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1. Nulı Tufanı ve TürkleıTanrıdan vahiy gelir. N uh Peygamber
insanlara diyor ki, «dünyanın yüzünü sıı
alacaktır.» Buna hiç kim se inanm ıyor. Pey
gam ber bir gemi yapıp onun içine her can
lıdan bir çift alıyor. N u h ’un 7 oğlu vardı.
Altısı gemiye biniyor, biri ise binmiyor.
D iyor ki, «su gelse, dağın başına çıkarım,
bana hiçbir şey olmaz.»
Çok geçmeden
dünyayı su kaplıyor, insanlar telef oluyor.
N uh bakıyor ki, dağa çıkan oğlu da bo
ğuluyor. Gemiyi ona doğru sürmek istiyor.
T an rı’dan bir ses g e liy o r: «Sür, git! Bu
oğlan sizinle değil!» N u h ’un gemisi uzak
laşıyor. T ufan diniyor, su çekiliyor. N uh
öz oğullarına diyor ki, «istediğiniz canlılar
dan alarak karaya çıkın; yaşayıp neslinizi
artırın.»
O nun oğullarından birinin adı Türk
idi. Türk, boyunla koçu alıp karaya çıkı
yor Meğer burası bir ada imiş. T ürk 450
yıl bu adada kalıyor T ü rk ’ün sürüleri ço
ğalıyor; (sonunda) adada yiyecek birşey b u 
lamıyor. K oyunlar ölmeğe başlıyor.
T ürk bir gün bakıyor ki, b ir hayvanı
parçalayıp yemişler. Gece yatm ayıp güdü
yor. Bakıyor ki, suyun içinden b ir karaltı
geliyor. K araltı adaya çıkınca, ne görsün?
Bu bir boz kurttur. K urt hayvanların içine
dalıyor. Ö bür taraftan da T ürk giriyor.
K u rt onu görünce, geldiği yoldan geri dö
nüyor. T ürk de düşüyor bunun
peşine.
T ürk bakıyor ki, kurdun gittiği yerlerde su
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topuğa bile çıkmıyor. Biraz sonra kuruya
(karaya) ulaşıyorlar. Türk geri dönüp aynı
yolla sürüsünü de götürüp kurtuluyor. So
nunda Türk düşünüyor :
«Beni boz kurt kurtardı, ben dc onun
resmini bayrağım a alm am gerek»
2.
Takvim Mifleri
Efsaneye göre T ürk hakanları G üne
şin oğulları idi. N uh hakanı M ete’nin oğ
luna «Yer ve gökten olmuş, G üneş’le Ay
tarafından seçilmiş H u n lar’m büyük haka
nı» diye saygı gösterir, itaat ederlerdi.
H u nlar geceleri ay ile, gündüzleri gü
neşle ölçerlerdi. T ürkler’de evlerin, çadır
ların kapısı güneşe bakardı. Oğuz H a n ’ın
oğullarının adları dikkat çekici i d i : Gün
H an, Ay H an, Y ıldız H an, G ök H an, D e
niz H an, D ağ H an.
G ök yüzünün ve yerin katları, ru h 
lar, bayram lar, kahram anlar,
mukaddes
hayvanlar v.s. T ürk mitolojisinde mühim
yer tutar. Şam an merasim leri de duaları,
ateşe, suya, rüzgâra, ağaca... inanç m ito
lojim izin m ihverini teşkil eden unsurlardır.
Bir şam an duasında (şöyle) deniliyor :
«Atamızın (baba) çakm ak taşı ile yan
dırdığı ateş, anam ızın öz eli ile düzelttiği
taş ocak, p arlak hakana (gök yüzüne) doğ
ru sür’atie yücelen boz duman! Çakmak
taşı ile yaktığımız parlak alevli ateşim! Bü
tün dünyayı dolaş! Bırak A ltay . A k Y a
yıktan hüküm istesin! A y’dan ve G üneş’ten
bereket yetişsin!»
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