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Özet : Çalmamzda, Saha (Yakut) larn millî destan olan Er-Sootox destannn uzun
metninin olay kurgusu, kahramanlar, kahramanlarn birbirleriyle ilikileri, bu kahramanlarn
iyi ve kötü ruhlarla olan balantlar ele alnm ve metinden örnekler verilmitir.
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THE PLOT OF ER-SOOTOX EPIC
Summary : In our study, plot, protagonists and their relations with each other, the relations
of these protagonists with good and bad souls in the long text of Er – Sootox epic which is
the national epic of Sakha (Yakut) have been mentioned and the examples have been given.
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Saha (Yakut) destanlarnn en önemlisi kendilerinin atalar olarak kabul ettikleri ErSootox ile ilgili olan destanlardr.Bu destan üzerinde farkl yllarda yeniden ina çalmalar
yaplmtr.Biz, 1996 tarihinde Novosibirsk’te baslan ve birbiriyle balantl 3 soyun
hikâyesini anlatan V.O.Karataeva’nn uzun nerini esas olarak aldk.Bu metin aslnda 6377
msradan olumaktadr .Tekrarlar ve nesir ksm ilave edildiinde msra says 6753’e
ulamaktadr.Biz, bu metindeki konu balantlarn msralar boyunca verdik ve yeri geldikçe
bu balantlar metinden örneklerle destekledik.
1-50 = Yeryüzünün yaratlmas ve zaman kavram
50-260 = Yeryüzündeki güzelliklerin tasviri
260-423 = 260. msradan itibaren Sir Sabya Baay Toyon ve Sabya Baay Xotun’un
adlar geçmektedir.Bunlar, 2 yal ihtiyardr ve ömürlerinin sonunda dualar kabul edilerek bir
erkek çocuk sahibi olurlar; fakat, bu erkek çocuk doar domaz kaybolur.htiyarlar, buna
üzgün ve aknken gökten Ay Cargl Udaan gelerek çocuklarnn gökyüzüne kaldrldn
ve adnn da tanrlar tarafndan Er- Sootox konduunu söyler.
423-618 = htiyarlarn hayat bu ekilde devam ederken bir gün karlarna korkunç
görüntülü Taas Cantaar Dara Buuray çkar ve oullarnn kendilerini (abaah neslini) yok
etmek üzere tanrlar tarafndan bir bahadr gibi yetitirildiini söyler ve gider.Yllar sonra ErSootox, heybetli ve kuvvetli bir genç olarak gelir ve anne babasn saygyla selamlar.
618-1263 = bu msralarda Er- Sootox ve Taas Cantaar Dara Buuray’n
mücadeleleri anlatlr.Bu ksmda Er- Sootox’un dünyann koruyucusu olarak kabul edilen
Aan Alaxsn Xotun’dan hayr duas almas önemlidir. Er- Sootox Taas Cantaar Dara
Buuray’n peinden yer altna yani kötü ruhlarn dünyasna iner .Bu karanlk dünyann tasviri
ürkütücüdür.Abaahlar ise , genelde tek gözlü ve ateten yaratklardr. Er- Sootox , bu
dünyann bekçiliini yapan Xarabl Abaah Uola ile uzun müddet dövütükten sonra onu
yener ve ondan Taas Cantaar Dara Buuray’n yaad yeri örenir.
1265-1693 = Er- Sootox ve Taas Cantaar Dara Buuray’n yaad yere gider . Taas
Cantaar Dara Buuray uyurken tam onu öldürecekken, Taas Cantaar Dara Buuray uyanr ve
ona ksmeti olan Tunalkaan Kuo’yu yeryüzünden kaçrp getirdiini , onu öldürmezse
ksmetini alp götürebileceini söyler.Bunun üzerine Er- Sootox Taas Cantaar Dara
Buuray’ öldürmeyip ksmetini alr ve yeryüzüne döner. Er- Sootox ailesiyle mutlu bir
ekilde yaarken zrhsz olarak avland bir gün gökten yldrm düerek ölür. Ei,
Tunalkaan Kuo da ben size Kömüs Krktay adl bir olan çocuu brakyorum diye göün

içine girerek kaybolur. Er- Sootox’un anne ve babas Tunalkaan Kuo’nun yatana
baktklarnda bir çocuk bulurlar.
1693-2399 = Bu çocuk çok hzl bir ekilde büyüyüp geliirken bir gün ortadan
kaybolur.Ninesi ve dedesi onu üzgün ve akn bir ekilde ararlarken gökten kuu eklinde
Ay Cargl Udaan gelerek tpk babas gibi torunlarnn da gökyüzüne kaldrldn
söyler.Bir müddet sonra Kömüs Krktay yeryüzüne döner ve babas gibi Taas Cantaar Dara
Buuray’n peinden yer altna yani kötü ruhlarn dünyasna iner.Meerse annesini Taas
Cantaar Dara Buuray kaçrmm, onu yener ve annesini kurtararak yeryüzüne döner.
2400-2732 = Kömüs Krktay , daha sonra babasnn mezarna giderek Aan Alaxsn
Xotun’dan ald ölümsüzlük suyunu onun baldrlarna döker ve böylece Er- Sootox
canlanr. Bunun üzerine toy düzenlerler. Kömüs Krktay , babasnn ölümüne sebep olan
abaah olu Buur Kudustay’  bulup intikam almak üzere tekrar aa dünyaya iner ve onu
bularak öldürür.
2733-2940 = Kömüs Krktay , yeryüzüne döndükten sonra gökten tanrnn
habercisi olarak Uot Duguy Buxatr iner ve ona Ayna Xotun ve Arxaanal Toyon’un kzlar
Temelikeen Kuo’nun ksmeti olarak tayn edildiini söylerek gider.Bunun üzerine Kömüs
Krktay, Temelikeen Kuo’yu aramak üzere yola çkar. Temelikeen Kuo’yu bularak onunla
evlenir ve ülkesine geri döner.
2940-3870 = Kömüs Krktay ve Er- Sootox aileleriyle huzur içinde yaarlarken
bir gün kuvvetli bir frtna çkar ve Er- Sootox’un ei Tunalkaan Kuo’yu yatandan
havalandrarak göe kaldrr.Bunun üzerine Er- Sootox, eini aramak üzere tekrar yer altna
iner.Burada aylarn (yaratclarn) da yaadn görüp arr.Burada eini bularak onunla
seviir.Fakat, sabah uyandnda etlerinin lime lime olup vücudunun yarsnn yok olduunu
görür.Anlar ki, abaahlar klk deitirip onu kandrmlar ve sevitii de abaahlarn ba Uot
Çolboday imi ve kendisinden hamile kalm. Er- Sootox, kutsal suyu vücuduna sürerek
iyileir ve Uot Çolboday ile dövümeye balar.Bunlar dövüürlerken Uot Çolboday, aabeyi
Uot Urbalcn’n karsn kaçrdn, kendisi gibi bir hamile kadnla dövüeceine gidip
karsn kurtarmasn söyler. Er- Sootox da Uot Çolboday’ brakp abisini arar ve bulur. ErSootox ve Uot Urbalcn’n dövüleri o kadar uzun sürer ki, yeryüzünün Kuzeyinde de
devam eder.Bunlar dövüürken Uot Çolboday gelerek Er- Sootoxdan hamile kaldn ve
dövüü brakmalarn söyler.Fakat, Er- Sootox ve Uot Urbalcn dövüü brakmazlar.Bunun
üzerine Uot Çolboday, Er- Sootox’a yardm eder ve aabeyi yenilir. Er- Sootox da eini
kurtararak ülkesine geri döner.
3870-4324 = Er- Sootox ülkesine geri döndüünde evinin ve yurdunun viran
olduunu, gelininin ve olunun ortadan kaybolduunu görür.Sonradan anlar ki, gelinini
abaah Töböt Tuuray kaçrm olu da onu kurtarmak için peinden gitmi. Er- Sootox,
onlarn peinden gidecekken birden karsna insan m eytan m olduu belli olmayan bir
yaratk çkarak Uot Çolboday’dan olan olu olduunu ve adnn da Xaraclaan Bergen
olduunu söyler.Er-Sootox, büyük olunu kurtarmak için ondan yardm ister. Xaraclaan
Bergen, yer altna inerek Töböt Tuuray’ öldürür aabeyini ve eini kurtararak yeryüzüne
dönerler.
4324-4684 = Ailece mutlu bir ekilde yaarlarken bir gün gökten üç turna gelerek
Xaraclaan Bergen’e göe tanrlarn yanna çarldn söylerler. Xaraclaan Bergen, göe
çkarak orada Ürüng Ay Toyonla görüür. Ürüng Ay Toyon, ona Ay Darxan Toyon ve
Ay Saradman Xotun’un kzlar Ks Saradman Kuo’nun e olarak tayin edildiini söyler.
Xaraclaan Bergen, yeryüzüne dönerek kutsal kayn aac görünülü ana dünyann sahibi Aan
Alaxsn Xotun’dan dua alr.
4685-5134 = Aan Alaxsn Xotun’un yanndan ayrlrken ak bal kara atndan
ksmetinin Taas Kudustay tarafndan yer altna kaçrldn örenir ve yer altna eini

bulmaya gider.Burada önce Kskydaana Kuo denilen abaah kz ile dövüür ve ondan
ksmetinin yerini örenerek oraya doru yola çkar.
5135-5785 = Xaraclaan Bergen, Taas Kudustay’ ararken karsna annesi Uot
Çolboday çkar ve Taas Kudustay’ hiçbir Saxa’nn yenemeyeceini, çünkü onun kalbinin bir
dan dibinde olduunu söyler. Fakat, Xaraclaan Bergen annesine inanmaz ve yoluna devam
ederek sonunda Taas Kudustay’ bulur. Xaraclaan Bergen ve Taas Kudustay uzun yllar
boyu dövüürler ama yeniemezler. Kavga sürerken Xaraclaan Bergen, Taas Kudustay’n
bir anlk gafletinden faydalanarak onun ban keser fakat, Taas Kudustay kesilen ban
yerden alarak yerine koyar ve dövümeye kald yerden devam eder.Bu ikisi uzun
mücadelelerinin sonunda yeniemeyeceklerini anlayp üç yl dövümemek üzere anlap ant
içerek ayrlrlar.
5785-6028 = Xaraclaan Bergen, Taas Kudustay’n kalbini bulmak için annesinden
yardm ister.Annesinden yardm umamaynca aylardan yardm istemek üzere uzun bir yola
çkar ve Aan Alaxsn Xotun’dan yardm ister. Aan Alaxsn Xotun, ona kendisinin deil, ancak
Uot Kudustay adl bir kadn amann yardm edebileceini söyler.
6029-6377 = Xaraclaan Bergen, Uot Kudustay’ bulur ama ondan da bir bilgi
alamaz.Yoluna böylece devam ederken karsna deniz ruhu Oydom Suorun çkar. Xaraclaan
Bergen, ona gereken saygy gösterince Oydom Suorun azndan bir ylan çkaracan, bu
ylan alp Taas Kudustay’n yaad daa götürürse bu ylann Taas Kudustay’n kalbini
bulacan söyler.Dedii gibi de olur. Xaraclaan Bergen, Taas Kudustay’n kalbini Oydom
Suorun’a hediye olarak verir. Xaraclaan Bergen, Taas Kudustayla yapt antlama
gereince üç yl dolunca onunla dövüür ve onu öldürüp eini kurtarr.Sonra einin yurduna
giderek einin anne ve babas Ay Darxan Toyon ve Ay Saradman Xotun’un dualarn
alarak babas Er-Sootox’un yurduna geri döner.Burada toy düzenlerler.Bundan sonra ErSootox ve ailesi mutlu ve huzurlu bir ekilde yaarlar.
Destann ana metni 6377. msrada sona ermektedir. Bundan sonraki nesir ksm
destan anlatcsnn âdet olduu üzere kendisi ve oloñxo ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir.
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