceleyle d›ﬂar› ç›kt›. /
“Sa¤ olun lamalar!” diye, / At›n›n üstünden ba¤›rd› (Maaday-Kara Destan›
4227-4297. sat›rlar. Akt., Bekki 2001,
krﬂ. Naskali 1999: 153-155).
IV. Er-Sam›r Destan›
Han›m› kurtarmak üzere yer alt›
dünyas›na inen Er Sam›r, Erlik Bey’in
avenesinden Kara Bökö ile kavgaya tutuﬂur. Er Sam›r, Kara Bökö’nün kemiklerini darmada¤›n edip omurgas›n› oysa
da Kara Böke’yi bir türlü öldüremez. Bu
ac›ya fazla dayanamayan Kara Bökö en
sonunda Er Sam›r’a ﬂunlar› söyler: “Paçamda b›çak var, / Hemen al, dedi. /
Canl› vücuduma eziyet etme, / Can›m›
çabuk al” dedi. / Onu iﬂiten Er Sam›r /
Kara Bökö’nün paças›ndan / Kara çelikten b›ça¤› al›p, / Kara kan›n› döküverdi,
/ Bir çok kemi¤ini kesip parçalad›, /
Kara Bökö ölüverdi (Dilek 2002: 81).
V. Kökin-Erkey Destan›
Kökin Erkey’in k›z kardeﬂi Erkin
Koo, Celbis Sokor taraf›ndan kaç›r›l›r.
Onu aramaya ç›kan a¤abeyi Kökin Erkey yolda Anç› Mergen ile arkadaﬂ olur.
Bir müddet sonra Celbis Sokor’un iki o¤luyla karﬂ›laﬂ›rlar ve kavgaya tutuﬂurlar. Dört bahad›r›n gücü de birbirine
denk gelir. Kökin Erkey at› Temir Çook›r’dan yard›m ister: “Bir yard›m›n›
ulaﬂt›r, / K›ymetli Temir Çook›r!’ diye /
Kuvvetle ba¤›rd›. / Bak›p, tekrar bakt›-
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¤›nda / Üç kilitli dökme demirden sand›¤› / Temir Çook›r at getirip, / Kökin
Erkey bahad›r›n / Aya¤›n›n önüne b›rakt›. / Kökin Erkey o sand›¤› / Sa¤
aya¤›yla vurup tepti, / Onun içinden alt›
su samuru ç›kt›. / Alt›s›n› da Kökin Erkey / Ayakkab›s›n›n bronz taban›yla ezdi. / Temir Bökö, Temir Sa¤›ﬂ / ‹ki da¤
gibi yere y›k›ld›, / Akan kanlar› göl gibi
döküldü. / ‹ki kara atlar› / Yelelerine
yaslan›p y›k›ld›lar. / Ka¤an Celbis Sokor’un kendisi / Ceeken Küren at›yla ikisi / Yatt›klar› yerden kalkamad›lar. /
Akan kanlar› deniz gibi oldu, / Art›p kalan kemikleri da¤ gibi oldu (Dilek 2002:
192).
VI. Kara-Par Destan›
Babas›n› aramaya ç›kan Kara
Par’›n yolda karﬂ›laﬂt›¤› ola¤anüstü ﬂah›slarla mücadelesi s›ras›nda -burada
kahramana yard›mc› olan kiﬂiler de vard›r- ölüm ruhu ile karﬂ›laﬂ›yoruz: “Beyaz
mavi atla birlikte ihtiyar› aya¤›ndan yakalam›ﬂ. / ‹htiyar› ikisi birlikte çekiﬂtirmiﬂler. / ‹htiyar›n vücudunu yar›p / ‹ç
organlar›n› d›ﬂar›ya ç›karm›ﬂlar. / Alt›n
Ayra’y›, / Han Mergen’i nereye saklad›n?
/ Diye sormuﬂ Kara Par. / “Onlar› ben
almad›m!” demiﬂ ihtiyar. / “E¤er onlar›
sen almad›ysan kim ald›?” / “Alt›n Ayra’y› / Kara kazanda haﬂlad›m, / Han
Mergen’in ruhunu / Kara kutuya / Alt›n
bir eyer olarak koydum.” / “Temiz ruhun
nerede?” / “Çizmenin taban›nda / Yedi
kafal› alacal› bir y›lan olarak duruyor.”
/ Beyaz mavi atl› genç / Çelik k›l›c›n›
alm›ﬂ / Çizmenin taban›n› aç›p / Yedi
kafal› alacal› y›lan› d›ﬂar›ya ç›karm›ﬂ, /
Y›lan›n yedi baﬂ›n› koparm›ﬂ. / ‹htiyar›n ruhu ölmüﬂ (Radloff 1999b: 269-270).
VII. Kartaga-Mergän Destan›
...
O zaman av at›, çabucak üzerindeki
eyer ve kantarman›n al›nmas›n› ister,
bunun üzerine yerde bir defa a¤›nd›ktan
(a¤nad›ktan) sonra yalbagay kuﬂu ﬂekline girerek ak ve kara bulutlara do¤ru
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uçar ve gökte küçük bir kuﬂu yakalay›p
yere indirir. Kartaga-Mergän kuﬂu yakalar. Av at› tekrar eski ﬂekline girerek, bu
kuﬂun savaﬂ at›n›n ruhu oldu¤unu söyler, onu at›n a¤z›na koyarsan, hemen
canlan›r, der. Savaﬂ at› tekrar canland›ktan sonra kahramana baﬂ›ndan geçenleri anlat›r (Radloff 1994: 162).
Her iki at, ku¤u kar›s›n›n can›n›n
vücudunda olmad›¤›n› ve bunu nerede
bulundu¤unu bilirler. Onlar yerin alt›na
giderler. Burada dokuz deniz vard›r,
bunlar, ayr› bir deniz teﬂkil ederek bir
noktada birleﬂirler, dokuz denizin birleﬂti¤i yerde, yeryüzüne kadar yükselen bak›rdan bir kayal›k vard›r, bu kayal›¤›n
ete¤inde kara bir sand›k vard›r, ku¤u
kar›s›n›n can› iﬂte bu sand›¤›n içerisindedir. Yedi kuﬂtan ibaret olan bu can öldürülürse, ku¤u kar›s› da ölür (Radloff
1994: 174).
VIII. Er-Töﬂtük Destan›
‹lemen-Bay yakaland›¤› devden
kurtulmak için o¤lu Er-Töﬂtük’ün ruhunun yerini söyler:
....
‹lemen-Bay, “Gel de, alp o¤lum ErTöﬂtük’le, ak›ll› gelinimi vereyim,” der ve
“o¤lumun ruhu, oca¤›n taﬂ›n›n alt›ndaki
e¤ededir,” der ve dev de sevinip gider. ErTöﬂtük babas›n›n yan›na gider. Bakar ki
babas› ocakla oynuyor. Babas›n›n yan›nda oturur, ‹lemen-Bay, bir f›rsat›n› bulur, k›zg›n demirle o¤lan›n baﬂ›n› yarar.
O¤lan f›rlar d›ﬂar›, ba¤›rmaya baﬂlar.
Kar›s› bakar ki, kocas› iyice yanm›ﬂ. ‹ﬂi
anlar ve kocas›na: -”E¤er beni seviyorsan, git baban›n elindeki o e¤eyi al da
gel,” der. O¤lan gider, e¤eyi babas›ndan
ister ama, babas› bulamaz. Der ki:
“-Hani benim bir gece konaklad›¤›m, e¤ri bir kavak vard› ya, herhalde
orada unutmuﬂ olaca¤›m,” der. O¤lan atlan›p gitme¤e haz›rlan›r. Ak›ll› k›z yine
vaziyetten ﬂüphelenir: “-Bari benim
at›m Çal-kuyruk’a binip git”, der.
....
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E¤ri kava¤a gelince, at Allah’dan
dile gelir ve o¤lana ak›l verme¤e baﬂlar.
Gelirler e¤ri kava¤a, bakarlar ki dev
anas› a¤ac›n dibinde oturup duruyor.
O¤lan selam verir ve devden e¤esini ister. Dev anas›: “Ben kalkamam”, der.
At›n ö¤üdüne uyan o¤lan, deve: “Peki o
arkandaki insanlar nedir?” Diye sorar.
Dev anas› merak edip arkas›na bak›nca,
o¤lan e¤eyi al›p at›na biner ve at uçma¤a baﬂlar.
Destan›n devam›nda Er-Töﬂtük,
Çoin-Kulak denen bir ﬂeytan taraf›ndan
öldürülür ve cesedi köpeklere at›l›r. ErTöﬂtük’ün yeniden diriliﬂi ve Çoin-Kulak’›n ruhunu ele geçiriﬂi ﬂöyle anlat›l›r:
ﬁeytan Çoin-Kulak yine bir gün avda iken, ah›rda bayg›n olarak yatan (ErTöﬂtük’ün) at› Çal-Kuyruk, Er-Töﬂtük’ün
cesedini aramaya ç›kar; bakar ki ölüsünü u¤ru köpekler götürmüﬂ, yaln›zca bir
kemi¤i kalm›ﬂ. At bu kemi¤i al›p yutar.
Sonra da tükürür. Allahdan Er-Töﬂtük
dirilir. Ç›k›p gelir eve. Ama bir yanda da
Çoin-Kulak’dan korkar. Kar›s› Ak-Çenem, evin alt›nda bir kuyu kazar. Onu
içine kor. Her türlü yeme¤i ve içkiyi de
önüne y›¤ar. Akﬂam olur, Çoin-Kulak gelir. Uykuya dalar. Er-Töﬂtük bir biz al›p
beﬂikte yatan o¤lana dürter, o¤lan feryat
edince, ﬂeytan babas› da uyan›r. Niye bu
çocuk a¤lar, der. Dev, Ak-Çenem’e: “AlTaik› adl› yerde, bir alt›n p›nar, bu alt›n
p›narda sar› bir bal›k ve bu bal›¤›n karn›nda gümüﬂ bir sand›k, gümüﬂ sand›¤›n içinde de k›rk kuﬂ vard›r. Benim ruhum, iﬂte bu k›rk kuﬂun ruhudur” der.
Ak-Çenem sabahleyin bunu hemen ErTöﬂtük’e söyler. Er-Töﬂtük de gidip k›rk
kuﬂun baﬂ›n› kopar›r. Dev Çoin-Kulak
ölür. Ölür ama bu defa da iki ayl›k o¤lu
hücuma geçer. Neyse onu da öldürürler
(Ögel 1993: 542-547).
IXa. Seyfülmüluk Hikâyesi
Hikâyede Bediülcamal, bir dev taraf›ndan ‹sfid ülkesi denen bir yere götürülür ve orada hapsedilir. ﬁehzade
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Seyfülmüluk onun arkas›ndan gider ve
k›z› bulur. Bu belal› yerden kurtulmak
için çare ararlar. Bediülcemal devle aras›nda geçen bir konuﬂmay› ﬁehzadeye
ﬂöyle anlat›r:
–Bir gün devden bu memleketin ad›
nedir diye sordum, o da bana:
–‹sfidbaﬂ ülkesi derler, diye cevap
verdi.
–Burdan insanlar ülkesine kaç ayl›k yol gitmek gerekir deyince:
–Bize iki ayl›k yoldur amma, insanlar oraya gidemezler, dedi.
–Tekrar sordum:
–Periler mi çok yaﬂar insanlar m›?
Dev de:
–Periler çok yaﬂarlar, dedi. Ben:
–Senin yaﬂ›n ne kadard›r, diye sordum, o da:
–Yedi yüz yaﬂ›nday›m, dedi. Tekrar
ona:
–Senin can›n nerededir, nerede saklars›n ki bu kadar uzundur, deyince k›zd›, kalkt› ve bana:
–Sen benim can›mdan ne istersin,
nerede olursa olsun, dedi. Ben ona:
–Sen beni evimden, ailemden ay›rd›n, boﬂ yere azarlamaya ne hakk›n var
deyip a¤lad›m.
Bunun üzerine peri padiﬂah›n›n o¤lu piﬂman oldu ve:
–Do¤ru söyledin, seni boﬂ yere azarlad›m. Benim senden gizli bir iﬂim olmaz, hem senin elin benim can›ma eriﬂmez. Benim can›m bir s›rça tabut içindedir. O tabut da denizin dibindedir. Süleyman Peygamberin yüzü¤ünü denize
gösterirlerse ve: “Tabutu göster” derlerse
tabut görünür, fakat böyle bir ﬂey de
mümkün de¤ildir, der.
Seyfülmüluk bu haberi duyunca heyecanlan›r, biraz düﬂünür, sonra baﬂ›n›
kald›r›r ve k›za:
–O dedi¤in Süleyman Peygamberin
yüzü¤ü bendedir, ﬂimdi deneyelim bakal›m söyledikleri do¤ru mudur, der.
‹kisi birlikte kalk›p deniz kenar›na
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gelirler, yüzü¤ü denize do¤ru tutarlar,
bir s›rça sand›k su yüzüne ç›kar. Sand›¤›
köﬂke getirirler, a¤z›n› açarlar, içinden
bir güvercin ç›kar. ﬁehzade derhal güvercinin baﬂ›n› keser ve köﬂkten d›ﬂar› atar.
Bunun üzerine ans›z›n bir toz duman›
ç›kar, havadan kan ya¤ar, arkas›ndan
büyük bir ceset yere düﬂer. ﬁehzade ve
k›z bunun cinler padiﬂah›n›n o¤lu oldu¤una sevinirler, yol haz›rl›¤›n› görerek
bir sal haz›rlay›p ona binerler ve denize
aç›l›rlar, uzun bir zaman denizde yol
al›rlar (Seyido¤lu-Yavuz 1990: 90-91).
IXb. Seyfelmölik
...
–Ey dostum, sen ölsen ben kendi baﬂ›ma denizin dibinde ne yapar›m? Der
Melike.
Dev söyler:
–Yok, yok, ben ebediyen ölmem, yaﬂlansam da ölmem. Benim can›m çok
uzakta durur, onu kimse de alamaz.
–Ey dostum, senin can›n nerededir?
Ben yaln›z kal›rsam ne yapar›m diye
kayg›lanarak yaﬂar›m.
–Tamam, kimseye söylemedi¤im s›rr›m› sana söylerim. Benim can›m pek
uzaktaki bir denizin dibinde. Orada büyük bir sand›k, sand›¤›n içinde de küçük
bir sand›k var. Küçük sand›¤›n içinde
güvercin var. O güvercini kimse tutamaz.
E¤er onu tutup boynunu k›rsalar o s›rada benim can›m ç›kar. Ben dünyada yaﬂamam ölürüm. O büyük sand›¤› deniz
bal›¤› yaln›zca çekip ç›kar›labilir. O bal›¤› bu iﬂ için görevlendiren kiﬂinin Süleyman Peygamberin yüzü¤ünü takmas› gerekir. Bal›k o yüzü¤ü takan kiﬂiyi dinler.
Öyle insan dünyada yok. Süleyman Peygamberin yüzü¤ü bir tane. O bir padiﬂah›n elindedir. Onun ne iﬂe yarad›¤›n› da
kimse bilmiyor. Öyle olunca kimse de beni öldüremez, der.
Melike’ye yaln›z bu gerekiyormuﬂ.
Bundan sonra dev uykuya yatar. Ertesi
gün yine kendi iﬂine gider.
Dev gidince Seyfelmölik yine gelir.
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K›z›n kollar›n› çözer. Melike a¤lar gözyaﬂlar› döker.
–Ey Seyfelmölik, nas›l konuﬂsak da
bizim iﬂimiz olmayacak. Bu dev ebediyen
yaﬂarm›ﬂ. Onun denizin dibindeki can›n›
almak için Süleyman Peygamberin yüzü¤ünü bulmak gerekiyormuﬂ. Yaln›zca o
kiﬂiye deniz bal›¤› yard›ma gelirmiﬂ, denizin dibinden sand›¤› çekip ç›kar›rm›ﬂ,
der.
–Melike yüzük benim elimde, der
Seyfelmölik. ‹ﬂte ﬂimdi sen rahatça denizin dibinden ç›kars›n.
‹kisi de pek k›van›rlar. Ama ﬂimdi
Melike nas›l yapmas› gerekti¤ini düﬂünüp söyler. En önce yüzü¤ün tak›ld›¤› eli
suya sokup bükmek gerek. Ondan sonra
bal›k yüzüp gelir. Bal›k büyük sand›¤›
çekip getirir. Büyük sand›¤› açt›ktan
sonra küçük sand›¤› açmak, onu pek
dikkatle aç›p güvercinin boynunu koparmak gerek. O zaman dev ölecek, der Melike.
Dolay›s›yla Seyfelmölik kendi baﬂmaklar›n› al›p ç›k›p gider. Önceki ihtiyar›n yan›na gelir. Onunla denizin k›y›s›na
gidip bal›¤› ç›kar›rlar. Bal›k bunlar›n
verdi¤i görevi yapar, büyük sand›¤› çekip
getirir. ‹çindeki küçük sand›¤› aç›p güvercinin boynunu kesip atarlar. O s›rada
gök gürlemesi ve yer sars›nt›s› sesleri iﬂitilir. Gökyüzünden baﬂ› kesilen dev gelip
düﬂer. Deniz dibine düﬂüp yok olur. Bütün denizin üzeri k›pk›rm›z› kan ile dolar (Ehmetova 1984, Atnur 2002’den:
197-206).
Xa. Ateﬂkâr O¤lan Masal›
Elaz›¤’dan derlenen Ateﬂkâr O¤lan
masal›nda, masal kahraman›n›n evlenece¤i k›z› kaç›ran Ateﬂkâr O¤lan, kaç›rd›¤› k›z› bir kaleye kapat›r. K›z›n sevgilisi
de peﬂinden gelir. Ateﬂkâr O¤lan ile k›z
aras›nda ﬂöyle bir diyalog geçer:
“... Burada bir insan kokusu var,
kim geldi?
–Keﬂke bir insan olsayd› burada,
sen ava, kuﬂa gidiyorsun. Benim bu ka-
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lede can›m s›k›l›yor. Keﬂke bir insan olsayd› da ben eyleneydim. Bar› sen s›rr›n›
söyle, senin ölümün nereden, hiç olmazsa akl›ma geldikçe a¤lar›m. Ben seni eskidenberi çok severim.
Ateﬂkâr O¤lan da kurnaz, tamam›n› söylemiyor, diyor ki:
-Benim s›rr›m kap›dad›r, kap›ya
ateﬂi sald›n m› ben neredeysem orada
ateﬂ al›r ölürüm.
Ateﬂkâr O¤lan gidince k›z kap›y›
ateﬂliyor, “a¤am yand›, kap›m yand›,
a¤am yand› kap›m yand›” diye a¤l›yor.
Ateﬂkâr O¤lan geri geliyor, diyor ki:
–Boﬂuna a¤l›yorsun, o de¤ildi.
–Ya neydi?
–Kap›n›n arkas›ndaki süpürgeyi
ateﬂlersen ben yanar›m. Benim s›rr›m
odur.
K›z hemen süpürgeyi yak›yor, “a¤am
yand›, süpürgem yand›” diye ba¤›rmaya
baﬂl›yor. Ateﬂkâr O¤lan diyor ki:
–Kar›, kar› sen bana a¤l›yorsun, bari tamam›n› söyleyeyim ama sak›n bunu
yapm›yas›n. Bizim dolapta bir çift at nal› vard›r. O at nal›n›n bir tekini suya
atars›n, bir bal›k ç›kar, o bal›¤›n karn›n›
yarars›n, bir kutu ç›kar. O kutudan da
bir çift ufak serçe ç›kar. O kuﬂun boynunu çektin mi benim de boynum neredeysem çekilir at›l›r. O nal›n tekini de suya
att›n m› benim at›m›n kardeﬂi sudan ç›kar (Günay 1975: 304-305).
Xb. Ateﬂi Mercimek Masal›
Ateﬂkâr O¤lan masal›n›n bir benzeri olan Ateﬂi Mercimek adl› masalda da
ölüm ruhunun ortaya ç›kar›lmas› ﬂöyle
anlat›l›r:
....
Daha sonra k›z buna (Ateﬂi Mercimek) sormuﬂ:
–Senin can›n nerede?
–ﬁu süpürgede benim can›m.
Sonra k›z o süpürgeyi süslemiﬂ, ne
etmiﬂ. O alay etmeye baﬂlam›ﬂ. K›z demiﬂ ki:
–Niye gülüyorsun, yoksa beni kan-
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d›rd›n m›? Ciddi söylüyorum, bir ﬂey etmiyece¤im, senin can›n nerde?
–Kap›n›n önündeki taﬂ›n alt›nda üç
tane güvercin vard›r. O güvercinler benim can›md›r.
Bu gidince o¤lanla k›z taﬂ› kald›rm›ﬂlar, üç güvercini yakalay›p birini öldürmüﬂler. Adam yar› hasta eve gelince
demiﬂ ki:
–Bana bir ﬂey oldu, herhalde can›mla oynad›n›z.
–Yok yok, hiçbir ﬂey olmad›.
Sonra o¤lan birini daha öldürmüﬂ.
Üçüncüyü de öldürünce Ateﬂi Mercimek
de ölmüﬂ. O¤lan da k›z› alm›ﬂ gelmiﬂ.
Çifte davul, çifte zurna dü¤ün yapm›ﬂlar (Sakao¤lu 1999: 295).
XI. Murad›na Ermeyen (Nail Olmayan) Dilber Masallar›
Bilge Seyido¤lu’nun Erzurum Masallar› adl› kitab›nda “Murad›na Ermeyen (Nail Olmayan) Dilber ad›yla üç masal bulunmaktad›r.
Birinci masalda, gülünce yüzünde
güller açan; y›kan›nca suyu alt›n kesilen; a¤lay›nca gözlerinden inci mercan
saç›lan prensesin ruhu parma¤›ndaki
yüzüktedir (Seyido¤lu 1975: 277-280).
‹kinci masalda, sesi çok güzel olan;
bast›¤› yerler çimenlerle bezenen; y›kand›¤› su alt›n kesilen; gülünce yanaklar›nda güller açan; a¤lad›¤›nda gözlerinden inciler dökülen öksüz k›z›n ruhu padiﬂah o¤lunun aslan›n boynunda bir mavi boncuk ﬂeklindedir (Seyido¤lu 1975:
281-284).
Üçüncü masalda (Murad›na Nail
Olmayan Dilber), gülünce yanaklar›nda
güller açan; bast›¤› yerlerde çimenler biten; y›kand›¤› su alt›n kesilen fakir kad›n›n k›z›n›n ruhu, bile¤ine do¤du¤unda
derviﬂler taraf›ndan tak›lan bileziktedir
(Seyido¤lu 1975: 285-290).
Saim Sakao¤lu’nun GümüﬂhaneBayburt Masallar› adl› eserinde de “Murad›na Nail Olmayan Dilber” ad›yla bir
masal bulunmaktad›r. Bu masalda, fakir

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 66

bir kad›n›n güldükçe yüzünde güller
açan; a¤lad›kça gözünden mercanlar dökülen; y›kand›¤› su alt›n kesilen k›z›n›n
ruhu kolundaki paz›bendindedir (Sakao¤lu 2002: 440-444).
Muhsine Helimo¤lu Yavuz’un Masallar ve E¤itsel ‹ﬂlevleri adl› kitab›nda
Afyon-Çay’dan derlenmiﬂ “Murad›na
Eremeyen Dilber” masal›nda da fakir
kad›n›n k›z›n›n ruhu kolundaki bileziktedir (Yavuz 2002: 439-443).
XII. Dev Oolu Kurtaarer Padiﬂah›n K›z›n›
Gagauzlardan derlenen Tepegöz
masal›nda ölüm ruhu ﬂu ﬂekilde geçmektedir:
....
ﬁindi geler evê kendi tepägöz, iyer
mancalar› içer bir f›ç› su. Sora h›zlanêr
k›z›n üstünä. K›z büük seslän baarêêr:
-Dur yaklaﬂma bana!
-Niçin! –sorêr tepägöz.
K›z annadêr, ani bobas› ölmüﬂ da
bu üzerä o pek derin kah›rda, k›rk gün
lääz›m yas tutsun. Tepägöz kay›l olmuﬂ
beklemää k›rk gün da sora evlenmää k›za. Yatêr dinnenmää tepägöz. K›z sorêr
ona:
-Nedir senin t›ls›m›n?
Tepägöz söleer:
-Tä bu direk.
Sabaalen tepägöz gider avlanmaa,
da dev oolu geler g›za da onnar ikisi donadêrler türlü gözäl iﬂlärlän evin direeni.
Çocuk üüreder k›z›, taa ne yaps›n:
-Tepägöz geldiynän evä, sän oynayas›n bu dirään dolayan›nda da deyäsin: “Tepägözçüün t›ls›m›”.
Avﬂam olêer, tepägöz geler evä. K›z
oynarm›ﬂ dirään dolay yan›nda da deyärmiﬂ: “Tepägözçüün t›ls›m›!”. Tepägöz
sa gülmeer. K›z baﬂlêêr aalamaa. O zaman tepägöz güler. K›z deer ona: “Ne gülersin?”, da urêr kendisini erä. Tepägöz
söleer k›za:
-Kar›, deersin, saç› uzun, ama akl›
k›sa!
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Tepägözün t›ls›m› ne zaman olur direktä?
-Sölesänä da bän bileyim.
Tepägöz söleer:
-Benim t›ls›m›m bu evin süpürgesi.
Açan tepägöz gider daaya, çocuk genä
geler k›za da üüreder onu:
-Donadas›n süpürgäyi türlü parçalarlan.
K›z haz›rlêêr bir öküz imää tepägözä hem bir f›ç› su, sora donadêr süpürgäyi. Açan da geler tepägöz daadan, k›z
alêr süpürgeyi, ç›kêr karﬂ› tepägözä. Hemoynêêr hem dêêr: “Tepägözçüün t›ls›m›!”.
Tepägöz sa güler da deer:
-Kar›, deersin, akl› k›sa, ama saç›
uzun. Tepägözün t›ls›m› olur mu evin dirää, yaki (veya) süpürgä. Benim t›ls›m›n
faydas› yoktur sana. Söyleycäm. Pek y›rakta var bir Kaaz daas›, daay›n içindä
var bir göl, orada üzer üç ördek. ‹leri gider bir erkek ördäk. O ördään kat›s›nda
var bir oka taﬂ›. O taﬂ›n içindä var üç sinek. Onnar benim t›ls›m›m.
Açan Dev Oolu iﬂider bunu, gider
Kaz daas›na, bulêr gölü da urêr ilerki
ördää, yarêr onu, ç›karêr kat›s›n› da k›rêr o oka taﬂ›n›. Ç›karêr üç sinek, birisinin baﬂ›n› koparêr ikisini da koyêr ﬂiﬂä
içinä. Tepägöz da hastalanêr. Dev Oolu
geler, k›z› da beklärmiﬂ onu. Dev Oolu
deer:
-Sän da gör, bän nas›l öldürecäm tepägözü.
Tepägöz yar› yola geler, çocuk koparêr ikinci sinään kafas›n›. Tepägöz da
öler, y›k›lêr erä.
Dev Oolu alêr Dünnää Gözeli k›z›,
da gelerlär onnar çocuun evinä. Dev
adam› beklärmiﬂ çocuu da deer ona:
-Sän ﬂindään sora, halizdän (gerçekten) dev adam›n oolu, utand›rmad›n
beni. ‹slää, ani geldin da bölä gözäl k›z›
getirdin. ﬁindän sora bendän fayda olmaycêk, yaﬂay›n, bana da bir parça ekmek verin (Özkan 1999: 306-307).
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XIII. Vilâyetnâme-i Abdal Musa
Abdal Musa Sultan namaz vaktinde dur›geldi; gördü ki bir kara canavar
yer kazup ça¤›r›r. Kara Abdal’a buyurdu: “Baltan› bile...”. Kara canavar› gösterdi. “Eyle kim se¤irt, Teke be¤inin ruhudur, ol bâba yetiﬂtirmeyelüm” didi.
Kara Abdal dahi ko¤arak ol canavar› yetiﬂüb depeledi. (Tam o s›rada Teke be¤i
Antalya’ya giderken yolda at›n›n aya¤›
sürçer ve tepe üstü yuvarlanarak ölür)
(Ocak 1992: 111).
NOTLAR
1. “Arkaik kahramanl›k destan›” terimi ile daha ziyade Altay bölgesi destanlar› kastedilmektedir.
Bu destanlarda kahramanlar, d›ﬂ görünüﬂ itibariyle
ola¤anüstü heybetli ve güçlü tasvir edilmelerine
ra¤men maksatlar›na ulaﬂmak için kuvvet ve cesaretleri yerine, çok özel ve gizli bilgileri kullan›rlar.
Mücadele ettikleri kahramanlar, tanr›lar (Erlik) veya bir ölçüde bunlarla iliﬂkide olan kiﬂiler ve ola¤anüstü güçlere sahip yarat›klard›r. Düﬂmanla savaﬂta, genelde at veya insan ﬂeklinde tecessüm etmiﬂ
bir ruhun (eezi/iye) bilgilerine müracaat ederek hile
ve sihre baﬂvururlar. Olaylar üç boyutlu bir dünya
anlay›ﬂ› çerçevesinde cereyan eder. Bu özelliklerinden dolay› mitle klasik epos aras›nda bir baﬂka ifade ile mitten destana geçiﬂte bir tür olarak karﬂ›m›za ç›karlar. Bu tür eserlere, Rus bilginlerinden oluﬂan çok say›da bilim adam› “Bahad›rl›k Masallar›”
ad›n› verirler (Aça 2000:11-22; Bekki 2002:569-579).
2. Arap edebiyat›nda X. Yüzy›lda ortaya ç›kan
Ferec Ba’de’ﬂ-ﬁiddeler XIII. Yüzy›lda Farsça’ya tercüme edilmiﬂ, XV. Yüzy›ldan itibaren de Türk edebiyat›nda görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Seyido¤lu 1990:
11).
3. tin: Ruh; Birtak›m fizik ötesi kurucular›n›n,
gerçe¤i ve evreni aç›klamak için her ﬂeyin özü, temeli veya yap›c›s› olarak benimsedikleri madde d›ﬂ›
varl›k (Türkçe Sözlük 1988: 1476); Varl›¤›n büyüme
ve nefes alma gibi hayat tezahürü t›n sözüyle ifade
edilir. T›n yaln›z insan ve hayvanlarda de¤il, neﬂvünema kabiliyeti olan bütün cisimlerde (nebatlarda)
de vard›r (Anohin 1924, ‹nan 1998’den 421).
4. süne: Sadece insan ve hayvanlarda bulunan
cana Altay Türkleri süne der. Süne insan hayatta
iken de vücudundan ayr›l›p da¤larda, bozk›rlarda
dolaﬂabilir. Can›n di¤er bir nevi vard›r ki buna yula
denir. Yula insan veya hayvan›n eﬂidir (Anohin
1924, ‹nan 1998’den 421).
5. öz: Bir nesnenin en iyi k›sm›, içi, ilik, öz,
esas›, ortada olan, tamamen özgün olan (Roux
1999:114).
6. Alt› cilt olarak yay›mlanan eserin Masal,
Balad, Mit, Ortaça¤ Hikayeleri, Latife Kitaplar› ve
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Yerel Efsanelerdeki Anlat› Elementlerinin Bir S›n›flamas›” ﬂeklindeki alt baﬂl›¤›ndan da anlaﬂ›laca¤›
üzere, Motif-Indeks anlat› elementi veya motif olarak belirlenen unsurlar›n tespitine yönelik çal›ﬂmalarda baﬂ vurulan en önemli kaynakt›r.
7. Sekiz olmal› çünkü Temir-Bökö, Temir-Sa¤›ﬂ, Celbis-Sokor ve Ceeken-Küren atlar›yla birlikte
öldürülmektedirler.
8. Metinde böyle geçmesine ra¤men burada
kastedilen Ateﬂkâr O¤lan’›n at›n›n ruhu olmal›d›r.
Çünkü kahraman ile at›n›n hayat› birbirine ba¤l›d›r. Biri olmadan di¤eri olmaz.
9. Bu dizeleri Naciye Y›ld›z; “Manas’›n ç›m›n
(sinek) gibi can› gitti, diyor, / Hakiki evine gitti diyor” (1995: 649); ﬂeklinde Tuncer Gülensoy ise; “Manas’›n sinek gibi can› gitti, / gerçek evine gitti,”
(2002: 139), olarak aktarm›ﬂlard›r.
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