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Türkçe'de destan kelimesinin macerası geni~ bir yer tutar. Bu kav
ramın bizde tarihi seyir içinde çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı bilin
mektedir'. Epik manada destan kavramına bir göz atıldığında karşımıza

muhtelif tarifler çıkar: Destan, bütün bir milletin maneviyatından, ru
hundan, tarihi ve bedii varlığındankendi kendine doğmuş ma'şeri verim
ler": milletlerin din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarınınmanzum
hikô ye le ri': bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında tam estetik
hüviyet kazanmarrus eser sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde or
taya çıkan en eski halk edebiyatı mahsullerr': tarihten önce veya tarihin
başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği

kahramanları; tabiat. kainat ve cemiyet hadiseleri hakkında düşündük

lerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahraman
lık efsane ve hikayeleri- şeklinde tarif edildiği görülür.

Batı'da epikldestan tarifine bir göz atmak gerekirse, kaynaklarda
epos, epic, legend ve heroic poetry (kahramanlık şiiri) gibi isimlerle anı

lan sözlü destanlar mutantan ve şekilci bir üslupla söylenmiş ve yazılmış,

olağanüstü insanların kahramanlıklarını anlatan tahkiyeye dayalı şiir

Ierdir". Bu destanlar gelenekselolup yazarlar tarafından yazılmıs edebi
destanlardan farklı olarak nesilden nesile sözlü anlatma yoluyla ak
tarıhrlar7.

Sözlü destanlar. eski dünyanın (Asya, Afrika ve Avrupa) muhtelif

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör.

Şükrü Elçin, "Türk Dilinde Destan Mefhumu", Halk Edebiyatı Araştırmaları, Ankara,
1977, s. 90-99; Pertev Naili Boratav. Folklorve Edebiyat, İstanbul, 1983, s. 71-86.

2 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1981, s. 41.

3 N. Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. I, İstanbul, 1976, s. 1.
4 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatınil Giriş, Ankara, Ankara, 1981, s. 72.
5 Faruk Kadri Tirnurtas. Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul, 1981, s. 3.

6 Türk kahramanlıkdestanlarınınteknik özellikleri için bk.: Dursun Yıldırım, ManasDestanı
ve Köketay Hanın Ertegüsü, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
BasrlmamışDoçentlik Tezi, Ankara, 1980, s. 1-15.

7 Felix J. Oinas, "Folk Epic", Folklor and Folk/ife, The University of Chicago Press, Chicago
and London, 1972, s. 99 vd.
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bölgelerinde, beste ve temsil gibi özel tekniklerle donatılmış profesyonel
veya yarı profesyonel ustalar tarafından yaratılmıştır", İlahlar, kahra
manlar, şavaş ve çöküşlerden bahseden tahkiyeler üzerine yazılan bu
destanlarda; dini unsurların da kendini gösterdiği, örf ve adetlerine bağlı

bir toplumun dünya görüşü anlatılır". Kahramanlıkşiirine has makam ve
uzunluğu dolayısıyla dikkat çekerek günümüze kadar gelen manzum hi
kaye tarzını belirtmek için de destan veya kahramanlık şiiri terimleri
aynı anlamlarda kullarulrruştır".

Teşekkülünde çekirdek, oluş ve tesbit olmak üzere üç safha ve üç
şart bulunan destanın oluşabilmesi için önce en eski bir devirde bir mille
tin başından, bütün kavmi derinden sarsan, unutulmayan ve dile getirilen
büyük bir hadisenin veya maceranın geçmiş olması lazımdır. Bu destanın

çekirdek safhasıdır. Sonra milli hayatın uzun zaman yine büyük macera
lar içinde geçmesi ve ilk çekirdeği devamlı olarak beslemesiyle destanın

oluş safhası tezahür eder. Bu safhada büyüyen çekirdek tamamlanmışbir
destan halinde sözlü olarak terennüm edilir. Milli hayat bu destani ha
vayı yaşarken sözlü malzemenin yazıya geçirilmesiyle tesbit safhası da
tamamlanmışolur!',

Her milletin edebiyatı çeşitli merhalelerden geçer, yüzyıllar bo
yunca değişik kültür gelişmelerini yansıtır. Her toplumun kendine has
kadim milli destanları olduğu bilinmektedir. Söz gelimi Finler'in
Kalevela, İranlılar'ın Şehnarne, Almanlar'ın Nibelungen, İngilizler'in

Beowulf gibi...

Çok yakın zamanlarda teşekkül eden bu destanlara karşılık Türk
milletinin de uzun, harikulade renkli ve hareketli hayatının çok eski
zamanlarında milli destanları teşekkül etmiştir. Özellikle atlı kültür
medeniyeti içinde fütühatçı bir millet olarak Orta Asya'dan. mukaddes
Ötüken'den, Pazınk Yaylası'ndan"takı tengiz takı müren, gün tuğ bolsun
kök kurıkan" anlayışıyla sıcak denizlere. Anadolu/ya, Balkanlara ve
Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir tarihi macerada sözlü gelenek içinde
taşınan edebi mahsuller içinde destanlar da mühim bir yer işgal ederler.
Türk milletinin bu tarihi süreçteki macerasına parelelolarak Türk sözlü

8 Walter Robert Feldman, The Uzbek Oral Epic: Documentation of Late Nineteenth and
Early Twentienth Century Bards, Columbia University, Unpublished Doctoral Dissertation,
New York City, 1981, s. 1.

9 Otto F. Best, Handbuch Literarischer Fachbergrifte Deinitionen und Beispiefe; Tasehenbueh
Verlag. Gmb. H. Frankfurt am Main, 9-b. 1982, s. 142'den Tere. Yakup Karasoy, "Destan
Kavramı",Milli Folklor, 10, 1991, s. 37.

10 Encylopedia Britannica, C. 8, s. 636-637.
11 Muharrem Ergin, "Önsöz", Oğuz Kağan Destanı,MEB, Yay., İstanbul, 1970, s. 1.
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şiir sanatı da Orta Asya'dan Rumeli'ye, Avrupa' ya kadar yayılmıştır".

Türk milletinin milli hayatının ve tarihi macerasının bir destana
sığmayacak kadar büyük olması sebebiyle bu geniş sözlü gelenek içinde,
bir değil birden fazla milli destanı söz konusudur. Ergenekon Destanı'ndan

Manas Destanı'na, Oğuz Destanı'ndan Battalgazi Destanı'na, Köroğlu

Destanı'na kadar çok sayıda irili ufaklı destan ve bunların sayısız versi
yonlarında; tarih sahnesinde 16 büyük devlet kuran Türk milletinin ayrı

ayrı kollarında, Türk milli hayatının cihangirlik hikayeleri terennüm
edilmiştir. Bu destanlardan Manas Destanı 250.000 beyti aşan hacmi ile
dünya destanlarınınen büyüğüdür. Bu destanların büyük bir kısmı teşek

kül devresinin akabinde yazıya geçirilmediği için, Türklüğün tarihi süreç
içindeki dağdağalı macerası doğrultusunda,destan hüviyetinden çok şey

ler yitirmiş, hatta tarihi çalkantılar içinde bir çoğu kaybolmuş ve bazı

larının bir kısım rivayetleri veya eksik hülasaları bugüne ulaşmıştır. Bu
hülasaların bir araya getirilmesi suretiyle modern Türk edebiyatı içinde
suni milli destan denemeleri de vardır".

Türkler'in en eski destanlarındanikincisi olduğu ileri sürülen Oğuz

Kağan Destanı'nınteşekkülü ile ilgili değişik görüşler söz konusudur. Des
tanın teşekkül çağına dair iki ayrı kanaat vardır. İlkine göre bu destan
M.Ö. 126-201 yılları arasında büyük bir göçebe devleti kuran Hiong-Nu
lar'la ilgihdir!". Diğer görüş de M.Ö. VII. yüzyılda Orta Asya'da bulu
nan Sakalar ile bir kaç asır sonraki İndo-İskitlerin çok geniş bir sahaya
yayılmış olmaları sonucu Oğuz Kağan Destanı'nın daha sonraki tarihi
hadiselerle kanştınlmış olması neticesinde destanın menşeinin daha es
kilere gittiği doğrultusundadır. Oğuz'un seferleri arasında en dikkat
çekeni ve tafsilatlı olarak zikredileni onun Önasya'daki fütuhatıdır. Bu
fütuhat, Saka/Skitlerin batıda Askelan'dan doğuda Çin hududuna kadar

12 Dursun Yıldırım, "Orta Asya Bozkırlarından Urumuneli'ne. Türk Sözlü Şiir Sanatının
Yayılması Üzerine", III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. Cilt, Halk
Edebiyatı,Ankara, 1986, s. 441-458.

13 Bu denemelerden Rıza Nur, Oğuz Kağan Destanı'nı öteki Türk destanlarınaait parçalarla
zenginlestirerek Oğuzname (İskenderiye,1928) adıyla neşretmiştir. Ergenekon'dan çıkıştan

Oğuz Kağan'ın ölümüne kadar destanı Türk tarihinin nazma geçirilmesiyle oluşarı bu eser
6.100 mısradan fazladır. Ayrıca Haluk Nihat Pepeyi'nin Çanakkale (Ankara, 1938), Fazıl

Hüsnü Dağlarca'nınÜç Şehitler Destanı (İstanbul, 1949) ve İstiklal Savaşı (İstanbul, 1951),
Mehmed Çavuşoğlu'nunUlubatlıHasan Destanı (İstanbul, 1959), Yahya Kemal Bayatlı'nın

Selimname (İstanbul, 1962, [Eski Şiirin Riizgürıula adlı eser içinde]), Mustafa Necati
Sepetçioğlu:nunYaradılış ve Türeyiş (Ankara, 1965) Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun

Malazgirt (Istanbul, 1971), Hüseyin NihaI Atsız/ın Bozkurtların Olümü (Istanbul, 1946) ve
Bozkurtlarm Dirilişi (İstanbul, 1949) ve Basri Gocul'un üç kitaptan oluşarı Oğıızlama

(Bursa 1971) .adlı eserleri, Cumhuriyet sonrası kaleme alınmış suni destanların en
önemlileridir. Ozellikle Basri Gocul, 10.274 mısradan oluşarı Oğuzlama adlı eseriyle bu türün
en başarılı örneğini vermiştir,

14 M. Fuat Köprülü, a.g.e., s. 52.
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uzanan, kuzeyde bu Sakaların enkazı demek olan Abi, Yakut (Saka-Sa
kait)lardan güneyde, Kuzey Hindistan'daki İndo-Skitlerirı Taksila'ya
kadar uzanan büyük memlekete sahip oldukları, yani İran'da Ahamenid
ve Yunanistan'da da Helen devletlerinin yaşadıkları zamanlarda yap
tıkları geniş fütuhatı aksettirmiş olacaktır. Sonradan bu lukayelere haç
lılar devirlerinde ve bundan önce yapılan seferlere ait rivayetler de ek
lenmiştir". Bu görüşlere göre Oğuz Kağan Destanı, Türk destanları ara
sındaAlp Er Tunga menkıbesindensonra en eski Türk dairesine mensup en
eski parçadır. Bu menkıbenin esası, Türklerin hakimiyet ve saltanatını

etrafta muhtelif kavimler üzerinde yayarak pek muazzam fütuhat ya
pan; Çin, İran ve Kafkasya'yı alan; Hazar denizini dolaşan: kuzey saha
sında Yenisey havalisine kadar uzanan menkıbevi bir hükümdarın fü
tuhatıdır".

Türkler arasında eskiden beri pek tanınmış olan bu destanın bugün
başlıca iki yazılı şekli kalmıştır. Bunlardan biri İslamiyet tesirinden
uzak olarak Uygur yazısı ile yazılmış' bir parçadır ki, destanın daha eski
şeklini gösterir. Uygurca yazmada eksikliklikler bulunması dolayısıyla

destanın nerede ve ne zaman yazıldığına dair bir bilgi yoktur. Fakat
şurası muhakkaktır ki bu destan XII. yüzyıldan sonra yazıya geçiril
miştir. Destandaki Altın Kağan ve Çürçet Kağan adları ile 1125'de Çin'e
hakim olan Tonguz hanedanı yani Kinler kasdedilmektedir!", Destanın
İslami şekli ise ilk defa Gazan Han'ın veziri Reşidüddin tarafından Ca
mi'üt-Tevarih adlı eserde zikredilmiş ve oradan diğer yerlere naklolun
muştur. Uygurca metin ile Reşidüddin'in naklettiği şekil arasında benzer
likler ve farklılıklar vardır. Bu farklılık ve benzerlikler Reşidüdinin

eserini yazarken eski Türk kaynaklarına başvurduğu noktasından hare
ketle, destanın çok eksiden tesbit edildiğini gösterirlX. Uygurca metni ilk
defa Radloff ortaya çıkarmış olup Kutadgu Bilig içinde neşretmiştir.

Daha sonra W. Bang-R. Rahmeti!" tarafından yayınlanan bu metin, Prof.
Dr. Muharrem Ergin'in yazdığı önsözle tekrar yaymlanmıştır-", İslami

Oğuz Kağan olan Reşidüddirı'in Farsça metni, bazı deği~ikliklerle XV.
yüzyılda Yazıcıoğlu tarafından Batı Türkçesine; Ebülgazi Bahadır Han
tarafından da Çağatay Türkçesine aktarılmıştır. Reşidüdin'in eserindeki
Farsça Oğuz Kağan'ı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan Türkiye Türkçesi'ne

15 Z. Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul, 1972, s. 122.
16 M. Fuat Köprülü, a.g.e., s. 48.
17 Faruk Sümer, "OğuzlaraAit Destanı Mahiyette Eserler", DTCF Dergisi, C. XVII,S. 3-4,

1960'dan ayrıbasım, s. 388-389.
18 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Muiasaınnflar,Ankara, 1976, s. 25, 31. dipnot.
19 W. Bang, R. Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul, 1936.
20 Oğuz Kağan Destanı, İstanbul, MEB, Yay., 1970.
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aktarmış ve tarihi bakımdan incelemiştir". Ebülgazi Bahadır Han'ın,

Reşidedüddinin eserinden faydalanarak çağatay Türkçesine aktardığı

Şecere-i Terakime (Oğuz Kağarı) de Türkiye Türkçesiyle yayınlamıştır".

Oğuz Kağan Destanı'nınen eski şekli olan Uygur yazmasındabaş ve
son kısımlar eksiktir. Bu, destanın daha geniş olduğunun işaretidir. Bu
konuda yapılan çalışmalardaortak kanaat Oğuz Kağan Destanı'nınDede
Korkut'a kadar uzanan devasa bir epik'in parçası olduğu noktasındadır.

Ziya Gökalp Türk destan ve menkıbelerini bir bütün olarak düşünmüş ve
müstakil destan parçaları arasında ilgi kurmuştur. Ona göre; Oğuz Han,
Afrasyab, Boğaç Han, Şah İsmail menkıbe ve hikayeleri aynı menkıbenin

muhtelif şekilleri olarak düşünülebilirler.Zira adı geçen kahramanların

adsız kahşları, evlenmeleri ve babalarıyla olan mücadeleleri benzer du
rumdadır-'. Ayrıca, Oğuzname'ninilk kısmı olan Boğaç Han menkıbesin

deki Boğa kelimesinin bir türevi olan Boğaç adı ile Oğuz adı arasında

münasebetler de kurulur>, Türk tarihinin gelişmesi ile muvazi olarak
Oğuz menkıbesi değişmelere uğramış ve muhtelif devir ve sülalelerin ha
tırasını saklamıştır. Bu suretle eldeki Oğuznamede daha sonraki devir
lerle ilgili kalıntılar görmek mümkündür. Bu kalıntılar Hiong-Nulara
ait milattan önceki kalıntılar, Göktürk ve Türkeş hanlarıyla Karluk
yabgularının kalıntıları, kısmen Gazneliler'le Selçuklu ve
Harezmşahlardan kalan bakiyelerdir. Buna ilaveten destanlardaki
Irkıl Hoca, Uluğ Türk, Korkut Ata, Dede Korkut gibi şahsiyetleriri de
aynı görevleri icra etmeleri Oğuznameetrafında oluşan tali unsurlar olup,
Altay-Yenisey dairesine mensup menkıbeler;mevzu ve motifler itibariyle
çok büyük benzerlikler taşır".

Bu çalışmada Türk destan edebiyatında çok mühim bir yere sahip
olan Oğuz Kağan Destanı'nın Uygur yazmasından hareketle, destarıda

yer alan tarihi, dini, beşeri ve tabiatüstü unsurlar incelenecektir. Bu
incelemede yer yer Oğuz. Kağan Destanı'nın islami versiyonuna da
müracaat edilecektir.

21 Z. Velidi Togan, a.g.e., s.118 vd.

22 Ebülgazi BahadırHan, Türklerin Soy Kütüğü, (Haz. Muharrem Ergin), Terc. Yay. 33, 1000
Temel Eser, İstanbul, (Tarihsiz).

23 Ziya Cökalp, "Eski Türklerde Içtimal Teşkilat", Millt Tetebbu'Iar Mecmuası,C. I, S. 3,
(Temmuz-Ağustos, 1331), s. 413. (Aktaran Rıza Filizok, Z. Gökalp'in Edebi Eserlerinde Halk
Edebiyatı Tesiri Üzerine Bir Araştırma, Ankara, 1992, S, 88); Ziya Gökalp, Türk Medeniyet
Tarihi, Ankara, 1976, s. 104-105;Ziya Gökalp, Türk Töresi, Ankara, 1977 s. 97.

24 D. Sinor, (Terc. Ahmet Temir), "Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Mülahazalar", İstanbul
Ünivresitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1950, s. 5; Ziya Gökalp,
Türk Medeniyet Tarihi, Istanbul 1976, s. 58-59;

25 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1981, s. 53-54.
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Tarihi Unsurlar

Oğuz Kağan Destan'ında tarihi unsurların başında Oğuz Kağan

gelmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda Oğuz Kağan

'ın şahsiyeti ile tarih sahnesinde oldukları bilinen bazı şahsiyetler bir
tutulmuştur.J. Guignes, Hun hükümdarıMete'nin Oğuz Kağarı'a benzedi
ğini çok büyük bir ihtiyatla söylerken, Rus sinologu Biçurin bu iki
şahsiyetiri aynı olabileceğini kesin olarak ifade eder>. Destani ve tarihi
bu iki kişilik destanda bulunan bazı durumlar ve tarihi hadiseler
arasında benzerlik kurulmak suretiyle başka ilim adamları tarafından

da aynı kişi olarak kabul edilmişlerdir. Bu benzerlikler Mete'nin ordu
sunu kuvvetlendirmek için oku icad etmiş olması ve Oğuz kelimesinin "ok
eri" anlamına gelen "ok" ve "uz" kelimelerinden meydana gelen (oguz)
olması", yine Mete'nin yirmidörtlü ordu tasnifinin Oğuz'un altı oğlundan

dörder torununun olmasıyla oluşan yirmidörtlü sistemin benzeyişi,her iki
şahsiyetiri de savaş ve mücadelerirun aynı milletler veya şahıslar ile
yapılmış olması gibi unsurlara dayandırilır".Bununla beraber Mete ile
Oğuz Kağan'ın aynı kişiler olmadığı görüşünde olanlar hatta Oğuz

Kağanı başka tarihi şahsiyetlerle bir tutan gôrüşler de vardır. Bu
görüşlere göre Oğuz Kağan Destanı, Mete'den önce teşekkül etmiş ve
destandaki kahraman, Mete'nin gençliği ile aynileştirilmiş: bu yapılır

ken destan bazı değişikliklere uğramıştır-". 1246 yılında Moğolistan'da

bulunan rahip Potanin Oğuz Kağan'ı yeni Moğol efsanelerindeki Kirey
Han ve Uhır-Bama Harı'a benzetirse de bu, tarihi gerçeklerle bağdaşmaz.

J. Marquart ise Oğuz Kağan'ın Cengiz Han olabileceği fikrindedir".
Oğuz'un köpek başlı İt/İI/Kıl Barak kavmi ile yaptığı savaşlara" ı

dayanarak yapılan bu benzetme gerçeğe uygunluktan uzaktır-s. Modern
anlamda yazılan Oğuznamelerde ise Oğuz Kağan İskender ile
karşılaştırıhr». Ayrıca Oğuz Kağan'ın oğulları da destanlar içerisinde
hükümdarlık yapan tarihi şahsiyetler olarak karşımıza çıkarlar. Oğuz

namelerde. Oğuz Kağan'ın cedleri ve oğullarıyla ilgili ~ecere tabloları

vardır". Oğuz'un Mete ile aynı şahsiyet olduğunu kaydeden başka

26 Bahattin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara 1973, s. 10.
27 D. Sinor (Tere. Ahmet Temir), a.g.m., s. 5-6.
28 Ziya Gökalp. Türk Medeniyet Tarihi, İstanbul 1976, s. 58-59;
29 Bahattin Ögel, a.g.e., s. 11; Z. Velidi Togan, a.g.e., s. 122.
30 Bahattin Ögel, a.g.e., s. lL.

31 Z. Velidi Togan, a.g.e., s. 24 vd.
32 M. Fuat Köprülü, a.g.e., s. 84.

33 Rıza Nur, Oğuzname.İskenderiye,1928, s. 6.
34 Z. Velidi Togan, a-g-e.. s. 129-131;Faruk Sümer, a.g.m., s. 375; Faruk Sürner, Oğuzlar.

Istanbul, 1992, 169-172.
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araştırmacılar da vardır". Görülüyor ki tarihi kişilik olarak karşımıza

çıkan Mete veya Cengiz ile destani kişilik olan Oğuz Kağan'ın aynı

şahıslar olup olmadığı açık değildir. Üstelik Oğuz Kağan başka tarihi
kişiliklere de benzetilir. Bu durum Orta Asya Türk halklarına ait diğer

kahramanlık şiirlerinde de görülür. Bu destanlardaki kahramanlar da
farklı tarihi kişiliklerle bir tutulur",

Dini Unsurlar

Oğuz Kağan Destanı'nınUygur yazmasındadini unsurlar çok fazla
yer tutmaz Destanın baş kısımlarındaki bir ifadede Tanrı'ya yalvarma
bir ibadet olarak görülür. "Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya

yalvarmakta idi":" ifadesinden Oğuz'un daha önce de Tanrı'ya yalvar
dığı hükmü çıkarılabilir. Bununla birlikte kahramanın hangi sebeple
Tanrı'ya yalvardığı açık değildir. Fakat evlenmesi bu yalvarmanın so
nunda gerçekleşir ve gökten ışık içinde bir kız iner. Destanın sonunda
Oğuz'un çocuklarına vasiyetinde söylediği "Çok savaşlar yaptım Gök
Tanrı'ya borcumu ödedim<" sözlerinde, yapılan bu savaşlarınGök Tanrı

'ya ödenen borcun ifadesi olduğu ortaya çıkar. İslami Oğuz Kağan Desta
nı'ında İslamiyetin etkileri çok fazladır. Uygur yazmasında bulunan ta
biatötesi unsurlar İslam dinin etkisiyle ortadan kalkmıştır.

BeşeriUnsurlar

Oğuz Kağan Destanı kendi hususi şartlarında oldukça realist sayı

lacak beşeri unsurlarla da bezenmiştir. Oğuz ormanda yaşayan ve halka
eziyet eden (canavar) gergedanı rasyonel teknikler kullanmak suretiyle
mağlup eder ve yiğitlik gösterir. "O çağda, orada büyük bir orman vardı;

bir çok dereler ve ırmaklar vardı. Buraya gelen avlar ve burada uçan kuş

lar çoktu. Bu ormanın içinde.büyük bir gergedan vardı. At sürülerini ve
halkı yerdi. Büyük ve yaman bir canavardı. Ağır bir eziyetle halkı ez
mişti. Oğuz Kağan cesur bir adamdı. Bu gergedanı avlamak istedi. Gün
lerden bir gün ava çıktı. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Bir
geyik ele geçirdi. Onu söğüt dalı ile bağladı ve gitti. Sonra sabah oldu.
Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki, gergedan geyiği almış. Sonra Oğuz

Kağan bir ayı tuttu; onu altın kuşağı ile ile ağaca bağladı, gitti. Yine sa
bah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki, gergedan ayıyı da almış.

35 H. Nihai Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1992, s. 67; Erol Güngör, Tarihte Türkler,
İstanbul, 1988, s. 17.

36 V. Zhirmunsky, (Nora Chadwick). "Historical and Unhistorical Elemets in Heroic Poetry
and Saga", Oral Epics of Central Asia, Chambirge At The University Press-1969, s. 142-148.

37 W. Bang R. Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul. 1936, s. 13.
38 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., s. 33.
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Bu sefer o ağacın dibinde (kendisi) durdu. Gergedan geldi ve başı ile Oğuz

'un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile gergedanın başına vurdu ve onu öl
dürdü. Kılıç ile başını kesti, aldı gitti. Tekrar geldiği zaman gördü ki; bir
ala doğan gergedanın barsaklarını yemektedir. Yay ve okla ala doğanı

öldürdü ve başını kesti. Sonra dedi ki: Gergedan geyiği yedi, ayıyı öl
dürdü. Kargım onu öldürdü; demir olduğu için. Gergedanı ala doğan yedi.
Yayım, okum onu öldürdü; bakır olduğu için dedi, gitti":". Görülüyor ki
Oğuz'un canavarı öldürme şeklinde bütün silahların kullanılmasınınya
nında felsefi açıdan önemli bir düşünce tarzı da hakimdir. Burada kah
ramanın silahlarına güvenmesinin yanısıra demir ve bakırm o dönem ha
yatı içinde kutsal sayılması ile ilgili bir anlayış ortaya çıkar. Ayrıca in
sanın eşya ile aynileşmesi de söz konusudur. Benzer bir rasyonel tekniği ve
felsefi düşünceyi Dede Korkut Kitabı'ndada görüyoruz. Boğaç Han da bo
ğayı belli bir düşünceninsonucunda mağlup eder'". Basat, Tepegöz'ü öldü
rürken koç postuna bürünür". Kanturalı; Boğa, Buğra ve Arslanı mağlup

ederken kendisine şevk verecek dış yardımlar alır",

Oğuz Kağan Destanı'nın Uygur yazmasında kahramanın nasıl ad
aldığına ve bu adın kim tarafından verildiğine dair bilgi yoktur. Ad al
manın Türk kültür hayatında çok önemli bir yer olduğunu bilinmektedir.
Özellikle göçebe Türk destanlarındaad alma şekli ve merasimi çok görü
len bir motiftir'". İslami Oğuz Kağan Destan'ında ise kahraman adının

Oğuz olduğunu söyler", Boğaç Han belli bir yaşa kadar adsız yaşar, daha
sonra boğayı öldürür ve bu sayede kendisine ad verilir": Bamsı Beyrek
menkıbesindeBeyrek ad almak için düşmanlarlasavaşır'".

Destanda; düzenlenen şölenler. toplanan kurultay. yapılan savaş

lar, Oğuz Kağan'ın oğullarına yurdunu payetmesi o devrin kağan, ordu,
halk ilişkilerini ve bu unsurlar arasındaki birlikteliği aksettiren sahne
leri ihtiva eder. Oğuz Kağan kendini kağan ilan edeceği zaman toplantı

yapar ve şölen verir. Bu şölende halka emirler gönderir ve halk ona itaat
eder. Kırk masa ve kırk sıra yaptırılır ve türlü yemekler yenerek türlü şa

raplar içilir. Toydan sonra Oğuz Kağan halka buyruk verir ve onlara
şöyle hitap eder;

39 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., s. 11-13.
40 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul 1973,s. 7; Muharrem Ergin, Dede

Korkut Kitabı I, Ankara 1989,s. 82.
41 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. II vd; Muharrem Ergin, a.g.e., s. 212.
42 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. 87-91; Muharrem Ergin, a.g.e., s. 189-190.
43 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler II, Ankara, 1991, s. 202 vd.
44 Z. Velid! Togan, a.g.e., s. 18; Ebulgazi Bahadır Han (Haz. M. Ergin,) a.g.e., s.26.
45 Orhan Şaik Gökyay, (l.g.e., s. 7; Muharrem Ergin, a.g.e., s. 82.
46 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. 34; Muharrem Ergin, a.g.e., s. 120-121.
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Ben sizlere oldum kağan

Alalım yay ile kalkan,
Nişarı olsun bize buyan,
Bozkurt olsun bize uran,
Demir kargı olsun orman,
Av yerinde yürüsün kulan,
Daha deniz daha müren,
Güneş bayrak gök kurıkarr",

Oğuz bu hitabetiyle kendisine bağlı kıldığı halkın ruhuna hakim
olarak onlara cihangirlik fikirlerini aşılar. Özellikle son iki mısra

Oğuz'un ruhundaki cihanşumülbir devlet kurma ülküsünün veciz bir ifade
sidir. O, gök kubbeyi bir çadır, bir yurt; güne~i ise bayrak olarak gösterir.
Cihana hakim olma düşüncesini de dört yana yolladığı tebliğlerle açıkça

belirtir. "Ben Uygurlarınkağanıyım ve yer yüzünün dört köşesinin kağanı

olsam gerektir. Sizden itaat dilerim. Kim benim emirlerime baş eğerse,

hediyelerimi kabul ederse, onu dost edinirim. Kim baş eğmezse, gazaba
gelirim; düşman sayarak ona karşı asker çıkarır ve derhal baskın yapıp

onu astırır ve yok ettiririm" der". Destanın bundan sonraki bölümünde
Oğuz'un kendisine tabi olan ve olmayan ülkelere yaptığı savaşları anla
tılır. Bu savaşlar Oğuz'un gönderdiği tebliğde de açık bir şekilde belir
tildiği üzere bir cihan hakimiyeti mefküresi iddiasıyla yapılır.

Oğuz Kağan, itil Müren denizi kenarında Urum Kağarı'Ia, ve kar
deşi Uruz Bey'le; Çürçet adlı yerde Çürçet Kağan'la; Hint, Tangut ve Su
riye gibi yerlerdeki kavimlerle ve cenupta Masar Kağarı'Ia savaşır. Sü
rekli bir hareketlilik içinde geçen savaşlarda alınan yerlerin hiç birinin
üzerinde durulmaz. Destandaki mekanlar üzerinde durulan değil alınan,

geçilen ve aşıları mekanlardır. Oğuz Kağan aldığı bu yerlerde durmaz
geçer, gider.

Savaşlar esnasında karşılaşrlan zorluklar Oğuz Kağan'ın

maiyetinde bulunan yetenekli adamlar sayesinde aşılır. Bu adamlar
şehri koruyan Saklab, anahtarı olmayan kilitli kapıyı açan Kalaç, sal
yapıp sudan geçen veya ağaç kovuğundadoğan Kıpçak, Buzdağındanatı

bulup getiren Karluk ve kağnıyı yapıp ganimeti taşıyarı Kanglı'dır. Bu
adamlar Oğuz Kağan tarafından yeniden ad verilmek suretiyle yetenek
lerini gösterdikleri yerlere bey tayin edilirler. Burada Oğuz Kağanın

teşkilatçılığı göze çarpar. Oğuz Kağan'ın bu adamlara ad vermesi farklı

bir şekilde tezahür eder. Çünkü ortada bir yiğitlik gösterme hadisesi ol
makla birlikte adları olan insanlara yeniden ad verilmektedir. Bu
bakımdan Oğuz Kağan verdiği bu adların lakap olması da ihtimal
dahilindedir. Oğuz Kağan'ın ad koyarken takındığı tavır çok pratik ve

47 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., s. 17.
48 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., s. 17.
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manidardır. Onun verdiği adlar kişilerin yaptıkları iş ile tam bir uygun
luk arzeder. Bu adamlardan SakIab, Slav ve Fin kavimlerinin ceddi
olarak kaydedilir", Allah'tan şeytandan korkmaz olarak tarif edilen
Karluk, alp tipine örnek teşkil eder ve Dede Korkut Kitabın'da Azrail'e
meydan okuyan Deli Dumrul'u hatırlatır'". Kalaç, Kıpçak ve Karluk
isimleri, Türk tarihi içinde il halinde bulunan toplulukların boy isimleri
olarak kaydedilmiştir.

Oğuz Kağan yaptığı savaşlardan sonra her insan gibi yaşlanır. Bu
gerçek karşısında Oğuz Kağan, kazandığı toprakları bir merasimle
oğullarına üleştirir. Bu üleştirme, gördüğü bir rüyayı yanında danışman

göreviyle bulunan Uluğ Türk'ün yorumlamasısonucunda; büyük oğullarını

gündoğusuna,küçük oğullarınıgünbatısınagöndererek onları bir deneyden
geçirir. Nihayet bir kurultay toplayıp oğullarına Bozok ve Üçok adlarını

vererek ülkesini onlara paylaştırır. Kazandığı toprakları üleştirirkerı

yapılan merasim Oğuz'un sosyal çevresi hakkında bilgi verir. Bu şölende

dikilen kırk kulaç uzunluğundaki-sırıkların, destanın başlangıcındaki

kırk masa kırk sandalye unsuru ile palelliği sözkonusudur. Bu sırıkların

başına konan altın ve gümüş tavukların ve altına bağlanan ak ve kara
koyunların o dönemdeki inanıştan kaynaklanan bir takım hususuyetleri
taşadığı muhakkaktır. Fakat bunların neler olduğu açık değildir.

KuruItayda Oğuz Kağarı'ın iki tarafında Bozoklar ve Üçoklar yer
alır. Sosyal yapı ile iligli olan bu merasimde yapılan uygulamalar şüph

esiz Oğuz Kağan'dan sonra kağanlık hakkının kime tanındığı husunda
bilgi veren özellikler taşır. Bu duruma göre, yay verip Bozok olarak ad
landırdığıbüyük oğullarınınboyu daha üsttedir ve orduda sağ kolu teşkil

ederler. Ok verip de Üçok adı verdiği küçük oğullarının yeri daha altta
ve orduda sol kolu teşkil ederler. Yay padişah gibi hükmeder. Ok yaya
tabi bir elçidir. Bu merasimden sonra yurdunu oğullarına üleştiren Oğuz

Kağan yönetimi büyük oğullarına yani Bozoklara devreder. İslami Oğuz

Kağan'da Oğuz, Irkıl Hoca'ya rüyasında gördüklerinin gereğini yap
masını söyler. Irkıl Hoca da Oğuz Kağan'ın ad verdiği şahısların her
birine ayrı birer damga, ongun ve ülüş verir ve otlak ve kışlık gôsterir".

Oğuz Kağan Destanı'nın Uygur yazması eksik olmasına rağmen

Türk destanları içinde ayrı bir öneme sahiptir. Destan'da görülen en
önemli özelliklerden biri de hiç şüphesiz kendi dönemine ait son derece
realist sahnelerle donatılmış olmasıdır. Oğuz Kağan Destanı'nda göçebe

49 Z. Velid! Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, C. I, İstanbul, 1946, s. 18.
50 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e.,s. 75; Muharrem Ergin, a.g.e., s.177.
51 Z. Velid! Togan, Oğıız Kağan Destanı, İstanbul, 1972, s. 49 vd.
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Türk destanlarındagörülen ölüp dirilme", şekil değiştirme, sihir-büyü vs.
gibi unsurlar ve abartılı tasvirler hemen hemen yok sayılabilecek dere
cede azdır. Oğuz Kağan Destanı bu şekliyle bile devrinden çok sonra te
şekkül eden destanlarla mukayese edildiğinde son derece realist çizgiler
taşımaktadır.

Tabiatüstü Unsurlar

Oğuz Kağan Destanı'nda tabiatüstü unsurlar Oğuz'un doğumu,çocuk
luğu, evlenmesi ve savaşları ile ilgilidir. Destan, kahramanındoğumu ile
başlar. Destanın hemen başlangıcındaki~u cümleler kahramanındoğumu
nun habercisidir: "Yine günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı. Do
ğum ağrıları başladr'T'. Oğuz'un doğumundaAy Kağan'ın gözlerinin par
laması, destanda ışık veya nur ile ilgili kozmik unsurların da habercisi
dir. Oğuz'un atası olan Ay Kağan'ı Batı Türkleri Kara Kağan diye ad
landırmaktadırlar.Destandaki Ay Kağan adlandırması Uygurlar'ın 763
yılından itibaren Mani dinine geçmeleri ile birlikte Gök Tanrı kavramı

nın Ay Tanrı olarak değişmesine sebep olmuştur. Uygurlar. Oğuz Kağan

Destanı'nın esas konusuna dokunamamişfakat yeni dinin etkisiyle bir ta
kım değişiklikler katrruşlardır-". Oğuz Kağan'ın doğumu ile ilgili olan
ifadeyi retorik bir yaklaşımla metni tahlil ederek, Oğuz Kağan'ın dişi

Ay ile erkek Boğa'nın birleşmesi sonucunda doğduğunu söyleyen Sencer
Divitçioğlu, diğer dünya efsanelerinde Ay'ın dişi Boğa'nın erkek
olduğundanhareketle, Ay Kağan ifadesinin yanlış okuma sonucu olduğu

aslında kelimenin Han olabileceği ve bu kelimeden bayan ünvanı Hanım

şeklinde tercüme edilmesi gerektiği; dolayısıyla Ay Kağan'ın veya Ay
Hanımın dişi olduğu fikrindedir. Yazar, Oğuz Kağan'ın doğumunu kendi
deyimiyle Freudgil bir yaklaşımla şöyle okur: "Ay Hanımın matrisi
yarılıp (kana) boyandı ve bir erkek çocuk doğurdu"55. Boğa ve Ay ongufı

larından olan çocuğun doğumdan sonra olağanüstü olması da kaçınıl

mazdır. Bu duruma göre Oğuz Kağan'ın ataları ilahi güç taşırlar.

Dolayısıyla kahramanda da ilahi güçlerin bulunması söz konusudur.
Oğuz Kağan bu vasıflarıyla toplum için ideal insan tipindedir":

Oğuz Kağan doğduğunda yüzü ve fiziki yapısı abartılı olarak
tasvir edilir. "Bu çocuğun gözleri ela, yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl,

saçları ve kasları kara idi. Ayakları öküz ayağı gibi beli kurt beli gibi,

52 Şükrü Elçin, "Göçebe Türk Destanlarında Ölüp Dirilme Mahfi", Halk Edebiyatı
Araştırmaları,Ankara, 1977, s. 103-104.

53 W. Bang-R. Rahmeti, «s». s. lL.
54 Bahattin Öge!, a.g.e., s. 129-130.
55 Sencer Divitçiağlu, Oğuz'dan Selçukluua, İstanbul 1994, s. 20 vd.
56 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3, Tip Tahlil/eri, İstanbul 1985, s. 27.
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omuzları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibi idi. Vücudu baştan aşağı

tüylü idi"57.

Böylece ay ana ve boğa atadan inen Oğuz Kağan'ın vücudunun bir
leşik hayvan olarak algınlandığına tanık oluyoruz. Boğa, öküz, kurt,
samur ve ayı karışımı bir hayvan. Bu hayvanların Türk, Moğol ve Tunguz
toplumlarındabir çağda ata hayvanı veya ongunu oldukları varsayımını

bir yana bıraksak bile onların bu toplumlarda çok önemli rol oynadık

larını kabul etmek zorundayız'",Bu tasvirde kahramanın gözünün ela,
yüzünün gök oluşu hakkındakigörüşlerde Oğuz Kağan'ın Tanrı tarafından

olgun ve tecrübeli olarak doğması ve Gök Tanrı'nın rengine bürünmüş ol
ması doğrultusundadır'",

Kahramanın fiziki yapısına ait hayvanlara benzetmeler abaratıh

teşbih örnekleridir. Destan kahramanlarınınbu şekilde tasvir edilmesi,
destanı anlatım üslubundan kaynaklanmaktadır.Kahramanın doğduktan

sonra, annesinin sütünü bir kezemip bir daha emmeyişi çiğ et, çorba ve şa

rap istemesi, dile gelmesi, kırk gün sonra büyüyüp, yürümesi ve oynaması
gibi özellikler yeni doğmuş bir bebeğe atfedilen olağanüstü davranışlar

olup, ilahı nitelikler taşıyan bir varlığın yapabileceği şeylerdir. Aynı

olağanüstü davranışlarManas ve Er Tôştük için de söz konusudur. Manas,
bebekken beşiğinde konuşur ve şöyle der: "müslümanlarınyolunu açaca
ğım, kafileriri malını saçacağım, kafiri sürerek çıkarıp, müslümana necat
salacağım?",Er Töştük, doğumunun ikinci günü "anne", altıncı günü "baba"
kelimelerini söyler. Küçük bir bebekken beşiğinden emekleyerek koyun
gütmekte olan babasınınyanına gider ve sürüyü eve getirir",

Destanı anlatırnda genelolarak isimler sıfatlı, fiiller zarflı

olarak kullanılır. Sözgelimi Oğuz Kağan'ın ağzı ateş gibi kızılolarak

tasvir edilir. Ayrıca buna benzer bir abartılı tasvir Manas'ta da vardır.

Manas'ındoğumu anlatılırkengözlerinin kızıl kızıl yüzün gömgök olduğu

ifade edilir", Ancak Oğuz Kağan Destanı'nda klasik destan üslubundan
farklı bir üslup vardır. Bu üslup destanda tasvir edilen yaşayış tarzına ve
hayat görünüşüne uygundur. Cümleler son derece kısa ve umumiyetle
hareket ifade eder. isimler umumiyetle çıplaktır. Sıfatlar çok azdır. De
standa sadece Oğuz Kağan ve kızların çehreleri ve vücut yapıları tasvir
edilmiştir. Bu tasvirlerde benzetme unsurları Oğuz Kağan'ın içinde

57 W. Bang-R. Rahmeti, a.g.e., s. lL.
58 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s. 22.
59 Bahattin Ögel, a.g.e., s. 130 vd.
60 Victor Zhirmunsky (Nora Chadwick), a.g.e., s. 156; Wilhelm Radloff, Manas Destanı,

(Türkiye Türkçesine Aktaran) Emine Gürsoy-Naskali, Ankara 1995, s. 18.
61 V. Zhirmunsky, (Nora Chadwick), a.g.e., 5.156.

62 Bahattin Ögel, a.g.e., s. 136;
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yaşadığı kozmik alemle hayvanlar aleminden alınmıştır. Bu tasvirler
süsleyici değil değerlendiricibir mana taşırlar".

Bu tasvirlerle kahramanlara yüklenilen vasıfların kahramanın

ileride kağan oluşu ile de yakından ilişkili olması ihtimalini de berabe
rinde getirdiği söylenebilir. Diğer insanlardan farklı bir takım özellik
lere sahip olmaları onların kağan alacaklarının da habercisidir. Çünkü
kağan olacak kişilerin Tanrı'dan küç, ülüg, kut ve bilig almış olmaları ve
belirli süreçlerden geçmeleri gerekmektedirw, İşte bu şartlarda kağan

olacak olan Oğuz Kağan bir versiyona göre 1000 yıl", diğer bir versiyona
göre 116 yılOh hükümdarlık yapar. Bu iki zaman diliminden özellikle ilki,
olağanüstü özellikte bir varlığın hükümdarlıkyapabileceğibir süreçtir.

Oğuz Kağan'ın evlenmesi gökle ilgili kozmik unsurlarınbololduğu

sahneler ve tabiatüstü özelliklerle doludur. "Yine günlerden bir gün Oğuz

Kağan Tanrı'ya yalvarmakta idi. Karanlık bastı. Gökten bir gök ışık

indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. O ışığın içinde bir kız var, yalnız

oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Başında ateşli ve parlak bir beni vardı,

demir kazık gibi idi. O kız öyle güzeldi ki gülse gök tanrı gülüyor; ağlasa

gök tanrı ağlıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı başından gitti, sevdi
aldı"o7.

Kahramanın Tanrı'ya yalvarması sonucu gökten tanrısal güçlerle
çok güzel ve ilahi özellikler taşıyan bir kız bir ışık içinde gönderilir. Bu
kız göğün kızıdır. Kutsal ruhların hatta peygamberlerin bir ışık halesi
içinde görünme hali Budizm, Hrıstiyanlık ve İslamiyet'te olduğu gibi
Türk inanç sisteminde de vardır. Bu kızdan doğan Gün, Ay ve Yıldız Han
lar göğün sembolu olan unsurların adlarını taşır?", Tanrı bir döllenme imi
olan Işık'ı Oğuz Kağan'a yollamakla il 'e aydınlık indirrniştir, Tanrı'nın

kut'u ile bezenen Güneş, Ay ve Yıldız, Oğuz halkına doğurganlık bah
şeder. Işık halinde dölleyen-döllenen töz teması Türk ve Moğol efsanele
rinde çokça görülen bir husustur'".

Oğuz Kağan'ın ikinci kez evlenmesi de yerle ilgili kozmik unsurla
rın yer aldığı bir sahnede gerçekleşir. "Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti.

63 Mehmet Kaplan, a.g.e., s. 18.
64 Cenis bilgi için bak: Dursun Yıldırım, "Köktürklerde KağanIıkSüreci: Kalnma. Kötürme ve

Oturma", UluslararasıTürk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 1991; Dursun Yıldırım,

"Köktürk ÇağındaTanrı mı Tanrılar mı Vardı?", IV. Milletlerarası Türk Halk Kiiltiirii
Sempozuumu Bildirileri, ll. cıu, Halk Edebiyatı, Ankara, 1992.

65 Z. Velidi Togan, a.g.e., 1972,s. 49.
66 Ebülgazi Bahadır Han, Türklerin Soy Kiitiiğil, (Haz. Muharrem Ergin), s. 42.
67 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., S, 13.
68 Bahattin Ögel, a.g.e., 5.140.
69 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s. 27.
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Önünde, bir gölortasında,bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda bir kız

vardı, yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi;
saçı ırmak gibi dalgalı idi; dişi inci gibi idi"?", Oğuz Kağan'ın yattığı

ikinci kız Ağaç'tır. Onun saçları ırmaklar gibi dalgalanır. Kökleri gölün
içine salan bin ağacın kovuğundan çıkmıştır. Böylece Ağaç-kız hem ağacı

hem de suyu temsil etmiş olur; her ikisi de yer yüzüne aittir. Üstelik
Oğuz'un kızı avda bulduğu gözönüne getirilse birleşmelerininbereket ile
de ilgisi olduğu kestirilebilir. Zaten kovuk dişil imge verir?'. Yer-Su tabir
edilen bu unsurların eski Türk inaç sisteminde ve yaradılış efsanelerinde
yer aldıkları bilinmektedir72.

Yere ait unsurlarla tasvir edilen bu kız hiç şüphesiz su ve ağaca

bağlı inançlardan kaynaklanan hususiyetler taşır. Çünkü onu Yer-Su deni
len kutsalıduklarıgöndermiştir.Bu kızda gök ile ilgili olan tek unsur gö
zlerinin gök renkli oluşudur. Bu özellikle Yer-Sular'dan gelen kıza da
sembolik bir ifade verilmiştir. Çünkü gök rengi Tanrı'nın sembolüdür.
Oğuz'un bu karısından doğan 'çocuklar Gök, Dağ ve Deniz Hanlardır. Bu
isimler yerin sembolüdür. Dolayısıyla her iki karısından doğan çocuk
larla göğün ve yerin kuvvetleri bir araya getirilmiştir. Oğuz ve Türk Mil
leti'nin oluşumu; kainatın bünyesine, yapısına ve hatta oluşumuna intibak
ettirilmesi ile ilgilidir7J. Dolayısıyla bu motifler Türkler'in kainatın

yaradılışı hakkındaki ilk inanışlarının destana yansımasıdır. Oğuz

Kağanın çocuklarına verilen isimlerin bir tesadüf olamayacağı; ilk
üçünün yıldızlar alemini. diğerlerinin yeryüzünü temsil ettikleri hemen
belli olmaktadır".

Oğuz Kağanın cihan hakimiyeti mefküresiyle yaptığı savaşlarda

ordusuna boz tüylü, boz yeleli bir erkek kurt yol gösterir. "Tan ağarınca

Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü gök
yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağarı'a hitap etti ve: Ey
Oğuz sen Urum üzerine yürümek istiyorsun: ey Oğuz ben senin önünde yürü
mek istiyorum dedi"75. İlahi bir unsur, bir totem olarak karşımıza çıkan

kurt motifi destani gelenek içinde ve eski Türk efsanelerinde çokça karşı

laşılan bir motiftir. Türkler'in türeyiş efsanelerinde de geçen bu bozkurt,
belki de Oğuz Kağan'a yol gösteren eski cetlerinin ruhudur. Bozkurt'un

70 W. Bang R. Rahmeti, a.g.e., S, 15.
71 Sencer Divitçioğlu, a.g.e., s. 28.
72 Sadeddin Buluç, "Şamanizm ''. Türk Amacı, Yıl 1, Sayı 1-2-3, Temmuz- Ağustos-Eylül.1942;

Abdülkadir Inan, Tarihte ve Bugiin Şamanizm, Ankara, 1954; Abdülkadir Inan, Eski Tiirk
Dini Tarihi, İstanbul 1976; Bahattin Ögel, Tiirk Mitolojisi, Ankara, 1973.

73 Bahattin Ögel, a.g.e., s. 140.

74 Ahmet B. Ercilasun, "Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler",Milli Folklor, 11,
1991, S, 7.

75 W. Bang R. Rahmeti, «s«. s. 19.
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Oğuz Kağan'a yol göstermesi ve yardım etmesi, Orta Asya sözlü Türk
destanlarında vahşi hayvanların özellikle kuşların kahramanlara
yardım etmeleriyle parellik taşır?". Özellikle Türkler'in türeyiş ef
sanelerinde yer alan bozkurt motifi, yerli ve yabancı araştırmacılar

tarafından geniş olarak ele alınmıştır?".

Bu ata yadigarı destanın biri eksik iki yazılı versiyonu bize inti
kal etmiştir. Sözlü edebi mahsullerin yazıya geçirildikten sonra statik
bir hale geldiği bilinen bir olgudur. Oğuz Kağan Destanı sözlü gelenek
içinde belli bir zaman daha yaşadıktan sonra tesbit edilebilseydi belki
de daha fazla ve daha farklı yazılı versiyonlarınınoluşması da mümkün
olacaktı. Bu eşsiz yadigarın eksik haliyle bile, Türk toplumunun kadim
dönemleri ile ilgili çok mükemmel sahneleri içinde saklamış olduğunu

görmekteyiz. Destanı'nın elde edilememiş sözlü versiyonlarınında ola
bileceği düşüncesi bir yana; elimizdeki yazılı metnin eksik kısımları bize
ulaşsaydı, kim bilir Türk milletinin destani hayatı ile ilgili günümüze
ışık tutabilecek daha nice ihtişamlı sahneleri görebilecektik.

.r

76 V. Zhirrnunsky, (Nora Chadwick), a.g.e.,s. 152 vd.
77 W. Eberhard, Çin'in Şimal Komşuları, Ankara, 1942, s. 42 vd; Ziya Cökalp, Türk Medeniyeti

Tarihi, Ankara, 1976, 5.105-108; Ziya Gökalp. Türk Töresi, Ankara, 1977, s. 98-101; Bahattin
Öge!, Türk Mitolojisi, Ankara 1973,5.13-29; Abdülkadir İnan Makaleler ve İncelemeler I,
Ankara, 1987, s. 625 vd.; Jean-Paul Roux, (Türkçesi Aykut Kazancıgil),Türklerin ve
Moğolların Eski Dini, İstanbul, 1994, 5.157-168.
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