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ÖN SÖZ 

İnsanlık tarihinin aynasına baktığımızda göreceklerimizden bir tanesi de şudur: 

Sosyal çevre ve tabiat koşulları beşeriyetin hayat tarzında, inanışlarında etkili olmuştur. 

Çevresinde olup biten tabiat hadiseleri veya olağanüstü olaylar, insanların inanma 

biçimlerine ve yaşayışlarına yön vermiştir. Gökyüzü ilk insanın varoluşundan bu yana 

gizemini koruyan, bazı toplumlar tarafından da mistik anlam yüklenen bir unsur 

olmuştur. Gökyüzüne karşı yüklenen bu mistik anlam tarihi süreç içerisinde azalsa da 

insanların gökyüzünü ve gök cisimlerini tanıma merakı günümüze kadar artarak devam 

ede gelmiştir. 

Türkler eski, devirlerden beri tabiatla iç içe yaşayan milletlerin başında gelir. 

Bundan dolayıdır ki inanışlarında gökyüzü unsurları önemli ölçüde etkili olmuştur. 

Gökler âlemi Türk düşüncesinde mistik bir algı taşır. Gök ve Tanrı birbiri ile 

ilişkilendirilmiş Orhun yazıtlarında da olduğu gibi birbirinin yerine de kullanılmıştır. 

Bilinen ilk yazılı kaynaklarımızda gök ve Türk adının birleşerek Göktürk adını alması 

bu bağlamda çok anlamlıdır. 

Günümüzde insanoğlu doğaya egemen olabilmek için büyük çabalar 

harcamaktadır. İlkel dönemlerden yakın dönemlere kadar tabiatla mücadele eden insan, 

bu mücadelesinde yenilirken bunlara Tanrının cezalandırmaları veya uyarıları gibi 

anlamlar yüklemiştir. Neticesinde de insan, çetin doğa şartlarında yaşama hakkı verdiği 

için tabiata hem boyun eğmek hem de saygı göstermek zorunda hissediyordu kendini. 

Türk Halk Edebiyatı ve Türk Folklorunda gök ve gökyüzü varlıklarını ele 

aldığımız bu çalışma ön söz, giriş, beş bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluşmaktadır. 

Çalışmamızın “Giriş” bölümünde gökyüzü varlıklarını iki başlık altında ele aldık. 

Birinci kısımda gök cisimlerini gerçek anlamıyla bilimsel verilerle tanıtmaya çalıştık. 

Elbette alan sınırı sıkıntısı çektiğimizden burada astral unsurları az ve öz olacak şekilde 

inceledik. İkinci kısımda ise edebiyatımızda başlığı ile çok geniş olan bir ele almanın 

zorluğunu yaşadım. Çünkü Türk edebiyatında ay, güneş ve yıldızların kullanılmadığı bir 

alan hemen hemen yok denecek kadar azdır. 

Birinci bölümde gökyüzü varlıkları ana başlığı ile bütün bir bütün olarak gökyüzü 

algısı ele aldık. Alt başlıklarda ise bu bütünün parçalarını tek tek inceledik. Sırası ile ilk 

önce Gökyüzü, Güneş, Ay ve son olarak da Yıldız kavramının Türk düşünce 

sistemindeki yansımaları ve yeri tespit edilmiştir. 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde gökyüzü varlıklarının Türk destanlarındaki 

görüntülerine ışık tutmaya çalıştık. Milletlerin sosyal, iktisadi, siyasi, vb. hayatlarını 

onların destanlarında bulabiliriz. Türkler destan yapmadaki başarısını destan yazmada 

pek gösterememişler. Çünkü birçok destanımızı yabancı Türkologların araştırmalarına 

borçluyuz. Türkler, yaratılışla beraber tarih sahnesinde olan nadir milletlerden biridir. 

Türk destanlarından bu bölümde üç tanesini ele alarak tezimizin sınırları dışına 

çıkmamaya özen gösterdik. 

Üçüncü bölümde Türk Halk Edebiyatında Gökyüzü Varlıkları ana başlığı altında 

ele aldığımız gök cisimlerini halk nesrinde, anonim halk şiirinde ve kalıplaşmış 

ifadelerde tespit etmeye çalıştık. 

Dördüncü bölümde halk inanışlarında ve Türk folklorunda gök cisimlerini 

araştırdık. Ay ve Güneş, İslamiyet öncesi dönemde Türk inanç sisteminde özellikle Gök 

Tanrı inancının da etkisi ile sosyal ve dini hayatta kendilerine etkin bir alan bulmuştu. 

Buradaki araştırmalarımızda gördük ki İslamiyet öncesi inançların izleri hala inanışlarda 

yaşamaktadır. Türk folklorunda astral varlıklara halk hekimliğinde, fala bakma, büyü ve 

sihirde, kısmet arama gibi folklorik ritüellerde rastlarız. 

Tezimizin beşinci bölümünde ise gökyüzü varlıklarının oluşum hikâyelerini ele 

aldık.  Türk halkının hayal dünyası tabiat olaylarına atfedilen güzel yakıştırmalarla 

doludur. Bunlar bazen bir ceza neticesinde gök cismine dönüşüm olur, bazen dua 

sonucu, bazen de sevgililer gök cismine döner. Dönüşüm efsanelerinde taş kesilme ilk 

sırada iken gök cisimlerine dönme dördüncü sırada gelir.   

Çalışmamızın “Sonuç” bölümünde ise tezin genel bir değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Bu değerlendirmemizde astral unsurların Türk halk edebiyatında ve 

inanışlarında edinmiş olduğu konumu ana hatlarıyla değerlendirmeyi uygun gördük. 

Kaynakça, kısmında tez çalışmaları esnasında kullandığımız ve taradığımız 

kaynakların künyeleri yazarların soyadı esas alınarak alfabetik olarak verilmiştir. 

Çalışmalarım esnasında kütüphanesinin kapısını değil kütüphanelerinin kapılarını 

açan, ulaşamadığım birçok kaynağa erişmemi sağlayan, engin bilgi ve tecrübesiyle yeni 

ufuklar açan, Halk Bilimi ve Halk Edebiyatı duayenlerinden saygıdeğer Hocam Prof. 

Dr. Saim Sakaoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Tezimi hazırlarken karşılaştığım problemlerin çözümünde hiçbir zaman 

yardımlarını esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’e; akademik hayata adım 
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attığım günden bu yana, tez konusunun isminin belirlenmesinden çalışmalarımın 

yönlenmesine kadar her alanda, kendi uzakta olsa da desteğini hep yanımda gördüğüm 

Hocam Doç. Dr. Zekeriya Karadavut’a; çalışmalarım boyunca sürekli yakın desteğini 

gördüğüm, çalışmalarımda bana yol gösterip yardımlarını esirgemeyen, her aşamada 

gece-gündüz demeden çalışmamızı tashih eden, akademik anlamda sürekli teşvik eden 

tez danışman Hocam Yrd. Doç. Dr. Sinan Gönen’e ve yoğun çalışmaları arasında yeri 

geldiğinde yardımını esirgemeyen Hocam Öğr. Gör. Dr. Aziz Ayva’ya teşekkürü bir 

borç bilirim.   

 

     

 

  

 

Atila KARTAL 

24 Haziran 2011  
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GİRİŞ 

 

 

1. Coğrafi Unsur Olarak Gökyüzü Varlıkları 

Gökyüzü, yeryüzünün üzerinde mavi bir kubbe gibi duran boşluk diye kısaca 

tanımlayabileceğimiz bir âlemdir. Güneş esas alındığında ayın kendi ekseni etrafında 

dönüşünü yirmi dört saatte tamamlaması, bir günü gündüz ve gece olarak ikiye ayırır. 

Gündüz güneşin doğması ile başlayıp batması ile biter. Gökyüzünde güneşi gündüz, ay 

ve yıldızları ise gece görebilmek mümkündür. Bulutsuz bir gecede ay’ın da kendisini 

göstermesi ile gökyüzü yıldızlarla bezenmiş geniş bir kubbe gibi görünür. 

Gündüzü güneşin doğuşu ve batışı arasında geçen süre diye tanımlayabiliriz. Bu 

tanımlamada merkez alınan Güneş, günün kendi içerisinde vakitlerin 

taksimlendirilmesinde de etkili olmuştur. Sabah, kuşluk vakti, öğleden önce, öğle, 

öğleden sonra, ikindi, akşam, vb. gibi. Gündüzün başlamasından az öncesine tan denir. 

Tan, alaca karanlık zamanıdır. Güneş batar akşam olur. Yeryüzünün her yerinde 

gündüzlerin uzunluğu aynı olmaz. Gündüzlerin uzunluğu enlemlere, mevsimlere göre 

değişir. Örnek olarak Kuzey Yarım Küre’de en kısa gündüz 21 Aralık’ta en uzun 

gündüz ise 21 Haziran’dadır. Güney Yarım Küre’de ise tam tersidir. 21 Mart - 23 Eylül 

ekinoks tarihlerinde ise gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu görülür. (İzbırak, 1976: 

146). 

Uzaydaki en yakın komşumuz olan Ay hakkında diğer gök cisimlerine göre daha 

fazla araştırma yapılmıştır. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarından bu yana başlayan ve 

o dönemdeki adı ile Sovyetler ile Amerika’yı bu uzay yarışında iki önemli aktör haline 

getirmiştir. 1959’da Sovyetler çok başarılı oldukları Luna serisi uzay sondaları ile bu 

alanda Amerika’nın önüne geçmişlerdir. Amerikalılar ise bu sahada geri kalmadıklarını 

Korucu (Ranger), Kadastrocu (Surveyor), Lunar Orbiter ve elbette Apollo (başka bir 

gezegene gerçekleştirilen insanlı tek sefer) gibi programlarla uzay yarışında olduklarını 

göstermişler ve günümüze kadar da yaptıkları araştırmalarla bu alandaki yerlerini kalıcı 

bir şekilde almışlardır. Ay’a duyulan merak günümüzde de sürmektedir. Hatta Ay’a 

tekrar insan göndermek yeniden ilgi kaynağı olmuştur. (Ergüven, 2008: 32). Geçen 

yüzyılda Ay’a insan göndermek uzay yarışının en büyük ödülü olmuştur. Yapılan bu 

araştırmalar neticesinde elde edilen bulgularla Ay’ın dünya için ne kadar önemli olduğu 
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sırasında Dünya’nın tam veya yarı gölgesi içine girdiğinde bir bölümü ya da tümü 

görünmez olur veya parlaklığını yitirir. (Sanır, 2000: 28-29). 

Şimdi ise gökyüzü varlıklarından Güneş’i coğrafi bir unsur olarak kısaca tanımaya 

çalışacağız. Güneş, Dünya’nın ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin yörüngesinde 

bulunduğu bir yıldızdır. Bütün yıldızlar gibi Güneş de parlayan bir plazma küresidir. 

İnsanların doğal olarak karşıladıkları ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş parlaklığını kaybeder 

mi, kaybetmez mi? çok ciddi de olmasa bu bilim dünyasında tartışılmış bir sorudur. 

Ancak bu konu üzerinde araştırma yapan bilim âlemi genel olarak şu cevapta birleşir: 

Güneş, evrensel simyasını 4,6 milyar yıl önceki doğumundan beri yürütmekte ve 

saniyede altı yüz milyon metrik ton hidrojeni işlemektedir. Ancak çekirdeğinde hala 

Güneş’in 6 milyar yıl daha parlamasını sağlayacak kadar hidrojen olduğundan alarm 

durumuna geçmeye gerek sağlayacak kadar hidrojen olduğundan alarm durumuna 

geçmeye gerek yoktur. (Ergüven, 2008: 116). 

Güneş’in dünya üzerinde güçlü etkileri vardır. Bunlardan önemli biri 

mevsimlerdir. Güneşteki lekeler, ışıldamalar, patlamalar ve püskürtmeler vb. 

yeryüzünde değişik belirtilere neden olur. Güneş’in yerden uzaklığı, ortalama olarak 

149,6 milyon km’dir. Dünya, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya döndüğü için, 

Güneş’in yer çevresinde dolandığı ve bu sırada sabahleyin doğu ufkundan yükselerek 

akşama kadar Gökyüzü’nde bir yay çizdiği ve akşamleyin batı ufkunda kaybolduğu 

izlenimi uyanır. Güneş’in belli tarihlerde doğuşu genelde yön belirleme, özelde ise kıble 

belirleme gibi tayinler yapıldığı görülmektedir. Bundan dolayı Kuzey Yarım Küre için 

Güneş’in doğduğu nokta 21 Aralık’ta tam güneydoğudadır. 21 Mart’ta tam doğu 

noktasından, 21 Haziran’da kuzeydoğudan, 23 Eylül’de yine tam doğudan doğar. 

(Sanır, 2000:133). 

Güneş tutulması, tam ve gerçek anlamıyla geometrik-optik bir olaydır. 

Yeryüzündeki gözlemciye göre, Ay arada olmak üzere Dünya, Ay ve Güneş aynı doğru 

üzerinde bulunduklarında (Yeniay gününde), Ay Güneş’in bir bölümünü ya da tümünü 

örter. Ay ile Dünya’nın yörünge düzlemleri arasında 50 8’lık bir açı vardır. Bu nedenle 

her yeniay gününde, Dünya, Ay ve Güneş aynı doğru üzerinde bulunmaz. Yani her 

yeniay gününde güneş tutulması olmaz. (Sanır, 2000: 135). 

Bu başlık altında son olarak ise coğrafi bir unsur olarak Yıldız’ı ele alacağız. Halk 

dilinde Gökyüzü’nde Ay’la Güneş’ten başka ışık yayan gökcisimlerinin tümünün adıdır. 
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Astronomide ise kendi ürettiği ışığı yayan gök cisimlerinin ortak adıdır Yıldız. Bunların 

diğer bir adı da sabit yıldızdır. Ancak Güneş’ten aldığı ışığı yansıtarak gezen sabit 

olmayan yıldızlar da vardır. Bunlar gezegencik ya da kuyruklu yıldızlardır. Güneş de 

bize diğerlerine göre çok yakın bir yıldızdır. Gerçek anlamıyla yıldızlar çok büyük, 

kimisi Güneş’ten de kat kat büyük olağanüstü sıcak, kendi ışığını yayan birer gaz 

küresidir. Yıldızlar da yer değiştirir. Hepsi Samanyolu’nun merkezi çevresinde 

dolanmaktadır. Yıldızlar da doğar ve ölür. Bugün gördüğümüz yıldızlarla ilgili 

olaylardan hemen hepsi zamanımızda değil, binlere hatta milyonlarca yıl önce gelip 

geçmiştir. (Sanır, 2000: 291). 

Güneş’in sadece yakın bir yıldız olduğunu iddia ettiği için kazığa bağlanıp yakılan 

İtalyan filozof Giardino Bruno’dan (1548-1600) bu yana yıldızlar hakkında edindiğimiz 

bilgiler bir hayli artsa da yapılan çalışmalar yıldızlarla ilgili çözülmesi gereken birçok 

gizemin daha var olduğunu göstermektedir. (Ergüven, 2008:132). 

 

2. Edebiyatımızda Gökyüzü Varlıkları 

Biz insanlar için gökyüzü tarih boyunca hep gizemini korumuş ve insanlarda bir 

merak uyandırmıştır. Dört yüz yıl önce İtalyan astronom Galileo (1564-1642), 

teleskopunu göklere çevirerek bir sistem kazandırmıştır. O zamandan beri uzay 

meraklılarının en temel aracı teleskop olmuştur. Merak kaynağı olan bu unsurlardan Ay 

ve Güneş, sadece bu yönü ile kalmamış, insanlar ilahlaştırmış ve onlara tapmışlardır. 

Binlerce yıldır her kültürün masal ve efsanelerinde onlardan bahsedilmiştir. (Ergüven, 

2008: 134). 

Ay’ın yeryüzünden görülebilen yarımküresi kendine özgü özelliklere sahiptir. 

Bunların en belirgini “Ay Dede”, “Aydan İnsan” yanılsamasını oluşturan karanlık 

lekelerdir. Coğrafi terim açısından kısaca değinmeye çalıştığımız gök cisimleri 

kuşkusuz ki atalarımız tarafından önemi fark edilmiş olmalıdır. Çünkü birçok medeniyet 

bu cisimlerin hareketlerini öğrenebilmek için değişik yollara başvurmuştur. Halk 

anlatılarında sıkça karşımıza çıkar. Gökyüzü varlıkları Halk şiirinde, Divan şiirinde 

sıkça rastladığımız unsurlardır. Edebiyatımızda gökyüzü unsurları başlı başına hacimli 

bir konu olduğu bir hakikattir. Biz de alanımız itibari ile tezimiz sınırları içerisinde 

ilerleyen bölümlerde Türk Halk Edebiyatında Gökyüzü Varlıkları başlığı altında bu 
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konuya değindik. Divan şiirinde ve Âşık şiirinde bu konuyu incelemek ayrı bir tez 

konusu olarak çalışılabilir. Biz ise bu başlıklara burada kısaca değinmeye çalışacağız. 

Divan edebiyatımızda ay ve güneş parlaklığı ve güzelliği ile benzetme unsuru 

olarak kullanılmıştır. Ay gecelerin güzellik kaynağıdır. Güneşten aldığı ışıkla geceyi 

nurlandırır. Yol gösterir. Tabiata güzellik ve çekicilik verir. Ay, beyitlerde güzellik 

kaynağı olması yönü ile konu edilir. Ay’a verilen sıfatlarla ay, sevgilinin yerine geçer. 

Bu vasıfları taban, simin, nûr-efsan, mücella, ser-efrâz, cihan-efraz gibi kelimeler 

kullanılarak derecelendirmişler divan şairleri. (Tolasa, 2001: 417). 

Beyitlerde şakku’l-kamer yani Ay’ın Hz. Muhammed tarafından ikiye bölünmesi 

mucizesi veya Hz.Yusuf’un rüyasında güneş, ay ve yıldızların birlikte secde ettiğini 

görmesi gök cisimlerinin divan şiirinde kullanılan dini karinelerinden birkaçıdır. Divan 

şairlerinin geniş hayal dünyasında buluttan çıkış sevgilinin libasından soyunması 

şeklinde tahayyül edilir. Divan şiirine inanışlar da yansır. Bunlardan biri de kıyamet 

alameti olarak ay, aydınlığını kaybedip güneşle birleşip karanlığa gark olmasıdır. Yine 

devamını gördüğümüz diğer bir inanış dünyanın şimdiye kadar altı seyyarenin devrini 

yaşadığı ve nihayet son devrini yani “devr-i kamer”i yaşamakta olduğu veya son 

zamanın, seyyarelerin sonuncusu olan kamerin devrine tesadüf ettiğidir. Bu devrin ahir 

zaman oluşu ile fitne ve fesadın son haddine vardığı veya varacağı gibi telakkiler ve 

inanışlar çeşitli vesilelerle beyitlerde ele alınmakta veya hayal konusu edilmektedir. 

(Tolasa, 2001: 418). 

Yıldızlar ise divan şiirinde Ay’ın kaybolması üzerine dökülen gözyaşlarına 

benzetilir. Ülker yıldızı Ay’ın küpesi gibidir. Kozmik âlem sanki bir harman yeridir. Ay 

feleğin itibar ettiği bir güzeldir. Divan şiirinde yıldızların askerlere de benzetildiği 

görülür. (Tolasa, 2001: 408). 

Yeni ay (hilal, mâh-ı nev) sevgilinin kaşına benzetilir. Sevgilini kaşı eğriliği ve 

inceliği ile hilali andırır. Ay’ın hilâl oluşu, âşığın çektiği sıkıntılardan dolayı 

zayıflaması yahut ihtiyarlayıp kamburlaşmasıdır. 

Sevgilinin yüzünü açıp hilâl gibi kaşlarını göstermesi âşığın bayramıdır. Bu 

sevinç hali eskiden var olan bir inanışı hatırlatır. Ay görülünce ramazan ayı girer, tekrar 

ay görülünce de bayram edilirdi. (Tolasa, 2001: 421). Bu da Aşkî’nin aşağıdaki 

mısralarına şöyle yansımıştır: 

Sen hilâl-ebrudan ayru ıyd matemdir bana 
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Kimse bayram eylemez çün kim görünmeye hilâl (Pala, 2006: 271). 

Gökyüzünün sultanı güneştir. Hatta doğudan doğduğu için Sultan-ı haverdir. 

Gökyüzü bir ülkeye, yıldızlar bu ülkenin ordusu Güneş de sultanıdır. Güneş 

doğduğunda ışığını, ısısını hiç kimseden esirgemez, cömertçe herkese eşit mesafededir. 

Aydınlığını her tarafa dağıtır, o doğunca onunla birlikte hiçbir ışıklı cisim bulunmaz. 

Bütün bunlar güneşin sultanlığını tasvir eder. Güneş, parıltısı görünüşüyle tacı, her 

tarafa ışık saçması yönü ile İran’ın meşhur sultanlarından Nuşirevan’ı hatırlatır. Güneş 

güzellik yönü ile Hz. Yusuf’a benzetilir. Güneşin batması Hz. Yusuf’un kuyuya atılıp 

zindana girmesine teşbih edilir. Yusuf’un güzelliği yanında Güneş bir katredir. (Tolasa, 

2001: 414). 

Hz. Peygamber iki cihan Güneşi’dir. Güneş dünyaya hayat verir. Enerji 

kaynağıdır. Dünyanın varlığının ve devamının vazgeçilmezidir. Dünya da Hz. 

Peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. 

Yine Ay’a dönecek olursak benzetmelerde güzellik belirtilirken sanki kız Ay ile 

konuşur. Bu benzetmelerde kız Ay’a “Sen doğma ben doğacağım” vb. cümleler 

kullanarak konuşmalı benzetmeler yapılır. 

Kahramanların rüyalarında Güneş ve Ay birlikte işlenir. Kahramanın rüyasında 

bir yanında Ay, bir yanında Güneş durduğunu görürüz. Hz. Peygamber için de 

davasından vazgeçmesi karşılığında birçok değerli dünyalık vaat ettiklerinde müşriklere 

“Sağ elime Güneşi sol elime Ay’ı verseler vallahi davamdan vazgeçmem” dediğini 

Kafirun Suresi’nden okuyoruz. (Kâfirûn, 109/1-6), (Feyizli, 2005: 603). Çocuklar Ay’a 

“Ay Dede” dedikleri gibi “Göğün Feneri” de derler. Ay’ın lekeleri, kulakları, burnu, 

ağzı, yüzü ve diğer uzuvlarıymış. Bu benzetmelerin coğrafi nedenlerini bir önceki 

başlıkta bilimsel olarak kısaca vermeye çalıştık. Burada ise Türk halkının 

yakıştırmadaki başarısını, güzel sebebe bağlamadaki başarısını görüyoruz. 

Güzeli Ay’a benzetirler. Mesela ay gibi güzel kız derlerken erkek için ay parçası 

gibi delikanlı tabirini kullanılır. Ay erkek çocuktur, güneş de kızdır. Ay, erkek ve 

cesaretli olduğundan geceleri gezer. Güneş ise kız olduğundan mahcuptur, kendisine 

baktırmaz. Bakanlara ışınlarını ok gibi atar, yani mahrem ve bu itibarla da kadındır. Ay 

hem genç hem de ihtiyar telakki edilir. On beşine kadar “genç” on beşinden otuzuna 

kadar ihtiyar addolunur. Genç olana “yeni ay” ihtiyar olana ise “eski ay” sıfatı verirler. 

Oluşum Hikâyeleri bölümündeki metinler incelenerek bu tespitler yapılmıştır. 
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Âşıklık geleneği, Türk kültüründe kökü sözlü edebiyata kadar inen güçlü bir 

koldur. Âşık edebiyatı, kam, baskı, Şaman, Ozan silsilelerinden âşık olana kadar ve 

günümüzde de yaşayan bununla birlikte devam eden bir edebiyattır. Güneş ve Ay’a 

İslamiyet öncesinde kutsiyet verildiğinden bu kozmik unsurları günlük hayatta ve 

edebiyatta görmek mümkündür. Ancak biz tezimizin hacmini arttırmamak adına 

aşağıdaki örneklerle sınırlı tutmayı uygun gördük. Bunu eski Türk şiirinden değil de 

âşık edebiyatının güçlü isimlerinden seçmek istedik. 

Günümüz âşık edebiyatının temsilcilerinden merhum Âşık Murat Çobanoğlu’nun 

şu dörtlüğünü verelim: 

Cemalı Ay, Gözleri Güneş, 

Yaktı gitti bu günleri 

Vücud derya, gözler pınar, 

Aktı gitti bu günleri (Kafkasyalı, 1998: 150). 

Sevdiğinin yüzünü cemalini Ay’a, gözlerine de cesaretle doya doya 

bakamadığından olsa gerek ki gözlerini Güneş’e benzeterek sevdiğine methiyeler düzer. 

Güneş’e niçin uzun süre bakılamadığını diğer bölümlerde detaylı olarak ele 

aldığımızdan burada geniş olarak değinmeyeceğiz. 

Diğer bir örneğimizde yukarıda divan şiirinde de anılan ortak motiften bir örnek 

vereceğiz. Bu motif Hz. Muhammed’in Ay’ı ikiye bölme (Şakku’l-Kamer) mucizesidir. 

Âşık Edebiyatında da bu hadisenin telmih edilerek kullanıldığını aşağıdaki şu 

dörtlüklerde görmekteyiz: 

Beytullah dört yere vermiştir ziya, 

Hak mümin kuluna vermez mi paye? 

Bir işaret verdi gökteki aya, 

Ondaki mühre havale ettim. 

 

İşareti semada böldü ayı, 

Kün emriyle Mevlâm kurdu dünyayı, 

Küntükenz haznesi “ba”da noktayı, 

O eşyayı vara havale ettim. (Kafkasyalı, 1998: 228). 

Âşık Edebiyatında, divan Edebiyatında kozmik unsurların kullanışı elbette ki bu 

kadarla sınırlı değildir. Bütün milletlerin edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da 
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en zengin en çok kullanılan benzetme unsurlarındandır. Divan ve halk şiirinde şairlerin 

kullandıkları bu kavramları kullanımları çerçevesinde dar bir pencereden birkaçını 

sunmaya çalıştık. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GÖKYÜZÜ VARLIKLARI 

 

1.1. Gökyüzü 

Evrenin oluşumunu pek çok eski kavim, dinlerinin verdiği bilgilerin dışında kendi 

mitolojik anlayışlarıyla izah etmeye çalışmıştır. Türkler de tarihin çok erken 

dönemlerinden itibaren milletleşerek tarih sahnesine çıkmış kavimlerden biridir. 

Dolayısıyla onların evren anlayışı da eski dönemlerden itibaren oluşmaya başlamıştır. 

Türkler evreni üç katlı olarak kabul etmişlerdir. Birincisi gök, ikincisi yağız yer ve 

üçüncüsü yer altı dünyasıdır. Türklerdeki bu üçlü evren algısında biz ilki -gökyüzü- 

üzerinde duracağız. 

Gökle ilgili inanışlar hemen hemen bütün dinlerde görülmektedir. Güneş, ay ve 

yıldızlara kiminde bir kutsiyet izafe edilmiş, kiminde de Tanrı olarak kabul görmüştür. 

Türk inanç sisteminde Mavi Gök önemli bir yer tutar. Kişioğlunun yaşadığı yağız 

yeri örten bir çadır gibi düşünülmüştür. Takip edebildiğimiz çağlardan beri gök bu 

koruyucu özelliği ile kutsanmış ve ıduk kabul edilmiştir. (Kalafat, 1998: 58). Türk 

halklarında ay, güneş ve yıldızlar Tanrı bilip tapma, kutsal sayma geleneği eski 

zamanlardan beri vardır. Türklerin ata yurtlarında bu gelenekleri Anadolu’da ise bu 

geleneklerin inanışların izini görmek mümkündür. “Kırgız halkı yeni ayı görünce, kara 

yere alnını koyup başını eğer. Yaz gelince alnının değdiği yerden çıkan otu evine getirir 

ve ateşe atar. Konakların doğmuş ayı görünce, Ay gördüm sağlam gördüm! Eski ayda 

bağışla, yeni ayda nimet eyle! Diye dua edip, attan koparıp eşiğe bırakma âdetini 

uygulayarak aya taptıklarını görüyoruz. Batı Sibirya Tatarları yeni ay doğduğunda dans 

ederek, yüksek sesle dua ediyormuş. Hakas Türkleri yeni ayın doğmasını iyi işler 

yapılmasına uygun zaman olarak kabul ederlerken, Altay Türleri arasında bu sırada tam 

tersine hiçbir iş yapmama anlayışı oluşmuş. Başkurt Türkleri yeni aydan iyilik olmasına 

dua ederlermiş. Eğer bu sırada insan vefat etmişse, aydan o kişiye iyilik olması temenni 

edilirmiş. Saha Türkleri dolun aya tanzim ederek bir sonraki dolun aya iyilik içinde 

ulaşmak için dua ederlermiş. Eskiden insanlar mevsimlerin değişmesi ile ilgili olarak 
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tabiatın değişmesinde ve insan yaşamının şekillenmesinde güneşin önemli olduğunu 

biliyordu. Eski Türklerin taptığı ikinci bir Tanrı, güneştir.” (Rysbaeva, 2009:151-153). 

Kâinatın bütün tezahürlerini gök ve yir-sub/v’un (yer-su: yeryüzü) temsil ettiği 

birbirine zıt, fakat birbirini tamamlayan iki evrensel nefes’ten oluşmuş olarak kabul 

eden sistem, proto-Türk ve Türklerin en eski, belki de öz kozmolojisiydi. Eberhard’ın 

çoğunluğu proto-Türk saydığı Çular’dan (M.Ö. 1059-249) önce, bugünkü Kuzey Çin’e 

hâkim olan Şang Sülalesi döneminde, Ti denilen gök tanrısına doğa güçlerine ve atalara 

ibadet ediliyordu.” (Esin, 2001: 19). 

Gök tanrısı hükümdarın atası sayılmaktaydı. Tanrı tarafından hükümdara kut 

verildiğine inanılırdı. Kök Türk Kağanları “Tengri-teg tengride kut bulmuş”, yani 

göksel hükümdarlar olarak kabul edilmişlerdir. 

“Gök ve yer-su dikotomisinin Türkler tarafından ne şekilde düşünüldüğünü ve bu 

iki ilkenin çeşitli oluşumlarını bir Türkçe metin anlatmaktadır. Söz konusu metin belki 

IX. Yüzyıldan olup kısmen Çinceden çevrilmişti. Bu bir Budizm metni olmakla beraber, 

aktaracağımız kısım Burkan(Buda) dini kozmolojisiyle ilgili değildi; Çin-Türk kâinat 

düşüncesinden esinlenmişti: 

Bu yırtınçüda üstün tengri yaruk titir, altın yagız yir kararıg titir. Kün-tengri 

yaruk titir, tişi kararıg titir. Kün-tengri yaruk titir. Ay tengri kararıg titir. Oot yaruk 

titir, suv kararıg titir. Er yaruk titir. Tişi kararıg titir. Bu yirli-tengrili, tişili-irkekli bir 

gerü kavışıp kamag tınlıglı-tınsızlı, iki türlü ed togar belgürer… 

Künli aylı karışu-kavışu yarıyor. Ötrü yaylı, kışlı, tört öd bolur. Tört od içinte 

yana ikirer öd adrılur, sekiz yangı kün bolur. (bang vd., “türkische Turfan Texte”, VI, 

satır 318 vd.) 

Bu kâinatta, üsteki gök parlaktır, altta yağız yer karanlıktır. Güneş tanrısı 

parlaktır. Ay tanrısı karanlıktır. Ateş parlaktır. Su karanlıktır. Er parlaktır, dişi 

karanlıktır. Bu yerli-göklü, dişili-erkekli (ilkeler) kavuşursa, bütün canlı ve cansız, iki 

türkü parlak doğar, belirir… Güneş ve ay karışıp, kavuşarak yol almaktadır. Bundan 

ötürü, yazlı-kışlı dört mevsim olur. Dört mevsim içinde (her mevsim) yine ikişer zamana 

ayrılıp sekiz ‘yeni gün’ doğar. (‘yeni gün’ler Çince chieh, dört mevsimin ilk günleri, 

ilkbahar ve sonbahar ekinoksu (günler ve gecelerin aynı uzunlukta olduğu iki devir) ile 

yaz ve kış gündönümü günleridir. (en uzun gün ve en uzun gece).” (Esin, 2001: 22-23.) 
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Türklerde hem İslam öncesinde hem de İslam sonrasında yer ile gök bir bütün 

hâlinde tasavvur edilmiştir. Kendi içerisinde de önce gök sonra yer yaratılmıştır. Bunu 

yaratılış efsanelerinde gördüğümüz gibi Göktürk Kitabeleri’nde de görebilmekteyiz. Bu 

yazıtlarda her şeyin üzerinde olan gök idi. Yazıtlar yaratılış ile söze başlar: 

Yukarıda mavi gök (Kök Tengri), aşağıda yağız yer yaratıldığından ikisi arasında, 

kişioğlu (İnsanoğlu yaratılmış!) insanoğlunun üzerine de, ataların Bumin Kağan, İstemi 

Kağan (kağan olarak tahta) oturmuşlar. 

Gök, yer ve insan üçlüsünün birlikte görüldüğü, dış tesirlerden uzak olan bu 

yaratılış algısında önce gök yaratılıyor, sonra yağız yer ve son olarak da ikisi arasında 

insanoğlu yaratılıyor. 

Yaratılıştaki bu sıra XI. yüzyıla kadar söyleyişe ve yazılışa yansımıştır. Önceleri 

gök-yer olarak ifade edilirken belki de Önasya tesirleriyle olsa gerek yer-gök olarak 

telaffuz edilmeye başlanır. Kutadgu Bilig’de “Yerni kökni yaratan” yani “yeri göğü 

yaratan” denmesiyle “yer”in “gök”ten önce söylenmeye başladığı görülmektedir. (Ögel, 

2006: 145). 

Türk düşüncesinde gök, yeryüzünü örten basit bir çadır değildir. Gökler katlara 

ayrılmıştır; Tanrılar, periler ve melekler, göktedir. Her varlığın katmanı farklıdır. 

Kendileri için ayrılmış yerlerde dururlar. (Erdoğan, 2007: 92). Ögel’in tarifiyle “gök”, 

yıldızlar ile arşı, güneş ile ayı içine alan geniş bir deyimdir. Bu düşünce sistemi bizim 

yazı ile takip edebildiğimiz Göktürklerden beri vardır. Ayrıca bu vesikaların haricindeki 

sözlü ürünlerimizdeki gökyüzü algısı bu anlayışın Türk düşüncesinde yazıdan önceki 

devirlerde de var olduğunu bize göstermektedir. 

Gök, içinde güneş, ay ve yıldızlar gibi varlıkları kapsayan geniş bir manayı 

karşılamaktadır. Zaten sonradan gök yerine “gökler” deyiminin yaygınlaştığını 

görmekteyiz. Bu anlayış, İslam inanışlarındaki “semavat” deyimini hatırlatır. (Ögel, 

2006:146). 

Tanrı’nın şeklini, şemalini veya herhangi bir tasvirini Türk düşüncesinde görmek 

mümkün değildir. Ancak Tanrı Göktürk Kitabeleri’nde gördüğümüz kadarıyla kendine 

ve “gök”e benzemektedir. Göktürk yazıtlarında “Tengri Teg tengri” diye görülen deyiş 

“göğe benzer gök” gibi yorumlanmıştır. Bu yorumu eksik bulan ilim adamlarından W. 

Thomsen bu ifadeyi “Göğe benzer Tanrı” şeklinde yorumlamıştır. Gök, sonsuzluğu 

ifade etmektedir. Tanrıya bir sınır izafe etmeyen Türk düşüncesi böyle bir benzerlik 
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kumuştur diye düşünebiliriz. Thomsen iki tane “Tengri teg tengri” tengri’den birini 

“Tanrı” olarak çevirirken diğerini “gök” olarak tanımlamıştır. Tanrının biçimini ve 

şeklini bilen kimse yoktur. Kendi gereğine göre, nasıl icap ediyorsa o surette idi. (Ögel, 

2006:146). 

Bu düşünce sistemini bir bütün olarak ele alıp incelediğimizde aslında İslam 

düşünce mantığına doğru bir yaklaşma görmekteyiz. “Tanrı, evreni kendinin 

bilinmesine vasıta olsun diye yarattı. Önce yokluktan veya kendi nurundan yeşil ve çok 

nurlu bir cevher yaratıp bu cevhere sevgisiyle bakınca cevher, utancından eridi ve su 

gibi aktı. Bu cevhere ilk cevher “Nur-u Muhammed”, Levh-i mahfuz, Akl-ı Kül, İzafi 

ruh adı verilirken bütün ruhların ve cisimlerin kaynağı bu cevherdir. 

Bu sıvının köpüğü veya özü su yüzüne çıkınca bundan ilk olarak ruhlar ve 

melekler âlemini yaratmıştır. Sonra sırasıyla meleklerin, Peygamberlerin, velîlerin, 

ariflerin, müminlerin, kâfirlerin, cinlerin şeytanların, hayvanların, bitkilerin her birisi 

için mertebelerine göre belli makamlar ve her sınıf kendi makamına gitmiştir. Böylece 

ruhlar ve melekler âlemi, bu on dört çeşit ruhla tamamlanmıştır. Bu âlemin en 

yükseğine “gayb âlemi”, “lahup âlemi” veya “ceberrüt âlemi” denir. Ortancasına “ruhlar 

âlemi”, “mana âlemi” veya “emir âlemi” aşağısına ise “mecerret âlemi”, “berzah âlemi” 

veya “misal âlemi” denir. Bunlardan iki bin yıl sonra, Tanrı o ilk cevhere yine sevgi ile 

baktı ve o cevher utancından eriyip su gibi aktı. Tanrı bu sıvının üste çıkan özünden arş-

ı azam, altta kalan yağlardan da kürsi’yi, cenneti, cehennemi yedi kat gök’ü ve beş 

unsuru yarattı. Arş-ı ala’dan Esfel-i safilin’e kadar bu âlemin yaratılış sırası böyledir. 

Böylece bu on beş çeşitle, mülk âleminin yaratılışı tamamlandı. Bu âlemin de yükseğine 

“ulvi âlem”, “bekâ âlemi” denir. Ortasına “yıldızlar âlemi”, “felekler âlemi” veya 

“gökler âlemi” denir. İşte melekût âlemi ile mülk âleminin toplamı yani çeşitli ruhlarla 

basit cisimlerin hepsi harflerin sayısı gibi yirmi dokuz olarak tamamlanmıştır. 

Tanrı, evreni bir anda yaratmaya gücü yeterken altı günde yaratması yani 

pazardan başlayıp Cuma günü tamamlanması, kullarına her iş ve hareketlerinde sabırlı 

ve temkinli olmalarını acele etmemelerini bildirmek ve anlatmak içindir.” (Alper, 1978: 

11-12). 

Tanrı makamı olan gök, koruyuculuk vasfından dolayı da ıduk kabul edilmiştir. 

Tanrı gökte yukarıdadır. Kötülükleri, karanlığı kovan güneş, ay ve yıldızlar gök 
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çadırının içindedir. Tanrı en üst gök katında bulunmaktadır. Bu gökyüzü varlıklarına 

tanrısal kuvvetler izafe edilmiştir. 

“Gökler on yedi, yer altı dokuz tabakaya ayrılmıştı. Göklerin on yedi katı 

aydınlıklar içinde cennetler âlemi ve tanrılara ikametgâh idi. Yeraltının katları 

karanlıklar diyarı ve cehennemler bölgesidir. İnsanlarla öbür yaratıklar yer altı ile göğün 

arasında, yeryüzünde bulunur. Ancak insanlar öldükten sonra ruhları dünyadaki hal ve 

hareketlerine göre ya göklere ya da yeraltına gönderilirdi. Göklere ve cennetlere hâkim 

olan iyilik tanrısı Ülgen ile yer altına ve cehennemlere hâkim olan kötülük tanrısı Erlik 

arasında devamlı bir mücadele vardır” (Uraz, 1994: 210). 

“Ternar (üçlü) bölüme göre dünya birkaç tabakadan ibarettir. Gök âleminin 17 

(Altay Türklerine göre), 16 (Teleütlerde), 33 veya 9 (Tuvalılarda), 7 (Yakutlarda) vs. 

katmanlardan oluştuğu bilinmektedir. Katmanların sayısında yediye dayalı rakamların 

ağırlık bastığı görülmektedir ki, bu daha çok sonraki şaman inancının etkisiyle 

oluşmuştur. Monoteist dinlerin dünya modeli de dünyanın kavranılmasının mitolojik 

yapısına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle hem Hıristiyanlıkta hem de İslam dininde 

mitolojik dünya modeli sadece dini üzerine geçirilmiştir. Mesela İslamiyet’te 18 bin 

âlem, 18 tabakadan oluşan evren dünya modelin orta çağ Müslüman varyantıdır. Her 

katmanda özel fonksiyonu olan ruhlar, onların üzerine de ebedi, ezeli olan Tanrı 

yerleşmiştir.” (Bayat, 2007b: 47). 

İnsanların yaşam biçimleri evren algısında etkili olmuştur. Atlı göçebe Türkler 

dünyayı Türk otağı şeklinde bir çadıra benzetirler. Onlara göre dünya kubbeli bir tepsi 

gibidir. Ziraatçı toplumların dünyası yaşam biçimi farklı olduğunu düşünceleri de doğal 

olarak farklıdır. Onlara göre dünya bir tepsi gibidir. Türklerde gök, yer ve yer altı 

dünyası olmak üzere üç dünya vardır. Ölümlü insanların yaşadığı, bitkilerin bitip 

kuruduğu diğer ölümlü canlıların bulunduğu yeryüzüne orta dünya diyorlardı. Orta 

dünya aynı zamanda yaşadığımız dünya olarak Tanrılar âleminden sonra gelerek ikinci 

sırada öneme sahip oluyordu. (Ögel, 2006: 243). 

Gök tanrısı ya da gökteki tanrılar fikrin doğuşu gök âlemin her insan tarafından 

erişilemez olması Eliade’ye göğe kutsallık katmaktadır. Şamanlar değişik yollarla çeşitli 

vasıtalarla gökyüzüne çıkabilen seçilmiş insanlardır. Gök tanrısı gökle özdeşleşmekle 

beraber gökte oturan evrenin sahibi ve yaratıcısı olarak görülmüştür. Orhun anıtlarında 

“Yukarıda Türk tanrısı” ifadesi ile bu algı güçlenmiştir. Birçok dinde ve mitolojide tanrı 
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sözcüğü gökle ilişkilendirilmiş veya göksel vasıflar yüklemiştir. “ Çeşitli dillerdeki tanrı 

sözcüğü gökyüzü ya da gök tanrısı anlamına gelmektedir: Moğolca tengri, gökyüzü; 

Çinçe tien, gökyüzü/gök tanrısı; Babilce anu gökyüzü; Sümerce dingir, açık, parlak 

(gökyüzü) vb. Eski Türk lehçelerinde tangrı, tenri, tengere, tangara, ture, tenegere gibi 

değişik şekillere bürünen tengri sözcüğü hem göğü hem de Gök Tanrı’yı ifade ediyordu. 

Anlaşıldığı kadarıyla Gök tanrı İnancı özellikle büyük imparatorlukların kurulduğu 

devirlerde genel bir kült olarak kabul edilmiştir. Gök Tanrı da tanrıların en büyüğü 

sayılmış olmalıdır. Orta Asya’da devlet kuran sülalelerin hepsinde Gök tanrı Kültürün 

bulunduğu Çin kaynaklarından da anlaşılmaktadır; örneğin Çin resmi tarihi Wey-Şu’da 

beşinci ayın onuncu ve yirmici günleri arasında halkın nehir kenarında toplanarak 

göğün ruhuna kurban sunması, Türklerde eskiden beri gök tanrı fikrinin bulunduğunu 

gösteriyor. Göktürk yazıtlarına göre hakanları tahta çıkaran, Türklere zafer kazandıran, 

felaketlerden koruyan Türk tanrısı Gök Tanrı’dır.” (Çoruhlu, 2002: 19). 

Göğü katlar hâlinde düşünen Türkler şekil itibariyle de gök kubbeyi yaşam 

biçimlerinin vazgeçilmezi olan çadıra benzetiyorlardı. Göğün katları hakkında değişik 

anlayışlar vardır. Genelde yedi veya dokuz kat olan katmanlar Altay Türklerinde on 

yedi olarak tasavvur edildiği görülmektedir. Orhun kitabelerinde geçen “on yedi kişi” 

motifini bu algılayışın bir yansıması olarak gören araştırıcılar vardır. İslam öncesi var 

olan bu astral kült İslam inancının Türklerde yayılması ile yok olmamış aksine 

sonrasında da devam etmiştir. İslam dininde var olan ve Kur’anı Kerim’de de pek çok 

yerinde sema kelimesi ve onun çoğulu olan “semavat” kelimesini de görmekteyiz. 

İslamla beraber pek çok inancın değişmesine rağmen göğün katlarının İslam inanışında 

da  “semavat” kelimesinde aynı paralelde devam etmiştir. Otağların göçebe Türk 

toplumunda göğe benzetilmesi veya camilerin tavanlarını kubbe şeklinde inşa edilmesi 

bu inanışın paralelinde gelişen yansımalardır. İslam inancında Allah ezeli ve ebedi’dir. 

Yani ne başlangıcı ne de sonu vardır. Hiç bir şey yokken Allah vardı; her şey yok 

olunca O, yine var olmaya devam edecektir. Dolayısı ile başı sonu olmayan bir 

Yaratan’a mekân izafe edilemez. Eski Türk dininde kültüründe Tanrı makamı olarak 

gök tasavvur edilmiştir. Gök ise sonsuzluğun, sınırsızlığın, mekânsızlığın insan 

düşüncesindeki tanımıdır. İslam öncesinde Tanrı makamı İslam sonrasında ise 

“Yukarıda Allah var”, “Gönülsüz namaz göğe ağmaz.” gibi deyim ve atasözlerimizin 

aynında dua ederken elerimizi göğe açmamız gök katından bir beklenti içerisine 
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girmemiz Türk kültüründe göğe verilen önemin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. 

(Çiftçi, 2004: 264). 

Gök ve yer-su dikotomisinin Türkler tarafından ne şekilde düşünüldüğünü (Esin, 

2001: 33), IX. Yüzyıla ait bir metinden verilen pasajla örneklemiştik. Bu parça kısmen 

Çinceden çevrilen Çin-Türk kâinat düşüncesinden yansımalara yer vermekteydi. Yer ve 

gök dikotomisinin Türklerde algılanışını veren İslam öncesi metne aynı paralelde 

Kur’anı Kerim’de bu düşünceyi devam ettirir niteliktedir. “Biz göğü kudretimizle binâ 

ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Her türlü şeyden çift çift yarattık ki düşünüp öğüt 

alasınız.” (Zariyat, 51/47-49), (Feyizli, 2005: 521). 

“Göktanrı inancında ve eski Türk düşüncesinde Gök ile Tanrı arasında kesin bir 

ayrılık göstermek çok güçtür. Türkler “Tanrı” için Kök tengri ya da Tengri kelimelerini 

kullanmışlar “Kök” kelimesini tek başına “Tengri” için de kullanmışlardır. Gök tanrı 

inancından sonra Mâni dinini kabul eden Türklerde Güneş ve Ay’a sembolik anlamlar 

yüklenmiş ve bunlar kutsallaştırılmıştır. Güneş dişi ay erkek; gündüz sıcak, gece soğuk 

olması nedeniyle de güneş sıcaklık ay soğukluğu simgelemiştir. Orta Asya’nın göçer 

Türk topluluklarında çadırların ve otağın kapısı daima doğuya açılırdı, bunun nedeni 

güneşin doğudan doğmasıydı.” (Şentürk, 2009: 30). 

“Mezopotamya ve Anadolu uygarlıkları ile Mısır ve Hindistan’da güneş ve ay’ın 

hareketleriyle oluşan gündüz ve gece, soğuk ve sıcak yılların, mevsimlerin, ayların ve 

günlerin oluşması gibi insan yaşamını etkileyen doğa olaylarının güneş ve ay’dan 

geldiği inancıyla “güneş” ve “ay” insanlar tarafından ilahlaştırılmıştır. Bu uygarlıklarda 

güneşin karşılığı olan tanrıların farklı bir adı vardır ve daha sonraki çağlarda, Klasik 

Yunan ve roma mitolojisinde de ışığını güneşten alan gezegenler tanrılaştırılmış ve 

mitolojik kahramanlara onların isimleri verilmiştir. Örneğin Zeus’u Jüpiter, Aphrodit’i 

Venüs, Ares’i Mars temsil etmekteydi.” (Şentürk, 2009: 29). 

Gökyüzü eski zamanlardan beri Tanrı mekânı olarak görülür. Bu düşünce ilkel 

dönemden, kabile dönenme ve günümüze kadar da devam ede gelmiştir. Gün gelmiş 

Gök Baba diye dua edilmiş, gün olmuş Gök Tanrı olarak dua edilmiştir. “Nerede gök, 

orada Tanrı” Eve kabilesinden bir Afrikalının duasıdır. (Eliade, 2003: 61). Göksel 

inançlar genelde tek tanrıcılık esasına dayanır. Evreni yaratan insanlara sevgi ve 

şefkatini gönderen bir tek tanrı vardır. Tanrı toprağa bereket veren göksel bir varlıktır. 

Tanrı sadece şefkat ve merhamet kaynağı değil, kabilelerden ahlak ve inanç noktasında 
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aykırılık gösterenleri cezalandırıcıdır. Gök Tanrısı kurallara uymayanları yıldırımlar 

göndererek cezalandırır. 

Bilimsel bilgi sahibi olmayan ilkel insan göğe bakıp onda gördüğü güç ve 

sonsuzluk neticesinde ona bir kutsallık izafe etmiştir. İnsanların ulaşamadığı yıldızlı 

gök, bu bakımdan ayrıcalıklı bir yerdir. Bu makamlara da sıradan insanların yükselmesi 

mümkün değildir. Üstün vasıflı kişiler gök makamlarına ayin denilen ritüeller 

aracılığıyla yükselirler, ölümden sonra iyi insanların ruhları da göklere yükselir. Çünkü 

gök, yücedir, sonsuzdur, dokunulmazdır, güçlüdür. 

Gök âlemi insanlığın varlığından bu yana Tanrı olarak görülmüş, gökyüzü 

unsurlarına ise tanrılaştırmaya bağlı olara aidiyetler yüklenilmiştir. Bunları sadece 

Eliade’nin çalışmalarından bile örnekleyerek sayısını artırmak mümkündür. Biz 

konumuzun alt yapısını teşkil ettiğinden fazla ayrıntıya girmeden birkaç örnekle 

açıklamaya çalışacağız. Baiame Avustralya’nın güneydoğusunda yaşayan kabilelerin 

gök tanrısıdır. Mekânı Samanyolu’dur. Ay ve güneş oğullarıdır. Yıldırım tanrının 

sesidir, dünyayı bereket veren yağmuru o yağdırır. (Eliade, 2003: 62). Gök tanrıları 

genelde bereketini, cezasını ve mükâfatını yıldırımla, şimşekle, yağmurla, gökkuşağıyla 

rüzgârla gösterirler. 

Vereceğimiz örneğin ikincisi ise Afrikalılarda unutulmuş edilgen bir tanrı da olsa 

gökle ilişkilendirilebilen gök tanrısı Ulu Varlık Puluga’dır. Gökte oturur, gök gürültüsü 

sesidir, rüzgâr nefesidir, fırtına öfkesidir ve yıldırım da cezalandırma gücüdür. Puluga 

kendine eş yaratır ve çocukları olur. Güneş ve ay evininin yanındır ve güneş ayın 

çocukları yıldızlardır. (Eliade, 2003: 65). 

Bir diğer tanrı ise Mawri’dur. Yüce varlığın adıdır; ayrıca gökyüzü ve yağmur 

içinde kullanılır. Göğün mavili yüzüne örtülen bir peçedir. Bulutlar giysileridir, Işık 

Mawu’nun bedenine sürdüğü yağdır. Masailer’de Ngai önemli tanrılardan biridir. Gökte 

oturur, yıldızlar oğullarıdır. Yıldızlardan bazıları da gözleridir. Kayan yıldızlar 

yeryüzünde olup bitenleri görmek için yaklaşan gözleridir. Pavniler içinse gök tanrısı 

Triwa’dır. Her şeyin yaratıcısıdır. Yıldızları insanlara yönlendirmek için yaratmıştır. 

Rüzgâr nefesidir, şimşekler bakışlarıdır. Gökyüzünde oturur (Eliade, 2003: 67). 

Kavinler mekânlar ve tanrı adları her ne kadar farklı olsa da gökyüzü varlıklarına 

karşı duydukları rabıtanın ortak olduğunu görmekteyiz. Göksel unsurları Yüce Varlıklar 

olarak görmekteler. İlkel insanın dinsel faaliyetleri günlük gereksinimlerinden ibarettir. 
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Çünkü bu tanrıları ya gökten gelen bir tehlike olduğunda ya da doğa karşısında var 

olabilmenin zorlukları neticesinde hatırladığı görülüyor. 

Gökyüzünün ilahi bir alan olarak görünmesi mitolojik bir imgedir. Gök gürültüsü 

tüm mitolojilerde gök tanrının silahıdır ve yardımıyla vurduğu yer kutsallık 

kazanmaktadır. Yıldırımın çarptığı insanlar da kutsanmaktadır. En çok yıldırım düşen 

ağaca (meşe) Yüce İlahi’nin ihtişamı bahşedilir. Yukarı bölgelerden düşen her şey 

gökyüzünün kutsallığına sahiptir. Göktaşlarına, onunla dolu oldukları için saygı 

gösterilir. (Eliade, 2003: 96). 

Gök kutsal bir alandır. Göğe yakın olan yüksek bölgeler de kutsal kabul 

edilmiştir. Yüksekliğin kutsal olmasının kaynağının, kutsal gök olduğu açıktır. Dağlar, 

tapınaklar, yüksek şehirler vb. yerler kutsanır, dolayısıyla yükselme ritüelleri de 

genellikle buralarda gerçekleşir. Her mitolojide kutsal bir dağ vardır. Dağların taşıdığı 

simgesel ve dinsel değerler varır. Dağ genelde gökle yerin birleştiği bir alan olarak 

kabul edilir. Hint mitolojisinde Meru Dağı, İran mitolojisinde Haraberezaiti (Harburz), 

Finlandiya’da ve Japonya’da da benzer inanışlara rastlamak mümkündür. Dağ 

kutsallığını gökten, göğe yakın olmaktan almaktadır. (Eliade, 2003:113-116). 

Evrenin yaratılış sırasını kozmopanik mitlerde şu şekilde görmekteyiz: Ülgen 

içindeki bir düşünceyle “gök olsun” der ve gök yaratılır. “Yer olsun” demekle yer 

yaratılır. W. Radloff’un varyantında yaratma şu sırayı takip etmiştir. Kayra kan 

Birinci gün ışığı, 

İkinci gün göğü, 

Üçüncü gün toprağı ve bitkileri, 

Dördüncü gün ayı, güneşi, yıldızları 

Beşinci gün balıkları ve kuşları 

Altıncı gün ise hayvanları ve insanları yaratır. 

Yedinci gün, dinlene günüdür. (Bayat, 2007b: 95). 

Gökyüzü varlıkları olarak güneş, ay ve yıldızlar Türk mitolojik düşüncesinde 

doğan güçleri bağlamında önemli bir yer teşkil eder. Her biri ayrı bir tez konusu olacak 

kadar Türklerin sosyal hayatına yansımışlardır. Araştırmalarım esnasında da malzeme 

bulmakta hiç zorlanmadım. Ancak tezimiz sınırlı olması dolayısıyla çalışmamızı güneş 

ve ay ile sınırlı tuttuk. Türklerin hayatında yıldızlar ve yıldız bilgisi çok önemli rol 

oynamıştır. Buna bağlı olarak yıldız konusu başlı aşına bir bütün olduğu için bu konuya 
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pek girilmemiştir. Çünkü buralar, yıldızlar, yıldızların oluşum efsaneleri, Samanyolu vs. 

gibi başlıklar birbirini tamamlayan bütünün parçalarıdır. Tezimizin esasını güneş ve ay 

oluşturmaktadır. Güneş Ay’la birlikte aynı zamanda Türk mitolojisinin de 

merkezindedir. 

 

1.2. Güneş 

Güneş bilgeliğin, bütünlüğün, gizemliliğin simgesidir. Çok eski uygarlıklar 

Güneş’i Tanrı olarak kabul etmişlerdir. Tanrı’nın birlik ve tekliğin simgesidir. (Bayat, 

2007b: 297).  

“Yüce Varlıkların güneşle özdeşleşmeleri, güneşin hükümdarlıkla ilişkisi, 

erginlenme, seçkinler, çelişiklik, güneşin ölülerle ilişkisi, bereket, vb. Güneş teolojisin, 

üstün vasıflarla, yani hükümdarlıklarla, erginlerle, kahramanlarla ya da düşünürlerle 

yakın ilişkisinin altının çizilmesi gerekir. Aklın ateşi olarak kabul edilen güneş, zamanla 

Yunan-Roma dünyasında kozmik bir ilkeye dönüşmüştür; Pek çok gök tanrısının (İho-

Brahman, vb.) izlediği sürece benzer bir süreç izleyerek hiyerofoniden bir düşünceye 

dönüşmüştür. Antik çağın sonlarına doğru, güneşin kazandığı üstün değerlerin belirli bir 

anlamı vardır: Bunlar, yeni yazıların alttaki eski yazının işini takip ettiği parşömenlere 

benzer. Gerçek hala ilkel hiyerofanilerin izlerini korumaktadır. Bunlardan birkaç 

tanesini anmak gerekirse güneşin tanrıyla olan bağı, bunun güneşle özdeşleşmiş 

demiurgosun en eski mitini hatırlatması, güneşin bereketle ve bitkilerin hayatıyla ilişkisi 

vb.” ( Eliade, 2003: 162-163). 

Her çağda güneşli yerlerde yaşayan Türklerin düşünce sisteminde güneş her 

zaman birinci sırada yer almıştır. Güneş ve aya ayrı ayrı saygı gösteriyorlardı. Güneş 

doğunun, ay ise batının sembolü idi. 

Yönlerin söylenişinde kullanılan deyimler hep güneşle ilgiliydi. “Gün batısı”, 

“Gün doğusu” gibi. Bunun için de doğuya “ilgerü” (ileri) demişlerdi. Oğuz Kağan 

Destanı’nda da sabaha, tan ağarmasına ve gün çıkmasına büyük bir önem verilmişti. 

Bütün hayat o gün ve güneşle başlıyordu. Güneş battıktan sora ise her şey duruyordu. 

Bu yön tayininde düşünce sistemlerinde değişkenlikte olmuştur. Mesela Teleütlerde Ay 

kuzeyin, Güneş güneyin sembolü olmuştur. Bu yönlendirmede merkez Gök Kartalı idi. 

Kartalın başı doğuya bakıyordu. Mite göre kartalın sağ kanadı güneşi, kol kanadı da ayı 
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örtüyordu. Güneş, aydınlığın hüküm sürdüğü gündüzlerin, ay ise karanlığın ve gecelerin 

sembolü idi. Çadırların kapıları din törenleri dışında doğuya açılırdı. 

Türk düşüncesinde ve destanlarında güneş dişi, ay erkek olarak görülür. “Ay 

baba”, “Güneş ana” söyleyişlerine Anadolu’da, masal ve efsanelerde “Ay Dede” 

rolünde görmekteyiz. Ön Asya kültürlerinde dişil ve eril ayrımı görürüz. Mısır 

Memlüklerin efsanesinde Güneş, Saratan burcuna girdiği zaman suyu ve toprağı ısıtır, 

ısınan su ve toprak mağarada toplanır ve balçıktan Türklerin ilk atası türer ve Ay-Ata 

adını alır. Burada güneşin türetici bir rolde olduğunu görmekteyiz. (Ögel, 2006: 187). 

Birçok araştırmacının verdiği bilgilerde güneş, tanrının birlik ve tekliğinin simgesi 

olarak tespit edilmektedir. “Güneşin baş tanrı olarak kabul edildiği topluluklarda 

yıldızlar da birer tanrı olarak bilir. Oysa Türk mitolojisinde Güneş Kültü kutsallığı 

yanında hiçbir şekilde tanrı olarak algılamaz. Eski Uygur metinlerindeki Mânihaizm’in 

de etkisi ile güneşin tanrı olarak adlandırılması onun kutsal konumun ileri bir dereceye 

götürülmesinden başka bir şey değildir. 

Körügme kün tengri 

Siz bizni küzeding 

Körünügme ay tengri 

Siz bizni kurtgarıng 

(Gören güneş tanrısı 

Siz bizi koruyun 

Görünen ay tanrısı 

Siz bizi kurtarın) 

Ancak Altun Yaruk gibi eski Uygur abidesinde güneşin tanrı değil, onun ışığı 

olduğu dolayısıyla Tanrı kavramına alınamayacağı açık bir biçimde ortaya konulmuştur. 

Kün tengrinin yarukı 

Öngsüz boltı örtmiş teg 

(Gün tanrının ışığı 

Sönmüş gibi renksiz oldu)” (Bayat, 2007b: 298). 

Türk mitolojisinde yaratılış efsaneleri ve inanışlarda önce gök, sonra yer 

yaratılmıştır. Altay efsanesinde “ne yere ne de göğe dua et!” diyorken Hunlar gök ve 

yere ant içiyorlar ve savaşlarda ele geçirdikleri en kıymetli esiri göğe kurban 

sunuyorlardı. (Ögel, 2006: 167). Türkler güneşi şahit tutarak yemin ederlerdi. Mogollar, 
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güneş’e ant içerlerdi. Hun hükümdarı her gün doğan güneşi selamlardı. Çin 

kaynaklarına göre Hunlar, güneşe üç kez diz çökerek selam verirlerdi. Ayrıca 

çadırlarının kapısı da güneşe olan saygılarından doğuya açılırdı. Güneşe olan bu hürmet 

hem Hunlarda hem de Göktürklerde görülmektedir. Aynı zamanda güneşin koruyucu bir 

iye olması, canlılara hayat vermesi, ışığın ve sıcaklığın kaynağı olması güneş kültürün 

oluşmasını sağlamıştır. Tatar Türklerinde ise efsanelerimizde de gördüğümüz gibi ay 

ışığını güneşten alındığı bilinmektedir. Bu yüzden Tatarlar ayı büyük imparator olarak 

görseler de güneşi onun anası olarak görürler. Güneşin Sembolize ettiği bazı kavramlar 

vardır bunlar: kağanlık, baba, ışık, gündüz, eva (en yüksek nokta), sıcaklık ateş, doğu, 

güney.(Bayat, 2007b: 299). 

Güneş sembollerinden biri de sıcaklık olduğundan Türklerde yön tayininde 

güneşin yönünü özellikle kuzey ve batı olarak pek göremeyiz. Yakut Türklerine göre 

güneş sağda bulunuyordu. Altayların Şaman dualarında ise güneş güneydedir. “Güney 

ormanlarındaki, doku tepe güneş ruhu” şeklinde dualarda geçmektedir. (Ögel, 2006: 

192).  

Altay Türklerinde güneş güneyin dolaylı olarak sıcağın ay ise kuzey yani soğuğun 

sembolüdür. Kutsal olarak gördükleri kartalın sağ kanadı güneş, sol tarafı ay için mekân 

kabul edilir. Türklerde kağanların simgesi güneştir. Güneşin hayat bahşetmesi, 

koruması gibi özelliklerin ön planda olması dolayısı ile kağana yapılan benzerlikleri bu 

yönü ile ağır basmıştır. Güneş her şeye sabit uzaklıktadır, yerini değiştirmez, Ay gibi 

büyüyüp küçülmez, farklı zaman dilimlerinde değişik şekiller almaz. Bütün bunlardan 

olsa gerek güneş hükümdarlık ve adalet simgesi olmuştur. Uygurlar, kağanı güneşle 

sembolleştirmişlerdir. İslami devir sonrası ilk eserlerimizden biri olan Kutadgu Bilig 

yazıldığı dönemde Mâni dininin etkisi ile öne çıkan ay inanışı bu dönemde yerini güneş 

merkezli inanç sistemi almıştır. Türk düşüncesindeki bu değişmenin Kutadgu Bilig’de 

yansımasını görebiliriz. Güneş hükümdarın, dolunay da vezirin simgesidir. Bu sembolik 

kahramanlardan Kün-Togdı, adaleti, yasayı; Ay Toldı, kutu temsil eder. Adalet tıpkı 

güneş gibidir, büyümez, küçülmez, yakınlaşıp uzaklaşmaz. Orhun Abidelerinde 

gördüğümüz “tengriden kut almış” ifadesi zamanla aklılaşmış tanrıdan değil aydan ve 

güneşten kut almış olarak ifade edilmiştir. Bu durum ay ve güneşe kut verici bir vasfın 

yüklendiğini gösterir. (Bayat, 2007b: 300).  
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Kağanlar sadece güneşe benzetilmemiş, mitolojik kökleri olan inanışlarda 

oluşmuştur. Oğuz Kağan’ın gökten düşen ışıktan doğan üç oğlunun olması gibi Kün-

Han, Ay-Han, Yıldız-Han adındaki Oğuz Han’ın oğulları kut almış olarak dünyaya 

gelmişler ve mitik bir kimliğe bürünmüştür. 

Türk düşüncesinde ve Anadolu halk edebiyatında güneşten türeme unsuru olarak 

ayı eril, güneşi dişi olarak görürüz. Mitolojik Türk düşünce sisteminde ay erkek, güneş 

ise kadın olarak tasavvur edilir. Mısır Memlüklülerinin güneşin suyu ve toprağı ısıtıp 

balçıktan ilk insan olarak Ay Ata’nın türeyiş efsanesini vermiştik. Buna Kırgızların 

güneşten türeyen atası Cengiz (Çingiz) Han’ı da ekleyebiliriz. (Ögel, 2006:191). 

“Gök Tanrı inancının güçlenmesiyle Ay tanrı, sonra da Güneş tanrı inancı Yakut 

mitolojik metinlerinde ikinci plana itilmiş. Güneş, tanrının karısı durumuna getirilmiştir. 

Altaylılar da Güneş Ana’yı göğün en üst katlarından birinde yerleştirmekle antropomorf 

varlık olarak tasarlamışlardır. Bu ana meselesi, sonraki Türk inançlarında da 

korunmuştur. Nitekim bugün dahi Türklerin çoğu güneşi ana veya kadın, ayı da ata veya 

erkek olarak tasavvur etmektedirler. Türk haklarının mitolojik metinleri üzerindeki 

araştırmalardan çıkan sonuca göre güneş üremenin, çoğalmanın, bereketin başlangıcı 

gibi ortaya çıkmaktadır. (Bayat, 2007b: 302). 

Yakut Türklerinde ay ve güneş bayramı yapılırdı. Sıcaklığın sembolü sayılan 

güneş ilkbaharla birlikte kendini hissettirmeye başlarken, Türkler kutsal gördükleri 

güneş ve ay için şölenler düzenlerlerdi. Bu şölenler hem ilkbahar hem de sonbaharda 

yapılırdı ilkbaharda iyi ruhlara sonbaharda ise kötü ruhlara saçı sunarlardı. (Ögel, 2006: 

101). 

Düzenlenen bu merasimlerde güneşten bereket geldiğine inanılır, doğadaki 

değişim ve hareketliliğin güneşin emri ile olduğu varsayılırdı. Toylarda söylenir, güneş 

ve aya kurbanlar verilirdi. Bu şölenlerde söylenilen aşağıda metnini verdiğimiz türküde 

güneşin “kel kız” ve “saçlı kız” olmak üzere iki kızı vardır. Kel kız verimliliği, saçlı kız 

ise bereketi temsil etmektedir. Halk, güneşten verimsiz kel kızı evde bırakmasını, 

bereketli saçlı kızı ise getirmesini diler. 

“Gün çıh, çık, çık 

Keher atı min çık 

Oğlun kayadan uçtu, 

Kızın tandıra düşdü, 
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Keçel kızı koy evde 

Saçlı kızı götür çık, 

Gün gitti su içmeye 

Kırmızı don biçmeye 

Gün özünü yitirecek 

Karı tez götürecek 

Keçel kızı aparacak 

Saçlı kızı getirecek…” (Bayat, 2007b: 302). 

 

1.3. Ay 

İnsanlık tarihindeki inançlar incelendiğinde ayın hemen hemen bütün inançlarda 

önemli olduğu görülecektir. Hint-Aryan dillerindeki gök cisimleriyle ilgili en eski 

sözcük, ay anlamına gelen sözcüktür: me; Sanskritcede, mami, “ölçüyorum” eylemin 

köküdür. Ay, evrensel ölçüm aracıdır. Hint-Avrupa dillerinde ayla ilgili her terim bu 

kökten türemiştir; mās (Sanskritçe), mah (Farsça), mah (eski Prusya), menu (litvanya 

dili), mena (Gotik), mene (Yunanca), menis (Latince). Ay zaman ölçüm aracıdr. 

Avrupa’daki halk inanışlarında bunların izlerini görmek mümkündür. Germenler 

zamanı geceye göre ölçerlerdi. Bazı bayramlar, Noel gecesi, Paskalya, Pentokast, Aziz 

Yuhanna Günü gibi gece kutlanır. (Eliade, 2003: 168). 

Anadolu yarımadasının en eski Hatti ülkesi idi. Hititler yoluyla bir ön tarih 

uygarlığı olan Hattilerin dinleri ve mitosları ile ilgili birçok bilgiye ulaşabiliriz. 

Anadolu’ya gelen her topluluk gibi Avrupa’dan gelen Hititler de kendilerinden daha 

ileri düzeyde olan Hattilerden her konuda olduğu gibi din ve mit konularında da 

etkilenmiştir. Onların mitoslarını, tanrılarını benimseyerek inançlarını 

çeşitlendirmişlerdir. Hatti mitosları arasında hem Hatice hem de Hititçe olarak ele 

geçtiği için önem taşıyan “Gökten Düşen Ay Tanrısı” mitosu, Hattilerin inanç dünyası 

ve mitosları açısından önemli olduğu ölçüde de etkileyicidir: 

“Koşku (Ay Tanrısı) gökten düştü. Şimdi o 

Kilimmar (tapınak) üstüne düşü. Ancak onu 

Kimse görmedi. Şimdi Tanrı (Gök Tanısı) 

Onun arkasından yağmur saldı. Ve arkasından  

yağmur sağanakları gönderdi. Onu korku aldı. 
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Onu korku aldı. 

Hapantalli (Tanrıça) aşağıya onun yanına gitti. 

Onu sürekli okudu, üfledi. 

Katahziwuri (Tanrıça) gökten ne düştüğünü gördü  

ve şunu söyledi: 

‘Ay Tanrısı gökten düştü. Kilimmar üstüne düştü.’ 

Gök tanrısı onu gördü. 

O zaman onun arkasından yağmur sağanakları saldı. 

Onu korku aldı. Onu korku aldı. 

Hapantalli aşağıya onun yanına gitti, o zaman onunla konuştu: 

‘Gidiyor musun? Ne yapıyorsun?’” (İndirkaş, 2007: 74). 

Ay üzerinde insanlar düşünüp yakıştırmalarda bulunmuşlar. Ortaasya 

mümkündür. Ancak buradaki etkileşimde kimin kimden etkilendiğini tespit etmek pek 

de kolay değildir. Bu hükümleri örneklendirecek olursak Ortaasya’dan derlenmiş bir 

efsanede “ayda bir sırıkla su taşıyan, iki kovalı bir kızdan” bahsedilir. Avrupa’da 

anlatılan masalarda ise “bir sırığın su taşıyan kız” motifinin efsanesi özetle şudur: 

“… Yakut Türklerinden bir zamanlar, öksüz ve yoksul bir kız varmış. Sıkıntı 

içinde yaşarmış. Aya yalvarmış. Ve aydan yardım istemiş. Kız bir gün soğuk bir gecede 

suya giderken, ay inmiş ve kızı alıp götürmüş. Ayda iki tane de çocuk doğurmuş. Bunun 

için Yakut Türkleri, kızdan zarar gelir diye aya baktırmazlarmış.” 

Diğer bir varyatta da “üvey anne” motifi ve güneşi de görürüz: 

İki kovasını sırığın uçlarına takarak suya gitmiş. Bu sırada ay ile güneş yere 

inmişler. Kız, onları görünce korkmuş ve bir fundanın arkasına saklanmış. Güneş, kızı 

funda ile alıp göğe götürmüş. Sonra da aya vermiş. Bunun için ay üzerinde, fundanın 

altına saklanmış kız hep görünür dururmuş…” (Ögel, 2006: 197). 

Ay, Yakut Türkçesinde “yaratan, türeten” anlamlarında kullanılan bir kelimedir. 

Bunun yanında aya farklı anlamlar yüklenmiş sembolleştirilmiştir. Ay güzellik, 

temizlik, yeniden doğuş; boğa güç, kudret, hâkimiyet sembolleri ile uzun müddet Türk 

kültüründe varlığını korumuştur. Ay merkezli inanç bağlamında ay çift sayıları ve suyu 

sembolize eder. Ay ata göğün sembolüdür. Ayrıca boğa ve hayvancılık da ayın 

sembolüdür. Tarihi belli olmayan bir dönemde astral külte geçiş olmuş ay merkezli bir 

inanç sistemi ortaya çıkmıştır Gök Tanrı dininin güçlenmesi ile göksel varlıkların önemi 
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artmıştır. Mâni dinini kabulünden sonra ise ay, ayrı bir öneme sahip olmuş, birinci 

unsur olarak ön plana çıkmıştır. Bazen de önemini kaybetmiş yalnızca sembol olarak 

kalmıştır. Boğa sembolünün mitik bir unsur olarak geniş bir alanda aynı etkiyi 

göstermiştir. Boğanın burçlardan ikincisi olması da ayla olan bu bağlantısının bir işareti 

olarak kabul ediliyor. Sembolleşen boğanın vasıfları korunmuş ve yeni anlamlar da 

kazanmıştır. Türk inanç düşüncesinde ay gökte sabit kalmamış, astral kült merkezinde 

yere de indirilmiş ve yerdeki olgularla eşleştirilmiştir. Boğa hâkimiyeti, gücü, 

üretkenliği temsil eder. İnek ise özveriliğin ve bereketin sembolüdür. Âlem 

araştırıcılarının tespitlerine göre hayvanlara yüklenilen bu simgesel vasıflar yaşam 

koşulları ve sosyo-ekonomik durumlarla ilişkilendirilmektedir. Boğa, balık, koç, yılan 

ayın çeşitli halklardaki başlıca sembolleridir. Türk mitolojik sisteminde boynuzlu boğa 

kültü hâkim unsurken Mısır ve Hindistan’da ise İnek kültü yaygındı. Mısır ve 

Hindistan’da inek, bütün tanrıların anası sayılırdı. Üretme gücüne sahip erek hayvan 

boğa, verimli, süt veren inektir. Ay tanrı’nın yerdeki üretmeyi sembolize eden temsilcisi 

boğadır. Mısır ve Hindistan’da tersi düşünülmüş inek Yer Ana’nın kendisi veya 

sembolü olarak düşünülmüştür. Bu bağlamda sosyal hayatla Türklerde boğa ağırlıklı 

resimler, mühürler, damgalar yapılırken, İneğin öne çıktığı halklarda süt veren inek 

tasvirleri ve kabartmaları görülür. (Bayat, 2007b: 269). 

Yaratılışı güneş gibi, uzak ve yakın doğu Türklerince efsaneleştirilen ay; 

şahıslandırılmış, güneş ve yıldızlar gibi o da tanrılaştırılarak gökteki sarayına 

oturtulmuştur. Türklerin ay tanrısı ve tanrıçaları hep merhametli ve sevimlidir. (Uraz, 

1994: 30) 

Göktürkler döneminde kut veren bir varlık olarak Tanrı’ya vurgu yapılırken 

Mâniheizmin etkisiyle Uygurlarda durum değişmiş, artık güneş ve ay kut veren varlıklar 

olarak kabul edilmeye başlamıştır. Franken ve Eberhard gibi bazı araştırıcılar bunun salt 

Mâniheizmin etkisine bağlanamayacağı görüşündedir. Bu bilginler ay ve güneş 

kültünün diğer gök kültleriyle birlikte Çin’e proto-Türk chou’lar tarafından getirilmiştir. 

Hun kültüründe görülen ay kültü sadece Mâni dini etkisi ile değildir. Mâni dininden de 

eski bir İçasya kültüdür. Öncesinde eski bir gelenek olarak yaşayan ay kültü 

Mânihaeizm’in etkisiyle daha da belirginleşmiştir. Irg Bitig kitabında ve diğer Uygurca 

metinlerde güneş ve ayın kozmik cisimler olmadığı açıkça görülür. Türk kültüründe 

zaten var olan ay ve güneş farklı dini kültürlerle de etkileşim içinde olmuştur. Kutsal 
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kabul edilen bu göksel cisimler başka inançlarla beslenerek zenginleşmiştir. (Taş, 2002: 

161). 

Anadolu’da ay ile ilgili mitoslar, hem Türklerden önce Anadolu’da var olan eski 

inançların hem de Türklerin Asya’dan getirdikleri eski dinlerinin karışıp 

kaynaşmasından farklı bir kimliğe bürünmüştür. Bugün Anadolu’da halk arasında ay ile 

ilgili kurgulamış öyküler hep bu iki farklı kültün mitoslarının izlerini taşır. Örneğin bir 

efsaneye göre Ay suya düştüğü zaman onun sudaki yansımasını gören çarpılırmış. 

Başka bir efsanede göklerin en güzeli olan ay, suya düştüğü için utanırmış ve undan 

dolayı kimseye görünmek istemezmiş. Kendisine bakan olursa da onları 

cezalandırırmış. Yine bir diğer mite göre periler geceleri ay ışığında toplanırmış. 

Göllerin kıyısında düğün dernek düzenlerlermiş. Göllerde onların yüzlerin yansımaları 

vururmuş. Suların şırıltısı da onların sesiymiş. Ayın bereketine, uğur getireceğine 

inanıldığı gibi örneklerde görüldüğü üzere cezalandırıcı olarak da kabul edilir. Ayın 

uğuruna inanılır; çünkü Anadolu’da Ay yeniye geçmeden tarla biçilmez.” “Aysız tütün 

ekilmez. Aysız yaylaya çıkılmaz.” Mitler efsaneye, efsaneler masallara dönüşerek 

Anadolu’da binlerce yıldır yaşaya gelmiştir. Türkler hiçbir zaman gittiği yerlerdeki 

Miletlerin kültürlerini, inançlarını yok saymamışlardır. Etkileşime, entegrasyona açık 

olmuşlardır. Türkler Anadolu ile tanışmadan önce burada yaşayan halkları inançları ile 

Türklerin Gök tanrı inancı arasında büyük benzerlikler vardır. Örneğin Hititlerin baş 

tanrısı Gök Tanrı idi. Ona hem yerli Hattiler ve Huriler hem de Anadolu’ya göç eden 

Hint-Avrupalı Hititler inanırlardı. Gök Tanrı Hattilede “Taru”, hurrilede “Teşup” adıyla 

anılırdı. Gökyüzüne yücelikleri nedeniyle en yakın olan varlık dağlardır. Bu nedenle 

Hititlerin dağları da tıpkı Türkler gibi kutsal saydıkları görülür. Hitit metinlerinde baş 

tanrı için “Hatti ülkesinin Gök Tanrısı”, “Göğün Tanrısı” “Sarayın Tanrısı”, “Yağmur 

Gök tanrısı” gibi ifadelerle Tanrıya hem doğanın hem de ülkenin tanrısı, sahibi 

anlamlarını izafe ederler. (İndirkaş, 2007: 78). 

Ay, Yaşamı temsil eden bir unsurdur. Ayın tüm kozmik evreleri yenilenen bir 

yaşamı temsil eder. Ay sürekli yenilendiği için canlıdır ve tükenmez. Ayın kozmik 

kaderi ile insan yaşamı birbirine benzer. Ay tüm canlılar gibi bir evrim gösterir. Ayın 

sonu, ayın yenisi gibi dönemler inanışlarda etkili dönemlerdir. “Yeni ay” aracılığıyla 

yenilenme arzusunun “Yeniden doğuş” umutlarının gerçekleşebileceği inancını verir. 

İnanışlarda bir gök cismi olarak aya mı ya da efsanevi bir ay kişiliğine mi tapıldığını 
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önemli bir unsur değildir. Her kutsal nesne her zaman bir kutsalın vücut bulmasıdır. 

Örneğin gök, güneş, ay, toprak vb. burada ay, ay olduğu için kutsanmamıştır. Kutsalı 

ortaya koyduğu için, yani ifade etiği tükenmez yaşamla ve gerçek ile bünyesinde 

yoğunlaşan güçle bir tapma sahip olmuştur. Ayın bereket getirme, döngüsel yaratılışı, 

tükenmez yaşamı temsil etme niteliği çok açıktır. İlk çağlarda öküz boynuzlarının hilale 

benzemesi, öküzleri bereket tanrıçası olarak resmetmelerine yol açmıştır. Bereket 

simgelerin ay simgeleri ile var olması tarih öncesi devirlerden beri sık rastlanılan 

motiflerdendir. “Ay tüm bereketin kaynağıdır. Ve adet dönemlerini düzenler. 

Kişileştirildiğinde kadınların efendisi olur. Pek çok halk ayın, bir erkek ya da bir yılan 

kılığına girip kadınlarıyla birleştiğine inanmıştır, buna hala inanalar vardır. Bu nedenle 

örneğin Eskimolardan, genç kızlar gebe kalacakları korkusuyla aya bakmazlar. 

Avustralyalılar ayın, Don Juan kılığında yere inerek, kadınları gebe bıraktıktan sonra 

terk ettiğine inanırlar. Aynı mit, Hintliler arasında da çok yaygındır.” (Eliade, 2003: 

176). 

Türk gelenekleri ve destanlarından da aydan türemeyi görebiliriz. İlk olarak 

Cengiz Han’ın atalarını anlatan efsanelerde görülür. Cengiz Han’a kutsiyet kazandırmak 

isteyen halk onun sıradan bir kağan olmadığını bir efsanede tasavvur etmiştir. Çingiz 

Han’ın atası, Alankova çadırın bacasından giren ay ışığı ile hamile kalmıştı. Değişik 

kaynaklarda bu ışığın kurt şeklinde geldiği de söylenmektedir. Doğudaki Moğol 

kavimlerini bu inanışı, Batı Türklerinde yaygın değildir. Türkler “ayı yaratan büyük 

Tanrı”nın tek Gök tanrı olduğuna inanıyorlardı. Bu inanış, kendine Atlaş Şaman 

dualarında da yer bulmuştur. Ancak ayı bir güzellik sembolü idi. Masallarında, 

şiirlerinde türkülerinde mânilerinde, vb. en çok bu yönü ile anılmış ve bir çok 

benzetmeye ortak olmuştur. Türk destanlarında “güneş gözlü, ay ağızlı” diye övülen 

çocuklar, yiğitler vardır. Aynı zamanda aya kişilik veren Türk destanları da vardır. 

Mitolojik karakterini yitirmiş Oğuz destanı varyantlarında Ayıthan’ bu yönü ile 

görebiliriz. Eski Kuzey Türk destanlarında ise daha çok görülür. Daha sonraki Kuzey 

Türk destanlarında ise yiğitler Ayuttan ile Gün-Han’ın kızını almak için yola çıkarlar. 

(Ögel, 2006: 202). 

Ayın, Türk dini-mitolojik sisteminde yaratıcı kudreti ve mutlak iyilik 

sembolünden erkek veya kadın gibi tasavvur edilmesine kadar gelişim göstermesi proto 

Türk döneminden beri bu kültür Asya göçebeleri arasında yaygın rolünden haber verir. 
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İlk çağlarda ayın, kadın başlangıcı simgelemesi onun azı işlemlerinden de görür. 

Göçebe Türkler aya göğün ve yerin ebedi bekçisi gibi bakmaktaydılar. (Bayat, 2007b: 

270). 

Aşağıda vereceğimiz efsanede ayı sadece yerin ve göğün bekçisi değil, aynı 

zamanda yer ve gök arasında yaşayan insanlarında bekçisidir. Kötülüklerden 

koruyucusudur. Biz bu mitte sanki ilahi dinlerdeki iyilik ve kötülük arasındaki ezeli 

savaşı görmekteyiz. Ay ve güneş, insanları her zaman gece-gündüz gözaltında 

bulunduran insanlara iyilik eden ve onları kötülüklerden koruyan iki kutlu ve kuvvetli 

varlıktır. Altay Türklerin şu inanışında bunu rahatlıkla görebilmekteyiz: 

“… Yeryüzünde, insanları yiyip bitiren bir dev (yelbegen) varmış. Tanrı bu devi 

öldürmeyi düşünmüş. Güneş: “Ben sıcak ve ateşim ile devi öldürebilirim. Ancak 

insanları da yakabilirim. Demiş ve vazgeçmiş. Ay ise: 

İnsanlar benim soğuma dayanabilirler. Bunun için be, devi öldürebilirim. Demiş 

ve yeryüzüne inmiş. Bir ağaç üzerinde böğürtlen yiyen devi, ağaçla birlikte alıp 

gökyüzüne çıkmış. Bunun için dolunay, dev ile ağaç, ayın yüzünde görünürlermiş…” 

(Ögel, 2006: 198). 

Umay Kültürüne bağlı olarak Türk düşüncesinde ay erkek, güneş dişi olarak 

algılanır. Bu halk edebiyatı ürünlerimiz olan masal, hikâye ve efsane metinlerinde 

görmek mümkündür. Mısır Türklerinin yaratılış efsanesinde güneş ve ayın türeyiş 

fonksiyonunu şu şekilde görebiliriz:  

“İlkçağda yağmurun meydana getirdiği sellerin etkisiyle, Karadağcı olarak anılan 

bir dağdaki mağaraya sürüklenen çamur, insana benzer yarıklara dökülmüş. Balçık 

hâlindeki su ve toprak bir süre yarıklarda kalmış. Daha sonra güneş saratan (Yengeç) 

burcunda ve güçlü ısısıyla kalıba dökülmüş su ve toprağı pişirmiş; böylece üç temel 

unsurun şekillendiği bu yığın üzerine başka bir unsur olan rüzgarın dokuz ay esmesiyle, 

Türkçe Ay Atom denilen ve adı Ay Baba anlamına gelen bir insan ortaya çıkmış. 

Mağaranın burada ana karnı işlevi gördüğü dikkat çekmektedir. Ay atam iyi havalı, tatlı 

sulu, yaşamaya daha elverişli bir yere iner. Burada kutsal dağ ve mağara kültürüne 

işaret edilerek yüksek yerden alçak bir yere, daha uzak bir ihtimalle gökten yere inildiği 

kastediliyor olmalıdır. 

Aynı işlemler daha sora bir kez daha tekrarlanır. Ancak o sırada güneş sünbüle 

yıldızı da olduğundan, toprağın pişmesi güneş aşağıya indiğinde gerçekleşir ve pişen bu 
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topraktan dişi yaratılır. Ay-Va ile Ay Atam’ın evlenmesi sonucunda yirmisi erkek, 

yirmisi kız kırk çocuk dünyaya gelir. Bunlar birbirleriyle evlenirler ve böylece söz 

konusu türk toplumu ortaya çıkar.” (Çoruhlu, 2002: 24). 

Bizim Türk düşünce sisteminde, efsanelerde, masallarda genelde erkek olarak 

gördüğümüz ayın dışı olarak bazen karşımıza çıktığını ve bunun bir tezatlık olmadığını 

alandan önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Fuzuli Bayat şu cümlelerle açıklıyor: 

“Türk mitolojik tasavvurlarında ayın, çoğu kez kadın veya bakire kız olarak 

bilinmesi onun Mitolojik Ana Kültüyle birebir ilişkili olması fikrini doğurur. Diğer 

yandan ayın simgesi olan boğanı erkek olması hiç de mitolojideki zıtlık değil, sadece ay 

merkezli mitlerin transformasyonu ile orantılıdır. Bu nedenledir ki Tük destan ve 

efsanelerinde Ay kültünün bazı, yönleri ile beraber koruyuculuk ve bakirelik simgesi 

olduğu da bilinmektedir. Özellikle eski mitolojik Türk düşüncesinde aya atfedilen 

mistik sıfatların, diğer halklarla bu veya diğer şekilde benzerlik oluşturması ay merkezli 

mitolojik düşünceyle ilgilidir. 

Bir dişil varlık olarak tasavvur edilen Ay Ana simgesinin, bakirelik anlamı 

içerdiğini de kaydetmekte yarar vardır. Büyük bir olasılıkla bakire olup babasız oğul 

doğuran mitolojik analar, mesela Anadolu’daki Kybele Ana, Babil’deki İştar Ana, 

Mısır’daki İsis Ana, Hristiyalarda Meryem Ana, Moğollardaki Alankova, Ay Tanrının 

yerdeki antropomorflaşmış varyantlarıdır. Hatta Meryem Ana’nın daha önceki 

inançlardan kalma bir Ay Ana olduğunu söyleyenler de vardır. Oğuz Kağan’ın da 

babasın bilinmemesi ve Ay Kağan tarafından doğurulması bakire Ay inancının 

Türklerin arasında yaygın olduğunun bir göstergesidir. Oğuz metninde Ay Kağan, 

sadece Oğuz’u dünyaya getiren ana değil, hem de astral tasavvurlarda baş tanrıdır. Bu 

ise ayın antropomorflaşması ve babasız çocuk doğurmasının Türk varyantıdır.” (Bayat, 

2007b: 272). Netice itibariyle Türk dünyasında, Türk halklarının anlatmalarında, 

inanışların çoğunda ay erkek, güneş dişi olarak yer alır. Gerek yerdeki halk beli 

ritüellerde, gerekse göğe yükselen şaman için ay kutludur ve onu selamlarlar. Ay Dede 

ya da Ay Ada (Ay Baba) olarak adlandırılan ay, birçok dünya halkında olduğu gibi 

Türkler içinde önemlidir. 
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1.4. Yıldızlar 

Gökyüzü varlıklarının içinde yıldızlar önemli bir yer teşkil eder. Başlı başına bir 

araştırma konusu olacak kadar hacimlidir. Bu başlık altın biz tezimizin sınırlarını 

düşünerek yıldızlar konusunu genel olarak değerlendirdik. 

Yıldızlar, inanışlarda en az ay ve güneş kadar rolü olan gökyüzü varlıklarıdır. 

Göçebe Türk topluluklarında çadır gökyüzü şeklinde tasarlanmıştır. Bu çadırların 

tepelerine gece ay ve yıldızların, gündüz ise güneşin ışıklarının girmesi için özel olarak 

yuvarlak bir delik açılırdı.  

Her insanın bir yıldızı olduğu düşüncesi hâkimdi. Batı yıldızını gören kimse şanlı 

olarak görülürdü. Batı yıldızına Baht yıldızı da denirdi. Bu yıldızı görenin şanslı 

olacağına inanılır. Azerbaycan sahası ve Doğu Anadolu bölgesinde insan sayısı kadar 

yıldız sayısı olduğu inancı vardır. Her insanın bir yıldızı olduğu, insan öldüğü zaman 

yıldızının da yere düştüğü düşünülürdü. Yıldız kaymasını gören kişi ise bu düşünceden 

dolayı kayan yıldızın kendi yıldızı olmaması için “Yıldızım yerinde” ya da “tu-tu-tu” 

diyerek ömrünü uzatmak isterdi. Kutsal varlık olarak kabul edilen gök cisimlerine 

Irak’ın kuzeyinde küfredilmezken, Kars yöresinde ise Ay’a karşı işenmez. (Kalafat, 

1998: 68). 

Göğün kapısı olarak görülen Kutup yıldızı, Orta kapı veya Tanrı yolu olarak da 

adlandırılırdı. Göğe çıkan Şamanlar bu kapıya kadar giderler daha öteye geçemezlerdi. 

Altay destanlarında Tanrı dokuzuncu katta otururdu. Kutup yıldızının yeri beşinci, ay 

altıncı, güneş ise yedinci kat görülürdü. Kimi inanışlara göre göğün kapısı her zaman 

açık olmazdı. Açık olduğu zaman ise gökteki meteorlar ve yıldızların akacağına 

inanılırdı. (Ögel, 2006: 184). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRK DESTANLARINDA GÖKYÜZÜ VARLIKLARI 

 

Destanî bir hayat aşamada ve bu hayatı destanlaştırmada başarılı olan Türk 

milletinin zengin bir destan edebiyatı vardır. Türk tarihi unutulmaz tabiat olayları, 

büyük savaşlar, göçler, istilalar, vb. hadiselerle doludur. Ne var ki destanlar, teşekkül 

ettiği tarihte değil daha sonra yazıya geçirilmiştir. Bu yönüyle de aradan geçen zaman 

zarfında destanın bünyesine yeni olaylar katılmış ya da destan kahramanına yeni 

özellikler eklenmiş olabilir. Destanlar tam anlamıyla bir tarih kaynağı değildir; ama 

tarihin karanlık yönlerine de ışık tutabilir. 

Konumuzla bağlantılı olarak incelememizi Yaratılış, Oğuz Kağan ve Manas 

Destanı olmak üzere üç destanla sınırlı tuttuk. Bu destanlardan ilk önce Yaratılış 

Destanı’nı ele alalım. 

 

2.1. Yaratılış Destanı 

Yaratılış Destanı’nda, Türk milletinin kâinatın yaratılışı ile ilgili duygu, düşünüş 

ve bu düşüncelerin inanışlara yansımasını görebiliriz. Şaman dini inanışların etkin tesiri 

olduğu belirgin bir biçimde kendini hissettirir. Destan, yaratılış başlamadan önceki 

durumu tasvir ile başlar. Her taraf uçsuz bucaksız su idi. Sadece Tanrı ve su vardı. 

(Ögel, 1998: 432). Göklerden gelen bir ses ile sudan çıkan bir taştan üzerinde duracak 

bir yer yaratmıştı. Ak- Ana (Ak- Ene) denilen kadın silueti görünür ve Tanrı’ya kutsal 

sözü “Yaptım oldu!” demesini öğretir ve kaybolur. (Ögel, 1998: 433). 

Tanrı, bu olaydan sonra önce kişi adını verdiği varlığı yaratır. Ne var ki kişi, 

Tanrı’yı kıskanır. O’ndan yüksekte uçmak ister. Neden Tanrı tek başına göklerde olsun 

diye düşünür. (Ögel, 1998: 436).  Kişi’nin bu düşüncelerini fark eden Tanrı, Kişi’den 

uçma özelliğini alır. Her taraf su olduğundan uçma yetisi elinden alınan Kişi, suya 

düşer. Boğulmak üzereyken Tanrı’dan bağışlanmayı diler ve yardım ister. Kişi’nin 

uçma gücünü Tanrı elinden aldığı için dünyayı yaratmaya karar verir. Bunun için de 

Kişi’ye suyun dibine dalıp bir avuç toprak çıkarmasını emreder. Tanrının emrini yerine 

getiren kişi yine kötü düşüncelerle harekete eder. Kişi, kendine gizli bir dünya yaratmak 

niyetindedir. Bu sebeple suyun dibinden aldığı toprağın bir kısmını ağızda saklar. Tanrı 
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kişini suya dalıp çıkardığı topraktan yeryüzünü yaratır. (Ögel, 1998: 452). Kişinin 

ağzındaki toprak da büyür. Ağzında büyüyen topraktan dolayı kişi boğulmak üzeredir. 

Tanrı, Kişi’ye “Tükür!” der. Kişi’nin ağzından çıkan ıslak toprak dümdüz olan 

yeryüzüne saçılır. Bu tükürmeden de bataklıklar ve tepeler oluşur. Kişi’nin bu hilesine 

çok kızan Tanrı, Kişi’yi ışık âleminden kovar. Kişi’nin adı bu olaydan sonra şeytan 

anlamına gelen Erlig olmuştur. (Ögel, 1998: 453). 

Buradan da anlıyoruz ki Tanrı yüksekte yani gökte yaşar. Işık âlemi olarak da 

adlandırılan gökyüzü Tanrı makamıdır. Kişi’nin kovulmasından sonra Tanrı, yarattığı 

yerden dokuz dallı bir ağaç dalı bitirir.  Bu dallardan dünyadaki insan cinsinin ataları 

olan ve her dalın altında ayrı bir insanı yaratır. (Ögel, 1998: 453).  Bu yaratılan insanları 

Erlig kendi emrine verilmesini ister. Tanrı ile arasında bu sebepten kavga başlar ve 

Erlig, Tanrı tarafından yeraltı dünyasının üçüncü katına sürülür. Erlig, insanlar kendine 

verilmediği için kızar. Kandırarak insanları yanına çekeceğini söyler. (Ögel, 1998: 454).  

Bunun üzerine Tanrı insanlara doğru yolu gösterecek bir melek gönderir. Kendisi de 

göğün on yedinci katında bir nur âlemi yaratarak oraya çekilir. 

Erlig, Tanrı’nın dünyasını görünce kendisi de böyle bir gök yaratmak için 

Tanrı’ya yalvarır ve O’ndan izin alır. Erlig’e bağlı kötü ruhlar, iyi insanlardan daha 

güzel ortamda yaşamaya başlarlar. Tanrı, Erlig’in dünyasını yıkmak için Mandı-Şire’yi 

görevlendirir. Mandı-Şire, Erlig’in yarattığı dünyayı yerle bir eder. (Ögel, 1998: 460). 

Bahaeddin Ögel’den aldığımız bilgilere göre Erlig yerin en altına sürülmüştür. 

Hatta Tanrı, Erlig’i kargımıştır. 

Bir kat var sana göre, üç kat yerin dibinde, 

Ne ay var, ne de güneş, karanlıklar içinde (Ögel, 1998: 458). 

Güneş ve ay olmayan karanlıklar dünyasına yerin altına göndermiştir. Kıyamete 

kadar da orada kalacaktır. 

Anohin’in Altay Şamanlığına Ait Materyaller adlı eserden de edindiğimiz 

bilgilere göre Tanrı on yedinci katta oturuyor. Gün Ana yedinci katta Ay Ata ise altıncı 

katta oturmaktadır. Bu inanış şamanlar arasında yaygın bir kanaattir. Hatta şaman göğe 

çıkarken altıncı katta Ay Ata’yı, yedinci kata da Gün Ana’yı selamlarlar (Anohin, 

2006).  
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2.2. Oğuz Kağan Destanı 

Türk mitolojisi adlı eserinde Oğuz destanı için Bahaeddin Ögel, Türklerin 

kurdukları büyük devletlere ve Cihan imparatorluklarına ait bir destandır, diyerek bu 

destanın Oğuz’un ortak bir ürünü olduğuna vurgu yapar. Sosyal hayatın hemen hemen 

tüm yönlerinden izler bulabileceğimiz bu destanın sadece konumuz bağlamında biz 

evlilikler ve doğumlar üzerinde duracağız. 

Destan Oğuz Kağan’ın doğumu ile başlar. Kahramanların doğumları, sıradan 

insanların doğumları gibi değildir. Onların farklılıkları daha doğumlarında kendini 

gösterir. Ay-Kağan’ın bir oğlan çocuğu dünyaya gelir. Bu oğlun yüzü gök rengi, ağzı 

ateş kızılı, gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Oğuz Kağan doğuştan kahraman ve 

asil doğmuştu. Olağanüstü özelliklere sahipti. 

Burada şunu hatırlatmalıyız ki Türk düşüncesinde ve efsanelerinde Ay’ın erkek, 

Güneş’in ise kadın olduğunu bilinmektedir. Destana özetle değinecek olursak; 

Günlerden bir gün, Oğuz Kağan bir yerde Tanrıya yalvarmakta idi. Karanlık bastı 

gökten bir ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içerisinden bir kız çıktı. 

Oğuz yürüdü ve gördü ki bu kız ışığın içinde yalnız oturuyor. Çok güzel bir kızdı. 

Başında ateşli ve parlak bir beni vardı. Kutup yıldızı gibiydi. O kız öyle güzeldi ki gülse 

Gök Tanrı gülüyor; ağlasa Gök Tanrı ağlıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti; 

sevdi, aldı. Onunla yattı ve dileğini aldı. 

Gebe kalmıştı kız, gün geceler dolunca 

Gözleri aydın oldu, üç oğlancuk doğunca 

Birinci oğlancuğa, Gün adını koydular 

İkinci oğlanaysa, Ay adını buldular 

Yıldız olsun üçüncü, diye memnun oldular (Ögel, 1998: 117). 

Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı ve üç erke çocuk 

doğurdu. Birincisine Gün adını koydular; ikincisine Ay adını koydular; üçüncüsüne 

Yıldız adını koydular. 

Oğuz Kağan, birinci evliliğinde gökten ışık içinde inen kızdan olan üç erkek 

çocuğuna ışıklı isimler koydu. 

Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Göl ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın 

kovuğunda bir kız vardı; yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök 
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idi; saçı ırmak gibi dalgalı idi. Öyle güzeldi ki yeryüzünün halkı onu görse; eyvah! 

Ölüyoruz der ve tatlı süt acı kımız olurdu. 

Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine ateş düştü; onu sevdi, aldı onunla 

yattı ve dileğini aldı. Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra gözleri parladı. Üç 

erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gök adını koydular; ikincisine Dağ adını koydular; 

üçüncüsüne de Deniz adını koydular. (Taş, 2002:102).  

Ayrıca destanda değinmeden geçemeyeceğimiz bir başka husus da güneş ışığına 

benzeyen, gök yeleli, gök tüylü kutsal bir kurdun Oğuz kavmine rehberlik etmesidir. Bu 

kurt gök bir ışık içerisinde Oğuz Kağan’ın otağına girer. 

Yine bir başka husus da Türk-cihan mefkûresinde neredeyse anonimleşen bir Türk 

düşüncesidir. Bu duygular Oğuz Kağan’ın duyguları ile şu dörtlüklere yansımıştır. 

Yurdumu ırmaklarla denizler ile dolsun 

Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun 

İlimizin çadırı yukarıdaki gök olsun 

Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun (Ögel, 1998: 118). 

Bu anlayış her devirde Türk-cihan mefkûresinin kızılelması olmuştur. Oğuz 

Kağan, dünyayı tek bir devlet, güneşi de bu devletin bayrağı gibi düşünmektedir. 

Halkına da hedef olarak cihan hâkimiyetini göstermektedir. Bağımsızlığına düşkün bir 

millet için bundan daha doğal bir dilek olamazdı. Neticesinde ise Oğuz Kağan ne kadar 

akın düzenlemişse bu seferlerden başarılar ile yurduna dönmüştür. 

Oğuz Kağan’ın veziri rüyasında altın bir yayın gündoğusundan günbatısına kadar 

uzadığını, üç gümüş okun ise kuzeye doğru gittiğini görür. Bu rüyasını Oğuz Kağan’a 

anlatır. Benzer bir rüyayı Osmanlı devletinin kuruluşunda da görebiliriz. (Ögel, 2006: 

23). 

Bu rüya üzerine Oğuz ülkeyi altı oğlu arasında paylaştırır. 

Gün, Ay ve Yıldız sizler gidin gün doğusuna, 

Gök, Dağ ve Deniz sizler gidin gün batısına, 

Oğuz-Han oğulları, bunu hemen duyunca 

Gitti üçü doğuya, üçü batı boyunca 

Av avlayıp kuşlanan, Gün ile Yıldız ve Ay 

Buldular yolda birden, som altından bir yay. 

Sundular Oğuz Han’a, Han sevindi hem güldü 
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Aldı bu altın yayı, kırarak üçe böldü. 

Dedi : “Ey oğullarım! Kullanın bir yay gibi 

Oklarınız erişsin, göğe deg bu yay gibi!” 

Av avlayıp, kuşlanan Dağ ile Deniz ve Gök 

Buldular yolda birden, som altından tam üç ok. 

Sundular Oğuz Han’a, Han sevindi hem güldü 

Aldı üç gümüş oku, kırarak üçe böldü. 

Dedi: “Ey oğullarım! Sizlerin olsun bu ok, 

Yay atmıştı onları, olun siz de birer ok!” (Ögel, 1998: 126-127). 

Türkler için yönlerden doğu daha kutsaldır. Devletin merkezi ya da önem verilen 

yerleri doğu yönünde bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Gün, Ay ve Yıldız’ın 

Oğuz Kağan tarafından gün doğusuna gönderilmesi anlamlıdır. 

Netice itibarıyla başta da değindiğimiz gibi Oğuz Kağan Destanı motif yönünden 

oldukça zengindir. Bizim burada amacımız bu destanın kronolojik olarak baştan sona 

tarihini vermek ya da bütün yönleri ile tahlilini yapmak değildir. Tezimiz sınırları 

çerçevesinde gökyüzü varlıklarını değerlendirmektir. Destandaki kozmik evlilikler ve 

doğumlar inceleme konularımız olmuştur. 

Oğuz birinci evliliğinde gökten inen bir ışık neticesinde ortaya çıkan bir kızla 

evlendiği görülür. Bu evlilikten doğan çocuklara da gökyüzü varlıklarının adları 

verilmiştir. Bu iki evliliğin merkezinde Oğuz Kağan yer almaktadır. Çünkü her iki 

evliliğinden doğan çocuklarına Yer-Gök iyelerinin isimleri verilir. İkinci evliliğinde göl 

ortasında ağaç kovuğunda bulduğu kız yere aittir. Bundan doğan çocuklar da 

annelerinin yerselliğine bağlı olarak yer iyeleri Gök-Dağ-Deniz doğan çocuklara isim 

olarak verilmiştir. Yerselliklerine rağmen ikinci evliliğinden doğan çocuğa Gök isminin 

verilmesi çelişki gibi görülse de bu durumu Bahaeddin Ögel şöyle açıklar: 

İkinci evlilikten doğan çocuklarda Gök, Dağ, Deniz yerin unsurlarıdır. Bu 

evlilikte birinci evlilikteki gibi kızın gök sıfatıyla nitelendirilmesi, onun tanrısallığını 

göstermek içindir. Çünkü o da Yer-su tanrıları tarafından var edilmiştir. Netice itibarıyla 

Oğuz’un ikinci evlendiği kız yere ait olmakla birlikte tanrısal bir varlıktır. (Taş, 2002: 

122). 
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2.3. Manas Destanı 

Manas destanı adını destanın kahramanı olan Manas’tan alır. Kırgız Türklerinin 

millî destanıdır. Ancak sadece Kırgız Türkleri için değil bütün Türk dünyası için önemli 

bir şaheserdir. Biz Kırgız destanı olmasına rağmen konumuz itibariyle önemli unsurlar 

barındırdığı için tezimize almayı faydalı gördük. Dünyanın en uzun destanıdır. Türk 

destanları arasında da baştan sona manzum olarak meydana getirilmiş tek destan olması 

özelliği ile diğer destanlardan ayrılır. 

Manas destanı, Kırgız halkının sadece tarihini değil, hayatının bütün yönlerini; 

etnik yapısını, yaşayış tarzı, örf ve adetleri, ahlaki ve estetik zevkleri, etik normları, 

yaratılış hakkındaki tasavvuru, vb. konular hakkında geniş bilgi veren millî bir 

destandır. Destanda Ay ve Güneş en çok Hanlara seslenişte benzetme unsuru olarak 

kullanılmaktadır. Han ve kozmik varlıklar arsında bir bağ kurularak Han yüceltilir, 

göksel bir mana yüklenir. Bazı bölümlerde doğrudan gökyüzü varlıklarına değil de 

onların ışıkları ile bir ilişki kurularak bir benzetme yapılır. Aşağıdaki örnek mısralarda 

olduğu gibi: 

Kaplanım, Ay ışığı, efendim, 

Er Manas geliyor, 

Kaplanım, Gün ışığı, efendim, 

Han Manas geliyor. (Gülensoy, 2002: 223). 

Yukarıdaki mısrada Ay ışığına benzetilirken, aşağıdaki mısralarda Ay ışığı ve 

Güneş ışığı benzetmelerinin ikisi de birlikte Almambet için kullanılır: 

Ey İlahî çorom, ay ışığım, 

Ey gururlu çorom, gün ışığım. (Gülensoy, 2002: 202). 

“Manas destanındaki Türk mitolojisi, eski inanışlarla çok sıkı alakası olan kişi 

adlarından birkaç ‘Ay’ anlamı ile ilgili olan antroponimlerdir. Buna ait bazı örnekler: 

Semetay’in hanımının imi Ay Çörek’tir. Ay Koca, gökten inip onun oğluna Seytek adını 

vermiş ve daha sonra ortadan kaybolmuştur. Manas’ın silah arkadaşı Almanbet’in 

annesinin ismi Altınay’dır. Türklerde Ay’a büyük ölçüde inanılmış; hatta birkaç Türk 

boyu, kendilerini Ay kökenli kabul etmişlerdir. Türklere göre ay, erkek idi. Ay Ata, Ay 

Dede deyimi ve adları buradan geliyordu. Türk-Moğol efsanelerinde ‘Ay’ı çocuk 

doğuran bir baba olarak da görürüz. Bazı kaynaklarda da ‘Ay’ın bizzat çadırdan içeri 
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girerek gebe bıraktığını söylerler. Örneğin: Çingiz Han’ın atalarından Alankova, Ay 

ışığından gebe kalmıştı. Bir olayı da burada söylemek, gerekir ki, Oğuznâme’nin bütün 

nüshalarında Oğuz’un atası, Kara Han gösterildiği halde Uygur alfabesi ile yazılmış 

Oğuznâme’de de Kara Han yerine Ay Han yazılmıştır. Bu soru ile uğraşan araştırıcılar 

kesin bir sonuca varmışlardır. Ay Han Mânihaizm’in baş tanrılarından olmuştur. Demek 

ki Manas’taki kişi adlarında sadece eski Türk inanışlarının izlerine değil, Mânihaizm’in 

de izlerine rastlıyoruz.” (Guluyev, 1995: 119-120). 

“Destandaki kişi adlarının verilmesinde de Türk mitolojisinin izleri 

görülmektedir. O kadar ki, burada da ad koyma töreni düzenlenir. Ya bir Şaman ya da 

bir Hızır (Ay Koca) hazır olur, gence ad koyar. Örneğin Ay Çörek’in oğluna ad vermek 

için şölen düzenlenir. Gökten Ay Koca iner, ona Seytek adını verip kaybolur.” 

(Guluyev, 1995: 121). 

Manas Destanı’nda kahramanlar normal süreden daha uzun süre anne karnında 

kaldıkları görülür. Destanda Manas’ın oğlu Semetay, on ayda dünyaya gelmektedir. 

 “Kanıkay on ayları bittiğinde 

Kanıkay salladı, 

Balanın sesi bark etti.” 

Semetay’ın oğlu Seytek ise on iki ayda dünyaya gelmektedir. 

“Aydan aydan ay geçip, 

Ay on iki yıl oldu, 

Günden günden gün geçip,  

Gün, on iki ay, yıl oldu, 

Ay Çörek erkek çocuk doğurmuş değil mi?” 

Destanda kız çocuklarının doğumları işlenmemiştir. Türk kültüründe özellikle 

erkek çocuğa verilen önemi ortaya koyan bir örnektir. Kahramanlar bu destanda on veya 

on iki ayda dünyaya gelmişlerdir. Kahramanların diğer erkek çocuklardan farkı daha 

uzun sürede dünyaya gelmeleri ve doğmadan evvel üstün özelliklere sahip olmalarıdır. 

(Tural, 1995: 251). 

Manas Destanında kahramanların davranışlarını olumlu veya olumsuz etkileyen 

rüyalar ve bu rüyaların yorumlarını görürüz. Bu rüya yorumları sayesinde gelecekten 

haberdar olmak açısından bu motif, sık sık karşımıza çıkar; ancak biz tezimiz 
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çerçevesindeki örnekler üzerinde duracağız. Bu örneklerden bir tanesinde Kanıkey, 

Manas öldükten sonra bir rüya görür: 

“ O zaman manas sürdükten sonra, 

Giydiğini kara kiş gördü, 

Temir Han’ın kızı Kanıkey 

Uyuyup Yatıp düş gördü, 

Karkıldayan kara yüz, 

Hıçkırıp fırlayıp söyledi, 

‘Benim atekem ile enekem. 

İki değil, bir mi idi? 

Gece yatıp düş gördüm, 

O düşüm korkunç düş, 

Yüreğimin başını kaldıran düş, 

Ay karanlık gece iken, 

Güneş tepeden doğmuş, 

Bundan helal dilek oluyor, 

Kolomtodan bir terek 

Kol gibi terek çıkmış, 

Bir budağı kıvrılıp 

Ayın gözünü almış, 

Bir budağı kıvrılıp, 

Günün gözünü almış, 

Gün sıcak olduğunda 

Gölgelenip sürmüş, 

Gülüş yönü Kanıkey, 

Gölgelenip sürmüş, 

Bir budağı kıvrılıp 

Göğün gözünü almış 

Ala Dağ gibi Cakıp Han 

O gölgelenip sürmüş, 

Bir budağı kıvrılıp 

Yerin yüzünü almış, 
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Yer soğuk olduğunda, 

Bagdı Döölöt Baybiçe 

O ısınıp sürmüş, 

Padişam manas dirilip 

Dirilip gelmiş değil mi?” (Yıldız, 1995: 461-462). 

Örnekte Kanıkey gördüğü rüyayı yine kendisi yorumlamıştır. Her kişi rüya 

yorumlayamaz. Ancak Kanıkey destanda da sık sık belirtildiği gibi “aziz, kerim” bir 

kişidir. Bu rüyadaki, gece güneş doğmasını Kanıkey, iyi dileğinin olacağına 

yorumluyor. Kanıkey’in iyi dileği Manas ile ilgilidir. Burada karanlık sıkıntıyı, güneş 

ise sıkıntının dağılacağını işaret etmektedir. 

Manas Destanı’nda tespit edilen bir diğer rüya Coloy’un eşi Ak Saykal’ın 

rüyasıdır: 

“Batır Coloy ulu hanım, 

Gecede düşüm bozulur, 

Dirsek gibi er Manas 

Yılkıya hücum etmiş, 

Yıldıza göre salmış, 

Güneş yüzü değmiş, 

Kürmö don giymiş, 

Soyup soğana çevirmiş 

Bu ne demektir?” (Yıldız, 1995: 464). 

Ak Saykal’ın, rüyasında, Manas’ın yılkıya hücum ettiğini ve yıldızlara göre 

davranıp yüzünü güneşe çevirmiş olduğunu görmüş olması, Coloy tarafından hayra 

yorulmaz. 

Rüyada kendi başına ay, yıldız veya güneş doğması olumlu, düşmanın başına 

doğması ile olumsuz yorumlanmaktadır. Manas Destanı’ndad aşağıdaki mısralarda da 

göreceğimiz gibi eski Türk inanışlarının izlerine rastlamaktayız. 

Gün, ay ve Yıldızların uğruna, hayattaki mücadelelerine etkili olacağına 

inanılmıştır. 

“Dirsek gibi Er Manas, 

Yılkıya hücum etmiş, 

Yıldıza göre salmış, 
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Şafak söktükten sonra, 

Terazi yıldızı battıktan sonra, 

Yıldıza uygun çıktıktan sonra, 

Sarı Ala’ya bindi, 

Sarı Ala’ya binip Alman Bet, 

Keşfe sürdü.” (Yıldız, 1995: 295-296). 

Manas Destanı’ndan vereceğimiz aşağıdaki örnek mısralarda, gökyüzü 

cisimlerinin düzenleyicisi olarak İslamiyet inancının hâkim olduğu görülmektedir. 

“Allah Taala Hazret 

Ayı gökten döndürmüş, 

Güneşi gökten döndürmüş, 

Sıcaklığı yere ulaşmış.” (Yıldız, 1995: 298). 

Fal bakarak gelecekten haber verme ya da gelecekte istenildiği gibi yaşanılmasını 

sağlayabilme gibi geleneklerin izlerini Manas Destanı’nda görebiliriz. Aşağıda 

vereceğimiz örnek mısralarda Kanıkey, Manas’a akıl vermekte ve sefere çıkmamasını 

istemektedir. Bu yoruma ay ve yıla bakarak ulaşır. 

Yirmi beş yaşın kaplan yılında, töröm 

Onu bu yıl doldurdun, töröm, 

Ata uğursuz ay idi, töröm. 

Ere uğursuz yıl idi, töröm (Yıldız, 1995: 402). 

Manas Destanı’ndaki bir diğer fal örneği de muhtevası açısından yoruma pek 

imkân tanımayan aşağıdaki yıldız falıdır. 

“Yıldızın iyi. 

Yıldızını sağ omzuna almış” (Yıldız, 1995: 401). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRK HALK EDEBİYATINDA GÖKYÜZÜ VARLIKLARI 

 

3.1. Halk Nesri 

3.1.1. Masal 

Hayal mahsulü bir ürün olan masal, nesirle söylenip din ve inanışlardan 

bağımsızdır. Bilmeyen bir yerde bilinmeyen şahıslarla ve masal karakterleri ile anlatılan 

halk anlatmalarıdır. Anlatılanların herhangi bir inandırıcılık vasfı yoktur. Olağanüstü 

kişiler ve olayların konu edindiği masallarda mekân hayal ülkesidir. Formel dediğimiz 

“evvel zaman içinde…”, “bir varmış, bir yokmuş”, “onlar ermiş muradına…”, “Az 

gitmiş uz gitmiş… “Sözü uzatmayalım…” gibi kalıp ifadelerle anlatılır. Masalların 

dinleyici kitlesi çocuklardır. Masal anası dediğimiz usta anlatıcılar tarafından anlatılır. 

Masalların çocukların ana dillerini öğrenmede önemli katkıları vardır. Masallar 

motifleri ve tipleri açısından incelenir. 

“Türk dünyasında masal karşılığı olarak daha çok dört kavram kullanılır. Bunlar, 

Türkiye ve Balkanlarda, "mesel", "masal", "hekat", "hikâye"; Kuzey ve Güney 

Azerbaycan ile Kafkasların büyük bir kısmında "nağıl"; Hazar Denizinin doğusundaki 

Türk ülkelerinde (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Uygur/Doğu 

Türkistan) ise "ertek", "ertegi"dir.  

Halk edebiyatının anlatmaya dayanan türleri arasında yer alan masallar, sözlü 

kültürümüzün en güzel örneklerindendir. Kitle iletişim araçlarının fazla 

yaygınlaşmadığı dönemlerde; anlatılması birkaç gece süren masallar; hoşça vakit 

geçirmek için tek vasıta idi. Usta anlatıcının etrafına oturan dinleyiciler, bir taraftan 

işlerini yaparlarken, bir taraftan da zümrüdüankanın sırtında masal dünyasına doğru 

süzülürler; bazen yedi başlı ejderha ile savaşırlar; bazen de padişahın güzel kızına 

kavuşmak için türlü sınavlara girerlerdi.” (Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 53). 

Konumuzla ilgili olarak farklı masal çalışmalarından tespit ettiğimiz örnek 

cümleleri aşağıda veriyoruz. Masal metinlerinde gökyüzü varlıkları genelde benzetme 

unsuru olarak işlenmiştir.  
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Yaşlı Kadınlar 

"Kanadıyla da kadının sırtım sığadığı gibi Allah Tealâ Hazretleri bu on beş 

yaşında bir kız eder: Ay'a "Doğma, doğarım." güne "Çalma çalarım." diyor; ah alında, 

yeşili yeşilinde bir güzel kız olur."  (Sakaoğlu, 1973: 549.).  

Kuş Başı 

"Dünya güzeli gün çalımıyla sıçrar uyanır." (Sakaoğlu, 1973: 488.). 

Melik Şah 

Bu masalda Şemse-bânu ismi geçmektedir. Şems Güneş anlamındadır. Masalın 

kahramanı olan kız çok güzel olduğu için bu isme layık görülmüştür. 

"Bu kızların adları da, Sad-banu, Kömer-bânu, Şemse bânu imiş.  En küçükleri 

olan Şemse- bânu'ya Melikşah Melikşah vurulur." (Sakaoğlu, 1973: 500.). 

… 

"Bahçeyi ararlar, kılıf yok. Bir de bakarlar ki gül fidanlarının dibinde bir delikanlı, 

doğar Ay'a, ‘Sen doğma, ben doğacağım.’ diyor."  (Sakaoğlu, 1973: 501). 

Güneşle Ayın Haracı 

" Delikanlı padişahın huzuruna gelir: 

-Buyurun padişahım. 

-Sana kırk gün müsaade ediyorum, gidip bana Ay ile Güneş'in haracım 

getireceksin. 

Bu delikanlı yola çıkmış, az gitmiş uz gitmiş. İki yol ağzına gelmiş. Bakmış ki 

orada bir ihtiyar var, buna: 

-Oğlum, der nereye gidiyorsun? 

-Padişah beni Ay ile Güneş'in haracını almaya yolladı. 

-Eyvah, padişah seni çetine koşmuş, Ay ile günün haracı bulunur mu?”  

(Sakaoğlu, 1973: 420). 

Ne İdim, Ne Oldum, Ne Olacağım? 

"Çoban orada bir iş olduğunu anlayıp koşarak gelir ki ne görsün: Ay'ın nuru gibi 

bir kız." (Sakaoğlu, 1973: 446). 

Yazılan Yazı Bozulmaz 

"Git, bir de sen bak, belki bana güzel görünmüştür. Bunu bir öğren, bana da acele 

bir haber… 
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 Anası gidip kızı görür ki hakikaten ayın on dördü gibi şölve veriyor." (Sakaoğlu, 

1973: 417-418). 

Hani Ya Bacımın Ayağı? 

"Bir de yukarıya bakar ki ne görsün, ayın on dördü gibi bir kız parlıyor. Orada 

padişahın oğlunun aklı bokuna karışır, düşüp bayılır." (Sakaoğlu, 1973: 473-474). 

Asker Karısına İftira 

" Kaptan bakar ki bir kadın ki, ayın on dördüne benziyor." (Sakaoğlu, 1973: 580). 

Muradına Nail Olamayan Dilber 

"Dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat sonra dolabın içinde kızın bir oğlan çocuğu 

olur.  

…  

Bakar ki bir dolap, içinde aynı on beşi gibi bir kız, bir de çıplak oğlan çocuğu. 

Çocuk anasının memesine yapışmış, bıcır bıcır emiyor. Oğlanın kanı kaynayıverir 

bunlara. Ama bakar ki kız ölü." (Sakaoğlu, 1973: 554). 

Tuz Kadar Sevgi 

"Yeryüzünde acaba böyle bir konak var mı? Sedirde oturmuş bir delikanlı; ayın on 

dördü; günün on beşi bir kız; bir tarafta altın sinisi; meydanda sininin üzerinde yeşil 

kurbağa. 

… 

Bir kız dikiliverir, ne oradaki kıza ne delikanlıya ne de araba benzer; sanki gün 

vurdu, içeri." (Sakaoğlu, 1973: 594-595). 

Şemşırak Taşları 

" Oğlan yola devam eder. Birkaç gün gittikten sonra bir saraya daha rastlar. 

Gürzüyle bunun da duvarını yıkar.  İçeriye girer ki ayın on beşine  ‘Sen doğma, ben 

doğacağım.’ diyen çok güzel bir kızı gergef işlerken görür." (Sakaoğlu, 1973: 508). 

Yaşlı Kadınlar 

" Cebrail hemen gelerek bu kadını kanadının üzerine alıp yere indirir. Kanadıyla 

da kadının sırtını sığadığı gibi Allah Teâlâ Hazretleri bu on beş yaşında bir kız eder: 

Ay'a ‘Doğma, doğarım.’ güne ‘Çalma çalarım’ diyor; alı alında, yeşili yeşilinde bir 

güzel kız olur." (Sakaoğlu, 1973: 548-549). 

Gül İle Sinaver 
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"Padişahımızın sarayında bir kız var ki o kadar güzel, Ay'a: ‘Sen doğma, ben 

doğacağım.’ diyor. " (Sakaoğlu, 1973: 571). 

 

 

Kadınların İhaneti 

"Hemen üzerinde olan likabını ve yüzündeki maskeyi çıkardı, meğerse bu 

babayiğit bir kızmış. Öyle bir kız ki, doğar Ay'a: ‘Doğma diyor ben doğacağım.’ " 

(Sakaoğlu, 1973: 608). 

Tarakta Saklanan Dost 

"Hoca tabakasını okumasıyla içinden bir kız çıkar ki, doğar Ay'a: ‘Doğma, ben 

doğacağım.’ diyor." (Sakaoğlu, 1973: 612). 

Haramibaşı Ahmet 

“Meşeden bir inilti geldiğini duydu. Keloğlan kervanın gerisine kalıp meşeye 

atladı. Odunları o yana, bu yana devirdi, altından bir kız çıktı ki, doğan Ay'a: ‘Sen dur, 

ben doğacağım.’ diyor. Saçlar sırma sırma, kaşlar kâlem gibi, gözler mühür gibi, yüzü 

ayın on beşine benzer. Dünyaya on iki güzellik gelmiş, on birini doldurmuş, birisi de 

başucunda yatıyor.” (Sakaoğlu, 1973: 456). 

Rus Kralını Çalan Hırsız 

"Padişahın yosma bir kızı var, ayın on dördü gibi; kaşlar kalem gibi, gözler mühür 

gibi, saçlar sırma gibi. Yağ atsan da yanağına bir çırpma vursan sahandaki pelte gibi 

titriyor, o kadar ki nazik." (Sakaoğlu, 1973: 648-649). 

Tüylü 

"Bunlar giyinip gidiyorlar, Tüylü de işini görüyor, mutfağını siliyor süpürüyor, 

elbisesini değiştiriyor. Böyle şıkır şıkır hamama gidiyor, oğlan kapıdan görüyor 

bayılıyor, ‘Bu ay mıdır gün müdür?’ diyor" (Günay, 1975: 299). 

Hint Padişahının Kızı 

"Sabahleyin bir erkek koç kes, güneş doğar doğmaz penceresinin önüne at sen de 

kapıdan dinle. Hizmetçilere haber verir, bir davar kestirir, güneş doğar doğmaz 

hemşiresinin penceresinin önüne atar, kargalar da o etin önünde dövüşürler." (Günay, 

1975: 306.). 

Bacı Bacı Can Bacı 
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"Padişah gazaba geliyor, hırsla kalkıp geliyor, eğiliyor suya bakıyor, bir güzel kız, 

aya: ‘Sen doğma ben doğayı; güne doğma ben doğayım’ diyor."  (Günay, 1975: 335). 

 

Ahmet Ağa 

"Sabahleyin padişah uyanıyor, on saat olmuş ne güneş var ne ışık, soruyor: 

-Güneş mi tutulmuş, bu ne karanlık? 

… 

Kız biraz rahatlıyor, kimseye söylemem diye yemin ediyor. Yılan derisini 

başından çıkarıp atınca, güneş gibi bir delikanlı oluyor." (Günay, 1975: 400). 

Sıçan Çocuk 

"Benim üç şartım var, eğer yerine getirirseniz vereyim. Biri benim evimle senin 

evinin arasına öyle bir çeper çekilecek ki yılan bile geçemeyecek kadar sık olacak. 

İkinci şartım, benim sarayımın karşısında benim sarayımdan daha yüksek bir saray 

olacak, gölgesinde benim sarayıma güneş gelmeyecek. Üçüncü şartım da bir tabak 

yemek olacak bir cemaat yiyecek, yemek kurtulmayacak."  (Günay, 1975: 419). 

Üç Nar 

“O yalancı cennet gibi bahçeye gider bakarsın, güne karşı bir nar ağacı var. 

Ağaçta üç nar vardır. ”  (Günay, 1975: 427). 

Arif Yusuf 

"Gelmiş bak başım kıltına bana Güneş düşmüş diye kendi çevresiyle buna 

daldalık etmiş. Demek ki köle bunu vicdanı için içeri koydu." (Günay, 1975: 460). 

Şah Meranın Yüzüğü  

“ Padişahın penceresine her sabah güneş vururmuş, padişah uyanıyor, bekliyor, 

bakıyor güneş daha doğmadı. Kalkıp pencereden bakıyor, konağının karşısına öyle bir 

konak yapılmış ki kendisinin ki gölgede kalıyor.”  (Günay, 1975: 473). 

Rüya 

"Baktım ki ay sol çinime kondu, güneş sağ çinime kondu. "Kralın kızı: ‘Sol çinine 

konan ay bendim.’ diyor. Sultan hanım da: ‘Sağ çinine konan da bendim.’ diyor. Orada 

rüyasını tabir ediyorlar, yiyor içiyor, muratlarına geçiyorlar." (Günay, 1975: 493). 

Çini Maçın Padişahı 
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"Zümrüdü Anka kuşu taşı atar, güneş çocuğun üzerine gelmiş, kanatlarını gerer 

çocuğun üzerine gölge yapar. Çocuk gözlerini açınca Zümrüdü Anka kuşu iner. " 

(Günay, 1975: 518). 

Leylek 

"Aşdi pencereleri bu guşi içeri aldi. Guş gılığından çıhdi, bi deliganni ki doğar aya 

doğma şimdi çıharam, çalan güne çalma şimdi çalaram diyir, ele güzel. İnsan gıymir 

baha. Ona da şurup içirdi gızın goynuna goydi." (Seyidoğlu, 1975: 164). 

 

 

Tavuk Kız 

"Ele bir gız ki peri gızı oldu ki doğar aya doğma şimdi doğaram çalan güne çalma 

şimdi çalaram." (Seyidoğlu, 1975: 241.). 

İngiliz Kralı 

"Royamda gördüm ki bir yanımda ay bir yanımda gün durir. Biri diyir ki ‘Benim 

adım ay.’ Biri de diyir ki ‘Benim adım gün.’  Yiyir içir yerin dibine geçiler. Biz de 

yedih işdih muradımıza geşdih."  (Seyidoğlu, 1975: 251). 

Nar Tanesi 

“Ayna ayna ay mı güzel gün mü güzel sen mi güzel ben mi güzel? Tav torpah 

başan ne ay güzel ne gün güzel ne sen güzel ne ben güzel ah Nardanesi ah Nardanesi.” 

(Seyidoğlu, 1975: 260). 

Padişahın Üç Kızı 

"İçeriye cirdi bir odayı açtı ki bir gız oturir ki bele doğar aya doğma şimdi 

doğaram, çalan güne çalma çalaram." (Seyidoğlu, 1975: 268.). 

Ahmet Turan Mehmet Turan 

"Dev padişahının gızı orda saçını daradığı sıra zannedersen ki iki taraftan güneş 

doğir."  (Seyidoğlu, 1975: 323). 
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3.1.2. Efsane 

Terim olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. İçerik olarak ise esasını inanış 

konuları oluşturur. Efsaneler, konuşma dili üslubu ile anlatılan, anlatılan olay,  kişi ya 

da yerle ilgili olarak olağanüstülükler barındıran bir anlatı türüdür. Evrenin, yerin 

göğün, ay’ın güneş’in yıldızların vb. nasıl yaratıldıklarını anlatan yaratılış efsanelerinin 

konu edildiği efsanelere kozmogoni efsaneleri adı verilir. Dönüşüm efsaneleri, herhangi 

bir varlığın bugünkü biçimine neden nasıl dönüştüğünü anlatan hikâyeciklerdir. 

Efsanelerde anlatılan olayların gerçek olduğuna inanılır. Mitolojilerin kökenleri 

efsanelerdir. 

“Kelimenin aslı Farsça olup fesane şeklindedir. Türkçemizde dini özelliklere 

sahip metinlere menkıbe denilmektedir. Yunancadan dilimize geçmiş olan mitos ve mit 

kavramları da efsane kavramlarını karşılamaktadır. 

Şükrü Elçin efsaneyi, "insanoğlunun tarih sahnesinde görüldüğü ilk devirlerden 

itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla, inanç, 

âdet, an'ane ve merasimlerin teşekkülünde az çok rolü olan bir çeşit masaldır. " şeklinde 

tanımlarken (Elçin, 1998: 314) bu sahada yaptığı çalışmalar daha sonraki pek çok 

kaynağın aslını oluşturan Saim Sakaoğlu'nun Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme 

Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Katalogu adlı eserinde bu türün çeşitli tanımları ile birlikte 

bu tanımların yorumuna yer verilmiştir. 

Efsane teriminin Türk dünyasındaki karşılıkları anız, anız-engime, epsane-

hikâyet (Kazakistan), apsana, rovayat (Türkmenistan), efsane, rivayet ( Özbekistan), 

efsane (Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkan Türkleri, Kırım Türkleri), 

epsana, legenda, anız, anız-engime (Karakalpakistan), esatir, mif, efsane ( 

Azerbaycan), rivayet, epsane (Uygur/Doğu Türkistan), rivayet, legenda, ekiyet, beyt ( 

Kazan Türkleri), rivayet, legenda (Başkurdistan), vb. kavramlardır.” (Alptekin- 

Sakaoğlu, 2005: 79). 

Aşağı’da Osmâniye’den derlenmiş bir efsane metnini veriyoruz. Efsane’ye göre 

Ay ile Güneş iki kardeştir. Türk düşünce sistemine göre ay ve güneşin kardeş olarak 

düşünülmesi, kökeni çok eski bir tarihe dayanan mitolojik bir motiftir. 

Ay ile Güneş 

Ay ile güneş üzerine çok güzel efsaneler anlatılır; Türk dünyası bu efsanelerin 

örnekleriyle doludur. 
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Eskiden ay ile güneş iki kardeşmiş. Kardeşlerden büyük olanı Ay, erkek; küçük 

olanı Güneş ise kızmış. 

Kardeşler arasında çeşitli sebeplerle kavga eksik mi olur? Ay ile Güneş de 

"gündüz doğmak" için kavga ederlermiş. Ay: 

"Gündüzleri ben doğacağım!" der. 

Kardeşi ise daha ısrarlıdır: 

"Hayır, gündüzleri ben doğacağım!" 

Her defasında sonuç alınmaz, kardeşler arasındaki kavgalar sürer gider. 

Bir gün Güneş hamur yoğururken söz dönüp dolaşıp gündüz doğma konusuna 

gelir; başlarlar kavga etmeye... 

"Ben gündüz doğacağım!" 

"Hayır ben!" 

Tartışma büyüyünce küçük kardeş Güneş, hamurlu elleriyle ağabeyinin suratına 

bir tokat atar. Ay'ın yüzünde kalan hamur lekeleri orada iz bırakır ve onun güzelliği 

artık eskisi gibi değildir. 

Bu duruma çok üzülen Ay, gündüzleri ortalarda dolaşmak, etraftakilere görünmek 

istemez. O, artık geceleri doğacaktır. Böylece gündüzleri doğma hakkı da kız kardeşine 

kalmıştır. 

Bugün ayın yüzünde gördüğümüz lekeler, kız kardeşinin hamurundan kalmadır. 

(Sakaoğlu, 2003: 214-215). 
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3.1.3. Fıkra 

Güldürürken düşündüren kısa, mensur hikâyelerdir. Fıkralarda toplumun 

aksaklıkları veya hoşumuza gitmeyen bazı gerçeklikler belli tipler vasıtasıyla rencide 

etmeden mizahi bir anlayışla hicvedilir. Bununla birlikte sadece eğlendirmek için 

anlatılan fıkralar da vardır. Nasrettin Hoca, Bektaşi, İncili Çavuş, Bekri Mustafa en 

meşhur fıkra tipleridir. Karadenizli, Kayserili gibi bölgesinde tanınmış yerel fıkra tipleri 

de vardır. Fıkraların merkezinde insan vardır. Başlangıçta ferdi karakter taşıyan fıkralar 

olsa da sonradan anonimleşmiştir. Fıkra, kısa; tek motifli ve nesir halk anlatmasıdır. 

“Fıkra kelimesi Divânü Lûgat'it-Türk'te külüt (halk arasında ortaya çıkıp, 

insanları güldüren şey) ve külünç (halk arasında gülünç nesne) Folarak geçmektedir; 

eserde fıkra örneğine rastlanmamaktadır. Türk edebiyatında Divânü Lügat 'it-Türk’ün 

dışında hiçbir kaynakta karşımıza çıkmayan külüt ve külünç kavramının yerine daha çok 

lâtife ve onun bozulmuş şekilleri çıkmaktadır. Bugün de Türk dünyası dediğimiz 

coğrafyada lâtife (letife) (Azerbaycan, Kırım Tatarları, Türkmenistan, Uygur/Doğu 

Türkistan, Başkurdistan, -Tataristan), şorta söz, yomak, değişme (Türkmenistan), 

ertegi, engime, anız engime (Kazakistan, Karakalpakistan, Kırgızistan) kavramları 

fıkra karşılığı olarak kullanılmaktadır.”(Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 90). 

Bu bahiste hatırlayabileceğimiz Nasreddin Hoca’ya atfedilen üç önemli fıkra 

vardır. İlkinde hocayla dalga geçmeye çalışanlara hocanın verdiği dersi görüyoruz. 

Buna göre eski ayı Nasreddin Hoca yıldız yapmaktadır. İkinci fıkramızda ayın gölgesini 

kuyuda gören hocanın ayı kurtarmak uğruna verdiği mücadeleyi unutup ayı kurtardığına 

şükrettiğini görüyoruz. Yine üçüncü fıkramızda da Hoca’nın pratik zekâsını görüyoruz. 

Bu iki fıkramızın metinlerini aşağıya alıyoruz:  

Kırpar Kırpar Yıldız Yaparlar  

Nasreddin Hoca'ya sormuşlar:  Yeni ay girince eski ayı ne yaparlar?  

Gülmüş Hoca: 

Bunu bilmeyecek ne var? Kırpar kırpar yıldız yaparlar. demiş. (Yağcı, 1994: 190). 

Kuyu da Ne Kuyu 

Bir gün Hoca, ay aydınlığında kuyudan su çekecek olmuş. Ne diye eğilmişse 

eğilmiş, bakmış ki, ne baksın: ay kuyuya düşmemiş mi? Gözünü sevdiğim, suyun 

üstünde çırpınıp duruyor! Kuyu da ne kuyu! Derin mi derin kuyu.  İnilmez ki insin, 

çıkılmaz ki çıksın. Tutmuş, ipe bir çengel bağlayıp, kuyuya sarkıtmış; olacak olur ya, 
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çengel de varıp bir taşa takılmış. Çekmiş, çekmiş, çıkmazmış; asıldıkça asılmış; derken, 

çengelin ucu taştan kurtulmaz mı, bizimki «Küt!» demiş, sırt üstü düşmüş. Düşmüş ama 

bir de görmüş ki, fesubhannallâh, ay gene gökyüzünde değil mi? 

Rahmetlinin gözleri gülmüş: 

‘Doğrusu epeyce yoruldum ama göklerin sultanını da kuyudan kurtardım ya’ 

demiş. (Güney, 1957: 119). 

Ay Alıp Sattığım Yok 

Aklını beğenmişin biri, bir gün bir pazar yerinde Hoca’ya rastlamış; sözüm ona 

bir tuhaflık olsun diye: 

Babalık, demiş; sormak ayıp olmasın ya bugün günlerden nedir? 

Hoca adamın niyetini gözünden okuduğu için: 

Ne bileyim be evlat; ben bu memleketin yabancısıyım, demiş. 

Adam  ‘ağzımın payını aldım’ deyip de başını öte yana çevirecek yerde: 

Haydi, gün ne ise ne ya, ayın kaçı acaba, Demesin mi? 

Rahmetli gülmüş ve: 

Vallahi evlat, sen benim pazar yerinde dönüp dolaştığıma bakma; bu günlerde ay 

alıp sattığım yok! Deyip yürümüş. (Güney, 1957: 22). 

Son olarak da Dursun Yıldırım’dan almış olduğumuz bir fıkrayı örnek vermek 

istiyoruz. Fıkramızda, tarikat geleneklerinde gökyüzü varlıklarına ulaşmanın çok zor 

olduğunu görüyoruz. Ulaşan insanın da ayrıcalıklı olduğunu anlıyoruz. 

Helvayı Kim Yiyecek? 

Biri Kâdirî, biri Nakşı, biri Bektaşî olmak üzere üç derviş arkadaş olarak seyahate 

çıkmışlar. Yolda giderken Kadiri ve Nakşı dervişleri, şeyhlerinin kuvve-i 

kudsiyyesinden, büyüklüğünden, kerametlerinden bahsederek birbirleriyle müsabaka 

ediyorlar ve bu sırada Bektaşî de sükût ederek bunları dinliyormuş. Akşam bir köye 

gelip misafir olmuşlar. Misafir odasında üç derviş bulunduğunu haber alan köylülerden 

her biri âdet-i veçhile hanesinden bir kap yemek getirmiş. Misafirlere ikram edilmiş. 

Taâmın bitmek üzere olduğu sırada bir köylü de bir sahan un helvası getirmiş ise de 

dervişler karınlarını iyice doyurmuş oldukları cihetle helvayı ertesi günü yemek üzere 

kaldırmağa karar vermişler. Biraz oturduktan sonra helvayı yalnız kendisine hasretmek 

için bir tedbir düşünmekte olan Kadiri demiş: 

-Arkadaşlar, aklıma bir şey geldi. Şimdi yattığımız zaman istihareyi niyet edelim. 
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Yarın sabah her üçümüzün gördüğümüz rüyaları dinleriz. Hangi rüya mükemmel ve iyi 

ise onun sahibi mükâfat olarak helvayı yesin, demiş. Bu teklifi Nakşı ve Bektaşî de 

kabul etmiş. Yatıp uyumuşlar. Ertesi gün birinci olarak Kadiri demiş: 

-Hayırdır inşallah, rüyamda şeyh efendi teşrif ettiler. Gel derviş diyerek elimden 

tutup beni cennet-i âlâya götürdüler. Bahçeleri, köşkleri, huri ve gılmanları hep 

gösterdiler. Taâmlarından, meyvelerinden yedirdiler. Sonra uyandım, kendimi yatakta 

buldum. 

Arkadaşları bu rüyanın mükemmel olduğunu tasdikten sonra Nakşı söze 

başlayarak: 

-Ben de gördüm ki bizim şeyh efendi gelip beni göklere çıkardı. Orada meleklerle 

görüştük, Güneşi, ayı, yıldızları temaşa eyledim! 

Bu rüyanın da mükemmel olduğu tasdik olunmuş. Sıra Bektaşî’ye gelmişse de o 

ağzını açmadığından arkadaşları sormuş: 

-Sen rüya görmedin mi? 

 -Gördüm. 

-Niçin nakletmiyorsun? 

-Sizin rüyalarınıza nazaran nakle lâyık değil de onun için, 

-Öyle olmaz, her halde söylemelisin. 

-Ben de gördüm ki şeyhim geldi. Derviş Mehmet Kadirîyi şeyhi cennete götürdü. 

Tatlılar, meyveler yedirdi. Köşklerde, bahçelerde gezdirdi. Nakşîyi şeyhi göklere 

çıkarıp meleklerle konuşturdu. Benim elimden böyle şeyler gelmez, bari sen de kalk şu 

helvayı ye, dedi. Ben de kalktım, helvayı yedim, demekle arkadaşları Bektaşî’nin 

kendilerinden usta çıktığını tasdik eylemişler. (Yıldırım, 1999: 117-118). 
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3.1.4. Halk Hikâyesi 

Halk ozanları eskiden saz eşliğinde destan anlatırdı. Halk hikâyesi XVI. yüzyıldan 

bu yana destanın yerini almıştır. Halk hikâyeleri, destanlar kadar uzundur. Gerçek 

olayların yanında hayali olayların da anlatıldığı nazım-nesir karışık anlatmalardır. Halk 

hikâyelerinin sahipleri ve ilk yazarları belli değildir. Hikâyeler konularını günlük 

hayattan alır, âşıklar tarafından düzenlenir. Halk hikâyelerinde konu, itibariyle genelde 

aşk ve kahramanlık işlenir. Saz eşliğinde hikâye anlatan âşıklar bir meddah edasıyla 

jest-mimik ve taklitlerini de katarak dinleyici üzerinde daha etkili olmaya çalışırlar. 

Halk hikâyelerinin Türk; Arap, İran, Hint olmak üzere değişik kaynakları vardır. 

Biz, farklı tanımlar olmasına rağmen Prof. Dr. Şükrü Elçin’in halk hikâyesi 

tanımını aşağıda vermekle yetineceğiz. 

“Arap dilinde başlangıçta "kıssa" ve "rivayet" olarak düşünülen, sonraları 

"eğlendirmek" maksadı ile "taklid" mânâsında kullanılan "hikâye" deyimi, gerçek veya 

hayalî bir takım vakaların, maceraların hususî bir üslupla, sözle nakil ve tekrarı 

demektir. Bu tarif az bir farkla bugün anladığımız "halk" ve "modern hikâye " türü için 

de kabul edilebilir. 

Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân içinde "efsane, masal, 

menkabe, destan, vb." mahsullerle beslenerek, dini, içtimaî, hadiselerin potasında iç 

bünyelerindeki bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan 

eserlerdir.” (Elçin, 1998: 444).  

Gök Tanrı inancına bağlı olarak ortaya çıkan güneş, ay ve yıldızlar ile ilgili 

inanışlar, İslamiyet’in kabulünden sonra halk arasında nesilden nesile aktarılan destan, 

masal, efsane, halk hikâyesi, türkü, mâni vb. gibi türlerde varlığını sürdürmeye devam 

etmiştir. Söz konusu gökcisimleri bazen bir Tanrı, Tanrıça olarak yüceltilmiş, bazen de 

Tanrı’nın değişik iradeleri olarak görülmüş ve insanların alınyazısı uğur sembolü 

sayılmıştır. (Şenocak, 2010: 20). Şimdi de halk hikâyelerimizde bu gök cisimlerinin ne 

şekilde geçtiğini incelemeye çalışacağız. Halk hikâyeleri nazım-nesir karışımı bir 

yapıya sahiptir. Usta âşıklar tarafından kahvehanelerde törenlerde anlatılır. Bu 

anlatmalar günlerce sürebilir. Halk hikâyesinin bir anlatım geleneği vardır. Hikâyelerin 

içinde masaldan efsaneye, ninniden mâniye, atasözünden bilmeceye halk edebiyatının 

bütün türleri bulunabilir. 
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Hurşit ile Mahmiri hikâyesi daha çok Güney Anadolu’da bilinen ve anlatılan bir 

hikâyedir. Bu hikâyenin konusu Hurşit ile Mahmihri arasındaki aşktır. 

Hikâyenin erkek kahramanı ve ismi Güneş anlamına gelen Hurşit’tir. 

Efsanelerden ve inanışlardan hatırlayacağımız üzere genelde Güneş kızdır. Bu 

hikâyemizdeki gibi nadir de olsa erkek olarak görülebilir. Hikâyedeki kız kahramanın 

ismi Mahmihri’dir. “Mah” Ay, demektir. Mihr ise güneş anlamına geldiği gibi sevgi 

anlamında da kullanılmaktadır. Biz burada Güneş ve Ay’ı “mahmihri’ olarak bir 

kahramanda ortak ad olarak görmekteyiz. Biz burada Hurşid’i uzun uzun tanıtmaktan 

ziyade kendini tanıttığı şu mısralardan O’nu tanımaya çalışalım: 

Aslımı sorarsan Genç Karabağlı 

Senin hasretinle ciğerim dağlı 

Adını hurşid, Yegan sultan’ın oğlu 

Ya da bir başka mısraa bakınca kendini dermansız derde tutulmuş biri olarak 

vasıflandırır: 

Biçare Hurşidem onulmaz derdim. 

Kirmanşah hikâyesinde hikâyenin asıl kahramanı olan Kirmanşah’ın babasının 

adını Hurşid olarak görürüz. Hurşid, Farsça’da Güneş anlamına gelmektedir. 

Tahir ile Zühre hikâyesi’ni Boratav tahlil ederken yaşadıkları rivayet olunan 

âşıkların romanlaşmış hikâyesi olarak görmektedir. 

Tahir ile Zühre hikâyesini konusu astral tasavvurlar, gezegenlerin hareketleri ile 

ilişkilidir. Hatta onların bir antropomorfizmidir. Bu görüş, Tahmasıb’ındır. Tahmasıb, 

fikrini ispat etmek için kuvvetli deliller göstermektedir. Yazar Tahir ile Zühre 

hikâyesi’ni, Mehr-Meh, Hurşit ile Mah mihri gibi hikâyelerle birlikte eski astrolojik 

inanmalar ve tasavvurların folklorlaşmış şekli olarak düşünmektedir. Tahmasıb’a göre 

astral eserler gezegenlerin insan gibi düşünülmeleri ve tasvir edilmeleri yolu ile 

meydana gelmektedir. (Türkmen, 1983: 166). Zühre, Venüs gezegeninin adıdır. Birçok 

millette muhabbet, su, güvenlik, musiki ve raks gibi sembolik anlamlarla anılmaktadır. 

Gök Tanrısı’nın kızı gibi hayal edilir. Türkmen’e göre Tahir, saf ve temiz anlamındadır. 

Tahir’e uçan, ok ve kuş anlamı vermekte, ayrıca Ettair adlı bir yıldızı Tair adlı efsanevi 

bir dağın adını saymaktadır. Bu dağ da dolaylı olara astroloji ile ilgili görülmektedir. 
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Tahir ile Zühre Hikâyesi’ndeki olayları, Zühre yıldızı ile ay arasındaki olaylara 

benzeterek Tahir’i de ay’ın sembolü olarak kabul etmektedir. (Türkmen, 1983: 167). 

“Tahir ile Zühre”, “Hurşit ile Mahmihri” gibi hikâyeleri eski astrolojik inanmalar 

ve tasavvurların folklorlaşmış şekli olarak düşünen Tahmasıb’a göre; astral eserler, 

gezegenlerin insan gibi düşünülmeleri ve tasvir edilmeleri ile meydana gelmektedir. 

Halk anlatmalarında devam eden hikâyenin bir varyantında, Leyla ile Mecnun adlı 

kahramanlar dua sonucu göğe yükselirler. Buna göre mecnun; çoban yıldızı, Leyla 

Seher Yıldızı olur. Bir başka varyantta da Leyla babasına yakalanma korkusu ile 

Allah’a yalvarır. Ve kendilerinin bir yıldıza dönüşmesi, ayrıca yılda bir kez buluşmasını 

diler. Leyla ile Mecnun, hikâyesinin kahramanları yıldıza dönüşerek mitolojideki bu 

birlikteliğin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Yıldız kavramıyla belirginleşen sembolik 

değer, aşklarını göğün sonsuzluğuna taşıyarak bu dünyanın kalıplarından, 

kirlenmişliğinden uzaklaşan kahramanların arınmalarını ve saflaşmalarını temsil eder. 

(Şenocak, 2010: 22-23). Netice olarak edebi eserlerimize yansıyan bu astral unsurlardan 

güneş, ay ve yıldızlar eskiden beri halkımızın inanışlarında etkili olmuştur. Bunlar 

ulaşılamaz varlıklardır. 
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3.2. Anonim Halk Şiiri 

3.2.1. Mâni 

Mâni söylemek kuşaktan kuşağa aktarılmış günümüze kadar ulaşmış bir 

gelenektir. Mâniyi diğer nazım biçimlerinden ayıran en temel özellik (aaba) olan uyak 

düzenidir. Dört dizden oluşan mâni bağımsız bir türdür. Mânilerde asıl söylenilmek 

istenen son iki dizededir. İlk iki dizi söyleyiş amacına geçişte doldurma mısralardır. Bu 

mânilerde biz Anadolu insanının düşünce yapısını, beğenisini, dertlerini, 

kıskançlıklarını özlemlerini, sevgilerini vb. duygularını yansıttıklarını görürüz. Mânileri 

genelde kadınlar söylemiştir. “Mâni yakmak, mâni düzmek, mâni atmak” deyimleri 

kullanılır. 

Mâni hakkında birçok tanım yapılmıştır. Ancak bu sınırlı alanda yapılan 

tanımların sadece bir ikisine yer vereceğiz. Bunlardan birisi olan Şükrü Elçin’in tanımı 

şöyledir: 

“Anonim halk edebiyatı mahsullerinin en yaygın olanlarından biri de mânidir. 

Düğünlerde, kadın topluluklarında, iş yerlerinde, tarlalarda, vb. söylenen mâni 

umumiyetle hece vezninin yedi veya sekizlisi ile meydana getirilen dört mısralık 

manzumelerdir” (Elçin, 1998: 281). 

“Mâni kelimesinin kaynağı hakkında iki görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan Fuad 

Köprülü'nün görüşü çevresinde yoğunlaşan araştırıcılar; kelimenin Arapça mânâdan 

bozulmuş olduğunu ileri sürmüşler ve tuyugla mâni arasında bir ilişkiden söz 

etmişlerdir. 

Niyazi Eset'in görüşü etrafında toplanan bilim adamları ise, mâninin Türkmanîde 

olduğu gibi man kelimesinin sonuna nisbet î'sinin eklenmesi sonucunda ortaya çıktığı 

görüşünü ileri sürmüşlerdir. 

Kelime Türkiye içerisinde büyük ölçüde mâni kavramıyla karşılanmakla birlikte 

bölgelere göre farklılıklar da görülmektedir: 

akışta (Kars), bayatı (Doğu Anadolu Bölgesi), deyişme (Denizli), ficek 

(Erzincan), hoyrat/ horyat (Şanlı Urfa) [erkekler söylerse], karşıberi (Doğu Karadeniz 

Bölgesi), mahnı (Doğu Anodolu Bölgesi), mana (Denizli), meani (Şanlı Urfa) 

[Kadınlar söylerse], meni (Kars), peşrev (Doğu Anadolu Bölgesi). 

Türk dünyasında da mâni karşılığı olarak bayatı (Azerbaycan), hoyrat/horyat 

(Kerkük), martifal (Balkanlar), rubayı (Türkmenİstan), şın, çın (Gagauzlar), tört sap, 
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öleng, kayım (Kazakistan), tört sap, öleng, kayım (Kırgızistan), törtlik, aşula, koşuk 

(Özbekistan), törtlik (Uygur/Doğu Türkistan) kavramları kullanılmaktadır.” (Alptekin-

Sakaoğlu, 2005: 14-15). 

Aşağıda, Muğla’da tespit edilen ay konulu mânilere yer veriyoruz: 

Ay doğar sini gibi, 

 Sallanır servi gibi,  

Sevdiğimin kokusu,  

Muğla’nın gülü gibi 

 

Ay aydındır varamam,  

Dile destan olamam,  

Ay buluta girince, 

Bağlasalar duramam. 

 

Ay doğar, aşmak ister,  

Al yanak yaşmak ister, 

Benim divane gönlüm,          

Yâre kavuşmak ister. 

 

Ay doğar ayan beyan,  

Yollarda kaldım yayan,  

Servi boylu nazlı yâr,  

Yanma geldim uyan. 

 

Ay doğar mavi mavi,  

Rüyamda gördüm yâri,  

Ben sandım ki gülüyor, 

Ağlıyor zari zari.  

 

Ay doğup dolanmaz mı  

Bana yâr bulunmaz mı 

Yâr yolunda ölenin 
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Namazı kılınmaz mı? 

 

Ay doğar sine sine, 

Ben yandım birisine,  

İnat ettim varayım,  

Yiğidin iyisine. 

 

Ay aydın geceleri, 

Elifin heceleri, 

Ben yârimi beklerim, 

Her cuma geceleri (Aker, 1956: 1341). 

 

Şimdi de aşağıda bir Ay ışığı ve Ayın yeni doğmuş Bedir halinin Devrek’te halk 

tarafından söylenmiş örneklerini verelim:    

Evliler eve gider  

Ergen gezer it gibi. 

Ay ışığı süt gibi  

Arkalığım çit gibi 

Sen orada uluma  

Emmimgilin it gibi. 

 

Ay doğdu bedir Allah 

Bu sevda nedir Allah  

Ya yâre insaf gönder  

Ya bana sabır Allah. (Akif, 1956: 1373). 

Aya dair halk arasında söylenen mâniler inanışlara sanki telmih yapmaktadır. 

Efsanelerde ver inanışlar bölümünde değindiğimiz kısımları hatırlayacak olursak ay ve 

güneş bir birine kavuşamayan iki sevgilidir. Biri gündüz diğeri gece çıktığından 

buluşmaları mümkün değildir. Bu durum mânilerde âşıkın maşuka niyazı olarak yansır.  

Ay doğar aşmak ister 

Al yanak yaşmak ister  

Şu benim deli gönlüm  
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Yâre kavuşmak ister. 

 

Ay doğar çini mini 

Öpem ağzın içini 

 Dün gece nerde idin 

 Gönlümün güvercini. 

 

Ay doğar sini sini 

Ben sevdim birisini  

Cellât boynumu vursa 

 Söylemem doğrusunu. 

 

Ay doğar bedir Allah 

Bu sevda nedir Allah 

Ya benim muradım ver 

Ya bana sabır Allah. 

     

Ay aydındır mestidir  

Evleri yol üstüdür.  

Gel geç bizim kapıdan  

Ko desinler dostudur. 

 

Ay doğdu batmadı mı 

Elâ göz yatmadı mı 

Seni yaradan Allah 

Beni yaratmadı mı? 

 

Ay doğar ayan ayan  

Yollara düştüm yayan  

Duşuna girmez iken  

Koynuna girdim uyan. 
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Ay doğar Giresun’dan 

Bulutlar arasından 

Yavrum bir şeftali ver 

Kaşların arasından. 

 

Aya bak yıldıza bak  

Suya giden kıza bak  

Kız Allah’ı seversen 

Yüzün döndür bize bak (Bedi, 1956: 1412). 

Mânilerde anlam son iki mısra üzerinde vurgulanır. İlk iki mısra doldurma 

mısralardır. Anadolu sahasında yapılmış derleme çalışmalarında tespit edilen mânilerde 

ay, genelde ilk iki mısrada geçmektedir. Bu mısralarda da ayın doğuşu, yıldızlarla 

birlikte görünmesi, gece vaktinin gelmiş olması “ay buluta girince” ifade edilir. Ayın on 

dördü ve ayın bedir hâli sık kullanılan benzetmelerdir. 

Ay aşmaz, bulut aşmaz,  

Ay buluta karışmaz,  

Benim yârim burda yok. 

 Bana gülmek yaraşmaz. 

 

Ay doğar aşırmadan,  

Doldur ver taşırmadan; 

 Yârimi bana verin  

Aklımı şaşırmadan. 

 

Bir ay doğdu Pasin'den, 

 Bahçeler arasından,  

Kız göğsün görünüyor, 

 Düğmeler arasından 

 

Aya bak yıldıza bak. 

Yolda giden kıza bak,  

Kız Allah’ın seversen,  
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Dön de bir kez bize bak. 

 

Ay doğar aya gider, 

Güzeller çaya gider,  

Anacığım yanarım  

Emekler zaye gider. 

 

Bugün ayın on dördü,  

Kız saçını kim ördü,  

Ördüyse yârim ördü, 

 Doğru söyle kim ördü. 

 

Pencereden ay doğdu, 

Sandım ki, sabah oldu,  

Ak gerdanın altında 

Beşibirlik kayboldu. 

 

Kayalar dolam dolam  

Yâr seni nerde bulam,  

Ay ışınlı değil ki  

Servi boyundan; bilem 

 

Ay doğar dolunmaz mı, 

Bana yâr bulunmaz mı, 

Yâr uğrunda ölürsem, 

 Namazım kılınmaz mı? 

 

Ay doğar yıldız ile 

Turşu kurdum tuz ile 

Gelin ile işim yok.  

Pazarlığım kız ile. 
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Ay doğar aşmak ister,  

Al yanak yaşmak ister, 

 Şu benim cahil gönlüm.  

Yâre kavuşmak ister. 

 

Ay doğar düzüm düzüm.  

Kulak ver dinle sözüm, 

Yâr senden ayrılalı. 

Kan ağlar iki gözüm. 

 

Ay doğdu, gece kaldı,  

Aşmadı yüce kaldı, 

Gitti yârim elimden 

Gayret kılıca kaldı. 

Ay ışığı geceler,  

Kurum tutmaz bacalar, 

Yine aklıma geldi,  

Yârla geçen geceler. 

 

Ay doğar sini gibi,  

Sallanır selvi gibi,  

Yarim kokun geliyor,  

İsparta gülü gibi. 

 

Ay doğar aman aman.  

Yollara düştüm yayan.  

Yârimi eller almış,  

Sen ol da buna dayan 

 

Ay doğar bedir Allah, 

 Bu sevda nedir Allah,  

Ya yârime insaf ver.  
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Ya bana sabır Allah. 

 

Bugün ayın onudur,  

Yüküm buğday unudur,  

Evliya gönül verme,  

Eve gider unutur. 

 

Ay buluta giriyor,  

Gönüldür yeriniyor,  

Dayanacak dert değil  

Mevlâ’m sabır veriyor (Cinlioğlu, 1957: 1456). 

 

Ay doğar aylanamam 

Sabahtan uyanamam  

Yârim eller koynunda 

 Ben buna dayanamam. 

 

Ay doğar elek gibi 

Gün doğar melek gibi  

Yârim hamamdan çıkmış  

Turfanda çilek gibi. 

 

Ay doğdu mu, doğdu mu?  

Yıldız tamam oldu mu? 

Eğittiğiniz ağamı  

Taburunuz doldu mu? 

 

Ay doğar sini gibi  

Sallanır selvi gibi 

Yârin kokusu gelir  

Bursa’nın gülü gibi. 
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Ay karanlık varamam  

Dile destan olamam  

Ay buluta girince 

 Bağlasalar duramam. 

 

Ay doğar ayan ayan 

Yollarda kaldım yayan  

Benim sevgili yârim  

Uykuda isen uyan. 

 

Ay doğuyor doğuyor  

Dere tabanlarına 

 Arzu nasıl verilir 

 Hayvan çobanlarına. 

 

Ay doğar kadir (bedir) Allah 

Bu sevda nedir Allah  

Ya bana yârimi ver 

Ya bana sabır Allah. 

 

Ay doğar ardındayım  

Gün doğar yönündeyim  

Eller işinde gücünde 

Ben yârin derdindeyim. 

 

Ay doğar aşmak ister  

Al yanak yaşmak ister 

Şu benim cahil (deli) gönlüm  

Yâre kavuşmak ister.(Ülkütaşır, 1957: 1463).  

 

Güneşe Ait Metinler: 
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Ay bazı mâni metinlerinde müstakil kullanıldığı gibi bazen de aşağıdaki 

örneklerimizde olduğu gibi de birlikte kullanılmaktadır: 

Sabahleyin güneş doğar  

Boyu boyuma uyar  

Mektubu gizli oku  

Düşman bizi duyar. (Akalın, 1972a: 262). 

  

Ay bakar Güneş bakar  

Dağlar muhabbet kokar  

Menekşeli gözlerin 

 Beni durmadan yakar. (Akalın,1972a: 264). 

 

 Ay doğar ayazlanır  

Gün doğar beyazlanır  

O yâr beni gördükçe  

Hem güler hem nazlanır. (Akalın,1972a: 289). 

 

Ay doğar aldır Allah  

Gün doğar güldür Allah  

Şu gelinin kocası 

Ecelsiz öldür Allah. (Akalın,1972a: 364). 

 

Kemah'ın altı meşe  

Gün aşa gölge düşe  

Şu Kemah'ın kızları  

Boynu eğri menekşe (Akalın,1972a: 364). 

 

    

Ay doğar Güneş batar  

Gök uzanır gün yatar  

Tokat'tan sevdiğim yâr  

Canlara can katar. (Akalın, 1972a: 371). 
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Ay doğar bedir Allah  

Gün doğar kadir Allah  

Ya yârime insaf ver  

Ya bana sabır Allah. (Akalın, 1972a: 382). 

 

Bu ne hikmet yaradan  

Gece Ay gündüz Güneş  

Dolaştım ben her yeri  

Bulamadım düzgün eş (Akalın, 1972a: 454). 

Ayın on beşi hep parlaklığı ile anılır. Bu yönü ile de güzeller mânilerde de ayın on 

beşine benzetilir. Bu örnekte pek sık görülmeyen bir benzetme yapılarak sevgilinin 

yüzü seher güneşine benzetilmiştir: 

Bugün aynı on beşi  

Yoktur yârimin eşi  

Saçı gece karası  

Yüzü seher Güneşi (Akalın, 1972a: 314). 

Benzetmelerde zayıf olan güçlü olana benzetilir. Sevgili ve güneş, güzellik unsuru 

ile ilişkilendirilir. Güneş, genelde kendisine benzetilen öğedir; sevgili ise benzeyendir. 

Ancak bu mânimizde âşık sevdiği olduğu müddet güneşe tenezzül etmeyeceğini söyler:  

Bakışın canlar yakar 

Sevdan kalbime akar 

Sen var iken sevdiğim 

Güneş'e kimler bakar. (Akalın, 1972a: 335). 

 

3.2.2. Ninni 

Ninniler, kadınlar tarafından kendi bebeklerine torunlarına, yeğenlerine ya da 

yakınlarının çocuklarını uyutmak için belli bir ezgi ile terennüm ettikleri manzum 

mensur anonim halk edebiyatı ürünleridir. Ninnilerin konusunu çocuk teşkil eder. 

Çocuk beşikte veya kucakta uyutulmaya çalışılırken söylenilen ninniler çocuğun 

uyuması ile son bulur. Ninniler çocuklara ana dillerini öğretmeleri yönü ile eğitici ve 

öğretici bir özellik taşırlar. 
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“Halk edebiyatımızın ilk derleyicilerinden olan Kâşgarlı Mahmûd, Dîvânü 

Lügati't-Türk adlı eserinde ninni karşılığı olarak "balu balu" veya "bulu bulu" diye 

okuyabileceğimiz kavramı kullanmıştır. "Ninni, kadınlar beşikte çocuğu uyutmak 

için ninni söylerler." şeklinde tanımlanmasına karşılık adı geçen eserde ninni örneği 

yoktur.  

Kısaca, "Ağlayan çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu avutmak ve 

uyutmak için anne veya bir başkasının kucağında, dizinde, beşikte iken söylenen ezgili 

sözler" şeklinde tanımlayabileceğimiz ninnilere Türk dünyasında başka adlar da 

verilmektedir, belirleyebildiklerimiz alfabetik olarak aşağıda verilmiştir. 

Alday alday (Kırgızistan), allay allay (Uygurlar/Doğu Türkistan), allo 

(Özbekistan), ayya ayya (Kınm Tatarları), beşik jırı, elde eldi (Kazakistan), bişik cırı, 

bölü cırı (Tataristan), elle elle (Çağatay Türkçesi), laylay (Türkiye, Azerbaycan), leyle 

(Türkiye, Kerkük), ninni (Türkiye). 

Hiç şüphesiz ninniler bebeğin doğumundan belli bir yaşa kadar söylenen halk 

şiirinin de ilk örneklerindendir” (Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 8). 

İncelemiş olduğumuz ninni metinleri Âmil Çelebioğlu’nun Türk Ninniler 

Hazinesi adlı eserinden seçilmiştir. 

İlk ninni metninde güneş doğrudan coğrafi terim anlamında kullanılmıştır. Güneş, 

yakıcı özelliği ile ön plandadır. 

Oğlum oğlum üşümüş 

Pazarda buğday taşımış 

Yolda güneş vurmuş da 

Ensesini kaşımış 

Uyu yavrum ninni 

Büyü yavrum ninni 

               Ula-Muğla (ninni nu. 1633/238.) 

Tabiatta her şeye hayat veren güneştir. Gün görmeden güneş görmeden hiçbir şey 

büyüyüp gelişemez. Çocuğu büyütüp geliştiren annenin şefkatidir, ilgisidir, anneyi de 

hayata bağlayan ona can veren tıpkı güneş gibi olan bebeğidir. Anne bebeğine olan 

sevgisini tabiata hayat veren güneşe benzeterek zaten kuvvetli bir şekilde var olan evlat 

sevgisini güçlü bir biçimde aşağıdaki ninninin ezgilerinde yansıtır.  

 Sen güneşsin ömrüme,  
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  Yarâşıksın gönlüme, 

  Sen hayatın özüsün, 

  Yüreğimin közüsün! 

Laylay hayatım laylay 

Kolum kanadım laylay. Iğdır (ninni nu. 1360/210) 

Aşağıdaki vereceğimiz örnek, inanışlardan izler taşımaktadır. Çünkü inanışa göre 

gök cisimleri ışığını Tanrı’dan almaktadır. Bu sebeple gökyüzü varlıkları halk 

muhayyilesinde sıradan varlıklar olarak görülmezler. Yıldızlar da birer ışık kaynağı 

olduğundan onlara da kutsal ışık gözü ile bakılmıştır. Ninni metninde de anne bebeğinin 

 İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık olarak bilinen nurdan 

yaratıldığını söyler. 

Gökte yıldız yüz altmış ninni, 

Mevla’m neler yaratmış ninni, 

Anasın çerden çöpten ninni, 

Bebesin nurdan yaratmış, ninni. Ankara (ninni nu. 2033/272) 

Aşağıdaki ninni metinlerinde bebeğin annenin sadece en değerli varlığı olduğunu 

göstermiyor. Bununla birlikte bebek annenin sırdaşı, yalnızlıklarını gideren, özlemlerini 

dindiren, dertlerini hafifleten en yakın ve en sadık dostudur. Anne bebeği ile dertleşir. 

Hem günün doğuşu hem de günün batışı ya da buluta karışmaya başlaması gün 

içerisindeki değişik zaman dilimlerindeki ortak duygular dile getirilir.  

Gün karşıdan doğup gelir, 

Nar budağın eğip gelir,  

Gümüş bıçak hançer tüfek, 

Baban belin dövüp gelir! Senirkent (ninni nu. 2035/272) 

 

Gün karşıdan doğup çıkar,  

Nar ağacı budak eğer, 

Aslan ata gümüş eğer 

Halka ünü yaman çıkar 

Ninni kuzum sana ninni! Türkmen ninnisi (ninni nu. 1844/257). 

 

Yavru kuş ninni,  
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Yuvada sindi, 

Ay parlar gökte ninni,  

Bu gece ninni,  

Gül yüzün şimdi, 

Nasıl da soldu ninni,  

Yum gözünü ninni! Malatya (ninni nu. 2453/307). 

 

Ay karşıdan doğup gelir, 

Gün bulutta çalıp gelir,  

Anası yavrum diye,  

Ağlayıp gelir!  Isparta (ninni nu. 2368/300). 

Aşağıdaki örneklerimizde Türk halkının rutin devam eden bazı doğa olaylarına 

yapmış olduğu güzellemelerin buradaki metinlere yansıdığını görmekteyiz. Çünkü ayın 

doğup gelirken günün boynunu eğmesi bir güzel yakıştırmadır. Gerçekteki gün batımını 

gözümüzde canlandırırsak güneş, sanki ayrılmak istemiyormuşçasına bir yarısı batarken 

bir yarısı da tutunmak ister gibidir. Gerek efsane gerekse inanışlar başlıkları altındaki 

değerlendirmelerimizi de hatırlayacak olursak aynı zamanda güneş ve ay kavuşamayan 

iki sevgilidir. İlk örnek metinde bebeğin babası için anne tarafından yapılan bir övgü 

söz konusu iken, ikinci metinde ise ayrılık ve gurbet işlenen bir sosyal tema vardır. 

"Ay karşıdan doğup gelir,  

Gün boynunu eğip gelir,  

Baban binmiş doru taya  

Liraları sayıp gelir! 

Ninni yavrum ninni 

Ha a! eh! Atsız Akşehir (ninni nu.1990/268). 

 

Ay incelir, 

Gün gider ay incelir 

Bala laylay laylay!  

Seni gören gözlerim,  

Oğul ne yatar ne dincelir, 

Bala laylay laylay! Kars (ninni nu. 2367/300). 
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Ay karşıdan doğup gelir,  

Gün boynunu eğip gelir,  

Dayısı Almanya'dan,  

Marklarım sayıp gelir! 

Ninni yavrum ninni! Konya (ninni nu. 2679/327). 

Her sabah Güneş ışıklarının dağlara, bayırlara yayılması normalde insanı mutlu 

eder. Ancak ninnide ayrılığın üzüntüsü içinde olan bir anne vardır. 

Sabah olur gün dağlara yayılır,  

Dalga vurur ciğerciğim bayılır,  

Kuzusuz koyunun sütü soğulur! 

 Balam laylay laylay! Kars (ninni nu. 2440/306). 

Örneklerimizde görüleceği üzere ninnilerin derlenmiş olduğu yerler farklı olsalar 

da annelerin ortak bir dileği var: bebeklerinin büyüdüklerini görmek. Güneş ve Ay 

motiflerinin birlikte işlendiği ninnide anne, bebeğe iyi dileklerde bulunur; büyümesi 

karşılığında beşiğine güller dolduracağım vaat eder. Özellikle güneş motifinin 

büyümekle birlikte kullanılması sıradan bir kelimenin tercih edilmesi değildir. 

 

 Ninni diyeyim beşiğine,  

Ay Güneş doğsun eşiğine,  

Büyüdüğünü görürsem,  

Gül doldurayım döşeğine. Yalvaç (ninni nu. 2796/338). 

 

 Ninni diyem beşiğine,  

Güneş değdi eşiğine,  

Büyüdüğünü görende,  

Gül sürem beşiğine! 

Uyuşunda büyüsün ninni, 

Tıpış tıpış yürüsün ninni! Diyarbakır (ninni nu. 2797/338). 

 

Ninni dedim beşiğine,  

Güneş doğsun eşiğine,    
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Büyüdüğünü görürsem, 

Gül koyayım beşiğine. Burdur (ninni nu. 2792/337). 

 

Aylar dolsun beşiğine,  

Nasib olsun kaşığına,  

Eller kazansın sen ye! 

Ninni yavrum ninni! Merzifon (ninni nu. 815/157). 

Doğu Anadolu kış şartlarını düşünürsek genelde güneşe meydan okuyan bir kar 

vardır.  

Dağların karı benem 

Gün düştü erimenem 

Laylay balam laylay!  

Ben garip ölsem dahi,  

Civanım çürümenem Kars (ninni nu.1228/198). 

Örnek ninnide ay, doğuşu ve yeri itibariyle ele alınırken anne, bebeği verdiği için 

Allah’a şükür ve niyazda bulunur. 

Şu karşıdan bir Ay doğdu,  

Al karanfil boynun eğdi,  

Allah seni bana verdi. 

Eğlen kuzum ninni! Buldan (ninni nu.35/43). 

 

Gökte Ay doğdu ninni,  

Yıldızlar soldu ninni,  

Sana ne oldu? Ninni, 

Minicik yavrum ninni! Gediz (ninni nu. 2396/302). 

Bebeğe ismi ile seslenilen bu ninnide Hakk’ın dilemesi, Cebrail’in bebeğin 

kundağını belemesi ve İlahî bir ışık olan nur ay tarafından gelmiştir. 

Hak seni sevdi diledi,  

Cebrail kundak beledi.  

Ay beşiğin nur eyledi, 

Nenni Muhammed'im nenni! Lâdik-Konya (ninni nu.46/46). 

Beşiği var hurma dalı ninni,  
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Bağırdağı sırma telli ninni,  

Örtüsü var yeşil halı ninni,  

Annesinin oğul balı ninni! 

Ninni benim Ay Hasan'ım 

Gül Güsün'üm ninni!" 

Buldan (ninni nu.1218/197). 

Türk topluluklarında ay ve güneş, erkek ve dişi olarak algılanır. Genelde ay erkek, 

güneş de dişidir. Aya da dede diye seslenilir. Çocukların oyunlarında söylendiği gibi. 

Bunu annelerde ise söyledikleri ninni ezgilerinde görürüz. Anne ninnilerde hem 

bebeğinin uyumasını ve büyümesini hem de Velîlerden himmet istenir. 

Hû, hû, ay dede,  

Yorulmuş gide gide,  

Oğluma hep erenler,  

Velîler himmet ede. Kastamonu (ninni nu. 63/48). 

 

Evde ışıklar söner ninni,  

Gökte yıldızlar yanar ninni,  

Dağdan iner kuzular ninni,  

Kararır coşkun sular ninni,  

Gökte Ay dede güler ninni,  

Uyu yavrum uyu der ninni,  

Gece göklerden indi ninni,  

Bu akşam öbek öbek ninni,  

Yıldızlar birer biçek ninni,  

Rüyanı süsleyecek ninni,  

Ninni yavrum ninni! Buldan (ninni nu. 484/124). 

Türk mitolojisinde gökyüzü iyeleri hiçbir zaman kötü bir algı uyandırmamıştır. 

Türk inanç sisteminde gök, güneş, ay ve yıldızlar koruyucu vasfı itibariyle insanların 

korkmadıkları aksine olumlu gördükleri kutsal iyelerdir.  Çocuklar da Ay'ı gülümseyen 

bir dede olarak görürler. Aşağıdaki ninni örneklerinin asıl unsuru annenin bebeği 

uyutmak ve büyütmek istemesidir. 

Ay gökte bak gülümser,  
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Minicik yavrum ninni,  

Her yıldız sana uyu der,  

Minicik yavrum ninni! Ordu (ninni nu. 437/120). 

 

Gökte ay dede güler ninni,  

Uyu yavrum uyu der ninni,  

Gece göklerde idi ninni,  

Gül yüzün gölgelendi, ninni! Gediz (ninni nu. 2395/302). 

 

Karşı dağa Ay doğdu,  

Âşık âşıkı buldu, 

Annesi beşikteyken,  

Benim oğlum doğruldu! Bandırma (ninni nu.1066/182). 

Ay parçası olarak nitelendirilen bebeğin "Ay'ın solması", "Ay'ın buluta batması", 

yıldızların kaybolması” gibi ifadelerle uyuması beklenir. 

Yuvada yavru kuş ninni, 

Erkenden uyusun ninni, 

Yavrum sen de güzel uyu, 

 

Güzel gözlü yavrum ninni!  

Gökte Ay soldu ninni,  

Yıldızlar kayboldu ninni,  

Uyusun da büyüsün ninni! Tekirdağ (ninni nu.657/141). 

Ay karşıdan doğup gelir,  

Gün bulutta çalıp gelir,  

Anası yavrum diye,  

Ağlayıp gelir! Isparta (ninni nu. 2368/300). 

 

Yuvada yavru kuş ninni,  

Erkenden uyumuş ninni,  

Yum sen de güzel gözlerini ninni! 

Gül yüzlü yavrum ninni,  
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Göklerde Ay soldu ninni,  

Yıldızlar kayboldu ninni,  

Yum gözlerini uyu ninni! Malatya(ninni nu. 656/141). 

 

Ay soldu ninni, 

Kayboldu ninni, 

Yavru kuş ninni, 

Kayboldu ninni, 

Yavru kuş ninni, 

Yum gözlerini ninni,  

Gül yüzlü yavrum ninni! Eskişehir (ninni nu. 438/120). 

 

Ninni dedim yatanadak,  

Ay buluta batanadak, 

İlk horozlar ötenedek,  

Uyu yavrum sabahadek Çankırı (ninni nu. 554/130). 

 

Ninni derim yatanacak,  

Ay buluta batanacak,  

Senin keyfin yetenecek, 

Ninni yavrum ninni! Ankara (ninni nu.562/132). 

 

Ninni derim yatanacak,  

Ay buluta batanacak,  

Senin keyfin yetenecek,  

Ninni yavrum ninni! Ankara (ninni nu. 1093/134). 

 

Ninni derim yatanadak,  

Ay buluta batanadak,  

Senin gönlün yetenedek, 

Uyusun yavrum ninni! Kastamonu (ninni nu. 563/132). 
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Göklerin ilahi mekânlar olduğuna ayrıntılı olarak değinmiştik. Buradaki ninni 

örneğinde de nurani varlıklar olan meleklerin göklerde olduğu inancını görmekteyiz. 

Sessizce gir yuvana, 

Küçücük bir kuş gibi uyu, 

Ay söyler ninni sana, 

Sen de rahatça uyu, 

Göklerdeki melekler, 

Her gece seni bekler, 

Uyursan tez büyürsün,  

Bizi de güldürürsün, 

Uyu yavrum ninni! Bandırma (ninni nu.620/137). 

Bebek bazen bir ay parçasına bazen de doğan Ay'ın ışığına benzetilir.  
 Ninni deyim beşiğine ninni,  

Ballar koyum kaşığına ninni,  

Doğan ayın ışığına oğluma ninni,  

Al baatlak doladığım oğluma ninni, 

Ninni ninni, güzel oğluma ninni 

Ninni ninni, güzel yavruma ninni! Yeşilhisar (ninni nu. 746/150). 

Bu ninnilerde bebek Ay'a benzetilirken sadece bebek değil bebeği dünyaya getiren 

anne de yüceltilir. Bu benzetme "bir Ay doğar anadan", "bir Ay doğmuş anadan" 

ifadeleri ile belirtilir. Bu ninnilerin aslında özü, bebek için edilen dualardır. 

Dandini dandini danadan, 

Bir Ay doğar anadan, 

Bağışlasın Yaradan. 

 E, e, e yavruma ninni! Magosa (ninni nu. 281/105). 

 

Dandini dandini danadan, 

Bir Ay doğmuş anadan, 

Bağışlasın yaradan. 

Huylu benim yavrum ninni! Konya (ninni nu. 282/105). 

 

Dandini dandini danadan, 
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Bir Ay doğmuş anadan, 

Bağışlasın yaradan, 

Eksilmesin aradan. 

Uyusun da büyüsün ninni,  

Tıpış tıpış yürüsün ninni! İstanbul (ninni nu. 283/105). 

 

Dandini dandini danadan,  

Bir Ay doğmuş anadan,  

Eksik olma aradan,  

Bağışlasın yaradan. Çankırı (ninni nu. 284/105.) 

 

Dandini dandini danadan, 

Bir Ay doğmuş anadan,  

Esirgesin yaradan,  

Eksilmesin aradan. 

Ninni yavruma ninni! Konya (ninni nu. 285/105). 

Aşağıdaki örnekte ise bebeğe dua edilirken ay, batışı ile konu edinilir. 

Laylay dedim yatıncak, 

 Gözlerim Ay batıncak,  

Tanrım seni saklasın,  

Sen ersiye çatıncak. Kars (ninni nu.318/108). 

Annenin bebeğine dua ettiği uzun ömür dilediği bu ninni de ayla birlikte ninni 

demek ister. 

Ninni desem aylarla,  

Yanı yüğrük taylarla,  

Mevlâ'm sana ömür versin,  

Cemi cümle illerle, 

Ninni de kuzuma ninni! Konya (ninni nu. 328/109). 

 

Bebeğe duyulan sevgi ve kıymet ifade edilir. 

Ninni desem beşiğine,  

Aylar doğar eşiğine,  
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Bey kızının döşeğine, 

Nenni kuzum nenni. Antalya (ninni nu.1332/208). 

 

Şu karşıdan bir Ay doğdu,  

Al karanfil boynun eğdi,  

Allah seni bana eğlence verdi! 

Eğlence kuzum ninni! Buldan (ninni nu.1365/211). 

Bebek, övülür ve güzelliği ile Ay'a benzetilir, bebeğin ağzı, gözü ile ilgili 

benzetmelerde dini unsurlar ile ilişkilendirilir. 

Ağzı Hakk’ın helvası,  

Gözleri Kâbe hurması,  

Alnı cirit meydanı,  

Yanakları elma yansı,  

Burnu Zemzem pınarı,  

Çehresi Ay'ın parçası,  

Elleri elma tatlısı  

Dişleri inci tanesi! Erzurum (ninni nu.1658/241). 

 

Ay desem yaraşır,  

Gül bahçeler dolaşır,  

Gül bahçenin içinde,  

Ninni ninni yakışır! 

Ninni oğluma ninni! Bursa (ninni nu. 1678/243). 

 

Ay karşıdan doğup gelir,  

Gün boynunu eğip gelir,  

Mavi şalvar yeşil çarşaf  

Ak topuğun dövüp gelir! 

Ninni kızım sana ninni! Akşehir (ninni nu. 1679/243). 

 

İndim gittim engin çaya,  

Döndüm baktım doğan Ay'a,  
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Kızım binmiş sekili bir taya!  

Nenni kızım sana nenni! Akşehir (ninni nu. 1865/258). 

 

Kızımın alnı bayram Ay'ıdır,  

Kaşları hacılar yayıdır,  

Gözleri paşa çırası,  

Yanağı yaşaman elması,  

Burnu Kâbe hurması,  

Ağzı lavanta kutusu,  

Kollan bumbar dolması,  

Parmaklan yaprak sarması,  

Tırnaklan sedef düğmesi! Ermenek (ninni nu. 1893/261). 

 

Şu karşıdan bir Ay doğar,  

İner iner geriye döner,  

Küheylan atlara biner,  

Şahindir kuzum ninni! Buldan  (ninni nu. 1969/267). 

 

 

Tonbili tonbili tonadan,  

Bir ay doğmuş anadan,  

Bağışlasın Yaradan! 

Ninni yavrum ninni! Uşak (ninni nu. 1974/267). 

Akraba ile ilgili övgü ifadesinde kullanılmıştır. Genel de övülen kimseler, annenin 

kendine en yakın hissettiği erkeklerdir. Yani eşi ve erkek kardeşleridir. Bu sebeple 

övgünün baba ve dayıya yapıldığı görülmektedir. 

 

Evlerinin önü kaya,  

Kayadan bakarlar Ay'a,  

Baban binmiş gelip gelir,  

Kuyruğu kınalı doru taya! Senirkent (ninni nu. 2030/272). 
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İndim gittim uzun çaya,  

Döndüm baktım bedir Ay'a,  

Baban binmiş doru taya,  

Boşandırıp geliyor! 

Ninni yavrum ninni!  Beyşehir (ninni nu. 2044/273). 

 

  

İndim gittim ulu çaya,  

Dönüp baktım doğan Ay'a,  

Dayın binmiş geliyordu,  

Al kırmızı doru taya! Konya (ninni nu. 2116/279). 

Her zaman bebeği uyutmak için ninni söylenmez; bazen bebeğin ağlamaması için 

söylenir bazen de annenin bebekten çektiği zahmetleri anlatmak için söylenir. 

 

Ninni diye diye dillerim şaştı,  

Erken doğan aylar akşamdan aştı,  

Ağlama kızım, eller üstümüze,  

Al duvaklı gelinler aldı! 

Ninni yavrum yavrum ninni! Uşak (ninni nu. 2222/288). 

 

Gökyüzünde Ay'ım var,  

Emziğinde payım var. 

Kuzu laylay laylay!  

Laylay dedim yatasın,  

Türlü türlü huyun var 

Kuzu laylay laylay. Kars (ninni nu. 2281/293). 

 

Son örneklerimizde ise ay zaman kavramını karşılamak üzere kullanılmaktadır. 

Söz konusu dert ayrılıktır. Aylar uzadıkça ayrılık acısı ve kavuşma endişesi artmaktadır. 

Yeni doğan ayın parlaması bile anneye özlemlerini hatırlatır.  

Çıktım dağların başına,  

Seyrettim uhu kuşuna,  
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Gelen ayın on beşine,  

Gelir mi bilmem yavrum? 

Nenni kuzum nenni! Konya (ninni nu. 2573/318). 

 

İlegende bal ezedim,  

Alnına altın dizedim,  

Altı ay yolun gözledim! 

Ninni yavrum ninni! Ankara (ninni nu. 2580/319). 

 

 Ay karşıda parlıyor,  

 Gümüş sular çağlıyor, 

Yavrucağım babam diye,  

Hiç durmayıp ağlıyor!  Isparta (ninni nu. 2600/321). 

 

 

 

 

3.2.3. Tekerleme 

Tekerlemeler şekil, konu ve muhteva yönüyle sınırları kesin olarak çizilememiş 

halk edebiyatı ürünleridir. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi türlerin içinde 

geçtiği gibi bu türlerden bağımsız olarak da ortaya çıkabilir. Tekerlemeler birtakım 

türlerin içinde değişik fonksiyonlarda geçse de içinde bulunduğu türlerden anlatım, 

içerik ve işlev yönü ile bu türlerden kesin hatlarla ayrılırlar. Tekerlemelerde herhangi 

bir ana konu yoktur. Tekerlemeler, ses oyunları ve çağrışımlarla birbirlerine bağlanan, 

belirli bir şiirsel düzene oturtulan, kalıplaşmış söz dizimlerinden oluşan anlamsız 

basmakalıp söz öbekleridir. Tekerlemelerin kökeninde zekâ oyunu ve dilin inceliklerini 

görmenin yanında halk eğlencesinin de yansımalarını görebiliriz. Halk edebiyatında 

tekerlemeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

a. Masal tekerlemeleri 

b. Oyun tekerlemeleri 

c. Tören tekerlemeleri 
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ç. Bağımsız söz cambazlığına dayanan tekerlemeler. 

Tekerlemeler üzerine çalışanlar yukarıdaki Pertev Naili Boratav’ın tasnifi 

üzerinde birleşirler. Bu tekerlemeler manzum ve mensur iki biçimde de tanzim 

edilmiştir. Mensur yani nesir olarak kullanılan tekerlemeler, genelde masal ve bağımsız 

söz cambazlığına dayanan tekerlemeler içinde yer alır. 

Oyun tekerlemeleri, çocukların kendi yaratmaları olabileceği gibi büyüklere özgü 

tekerlemelerin çocuklara göre uydurulmuş olan biçimleri çocuklar tarafından ustalıkla 

söylenir. Oyun tekerlemelerinde tabiatüstü varlıklara ya da doğa unsurları için söylenen 

tekerlemeler vardır. Bunların yanında bulutlu havalarda güneşin çıkması için veya 

dolunaya karşı çocukların söylemiş olduğu şu örneği veriyoruz. 

Ay-Dede! 

Evin nerede? 

Su başında, derede (Boratav, 1973a: 148). 

Nesir tekerlemelerde seciler, aliterasyonlar, iç kafiyeler etkili iken manzum 

tekerlemelerde ahenk unsuru olarak kafiye ve redif gibi unsurlar etkilidir. Diğer anonim 

halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi tekerlemelerin de ilk söyleyeni belli değildir. 

Yağmur yağmadığı zaman Şaman dualarıyla benzerlik gösteren gökten yağmur 

isteme duaları yapılır. Çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenen yağmur yağmadığı 

zaman yapılan ve adına “bişşek gelin”, “çömçe gelin”, “bodi bostan”, “godu godu” gibi 

adlarla anılar törenler düzenlenir. Bu törenlerde çocuklar kapı kapı gezerek her kapının 

önünde gökten yağmur istedikleri şu tekerlemeyi söylerler:   

Gökten gökten göğdüren 

Gökten yağmur indiren 

Ver Allahım ver 

Sicim gibi yağmur  (Duymaz, 2002: 104). 

Anne babaların çocuklarına verdikleri değerin bir göstergesi de onların eğitimleri 

için harcadıkları emektir. Eskiden okula başlayan çocuklar için “amin alayı” veya 

“mektep cemiyeti” diye törenler düzenlenirdi. Mektebe gönderilen çocukların 

mektepten dönüşlerini bekleyen kadınlar eğer mektepten gelen erkek çocuk ise 

aşağıdaki şu tekerlemeyi söylerler: 

Oğlum gelir hocadan  

Nur iniyor bacadan  
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Oğlandır oktur  

Her evde yoktur  

Gökte melektir  

Yerde direktir (Duymaz 2002: 1309). 

Burada kutsal kabul edilen gökyüzünün aynı zamanda melek gibi kutsal 

varlıkların da mekânı olduğunu görmekteyiz. Oğlan ise gökteki meleğe benzetilir. 

Gökte ne var? 

Gök boncuk 

Annemin adı Fatmacık 

Babamın adı Lokmacık 

Kaldır beni hoppacık (Artun, 2008: 216). 

Anneler çocuklarını avutmak, eğlendirmek, oyalamak için çocuğunu aya karşı 

tutarak şu oyun tekerlemelerini söylerler: 

 

Ay Dede 

Evin nerde 

Su başında 

Ekmek getir 

Yağa batır 

Yağ yemezsen 

Bala batır 

Sen yemezsen  

Bana getir  (Necati, 1940: 230). 

Muğla’da çocuklar oyunları esnasında ay bedir halindeyken aşağıdaki şu oyun 

tekerlemesini söyledikleri tespit edilmiştir: 

Ay dede 
Bak bana 
Bir altıncık 
At bana (Aker, 1956: 1341). 

Anadolu sahasında yapılan derlemelerden bir başka tekerleme örneği şudur: 

Ay konuşa yediye 

Kazıkların başı döner kadıya 

Ay konuşa beşe 
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Sular bendinden aşa 

Ay konuşa üçe 

Herkes yaylaya göçe (Boratav, 1973b:168). 

Hava şartlarını anlatan yukarıdaki tekerlemede dokuza, yediye, üçe sayıları yeni 

Ay’ın doğacağı güne kaç gün kaldığını gösterir. 

 

3.2.4. Türkü 

Türkü kelimesinin nerden geldiği ile ilgili olarak değişik görüşler ortaya 

konulmuştur. Bunların içerisinde hâkim olan görüş Türk kelimesinin sonuna nispet 

i’sinin eklenmesiyle Türke ait anlamına gelen “Türkî” elde edilmiş bu kelime de 

zamanla ses uyumuyla “türkü” şeklini almıştır. Konu bağlamında türkülerin alanı 

oldukça geniştir. Bu konular arasında aşk, günlük olayların izleri, savaşların etkileri, 

ayrılıklar, gurbet, memleket hasreti, vb. birçok konuyu bulabiliriz. 

Aşağıdaki Armutlu’nun türküsünden alınan iki dörtlükte Kerbela olayına telmih 

yapılmaktadır. Birinci dörtlükte gün kelimesi ile içinde bulunulan vakti ifade ederken 

ikinci dörtlükteki gün ile de güneş doğmadan önceki zamanı işaret etmektedir. 

Murad Reis eydür hey gaziler hazır olun vaktınıza 

Hazreti Ali Düldül’e bindügi günlerdir bu gün 

El ayak hurdehaş olup şehit olur gaziler 

Analar oğul deyüb andugı günlerdir bu gün 

 

Gün doğmadın rast geldin ol yezidi pusıda 

Ümidimiz budur Hak’dan kılıç arşa asıla 

Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile 

Ulu kuşlar leşlere doydugı günlerdir bugün (Elçin, 1998: 198). 

 
 “Doğu ve kuzey Türkleri türkü karşılığı olarak cır, jır, yır, kojan gibi kavramları 

kullanmaktadırlar. 

Günümüzde bunların dışında, eldik ır, türkü (Kırgızistan), halk aydımı 

(Türkmenistan), halk cırı (Tataristan), halk yırı ( Başkurtistan), mahnı (Azerbaycan), 

nahşa, koça nahşisi (Uygur/Doğu Türkistan), türki, halk koşigi (Özbekistan), türki, 

türük, halık eni (Kazakistan), yır (Kumuklar) kavramları da kullanılmaktadır. 
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Türkü derleyicisi, uygulayıcısı ve türkü kitabı yazan olarak da Mehmet Özbek, 

"'Türküler başlangıçta bir olay üzerine yakılırlar. Bu olaylar bütün bir milleti 

ilgilendirecek kadar büyük nitelikler taşıyabileceği gibi, dar çevrelerde meydana gelen 

cinsten de olabilir." demektedir (Özbek, 1994: 63). 

Şemsi Yastıman'ın özdeyiş değerindeki "Türk'ü anlamak için türkü dinlemek 

gerek. " sözü de türkünün değerini ortaya koymaktadır. 

Anadolu'da türkü kelimesinin yerine zaman zaman şarkı, deyiş, deme, hava gibi 

terimlerin kullanıldığını da hatırlatmak isteriz.” (Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 38). 

Türk’ü her yönü ile tanıyabilmek için türkü dinlenilmesi gerektiği önceki 

satırlarda geçmişti. A. Şeref’in İstanbul’dan derlediği, aşağıda vereceğimiz örnek 

türküde de Türk eğlence kültüründen izler görebilmekteyiz.  

Mehtaplı bahar ve yaz gecelerinde gece yarısına yakın eski musikişinaslar Ni-

havent faslı yaparlardı. Aya ait tespit edebildiği iki türkü: 

Aya baktım ay beyaz, 

Kıza baktım kız beyaz, 

Cebe baktım para az, 

Bu kız bize yaramaz. 

 

Ay aydın bin atına, 

Geceler kavuşmadan, 

Eriş yârin katına, 

Ay bacayı aşmadan.  (Şeref, 1956:1261). 

 

Ay ışığında kır eğlencesi yapıldığı vakit: 

Ay Dede, evin nerde, ince dalda, 

Kekik getir, yağa batır, 

Sen yemezsen bana getir, 

Ay Dede, Ay Dede.              

Tarzında türküler ve mâniler söylenir. Bunlardan Faika İsamettin’in tespit ettiği 

mâni tarzındaki türküyü örnek olarak veriyoruz. 

Ay aydındır gelemem  

Dillere destan olamam 
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Ay buluta girince  

Bağlasalar duramam. (İsamettin, 1956: 2275). 

Ortaca’da Evimiz adlı türküde ayrılık ve kavuşamamanın verdiği bir gizli yara 

vardır. Bu türküde gizli sevda çekenlerin ay gibi yıldız gibi kendini belli ettikleri dile 

getirilmiştir.  

Ortaca’da evimiz, Ortaca’da evimiz, 

Suya düştü sevimiz, suya düştü sevimiz, 

Bu sevimiz uğruna, bu sevimiz uğruna, 

Şehit olsun birimiz, şehit olsun birimiz. 

 

Aya bak yıldıza bak, aya bak yıldıza bak, 

Suya giden kıza bak, suya giden kıza bak, 

Kız Allah’ın seversen, kız Allah’ın seversen, 

Dön de bir yol bize bak, dön de bir yol bize bak. 

 

Gökte yıldız ellidir, gökte yıldız ellidir, 

Ellisi de bellidir, ellisi de bellidir. 

Gizli sevda çekenler, gizli sevda çekenler, 

Gözlerinden bellidir, gözlerinden bellidir. (Büyükokutan, 2005: 229). 

Anadolu’da yaygın olarak bilinen ve örnek olarak vereceğimiz türkülerden biri de 

Cezayir Türküsüdür. Bu türküde güzellerin kaşları Ay’a(hilâl) benzetilir. 

Cezayir Türküsü 

Cezayir'in de harmanları savrulur  

Savrulur da sağ yanına devrilir  

Eller annem der de başım çevrilir 

 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir  

Güzelleri hilâl kaşlı Cezayir 

 

Cezayir'in de menekşesi top biter  

Arasında da eğlim eğlim ot biter  

Bu ayrılık annem bize çok gider 
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Çelenleri mermer taşlı Cezayir  

Güzelleri hilâl kaşlı Cezayir 

 

Cezayir'in de yüksek olur evleri 

İçindedir ağaları beyleri 

Türkçe bilmez de Arapçadır dilleri 

 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir  

Güzelleri hilâl kaşlı Cezayir 

 

Cezayir'in de gemileri yağlanır 

Yağlanır da iskeleye bağlanır 

Eller annem der de yüreğim dağlanır 

 

 

Çelenleri mermer taşlı Cezayir  

Güzelleri hilâl kaşlı Cezayir (Elçin, 1998: 212). 

 

3.2.5. Ağıt 

Bir ölüm üzerine ölen kimsenin ardından söylenen onun güzelliğini, iyiliğini 

yiğitliğini, değerini meziyetlerini geride kalanların üzüntülerini anlatan halk şiiri 

örneklerine ağıt denir. İslamiyet öncesi Türk sözlü edebiyatta sagu adı verilirken divan 

şiirinde mersiye adını almıştır. İslam kültüründe ölenin ardından günlerce yas tutma, 

ilahi takdire karşı gelme ya da sorgulama gibi durumlar hoş karşılanmadığı için ağıt 

yakma geleneği devam etmiş olsa da günümüzde pek yaygın değildir. Elbette eskiden 

günümüze göre ağıt yakmanın yaygın olması demek her ölenin ardından ağıt yakıldığı 

anlamına gelmez. Ölen kişinin herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir kişilik 

olması gerekir. Bu kimselerin ölümü çevrelerinde yankı uyandırmış, yoklukları toplum 

içinde yaralar açmıştır. 

Askerlik, savaş, vb. toplumu ilgilendiren olaylarla ilgili ağıt örneklerinden dokuz 

kıtalık ağıttan konumuzla bağlantılı olması sebebiyle son dörtlüğü alıyoruz: 
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Devre yıldız doğmuş görmüş görenler 

Nere gitmiş sultanlıklar sürenler 

Yazık olsun bu beyliği verenler 

Gedik paşa etme elden say bizi (Artun, 2008:171). 

Halk inanışlarında yıldızı kaymak veya yıldızı ters doğmakla kişinin öleceği 

inancı vardır. 

Şükrü Elçin, Türk Halk Edebiyatına Giriş adlı eserinde ağıtı “İnsanoğlunun ölüm 

karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecanındaki 

üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini, düzenli-düzensiz söz ve ezgilerle 

ifade eden türkülere Batı Türkçesinde ağıt adı verilir." diyerek tarif ediyor. (Elçin, 

1998: 290) Anadolu coğrafyasında ağıt değişik adlarla anılmaktadır. “Bunlardan 

bazıları şunlardır: bayatı (Kars), deme (Sivas), deşet (Adana), deyiş (Malatya), deyişet 

(Samsun), dil (Doğanşar-Sivas), las (Doğanşar-Sivas), lavik (Kırşehir), ölgülü (Burdur), 

sabu (Muş), sızılama (Doğu Anadolu), şin (Elazığ), şivan (Diyarbakır), yakım (Mersin, 

İsparta), yas (Antalya, Balıkesir, Burdur, Karaman, Muğla) ; 

Türk dünyasında ise ağıt karşılığı olarak; ağı, tavş, tavsa, toyum, ses etmek 

(Türkmenistan), ağı (Azerbaycan), Bozlau, bozlaw (Nogaylar), cır, coktav, koşok 

(Kırgızistan), jiğa, haza (Uygur/Doğu Türkistan), joktav, koşık in, köri ( Kazakistan), 

marsiya, aytiv (Başkurtistan), marsiya, matemname ( Özbekistan), taqmaq, marsiya 

(Tataristan), yas ( Kumuklar) kavramları kullanılmaktadır.” (Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 

46). 

Her ölen insan için ağıt yakılmaz. İnsanlar tarafından ya çok sevilen biri ya da 

genç yaşta ölenler gibi beklenmedik ölüm ile üzüntünün kat kat artması ve duyguların 

söze dökülmesi gerekir. Aşağıdaki örnekte de genç yaşta ölen biri için yakılan ağıtı 

veriyoruz. Hatırlayacağımız gibi için ay ile benzetme ilişkisi kurulurken gençler, ayın 

on dördüne benzetilir veya ay parçası tabiri kullanılırdı. Bu örnekte de genç yaşta ölen 

sevgilinin yüzü aya benzetilir.  

Doya doya mah cemalin görmedim 

Saçlarını çözüp çözüp örmedim 

Bir gencecik sefasını sürmedim 

Sarmadığım ince beller iniler (Elçin, 1990: 200).   
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Ağıtlarda ölen kişinin hep güzel yönlerini görürüz. Ölenlerin olumsuz yönlerinden 

bahsedilmez. Sadece ölen değil aynı zamanda onun kullandı eşyalar, varsa atı, 

yoldaşları da bu methiyeden nasiplenirler. 

Ölümün yüzü değil, sözü dahi soğuk gelir insanlara; ancak bir tanesi hariç: o da 

vatan için şehit olmak. Çünkü İslam inancına göre sadece şehitler ölümden korkmaz ve 

tekrar dirilip yeniden o hazzı tatmak isterlermiş. Anadolu insanı da ölmeyi şehadet 

şerbeti içmeye, bir makama yükselmeye benzetir. Aşağıda şehit olan bir genç için 

yakılan ağıt örneğini vereceğiz. Güneşin geçtiği üçüncü mısrada “Gözüm görmez oldu 

dünya güneşin” derken bu ifadeyi artık dünyadaki hiç bir şeyin gözümde değeri yok 

anlamında mı kullandı yoksa çok ağlamaktan gözleri kör oldu da görebileceğimiz en 

parlak cismi bile göremez haldeyim mi demek istediği bilinmez. Çünkü Anadolu’da 

gencecik yaşta şehit olanların ardından gözyaşı dökerken kambur olan ve gözlerini 

kaybeden şehit yakınları var. 

Albaydan da mektubu alışın 

Şehit makamına kondu deyişin 

Gözüm görmez oldu dünya güneşin 

Karaları bize giydirdin yeğen (Elçin, 1990: 18).   

  

3.3. Kalıplaşmış İfadeler 

3.3.1. Atasözü 

İlk söyleyenleri unutulmuş, yüz yıllar içinde ataların gözlem ve deneyimlerinden 

oluşmuş, kısalık ve kesinlik içeren, kuşaktan kuşağa aktarılan, anonim nitelikli özlü 

sözlere atasözü adını veriyoruz. Türk atasözlerine bilinen ilk yazılı kaynaklarımız olan 

Göktürk Kitabeleri’nde rastlıyoruz. Uygur döneminde veya Karahanlı dönemi 

eserlerinde de atasözlerine rastlarız. Dede Korkut Kitabı’nda da günümüze kadar 

ulaşmış atasözleri vardır. Burada Divanü Lügati’t Türk’teki sav adı ile geçen ata 

sözlerininde ayrıca anılmasında fayda var. 

Öğüt vermek, ders vermek amacı güden atasözleri yol göstericidir. Atasözlerinin 

Türk dünyasında ve Anadolu coğrafyasında değişik adları vardır. Kısaca tanımını 

verdikten sonra konumuzla ilgili atasözü örneklerine geçeceğiz. 

“Atasözleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Ömer Asım Aksoy; atasözü 

kavramını, ‘Atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece 
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düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştırılan ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca 

benimsenmiş öz sözler.’ diye tanımlıyor. 

Türkçenin ilk yazılı metinlerinde sav şeklinde karşımıza çıkan kelime daha 

sonraki yıllarda Arapça ve Farsçanın da etkisiyle mesel, masal, emsal, durûb-i emsal, 

darb-ı mesel, vb. şekillerinde görülmüştür. 20. yüzyıldan itibaren de atasözü, atasözleri, 

atalar sözü kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Atasözü karşılığı olarak kullanılan 

diğer kavramlar, ata-baba sözleri (Güney Azerbaycan, Tebriz), comok, mesel, 

oranlama, samah (Çuvaşistan) eski söz ( Başkurdistan), eskiler sözü ( Kerkük), 

hikmet, kartlar sözü (Kırım Türkleri) makal (Kazakistan, Afganistan, 

Türkmenistan)’dır.” (Alptekin- Sakaoğlu, 2005: 160). 

Atasözleri milletlerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Atalarımız, uzun 

yıllar sonucunda oluşmuş bilgelikleri anlatırken ve gelecek kuşaklara öğüt olarak 

bırakırken insanın tabiat karşısındaki mücadelelerini de gözlemlemiştir. Gökyüzü 

varlıklarını gözlemleyerek hayat tecrübelerini sistemleştirmiş ve atasözlerine de bunları 

aksettirmiştir.  

Mesela, “Alacak kız Ay görünür, evleri saray.” Atasözünde ayın parlaklığı 

sevgilinin güzelliğine mazmun olurken, bazen de halk bilgisindeki birtakım tecrübelerin 

ayın hareketleriyle belirlendiğine rastlıyoruz. Özellikle oruç ve bayramla ilgili 

kaidelerde yine ayın hareketlerine göre hareket edildiğini görüyoruz. Aşağıda, özellikle 

ay konulu atasözlerinden bir derleme yapılmıştır. 

Alacak kız Ay görünür, evleri saray. 

Atın alnındaki akıtma, Ay yerini tutmaz. 

Ay arsızın, gün arsızın, göynü hoştur tumansızın. 

Ay ayakta, çoban yatakta; Ay yatakta, çoban ayakta. 

Ay bacayı aştı. 

Ay bedir olunca el ile gösterilmez.  

Ay dağı aştı. 

Ay doğar gediğinden, insan utansın dediğinden 

Ay doğuşundan, insan yürüyüşünden bellidir. 

Ay garibin kandilidir. 

Ay gör oruç tut, Ay gör bayram eyle. 

Ay gördüm, yıldıza tanım yok. 
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Ay gördünse bayram et. 

Ay görmüş yıldıza minneti yok. 

Ay görmüşün yıldıza minneti yok. 

Ay ışığında ceviz silkinmez. 

Ay ışığında kestane silkinmez. 

Ay ışığında zeytin silkinmez. 

Ay parçası gibi parlar. 

Ay pencereyi aştı. 

Ay var iken yıldıza ne minnet? 

Ay yeni, yâr yeni. 

Ay yıldız göğe yaraşır  

Aya elini aştı. 

Aya tabanca sıkar 

Aya tüfek atar. 

Ay'a ya doğ ya doğayım der. 

Ay'ı gör, oruç tut, Ay'ı gör bayram et. 

Ay'ı gördüm, yıldıza itibarım yok. 

Ay'ı görmeden bayram etme, (Ay gördünse bayram et). 

Ay'ın eskisini kesip yıldız yaparlar. 

Biz Ay'ı gördük, yıldıza tapmayız.  

El mumu yakmaktansa ay aydınında oturmak daha iyidir. 

Giren ay çıkan ay, üstümüzde duran Ay.  

Kırk yılda bir meşaleci olduk! Ay akşamdan doğdu.  

Öksüz hırsızlığa çıkarsa Ay ilk akşamdan doğar. 

Öksüz oynaşa çıkmış, Ay akşamdan doğmuş. 

Öküzün alnına güneş doğmaz. 

Yetim hırsızlığa cihanda, Ay ahşamdan doğar. 

Ay ile yarışa çıkan yarı yolda kalır. 

*** 

Şimdi de güneş ile ilgili atasözlerimizi verelim:  

Dünya ölümlü gün akşamlıdır. 

Güneş balçıkla sıvanmaz. 



 
 
 
 

89 
 

Güneş varken yağan yağmurdan ümit etme. 

Gün doğmadan neler doğar. 

Gün geçer kin geçmez. 

Gün güne uymaz (Her gün bir olmaz). 

Gün var yılı besler, yıl var günü besler. 

Güneş olsan kimsenin mendilini kurutmazsın. 

Güneş girmeyen eve doktor girer. 

 

3.3.2. Deyim 

Deyimler de atasözleri gibi hem anonim hem de kalıplaşmış ve asıl anlamlarından 

uzaklaşarak yeni anlamlar kazandıran sözlerdir. En az iki sözcükten kurulu söz 

dizimleri olarak adlandırılan deyimlerde sözcüklerin yerleri değiştirilemez. 

“Eskilerin tabir, günümüz araştırıcılarının deyim, adı altında değerlendirdikleri 

deyimleri Ömer Asım Aksoy, ‘Çekici bir anlam taşıyan ve çoğunun gerçek 

anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük toplulukları.’ (Aksoy, 1981: 

49) şeklinde tanımlamıştır. 

Ay konulu deyimler bütün gökyüzü varlıkları arasında ilk sırayı almaktadır. Ay 

bir benzetme unsuru olarak yüzyıllar boyunca şairleri büyülemiş ve deyimlerimizle 

şiirimizde yaşamıştır. Ayrıca gündelik hayatta da ay çeşitli özellikleriyle deyimlerimize 

konu olmuştur. Mesela ay gibi deyimi güzelliği anlatan bir ifadeyken, ay dolun olunca 

elle gösterilmez deyimi ise kökeni çok eski tarihlere uzanan mitolojik bir düşünceyi 

barındırmaktadır. 

Ay aydan hesap belli 

Ay gibi 

Ayın on dördü gibi 

Ay aydınlığı ışık olur, ağzı büyük olana kepçe kaşık 

Ay doğar gediğinden insan utansın dediğinden 

Ay dolun olunca elle işaretlenmez. 

Ay karanlığı 

Ay bacayı aştı 

Ayı günü 

Ay gün görmemiş 
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Ay ağılı 

Ay arzısın gün arsızın, gönlü hoştur tumansızın 

Bir gözü aya, bir gözü çaya bakmak 

Ay dedeye konuk olmak 

Ay gibi, ayın on dördü 

Güneş de deyimlerimiz içerisinde işlenen gökyüzü varlıklarının başında 

gelmektedir. Örnekleri aşağıda veriyoruz: 

Üstüne güneş doğmamak 

İyi gün dostu 

Kara gün dostu 

O gün bu gün 

Gün çalmak 

Gün çalışmak 

Günlük güneşlik 

Güngörmez güneş görmez 

Alnına gün doğmak  

Gün doğar âlem görür 

Gün doğarken sefer mübarek olur 

Gün gecelidir. 

Gün döner. 

Gün güne uymaz. 

Gün ışığı var iken çerağ yakılmaz 

Gün ile yatan gün ile yatar 

Gün kanden doğarsa elin o yana çevir 

Gün ola harman ola. 

Gökyüzü varlıklarının deyimlerimizde zengin bir şekilde göründüğüne rastlıyoruz. 

Meselâ feleğin çemberinden geçmek, felekten bir gün çalmak gibi deyimler çok eski bir 

inanışın izi olsa gerek. Yine, yıldız ulaşılması zor bir varlık olarak bu özelliğiyle 

deyimlerimize yansımıştır. Meselâ talihsizliği de talihi de ifade etmek için yıldızlı bir 

deyime ihtiyaç duyulmuştur. Örnekleri veriyoruz:  

Yıldıza kement atmak 

Yıldızı dişi 
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Yıldızı düşük 

Yıldızı parlamak 

Yıldızı sönmek 

Yıldızları barışık olmamak 

 

3.3.3. Alkış ve Kargışlar 

Bir toplumun maddi ve manevi kültürünü, dini inançlarını ve inanışlarını dil ve 

edebiyatına yansıyan sözcüklerin kodlarından çözebiliriz. Bu bağlamda hayırdua ve 

beddua anlamına gelen alkış ve kargış için iyi veya kötü duygularımızı ifade eden 

kalıplaşmış sözlerdir. Bu yönü ile sözlü kültürün taşıyıcısı konumundadırlar. İslam 

kültürü ile tanıştıktan sonra Türklerde bir başkası için beddua etmek iyi 

karşılanmamıştır. Ancak zorda kalan, sıkışan insanın sarılacağı medet umduğu 

Yaratan’dır. Bu durumda yapılan kötülüğün cezalandırılması yolundaki dileklerden 

sözlü ürünlerimizden olan kargışlar doğmuştur. 

Güneşli havada yıldırım çarpsın. 

Yelli günde evin yansın 

Çok ağır bu beddualara karşılık güzel alkış örnekleri de vardır. 

Yat başucunda bul, kalk ayakucunda bul 

Allah tuttuğunu altın etsin 

Türk halk edebiyatında önemli bir yeri olan alkış ve kargışları destanlardan aşık 

edebiyatına kadar birçok üründe görmekteyiz. 

 
“Türk dünyasında daha çok alkış (alkıs) ve kargış (kargıs) olarak bilinen kelime 

Türkiye Türkçesinde daha çok dua ve beddua kavramlarıyla karşılanmaktadır. Dîvânü 

Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde alkış ve kargış 

şeklinde karşılaştığımız kavram kısa anlamlarıyla verecek olursak: 

Alkış (dua): Hayır dua, övgü demektir. 

Kargış (beddua): Kötü dua demektir.” (Alptekin-Sakaoğlu, 2005: 185). 

Önünde ay parlasın. 

Başınıza gün doğsun. 
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Bu iki örnek şans, talih, bahtın açık olmasını dileyen sık duyduğumuz alkış 

örneklerindendir. 

Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Türk milletinin alkış ve kargışlarında İslam 

öncesi inanışların etkisini ve izlerini görmek mümkündür. Lutfullah Sami Akalın 

yaklâşık elli beş altmış yıl önce Erzurum’da derlediği bir alkışta bunun kalıntılarını 

tespit ettiğini söylemekte. 

“Oğul seni YER’in- GÖK’ün beğene.” Bu alkışın Yer Tanrısı Gök Tanrısı 

anlayışından kalma bir kültür hazinesi olduğunu söyleyen Akalın şu aşağıdaki örnekleri 

de animizm ile ilişkilendirir: 

Arkandan güneş parlasın. 

Gözleriniz ay aydını olsun 

Yakut alkışlarından birinde adı geçen “Doğum Tanrısı Ayısıt Hatun”dan 

anlaşılanın gökteki ay olabileceği kanısı vardır. 

Aşağıdaki duada aydan yardım istenmektedir. Bu da gösteriyor ki Türk düşünce 

sisteminde ay ve güneş bir Tanrısallık ifade etmektedir. 

Körügme Kün tengri  

Siz bizni küzeding  

Körünügme Ay tengri  

Siz bizni kurtargarıng.  

(Gören Güneş Tanrısı Siz bizi gözetin 

 Görünen Ay Tanrısı Siz bizi kurtarın.) (Akalın, 1990: 112). 

* 

Körünügme Ay Tengri 

Siz bizni kurtargarıng. (Görünen Ay Tanrı Siz bizi kurtarın.) (Akalın 1990: 85). 

* 

Aşağıdaki duada da dilek dileme ayı görmeyle başlamaktadır. Devamında da dinî 

motifler ve istekler dile getirilmektedir. 

Ay gördüm  

Nur gördüm 

Hâlil İbrahim'i gördüm  

Hayırlarıma şükrettim  

Günâhlarıma tövbe ettim  
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Elif, lâm, mim Kur'an başıdır  

Hamd ü sena cümlenin işidir  

Hamd ü sena edenler  

Yarın cennet kuşudur. 

Diğer dua örneklerimiz de şunlardır: 

Ay görsün 

Başına gün doğsun. 

Gün görüp murat edesin. 

* 

Şimdi de kargış örneklerine değinelim: 

Bir kimseye kızdığımızda ya da biri tarafından incitildiğimizde birçoğumuzun 

ağzından hiç düşünmeden sarf ettiğimiz beddualar vardır. Bunlarda biri de şudur: 

Gökten başına tas yağsın!  

Şamanlar arasında çok bilinen bir büyü duasında şöyle denilmektedir: 

Afsun avlansın  

Güneş kavlansın (Akalın, 1990: 165). 

* 

Ağlar günlere kalasın 

Ak güne hasret kalasın 

Allah sana acı günler nasip ede (Akalın, 1990: 207). 

* 

Aşağıdaki metinde güneşten yoksun bırakmak gibi çok ağır bir beddua 

görmekteyiz.  

Gördüğün (iyi) gün bugün ola 

Gününe doyamayasın  

(iyi) gününü görmeyesin 

İyi gün görmeyesin 

Kara günler göresin 

Gün-güneş görmeyesin 

Gündüzün gece olsun 

Üzerine güneş olmasın (Akalın 1990: 208).  

* 



 
 
 
 

94 
 

Seni güneşli havada yıldırım çarpsın 

Yıldırımlarla gidesin (Akalın 1990: 254). 

 

 

 

 

3.3.4. Bilmece 

Bilmeceler, insan, doğa, hayvan, eşya, dini motifler, uzay, din vb. bilgilerin üstü 

kapalı olarak çeşitli ipuçları ile anlatılıp muhatabından muhakeme, zekâ, uzak-yakın 

bağlantılar arasında ilişki kurma isteyen soru cevaptan oluşan, manzum veya mensur 

olabilen kalıplaşmış ifadelerdir. 

Bilmece örneği bulamadığımız; fakat Türk bilmeceleri hakkında ilk bilgi 

aldığımız kaynak Divanü Lügati’t-Türk’tür. Bilmece karşılığı olarak  “tabuzgu, 

tabuzguk” gibi kelimeler kullanılırken bilmece sormak veya söylemek yerine “tabız-

tabuz” filleri kullanılmıştır. Türk bilmecelerinin ilk örneklerine Kuman-kıpçak 

Türklerine ait olan Codex Cumanicus adlı eserde rastlamaktayız.  

 “Anadolu'da bilmecenin yanı sıra, asal, askı, atlı hekât, bilmeli matal oyunu, 

bulmaca, düğün, düzmece, elçim, fıcık, masal, mesel, mesel vurma, mat, metal, metel 

söyleşme, söz, tanıtmaca, tanıtmalı hekat ve tatmaca kelimeleri de kullanılırken Türk 

dünyasında bilmece karşılığı olarak şu terimler kullanılmaktadır: bilmaca (Azerbaycan), 

jumbak (Karakalpaklar, Kazakistan), matal (Türkmenistan) mesel (Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti), taabırın (Yakutlar), tabışmak (Başkurtlar, Tataristan), tabzuğ 

(Uygur/Doğu Türkistan), tapçan nımah (Hakas), tapkış (Kumanlar), tapmaca 

(Azerbaycan, Türkmenistan, Irak Türkmenleri, Karaylar), tapmacak (Nogaylar), 

tapzug (Azerbaycan), tavısak (Altaylar, Tuva), tepişmak (Uygur/Doğu Türkistan), 

yumak, zomak (Karaçaylar), zomak (Kazakistan, Kırgızistan).” (Alptekin- Sakaoğlu, 

2005: 154). 

Şimdi cevaplarına göre gökyüzü varlıklarıyla ilgili bilmecelerimizi sıralayalım: 

3.3.4.1. Cevabı Ay Olan Bilmeceler 

Karşılıkları ay olan bilmecelerimize örneklerden bazılarını aşağıda veriyoruz: 

Gökte açık bir pencere, kalaylı bir tencere 
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Ol nedir ki ismi var üryan gibi, kuyruğunu havaya dikmiş sabur aslan gibi, mekânı 

düz ovadır, asla yoktur yokuşa yüzü; bir müferri meydanı var, etrafı gülsen gibi. 

Kökü yukarı, dalı aşağı; etrafında yüz bin uşağı; gök yorganı; yel döşeği 

Nar tanesi, nur tanesi / bu dünyanın bir tanesi 

Büyür sinsi sinsi, olur bir koca tepsi 

Gece gider, gündüz gider; dam üstünde kalaylı sini 

Dama bir tas koydum, sabah baktım yok. 

Ben uyurum, o uyanık; ben kalkarım o sönük. 

Gökte yanar bir kandil; haydi bunu sen bil. 

Gündüz uyur, gece kalkar, bakar mavi pencereden, farkı yoktur bir gümüşcük, 

yusyuvarlak tencereden. 

Ben giderim o gider, ben dururum o gider. 

Dere tepe düz gider, bir kınalı kız gider. 

Başında doğar, ortasında büyür, sonunda ölür. 

Her akşam doğar, her sabah ölür. 

Azar azar büyür, azar azar küçülür. 

Dolu nedir boş nedir; yalan nedir hiç nedir; on beşinde kocayıp otuzunda gencelen 

nedir? 

Bir nedir? Beş nedir? Dolu nedir? Boş nedir? On beşinde kâmil, otuzunda genç 

nedir? 

On beşinde ihtiyar. Otuzunda genç. 

C iken O olur, O iken, C olur. 

Aşağıdaki bilmecenin karşılığı birden çoktur: 

İki oturanlar, iki gezenler, iki birbirini sevenler, iki birbirini sevmeyenler.(Yerle 

gök, Ayla gün, Su ile toprak, Su ile ateş.) 

Mavi atlas üzerinde beyaz güvercin (Hava, Ay). 

 

3.3.4.2. Cevabı Güneş Olan Bilmeceler 

Suda gördüm gül cemalini, meğer kendi havada; gölgesi yok amma yaymış sırma 

saçlarını karada 

Bir büyük kadı, dünyanın tadı, hiçbir şeye benzemez, Şemsi’dir adı. 

Yere vurdum baltayı, kesti kızıl altayı; yerden bir oğlan çıktı, yerin güğün sultanı. 
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İki keçim var, biri gündüz yayılır, biri gece 

Tava içinde iki balık / biri soğuk, biri sıcak 

Altın tas, gümüş tas, birin kaldır, birin bas 

Kıldan ince derler Sıratın yolu, urgunda dört elli, ardında Ali. Üç yüz altmış altı 

selvinin dalı, dalında açılan iki gül nedir? 

Nar tanesi nur tanesi, gökyüzünün bir tanesi 

Her akşam yatan, her sabah kalkan, amma hiç uyumayan nedir? 

Yüksek amma, kavak değil, güler amma insan değil; gündüz gezer, gece gizlenir. 

Durmaz dinlenmez yürür; her yerleri görür; bütün kara yerleri ışıklar; nura bürür. 

Mavi atlas üstünde altın tas 

Tabakta altın gibi, ateşe koy yanmaz, elle tutulmaz. 

Gündüz görünür, gece görünmez. 

Avuç dolmaz, eve sığmaz. 

Yere değer paslanmaz, suya değer ıslanmaz. 

Bu gelen aslan mıdır, gagası taştan mıdır, ganatları mor çalar, gendi gülistan 

mıdır? 

Dedim dilber, dedi lebbey, dedim pis pis, dedi tıs tıs, dedim nice, dedi gece. 

Garşıdan gördüm şırıl şırıl, yanına vardım mırıl mırıl, dedim hayır ola, dedi 

ahşama gelin. 

Ak eyledim vak eyledim, bir kesilmedik karpuzu, cümle âleme pay eyledim. 

İki bacı, birbirini kovalar. 

Mavi atlas üstünde altın tas (Gökyüzü, Güneş). 

Dünyada iki güzel, biri birinden güzel, biri birine benzer, biri birine bakar.(Ay ve 

Güneş ). 

El kadar bezdirme dünyayı kızdırır. 

Bir habbe mayana, dünya âlem boyana 

Benim bir kaşık boyam var dünyayı boyar. 

 

3.3.4.3. Cevabı Yıldız Olan Bilmeceler 

Ay var iken açarlar gün var iken kaçarlar 

Dam üstünde bir kalbur yumurta 

Akşam serptim nohudi; sabah kalktım yoğidi 
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Akşam baktım çok idi; sabah baktım yok idi. 

Biz biz idik, yüz bin tane kız idik; gece oldu dizildik, sabah oldu silindik 

Bir kova cevizim var akşam sererim gündüz toplarım. 

Bir kalbur boncuğum var akşam sererim gündüz toplarım. 

Bir çuval cevizim var sayarım sayarım tükenmez. 

Ağır halıyı silkemedim, ufak taşı dökemedim (Gök, Yıldızlar). 

Geniş, yuvarlak bir cami; içine doldurmuşlar bademi (Gök, Yıldızlar) 

Felek kabzeylemiş altun şamdanı, gümüş pervaneler tutmuş cihanı 

Bir galbır pındığım var içinde bir cevizim var.(Ay ve Yıldızlar) 

Bir sürü toklum var, içinde bir koyunum var. (Ay ve Yıldızlar) 

Binlerce noktacıklar sanki gözü gıcıklar; ara sıra dümdüz olur, bir yuvarlak yüz 

olur.(Ay ve Yıldızlar). 

 

3.3.4.4. Cevabı Gökyüzü Olan Bilmeceler 

Mavi atlas, iğne batmaz, makas kesmez, terzi biçmez. 

Ol nedir ki onun ucu bulunmaz. 

Bin çiçekli, bin yapraklı; bin diyesi, bilmeyesi. 

Dam üstünde bir kalbur kül 

Bir kilimim var dünyayı tutar. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

98 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HALK İNANÇLARINDA VE FOLKLORUNDA GÖKYÜZÜ 

VARLIKLARI 

 

4.1. İnanmalarda Gökyüzü Varlıkları 

4.1.1. İnanç Nedir? 

İnanç, sözlük anlamı ile kişice ya da toplumca, bir düşüncenin, bir olgunun, bir 

nesnenin, bir varlığın gerçek kabul edilmesi demektir. İnanma kavramı, sözlük 

anlamıyla insan düşünce ve hayatının çok geniş bir bölümünü kapsar. Din, ahlak, 

politika ve hatta vaktiyle ilmi mahiyet taşıyan, bugünse ilmi niteliği kalmamış 

düşünceler hep bu kavramın kapsamı içindedir. Bu anlamıyla inanma, halk bilimin 

sınırlarını aşar. Bir halk bilimi terimi olarak inanma, belli bir toplumun eski dinlerinden 

miras alıp, kendi çağının şartlarına uygulayarak yaşattığı yeni dinin de yaşam şartlarının 

gerektirdiğince yeni biçimler,  yeni içerikler anlatışlarla oluşturduğu inanmalardır. 

(Boratav, 1973b: 8.) 

Halk bilimini konu alan inanmaların az çok belirli nitelikleri vardır. Bu İnanmalar, 

kaynakları bakımından yazılı da olabilmekle beraber, çoğunlukla halkın dilinde anlatım 

bulurlar, yazılı kaynaklarda aslında, yine halkın dilinde dolanan anlatıların yazıya 

geçirilmesidir. 

İnanmalar, genellikle ferdi düşüncenin oluşturduğu soyut bir kavramı, toplumun 

somut bir şekilde yorumlanmasından doğar. Yine bu yüzden öğreti karakteri taşımazlar. 

Kesinlik ve katılıktan uzak ve mahallidirler. Bir inanmanın, değişik bölgelerde değişik 

biçimlerde anlatıldığı çok görülmüştür. Sosyolojinin,  “Bir sosyal olgu kaybolmaz, 

biçim değiştirerek devam eder.” şeklindeki hükmüne tamamen uygun olmaları 

açısından, sosyolojinin de konusu olabilirler. Fakat halk bilimi, inanmaları sosyolojinin 

ele aldığı gibi ele almaz. Halk bilimi daha çok yazılı ve sözlü metne dayalıdır.  Bu 

metinleri şu veya bu şekilde yorumlayıp genel bir yargıya ulaşmak diğer bazı bilimlerin 

konusu olabilir. 

İnanmalar halkın dilinde duyuş ve davranışlarında çeşitli biçimlerde anlatım 

bulurlar. Halk edebiyatının özellikle ortak halk edebiyatının bütün türleri inanmaların 

aktarma araçları olabilirler. Özellikle destanlar, halk türküleri, masallar, halk hikâyeleri, 

atasözleri, bilmeceler ve efsaneler.  (Alper, 1978: 8). 
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Bu açıklamalara paralel olarak “inanç” ve “inanış” terimlerinin sözlük anlamlarını 

aktarmakta fayda görüyoruz: 

Sözlükte inanç ise şöyle tanımlanmaktadır: 

1. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, inanma.  2. Tanrı'ya, bir dine inanma, 

iman getirme, itikat. 3. Birine duyulan güven, inanma duygusu. 4. İnanılan şey, görüş, 

öğreti. (Parlatır, 2006: 737). 

Türk Dil Kurumu’nun web sayfasında da inancın tanımı şöyledir: 

Bir şeyi güvenle doğru sayma tutumu. Bu anlamda: 1. Yeterince gerekçesi 

bulunmayan, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma; us yoluyla genel geçer bir doğrulama 

yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiç bir kuşku duymaksızın 

onaylama. 2. Öznel olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden 

ötürü bir şeyi doğru sayma. // Bu: a. usa uygun, b. duygulara uygun, c. istemeye uygun 

bir kanı ve onaylama olabilir. 3. Bütün yapıp etmelerimizin temelinde bulunan 

yaşamadan gelen zorunlulukla dış dünyanın (nesnelerin, başka benlerin, Tanrı'nın) var 

olduğunu kabul etme; bilimsel, ahlaksal, estetik ve fizikötesi açıklamalarda, 

önermelerin doğruluğunu onaylama. 4. (Hume'da) Alışkanlık kavramı ile bağlılık içinde 

temel kavramlardan biri: Bir algı ya da anıya bağlı duygu; Hume’a göre var olma, 

algılanmış olma ile aynı şey olduğundan var olma algılanmadan edinilen bir inançtır. 5. 

Kişisel düşünmeye dayanmayan, ortaklaşa düşüncenin yansısı olan onaylama ve inanış. 

(Sanı olarak inanç) 6. Yabancı bir yetkenin etkisiyle bir şeyi doğru sayma; bu anlamda 

inanç, inanılan, özellikle dinsel alanda doğru sayılan şeydir.  

İnanış ise şöyle tanımlanmıştır: 

1. İnanma. 2. İnanılan şey. (Parlatır, 2006: 737). 

Yine, Türk Dil Kurumu’nun web sayfasında inanış kavramı şöyle 

tanımlanmaktadır: 

1. İnanma işi. 2. İnanılan şey. (http://tdkterim.gov.tr/bts/ 13.04.2011). 

Bu bölümde halk bilimi konusu olarak biz inanışın(inanma) üzerinde duracağız. 

Sözlükler farklı olsa da inanış terimini açıklarken aşağı yukarı aynı anlamlar verilmiştir. 

İnanç konusu ise folklordan ziyade dinler tarihinin çalışma alanına giren başlı başına 

müstakil bir çalışma sahası olacağı şüphesizdir. 

Halk bilim çalışmaları bizde yakın zamanlarda önem kazandı. Batıdan neredeyse 

yarım asır sonra başladı folklor araştırmaları. Fransızca ve Almanca superstition ve 
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aberglaube kelimelerini Türkçeye çevirenler bu iki kelimeye bâtıl itikad, bâtıl inanış, 

yanlış inanış, boş, inanış, hurâfe gibi karşılıklar da vermişlerdir. (Boratav, 1973b: 9). 

Din değiştirse bile halk inanışlarından pek de kolay vazgeçemez. İnancında, 

inanışlarının izlerini görmek mümkündür. Tıpkı İslâm dinini kabul etmelerine rağmen 

Türkler, Gök Tanrı inancından olsa gerek ki hâlâ Yaratan’ı yukarıda tasavvur ederler. 

Dinlerde tanrının kesin emir ve yasakları belirgin çizgilerle çizilmiştir. İnançlar, 

gelgitleri veya arada bir yerde durmayı kabul etmediği gibi din dışı unsurları da 

bünyesinde barındırmaz. İnanışlar ise din dışı unsurları da kapsamaktadır. İnanışlar, 

yaşantılar sonucunda tabulaştırılmıştır ya da halk atalar kültünden taşımıştır. Bütün bu 

ritüeller saygı duyulup kutsal kabul edilen inanmalardır. Şimdi de bu inanmalardan 

örnekler verelim: 

4.1.2. İnanmalardan Örnekler 

Ay’ın içi ve dışı nurdan yapıldığı için hep ışık saçar. Geceleri yalnız doğar. Eğer 

gündüzleri ay doğarsa o gün bir uğursuzluk olur, çevreden bir ölü çıkar. (Taner, 1982a: 

11). 

Ay battığı zaman Tanrı’nın Gölü olan Mavi Göl’e gittiğine inanılır. Ayrıca bu 

gölde yeryüzünü yıkacak, yerle bir edecek canavarların kırk zincirle bağlı olduğu inancı 

vardır. (Taner, 1982a: 11). 

Ay’ın doğması ve batması ile ilgilenen görevli melekler vardır. Her akşamüstü 

Ay’ı tutup gök boşluğuna atarlar, her gün doğumuna yakında gelir Ay’ı alır, Güneş’i 

atarlar. (Taner, 1982a: 11). 

Ay’dan bir parça bulan kimsenin diğer tarafta sorgusu suali olmaz, doğrudan 

cennete gider. (Taner, 1982a: 11). 

Ay, Tanrı’nın tırnaklarındandır. Her tırnak bir nur parçası olduğundan gökte 

parıldar durur. Böylece Ay’ın ışığı akşamları dünyayı aydınlatır. Tanrı’nın tırnaklarının 

kesiliş şekillerine göre yarım ay ve dolunay biçimleri ortaya çıkar. (Taner, 1982a: 12). 

Ay’ın önceden insan gibi eli, kolu ve ayağı olan bir kişilikmiş. Ancak hem o kadar 

büyük, hem de o kadar güzelmiş ki ay denilince o akla gelirmiş bunu diğer aylar 

kıskanmış ve bir gün ay doğmaya hazırlanırken diğer bütün aylar birleşip ayın üzerine 

çullanmışlar. Ay’ın elini, kolunu, ayağını kırmışlar. O günden sonra Ay, kolsuz 

bacaksız yusyuvarlak olarak doğarmış. (Taner, 1982a: 12). 
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Yeni ay çıkacağı zaman bir evden ayı ilk kız görürse o ayın evde bereketli 

geçeceğine, bolluk ve rahatlık içinde yaşayacağına; eğer erkek görürse o ay evde sıkıntı 

olacağına inanılır. (Taner, 1982b: 20). 

Ay yeni doğduğunda Ay’ı ilk gördüğünde kişi ‘’ Allahümme salli ala seydina 

Muhammed.’’ Der ve bunu üç kez tekrar ederse o ay sıkıntı çekmeyeceğine inanılır. 

(Taner,1982b: 20). 

Uğuru sınanmış ve uğurlu çıkmış kişi yeni ay doğduğu zaman eve çağrılır. 

Çağrılan eve o kişinin uğur ve bereket getir. Ayağının uğru ile gelen kişi sayesinde ev 

sahibinin işleri çabuk ve düzenli olur. (Taner,1982b: 20). 

Lazlarda, cennetin gökyüzünde olduğuna, ölen insanlardan iyi huylu olanların 

göğe yükselip, Ay’a ve yıldızlara gittiğine inanılırdı. (Şenocak, 2010: 2). 

Yıldız kaydığında evliyaların buluştuğuna inanılmaktadır. (Şenocak, 2010: 27). 

Ay bedir halinde iken halk inanışlarında ve ritüellerinde nasıl bir algı oluştuğuna 

dair yorumlar şöyledir:  

Ay, hilal halinde ve bir iki günlük iken erkekler avuçlarına madeni bir para olarak 

aya doğru öner, dua okurlar, sonra güzel bir çocuğa babalar bu suretle işlerinin uğurlu 

olacağına ve kazançlarının yolunda gideceğine inanılır.  

Ay, bedir halinde iken etrafında görülen halenin meleklerin kanatları olduğuna 

inanılır. 

Kırşehir’de ay bedir halinde iken açık bir yerde gezen insanın başının gölgesi 

görünmezse bu kişinin o yıl içinde öleceğine inanılır. Çünkü adı Allah’ın defterinden 

silinmiş, bütün insanların ruhlarını taşıyan ağacın üzerindeki yaprağı da düşmüştür. 

(Turgut, 1956: 1303). 

Ay bedir Halide iken Isparta’da Ay’ın rengine ve berraklığına bakılarak yorumlar 

yapılır. Bunlardan biri de şudur: Ay ilk doğuşunda kırmızılık görülürse ihtiyar kadınlar, 

dünyanın herhangi bir köşesinde savaş olacağına inanırlar. Bu yüzden “Allah 

memleketimizi korusun, hepinizi düşman şerrinden saklasın” diye dua ederlermiş. Ay 

berrak halde iken üzerinde görülen lekeler cinlerle şeytanların mücadelesi olduğu 

anlamına gelirmiş. Cinlerin Müslümanlar için, şeytanların da kâfirler için mücadele 

ettiği inancı vardır. (Böcuoğlu, 1956: 1325). 

Ay’ı ilk gören kimsenin hemen bir elmasa, altına ya da güzel bir yüze bakması 

halinde işinin rast gideceğine inanılır. Bu kimse aynı zamanda da aşağıdaki şu dörtlüğü 
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okuduktan sonra, sağ elini önce yüzüne sürer, sonra kalbinin üzerine koyar ve son 

olarak da sağ cebine koyar. 

Nuru gözüme 

Şavkı yüzüme 

Devlet başıma 

İman göğsüme 

Para cebime (Işıklı, 1956: 1245). 

Ay, ilk görüldüğünde mâni okumak gelenektir. Bu geleneğin görüldüğü yerlerden 

biri de Bursa’dır. Mart geldiğinde ay’ı ilk gören ondan dilekte bulunur. Söylenilen mâni 

şudur: 

Gitti Şubat, geldi Mart 

Hoşça uyu, hoşça yat. 

İşte budur dileğim 

Kısmetimi göreyim 

Bu mâni kapı eşiğinde aya bakılarak söylenir ve yatılır. (İsamettin, 1956: 2275). 

Muradı olup da gerçekleşmesini isteyenler herhangi bir eşyayı ay batarken 

minareden atarlar. Ay bu kimsenin eşyasının üzerine nasibini bırakacaktır. Eğer bu eşya 

yerden alınır ve bir velinin kabri üstüne konursa bu dileğin gerçekleşmesine kesin gözü 

ile bakılır. (İsamettin, 1956: 2275). 

Ay hilal halinde ilk görüldüğü vakit, ay’ı gören kimse altına bakarsa zengin olur, 

iyi bir yüze bakarsa mesut olur. (Cemalettin, 1956: 2228). 

Kadın veya erkek kim olursa olsun ay’ı ilk gördüğü vakit aşağıdaki mâniyi okursa 

ve sonunda “Elhamdülillah” demeyi unutmazsa o ayın iyi geçeceğine ve kendisi için 

uğurlu olacağına inanır. 

Ay Gördüm Allah 

Amentü billâh 

Aylar mübarek 

Elhamdülillah (Cemalettin, 1956: 2228). 

Sinop’ta yeni ayı gören kimsenin yapması gereken ilginç bir uygulama mevcuttur. 

Yeni ayı gören bir insan, yanında veya karşısında şayet varsa yanında olan bir şahsa 

bakmaz, civardaki bir dağa, toprağa ya da suya bakar. Eğer bunlardan birine bakmaz 
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doğrudan doğruya yanındaki şahsa bakarsa, o kişinin o ay içinde öleceği inancı 

hâkimdir. (Ülkütaşır, 1957: 1461). 

Yeni doğan ay’ın üstü bulut tabakası ile örtülü ise o ayın kederli, sıkıntılı; eğer 

bulutla kaplı değilse hayırlı geçeceğine inanılır. (Ülkütaşır, 1957: 1461). 

Yeni ay’ı görenler yeşil renge bakıp murat, ekmeğe bakıp kısmet dilerler. 

(Ülkütaşır, 1957: 1461). 

Türklerin İslamiyet’ten önceki hayatında özellikle Mani dininde Ay, çok etkin bir 

role sahipti. İslam’la birlikte rollerinde bir değişme olsa da Hz. Peygamberin Ay 

Mucizesi ile yeniden Ay’dan yardım ummaya başladılar. 

Ay gördüm Allah 

Âmentübillâh 

Nuru gözüme 

Şevki yüzüme 

Hep günahlarım 

Kâfir kızına 

Halk Ay’dan gözünün nurlanması, yüzünün aydınlanması ve günahlarının 

affolmasını diler. (Petekçi, 1957: 1484). 

Uşak’ta halk yeni Ay’ı görünce dualar okumanın o ay’ı uğurlu, bereketli 

geçireceğine inanırlar. Bunun için Ay’ı ilk görenler “Ay gördüm, nur gördüm, imanımı 

gördüm.” Diyerek aşağıdaki şu mâniyi okurlar: 

Ay gördüm Allah 

Amentübillah 

Aylar mübarek 

Yaradan Allah. (Tunç, 1957: 1528). 

İstanbul’da eskiden tulumbacılığın parlak dönemlerinde, tulumbacılar ve mahalle 

bekçileri Ay’ın yakınlarında Yıldız bulunursa şehrin bir yerinde yangın çıkacağına 

inanırlarmış. Ay, Hilal ve Bedir halinde iken yanında bir veya birkaç yıldız 

gördüklerinde yangının çıkağına kesin gözü ile bakarlarmış (Şeref, 1956:1261). 

Ay tutulması yaşandığı zaman şöyle bir inanıştan bahsedilir. Ay, daima kötü bir 

canavarla mücadele halindeymiş. Ay, canavarı yenerse Bedir haline gelirmiş eğer Ay, 

canavara yenilirse saklanır, ortadan kaybolurmuş, bu sebeple de Ay’ı kurtarmak 
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canavarı korkutmak için insanlar silah atar, davullara vurur tenekeler çalarmış. (Işıklı, 

1956:1245). 

Sinop’ta da İstanbul’daki inanmanın bir benzerini görebiliyoruz. 

Buradaki inanış şudur: 

Muharebe esnasında ay tutulursa savaşın şiddetli geçeceğine ve ayın yakınında bir 

Yıldız bulunursa yangın olacağına inanılır. (Ülkütaşır, 1934: 230). 

 

 

4.2. Türk Folklorunda Gökyüzü Varlıkları 

4.2.1. Fal Baktırma, Sihir ve Büyü 

İçi sıkıntıda olan insanlar işlerinin durumunun hayırlı olup olmadığını öğrenmek 

için bir gün öncesinden su ile açılan Ay Falı’na bakarlar. Bunun için yeni ve hiç 

kullanılmamış bir kaba su konulur. Fal baktıracak kişi kabı alıp ay ışığında dışarı çıkarır 

ve “niyetini” yapar. Sonra kabı yere koyarak “bismillah” der. Kaba bakar. Eğer kapta 

bir karartı, bir bulut aksi, bir gölge görünürse o işi olmayacaktır anlamına gelir. Bu olay 

için “niyetin tutmadı” denir. Eğer kaptaki suda hiçbir şey görünmezse işinin olacağı 

yorumu yapılır. Bu durum, fal baktıran kişinin kalbinin saflığı ve temizliği ile olduğu 

kanaati yaygınlaşır. (Taner, 1982a: 13). 

Eskiden büyücüler, büyü, yapmak için Kur'anı Kerimi rastgele bir yere 

bırakırlarmış. Ay, bu kutlu kitabı kaldırmak için karanlıkta yere inermiş. Bu sırada ay 

sağılır, büyü yapılırmış “Sağılmak” yahut “sağmak” tabirine bakılacak olursa ayın 

emzikli bir kadın farz edildiği anlaşılır. İki sevgiliyi, iki kardeşi veya arkadaşı 

birbirinden soğutmak için de yine aydan yardım istenir. Ayın on beşinci gecesi, 

filizlenmiş büyük bir soğan alınır, soğanın bir tarafına kızın, bir tarafına da erkeğin ismi 

iğne ile kırk bir defa yazılır, soğan filizlerinden tutulup aya bakılarak iki parça edilir. 

“Sen şahit ol, benim bu soğanı ayırdığım gibi onlar da ayrılsın.” denir. Her iki tarafın 

sevgilerinin sona ermesi, için de toprağa tuz gömülür, bu tuz toprakta eridikçe 

sevgililerin birbirine karşı duydukları sevgi de bitermiş. (İsamettin, 1956: 2275). 

Ay falına sadece sıkıntılarını gidermek isteyenler değil, nasiplerindeki genci 

görmek isteyen genç kızlar da eğlenceli bir ritüel eşliğinde fal merasimi yaparlar. 
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Evlenmemiş genç kızlar, Sultan Nevruz’da bir evde toplanırlar. Oyunlar, mâniler, 

söyler, eğlenir ve Kurna Falı’na bakarlar. Eğer dışarıda kar yoksa o yıl yerler erken 

açılmışsa ve ay varsa genç kızlar (21 Mart gecesi) Sultan Nevruz’da Murat sınamak için 

bir evde toplanırlar. Gündüzden çerezler, keteler yapar hazırlıklarını tamamlarlar. Kızlar 

toplandıklarında el çırpar, oyunlar oynar, halaylar kurarlar. Mâniler, türküler söylenir, 

oynanır. Bu toplantılarda söylenilen mânilere çok uzatmamak adına bir mâni örneği 

verelim: 

Gül attım evleg evleg 

Tadandı kara leyleg 

Teze mırat alırım 

Koymadı kahpe feleg 

Karanlık çökine kızlar hep birlikte dışarı çıkıp havaya bakarlar. 

Sonra hep birlikte bir çeşmenin kurnası başına toplanırlar. Kurnanın delikleri 

kapatılır, üstünden suların taşması sağlanır. Sonra yeniden türküler mâniler söylemeye 

başlarlar: 

Yedi kurnalı pınar 

Kuşlar üstüne konar 

Doya doya sevmedim 

Yüreğim ona yanar 

Ayın kurnadaki aksine bakıp herkes dileğini tutar. Sonra genç kızların tuttukları 

yıldızlara bakılıp yorumlar yapılır. Yine halaylar tutarlar: 

Ay doğar sini sini 

Semişim birisini  

İpe götürseler de söylemem toğrisini 

Daha sonra genç kızlar yanlarında getirdikleri taşlarla birer mâni söyleyerek 

kurnalardan su alıp içerler. Sonra ellerindeki taşlara su doldurup sessizce ayrılırlar. 

Yanlarında götürdükleri suyu gece yatmadan önce içerler. Kızlar rüyalarında kimi 

görürlerse onunla evleneceklerine inanırlar. (Taner, 1982a: 13). Anadolu’nun birçok 
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yerinde ay bedir halinde iken aşk bahsinde gençlerin birleşmesi ve ayrılması konusunda 

ihtiyar kadınlar sihir ve büyü yaparlar. İçinde su bulunan bir kaba ayın hayalini 

aksettirerek orada görülen leke ve gölgelerin hareketlerinden ve durumlarından mana 

çıkarırlar. Sihir ve büyü yapanların ayın sudaki aksine bakarak söylediklerinin 

birçoğunun çıktığı söylenir.  

4.2.2. Halk Takvimi 

Ulusla arası birliği sağlamak adına ortak takvim kullanımının yanında ülkelerin 

hatta bölgelerin halk kodlamalarıyla oluşmuş takvimleri vardır. “Bugün çoğunluğu 

Müslüman olan memleketimizde, iki takvim kullanılır. 1) bir yılı, ayın 29/30 günlük 

dönem içindeki değişmelerine göre 12'ye bölen, yani 354/355 gün sayan ay-takvimi 

(kameri takvim), 2) dünyanın güneş etrafında 365/366 günlük hareketi esasına dayanan, 

batı ülkeleriyle ortak, güneş-takvimi (şemsi takvim). Halkın gelenekleriyle ilişkili sayılı 

günler için bu iki takvimden de yararlanılır: dinî bayramlar için ay-takviminden, başka 

türden tören ve işler için, mevsimleri göstermeye elverişli güneş takviminden.” 

(Boratav, 1973b: 160). Anadolu halkı tarım ve hayvancılıkla yoğun olarak uğraşmış 

olmasından kaynaklanan mevsimlere, aylara dair inanmalar ve gelenekler oluşmuştur. 

Halk takvimi somut olmayan kültürel bir mirastır. Bir halk tarihi, ekonomik, inanç, vb. 

bağlamda zaman-hayat çizgisini düzenlediği bilgi ve birikimini gelecek nesillere aktarır. 

Halk takvimleri uzun deneyimler sonucu elde edilmiştir. Hava, iklim ve mevsimsel 

olayların faydaları ve yararları gözlemler sonucunda tespit edilebilmiştir. Halk takvimi 

ile ilgili inanma örneklerini veriyoruz: 

Ayın başında ve sonunda, ağaçlardan meyve alınırsa ertesi sene artık iyi meyve 

vermeyeceğini ve cinsi kuruyacağını inanılır. (Akif, 1956: 1373). 

Sebzeler, bostanlarda dahi zikredilen zamanlarda (aybaşı-aysonu) ekilirse 

tohumlar bozulur, kurt olur ve hâsılat alınamazmış. (Akif, 1956: 1373). 

Eskiden Isparta’da Arabî aylar şöyle sayılırmış: Aşure, Sefer, İlk Mevlût, Son 

Mevlût, İlk Namaz, Son Namaz, Piş, Berat, Oruç, Bayram, Aralık, Kurban. Her ayın 

hilâli görülünce dua edilerek gümüşe bakılır. Her ayın hilâli görülmezden önce ayı 

karşılamak maksadıyla yufka ekmeği yapılıp fakirlere, komşulara, yetimlere dağıtılır. 

Bu arada üç gün oruç tutanlar da vardır.(Böcuoğlu, 1956: 1325). 

Binalar için kesilecek ağaçlar ayın iptidalarında kesilirse çabuk çürürmüş, bunun 

için ayın on beşinden sonra kesmek lazımmış. (Akif, 1956: 1373). 
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Bilumum meyveler ve sebzeler, bostanlar umumiyetle ay bedritam hâlinde iken 

toplanır. (Akif, 1956: 1373). 

Yeni bir ayın kaç günlük olduğunu anlamak için, gözlere ince beyaz bir bez 

örtülerek kamere bakılır, bezde birbiri içinde kaç adet hilâl görülürse ayın o kadar 

günlük olduğu tayin edilir. (Ülkütaşır, 1957: 1462). 

Herhangi bir meyve ağacının ayın ikisinde aşılanırsa iki, üçünde aşılanırsa üç, 

beşinde aşılanırsa beş sene sonra meyve vereceğine inanılır. (Ülkütaşır, 1934: 332). 

Fasulye, nohut, mercimek gibi hububat ayın ikisinde ekilirse alınan mahsul ateşte 

geç pişermiş. (Ülkütaşır, 1934: 332). 

Köylüler, Kânunsani (Ocak) ayının başından onuna kadar ekin ekmezler, ekilirse 

mahsulün noksan olacağına inanılır. (Ülkütaşır, 1934: 332). 

Köylüler, mayısın on üçüncü günü mısır ekmezler, ekilirse, hepsini sıçan yermiş. 

(Ülkütaşır, 1934: 332). 

Yeni doğan ayın (üç günlük) rengi sarı olursa yağmur yağar, beyaz olursa hava 

kurak gider. (Necati, 1940: 232). 

Yeni doğan ayın sırtı güneye doğru olursa o ay yağmurlu, kuzeye doğru olursa 

rüzgârlı geçer. (Necati, 1940: 232). 

4.2.3 Halk Hekimliği 

Anadolu’da halk hekimliği araştırmaları yetersiz olmakla beraber son yıllardaki 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin bu sahaya yönelik ilgilerinin artması sevindiricidir. 

Bu konuda bağımsız, müstakil tezler hazırlanmaktadır. Bu başlık çok geniş bir alanı 

içine almaktadır. Biz de bu geniş alanın konumuzla ilgili bölümlerine kısaca 

değineceğiz. Günümüzde tıp teknolojisi ilerlemiş durumdadır. Ancak Anadolu insanın 

imkânlarının olmadığı dönemlerde halk hekimliği birçok derde deva olmuştur. Bu 

konun izahı için Boratav’ın şu tarifini veriyoruz: “Halkın, olanakları bulunmadığı için 

ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını 

tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümüne halk hekimliği 

denir.” (Boratav, 1973b: 149). Geleneksel tıptan modern tıbba doğru gittiğimiz 

günümüzde bile alternatif olarak halk hekimliğinden yararlanıldığına şahit olmaktayız. 

Bu durum ekonomik gelişmişlikle ve eğitim düzeyi ile paralellik arz eder. Anadolu’nun 

şehirlere ulaşımı zor yerleşim yerlerinde halk tıbbının daha yaygın olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Ay’ın bazı hastalıkların tedavisinde ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu 

hastalıklardan biri de siğildir. Bu hususta Ay’ın tedavi edici rolü olduğu 

düşünülmektedir. Vücudunda siğil olan birinin yaptığı uygulamayı naklediyoruz: 

 Ay yeni doğduğu vakit elinde, yüzünde veya başka bir yerinde siğil bulunan 

kimse aya bakarak üç İhlâs, bir Fatiha okur, ayağının altından bir parça toprak alarak ve 

gözlerini aydan hiç ayırmayarak toprağı siğillere sürüp aya doğru serper ve arkasına 

bakmaksızın bulunduğu yerden ayrılır. (Aker, 1956: 1341). 

Aşağıdaki örneklerimizde ise Kabakulak olmuş bir çocuğun, hasta bir kimsenin, 

hasta çocuğun ve hastalıktan hiç kurtulamayan zayıf, cılız, halsiz çocukların 

tedavilerinde yapılan işlemleri görmekteyiz. Hepsinde ortak unsur Ay’a karşı veya Ay 

ışığında yapılmasıdır. Şerif Necati’nin Soma’dan yapmış olduğu bu derlemede 

gördüğümüz işlemleri Anadolu’nun birçok yerinde de görebiliriz. Şimdi de 

örneklerimizi verelim:  

Kabakulak hastalığına tutulan çocukları kurumuş bir ağacın yanına götürerek 

boğazını Ay’a karşı çevirirler ve şişmiş olan yere tereyağı sürerler. Yeni ay çıkıncaya 

kadar çocukta hastalıktan eser kalmazmış. 

Hasta olan bir kimsenin gömleği gece ay ışığı altında bırakılarak ertesi sabah 

kendisine giydirilirse hasta iyi olurmuş. 

Hasta olan bir çocuğu anadan doğma soyarlar, dernek (salı) gecesi aya karşı 

tutarak çocuğun başına bir kalbur koyarlar ve kalburun üzerinde yumurta kırarlar. Bu 

suretle hasta çocuk iyi olurmuş. 

Zayıf, cılız, hastalıktan hiç kurtulmayan çocukları bir kürek üzerine koyarak: 

Ya al, ya ver  

Ya öldür 

 Ya iyi et 

diyerek Ay’a karşı üç defa sallarlar. Sonra annesi çocuğu alarak hiç arkasına 

bakmadan evine döner. (Necati, 1940: 231). 

Halk arasında hastalıkların adı anılırken Ay’ın içinde geçtiği Aybastı ve Aybaşı 

gibi hastalıklar vardır. Bunlardan Aybastı, halk arasında Ay ile münasebete konulan bir 

çocuk hastalığının adı iken Aybaşı ise kadınların ve ergen kızların ayda bir gördükleri 

âdet olarak adlandırılır. (Ülkütaşır, 1934: 332). 
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Halk tıbbında çocuk hastalıklarının birçoğunun tedavisi Ay ile alakalıdır. Pek 

küçük çocukların Ay’a gösterilmesi tehlikelidir, gösterilirse çocuk “aydan alır”, yani 

ağzında iltihaplar olur. (Bedi, 1936: 55). Çocuklara arız olan muhtelif hastalıklara 

“aylık” tesmiye olunur. Bu hastalığın giderilmesi için ayın ilk Çarşambasında eski 

gümüş mecidiye kadar bir kâğıt alınarak Ay’a doğru dönülüp Ay şeklinde kesilir ve 

çocuğun başında bulundurulursa çocuk müptelâ olduğu hastalıktan kurtulur. (Akif, 

1936: 95). Çocuk için yapılan diğer bir uygulama da yürüyemeyen çocukların 

tedavisinde görülür. 

Yürüyemeyen çocukların bir an evvel yürüyebilmeleri için ayın ilk Cuma günü 

çocuk kollarından tutularak (Salâ) verildiği esnada Salâ veren müezzine doğru 

döndürülerek “Salâ yürüdü, sen de yürü” denirse derhal çocuk yürürmüş. Bir başka 

uygulamada yine yürüyemeyen çocuk ayın ilk Cuması çocuğun ayakları bağlanarak 

cami kapısına götürülür ve camiden çıkan ilk kişiye çocuğun ayaklarını açması söylenir, 

eğer çözerse çocuk yürürmüş. M. Akif’in Devreke’den yaptığı Ay’la ilgili bu 

derlemelerden bir tanesi de şöyledir: 

Kötürüm çocuk için, ayın ilk Çarşamba günü akşamdan kıbleye karşı olan yedi 

kapıya bir miktar balmumu yapıştırılıp Perşembe günü erkenden yani şafaktan evvel 

mezkûr mumlar eritilerek bir delikten suya akıtılacak olursa, su içerisinde donan mum 

muhtelif hayvanlardan birisinin şeklini iktisap edermiş. İşte o hayvan, çocuğa basmış, 

çocuk ondan dolayı yürüyemezmiş. Mezkûr mumdan hâsıl olan hayvan alınır, çocuğun 

boyu (kuşburnu) tabir edilen yabani gül ağacıyla ölçülüp çocuğun ismi değiştirilerek 

hayvan ve ağaç çocuğun her zaman basıp geçeceği bir yere gömülürse yine çocuk 

yürürmüş. (Akif, 1936: 94). Çocuklardan sonra yetişkinlerin hastalıklarında da Ay ile 

tedavi edildiğini halk hekimliğinde görmekteyiz. 

Dolama, tırnağın çevresindeki derinin yüzeysel bir iltihaptır. Tırnağa bitişik olan 

cildin üzerinde kırmızı, şişkin bölge ile kendini gösterir. Tıbbi tedavisi kolayca 

yapılabilmektedir. Halk tıbbında ise Ay ile ilişkili olarak bunun çıkış sebebi ve tedavisi 

şudur: 

Hilâli parmakla gösterenin parmağında dolama çıkar, derler. Ay parmakla 

gösterildiği vakit, dolama çıkmaması için parmak acı duyuncaya kadar ısıtılmalıdır. 

Ayrıca nasır tedavisinde de Ay, nasıra ilâçtır. Ayı ilk defa gören kimse: 

Ay'ı gördüm yay gibi,  
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Nasırım erisin yağ gibi. Derse, nasırı erirmiş. (Cinlioğlu, 1957: 1456). 

Bu başlık altındaki diğer inanmaları da kısaca aktarmakta yarar görüyoruz: 

Ayın ilk Çarşambasında saç kesilirse çabuk uzar ve iyi olurmuş. (Akif, 1936: 95). 

Kadınlar arasındaki inanışlara göre mayasıl, kengi ismi verilen bazı romatizma ve 

emsali hastalıklar yeni ve eski ay zamanında artar veya azalır. Ay yeni görüldüğü 

zaman hastalık artarsa, o ay iyi sayılmaz. Hastalık hafiflerse, iyi sayılır. (Petekçi, 1957: 

1484).  

Nisan ayına mahsus yağmurdan kadınlar saçlarına dökerlerse fazlaca uzarmış, 

yine bu yağmurdan balıkların ağzına düşerse inci olurmuş, Nisan yağmuruyla yoğurt 

mayalanırmış. Yani süte dökülürse yoğurt olurmuş. (Akif, 1936: 95). 

Hasta bir çocuğun iyi olup olmayacağını anlamak için ay ışığı bir tas suya 

aksettirilir, sonra suya bir yumurta kırılır, yumurtanın sarısı, suyun dibine çökerse, 

çocuğun iyi olmayacağı, yumurta sarısı suyun yüzünde kalırsa, çocuğun iyileşeceği 

anlaşılır. (Cinlioğlu, 1957: 1456). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 

111 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

GÖKYÜZÜ VARLIKLARININ OLUŞUM HİKÂYELERİ 

 
Bu bölümün esasını efsaneler oluşturmaktadır. Anadolu sahasında derlenen 

efsaneler, Türk dünyası coğrafyasındaki varyantlarıyla birlikte değerlendirilerek farklı 

coğrafyaların ortak efsane motiflerini tespit etme imkânı bulduk. Efsaneler, şekil 

değiştirme motifinin sık görüldüğü halk anlatmalarıdır. Bu bölümde gökyüzü 

varlıklarının oluşumunu izah eden oluşum hikâyeleri ele alınmıştır. Türk efsanelerinde 

şekil değiştirme motifi çok yaygındır. Bu efsaneleri sekil değiştirme motifine göre Prof. 

Dr. Metin Ergun Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi adlı çalışmasında 

sıralamıştır. Anadolu’nun da dahil edildiği bu Türk dünyasının efsane metinleri 

karşılaştırılmış ve bir hükme varılmıştır. Bunlardan en yaygın değişme motifi olarak 

taşa dönme ya da taş kesilme motifi görülürken uzay cisimlerine dönme motifi ise 

dördüncü sıradadır. Bu dönüşüm ise gökyüzü varlıklarından Güneş’e, Ay’a ve Yıldız’a 

dönme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

5.1. Ay’ın ve Güneş’in Oluşum Hikâyeleri 

Farklı cinsiyet olarak gördüğümüz Ay ve Güneş,  bu efsanemizde aynı erkeğe âşık 

olan iki kız kardeş olarak karşımıza çıkıyor.  

Aykız ve Künkız adındaki iki kardeş aynı erkeğe âşıkmış; fakat bundan 

birbirlerinin haberi yokmuş. İki kız kardeş de bu sırlarını fazla gizleyememişler. Abla 

kardeş âşık oldukları oğlan için kavga etmişler. Künkız, Aykız’ın yüzünü tırmalamış ve 

bu acıya dayanamayan Aykız o gece evden kaçıp gitmiş. O zamandan beri de hep 

geceleri gökyüzünde dolaşmaktaymış. Künkız, tan ağarıncaya kadar evde yalnız başına 

oturmaktan sıkılmış. Tan atmasıyla Künkız da kendini evden dışarı atmış. Kardeşi ile 

karşılaşmak istemeyen Aykız ise tan ağarınca eve girermiş. Böylece iki kardeş hiç 

karşılaşmazmış. Bazen tesadüfen karşılaşacak olsalar yüzlerini kapatıp homurdanarak 

geçerlermiş. Halk arasında ise bu duruma güneş tutulması denirmiş. (Ergun, 1997: 531). 

Anadolu coğrafyasında anlatılan ay ve güneş tutulması Türk dünyası ile birçok 

ortak motifi bünyesinde barındırır. Bu bağlamda paralellikler gösterir. Ay ve Güneş’in 

bacı-kardeş olması, sevgili olması gibi durumlar sık karşılaştığımız anlatmalardır. 

Ancak hayvan şeklinde karşımıza nadir çıkar. Şimdi de buna örnek bir efsane veriyoruz: 
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 Bir inanışa göre ay, bir inektir. Cadılar tarafından takip edilir ve nihayet 

yakalanarak sağılır. Cadılar ayı, gökyüzünde yakalayamazlar. Onu Kafdağı’na kadar 

kovalar ve orada sağmağa muvaffak olurlar. Sütü sağılan inek, kuvvetini kaybedip 

zayıflar. Ayın ilk doğduğu zaman ince ve ışıksız oluşunun sebebi budur. Bu halde iken 

aya bakanların, yere tükürmeden evvel herhangi bir kimsenin yüzüne bakmaları iyi 

değildir. Ay, cadılar tarafından kovalanırken Kafdağı’na varmadan gökyüzünde 

yakalanırsa ışığını kaybeder, göze görünmez olur. İşte “ay tutulması” budur. Ay 

tutulduğu sırada silâh atılması, tencere ve sahan kapağı çalınması, cadıları korkutmak 

içindir. (Bedi, 1936: 54). 

 Bilimsel araştırmalarla öğrenilen coğrafi oluşumlara bilmin gelişmediği 

dönemlerde halk çeşitli güzellemeler yapmıştır. Oluşum hikâyelerinde gerçekte var olan 

hadiselerin güzel yakıştırmalarını görmekteyiz. Ay’ın yüzündeki lekelerin oluşum 

efsanesi şöyledir: 

Ay, Güneş’e âşık bir oğlandır. Güneş ne kadar uğraşmışsa da Ay sevdasından 

vazgeçmemiş Güneş’in peşini bırakmamıştır. Yine Ay, Güneş’in peşinden koştuğu bir 

dönemde bu durumdan sıkılan Güneş peşini bırakması için yerden bir avuç balçık alır 

ve Ay’ın yüzüne atar. Ay’ın yüzündeki lekeler işte o zamandan kalmadır. (Ergun, 1997: 

392). 

Konumuza paralellik gösterdiği için ve bu başlık altında çeşitlilik arz etmesi 

açısından Türk dünyasından da örnekler verdik. Şimdi de ay tutulması ile ilgili olarak 

Anadolu’dan efsane örnekleri verelim: 

Ayın tutulması şundan ileri gelirmiş: İnsanlar fazlaca isyan eder. Allah’ı unutur, 

günah işlerlerse o zaman ay tutulurmuş. Bir de ayın tutulması harp olacağını 

gösterirmiş. 

Ay tutulduğu zaman ezan okunur, salâ verilir, teneke vurulur, dualar okunur, silâh 

atılır, dolayısıyla Allah’tan af talep olunur. (Akif, 1956: 1341). 

Ay bir bakıma göre kız telâkki olunur. Güneşin Hıristiyan ayın Müslüman 

olduğunu iddia edenler de vardır. Ayın tutulması fenadır. Ay tutulduğu zaman bir takım 

periler, cinler ayın etrafını kaplayarak ışığının yayılmasına engel olurlarmış. Bu sebeple 

ayı bu perilerin, cinlerin elinden kurtarmak için ay tutulunca göğe silâh atarlar. Ay 

kurtulunca, halk atılan silâhlardan, perilerin, cinlerin korkup kaçtığına inanır. (Bedi, 

1956: 1412). 
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Ay tutulması, yeryüzünü karanlıkta bırakmak için uğraşan cinlerin ayın etrafını 

sarmasından ileri gelir. Ayı cinlerin elinden kurtarmak için halk silâh atar, davul ve 

teneke çalar. (Alpaslan, 1956: 1392). 

Ay'ı cinler tutar, güzel olduğu için kaçırır veya soyarlar. Ay tutulduğu vakit silâh 

atar ve ezan okurlar. Bu cinleri korkutmak ve ay'ı kurtarmak içindir. Ay üzerinde 

görülen karartılar, Ay'ın ağzı, burnu, gözleri ve kaşlarıdır. Eğer çok dikkatli bakılacak 

olursa, Ay'ın elindeki değnek de görülür, denilir. (Cinlioğlu, 1957: 1456). 

Bir efsanemizde Ay’ın yüzündeki lekelere balçık sebep olurken bir diğer 

efsanemizde ise hamur neden olmuştur.  

Efsaneye göre Ay, yaramaz bir oğlan çocuğuymuş. Annesinin sözünü hiç 

dinlemezmiş. Günlerden bir gün anası ekmek için hamur yoğururken hamurla oynayıp 

annesini üzermiş. Annesi ne kadar söz söylediyse dinletememiş. Sonunda annesi 

dayanamayıp hamurlu eli ile bir tokat vurmuş. İşte o zamandan beri Ay’ın yüzünde 

lekeler oluşmuş. (Ergun, 1997: 393). 

Ay ve Güneş’in kimin gece kimin gündüz doğduğuna dair halk anlatmalarından 

birini aşağıda veriyoruz. Erkek olan Ay’ı gece, kız olan Güneş’i ise gündüz görmemizin 

sebebini halkın düşünce dünyasının zenginliğinde şu efsane ile tespit edebiliriz: 

Tanrı, güneşi gündüz ışığı, ay'ı gece nuru olarak yaratmış ve insanlara yardımcı 

kılmıştır. Halkın rahatına ve rızkına hizmet için güneş her sabah ve ay her akşam 

gökteki rahmet denizinden birer sandal ile melekler tarafından arşın altına götürülür. 

Bunlar, hangi yeri ne kadar faydalandırmak lazım geliyorsa, oraya o kadar ışık verirler. 

Doğruluktan çıkan insanların bulundukları yerleri de karanlıkta bırakırlar. Güneş ve ay 

tutulmasının manası budur. Güneş ve ay tutulduğu zaman Cebrail kanatlarını gerip 

güneşle ayın üzerine örtmüş, bu suretle halkın dikkatini çekmek istemiş demektir. Ay 

tutulduğu zaman genç ihtiyar herkes camilere toplanıp Allah’a yalvararak Cebrail’in 

kanatlarını Ay’ın üzerinden çekmesi istenirmiş. (Böcuoğlu, 1956: 1325).  

Bu oluşum efsanesinde de ortak motif olarak yine ekmek yapmakta olan anneyi 

görmekteyiz.  

Ay ve Güneş kardeşlermiş. Ay’dan annesi ekmek yapmak için oklava ister. 

Oklavayı getirmek istemeyen Ay, Güneş ile sen-ben kavgası yapar. Kavga etmemeleri 

için anneleri çocuklarına çok dil dökmüş; ama dinleyen kim. Çocuklarının bu yaptığına 

kızan anne ocak başından kalkar ve Ay’ın yüzüne bir tokat vurur. Ay yaptığından 
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utanır, Güneş de korkusundan tir tir titrer ve iki kardeş evden kaçar. Utancından kaçan 

Ay, geceleri doğar. Korkusundan evden kaçan Güneş ise gündüzleri dolaşırmış. Vicdan 

azabı çeken anne ise ikisinin de yüzüne bakamazmış. (Ergun, 1997: 451). 

Ay tutulmasının sebebi ve tutulduğunda neler yapıldığına dair efsaneler anlatılır. 

Bunlardan biri de şu efsanedir: 

Ay tutulduğu zaman, gökte cinler tarafından bağlanmış demektir; onun için silah 

atmak ve Kur'an veya ezan okumak şarttır. Şayet silah atılmaz yahut Kur'an veya ezan 

okunmazsa cinler ay'ı bırakmaz. Silah atılmasının, Kur'an veya ezan okunmasının 

sebebi şudur: Güya cinlerin gözleri kapalıymış. Silah Kur'an veya ezan sesini işitir ve 

Ay'ı bırakırlarmış. (Turgut, 1956: 1303). 

Bir başka efsanemizde hamur yoğuran anne motifini yine görürüz. Bu defa Ay’ın 

yüzündeki lekeler anne tarafından değil kardeşi Güneş tarafından yüzüne vurulan 

tokattan olmuştur. Anne burada bu iki kardeşe bedduada bulunmuştur. Efsaneyi kısaca 

hatırlayacak olursak şöyledir:  

Ay ve Güneş bacı-kardeşmiş. Anneleri hamur yoğururken yaptıkları yaramazlıklar 

annelerini canından bıktırmış. Üstelik bu iki kardeş kavga etmişler. Kavgada Güneş, 

elini hamura bulaştırıp kardeşi Ay’ın yüzüne vurmuş. Anneleri bunlara kızıp “Bundan 

sonra birbirinizin yüzünü bir daha hiç görmeyesiniz” diye kargışlamış. Bu yüzden Ay 

geceleri, Güneş gündüzleri doğarmış ve birbirlerini göremezlermiş. Ay’ın yüzündeki 

lekeler de kardeşinin vurduğu tokattan kalan hamur izleriymiş. (Ergun, 1997: 447). 

Ay ve Güneş’in kavuşamamaları için aralarınki kavgalardan örnek verdik 

yukarıdaki efsanelerimizde. Şimdiki oluşum hikâyemizde ise anne ekmek yapmak için 

hazırlık içinde kızı Güneş’ten yardım ister. Annesine yardım etmek isteyen Güneş 

farkında olmadan gökyüzüne ulaşır ve kaybolur. Annesi kardeşi ile beraber olmadığı 

için Ay’a kızar ve hamurlu elleri ile tokat vurur. Kardeşini bulmak için gökyüzüne 

çıkan Ay, o günden beri kardeşini bulamaz. Yani Ay ve Güneş’in kavuşamamaları 

kavgadan değil, kayboluştandır. Bu efsanemize de kısaca hatırlatmakta fayda var:  

Güneş, kızdır. Annesi ekmek yapmak için tandırda gerekli çalı çırpıyı kızından 

toplamasını ister. Kızın topladığı çalılar farkında olmadan dağ gibi yığılır gökyüzüne 

kadar ulaşır. Neticede bu çalı çırpı tepesinden gökyüzüne çıkan kız yolunu kaybeder ve 

evini bulamaz. Ay da erkektir. Kız kardeşini yalnız bıraktığı için annesi Ay’a kızar 

ekmek yaptığı için unlu elleri ile Ay’ın yüzüne vurur. Ay da yüzünde hamur lekeleriyle 
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kardeşi Güneş’i aramaya gider; ama kardeşini bir türlü bulamaz. Kardeşini aradığı 

sırada gök gürler, şimşek çakar yer ve gök ayrılır. Ay ve Güneş ikisi de gökyüzünde 

kalırlar. O gün bu gündür Ay, kardeşi Güneş’in peşine düşmüş onu arar; fakat bulamaz. 

(Ergun, 1997: 448).  

Ay ve Güneş’in ilişkileri hakkında iki türlü inanma vardır: birincisi evli 

olduklarına dair, ikincisi ise birbirine âşık iki sevgili olduklarıdır. Ay, bekârdır ve 

Güneş’in âşığıdır. Güneş de Ay’ı sevmektedir. Aklın ermediği uzak bir dönemde bu iki 

sevgiliyi ayırmışlardır. Böylece Ay ve Güneş ezelden beri kavuşabilmek için sürekli 

uğraşıp dururlarmış. (Ülkütaşır, 1957: 1462). 

Her efsanede Ay ve Güneş bacı-kardeş olarak karşımıza çıkmayabilir. Şu 

efsanemizde olduğu gibi bazen de sevgili olarak görmekteyiz. 

 Güneş, ışığı ile dünyayı aydınlatan insanlara yardım eden bir kızdır. Ay ise 

güneşin sevgilisidir. Ay ve Güneş’in muhabbetini kıskananlar onlara kötülük etmek için 

Güneş’i kaçırmak isterler. Bu kötülükten haberdar olan Ay, sevgilisini kötülük etmek 

isteyenlerden kurtarır, onların oyunlarını bozar. Bugün de Güneş tutulması olduğu vakit 

Anadolu’nun birçok yerinde güneşin kaçırıldığı inancı hâkimdir.  Bu yüzden insanlar 

güneş tutulduğunda, güneşi rahat bıraksınlar diye tüfek atarlar, davul çalarlar, tenekeye 

vururlar. (Ergun, 1997: 449). 

Kimi oluşum hikâyesinde de Ay, on dört yaşında bir oğlan çocuğu Güneş ise on 

beş yaşında bir kızdır. Ay, Güneş’e âşık olduğu için daima onun etrafında döner, 

dolaşır, Güneş’e kavuşmak arzusuyla koşar, yorulur, yoruldukça da küçülürmüş. 

(Necati, 1940: 229). Kimi efsanelerimizde de Ay ve Güneş arasında hiçbir bağ yoktur. 

Karşılaşmaları tesadüftür. Biri kimsesiz güzel bir kız iken, diğeri sıradan bir avcı olarak 

karşımıza çıkabilir. Bir diğer oluşum efsanesinde ise Ay ve Güneş arasında ne sevgili ne 

kardeş hiçbir ilişki yoktur.  

Güneş, güzel bir kızdır. Bir gün göl kenarında otururken bir avcı ile konuşur. 

Karanlık basınca avcı Güneş’i evine davet eder. Avcının bu davetini kabul eden Güneş 

gece avcının evinde konaklar. Sabah erkenden uyanan Güneş, göz kamaştıran ışığı ile 

ortalığı aydınlatır. Güzelliğinden utanan güneş tekrar avcının çadırına girer; kendini 

saklayabilen Güneş güzelliğinin dillere düşmesine mâni olamaz. Avcının komşuları 

Güneş’i yakalayabilmek için ikinci gün erkenden kalksalar da bunu başaramazlar. Ne 

var ki hırsını alamayanlar onun ışığının parlaklığından yaklaşamayınca Güneş’i okla 
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vurarak tutmak isterler. Avcının komşusu Güneş’i okla vurur. Vurulan Güneş, yaralı bir 

biçimde gökyüzüne kaçar. Kanlı elbisesini çıkarıp gökyüzüne serer. Yağmurdan sonra 

Güneş’in elbisesinden akan kanları kuşak şeklinde gökkuşağında görüleceğine inanılır. 

Bütün bu yaptıklarından utanan avcı da Güneş’in peşinden gökyüzüne çıkar. Halk 

arasında derler ki avcı Ay olmuş, özür dilemek için sabahlara kadar Güneş’i arasa da 

onu bulamazmış. Çünkü Güneş, daima ondan kaçarmış. (Ergun, 1997: 450-451). 

Bir inanışa göre Ay ve Güneş eskiden aynı parlaklıkta olduğu için gece ile gündüz 

diye bir zaman dilimi yokmuş. Aşağıdaki rivayet edilen oluşum efsanemizde bu ayrımın 

hikâyesi anlatılmaktadır: 

Gece ile gündüzü ayıramayan insanlar durmadan çalışırlarmış. En sonunda bu 

durumdan yorulmuşlar ve Allah’a Yarabbi, gece ile gündüzü ayıramıyoruz vakitlerimizi 

tayin edemiyoruz, bize acı bize merhamet et gece ile gündüzü ayır diye dua etmişler. 

İnsanların bu dilekleri kabul olmuş. Bunun üzerine Allah Cebrail’i Ay’ın üzerine 

kanatlarını sürmesi için görevlendirmiş. İnanışa göre Ay’ın yüzünde görülen lekeler 

Cebrail’in kanatlarının izleriymiş. (Necati, 1940: 230). 

Diğer efsanelerde gördüğümüz Ay’ın aksine buradaki Ay, biraz narsist biraz da 

bencildir.  Ay, efsanelerimizde nadir de olsa kız olarak da görebiliriz. Ay İle Şirin 

efsanesinde Ay kızdır ve güzellikte Şirin ile rekabettedir. Ay, güzellik yönü ile 

kendisine en çok benzetilen bir unsurdur. Ancak bu efsanemizde güzelliğinin yanında 

mağrurluğu da vardır. Onun bu ekâbirliği halk muhayyilesinde cezalanmasına sebep 

olmuştur. Şimdi de kısaca bu efsanemize yer verelim: 

Şirin’in dillere destan bir güzelliği vardır. Onun bu güzelliği dilen dile dolaşırken 

Ay’ın kulağına kadar gider ve halkın Şirin’i övmesinden büyük rahatsızlık duyar. 

Çünkü kendinden başka bir güzelin varlığına tahammül edemez. Bu yüzden Ay, Şirin’e 

güzelliklerini yarıştırmalarını teklif eder; ancak Şirin, bu yarışa pek sıcak bakmaz Ay’a 

kendisinin Ay’dan güzel olmadığını söylese de onu ikna edemez. İki güzel, büyük bir 

kalabalık huzurunda yarışırlar. Hangisinin güzelliğinin daha ağır bastığını öğrenmek içi 

ortaya bir terazi konulur. Ay, mağrur mağrur gelerek terazinin kefesine oturur. Şirin ise 

istemeye istemeye girdiği bu yarışa utana sıkıla gelmiştir. Sağ ayağını “Bismillah” 

deyip terazinin boş kefesine koymuş. Daha koyar koymaz terazinin diğer kefesindeki 

Ay, Fırlayıp gökyüzüne uçmuş ve utancından bir daha yeryüzüne inememiş. (Ergun, 

1997: 527). 
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Ayın yüzündeki lekelerle ilgili olarak Türk dünyasında ve Anadolu’da pek çok 

oluşum hikâyesi anlatılır. Bunlardan bir tanesi de Sinop’tan derlenen şu efsanede 

Ay’daki lekeler şu şekilde izah edilir: 

Bir gün ay güneşe takılmak istemiş. Güneş de bu esnada ekmek hamuru 

yoğuruyormuş. Güneş yani Ay’ın karısı onun bu münasebetsiz, yersiz takılmasına 

kızmış. Yüzüne hamurlu elleriyle vurmuş, elindeki parmakların izleri de Ay’ın yüzünde 

leke olarak kalmıştır: (Ülkütaşır, 1934: 332). 

Anadolu’da kız ve erkek için farklı roller biçilmiştir. Örnek olarak kızlar için gece 

dışarıda dolaşmak korkulacak bir durumken erkek için bu bir cesarettir. Ay ve Güneş’in 

gece ile gündüz farklı ve yalnız olmaları şu efsane ile anlatılır. 

Allah iki kardeş yaratmak ve bunları gece ile gündüzü beklemeye memur etmek 

istemiş. Kadın gecenin karanlığından korktuğunu, kendisinin gündüzü beklemeye 

memur edilmesini dilemiş ve bu suretle Güneş olmuştur. Gecenin vahşi karanlığından 

korkmayan erkek olduğu için Ay da erkektir. (Bedi, 1936: 53). 

 

 

 

 

5.2. Yıldızların Oluşum Hikâyeleri 

Başka milletlerin mitlerinde olduğu gibi Türk mitolojisinde de uzay cisimlerine 

dönüşümü görmekteyiz. Efsanelerimizin kiminde zorda kalan öksüz kız, üvey 

annesinden kurtulmak için dua ederek yıldıza dönerken kiminde de istemediği biri ile 

evlendirilmek istenen kız yıldıza dönüyor. Bazı efsanelerde ise hayvanlar yıldıza 

dönüyor.  

Aşağıda özetle yer vereceğimiz efsanede ise avcı, atı ve köpeği ile yıldıza döner: 

Bir zamanlar yetim bir oğlan çocuğu varmış. Bu çocuk büyüyüp usta bir avcı 

olmuş. Elinden hiçbir av kurtulamazmış. İhtiyacı olmasa bile avlanırmış. Bu durumu 

gören halk delikanlıya, sen bu hayvanları Tanrı’nın emri ile mi, kendi iradenle mi 

öldürüyorsun diye sormuşlar. Avcı da bunlara Tanrı da kim oluyor ki diye kızarak 

cevap vermiş. Bu olaydan bir gün sonra yine avdayken avcı üç geyik görür ve onları 

kovalar.  Geyikler kaçıp gökyüzüne çıkmış. Geyiklerin peşini bırakmayan avcı onlarla 
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gökyüzüne çıkmış. Atı ve köpeği ile gökyüzüne çıkan avcı, yanındakilerle beraber 

yıldıza dönüşmüş. (Ergun, 1997: 869). 

Anadolu’da Ay ile Güneş’in sevgili oluşlarına dair birçok efsane rivayet edilir. 

Her aşkın müspet ya da menfi sonuçları ortaya çıkar. Biz burada konumuz itibariyle 

yıldızların oluşumunu ele aldığımızdan bu efsanenin burada bir kez daha anılmasını 

faydalı gördük. 

Bir rivayete göre ay erkek, güneş de onun sevgilisidir. Büyüklü, küçüklü bütün 

yıldızlar, ay ile güneş arasındaki aşkın mahsulleridir.  (Işıklı, 1956: 1245). 

Yıldızların oluşmasında Ay ve Güneş etkili olmuştur. Gerçekte de 

düşündüğümüzde Güneş sisteminde bütün yıldızlar ışığını Güneş’ten almaktadır. 

Ele alacağımız bu efsanede ise gökyüzü varlıklarını bir aile ilişkisi içinde 

bulmaktayız. Aile rolleri içinde Ay’ı erkek, Güneş’i kadın ve Yıldız’ı ise bu ailenin 

çocuğu olarak görmekteyiz. Bu efsanemizde dönüşümden ziyade kimlerin gece ve 

gündüz ortaya çıktıkları işlenmiştir. Efsanede ise ay ve güneşi insanların müşkülünü 

çözen, insanlara faydası dokunan karı-koca olarak görmekteyiz.  

Güneş, gündüzleri Ay ise geceleri evden çıkıp dolaşırlarmış. Gel zaman git zaman 

Ay ve Güneş’in çocukları olmuş. Çocuklarının adını Yıldız koymuşlar. Çocukları bir 

iken iki, iki iken üç, derken çoğalıp gitmişler. Ne olduysa olmuş araları bozulmuş ve 

Güneş evi terk etmiş. Olan ise çocuklara olmuş. Anaları Güneş, Yıldız’ı yanına çekmek 

istese de Ay buna müsaade etmezmiş. Şimdi ise halk arasında anlatılan efsaneye göre 

ise Ay uyuyunca Güneş çocuklarını kaçırmak istermiş. Ay ise gündüzleri çocuklarını 

hiç ortaya çıkarmaz, onları Güneş’e göstermezmiş. (Ergun, 1997: 526). 
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SONUÇ 

Tezimize konu olan gökyüzü varlıkları Türk mitolojisinde önemli bir yer teşkil 

etmiştir. Türk dünyasında ve Anadolu’da gök cisimlerinin inanışlarda ne kadar etkili 

olduğunu gördük.  İlkel dönemlerden günümüze geldikçe inanışlardaki bu etkisinin 

azaldığı bir gerçektir. Ancak inanışlardaki etkisinin azalmasına paralel gökyüzü ve gök 

cisimleri merakı insanlarda artarak devam etmiştir.  

Türk düşünce sisteminde Güneş, Ay ve Yıldızlar daima iyi ruhlarla beraber 

anılmıştır. Kötü ruhlar yerin kat kat altına cezalandırmak için gönderilirken gökyüzü 

kutsanmıştır. Gökler Âlemi iyi ruhların mekânı olarak görülmüştür.  Gökyüzü iyeleri, 

koruyucu ve yardımcı iye yönleri ile inanışlarda karşımıza çıkar. Evren algılaması 

Türklerde üç katlı bir düşüncedir. Bunlar yer altı dünyası, insanoğlunu yaşadığı yeryüzü 

ve gökyüzüdür. Yer ve gök birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Evren, gökyüzü, 

güneş, ay ve yıldızlar ile ilgili olarak bunların yaratılması ya da oluşumları, görünüşleri, 

halk muhayyilesinin yorumlarıyla sınırlı kalmamış inanışlarına da yansımıştır. 

Çalışmamızda görülmüştür ki bu yansımalar destan edebiyatında ve Türk halk 

edebiyatında da başarılı bir biçimde işlenmiştir. 

Araştırmalarımız neticesinde Gök Tanrı inancının aynı şekli ile birebir örtüşmese 

de değişik fonksiyonlarda günümüz inançlarında devam etmiş olduğunu gördük. Bazı 

yörelerde eski özelliklerini korurken kimi yerlerde ise geleneklerle ve yeni inanışlarla 

karışmıştır. Gökten yardım ve koruyuculuk istenmesi eski Türk inanışlarında yaşamış 

var olan bir gelenektir. İslam dininden sonra Allah’tan yardım dileme ve O’na kulluk 

etme başlamıştır. Bu gün Anadolu’da veya İslam coğrafyasının birçok yerinde Allah’a 

dua edilirken, belanın defedilmesi veya rahmetin gelmesi için Müslümanlar, avuçlarını 

göğe açarlar bazen de yüzlerini göğe kaldırarak alkış ve kargışda bulunurlar. Bu Gök 

Tanrı dininden İslam dinine geçişte devam eden, anlam değiştiren ve hala yaşayan bir 

uygulamadır. 

Din insanların hayatlarını düzenleyen en temel faktörlerden biridir. Sonuç 

itibariyle tarihle var olan, köklü bir geçmişe sahip Türkler dinlerine ve atalar kültüne 

düşkün bir millettir. Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına taşıdığı inanışların içerisinde 

gökyüzü varlıklarını ele aldığımız bu çalışmanın Türk düşünce sistemini araştıranlar 

açısından katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. 
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