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KAYA ÜSTÜ RESM (ROCK ART) OLARAK DA KEÇS / ELK
VE
TARHÎ ALTYAPISI

THE IBEX/CHAMOIS AS A PETROGLYPHICAL IMAGE (ROCK
ART) AND ITS HISTORICAL BACKGROUND

Necati DEMR

Özet:
Kaya üstü resmi (kaya sanat) olarak da keçisi / elik; Avrupa ve Asya
ktasnn büyük bir bölümünde karmza çkmaktadr. Da keçisi / elik ayrca simge
olarak bayrak direklerinin tepesinde, kemer tokalarnda, at takmlarnda; damga
olarak mezar talarnda, yaztlarda ve levhalarda; motif olarak hal ve kilimlerde de
görülmektedir. Hatta Köktürklerde hakann aile damgasnn da da keçisi / elik
olduunu bilmekteyiz. Da keçisi / elik bununla birlikte efsanelere de konu
olmutur. Türklerin bu kadar önem verdii unsurun elbette bir alt yaps olmaldr.
Bu altyapnn çözülebilmesi için tespit edebildiimiz dikkate deer bütün
malzemeler taranmtr. Sonuçta da keçisi / elik’in Çin kaynaklarnda geçen
Türklerin Türeyi Destan ile ilgili olabilecei düünülmütür.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Türk Kültürü, Kaya Sanat, Petroglif, Da
Keçisi, Elik Damga.

Abstract:
We can come across the ibex/chamois as a petroghlyphical image (rock art) in
most parts of the continents of Europe and Asia. The ibex/chamois as a symbol can
also be seen on the top of flagstaff, the buckles, horse equipments, monuments as a
stamp, inscriptions and tablets, carpets and rugs as a theme. As a matter of fact, we
also know that the khan’s family stamp in the Kök Turks is ibex/chamois. The
ibex/chamois has been mentioned in legends at the same time. This element which
the Turks attach such an importance to should have a background without question.
All materials which we determined and which are remarkable to reveal this
background have been scanned. Consequently, it is thought that the ibex/chamois
may be related to Tureyis Epic of the Turks taking place in Chinese sources.
Key words: The Turks, Turkish Culture, rock art, petroglyph, ibex, chamois
in the stamps.
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Giri
Alan aratrmalarmz srasnda Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatl
köyünde bir; Adyaman ili merkez Palanl köyü snrlar içerisinde Pirin
çayna bakan doal bir maara içerisinde üç; Eskiehir’in Seyitgazi ilçesine
bal Kümbet köyünde bir; Ankara’nn Güdül ilçesi Salihler köyünde toplu
olarak kaya üzerine kaznm da keçisi / elik1 figürü tespit etmemiz bizi bu
konuda aratrma yapmaya sevk etmitir.
Ayrca Türkiye Cumhuriyeti snrlar içerisinde Erzincan’n Kemaliye
ilçesinin Dilli Vadisi’nde2, Van’n Çatak ilçesi Narl Dalar’nda3, Kars Kazman Geyiklitepe’de4 kayalarn üzerinde bulunan da keçisi resimleri,
bu konunun ne kadar önemli olduunu gözler önüne sermektedir.
Keçi figürü veya resimlerinin kaynana doru yola çkmak
istediimizde pusulalar bize Ulu Türkistan tarafna gitmemiz konusunda
srar etmektedir. Zira tpk Türklüün ana yurdu olduu gibi bu kültür
unsurunun kayna da Kazakistan, Krgzistan, Yakutistan, Moolistan, …
taraflar gibi görünmektedir.

6

Alan aratrmalar için Krgzistan’n O ehrine yaptmz bir gezi
srasnda ehir müzesinde kaya üzerine kaznm bir da keçisi figürüne
rastlaymz, bizi heyecanlandrmtr. Hazar Denizi’nin kenarnda yer alan
Kubistan, Türk karakterli kaya üzeri resim ve figürlerin önemli
istasyonlarndan birisidir ve çok zengindir5. Burada da pek çok keçi figürü
bulunmaktadr. Bununla birlikte Kazakistan6, Krgzistan7, Türkmenistan,
Özbekistan8, Tacikistan9 snrlar içerisinde saylamayacak kadar da keçisi /
elik resmi / figürü bulunduunu yaplan çalmalardan bilmekteyiz10.
Da keçisi figürünün bu kadar yaygn olmas, Türklerin yaad
hemen her yere keçi / elik figürünün çizilmesinin elbette bir alt yaps
bulunmaktadr.
Keçi motifinin Moolistan ve Sibirya’dan balayp batya doru
yaygn biçimde kaya üzerlerine (krmz boya ile resmetme veya kayalara
1

Türk Dil Kurumu tarafndan hazrlanan Türkçe Sözlük’e göre “elik”, da keçisine, yabani keçiye
verilen addr (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 627).

2

Osman Mert, “Dilli Vadisi’ndeki Petroglif ve Damgalar”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 5.
Ersin Alok, “Anadolu’da Kaya Üstü resimleri”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s.24.
4
Alparslan Ceylan, “Dou Anadolu’da Kaya Resimlerinin Türk Tarihi Açsndan Önemi”, Bilim ve
Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 29.
5
.M. Crrzad, Qubistan –Kayaüstü Resimler-, Bak 1997.
6
Z. Samashev, “Petroglyphs of Kazakhstan”, Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001, s. 151-220.
7
K. Tashbayeva, “Petroglyphs of Kyrgyzstan”, Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001, s. 9-79.
8
M. Khujanazarov, “Petroglyphs of Uzbekistan”, Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001, s. 80121.
9
V. Ranov, “Petroglyphs of Kaztadjikistan”, Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001, s. 122-150.
10
K. Tashbayeva vd., Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001.
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oyma usulüyle) çizilmesi ve resimlenmesi, konunun deerlendirilmesi için
aslnda önemli bir ipucudur. Türklerin ana yurdunun Kazakistan, Çin,
Moolistan ve Rusya Federasyonu’nun snrlar içerisinde kalan Altaylar
bölgesi olduu kesinlemi bir gerçektir. Buradan göç eden Türkler, gittikleri
her yere keçi ile ilgili inan ve geleneklerini götürmüler, böylece bu inan
ve gelenekler Asya ve Avrupa’da yaygnlamtr.
1. Türk Dünyasnda Keçi Figürü
Da keçisi / elik, Türkler tarafndan kutsal saylan bir hayvandr. Emel
Esin, kaynaklara dayanarak da keçisi ve geyik motiflerinin, MÖ 1000 ylda
Avrasya’da yaayan bütün göçebe boylarn (Sibirya da dâhil) ongunu
olduunu söylemektedir. Tunçtan yaplm küçük keçi heykellerinin kemer
tokalarnda bulunduunu; at takmlarnda, levhalarda, alplarn mezar
talarnda, hallarda, bayrak direklerinin tepesinde hep da tekeleri ve
geyiklerin ayakta veya diz çökmü olarak tasvir edildiini bildirmektedir. Bu
motifin doudan batya doru göç ettii hemen hemen kesindir. Köktürk
kaan sülalesinin damgas da da keçisidir11.
Alylmaz’a göre Türk kültüründe keçi; yücelii, eriilmez yerlere
eriebilirlilii, bamszl, özgürlüü, kararll, asaleti, cesareti
sembolize etmektedir ve Tanr’nn yeryüzündeki temsilcisi olduuna
inanlmaktadr. Türk kültünde Kaan’a ball belirtmektedir 12. Bu
yüzden binlerce yldr Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip
olmutur. Ayrca Türklerin kulland en yaygn ve en seçkin Türk
damgalarndan birisi olarak karmza çkmaktadr13.
Yaz ve alfabe ekillenmeden önce Türkler; Moolistan ve Sibirya’dan
balayp Asya’nn tamam ve Avrupa’nn ortalarna kadar yaadklar
yerlerdeki baz kayalarn üzerine ekiller çizmilerdir. Bu ekillerden birisi,
hatta en fazla kullanlan da da keçisi / elik figür / resmidir, denilebilir.
Türk tarihinin en önemli belgelerinden birisi olan Orhun
Yaztlar’ndan Kültiin Yazt’nn üst ksmnda açk bir biçimde da keçisi /
elik damgas bulunmaktadr:

11

Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluumu, stanbul 2006, s. 192-193.
Cengiz Alylmaz, Orhun Yaztlarnn Bugünkü Durumu, Ankara 2005, s. 17; Mert, agm, s. 7.
13
Geni bilgi için bk. Alylmaz, agy.
12
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Fotoraf 1-2: Kültiin Yazt’nn Dou Yüzünde Da Keçisi / Elik Damgas
(Fotoraf: C. Alylmaz, Orhun Yaztlarnn Bugünkü Durumu, Ankara 2005, s. 32-33)

Da keçisi /elik damgas Orhun Yaztlar’ndan sonra yazlan Asya ve
Avrupa’da bulunan kitabe ve kaya üstü yazlarnda çok geni bir corafyada,
karmza çkmaktadr14. Kazakistan, Krgzistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Tacikistan’da en fazla rastlanlan kaya üstü figürlerinden birisi da keçisi /
elik’tir15.

8

Kazakistan’n petroglifleri konusunda önemli bir yaz kaleme alan Z.
Samashev ise keçinin verimlilii simgelediinden ve dinî törenlerde kurban
edildiinden bahsetmektedir16.
Krgzistan petroglifleri ile ilgili çok deerli bir aratrma yapan K.
Tashbayeva, Krgzistan’da bulunan petrogliflerde da keçisi / elik’in dier
unsurlara göre daha ön planda olduunu söylemektedir. Ayrca da keçisi /
elik ile ilgili bilgiler vermektedir17.
Petroglyphs of Central Asia adl eserin dnda Krgzistan’n O ehri
müzesinde rastladmz kaya üzerine kaznm da keçisi / elik figürü ve
korunmakta olan da keçisi / elik heykeli bulunmaktadr.

14

Geni bilgi için bk. Alylmaz, agy.
Geni bilgi için bk. K. Tashbayeva vd., Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001.
16
Z. Samashev, agm, s. 164-165.
17
Geni bilgi için bk. K. Tashbayeva vd., Petroglyphs of Central Asia, Bishkek 2001.
15
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Fotoraf 3-4: Kaya Üstü Da Keçisi / Elik Figürü ve Dondurulmu Olarak Da Keçisi / Elik
Heykeli (O Müzesi-Krgzistan) (Fotoraflar: Necati Demir)

Krgzistan’n Calalabat ehrinde da keçisi / elik’in ilginç iki heykeli
bulunmaktadr. Ayrca ehir klandrmasnda da da keçisi / elik figürü
kullanlmtr:

9

Fotoraf 5-6: Keçi / Elik Heykeli ve ehir Süsleme Figürü (Calalabat-Krgzistan)
(Fotoraflar: Necati Demir)

Kaya üzerine nakedilmi da keçisi / elik örneklerinden bir tanesi de
Azerbaycan’da Bakü’nün 50-60 km güney batnsda yer alan Kubistan’dadr.
Kubistan’da kaya üzerinde bulunan da keçisi / elik resimlerinin 6-7 bin yl
önce çizildii tahmin edilmektedir18.

18

. M. Caferzade, Kubistan- Kayaüstü Resimler, Baki 1999, s. 7-15.
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Fotoraf 7-8: Azerbaycan-Kubistan Kaya Üstü Resimleri

(.M. Caferzade, Kubistan- Kayaüstü Resimler, Baki 1999, s. 114-123.)
Karaçay-Malkar Türkleri ve dier Kafkas halklarnn inanna göre
yabanî hayvanlar “Apsat”19 adyla anlan aslnda beyaz bir da keçisi olan
Tanr korumaktaym. Apsat, koruyucusu olduu hayvanlarn kendisinden
izinsiz olarak avclar tarafndan avlanmasna müsaade etmez. Bunun aksini
yapan avclar, yani da kesçisi de dâhil izinsiz av yapanlar Apsat tarafndan
lanetlenerek büyük felaketlere uratlr20. Aslnda bu bilgiler da keçisi / elik
konusuna biraz k tutmakta, fakat konunun tamamen aydnlanmasna
yetmemektedir.
2. Türkiye’de Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Da Keçisi /
Elik Keçi Fügürü

10

Erzincan ilimize bal Kemaliye ilçesinin Dilli Vadisi’nde, Van iline
bal Çatak ilçesi Narl Dalar’nda, Kars Kazman Geyiklitepe’de bulunan
kayalarn üzerinde da keçisi / elik resimleri, figürleri ve damgalarnn yer
aldn yukarda söylemitik.
Bunlarn dnda alan aratrmalar srasnda tespit ettiimiz kaya
üzerine çizilmi keçi / elik figürleri unlardr:
Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatl köyü: Esatl köyü kaya üstü resim ve
yaztlar, Türkiye’nin en önemli istasyonlarndan birisidir21. Burann en
büyük özellii; motif ve figürlerin; petroglif, ideogram, piktogram, damga,
hece, yar hece ve harfe doru olan yolculuunun takip edilebilmesidir. Yani
petrogliften harfe doru yolcululuun pek çok aamasna Esatl’da rastlamak
mümkündür22. Esatl’da bulunan keçi figürü:

19

Osetlerde: Afsat, Gürcü-Svanlarda: Apsat, Abhazlarda: Ajveypaa, Adigelerde: Mezitha, Çeçenngülarda: Elta.
Adilhan Adilolu, “Karaçay-Malkar Edebiyat”, Karaçay Balkarlar, (Derleyenler: Ufuk TavkulYaar Kalafat), Ankara 2003, s. 132-133’den naklen.
21
Türkiye Cumhuriyeti snrlar içerisinde pek çok ilimizde kaya üstü resim ve yaztlarn bulunduu
noktalar tarafmzdan tespit edilmitir. Bunlar, srasyla bilim dünyas ile paylalacaktr.
22
Geni bilgi için bk. Necati Demir, “Esatl Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yaztlar ile
Bunlarn Tarihî Alt Yaps” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 2009/II,
Vol. 1, No. 2, s. 3-30.
20
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Fotoraf 9: Ordu li Mesudiye lçesi Esatl Köyünde Da Keçisi / Elik Figürü
(Fotoraf: Necati Demir)

Üç adet da keçisi / elik figürü de Adyaman ili merkez Palanl köyü
snrlar içerisinde Pirin çayna bakan doal bir maara içerisinde
bulunmaktadr. Palanl köyü, Adyaman’n kuzeyinde kalmakta olup ehir
merkezine yaklak 10 km uzaklktadr. Palanl maaras ise yaklak 15
km’dir. Resimlerin baz ksmlar kaznmak suretiyle tahrip edilmitir.
Adyaman-Merkez Palanl köyü maarasnda bulunan da keçisi figürleri
unlardr:

Fotoraf 10-11: Adyaman Palanl Köyü Maaras Keçi / Elik Figürleri23

Eskiehir’in Seyitgazi ilçesine bal Kümbet köyünde bulunan türbenin
üzerinde çeitli hayvan resimleri içerisinde da keçisi / elik figürü de
bulunmaktadr. Bunlardan bir tanesi:

23

Fotorafn ilki tarafmzdan çekilmitir. ki keçinin yan yana olduu ksmda tahribat fazla olduu
için fotoraf Adyaman Müzesindeki evraklardan alnmtr.
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Fotoraf 12: Eskiehir-Seyitgazi Kümbet Köyü Keçi / Elik Figürü
(Fotoraf: Necati Demir)

Ankara’nn Güdül ilçesi Salihler köyünde ise toplu olarak kaya üzerine
kaznm keçi / elik24 figürleri bulunmaktadr:

12

Fotoraf 13-14: Ankara – Güdül lçesi Salihler Köyü Keçi / Elik Figürleri
(Fotoraflar: Necati Demir)

3. Avrupa Ülkelerinde Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Da
Keçisi / Elik Keçi Figürü
Da keçisi / elik figürü ve resimleri Ulu Türkistan’dan balayp
Avrupa’nn bat snrna kadar uzanmaktadr.
Avrupa’daki, özellikle skandinav ülkeleri ve Alp Dalar üzerinde
bulunan kaya üstü resim ve figürlerin genellikle Sibirya, Kazakistan ve
Krgzistan’a çok benzediini çeitli aratrmalarmzda bahsetmitik25. Da
keçisi / elik figürüne boydan boya Avrupa ktasnda, özellikle de skandinav

24
25

Osman Mert, “Dilli Vadisi’ndeki Petroglif ve Damgalar”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s.5.
Geni bilgi için bk. Necati Demir, “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kayna Olarak Kaya Üzeri
Resimler (Petroglifler) ve Yazlar”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks,
2009/I, Vol. 1, No. 1, s. 5-19; ayn yazar, “Esatl Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve
Yaztlar ile Bunlarn Tarihî Alt Yaps” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of
Turks, 2009/II, Vol. 1, No. 2, s. 3-30.
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ülkeleri ve Alp Dalar üzerinde, rastlamamz gerçekten ilgi çekicidir.
Konuyu datmamak açsndan Avrupa ktasndan birkaç örnek vermekle
yetinmenin doru olaca düüncesindeyiz.

Fotoraf 15: Italia – Valcamonica
Fotoraf 16: France - Ardèche
(talya: httpwww.europreart.netslide.htm)
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Fotoraf 17: Sweden (sveç) – Boglösa

Fotoraf 18: Portugal (Portekiz)
Vila Nova de Foz Côa
(http://www.europreart.net/slide.htm)

4. Türk Kültür Tarihinde Keçi / Elik ve Tarihî Alt Yaps
Yllardr sürdürdüümüz alan aratrmalar srasnda önemle üzerinde
durduumuz konulardan biri de ailelerdir. ncelemeler esnasnda
“Köyünüzde hangi aileler var, bunlar bu yöreye nereden gelmiler?”
sorusunu sorduumuzda aldmz cevaplar çok büyük bir bilgi birikimi
durumuna gelmitir. Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi’nin nüfus örgüsü,
hayal bile edilemeyecek bir biçimde ortaya çkmtr.
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“Karadeniz Bölgesi Dil, Tarih ve Kültür Aratrmalar”
çalmalarmza Orta ve Dou Karadeniz Bölümü’nde devam ederken
karmza dikkat çekici pek çok konu çkmtr. Bunlardan birisi de “elik
keçisi-da keçisi” ile ilgili inan, uygulama ve efsanelerdir.
Efsaneler, insan ile tarihi, insan ile insan, insan ile corafyay, insan
ile dier varlklar, insan ile maneviyat birbirine gönül ba ile balayan
unsurlardr. Bunlarn en ilgi çekici örneklerinden bir tanesi de Beikdüzü
ilçemizin isminin kayna ile ilgilidir. Zira Beikdüzü ilçemizin kayna,
temeli binlerce yla dayanan, muazzam bir alt yaps bulunan Türk
kültürünün önemli unsuru olan bir efsaneye dayanmaktadr.
23.7.2002’de alpazar ilçesi Gökçeköy’de alan aratrmas yaparken
kaynak ahsmz 59 yandaki Naci Bayraktar’a tarafmzdan: “Aileniz bu
köye nereden gelmi?” sorusu yöneltilmitir. Naci Bayraktar, ailesinin Çepni
Türklerine mensup olduunu, kökenlerinin Niksar olduunu söylemitir.
Ayrca ailelerinin hayatn devam ettirmesi ile ilgili “Keçi Anne / Elik Keçisi
Efsanesi”ni anlatmtr. Naci Bayraktar’n anlatt Elik Keçisi Efsanesi
öyledir:

14

Yaylaclk gelenei, Türklerde binlerce yldr süren bir hayat tarzdr.
Türk dünyasnn hemen her tarafnda bu gelenek sürmektedir. Orta ve Dou
Karadeniz Bölgesi’nde hemen hemen her köyün Canik Dalar’ndaki veya
Dou Karadeniz Dalar’ndaki yaylalarda bir obas vardr. Eskiden
köylüler kn köylerinde otururlar, ilkbahar geldiinde topluca güneyde
bulunan yaylaya göç ederlermi. Bu gelenek günümüzde de ksmen devam
etmektedir. Fakat eskiden olduu gibi canl deildir. Günümüzde az sayda
aile, yaylaya çkar. Obalarda kalan insanlar, eski günleri anarken gözleri
dolar. Hep yayladaki yalnzlktan ikâyet ederler.
Yaylacln canl olduu yllarda, Gökçeköylülerin büyük bir bölümü
yaylaya göçer. Bir aile köydeki ilerini toparlayamad ve hazrlklarn
tamamlayamad için birkaç gün gecikmitir. Toparlandklarnda hemen
alelacele yaylaya gitmek üzere yola çkarlar.
Ailenin, alt aylk olmak üzere, dokuz olu vardr. Her biri yaylada
kullanlacak eyalar yüklenmitir. Hava yamurlu ve sislidir. Yükleri de çok
ardr. Srtlarndaki ar yüklerle saatlerce yürüdükten sonra ormanlarna
çkarlar. Hepsi çok yorulmutur. Fakat hem yük hem de alt aylk bebei
tad için anne daha da çok yorulmutur. Artk yürüyebilecek gücü
kalmamtr.
Bir süre mola vermeye karar verirler. Bir çemenin kenarnda
konaklarlar. Anne bebei srtndan indirip yere brakr. Sepetten yiyecekler
çkarr. Ev halk hep birlikte yemek yemeye balar. Yemeklerini yedikten
sonra bakarlar ki küçük bebek ortada yok. Yakn çevreyi bakarlar,
bulamazlar. Sanki yer yarlp yere girmitir. Konu ciddilemitir. Bebek
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bebek için feryat ederek alarlar. Sakinleince: “Gidip bebeimizin
kemiklerini olsun görelim.” derler.
Kar koca bebei braktklar aacn yanna yaklanca aacn
dibinden büyük bir apalak kuu27 uçar. Bir elik keçisi de yannda
beklemektedir. Anne:
-Eyvah! Bebeimi imdi bu ku yedi gidiyor. Keke birkaç dakika
evvel gelseydik, der.
Bu arada bebein alama sesini duyarlar. Koarlar, bakarlar ki bebek
yayor. Hem de salkl olarak. Hatta büyümü, gelimi, etlenmi,
butlanmtr. Anne ve babann sevinci, dünyay kaplar.
Hemen çocuu bulunduu yerden alrlar. Sevinerek köye doru yola
devam ederler. Fakat biraz önce çocuun yanndan kalkan elik keçisi
bunlarn peini brakmaz. Sürekli olarak feryat edip barmaktadr. Onlar
ilerde, elik keçisi arkada köye kadar gelirler.
Ne yapsalar elik keçisini köyden uzaklatramazlar. Bakarlar olacak
gibi deil. Bebei beikle birlikte her gün yaknda bulunan bir dan
zirvesine çkarp brakrlar. Elik keçisi gelip her gün bebei emzirir, sever,
okar, geri gider. Bir sonraki gün tekrar geri gelir. Aile de her gün ayn ii
çocuk büyüyene kadar yapar. Çocuk büyüyünce keçi kaybolup gider.
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Bu çocuk, Bayraktar ailesinin devamn salar. Keçinin emzirmesi için
bebein beiini braktklar yerin ismi “Beikda” olur. Bu isim günümüze
kadar kalmtr. Beikdüzü ilçemizin hemen güneyinde yer alan dan ad,
Beikda’dr. Kutsal da keçisi ve kutsal dan Ulu Türkistan’dan binlerce
km uzaklkta Kara Deniz Bölgesi’nde karmza çkmas ilginç deil midir?

27

Apalak: Gürbüz, sevimli, tombul.
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Fotoraf 19: Beikda’nn Beikdüzü lçesinden Görünüü
(Fotoraf: Necati Demir)

Yakn zamanlarda Beikda’nn eteklerinde yerleim yeri kurulur.
Beikda’nn eteklerinde olduu için buraya “Beikdüzü” ismi verilir. Yani
Trabzon’a bal Beikdüzü ilçemizin isminin kayna bu efsaneye
dayanmaktadr.

Fotoraf 20: Beikdüzü lçesinin Beikda’ndan Görünüü
(Fotoraf: Necati Demir)
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Ayn efsane 5 Temmuz 1997’de tarafmzdan Ordu ili Ulubey ilçesi
Durak köyünde ikamet etmekte olan Rasim Elikçiolu’ndan da derlenmitir:
Ordu ve yöresinde, hemen hemen her köyün yaylada bir obas vardr.
Eskiden köylüler; kn köylerinde otururlar, yazn topluca yaylaya göç
ederlermi.
Yaylacln canl olduu yllarda, birkaç yüzyl önce Ulubey’e bal
Durak köyü halk yaylaya göçmütür. Bir aile, köydeki ilerini
toparlayamad ve hazrlklarn tamamlayamad için birkaç gün
gecikmitir. Toparlandklarnda, hemen alelacele Aynek Yaylas’na gitmek
üzere yola çkarlar.
Ailenin, biri bir haftalk olmak üzere, dokuz olu vardr. Her biri
yaylada kullanlacak eyalar yüklenmitir. Yükleri çok ardr. Srtlarndaki
ar yüklerle saatlerce yürüdükten sonra Karadere ormanlarna çkarlar.
Hepsi çok yorulmutur. Fakat hem yük hem de bir haftalk bebei tad
için anne, daha çok yorulmutur. Artk gidecek gücü kalmamtr.
Daha fazla bu hâlde yola devam edemeyeceini anlayan annenin
aklna bir fikir gelir. Biraz tereddüt ettikten sonra kocasnn kulana:
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—Nasl olsa yetikin sekiz olumuz var. Ben bu çocuu tayamyorum.
urackta bir aacn dibine brakalm. Bu da olmayversin, der. Kocas önce
kabul etmez. Çaresizlik… Bakar ki olacak gibi deil. Karsnn söylediklerini
kabul etmek zorunda kalr. Uygun bir aaç bulurlar. Küçük bebei buraya
brakp yollarna devam ederler, yaylaya çkarlar.
Yaylada o yl bir salgn hastalk görülür. Bu salgn hastalk; genç
ihtiyar demez, çok sayda insann ölümüne sebep olur. Bu ailenin sekiz erkek
evlad da ölür. Aile çok üzülür. Ayn yl içerisinde dokuz çocuu
kaybetmenin üzüntüsüyle çaresiz, köylerine dönmeye karar verirler.
Dönerken Karadere ormanlarna ulatklarnda burada braktklar en
küçük çocuklar akllarna gelir. Oturup hem dier çocuklar hem de burada
braktklar bebek için feryat ederek alarlar. Sakinleince:
—Gidip bebeimizin kemiklerini olsun görelim, derler.
Kar koca bebei braktklar aacn yanna yaklanca aacn
dibinden bir yapalak kuu kalkar. Anne:
—Eyvah! Bebeimi imdi bu ku yedi, gidiyor. Keke birkaç dakika
önce gelseydik, der. Derken oradan bir de elik keçisi kalkp kaçmaya balar.
Bu arada, bebein alama sesini duyarlar. Koarlar, bakarlar ki bebek
yayor. Hemen çocuu alp sevinerek yola devam ederler. Fakat biraz önce
çocuun yanndan kalkan elik keçisi, bunlarn peini brakmaz. Feryat edip
barmaktadr. Onlar ilerde, keçi arkada köye kadar gelirler.
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Keçiyi köyden uzaklatramazlar. Bakarlar olacak çaresi yok. Bebei
beikle beraber evin üst tarafna koyarlar. Keçi gelip onu emzirir, sever,
okar, geri gider. Bir sonraki gün tekrar geri gelir. Aile de ayn ii, çocuk
büyüyene kadar her gün yapar. Çocuk büyüyünce keçi kaybolup gider.
Bu çocuk, sülalenin devamn salar. Ordu ili Ulubey ilçesi Durak
köyünde oturan bu ailenin soyad elik keçisinden dolay “Elikçioullar”
kalmtr. Oturduklar mahallenin ismi ise “Elikçioullar Mahallesi”dir.
Bebei keçinin emzirmesi için braktklar yerin ismi, “Beikçiavlusu”dur.
Buradan köye giden yola da “Beikçiboaz” denmektedir28.
Bu efsanenin bir benzeri, Ana Geyik adyla Giresun’un Çanakç
ilçesinde de derlenmitir29.
“Ana Elik Keçisi/ Ana Geyik Efsanesi” Hacemiroullar Beylii’nin
iskâna açt bölgede anlatlmas, tesadüf olmasa gerektir. Bu konunun tarihî
bir alt yapsnn olduu da ortaya çkmaktadr. Muhtemelen Gökçeköy’deki
Bayraktar Ailesi, Giresun’un Çanakç ilçesindeki aile ve Ulubey’in Durak
köyündeki Elikçioullar ayn kökten gelmektedir. Zaman içerisinde
alpazar’nda oturan aile Osmanl ordusunda ald görevden dolay
Sancaktar ismini alm olmaldr. Bu efsaneye bal olarak aileler arasndaki
tarihî balar ortaya çkarabilmek için yeni aratrmalara gerek vardr.
Konunun bir baka yönü de Orta ve Dou Karadeniz’de anlatlan Elik
Keçisi / Ana Geyik Efsanesi ile Türeyi Destan’ndaki benzerliklerdir. Çin
kaynaklarnda öyle bir efsane geçmektedir:
“ Wu-sun’larn Kralna Kun-mo derler. ittiimize göre, bu kraln
babasnn, Hunlarn bat snrnda küçük bir devleti varm. Hun
Hükümdar, bu Wu-sun Kralna taarruz etmi ve Kun-mo’nun babas olan bu
kral öldürmü. Kun-mo da, o sralarda çok küçükmü. Hun Hükümdar ona
kyamam. Çöle atlmasn ölümü ile kalmnn, kendi kaderine
braklmasn emretmi. Çocuk çölde emeklerken, üzerinde bir karga
dolam ve gagasnda tuttuu eti, ona yavaça yaklaarak vermi ve
uzaklam. Az sonra çocuun etrafnda, bu defa dii bir kurt dolamaa
balam. Kurt da çocua yanaarak memesini çocuun azna vermi ve
iyice emzirdikten sonra yine oradan uzaklam. Bütün bu olan biten eyleri,
Hun Hükümdar da uzaktan seyredermi. Bunlar görünce, çocuun kutsal
bir yavru olduunu anlam ve hemen alp adamlarna vermi. yi bir
bakmla da büyütülmesini emretmi. Çocuk büyüyerek bir yiit olmu. Hun
Hükümdar da onu ordularndan birine komutan yapm. Gittikçe gelien ve

28

Elik Keçisi Efsanesi, memur emeklisi olan ve hâlen Ulubey ilçesi Durak köyünde ikamet eden Rasim
Elikçiolu’ndan 5 Temmuz 1997 tarihinde tarafmzdan derlenmitir. Ad geçen kaynak ahs ilkokul
mezunu olup 1941 doumludur.
29
Bilgehan Atsz Gökda-Cengiz Cokun, “Giresun Efsaneleri”, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31
Mays 1988) Bildirileri, stanbul 1988, s. 211-212.
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baar kazanan çocua gönül balayan Hun Hükümdar, babasnn eski
devletini ona vererek, onu Wu-sun Kral yapm ...”30.
Her iki efsanedeki benzerlikler gerçekten dikkat çekicidir. Ulu
Türkistan’da yalnz kalan çocua ku ve kurt yardm eder. Orta ve Dou
Karadeniz Bölgesi’ndeki bu ailenin yaamasn ise ku ile da keçisi / elik
salar. Türk kültürünün binlerce yl sonra bir baka corafyada bilinçaltnn
ortaya çkmas gerçekten ilginçtir.
Da keçisinin kutsal ve önemli olmas Türkiye’nin tamamnda
geçerlidir. Doal olarak, Karadeniz Bölgesi’nde de karmza çkmaktadr.
Karadeniz Bölgesi’nde da keçisini rahatsz etmek, ona zulüm yapmak ve
zarar vermek hiç de iyi saylmaz. Hatta ona kurun atan kiinin bütün
ilerinin uursuzlua ve olumsuzlua gideceine inanlr. Da keçisini
herhangi bir ekilde öldüren kiinin ise evindeki herkesin öleceine,
salnn bozulacana, öldürenin felç olacana inanlr. Ksacas keçi
avlayan veya öldüren kiinin çok büyük belalarla kar karya kalnacana
inanlr. Bu konu ile ilgili tarafmzdan onlarca efsane derlenmitir.
Bunlardan bazlar öyledir:
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Elik Keçisi: Eskiden budayn ve msrn olmad zamanlarda
insanlar; av yaparlar, onlarn etleriyle beslenirlermi. Eli mzrak, ok
tutanlar erkenden ava giderler; av avlarlar, ku kularlar, akam eve
getirirlermi.
Vaktiyle Ordu iline bal Ulubey ilçesinin Çubuklu köyünde yaayan
insanlar da ayn artlarda yaamaktadr. Bu köyün karsnda bulunan
Karatepe, av hayvanlar bakmndan zengindir. Yani av bakmndan çok
caziptir.
Rivayete göre bu çevrede yaayan bir kii; yine sabahtan kalkar,
malzemelerini hazrlayp ava çkar. Karatepe’ye geçer. Çok geçmeden bir
elik keçisine rastlar. Keçi kaçar, avc takip eder. Arada keçi geri döner,
meleyerek:
—Benim yavrularm var. Ne olur, bana kyma. Ksmetini baka yerde
ara, der. Fakat avc, yank yank dalgalanan bu sese hiç aldrmaz. Okunu
çeker, keçiye atar.
Elik keçisi, gelen okun kendisini öldüreceini anlar. Ölümden kurtulu
yoktur. Aslnda niyeti o ana kadar avcya kar kötü de deildir. Avcnn
acmasz olduunu anlaynca son kez ac ac meleyerek:
—Benim neslim tükenecek, seninki de tükensin, der.
Avc yine anlamaz. Keçiyi yüklenip zafer kazanm komutan gibi
kibirlene kibirlene eve gelir. Çocuklarna müjdeyi verir. Keserler, yüzerler,
30

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, Ankara 1993, s. 14.
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keçiyi afiyetle yerler. Fakat yedikten sonra hepsi hastalanr ve ksa sürede
evdeki herkes ölür. Avcnn da nesli kesilmi olur31.
Keçi Av: Yabani keçi, Türkiye’nin pek çok yerinde kutsal saylr. Ona
kurun atmann ve zarar vermenin büyük uursuzluklar getireceine inanlr.
Vaktiyle iki avc, Trabzon’un Kadrga Yaylas’na yakn ormanlara ava
giderler. Akama kadar keçileri kovalarlar. Fakat hiç keçi avlayamazlar.
Akam olunca uygun bir yer bulup yatmaya karar verirler.
Akam karanlk olduktan sonra keçiler, tepeden tepeye birbirilerine
insan gibi seslenirlermi:
—Avclar geldiiiii, ne yapalmm? Kar tepedeki dier keçiler, hep
bir azdan:
—Kör tekeyi verelim de kör olo1./aarrr… Bbirbaübi
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onlarca kez görmü olan bu satrlarn yazarnn, özellikle cesaret ve karallk
ile da keçinsin yan yana koymakta zorluk çektiini belirtmem gerekir.
Türkiye’nin tamamnda da keçisi / elik’i rahatsz etmek, ona zarar
vermek, zulüm yapmak hatta kurun atmak muhatabnn ailesinin
dalmasna vesile saylr. Da keçisinin üzerine bu kadar titrendiine göre
Türk dünyasnn hafzasnda tutamad ya da bizim tespit edemediimiz,
belki tespit edildii hâlde ulaamadmz bir sr bulunmaktadr.
Daha önce yaplan aratrmalarda Köktürk alfabesindeki harflerin bir
ksmnn kayna, ekillere benzedii görüü ileri sürülmütür. Bunlardan
bazlar:
Harf
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Benzedii Unsur

Harfin Karl

Ev/Çadr

(e)b

Süngü

s

At veya Da (Ta)

(a)t

Ok

(o)k

Köktürk alfabesindeki iaretlerin petroglif, ideogram, piktogram,
damga, hece, yar hece yolculuundan sonra harfe geldiini dikkate alarak
kendimizi biraz zorlar isek,
(k)’nin, da keçisi / elik benzetmesinden
kaynaklandn rahatlkla söyleyebiliriz. Bu harfin dier corafya ve
yaztlardaki ekillerine de göz attmzda önerideki cesaretimiz biraz daha
artmaktadr. “ke, ek”i karlayan harfin dier corafya kitabelerdeki
ekilleri:

Tablo 1: Köktürk Alfabesinde “k(e)”, “(e)k” sesi33

Önemli ve kutsal bir unsur olarak efsanelerde, mitolojilerde,
masallarda; resim olarak binlerce kez kaya üstünde, levhalarda, mezar
talarnda; küçük heykelcik olarak tokalarda, at takmlarnda, bayrak
33

Talat Tekin, “Göktürk Alfabesi”, Harf Devriminin 50. Yl Sempozyumu, Ankara 1981, s. 35.
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direklerinin tepesinde da keçisi / elik’e rastlamamz, bilmediimiz veya
çözemediimiz bir inceliin olduunu göstermektedir.
Bizden önce konuyu inceleyen, emek harcayan ve kaynaklar didik
didik eden aratrmaclarn bu meseleyi net bir sonuca götürdüünü kabul
etmek zordur. tiraf etmeliyim ki bizden önce çok kymetli aratrma yapan
aratrmaclarn birikimi üzerine çalmamza ramen konuyu bu satrlarn
yazar da çözememitir. Fakat bizden önce konuyu inceleyen, aratranlarn
birikimine bizim katklarmz da eklendiinde hiç deilse çok küçük de olsa
klarn göründüünü düünmekteyiz. Bu küçük klarn aydnlatt
kadaryla “Acaba Çin kaynaklarnda geçen Türeyi Destan’nn, tespit
edilemeyen bir varyant var mdr?” sorusunu sormaktan kendimi men
edemiyorum.
Köktürk Yaztlar’nda bile kurttan süt emen çocuk ile da keçisi
damgasnn yan yana duruu gözümün önüne geldiinde ve Karadeniz
Bölgesi’nde bir ailenin da keçisi / elik vastasyla tekrar hayata tutunuunu
hatrladmda ise yeni bir soru aklma gelmektedir: “Türeyi destannn bir
baka varyantnda Türklerin tarih sahnesine tekrar tek bir çocuk
vastasyla dönüü, da keçisi / elik vastasyla m olmutur?” Bu sorulara
cevab olan herkesi katk salamaya davet ettiimizi de belirtmek isterim.
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