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ÖZET
Altay destanlar›n›n karakteristik motifi olan “Tas, Tastarakay” ile Anadolu Türk masallar›n›n ünlü tipi “Kelo¤lan” ayn› kökten gelmektedir. Altaylardan Balkanlara, bütün Türk dünyas›nda tan›nan karakter,Türk kültürüne has önemli motiflerden biridir. Türkün dünya görüﬂüne göre kellik, köseli¤in z›dd›d›r ve
Tanr› kutunu sembolize eder. Tanr› taraf›ndan yeryüzünü yönetmekle görevlendirildi¤ine inanan Türk hakan›, zaman zaman k›l›k de¤iﬂtirerek halk içinde gezer; hak düzene uymayanlar›, kötüleri bu ﬂekilde tespit
ettikten sonra, cezaland›r›r. Türk devlet yönetiminin temelini oluﬂturan bu sistem, kültürümüzün bütün
ürünlerinde karakterize edilmiﬂtir. Gerek Altay destanlar›nda, gerekse Anadolu halk masallar›nda s›kça görülen Tastarakay-Kelo¤lan, zeki, muktedir, insanlar taraf›ndan öldürülemeyen, dürüst, kötülere karﬂ› ac›mas›z, uykucu, uyuz kel görünüﬂlü, komik, zay›f, c›l›z, kel atl›, vb. özelliklere sahiptirler. Yaln›z Altay destanlar›nda asl›na dönerek kutlu han olan Tastarakay, Anadolu masallar›nda bazen kutlu han olur; bazen de
gelene¤in bozulmas› sebebiyle Kelo¤lan olarak kal›r. Türk kültürünün iyi tahlil edilebilmesi ve mitolojimizin
sa¤lam temellere oturabilmesi için Türk dünyas›nda mukayeseli çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmelidir.
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ABSTRACT
Tas,Tastarakay, the characteristic motive of Altaic epics and Kelo¤lan (the bald boy), the famous character of Anatolian Turkish folktale comes from the same root. From Altais to Balkans, the character wellknown in the whole Turkic world, is one of the most important motives of Turkish culture. The baldness, depending on the Turkish aspect, is the opposite of beardness and sembolizes the holiness of God. The Turkish
hakan (emperor), believing he has a mission to rule the world that was given by God, sometimes disguises
and travels through the country; after exploring the bad ones this way, he punishes them. The system which
takes the basic place in ruling the state can be seen in all the products Turkish culture. Taskaray-Kelo¤lan
who can often be seen either in Altaistic epics or Anatolian folk tale are clever, successful, honest, bald, cruel
to the bad, funny and thin. They also cannot be killed by mortals. Only in Altaistic epics, Tastarakay turns
back to his roots and becomes the holy emperor... In Anatolian folk tale he sometimes becomes the holy emperor and sometimes remain as Kelo¤lan because of the destruction of the tradition. To analyze Turkish culture well and to establish our mitology on a strong foundation, comparative studies in the Turkic world should be taken seriously.
Key Words
Tastarakay, Kelo¤lan(the bald boy), beardness, to disguise, Dede Korkut Stories, Köro¤lu Epos, Bams›
Beyrek, Bozo¤lan, Aﬂ›k Garip, the fake Kelo¤lan, the real Kelo¤lan.

Kelo¤lan, bütün Türk dünyas›nda
ve kültürümüzün bütün katmanlar›nda
yayg›n, millî bir motiftir. Motifle ilgili
olarak en geniﬂ araﬂt›rmay› Bahaeddin
Ögel yapm›ﬂt›r (1995:77-82). Türk Mitolojisi II adl› eserinde, Türklerde kel, kel-

lik anlay›ﬂ›, kelli¤in çeﬂitleri, daz, kel atlar, mitolojik baz› Kelo¤lan motifleri vs.
hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler vermiﬂtir. Ayr›ca I. Uluslararas› Türk Folklor Kongresi’nde sundu¤u tebli¤inde (1976:265268), Türk dünyas›ndan çeﬂitli örnekler
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vererek, baz› folklorcular›n iddia etti¤inin aksine (Alangu, 1983:330-343; Boratav, 1984:85) - millî bir motif oldu¤unu
ispata çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bütün Türk dünyas›nda daz, dazlak, kavlak, keçel, taﬂﬂa, tas, tas-kul, keçeli, keçel, taz keçel, Keçel Yelgen, Keçel
Mehmet vb. (Ögel,1995:77-82; Köksal,
1991:241-254) adlar verilen motif, Altay
destanlar›nda “Tas”, “Tastarakay” (Ergun, 1998: 222, 224, 232; Dilek, 2002:56,
264, 271, 272, vs.), Anadolu co¤rafyas›nda Kelo¤lan ad›yla tan›nmaktad›r.
Türk kültür dairesi içinde yer alan
‹ran’da “keçel”, Gürcüler aras›nda “kel
kafal› kaz çoban›” biçiminde; ayr›ca
Azerbaycan’da Keçel Memed, Keçel Ye¤en, Keçel Hamza ﬂekilleri yaﬂamaktad›r (Bagriya ve Zeynall› 1935 ve Sad›k
Hidâyet, 1310’dan aktaran Alangu,
1983: 332).
Bizim bu makaleyi haz›rlamaktaki
amac›m›z, Kelo¤lan’›n Türk mal› oldu¤unu tekrar kan›tlamak de¤il, dünya görüﬂümüzde de¤iﬂen yerini gözler önüne
sermektir.
Türk dünya görüﬂüne göre kellik,
Tanr› kutunu sembolize etmektedir. Eski Türk düﬂüncesine göre Tanr›, her ﬂeyi
yoktan var etmiﬂtir. Onun bulundu¤u
yerde hiçbir ﬂey yoktur. Geñ yerdir.1
Çünkü onun hiçbir ﬂeye ihtiyac› yoktur.
Tanr›’n›n dünya nizam›n› sa¤lamas› için
gönderdi¤i Türk hakanlar› da geldikleri
kutlu yerden izler taﬂ›rlar. Kellik bu izlerden biridir. O¤uz Ka¤an Destan›’n›n
daha baﬂ›nda ifade edilen “Gün do¤usu,
geñ yerden kopan O¤uz” sözü, bu düﬂüncemizi aç›kça do¤rulamaktad›r (Ögel,
1976:37).
Dünya nizam›n› sa¤lamakla görevlendirilen Türk hakanlar›, hak düzene
uymayan bir durumla karﬂ›laﬂt›klar›nda
Tanr› vergisi kutlu özelliklerini kullan›r-
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lar. K›l›k de¤iﬂtirirler; tebdil-i mekân gezerler; Kelo¤lan-Tastarakay olurlar. Toplum içinde hata yapanlar› bu ﬂekilde
tespit ettikten sonra, suçlular› cezaland›r›r ve tekrar eski hâllerine geri dönerler.
Kültürümüzün bu özelli¤i, masal tipimizde oldu¤u gibi, destanc›l›k gelene¤imizin de de¤iﬂmeyen motifi olmuﬂtur.
Tanr› kut verdi¤i için yeryüzünü yöneten Türk hakan›, Altay destanlar›nda
“altm›ﬂ ka¤an›n a¤abeyi”, “yetmiﬂ ka¤an›n a¤abeyi”dir (Dilek, 2002:41, 43; Ergun, 1998:203). Zaman zaman Tastarakay- Kelo¤lan k›l›¤›na girerek yeryüzündeki ve gök katlar›ndaki ka¤anlar› denetler; halka zulmedenleri cezaland›r›r;
yerlerine adaletli ka¤anlar› atar (Dilek,
2002:50-57; Ergun, 1998:214). Bazen yer
alt›na inerek, kutlu insanlar› kaç›ran
“Erlik-ﬁeytan-kötü ruh”la mücadele
eder; kutlu kiﬂileri kurtararak yeryüzüne ç›kar›r; Erlik’i yerin yedi-dokuz kat
alt›na göndererek hak etti¤i cezay› verir
(Dilek, 2002:140, 166; Ergun, 1998:213).
Bütün ka¤anlar›n üzerinde yarat›lm›ﬂ
kutlu ka¤an ve kendisi gibi bu iﬂ için kel
olan at›, vazifesini tamamlad›ktan sonra, tekrar eski hâline geri döner.
Altay’daki kutlu hanlar›n kahramanl›klar›n› anlatan destanlar›n en fazla ilgi çeken ve en komik olan bölümü,
han›n Tastarakay olduktan sonraki maceralar›n›n anlat›ld›¤› bölümdür. O bölümde anlat›lanlar ile masal kahraman›m›z Kelo¤lan aras›nda çok büyük benzerlikler vard›r. Bu benzerlikleri ﬂöyle
s›ralayabiliriz:
a) ‹kisinin de sadece yaﬂl› anne-babas› veya annesi vard›r. Yaln›z, Tastarakay’›n ailesi kutlu yarat›lm›ﬂ han soyudur. Kelo¤lan’›n ailesi ilk bak›ﬂta gariband›r. Kutlu oldu¤u sonradan anlaﬂ›l›r.
b) ‹kisi de kutlu yarat›lm›ﬂ han k›z›
ile evlenir.
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c) Kötü, güçsüz görünmelerine ra¤men, en zor engelleri aﬂarlar. Engelleri
ﬂöyle s›ralayabiliriz: Kötü kiﬂilerle mücadele (köse, dev, kötü yarat›l›ﬂl› hakan,
Erlik, vs.); üç âlemde seyahat (Kuyudan,
a¤aç kökünden, denizden, yol ayr›m›ndan vs. inilen ç›k›lan yer alt› ve yer üstü
âlemi.)
d) Kelo¤lan ile Tastarakay, karakter olarak birbirine çok benzer. ‹kisi de
kutlu yarat›l›ﬂl›d›r. Ak›ll›, zeki, sevimli,
muktedir, dürüst, kötülere karﬂ› ac›mas›z, vs.
e) ‹kisi de uykucudur. Tastarakay,
bazen, belki alt› ay boyunca uyur. Kelo¤lan’›n annesi, o¤lunun tembelli¤inden ve
uykuculu¤undan yak›n›r.
f) D›ﬂ görünüﬂleri birbirine çok benzer. Yamal›, y›rt›k k›yafetli, baﬂ› kepekli,
burnu sümüklü, uyuz, kel görünüﬂlü,
güçsüz, takatsiz, komik bir hâldedirler.
g) Kutlu yarat›l›ﬂl› olduklar›, ancak
iyi yarat›l›ﬂl› insanlar taraf›ndan anlaﬂ›labilir.
h) ‹kisinin de uyuz kel görünüﬂlü
at› vard›r ve onlara can yoldaﬂ›d›r. (Sahibi gibi kutlu yarat›l›ﬂl› bu atlar, gerekti¤inde ak›l verir, konuﬂur, korur. Ait olduklar› hanla, do¤umlar›na sebep olan
obje ayn›d›r: Elma. Dikey düzlemde yarat›ld›¤›na inand›¤›m›z üç âlemde birlikte seyahat ederler.
i) ‹kisi de kötüleri cezaland›r›rlar,
iyileri mükâfatland›r›rlar. Bazen ceza,
ölüm de olabilir.
j) ‹kisi de hakan üstü özelliklere sahiptir. Hiçbir yarat›lm›ﬂ onlar› öldüremez. Onlar Tanr› taraf›ndan yeryüzünü
nizama sokmakla görevlendirilerek gönderilirler. Vazifeleri bitince tekrar Tanr›’n›n emriyle ve kutlu objeler vas›tas›yla cennete götürülürler.
k) Sazl› sözlü, zekâ yar›ﬂt›r›c› deyiﬂmelere ve spor müsabakalar›na kat›l›r-
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lar ve hepsinde mutlaka muvaffak olurlar.
Altay destanlar›ndaki Tastarakay
ile Kelo¤lan aras›nda tek fark vard›r:
Tastarakay tekrar eski hâline döner,
kutlu yarat›l›ﬂl› han olur. Kelo¤lan ise
baz› masallarda ayn› ﬂekilde kalarak
kutlu han olur. Bu kadar ortak yönü
olan iki kahraman, acaba niçin bu noktada ayr›lm›ﬂlard›r? Anadolu’da anlat›lan Kelo¤lan masallar›, acaba eski dönemlerde, ayn› ﬂekilde anlat›lan destanlar›n birer parças› m› idiler? ﬁimdi bunlara cevap aramaya çal›ﬂaca¤›z.
Büyük devletler ve imparatorluklar
kurmuﬂ Anadolu Türklü¤ü, mitolojik
destan gelene¤i dönemini çoktan aﬂm›ﬂt›r. Gök Tanr› inanç gelene¤inden getirdi¤imiz motiflerle örülü bu destanlar, ‹slâm kültürünün de etkisiyle silinip gitmiﬂlerdir. Dede Korkut Hikâyeleri Türk
destanc›l›k gelene¤i aç›s›ndan, iﬂte o dönemde, sel alt›nda kalm›ﬂ bozk›rda, can
çekiﬂen son a¤açlar›n tepeleri gibidirler.
Zamanla onlar da, bu bask›ya dayanamam›ﬂ, birer birer haf›zalar› terk etmiﬂlerdir. En ilginç, en komik yeri olan ve
kültür kotlar›m›zda kut timsali olan Kelo¤lan-Tastarakay bölümü ise yaﬂamaya
devam etmiﬂtir. Çocuklar› e¤lendirmek
için anlat›lan bu maceralar, zamanla,
masallar içinde farkl› bir tür olarak yerlerini alm›ﬂlar; hem öksüz hem de yetim
misali günümüze kadar gelmiﬂlerdir.
‹slâmiyetten sonra oluﬂan Türk
kültürü, Gök Tanr› inanç sistemiyle
örülmüﬂ destanlar›n yerine, ‹slâmî inanc› yans›tan Hamzanâmeler, Battalnâmeler, Gazâvatnâmeler, Hz. Ali Cenknâmeleri’yle yo¤rulmuﬂtur. Tastarakay’›n vazifesini de H›z›r ile erenler ve gaziler
üstlenmiﬂlerdir.
Kutlu hanlar›n Tastarakay olmas›
motifi, ‹slâmî eserlerdeki kahramanla-
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r›n don de¤iﬂtirmesi ile yaﬂamaya devam etmiﬂtir. Aslan, güvercin, geyik vs.
donuna giren alperenler Tastarakay’›n
vazifesini devralm›ﬂlard›r.
Bütün Türk dünyas›nda yayg›n olarak anlat›lan ve belki de en genç destanlar›m›zdan olan Köro¤lu’nun, Anadolu’da anlat›lan kollar›nda gördü¤ümüz,
Kelo¤lan’›n dâhil oldu¤u bölümler bu
düﬂüncemizi destekleyen en büyük dayanaklardan biridir.
Köro¤lu’nun
Paris
(Boratav,
1984:65), Huluflu (Boratav, 1984:46) rivayetlerinde Kiçel Hamza; Tobol rivayetinde Kezel (Boratav, 1984:83), Maraﬂ rivayetinde Kelo¤lan ve Yekçeﬂim (Boratav, 1984: 85) ad›yla karﬂ›m›za ç›kar. Köro¤lu Destan›’nda gördü¤ümüz Kelo¤lan’›n, Altay destanlar›ndaki Tastarakay
ile görev bak›m›ndan hiçbir fark› yoktur.
Fakat, art›k ayr› bir kahraman olarak
destanlarda yerini alm›ﬂt›r.
Erzurum, Âﬂ›k Battal anlatmas›,
Silistre-Hasan Paﬂa Kolunda, Köro¤lu’nun karﬂ›s›na ç›kan Kelo¤lan, hilede
ve civanmertlikte Köro¤lu’nu bast›r›r.
Silistre’de Hasan Paﬂan›n k›z›n› almak
için K›r-At’› kaç›r›r. Fakat ilk f›rsatta
Köro¤lu’na K›r-At’› kurtarma imkânlar›n› haz›rlar. Sonunda, vadetti¤i gibi K›rAt’›n dizginini Köro¤lu’nun eline verir.
Hatta baz› rivayetlerde o, beyin ma¤lûbiyetinden sonra da mevkiini kaybetmez. Vaadini yerine getirdi¤i için, Köro¤lu onu paﬂan›n yerine geçirir (Boratav, 1988: 81, 140).
Köro¤lu’nun kollar›ndan Celâli Bey
ve Mehmet Bey hikâyesinde Kelo¤lan,
ﬂah›n kölesi gibi gösterilir. Zekâs›yla,
haks›z yere idam edilecek olan Mehmet
Beyi idamdan kurtar›r (Boratav, 1988:
218).
Bozo¤lan Destan›’nda Kelo¤lan’a
benzer bir tip vard›r. Bu, tamamen Azeri
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rivayetindeki Keçel Hamza gibi bir tiptir. Mirza Memed, Yusuf Bey ve Ahmet
Beyi öldürmeyi taahhüt eder, buna karﬂ›l›k da Güzelﬂah’›n k›z› ile evlenir (Boratav, 1988:239).
Halk hikâyelerinden Âﬂ›k Garip’te
de Kelo¤lan tipi yer alm›ﬂt›r. Garip’in
rakibi ﬁah Veled’in ﬁah Sanem ile evlenmesini temin için, Âﬂ›k Garip’i ölmüﬂ
zannettirir (Boratav, 1988: 85). Tahir ile
Zühre hikâyesinde iki âﬂ›¤a birbirinden
haberler götüren bir âﬂ›kt›r. Bir kervanda bulunarak Zühre’nin ﬂiirlerine cevap
verir (Boratav, 1988:85).
Yukar›da verdi¤imiz destan ve hikâye örneklerinde gördü¤ümüz Kelo¤lan’›n, fonksiyon aç›s›ndan Altay destanlar›ndaki Tastarakay’dan hiçbir fark›
yoktur. Fakat gelene¤in bozulmas›yla
ayr› bir tip olarak yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Silistre-Hasan Paﬂa kolunda anlat›ld›¤› gibi, Köro¤lu’nun, onu paﬂan›n yerine geçirmesi, gelene¤in bozuldu¤unun
bir baﬂka delilidir. Hâlbuki Köro¤lu’na
yard›m eden Kelo¤lan’d›r, istese onu
tekrar alt edebilir. Paﬂal›¤›-padiﬂahl›¤›
kendisi hak etmesine ra¤men, Köro¤lu
öne ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Asl›nda
Kelo¤lan, Köro¤lu’dan daha üst bir tiptir. Destanc›l›k gelene¤i içinde de¤erlendirecek olursak, kutlu yarat›lm›ﬂ Kelo¤lan, kötü düzene karﬂ› ç›kan Köro¤lu’na
muvaffak olmas› için yard›m eder.
Masallara gelince, Anadolu’dan derlenen Kelo¤lan masallar›, sanki Altay
destanlar›n›n Tastarakayl› bölümleri gibidir. Hatta bunlardan “düzme Kelo¤lan” diye adland›r›lanlar (Sakao¤lu,
1973:227-228; Alangu, 1967: 125), destan gelene¤indeki motife daha uygundur. S. Sakao¤lu, düzme Kelo¤lan’› ﬂöyle
tarif eder: “Bilhassa gadre u¤ram›ﬂ zengin veya padiﬂah çocuklar› kendilerini
tan›tmamak için k›l›k de¤iﬂtirirler. Kar-
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ﬂ›lar›na ç›kan bir çobana bol para vererek bir koyun kestirirler ve karn›n› baﬂlar›na geçirerek Kelo¤lan olurlar. Kelo¤lan olduktan sonra da umumiyetle padiﬂah›n kaz çoban› olarak karﬂ›m›za ç›karlar.” (Sakao¤lu, 1973:227) T. Alangu,
düzme Kelo¤lanlar›n daima erkeklerden
oldu¤unu söyler (Alangu, 1967:125). Oysa bazen ﬂehzadenin han›m› da k›l›k de¤iﬂtirir. (Gümüﬂhane Masallar›’nda, 40
ve 48 numaral› masallarda ﬂehzade, 47
numaral› masalda ﬂehzadenin han›m›,
baﬂ›na kar›n geçirerek kendini gizler.)
S. Sakao¤lu, hakikî Kelo¤lan ad›n›
verdi¤i, yani de¤iﬂime u¤ramayan Kelo¤lan’›n özelliklerini ise ﬂöyle s›ralar:
“Kurnaz, elinden iﬂ gelir, haks›zl›¤a tahammül edemez (1973:226). Haks›zl›k
yapanlar› mutlaka cezaland›r›r. Kelo¤lan’›n en büyük düﬂmanlar› devler ve
köselerdir. Bunlarla amans›z mücadelelere giriﬂir ve pek çok zor iﬂi halledip ikisini de mutlaka alt eder. Kendisine yard›m etmeyen veya kötülük edenleri de
hiçbir zaman cezas›z b›rakmaz (1973:31,
37, 56, 68, 69). Kelo¤lan ya padiﬂah›n k›z›yla ya da peri k›z›yla evlenir.2 Kelo¤lan daima kötüleri öldürür, fakat kendisine hiçbir ﬂey olmaz. Masallarda öldü¤üne nadiren rastlan›l›r.3 Türk masallar›nda Kelo¤lan’›n annesinden baﬂka
kimsesi yoktur. Gümüﬂhane Masallar›’nda aile kadrosu geniﬂlemiﬂtir.”4
Naki Tezel taraf›ndan derlenip yay›mlanan Kelo¤lan Masallar›’nda, Kelo¤lan’›n mücadele etti¤i karakterler kötüler (köse, cimri, vs.), periler (1936:710) ve devler (1936:V-VIII) dir. Kelo¤lan’a müﬂkül durumlarda ola¤anüstü
hayvanlar yard›m ederler. Naki Tezel’in
ad› geçen eserinde ikinci masalda küçük
bir bal›k, alt›nc› masalda aslan, Kelo¤lan’a yard›m eder. Yemen Padiﬂah›n›n
K›z› masal›nda Kelo¤lan, büyük bal›k
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taraf›ndan yenmek üzere olan küçük bal›¤› kurtar›r. Küçük bal›k onunla konuﬂur; zor durumlarda yard›m istemesi
için sihirli iki tüy verir. Zor durumda
kalan Kelo¤lan’a yard›m eder (1936:4-6).
Dördüncü masalda Arabistan’a kervanc›
baﬂ›n›n yan›nda çal›ﬂmaya giden Kelo¤lan, su bulmak için, çölde gördü¤ü bir
kuyuya iner. Kuyu içinde bir kap› görür.
Kap›y› aç›nca içeride “cennet gibi bir
yer, ortas›nda güzel bir köﬂk, köﬂkün
içinde de güzel bir k›z” görür. ﬁehzadenin niﬂanl›s› olan bu k›z, periler taraf›ndan kaç›r›lm›ﬂt›r. Bahçedeki narlar›n içi
mücevherle doludur. Kelo¤lan mücevherleri ve k›z› memleketine götürür;
ﬂehzadenin k›z kardeﬂi ile evlenir (1936:
7-10).
Denizdeki bu ola¤anüstü olaylar ve
çöldeki kuyudan iniﬂ, halk anlatmalar›nda s›k kullan›lan baﬂka âlemlere geçiﬂ iﬂaretleridir.
Türkiye’de baz› folklor araﬂt›r›c›lar›, Kelo¤lan motifinin sosyolojik yönünü
incelerken ﬂöyle bir yan›lg›ya düﬂmüﬂlerdir: Kelo¤lan’› alt s›n›ftan bir tipin,
üst s›n›fla mücadelesi olarak tan›mlam›ﬂlard›r (Alangu, 1983:333; Boratav,
1984:85; Eberhard ve Boratav, 1953:12).
Bat›l›lar›n dünya görüﬂüne ve yaﬂant›s›na göre yap›lan bu tan›mlama bize uymamaktad›r. Çünkü Türk toplumunda
ne s›n›flar, ne de bunlar›n mücadeleleri
vard›r. Türkün dünya görüﬂüne göre
toplumdaki bütün fertler eﬂittir. Üstünlük kutlu yarat›l›ﬂtad›r. ‹slâmî inanc›n
yayg›nlaﬂmas›yla bu terim “takva”yla
ifadesini bulmuﬂtur. Hak yolunu terk
eden idarecilerin ve insanlar›n cezaland›r›lmas› da insanl›k âlemini adilâne yönetmekle vazifeli, kutlu yarat›l›ﬂl› kiﬂiler vas›tas›yla yap›lmaktad›r. Bu kiﬂiler
Altay destan kahramanlar›nda görüldü¤ü gibi kutlu yarat›lm›ﬂ Türk hanlar›d›r.
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Kutlu yarat›lm›ﬂ Türk hakanlar›, dünyan›n herhangi bir yerinde ortaya ç›kan
“Erlik Beyin elçilerini” Tastarakay-Kelo¤lan k›l›¤›na girerek alt ederler; eski
ﬂekillerine dönerek tekrar kutlu mekânlar›na ulaﬂ›rlar.
Tanr› taraf›ndan dünya nizam›n›
temin için gönderilen bu kutlu kiﬂiler,
Anadolu’dan derlenen masallarda oldu¤u gibi, karﬂ›laﬂt›klar› bütün güçlüklere
ra¤men öldürülemezler. Vazifeleri bitince, bütün kutlu kiﬂilerin ruhlar› gibi yine cennete götürülürler. Radlof taraf›ndan derlenen bir metinde bunun cevab›
Kelo¤lan’›n a¤z›ndan ﬂöyle verilir: Han,
k›z›yla evlenme vaadine karﬂ›l›k, baﬂ›
alt›n, aya¤› gümüﬂ geyi¤i getiren Kelo¤lan’a bunu nas›l baﬂard›¤›n›n s›rr›n› sorar. Kelo¤lan da “Bunu bana insanlar
(adam) ö¤retmedi. Tanr› (Kuday) ö¤retti,
a¤z›ma sald› (auzuma sald›)”der. Bunun
üzerine han, “baﬂ›n›n yaras›ndan kan
akan, burnundan sümü¤ü akan, aya¤›ndan suyu akan, böyle bir kele (caman
taﬂﬂaga)” k›z›n› verir. Kelo¤lan da han
olur (Ögel, 1995:86).
Altay destanlar›nda Tastarakay’›n
geçti¤i bölümler ile Kelo¤lan masallar›
üslûp bak›m›ndan da birbirine benzemektedir. Anadolu’dan derlenen Kelo¤lanla ilgili materyallerde geçen manzum
bölümlerin destan edas›yla söylenmesi
düﬂüncemizi daha da güçlendirmektedir:
-Ay keçel, vay keçel
Ba¤r› yan›k vay keçel
Bizim kap›da birce ç›nar
Tap göreyim nedir ay keçel
Dallac›klar› aﬂa¤›
Tap göreyim nedir ay keçel
Âleme ﬂule verir
Tap göreyim nedir ay keçel
Ay keçel vay keçel
Ba¤r› yan›k can keçel
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-Onu bulma¤a ne var han›m
Seni sarma¤a ne var han›m
Sizin kap›da birce ç›nar
Boyun de¤il mi han›m
Âleme ﬂule verir
Yüzün de¤il mi han›m
Onu bulma¤a ne var han›m
Seni sarma¤a ne var han›m (Boratav, 1988:97)
Tastarakay-Kelo¤lan’›n kutlu vazifesi, Türk devlet gelene¤inin temelini
oluﬂturur. K›yafet de¤iﬂtirerek halk aras›nda dolaﬂan hanlar, karﬂ›laﬂt›klar› kötü kiﬂileri cezaland›r›p; dürüstleri mükâfatland›r›rlar. O¤uz devlet gelene¤ini
çok iyi yans›tan Dede Korkut Hikâyeleri’nden “Bams› Beyrek”te, k›l›k de¤iﬂtirme motifinin tipik bir örne¤i görülür.
Dü¤ün gecesi kaç›r›lan Beyrek ve otuz
dokuz yi¤idi, Bayburt hisar›n›n beyi taraf›ndan hapsedilir. Kendisinden on alt›
y›l haber al›namaz. Bunun üzerine Ban›
Çiçek’in kardeﬂi Deli Karçar, Bay›nd›r
Han’a baﬂ vurarak Beyrek’in dirisi haberini getirene hediyeler, ölüsü haberi getirene k›z kardeﬂini verece¤ini söyler.
Yalanc› o¤lu Yaltacuk, bu iﬂi üzerine
al›r; Beyrek’in vaktiyle kendisine verdi¤i
gömle¤i kana bulayarak ölüm haberini
getirir. Beyrek dü¤ün gecesi “deli ozan”
k›l›¤›na girerek söyledi¤i at›ﬂmalarla
Yaltacuk’un yalan›n› ortaya ç›kar›r. Beyrek’i karﬂ›s›nda gören Yaltacuk, “Tana
Sazl›¤›”na girer. Beyrek sazl›¤› ateﬂler;
Yalanc› O¤lu Yaltacuk yakalan›r. Yaltacuk’u yakalayan Beyrek onu öldürmez,
ba¤›ﬂlar (Ergin, 1958:116-153).
Oysa Bams› Beyrek’in uzant›s› olan
ve Türk destanc›l›k gelene¤inin hâlâ
canl› bir ﬂekilde yaﬂad›¤› geniﬂ co¤rafyadan derlenen Alpam›ﬂ Destan›’n›n varyantlar›nda kötü tip affedilmez. Tas,
Tastarakay k›l›¤›na giren Alpam›ﬂ-Al›p
Manaﬂ, Bams› Beyrek’te oldu¤u gibi
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obas›na gelince önce çobanla veya k›z
kardeﬂiyle karﬂ›laﬂ›r. Obas›yla ve dü¤ünle ilgili bilgiler al›r. Kendi kar›s›n›n
dü¤ününde yar›ﬂlara kat›l›r. Bütün varyantlarda kendisine yar›ﬂmas› için verilen yaylar› k›rar. En son vermek zorunda kald›klar› kendi yay› ile yar›ﬂlar› kazan›r. Kad›nlarla veya kendi kar›s›yla
yapt›¤› sazl› sözlü at›ﬂmalarda, mutlaka
kar›s›n›n vefas›zl›¤›ndan bahseder. Kar›s› da kocas›na sadakatini bildirir; gerçek anlaﬂ›l›r. Alpam›ﬂ’›n ölüm haberini
getirerek han›m›yla evlenmeyi hak eden
ve “Ultan”, “Koltaba”, “Ak- Köböñ” gibi
adlarla ortaya ç›kan kötü tip, destan
kahraman› taraf›ndan öldürülür (Ergun,
1998:82-91).
Beyrek’in Yaltacuk’u öldürmemesi
ise gelene¤in unutulmaya yüz tuttu¤unu
göstermektedir. Tebdil-i k›yafet gezme
gelene¤i, Türk devlet gelene¤inde, Osmanl› dönemine, hatta günümüze kadar
gelen, teftiﬂ yöntemidir. Bu da, Tanr› kutunun devam›n›, hakk›, adaleti sa¤lad›¤›
için devletin ilelebet ayakta kalmas›n›
temin eden bir fazilettir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki günümüzde anlat›lan Kelo¤lan masallar›, asl›nda eski Türk destanlar›nda gördü¤ümüz kutlu hanlar›n, kötülerle mücadele
ederken k›l›k de¤iﬂtirerek mücadele ettikleri bölümün günümüze gelen uzant›lar›d›r. Kellik de köseli¤in z›tt› ve kut
sembolüdür. Di¤er kültürlerden ve dinlerden uzakta, Altaylarda, Gök Tanr›’s›na daha yak›n Türk boylar› ise gelene¤i
bugüne kadar asl›na uygun olarak sürdüregelmiﬂlerdir. Türk kültürünün ve
dünya görüﬂünün tam ve do¤ru olarak
ortaya ç›kar›labilmesi için bütün Türk
dünyas›nda gerek sözlü, gerekse yaz›l›
ürünler h›zla toplanmal› ve mukayeseli
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
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NOTLAR
1 Hiçbir hayvan›n yaﬂamad›¤› ve bitkinin yetiﬂmedi¤i çorak yer.
2 Sakao¤lu, 1973, 37 numaral› masalda padiﬂah›n k›z›yla, 56 numaral› masalda üç peri k›z›yla
evlenir.
3 Sakao¤lu, 1973, 70 numaral› masalda gerçek karakteri taﬂ›mayan bir tiptir ve ölür.
4 Sakao¤lu, 1973, 56 ve 69. masalda annesi,
56. masalda üç kar›s› 69 numaral› masalda day›s›
ve teyzesi vard›r. 31. masalda devle kardeﬂlik olmuﬂtur.
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