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D oğu vc G üneydoğu A nadolu'da yer
leşik bulunan aşiretlerim iz arasında pek
m eşhur olan ve ayrıca Kuzey Irak ’la ve
A ze rb a y ca n 'd a d a bilinen "M em o-Z in
H ikâyesi", diğer adıyla "M eme Alan D es
tanı", Türk kültürünün, Türk m itolojisinin
önem li unsurlarının izlerini taşımaktadır.
Bu izlerden, örneğin; silah üzerine and
içme, kuş şekline girm e, kan dam lasından
çalının yeşerm esi, ağızdan alev çıkm ası,
denizden al çıkm ası, saç kesm e, Hızır, yı
lan, yedi sayısı, üç sayısı gibi m otifleri,
çcşilli y azılarım ızda detaylı olarak işle
m iştik (
Bu yazım ızda ise, "yer" m otifini ele
alacağız. "Y er” yahııl "loprak" m otifinin,
anlam itibariyle kültürüm üzdeki konumu,
M em o-Zin H ikâyesi’ndcki ile aynıdır. Bu
hikâyede, M cm o ile Z in ’in aşkları konu
ediliyor ve olay Cizre'de geçiyor. B ilindi
ği gibi, Cizre, Şırnak ilimizin bir ilçesidir.
Birkaç yüzyıllık geçm işi bulunan söz ko
nusu hikâyede geçen, örneğin; "yer yarıl
ması", "yedi kat yer", "kara toprak"
gibi kavram lar, T ürk m itolojisinde var
olan unsurlardır.
Konuya ilişkin olarak, hikâyede şu ifa
delere yer verildiğini görm ekleyiz:
"M em o, her iki kardeşin üstlerine gel
diğini görünce,
Ç eko'nun üç yıllık sözlüsü Zin'Ie yanyana oturm ak lan çok utanmıştı.
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İçinden belki on kez dem işti: 'K eşke
yer yarılsayd ı da ben yed in ci kata g ö 
mülseydi m.'
Zin de K astel P ın a rı’ndan, G ül Suyu'ndan döndü.
O
da M emo kadar, bugün yaptıkarından pişm andı.
K ırkbir cariyeylc birlikte eve d öndü,
büyük bir utanç içinde, O da yer yarılsın
ve yedi kat altına göm ülsün islerdi, tüm
bu cariyelerle birlikte.
Tek, kendisinin vc M em o'nun adının
olum suz biçim de dile düştüğünü duym asay d ı..."
Bu ifâdelerde, önem li m ito lo jik izler
görm ekteyiz. Türk m itolojisi konusunda
bir otorite olan m erhum Prof. Dr. B ahaed
din Ögel, "yedi kat yer" in T ürk m itolo
jisindeki m evkiini de incelem iştir. M er
hum Ögel, "Türk M itolojisi" isimli eserin
de, konuya şöyle bir açıklık getirm ektedir:
"Balı T ü rk lerin e göre, y er y ed i kat
idi. 'Y edi' rakam ı, Çin m ito lo jisin d e dc
büyük bir önem taşırdı. Fakat İran m ito lo 
jisinde bu sayının daha orijinal özellikeri
vardır. Bugün, İslâm iyet vc Iran kültürleri
ile,tarih boyunca hiç bir ilgi k u rm am ış
olan Batı Sibirya ve Fİn-U gor kavim lcrindc de, gök ve yer katlarının sayıları, yedi'dir. Bu inanışın İran m itolojisi yolu ile
O rla A sya’ya yayılıp yayılm adığını bilm i
yoruz. Böyle bir tesir olsa bile, İslâm i
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yet'tcn vc hatla İsa'dan çok önceleri başla
mış bulunm ası daha m uhtem eldi. Eski O r
ta A sya ve A nadolu T ürkleri'nc göre yer,
'yedi kal' idi. H u ccn d î de 'L c tafctn am e'sinde şöyle diyordu:
'Yarııikan Adem-ü hurü melekni.
Tozaktan arş-ii kürsi vü felekııi,
Tokuz cflâkni askar muallak,
Yeti kat yemi hem kılgan mııtabbak!'
Yani; 'Adem ile huri m eleken yaratan,
göğü ve gök çarkını süsleyen, D okuz fe
lek burçlarını hiç bir yere bağlam adan,
boşlukta asan. Yedi kat yeri, hem yaratan
vc hem debirinidiğeri üzerine dizen Tanrı!'
İslam iyet'in vc İran edebiyatının tesir
leri, bu şiir üzerinde açık olarak görülür
ler. Bunu inkâr etm eğe imkan yoktur. A n
cak, 'dokuz burç veya felek* ile 'yedi kat
yer', İslâm iyet'le hiç bir ilgisi olm ayan,
S ib iry a T ürk leri'n iıı m ito lo jilerin d e dc
vardır. D okuz gök, yedi kat yer* gibi de
yim ler, Sibirya Türk edebiyatında çok gö
rülen sözlerdir.
K ırgızların da şöyle bir atasözleri var
dır: 'C er kulağı ceti kal', yani, 'yerin kula
ğı yedi kattır’. K ırgızlar dem ek istiyorlar
ki, ’yer gibi, kulağı da yedi kattır' ve 'her
söylenen şey duyulabilir'. A yrıca, D ünya
bu sebepten dolayıdır ki, haberler ve y a
yıntılarla doludur." (3)
Bir Altay efsanesine göre dc; Y eraltının hakanı, yedi kat yerin altında yaşa
yan Ç ılan -M ongu s" idi. A ltay T ürkçesi'nde "çılan", "yılan" dem ekti,
"M em e A lan D cslam "nda; hem Mem o'nun, hem dc Z in ’in Myer yarılm a
s ın d a n sözetm eleri düşündürücüdür.
Eski T üıklcr, m ezara "yerçün", yani
" yerci" d em işle rd i. "Y ere batm ak",
"yere bat!", yani "kaybolm ak” , "yok
ol!" sözeri de, hep bu büyük sonla ilgili
deyim lerdi. ^
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G ünüm üz T ü rkçesinde de benzer d e 
yim ler kullanılm aktadır: "yere batasıca",
"yerin dibine geçm ek", "yer yarılıp içine
geçm ek (girm ek)", "yere batm ak", "yere
geçm ek", "yerlere geçm ek" ^
Yerin yarılm ası veya çökm esi d üşün
cesi, eski T ürk edebiyatı örn ek leri olan
G öktürk / O rhon K ilabeleri'nde de yer al
mıştır: "Ey Tür Milleti! G ö k y ık ılm asa, yer
çökm ese, seni kim ortadan kaldırabilir?"
Bu sözlerden anlaşılıyor ki; göğü, yıkılabilcn bir k abuk gibi d ü şü n en eski
Türklcr, yerin de bir çatısı olduğuna inanı
yorlar. En büyük felâket ve belki dc "kı
yam et", göğün çökm esi, yıklm ası ve yerin
de yarılm ası id i.(7)
Bu m otif, bazı destanlarım ıza da geç
m iştir. "Saluk B uğra H an D eslam "n d a
şöyle denilm ektedir:
"... B ir gece Buğra H an, am casını İs
lâm dinine davet etti. A m cası kabul etm e
di. Bunun üzerine yer yarıldı ve y an lan
yere Buğra H an'ın am cası göm ülüp kay
b o ld u ..." (8)
Yine "ycr"le ilgili olarak, "M em e Alan
D cstanı'ndan şu dizeleri da aktarıyoruz:
"Dediler: 'Dünyanın toprağı üçüm üzün
başına olsun!'
Sıti, öne çıkıp dedi: T o p rak başınıza...'
Yedinci gün, Zin dc öldü, göçüp gitti.
C izre halkı, büyük-küçiik, Zin'in ölüsü
başında toplandılar.
Z in'in ölüsünü alıp g ö tü rd ü ler ta n ta
nayla,
C izre’nin büyükleri, kodam anları b ir
likte yürüdüler,
G ötürüp M cm o ’nun yanında bir türbe
kazdılar.

65

Z in'in ölüsünü kara toprağa koydu
la r." (9)
"K ara toprak" deyim i, O sm anlılarca
olduğu kadar, K ırgız Türkleri'nin edebiya
tında ve Ç ağatay lehçesinde de çok yay
g ın d ır. Ö /.bckler, bu n a "kara tofrak"
derlerdi. Rengi kara olan topraklarla bera
ber, manevi anlam da toprağa ve "mezar" a
da böyle denirdi.
T ürk topluluklarının çoğu, "kara top
rak" sözü ile hem en "ölüm ” ve "m ezar"ı
hatırlarlar. A nadolu'da, "toprak onun ba
şına" bedduasıyla, ne dem ek istenildiği
biliniyor. Toprak, ölüm ün bir sem bolü gi
bidir. Ölen bir dost için kullanılan, "top
rak salm ak" deyim i dc, T ürk kültür vc
aıı'ancsinin üzüntülü, fakat vefa hislerini
ca n lard ıran güzel bir hatırasıdır. Ç oğu
Türk lehçelerinde "toprak salm ak" sözü,
"ölen bir dostla vedalaşm ak" anlam ına ge
lirdi. Ö len bir akraba veya dostum m ezarı
nın başına gidip, birkaç kürek toprak at
mak!..

derken, bir başka şiirinde dc, şöyle d e 
mektedir:
"Arap at üstünde kaldı postumuz
İkrardan döndü mü ola dostumuz
Yarın bir gün kara toprak üstümüz
Çürüdür hey Benli Suna’m çürüdür."(l I)
16.
Y üzyılda yaşam ış halk o z a n la rı
m ızdan Pir Sultan A bdal'ın seslenişi ise
şöyledir:
"Eğer göğerüben bostan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden üstün olursam
Ben dc bu yayladan Şah'a giderim."^
Aşık Veysel'in m eşhur "Toprak" şiirini
ve özellikle bu şiirin süsü olan "benim sa
dık yarim kara topraktır" dizesini, bilm e
yenim iz yok gibidir.
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