
Bu yazšda Azerbaycan Bilimler Aka-
demisi Milli Folklor Enstitüsü, Mitoloji 
Bölümü uzmanlardan Remil Eliyev•in, 
Mif ve Folklor Genezisi ve Poetikasš  adlš 
eseri tanštšlacaktšr. 

Hüseyin �smailov esere yazdš�š tak-
dim yazšsšnda, folklor mitoloji münase-
betlerine dair cemiyetin dü�ünce biçimi-
nin  mitolojiye dayandš�šnš açšklayarak 
ba�lamakta ve • Mitoloji, dünya modeli 
olan kozmolojinin, ça�da� insanšn hem 
maddi ve hem de manevi medeniyetinin 
strüktür esaslaršnš te�kil etmi� hem de 
insanla dünya arasšndaki münasebetle-
rin tanzimleyici �uur modeli rolünü oy-
namš�tšr.Ž demektedir. H. �smailov eseri 
irdelerken, alanšn ustalaršnšn görü�leri 
ile tespitlerini yo�urmakta, bu sahada 
Azerbaycan•da yapšlmš� çalš�malarla gö-
rü�lerini ili�kilendirmektedir. 

Bu çalš�mada, söz konusu eserdeki 
bazš bölümlerin tanštšmš yapšlšrken ya-
zaršn kimi tespitleri de irdelenecektir. 
Eserde, bu alandaki birikimin farklš 
kaynaktan beslenmi� olmasšndan ileri 
gelen, terminoloji farklšlš�š da bulun-
maktadšr. Mesela benzeri bazš eserlerde 
sšk sšk görüldü�ü gibi, •ilahlarŽ kar�šlš-
�šnda •AllahlarŽ ifadesi kullanšlmaktadšr 
ki, Allah sšfatlarš ile belirlenen mutlak 
olandšr ve o ço�ulla ifade edilmez, zira 
bir tanedir. Bu itibarla •Su Allah•šŽ veya 
•Yer Allah•šŽ tabirleri tanšma uymazlar. 
Yerin veya suyun iyesi, ilahš gibi ifadeler 
kullanšlmasš daha uygun olurdu.  

Eserde Türklerde tanrš inancš mü-
nasebeti ile yazar, •�nsan tefekkürünün 
yarattš�š en âli varlšk Tanršdšr. Tanrš 
ideasš, tek tanršlšk, qedimlerden/kadim-
den Türk tayfalaršnda olmu�tur. �slam 
dininin Cebrail, Azrail gibi melekleri 
Türk tayfalaršnda da ya yah�š�ter, ya da 
pisister formada te�ekkül tapmš�tš. Ele 
tekçe Hürmüz ve Ehrimanš yâda salmak 
kifayettir. Yahut Ülgen, Erlik gibi tanrš-
lar O�uz Türklerinde hayšrhahlšk ve �er 
sembol gibi kabul edilmi�tirƒŽ  demekte 
ve Türk kozmogoni ve kozmolojisine dair 
bilgi verip tespitlerini Kur•an-š Kerim ile 
kar�šla�tšrarak, Hatayî•den alšnmš� bir 
devriye örne�i vermektedir.

Yazar eserinde mit yaratšcšlš�šnšn, 
mitoloji ça�šnšn ürünü oldu�unu belirt-
tikten sonra, dönemin anlayš� ve kavra-
yš�laršnšn inanç ve benzerlerinin devrin 
karakterini ta�šdš�šnš belirmektedir. Mi-
tolojik dü�üncenin objelerinin da�, ta�, 
çay, a�aç, su, hayvanlar nihayet tabiatšn 
bizzat kendisi oldu�unu açšklamakta-
dšr. Yazar tabiatšn dört unsuru olan od, 
toprak, su ve havayš anlatšrken, odun 
animizmin, topra�šn totemizmin, hava-
nšn antropomorfizmin suyun feti�izmin 
esaslandšršcšsš oldu�unu belirtmektedir . 
Eserinde yazar, irrasyonel dünya görü-
�ünde mitolojik don giydirildi�ini vur-
gulamaktadšr. Mitin hayali hadiselerle 
gerçek hadiseler arasšnda objele�tirilmi� 
tefekkür sistemi oldu�u üzerinde dur-
maktadšr. Na�šl-destan edebî türü üze-
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rinde durmakta ve incelenmemi� bu ala-
nšn da monografik kaynak olabilece�ini 
belirtmektedir.

Yazar, Buta konusunda bilgi verir-
ken Köro�lu•nun â�šk giysisi ile kšratš sa-
�altmak için saz çalšp okumasšndan ha-
reketle, Buta verilen â�š�š uyandšrmak 
için de â�š�šn gelip saz çalšp okudu�unu, 
böylece kahramanšn ayšlšp kendisine 
gelmesini amaçladš�šnš, bunun da kadim 
ananeden geldi�ini açšklamaktadšr. Mi-
tolojiden de bilinmektedir ki �aman da 
cin vurmu� atš iyile�tirmek için saz ça-
lšp okumaktaydš. Yazar bu motifin hem 
kahramanlšk hem de muhabbet destan-
laršnda görülebildi�ini belirtmektedir.

Yazar, •na�šllarda/masallarda sa-
de mitolojik tasavvurlardan ziyade mi-
tolojik içerikli tasavvurlara kadar giden 
geli�im sürecinde amaç ve maksat inki-
�afšnš görmek mümkündürŽ demektedir. 
Mitlerin bilhassa kozmogonik mitlerin 
efsanelerle münasebetinin güncel prob-
lemlerden birisi oldu�u üzerinde dur-
maktadšr.  Monografilerde mitolojik mal-
zeme tespitinde efsanelerde bu i�lemin 
yapšlmasšnšn na�šllardan kolay oldu�u-
nu belirttikten sonra monografilerin bu 
bakšmdan zenginli�i üzerinde durmakta 
ve Hšzšr örne�ini vermektedir. Hšzšr ko-
nulu bir efsanede; medeni kahramanla-
ršn, hami ruhlar, gayri adi varlšklaršn, 
cinler, dönergeler, hal anasš/al anasš ve 
benzerlerinin ara�tšrmanšn merkezinde-
dir, demektedir.

Eserde, Kaotik tefekkürün mitolo-
jik �uurun ilk formasš oldu�u görü�ü dile 
getirilmekte, kaos tanšmlanšrken, muay-
yen karma�šklšk içinde formala�an �ey-
lerin maddi esasšdšr, iptidai insan için 
gizli halde mevcut olan bir ba�langšçtšr, 
denilmektedir. Don de�i�me de insan 
don de�i�tirmeyi özünün ongununa, to-
temine olan yakšnlš�šnš açšklamak niye-
tiyle kullandš�š belirtilmektedir. Yazar 
bütün Türk halklaršnda kurdun totem 

mi yoksa yaratšcš demiurg mu olmasš 
konusunda farklš görü�ler getirildi�ini 
belirtip tespitleri tartš�maktadšr. Çalš�-
mada, kurt-köpek münasebetleri Mšsšr 
ve Yunan mitolojileri ile de kar�šla�tš-
ršlmaktadšr. Ancak �t Barak konusunda 
verilen geni� bilgi Anadolu Barak A�ireti 
konusunda çalš�ma yapacaklar için fev-
kalade zengindir. Yazar bütün hayvan-
laršn dilini bilen Tuman Han•šn kurtla 
ilgili efsanesini de eserine almaktadšr. 
Eserde ünlü Benek ile kurdun hikâyesi 
de yer almaktadšr.

 Yazaršn tespitini yapšp tahlil et-
ti�i birçok efsane, Azerbaycan ve Anadolu 
kültür co�rafyalaršnda tamamen aynšlšk 
göstermektedir. Kekli�in aya�šnšn kšnalš 
olu�u, kšnalš keklik konusu, yšlanšn kšza 
dönmesi, kšzlara â�šk olmasš, marallaršn 
sütünün sa�šlmasš, marala dönü�erek 
göle girip beyin o�lundan kurtulan kšz, 
Fatma Ana•nšn Umay•la bütünle�mesi, 
Fatma Ana•nšn Tara�š gibi Fatma Ana 
kültünün olu�masš, u�uruna inanšlan 
kšrmšzš bir böcek için Fatma bacš denil-
mesi, birçok efsanenin varlš�š A� Fatma 
ve Kara Fatma kavramlaršnšn mistik 
de�erlere sahip olmalarš, (Müjgan Üçer, 
•Anadolu Folklorunda Fadime AnaŽ 
Türk Folkloru Ara�tšrmalarš , 1981/1, 
Ankara 1981, sf.113…121) süpürge etra-
fšnda geli�mi� olan inançlar bunlardan 
birkaçšdšr. (Ya�ar Kalafat, •Antalya ve 
Yöresi Örnekleri �le Türk Kültür Co�-
rafyasšnda Süpürge �nancšŽ , 20. Yüzyšl-
da Antalya Sempozyumu , 22…24 Kasšm 
2007, Antalya) Çalš�mada yer alan od 
kültü, su kültü, da� kültü, a�aç kültü 
konusunda da son derece benzerlikler 
gözlenebilmektedir. Bunlardan öküz ba-
�šnšn bostanlarda korkuluk olarak kul-
lanšlmasšna dair olan hikâyede yazaršn, 
öküzün de kurt gibi gök ehli oldu�u, gök-
ten indi�i tespiti dikkat çekicidir. 

Mitolojik dönemin kara ve ak iyele-
rine dair bilgi verilirken ya da bu konuya 
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š�šk tutabilecek açšklamalar yapšlšrken 
de deyinmelerde bulunulmaktadšr. Bir 
yandan hayalde huri-melekleri, perileri 
hayšrhahlš�šn temsilcisi gibi objele�tirir-
ken di�er taraftan div/dev, tepegöz, cin, 
�eytan ve ba�kalaršnš ise �er kuvvelerin 
sembolü gibi yansštšlmaktadšr. 

Çalš�mada, mitolojinin safhalaršn-
dan animizm, totemizm, antropomorfizm 
ve feti�izmin halk arasšnda ya�amakta 
olan örnekleri üzerinde durulmaktadšr. 
Mesela suyun iyesi için verilen kurban-
lardan söz edilmektedir ki Türk kültürlü 
halklarda bilhassa yeni gün bayramšn-
da suya, suyun ruhuna saçš yapšldš�šnš 
biliyoruz. Feti�izmde cansšz cisimlerin 
fevkalade kuvvet içerdi�ine inanšlšyordu 
ki Türk kültürlü halklar arasšndaki kut-
sal kayalar bu anlamda hatšrlanabilir. 
Yazar •öz fonksiyonlaršna göre bu ruh-
larš hayšrhah ve bedhah ruhlara bölmek 
olarŽ demektedir.

Yazaršn alšntšlar yaparak yazšsšn-
da yer vermi� oldu�u od/ate� ruhu, ocak 
ruhu ile çok kere birliktelik arz eder. Ya-


