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Mit ya da mitos olarak adlandırılan
anlatıların rıeden-nasıl sorularına eski
zaman toplumlarının idrak seviyesine
göre mantıklı ve gerçekçi cevaplar veren
kutsal metinler olduğu bilim adamları
nın çoğu tarafından benimsenen bir gö
rüştür. Mit ya da mitosun ne olduğu, ne
yi anlattığı, hangi fonksiyonlara sahip
olduğu, hangi ortamlarda ve nasıl icra
edildiği ve diğer anlatı türleriyle olan
münasebetleri batılı ve doğulu uzmanlar
tarafından ortaya konulduğu için bura
da yukarıda sıralanan sorulara tek tek
cevap verilmeyecektir1. Yazıdan maksa
dımız, tufanla ilgili Türkler ve diğer top
luluklar arasında yaygın olan metinler
de yer alan kuşlar ile Türk destanların
dan olan Kozı Körpeş-Bayan Sulu'nun
çeşitli varyantlarında yer alan kuşlar
(Saksağan, kuzgun, *karga ve turgay.)
arasındaki münasebetlere dikkat çek
mektir. Olayların ve nesnelerin kutsal
köken ve oluş hikâyelerini anlatan {Ne
den ve nasıl sorularına cevap veren) mit
lerin başlangıçtan sonra teşekkül etmiş
olan destan metinlerinde yer alan bazı
düşünce ve inanç kalıplarının açıklan
masında ne kadar önemli bir fonskiyon
icra ettiğini ortaya koymak da bu mak
sat dahilindedir. Fakat, burada, Mircea
Eliade’nin yapmış olduğu bir tanımı ak
tarmak zihinlerdeki mit hakkmdaki bil
gileri hatırlamada yardımcı olacaktır,
kanaatindeyiz. Eliade, gerçekçi öykü ola
rak vasıflandırdığı miti şu şekilde ta
nımlamaktadır: Mit kutsal bir öyküyü
anlatır; en eski zamanda, “başlangıçta
ki” masallara özgü zamanda olup bitmiş
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bir olayı anlatır. Bir başka deyişle mit.
Doğaüstü Varlıkların başarıları sayesin
de, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik,
yani Kozmos olsun, isterse onun yalnızca
bir parçası (sözgelimi bir ada, bir bitki
türü, bir insan davranışı, bir kurum) ol
sun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiği
ni anlatır. Demek ki mit, her zaman bir
“yaratılışsın öyküsüdür: Bir' şeyin nasıl
yaratıldığı, nasıl varolmaya başladığı
anlatılır. Mit ancak gerçekten olup bit
miş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan
şeyden söz eder. Mitlerdeki kişiler Doğa
üstü Varlıklar'dır. Özellikle “başlangıç”taki o eşsiz zamanda yaptıkları şey
lerle tanınırlar2.
İnsanın ve dünyanın geleceğini {Tu
fan ve kıyamet.) ele alan mitik metinler,
eskatolojik metinler olarak adlandırıl
makta ve bu tür metin ler içinde daha
çok kıyametle yani dünyanın sonuyla il
gili metinler ağırlık kazanmaktadır3.
Mitlerin fonksiyonları ve konulan ele
alınırken etiyolojik yani kökenle ilgili
kutsal metinler üzerinde özellikle durul
malıdır. Çeşitli nesnelerin ve canlıların
özelliklerinin (Karakter, hayat tarzı, vü
cut yapısı, vs.) ortaya çıkışı ya da yaratı
lışı etiyolojik ya da kökenle ilgili metin
ler içerisinde ele alınmaktadır. Nesnele
rin ve canlıların çeşitli özelliklerini ka
zanması ya da bu vasıfların onlara veril
mesini anlatan parçalara (Bu tür mitik
parçalar, günümüzde etiyolojik efsaneler
olarak da değerlendirilm ektedirler4.)
kozmogonik (Evrenin nasıl yaratıldığını
anlatan kutsal metinler.) ve eskatolojik
metinler içinde rastlamak mümkündür.
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Türkler ve diğer dünya toplulukları ara
sından derlenmiş olan yaratılış ve tufan»
la ilgili metinler gözden geçirildiğinde
insanın, diğer canlıların ve yerle gök ci
simlerinin nasıl yaratıldığının yanı sıra
çeşitli hayvanların (Kuş, yılan, köpek,
vs.) bugünkü karakter ve vücut yapıları
na nasıl sahip oldukları mit mantığı çer
çevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır.
Tanrının dünyayı kötülüklerden
arındırma ve kötüleri cezalandırma
amacıyla yer yüzünü sularla kaplaması
nı ve elçisi ya da bir kutsal kişi vasıta
sıyla bir gemi5 yaptırarak insan, hayvan
ve bitki nesillerini kurtararak yeniden
türeyişi sağlamasını hikâye eden tufanla
ilgili metinlere yer yüzündeki bütün top
luluklarda ve bazı kutsal kitaplarda
rastlamak mümkündür. Altay Türkleri
arasından V. İ. Verbitskiy tarafından
derlenip yayımlanan tufan efsanesi de
en eski örneğine Sümerler ve oradan da
Babilliloı* arasında rastlanan diğer tufan
efsaneleriyle6 büyük benzerlikler sergi
lemektedir7. Bu metinde de tıpkı diğer
pek çok tufan efsanesinde olduğu gibi,
gemiyle sular üstünde yükselen kutsal
kişi (Altay Türklerinde Nama.), gemi ka
raya oturduğunda suyun derinliğini öğ
renmek için çeşitli kuşları görevlendir
mektedir. Nama sırasıyla önce kuzgunu,
sonra saksağanı, daha sonra kargayı ve
en son olarak da güvercini gönderir. Kuz
gun, saksağan ve karga çıktıkları yolcu
lukta bir leşe konarlar ve asıl işlerini ih
mal ederler. Nama’m n gönderdiği kuşla
rın en sonuncusu olan güvercin, gagasın
da bir dal ile geri döner ve böylece kara
nın yakınlarda olduğu anlaşılır. Nama,
leş başında oyalanıp kalan kuzgun, kar
ga ve saksağanı kargayıp onların kıya
mete kadar leşle geçinmelerini söyler.
Verilen görevi yerine getiren güvercine
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de kendisinin sadık hizmetçisi olduğu
nu, kıyamete dek kendi evlatlarıyla bir
likte yaşamasını der8. Türk inanış siste
mi, tufanla ilgili bu efsane vasıtasıyla
saksağan, kuzgun ve karganın neden leş^
yiyerek, güvercinin ise neden insanlarla
birlikte ve onlara sadık bir kuş olarak
yaşadığım açıklamaya çalışmıştır. Kısa
cası, adı geçen kuşların karakter özellik
leriyle hayat tarzlarının menşei, tufan
olayına dayandırılmaktadır. Yukarıda da
söylediğimiz gibi, diğer milletler arasın
da ve bazı kutsal kitaplarda yer alan tu
fan efsanelerinde de Utnapiştim (Babilonya) ve Nuh (Tkvrat) gemide bulunan
bazı kuşları karanın nerede olduğunu
araştırmaları için yollar. Utnapiştim,
güvercin, kırlangıç ve kuzgunu yollar
ken Nuh, sadece kuzgun ve güvercini
yollamaktadır. Altay Türkleri arasından
derlenen tufanla ilgili metinde ise Nama’mn kuzgun, karga, saksağan ve gü
vercini göndermesi söz konusudur. Babilonyaya ait olan metinde, Utnapiştim’in
güvercin ve kırlangıçtan, sonra gönderdi
ği kuzgun yiyecek bulur ve geri dönmez.
Bunun üzerine Utnapiştim gemidekileri
dışarı bırakır9. Tbvrat’ta, Nuh, gönderdi
ği kuzgunun bir leş üzerine konup veri
len görevi unutması üzerine güvercini
gönderir ve güvercin ağzında yeni kopa
rılmış bir zeytin dalıyla geri döner.10.
Dikkat edildiğinde Altay Türkleri ara
sından derlenen tufanla ilgili metinde
diğer kuşlar leş başına çöreklenip dön
mezken güvercin ağzında bir dal ile geri
dönüp karanın varlığım haber etmekte
dir. Babilonyaya ait olan metinde, kuz
gunun geri dönmemesi, karanın yakın
olduğunu haber verirken Tevrat’taki gü
vercinin tıpkı Altay Türklerinden derle
nen tufan efsanesinde olduğu gibi, gaga
sında bir bitki parçasıyla dönmesi kara
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nın varlığına işaret olarak kabul edil
mektedir. Tabletteki kopukluklardan do
layı Sümerler arasında bilinen tufan ef
sanesinde Ziusudra’nın gemideki kuşlar
dan bazılarını gönderip göndermediği
anlaşılamamaktadır11. Kur’an’dai yer
alan tufanla ilgili metinlerde ise Nuh’un
kuşları karayı bulmaları için görevlen
dirmesi söz konusu değildir12.
Altay Türkleri arasından derlenen
metinde açık bir şekilde, verilen görevi
ihmal eden kuşlar lanetlenip görevini
yerine getiren güvercin övülmekte ve
mükâfatlandırılmaktadır. Tevrat*ta yer
alan metinde de güvercinin ehil bir kuş
olması tufan olayına dayandırılmakta
dır. TamVnın verdiği görevi yerine geti
rebilen kuşun mükafatlandırılması mo
tifini Kızılderili mitolojisinde de görmek
mümkündür. Kızılderili gruplarından
olan Çeyeniler arasından derlenmiş olan
ve dünyanın nasıl oluştuğunu anlatan
mitik metinde Maheo, kuşlardan uçsuz
bucaksız suyun dibindeki toprağı bulma
larını rica eder, ön ce «ırasıyla beyaz kaz,
gavia ve yaban ördeği suya dalmış ve su
yun altındaki toprağı getirememişlerdir.
Son olarak küçük su tavuğu suya dalar
ve gagasında küçük bir çamur parçasıy
la geri döner. Maheo, su tavuğuna getir
diği şeyin kendisini daima korumasını
söyler. Su tavuğunun etinin tadının ça
mur tadında olması ve insanlar tarafın
dan avlanmaması metinde bu olaya da
yandırılmıştır13. Maheo’nun yerin yara
nabilmesi için kuşları uçsuz bucaksız su
yun altına göndermesi, Altay Türkleri
arasından V. V. Radlov tarafından derle
nen dünyanın yaratılışıyla ilgili metin
deki Tanrı’nın Kişi’yi uçsuz bucaksız su
yun altına toprak çıkarması için gönder
mesiyle aynılık göstermektedir14. Çeyenelere ait olan metinde, Kişi’nin yerini
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su tavuğu almıştır. Metindeki suyun al
tından toprağı getirmeyi başarabilen su
kuşunun Maheo tarafından mükâfatlan
dırılın ası ile yukarıda zikrettiğimiz ve
Türklere ait olan tufanla ilgili metindeki
Nama’nın güvercini övmesi ve güverci
nin insanlarla birlikte yaşayabilme özel
liği kazanması arasında bir bağlantı
kurmak her zaman için mümkündür.
Türk inanışında güvercinin masum ve
öldürülmemesi gereken bir kuş olarak
kabul edilmesi de tufandaki Nama’nın
alkışıyla bağlantılı olsa gerektir. Güver
cinin tufan vasıtasıyla kazandığı doku
nulmazlıkla su kuşunun yerin yaratılışı
sırasında kazandığı dokunulmazlık ara
sındaki benzerlik de dikkat çekicidir.
Altay, Kazak, Tatar (Kazaıı-Sibirya,
Dobruca-Kırım), Başkurt ve Uygur
Türkleri sırasında yaygın olarak bilinen
Kozı Körpeş-Bayan Sulu15 (Kozüyke, Kozın-Erkeş, Boz Körpeş, Kuzıykiirpes mi
nen Mayanhılıv, vs. adlarıyla da bilin
mektedir.) destanında sevgililer ya da
kahramanlar arasında haberleşmeyi
sağlayan, darda kalan kahramanın yar
dım istediği çeşitli kuşlarla karşılaşmak
mümkündür. Aslında, adı geçen destan
da yer alan kuşlarla pek çok Türk desta
nında (Özellikle de Altay destanlarında.)
karşılaşmak mümkündür. Fakat, Kozı
Körpeş-Bayan Sulu'nun muhtelif var
yantlarında yer alan kuşların adları ve
karakter özellikleri, bizi tufan mitlerin
deki Nuh (Utnapiştim, Nama)’un gemi
den uçurduğu kuşlara götürmektedir.
Ayrıca, tufandaki kutsal kişinin karayı
bulmaları için kuşları göndermesi, des
tanın bazı varyantlarında kahramanın
aşılması mümkün olmayan deniz ve dağ-*
lardan aşıt ve geçit bulmaları için çeşitli
kuşlardan yardım dilemesi şeklinde kar
şımıza çıkmaktadır. Destanın Altay var
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yantlarından olan Közüyke16'de, Karatıkaan’ın kızı Bayan’ı bulmak için yola ko
yulan Közüyke, uçsuz bucaksız bir sarı
denizle aşılması zor bir dağ yanma gelir.
Sırasıyla bir kuzgun, bir karga ve bir
saksağan Közüyke’nin yanma gelir ve
kahraman, onlara bir ricası olduğunu
söyler. Kuşlar, onunla alay ederek şayet
ölürse kanım içip tulumunu yaracakları
nı söylerler. Közüyke, her üç hayvanın
da başlarım koparıp san ağu suya atar.
Közüyke, yanına gelen turnayı över ve
ondan sarı ağu denizden geçit bulmasını
ister. Turna uçup gittikten sonra Közüy
ke’nin yanma bir kaz gelir. Közüyke, bu
kazı 4a över ve ondan geçitsiz dağdan
geçit, aşıtsız denizden aşıt bulmasını iskter. Kaz uçup gittikten sonra Közüy
ke’nin yanına bir boskara gelir ve kahra
manla konuşur. Közüyke, boskara vası
tasıyla denizin öte yakasında Karatı-kaan’ın obasının bulunduğunu ve sözlüsü
Bayan’ın evlendirilmek üzere olduğunu
öğrenir. Boskara, Közüyke’nin ricası
üzerine Karatı-kaan’m yurduna varıp
gelir ve ertesi gün Bayan’ın düğününün
yapılacağı haberini getirir. Közüyke’nin
gönderdiği kaz ile turna, sırayla gelir ve
aşıt ile geçit bulamadıklarım söyleyip
oracıkta ölür. Destanın Sibirya Tatarla
rına ait varyantlarından olan Kuzı Körp e17'de de kendisinden kaçırılan sözlüsü
Kara han’ın kızı Bayan’ı aramak için yoculuğa çıkan Kuzı Körpe’nin yolu bir çö
le uğrar ve orada bir kuzgunla karşılaşır,
ondan Kara han’ın yurdunu sorar. Kuz
gun, eğer kendisini Kara han öldürürse
kaşık kadar kanını içeceğini söyler ve
ona yardım etmeye yanaşmaz. Kuzı,
kuzgunu vurup öldürür. Daha sonra sak
sağan uçmaz sarı çöle vanr. Saksağan
uçup gelir ve Kuzı ondan da Kara han’ın
evi kara taş evin nerede olduğunu sorar.
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Saksağan da tıpkı kuzgun gibi cevap ve
rir ve Kuzı, saksağanı da vurup öldürür.
Kozı Körpeş-Bayan Sulu destanın
da, kahraman kuşlardan sadece geçilme
si zor deniz ve aşılması dağdan geçit ve
aşıt bulmaları için yardım istemez. Des
tanın pek çok varyantında, kahraman,
kendisini öldürmek isteyen düşmanları
nın (Kızın akrabaları, rakipler, vs.) elin
den çoğu zaman yaralı olarak bir ağaç
(Sığınılaıl ağaçlar, genellikle su kıyıla
rında bulunan kutsal ve yalnız ağaçlar
dır.) altına sığınır. Ağacın altına sığınan
kahraman ağacm dallarına konan kuş
lardan sözlüsü için yazacağı mektubu
götürmesini ister. Destanın Başkurtlar
arasından derlenmiş olan Kuzıykürpes
minen Mayanhılıv18 adlı varyantında,
kendisini öldürmek isteyenlerin elinden
kaçan Kuzıykürpes, göl kıyısındaki suk
tirek yanma gelip oturur. Sırasıyla kar
ga, saksağan ve en son olarak da turgay
la konuşur ve bir ricasının olduğunu söy
ler. Karga ve saksağan, onun Mayanhılıv’a gitme teklifini reddeder ve şayet öl
dürülürse kaşık kadar kanım içecekleri
ni söyler. Kahramanın ricasım turgay
yerine getirir. Kuzıykürpes, bir mektup
yazarak turgay vasıtasıyla M ayan’a gön
derir. Daha önce kahramana şayet öldü
rülürse kaşık kadar kamm içeceklerini
söyleyen karga ve saksağan, destanın
sonlarına doğru, karşımıza kahramanın
sığındığı ağacm tepesinde, kahramanı
gafil yakalayıp öldüren Karağol’un işini
bitirip gitmesini bekler bir şekilde çık
maktadırlar. Niyetleri, Kuzıykürpes’in
kanını içmektir.
Destanın hemen hemen bütün var
yantlarında, kahramanın sözlüsü ya da
sevgilisiyle haberleşmesini sağlayan ka
natlı haberci turgaydır. Destanda tur
gay, turna, boskara ve kaz olumlu bir ka
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rakter sergilerken karga, saksağan ve
kuzgun da tıpkı tufan mitlerinde olduğu
gibi olumsuz bir karakteri temsil etmek
tedir. Altay Türkleri arasından derlen
miş olan tufan mitindeki gördükleri leşe
konup verilen görevi unutan ve Nama’nm kargışına uğrayan saksağan,
kuzgun ve karga, Kozı Körpeş-Bayan Su
lu destanının yukarıda belirtilen var
yantlarındaki karga, saksağan ve kuz
gunla büyük benzerlikler sergilemekte
dir. Tufan metnindeki güvercinin yerini
ise destanda turgay, boskara, turna ve
kaz almaktadır.
Destanda yer alan kuşlarla tufan
metinlerinde yer alan kuşlar arasındaki
bu paralellik, ifritlerin çok daha sonra te
şekkül etırlş olan destan ve efsane me
tinlerindeki yansımasını ve mitlerle di
ğer halk anlatmalarını meydana getiren
Türk halkının çeşitli kuşlar hakkındaki
telakki ve inanışlarının kaynaklarını or
taya koymaktadır.
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