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Özet: Kazak halk�n�n geleneksel dünya görü�ü ile söz sanat�n�n kay-
na�� diyebilece�imiz mitler; dünyan�n yarat�l���, nelerin, nas�l, nereden 
meydana ç�kt���, sebebi ve safhalar�, etraf�m�z� ku�atan çevrenin s�rlar� 
ve özellikleri hakk�nda söylenen, insano�lunun ilkel dü�üncesinin so-
nucu meydana gelen ola�anüstü anlatmalar, belki de inan��lar, anla-
y��lar. En eski mitlerin aras�nda gökyüzü cisimleri - güne�, ay, y�ld�z ve 
gezegenler hakk�nda söylenilen mitleri gösterebiliriz. Bu türdeki mitle-
rin ba�l�ca farkl�l�klar�n� ve çok eski olu�lar�n�, gökyüzü cisimlerinin bir 
zamanlar insan olarak dü�ünülmesi ve onlar�n birtak�m sebeplerden 
(bazen de sebepsiz olarak) aya, güne�e, y�ld�zlara dönü�mü� olmas� 
�eklindeki inan��lardan anlamak mümkündür. Kazak mitlerinin ara-
s�nda gökyüzü ile yerin, güne� ile ay�n, y�ld�zlar ile gezegenlerin nas�l 
meydana geldi�i, bunlar� kimlerin yaratt��� ile ilgili olanlar oldukça az-
d�r. Bunun sebebi, �üphe yok ki �slam dininin etkisindendir. Her �eyi 
yaratan sadece Allah oldu�undan; ona ortak ko�ma olas�l��� oldukça 
k�s�tl� hâle gelmi�tir. Halk�n gökyüzü cisimleriyle ku�at�lm�� çevreleri 
hakk�nda anlat�lan mitlerinden, onlar�n yak�ndan tan�d�klar�, iç içe ya-
�ad�klar� hayat tarzlar� ve geleneklerinin görüntüsünü görebilece�imiz 
muhakkakt�r. Kazak mitlerinin, Grek, Çin, M�s�r mitolojileri gibi belli bir 
sisteme ve edebî bütünlü�e sahip olan, kölelik rejimindeki yönetici ve 
yönetilen ili�kilerini de içine alan di�er mitler gibi i�lenmedi�i ortaya 
ç�kmaktad�r. Eski Türk boylar�n�n kölelik rejimini tecrübe etmemeleri 
buna sebep olarak gösterilebilir. 
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�nsanlar, etraf�n� ku�atan tabiat hakk�nda dü�ünmeyi, dü�üncenin ve dilin 
kal�pla�mas�yla birlikte geli�tirmi�tir. Dü�ünme tarihi, sadece binlerce y�ll�k 
tarih süreci ile ölçülemez; bununla birlikte kendine has özellikleriyle de fark-
l�la��p, türlü türlü safhalar halinde ortaya ç�kmaktad�r. Bu yüzden dünyada 
tart��mas� en bol sorular yuma�� böyle bir dü�üncenin ve bu dü�üncenin bire 
bir aç�k görüntüsü olarak kabul edilen mitlerin tabiat�yla ilgilidir. Bu sorular�n 
önemi, sadece mitin ne olup olmad���n� belirlemek de�il; daha ziyade arkaik 
kültür insan�n�n “duygular� ile ruhanî dünyas�, dü�ünme derecesi, alg�lama 
ve anlay��lar� nas�l meydana geldi” gibi sorulara cevap aramak ile ili�kilidir.

Kazak halk�n�n eski tarihi de bu sorular�n içinde yer almal�d�r. Çünkü atala-
r�m�z�n geçmi� devriyle duygu ve dü�üncelerinin aynas� durumunda olan 
mitler ve mitik efsaneler sözlü miraslar�n�n içinde oldukça büyük bir yer kap-
lamaktad�r. Onlar Kazaklar�n türkü-ezgileri, �iir-j�rlar�, efsaneleri gibi as�rlar 
boyunca ruhanî az�k olmakla beraber bozk�r hayat�n�n gereksinim ve zevkle-
rine göre de�i�iklikler gösterip durmu�tur. Bu yüzden mitler belli bir devrin, 
dünya görü�ünün geçmi� döneminin neticesi olmakla beraber tarihî- ruhanî 
miras olarak birçok neslin dü�üncesine yerle�mi�; böylece meydana ç�kma, 
geli�me, ba�kala�ma ve baz� durumlarda ise unutulma gibi olaylar� ba��ndan 
geçirmi�tir. Hâlihaz�rda elimizdeki mitler ile mitik efsaneler bu zengin miras�n 
sadece bir bölümüdür. Toplanamayan� var, unutulan� var, ba�ka türlere 
dönü�eni var; nihayetinde mit zaman�na denk olan klasik örneklerden pek 
ço�u bizim devrimize sözlü olarak ula�amam��t�r. Buna ra�men bize kadar 
ula�an mitler ile mitik anlatmalar�n uzunlu�una ve mazmununa bakarak 
onlar�n tipolojik özellikleri hakk�nda baz� genellemeler yapabiliriz. 

Yeryüzündeki halklar�n mitleri ilmî ara�t�rmalar�n konusu olmaya ve tarihî – 
kar��la�t�rmal� aç�dan de�erlendirilmeye ba�layal�, onlar�n da türlü türlü top-
lumsal-sosyal safhalar�n�n, tarihî tabakalar�n�n, türlerinin, konular� ve muhte-
valar�n�n oldu�u saptanm��t�r. Bu görü�ler aras�ndan halk taraf�ndan benim-
senmi� olanlara dayanarak Kazak mitlerinin baz� özelliklerini, ortaya ç�k�� 
süreçlerini belirlemeye çal��mak; halk�m�z�n ruhanî miras� hakk�nda bilgi 
sahibi olmam�za yard�mc� olacakt�r.
Kar��la�t�rmal� ara�t�rmalar�n sonuçlar�na bakt���m�zda basit ve en eski mitler 
aras�nda gökyüzü cisimleri - güne�, ay, y�ld�z ve gezegenler hakk�nda söyle-
nilen mitleri gösterebiliriz. Bunlar�n halk�n aras�na geni� ölçüde yay�lmas� ve 
mit olarak adland�r�lan bu anlat�m türü içinde ald��� yerin önemi �undan 
kaynaklanmaktad�r: Güne� (solar mitleri), Ay (lunar mitleri), Y�ld�z (astro 
mitleri ) hakk�nda yukar�da da belirtti�imiz gibi çe�it çe�it ilmî terimler kal�p-
la�m��t�r. Bir bu kadar da bunlar hakk�nda hatal� iddialar ortaya at�lm��t�r. 
Bu tür mitlerin farkl�l�klar�n� ve çok eski olu�lar�n�, gökyüzü cisimlerinin bir 
zamanlar insan olarak dü�ünülmesi ve onlar�n birtak�m sebeplerden (bazen 
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de sebepsiz olarak) aya, güne�e, y�ld�zlara dönü�mü� olmas� �eklindeki ina-
n��lardan anlamak mümkündür. Baz� mitlerde onlar günümüze kadar hâlâ 
insan olarak anlat�la gelmi�tir. Kazak mitlerinde insanlar�n ne sebeple aya, 
güne�e ve y�ld�za dönü�tü�ü hakk�nda bir bilgi yoktur; ama onlar�n hâlâ 
insanlar�n görevlerini yapmaya devam ettikleri aç�k olarak ifade edilmekte-
dir. Mesela; Jetikarak��3 (yedi y�ld�z- yedi harami) Arkan y�ld�zlar� vas�tas�yla 
Temirkaz�k’a ba�l� olan Akbozat ile Kökbozat’� yakalamak için her gece ara 
vermeden atlar�yla uzaktan dola��p pusu kurar. Tan ���klar�yla beraber h�r-
s�zlar da saklanm�� olmaktad�rlar. Kuzey kutbuna yak�n bir yere yerle�mi� 
oldu�undan Demir Kaz�k sanki her zaman ayn� yerde duruyormu� gibi görü-
nür; bununla beraber di�er y�ld�zlar dünyan�n dönü�üne ba�l� olarak devam-
l� hareket halindeymi� gibi görünürler. Akbozat ile Kökbozat y�ld�zlar� Demir-
kaz�k’�n etraf�nda ve ona yak�n olarak dola��rlar. Jeti Karak��’n�n ise uza��n-
dan geçerler. Y�ld�zlar�n mitlerde anlat�lan bu tür hareketlerine bakarak bahsi 
geçen mitleri yaratan atalar�m�z�n onlar� insan olarak dü�ündükleri aç�kça 
ortaya ç�kmaktad�r. 
Ay ile güne�i ikiz olan birer güzel k�z; ablal� karde�li iki k�z karde�, k�z ile 
erkek iki karde� olarak tasvir eden mitlerin önemi; “onlar bir zamanlar insan-
d�” �eklindeki inanc� aç�kça ortaya koymas�ndan kaynaklanmaktad�r. Güne� 
���klar�n�n keskinli�ini, onun inatç� ve kaba olu�uyla; ay �����n�n halsizli�ini, 
keskin olmay���n� ise onun yumu�ak karakterli olmas�yla ili�kilendirip anlat-
mak da onlar�n insan olarak alg�land�klar�n� ispat etmektedir. Anlat�lan bir 
mite göre; Ay ile Güne� çok güzel olan iki k�zm��. Birbirlerinin güzelliklerini 
k�skand�klar�ndan güne� bir gün ay�n yüzünü t�rnaklam��. Bu yüzden ay�n 
yüzünde lekeler olu�mu�. Önceleri hiç birbirlerinden ayr�lmayan bu iki güzel 
k�z, bu olaydan sonra hiç bir araya gelmemi�ler. Bir ba�ka mit ise �öyledir: 
K�z�n üvey annesi k�z� bir gece su almas� için kovayla göle göndermi� (�na-
n��lara göre gece su almaya gidilmezmi�). K�z göle vard���nda yak���kl� bir 
delikanl� görmü� ve ona a��k olmu�. Me�er o görünen, ay�n su üzerine dü�en 
aksiymi�. K�z Ay’a yalvar�p kendisini de götürmesini istemi�. Ayla evlenip 
gökyüzüne ç�km��. Elinde kova tutan k�z görüntüsünü ay yüzeyinde görmek 
de bu vakitten sonra mümkün olmu�. Bu mitlerin hepsinde de gökyüzü ci-
simlerinin insan olarak alg�land�klar� a�ikard�r. 
Genel olarak dünyan�n; onun içinde gökyüzü ve yeryüzü cisimlerinin yarat�-
l��lar� ile ilgili anlat�lan mitler, mitik dü�üncenin bir sonraki merhâlesi olarak 
bilim alemince kabul edilmektedir. Kültürel bak�mdan geri olan toplumlarda 
dünyan�n yarat�l��� ile ilgili olan mitlere pek fazla rastlan�lmaz; hatta hemen 
hemen hiç görülmez demek de mümkündür. Kozmogonik mitler olarak ad-
land�r�lan bu tür anlatmalar�n kökleri, bizi ku�atan âlemin ne zaman, nas�l ve 
kim taraf�ndan yarat�ld��� gibi sorulara cevap aranmas�na kadar gitmektedir. 
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Kültürel bak�mdan geri kalm�� toplumlarda ise, bu türden sorulara verilmi� 
cevaplara rastlan�lmamaktad�r. Kazak mitlerinin aras�nda gökyüzü ile yerin, 
güne� ile ay�n, y�ld�zlar ile gezegenlerin nas�l meydana geldi�i, bunlar� kimle-
rin yaratt��� ile ilgili mitler oldukça azd�r. Bunun sebebi, �üphe yok ki �slam 
dininin etkisindendir. Her �eyi yaratan sadece Allah oldu�undan ona ortak 
ko�ma olas�l��� oldukça k�s�tl� hâle gelmi�tir. Bunun ba�ka bir sebebi ise; 
Kazak mitlerinin günümüze kadar ilgi çekici bir türe dönü�memi� olmas� ve 
bu yüzden unutulmas�d�r. Buna ra�men, yumurta gibi bir dünyay� boynuzla-
r�nda ta��yan Kök Öküz’ün, boynuzlar�ndan birinden di�erine dünyay� ak-
tarmas� sonucunda depremler olu�ur; bütün dünya taraf�ndan bilinen bir 
ba�ka mitte ise, Nuh’un gemisinin karaya oturdu�u yerde hayat yeniden 
ba�lar; hem gökyüzünün sahibi hem de yarat�c�s� olan Tanr�, yer – ana, baz� 
Türk boylar�n�n mitlerinde yerin sahibi olarak kad�n tanr� Umay’�n gösteril-
mesi (belki de eski inan��lara göre Tanr� ve Umay kar� koca olarak dü�ünü-
lüyordu) gö�ü erkek, yeri di�i olarak dü�ünmek vb. dü�ünceler dünya yü-
zünde bir çok halk�n inan���nda mevcuttur. “Yeryüzündeki da� ve ta�lar, 
nehir ve göller bir zamanlar ya�ayan alplar�n (Edil, Jay�k, Tolagay vb.) i� ve 
hareketlerinin sonucunda (z�plad�klar�nda, hayk�rd�klar�nda, yat�p uykuya 
dald�klar�nda vb.) meydana gelmi�tir” �eklindeki dü�üncelerin köklerinde 
yatan gerçekler; kimler, nas�l yaratt� gibi sorularla ilgilidir. Burada eski mitik 
yarat�c� Kudaylar ile ilk mitik (ilkleri yaratanlar, kültür kahramanlar�) kahra-
manlar�n fonksiyonlar� aras�na bir s�n�r konulmad���n� fark edebiliriz. 

Kazak mitlerinin en eski türlerinden birisi de hayvan ve bitkilerin nas�l mey-
dana geldikleri hakk�nda anlat�lanlar�d�r. Bunlar�n önemi insanlarla da ili�kili 
olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. Özellikle daha önceleri ya�ayan insanlar�n 
hayvanlara, böceklere, ku�lara veyahut da onlar�n insanlara dönü�mesi ile 
ilgili olarak anlat�lan mitler sadece onlar�n kendine göre alelâde olu�lar� ile 
de�il; mant�ksal-yap�sal sistemlerinin s�n�rs�z olu�lar�yla da farkl�l�k arz eder-
ler. �nsan ile hayvanlar�n, insan ile tabiat olaylar�n�n, genel olarak ifade ede-
cek olursak canl� ile cans�zlar�n aras�na ifade etmeye de�meyecek kadar bile 
s�n�r koymayan, akla-mant��a s��mayan eski bir dü�üncenin sonucunda 
meydana gelen bu de�i�ikliklerin, inan��lar�n kökeninde kendisinin, hatta 
ba�kalar�n�n bile s�rlar�n� bilemedi�i, anlayamad��� bir dönem yatmaktad�r. 
Bu gibi inan��lar�n aç�k bir görünü�ü, ilk atalar�n�n ortaya ç�k��lar�n� hay-
vanlara dayand�ran totemistik inan��lard�r. Geçmi�teki totemistik inan���n bu 
�ekildeki bir örne�i olarak Kazaklar�n Akkask�r (Ak Kurt) masal�n� gösterebili-
riz. Bu masalda; insan ile kurdun evlenmesi, kurdun insana, ard�ndan verilen 
vadenin bozulmas� sonucunda tekrar kurda dönü�mesi; genel bir ifadeyle, 
kurtlar âleminin insan âlemi ile ayn� kategoride dü�ünülüp alg�lanmas� gibi 
mitik dü�ünceler yer alm��t�r. Belki de bu anlatman�n daha önceleri masal 
olarak de�il de sistemli bir hâle gelmi� mit olarak anlat�lm�� olma ihtimali de 
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vard�r. Eski Türklerin kutsal toteminin kurt oldu�u herkesçe malûmdur. Mitik 
dü�üncenin ilk zamanlar�nda ortaya ç�kan insanlar�n hayvanlara veya ba�ka 
yarat�klara dönü�mesinin sebepleri anlat�lmam��t�r. Daha sonra bu dönü�ü-
mün lanet okumaktan, vadeyi yerine getirmemekten, yorulmaktan, cezalan-
d�rmaktan meydana geldi�i yönünde aç�klamalar yap�lm�� ve bu mitik dü-
�ünce sahas�nda yeni bir dönemin ba�lang�c� olmu�tur. “Kazak topraklar�n-
daki yer ve sular, nehir ve göller, da� ve ta�larla ilgili söylenen mitik ve 
toponomik anlatmalar�n ço�unun bu �ekilde bir de�i�im sonucunda mey-
dana geldi�i yönünde fikirler oldukça yayg�nla�t�” (Kaskabasov 1984: 68-
70). Bu de�i�ime, dünya halklar�n�n mitlerinde de oldukça s�k rastlan�r.
�nsanlar�n kendilerini, çevrelerinden soyutlayamamalar�, kopamamalar� veya 
bir ba�ka �ekilde ifade edecek olursak; nesnel ile öznel, somut ile soyut, tekil 
ve ço�ul, söz ile i�aret, zaman ve mekan vb. gibi kavramlar�n aç�k ve net 
olarak tasnif edilmemesinden dolay� s�n�rlar�n belirlenememesi ve esasen 
sadece cisimler ile olaylar�n d�� görünü�lerine bakarak bir tak�m tezlerin ileri 
sürülmesi, mitik dü�ünce sisteminin ba�l�ca özelli�idir. 

“Esas�nda tekrarlanan, sadece, bir tak�m benzerlikler dikkate al�n�p 
cisimler ile olaylar bir bütün halinde birle�tirilmektedir. Farkl�l�klar çok 
olsa da benzerlikleri denkle�tirerek inceleme yapmak mit için çok 
önemli bir �artt�r. Böylece somut, elle tutulabilen bir cisim, kendisinin 
belirgin özellikleri ile birlikte yeni bir cismin sembolüne dönü�ür; so-
nuçta onlar birbirlerine kolayca dönü�ebilirler. Sembollerin bu �ekilde 
dönü�türücülük niteli�i; bir cismin özelli�i ile biçimini, ikinci cismin 
farkl�l��� vas�tas�yla anlamaya, ortaya koymaya yard�mc� olacakt�r” 
(Tokarev vd. 1994).

Mitlerde, “cisimlerin meydana geli�ini aç�klamak demek onlar�n özelliklerini 
aç�klamak, ortaya koymak” veya tam aksine “onlar�n farkl�l�klar�n�; kendileri 
yapan özellikleri ortaya koymak” �eklinde anla��labilir (Tokarev vd. 1994: 
13). Öyleyse, her halk�n gökyüzü cisimleriyle ku�at�lm�� çevreleri hakk�nda 
anlat�lan mitlerinden, onlar�n yak�ndan tan�d�klar�, iç içe ya�ad�klar� hayat 
tarzlar� ve geleneklerinin tasvirini, görüntüsünü görebilece�imizi söylemek 
yanl�� olmayacakt�r. Bu aç�dan bak�ld���nda Kazaklar aras�nda bilinen mit-
lerde göçebe hayat gelene�i üzerine oturtulmu� görüntülerin de dünyaya, 
gökyüzü cisimlerinin nitelikleri ile hareketlerine ait tasavvurlar�n içinde yer 
almas� normaldir.  

- Göçüp konan halk: Devaml� hareket halinde olan gökyüzü cisimleri 

- Dört tülik mal� (koyun, deve, at, s���r) h�rs�zlardan, e�k�yalardan korumak: 
Jetikarak��, Akbozat, Kökbozat, Arkan y�ld�zlar� 
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- Y�l�n her mevsiminde farkl� farkl� ortaya ç�kan av hayvanlar�yla di�er hay-
vanlar: Ü� Arkar, Kambar, Ürker vb.y�ld�zlar� 

- Birbirine ba�lan�p da sa��lmay� bekleyen koyunlar (kosaktap savgan koy-
lar): Kempirkosak (Gökku�a��) 

- Geceleri yola ç�kan çobanlara yönlerini ve zaman� gösteren çizelge: 
Temirkaz�k, �olpan, Esekk�rgan, Sümbile, Kus Jol� 

- Hava durumunun, mevsimin mallara uygun olup olmad���n�n tahmini: 
Ay�n nas�l do�du�u, güne�in bat���, y�ld�zlar�n görünü�leri vb.) 

��te bunlar�n hepsi göçebe hayat�n�n mitik dü�üncelerle birle�melerinin, iç içe 
girmelerinin görüntüleridir. Bütün bunlardan yola ç�karak Kazak mitlerinin 
mant�ksal kurulu�u ile yarat�l�� sistemi di�er milletlerinki ile ayn�d�r, denilebi-
lir. Kendine has özelli�i olarak da mitik sembol ve kavramlara kendi hayatla-
r�n�n görüntülerini yüklemelerini gösterebiliriz.  

Kazak mitlerinin ba�ka bir bölümü insanlar ve onlar�n yarat�l���yla ilgili anla-
t�lan antropolojik mitlerdir. Bunlar toplumsal dü�üncenin ne kadar ileri gide-
bilece�inin kan�t�d�r. Çünkü, insan�n kendisinin, nereden ve nas�l meydana 
geldi�i hakk�nda dü�ünmesi, mitik dü�üncenin karma��k olmaya ba�lad��� 
döneme rastlar. �nsan ömrünün türlü safhalar�nda çe�itli hayvanlara benze-
dikleri veya onlar� Tanr�n�n balç�ktan yaratt��� �eklindeki çe�itli inan��lar, 
birçok halka mal olmu� ortak motiflerdir. Kazak folklorunun tasvir etme usu-
lüne göre yarat�lan (bu usule dayanan) masal, efsane, epik j�r gibi türlerinin 
hepsinde söylenmeye de�ecek kadar özel bir yere sahip olan ola�anüstü 
do�um motifinin de kökeni mitlerden ba�lar. Bu gibi motiflere, mitik devir 
boyunca, ba�lang�çtan itibaren �öyle bir bakacak olursak; insan�n hayvanlar-
dan, balç�ktan, ta�tan, nurdan, ���k kümesinden vb. meydana ç�k���ndan 
ba�lay�p Kuday’�n yaratt���na inan�lan ça�lara kadarki geçen zamanda, ale-
lâde dü�üncelerden ba�lay�p sistemli dü�ünce sistemine kadar birçok safha-
lardan geçti�ini uzun bir geli�me yolunu izledi�ini görürüz. Sonraki zaman-
larda böyle dü�üncelere �slam dininin de etkileri olmu�tur.

Normal olarak insan�n yarat�l��� ve onun hayat� hakk�ndaki mitler, ölüm ve 
ölümden sonraki hayat ve onunla ilgili inançlarla birle�tirilmi�tir. �slam’a 
kadarki Tenirlik dünya görü�ünde, ervaha inanmak ve ölen insanlar�n biz-
lerle beraber öbür dünyada ya�amaya devam etti�i yönündeki inan��lar yer 
alm��t�r. Ölen insanlar�n arkas�ndan verilen büyük, ihti�aml� y�l a�� merasimi 
onu, dönmemek üzere ola�anüstü bir hayata u�urlama gelene�i ile ayn� 
i�levi görmektedir. Böyle bir dü�üncenin kayna�� elbette en eski mitik ina-
n��lard�r. Etraf�m�z� ku�atan dünyay� insan �eklinde alg�lamakla birlikte, ölen 
insanlar�n da onlar�n aras�na kat�laca��; yani kendisinin geldi�i yere tekrar 
dönece�i inanc� eski, sistematik hâle gelmi�, birbirinden hiç bir zaman kop-
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mam�� inançlar�n uzant�lar�d�r. Böylece dünyan�n sonu dedi�imiz “ahir za-
man” inanc�n�; insan�n yarat�l���, ömür sürmesi, ölmesi ve öbür dünyada 
tekrar ömür sürmesi gibi belli bir sistemin, rutin bir tertibi olan takvimin sonu 
olarak de�erlendirmemiz mümkündür.

Eskatolojik (Eschatology) mitler diye adland�rd���m�z bu hikâyeler toplumsal 
dü�üncenin kar��la�t�rmal� olarak seviyesinin yükseldi�i zaman�n, ba�ka bir 
ifadeyle mitik dü�üncenin klasik seviyeye ula�t��� zaman�n ürünleridir. Ahiret 
zaman� henüz gelmemi�, fakat gelmesi de mümkün. Mit mant���na göre 
bütün dünyan�n normal düzeni bozuldu�u zaman ahiret zaman� gelecektir. 
Dünyan�n normal düzeni, herhangi bir soyut kavram de�il, mitte beyan edi-
len bir zamanlardaki Kudaylar�n, alplar�n, demiurglar�n, ilk kahramanlar�n 
yap�p yaratt�klar� düzen ve desturdur. Örne�in yukar�da söylenen Jetikarak��l 
mitindeki Akbozat ile Kökbozat’� yedi h�rs�z her gün ku�at�rlarm��, e�er bu iki 
at� ele geçirirlerse o zaman ahiret zaman� gelirmi�. Bu, ba�tan kal�pla�m��, 
düzene girmi�, mitik zamanlarda yerle�mi� durumlar ile gökyüzü cisimlerinin 
her zamanki al���lm�� düzenlerinden ayr�ld�klar� gün dünya alt – üst olur �ek-
lindeki inan��tan do�mu� olmal�d�r. Mitlerde gelece�in nas�l olaca��, mitik 
zamanlarda yerle�mi� veyahut da kal�pla�m�� durumun bozulup bozulmama-
s�na ba�l�d�r. Daha sonra bu dü�ünce eski dinlere de, evrensel klasik dinlere 
de esas olarak al�nm��t�r. 

Miti mit yapan ba�l�ca özelliklerden birisi; mitik zaman kavram�d�r. Bu zaman 
tekrarlanmayan, çok eski zamanlardaki özel bir zaman veyahut da zaman 
mefhumunun ba��d�r. Mitik zaman ile �imdiki zaman�n fark�; sadece aradan 
çok fazla zaman�n geçmesi de�il, en ba�ta bizi ku�atan çevrede, dünyada 
meydana gelen ilk hareketin yap�ld���, ilk harekete ba�land��� ve önemli 
i�lerin ba�ar�ld��� vakit olarak kabul edilmesidir. Vakti bu �ekilde alg�lamak, 
dinleyiciyi zaman�n d���na çekip ç�kar�r. Üstüne üstlük “özel olay, özel bir 
zamanda meydana gelir” �eklindeki bir anlay��, dinleyicinin mitteki olay�n ne 
kadar tuhaf oldu�una bakmaks�z�n onu gerçek olarak kabul etmesini sa�lar. 
Mitik zaman�n ilk ve bütün �eylerin yarat�l�� zaman� oldu�unu bildirir. Oysa 
bundan sonraki, ya da �imdiki zaman olarak da adland�rabilece�imiz zaman 
o eski zamandaki kal�pla�m�� durumlar�n sonucudur; gelene�i koruman�n ve 
yerine getirmenin zaman�d�r. Çünkü ata –babalar�n düzeni, onlar�n yerle�tir-
di�i gelenek- görenek en inan�l�r, en do�ru yoldur; onlar�n zaman� kutsal 
vakittir.

Mitte gökyüzü cisimlerinin hareketi, da�, nehir, göl ve tabiat olaylar�, insan�n 
kesin, kendisinin bildi�i toplumsal ili�kiler düzeyine indirgenip, onlar�n baz� 
ufak tefek benzerlikleri denkle�tirilip tasvir edildi�inden, mit mekan� oldukça 
geni� ve genel olarak söyleyecek olursak evrensel ölçülerdedir. Anlatma yolu 
somut, anlam� ise olabildi�ince geni� ve yoruma aç�kt�r. Olaylar ve insan 



bilig, Bahar / 2006, say� 37 

 

8 

faaliyetlerinin bir arada olmas�, uluslararas� ölçüm kavram�n� do�urur. Oysa 
gerçekte bu, insan dü�üncesinin emekleme ça��nda soyut dü�ünme sistemi-
nin güçsüzlü�ünden, sadece somut olarak alg�lama ve sezme yoluyla dün-
yay� anlamaya çal��man�n sonucunda meydana gelen s�n�rs�zl�ktan kaynak-
lanmaktad�r. “�nsanlar dü�ünebilirler” diyecek olursak, ba�ka canl� cans�z 
�eyler de öyledir. “�nsanlar birbiriyle ili�ki içindedirler” diyecek olursak, gök-
yüzü âlemi de, ba�kalar� da öyledir. �nsanlar do�up, büyür, ölür, ba�ka dün-
yaya gider (yeniden do�ar) dersek, ölüp - dirilen tabiat da öyledir. Bu �ekil-
deki hem kesin, hem de s�n�rl� alg�lama; s�n�rs�z evrene uygun kabul edildi-
�inden, asl�nda birbirinden oldukça farkl� olan kavramlar e�itlenerek sonuçta 
s�n�rs�z (uçsuz –bucaks�z) mekan anlay��� ortaya ç�kar. 

Mitin bu �ekildeki s�n�rs�zl���; dünyan�n hepsini kapsarm��, bütün sorulara 
cevap verirmi� gibi olu�u; bizlere soyut dü�üncenin de örne�ini gösterir. 
Asl�nda bu tekil kavram� genele, parçay� bütüne, küçü�ü büyü�e, kesini 
kesin olmayana dönü�türmenin ve o �ekilde dü�ünmenin etkisidir sadece. 
Mitlerin bugüne kadar katman katman eklenip unutulmadan günümüze ka-
dar geli�inin bir sebebi de budur. 

Asl�na bakarsak mit tamamen söz sanat�n�n özel bir türü de�ildir. Mitler, 
sadece, dünya görü�ü olma hizmeti azalmaya ba�lad��� zaman söz sanat�n�n 
ba�ka türleri ile (efsane, masal vb.) yak�nla��p folklorun bir türü olarak kabul 
gördü. Gerçe�ine bakacak olursak; inan��lar, gelenek göreneklerle beraber 
do�up birlikte ya�ayan mitin toplumdaki görünü�ü, öncelikle onun türlü türlü 
dünya görü�ünü ifade edici fonksiyondad�r. Bunlardan birisi mitin ayin, 
ritüellerle ilgili meseleleridir. Dünyadaki birçok halk�n mitleri dinî gelenek ve 
ayinlerle birlikte ya�ay�p günümüze kadar gelmi�tir. Özellikle kültürel geli�me 
yönünden geri kalan halklardaki ayinlerin, ritüellerin mânâs� ve hareketlerin 
sebepleri mitler vas�tas�yla aç�klan�r.
Kazaklar aras�nda mitin bu hizmeti unutulmu�tur. Oysa �slam’a kadarki 
Tenirlik3 dünya görü�üne mahsus mitik inan��lar�n, belirli olaylar ile eski dinî 
törenler ve ritüellerin birbirini tamamlad���n� fark etmek zor de�ildir. Örnek 
verecek olursak; birçok hastal���n iyesini kovmak için söylenen, etkili sözler 
ile birlikte yap�lan hareketler (kamç� ile vurmak, ate� ile tütsülemek, duman 
salmak, güne�in bat���n� gözetleyip oturmak) ve onlarla ilgili söylenen mitik 
efsaneler (Bedik, Albast�, Ob�r vb); baks� �iirleri ile baks�l�k gelene�i, Korkut, 
Koylubay vb. büyük baks�lar hakk�nda söylenen mitik efsaneler; aya, güne�e, 
ate�e tap�nman�n izleri (yeni do�an aya selam verme, ay �����n�n uyuyan 
insanlar�n yüzüne dü�mesine engel olma, güne�e dik bakmamak, ate�e tü-
kürmemek ve bunlarla ilgili söylenen mitler vb. ), bunlardan ba�ka, övgü - 
yergi sözleri ve onunla ilgili hareketler (dua etmek, t�rnaklar� ve saçlar� kem 
gözlerden sak�nmak), eski Kazak ya�ant�s�n�n çe�it çe�it yasaklar�; ye�il bitki-
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leri koparmamak, e�ikte oturmamak, geceleri suyun üstünü aç�k b�rakma-
mak, el ile mezarl��� göstermemek vb). ��te halk aras�nda bugüne kadar unu-
tulmadan gelen bu gibi bat�l inan��lar�n temelinde o ilk ba�lardaki güçlü ina-
n��lar�n yatt��� �üphesizdir. Yasaklar ile bunu böyle yap, �unu �öyle yap de-
nilen �eylerin sebepleri unutulmu�tur. Oysa bu unutulanlar�n, zaman�nda 
mitik mazmunla ilgili olarak yay�ld��� �üphesizdir. 

Kazak mitlerinin hâlâ daha halk aras�ndan, el yazmalar�ndan, er geç ele ge-
çen kaynaklardan toplanarak etrafl�ca incelenmesine ihtiyaç vard�r. Çünkü 
milletimizin manevî miras�n�n ilk kayna�� mitlerdir. Dünyadaki birçok halk�n 
edebîyat tarihlerinin, söz sanatlar�n�n genel olarak ifade edecek olursak, ma-
nevî miraslar�n�n mitlerden ba�lamas� rastlant� de�ildir. 

Kazak mitlerini son y�llarda ele al�narak incelenmeye ba�lad�. Folklorcu âlim-
ler S. Kaskabasov ile N. M�njano�lu taraf�ndan Kazak mitleri ve efsanelerinin 
tabiat�, tür özellikleri, konu yelpazeleri, tarihî geli�im yollar� ilk defa sistematik 
olarak ara�t�r�ld�. Böylece Kazak mitlerinin, Grek, Çin, M�s�r mitolojileri gibi 
belli bir sisteme ve edebî bütünlü�e sahip olan, kölelik rejimindeki ili�kiler ve 
yönetim sistemindeki farkl�l�klara uygun olarak i�lenmedi�i, tarihî aç�dan 
ortaya ç�kar�lm��t�r. Buna sebep olarak da eski Türk boylar�n�n köleli�i tecrü-
be etmemeleri gösterilmi�tir. Bununla beraber Kazak mitlerinin kölelik döne-
mine kadarki arkaik dönemden etkilendi�i ve bu devrin manevî görüntülerini 
tam olarak yans�tt��� bilim adamlar� taraf�ndan ifade edilmi�tir. 

Notlar 
1 �BRAYEV, �akir (2001), “Kazakt�n Mifteri men Miftik An�zdar� Tuvral�”(Kazak Mitle-

ri ve Mitik Efsaneleri Hakk�nda), Kazakt�n Miftik Eñgimeleri, Almat�: G�l�m Kitabevi, 
s. 3-11.  

2 Jetikarak��: Büyük ay� tak�m y�ld�z�.(a.n) 

3 Yazar, eski Türk dinini“�amanizm“ olarak adland�rmaktan özellikle kaç�nm��t�r. Bu 
terim yerine “Tenirlik” dünya görüntüsü demeyi uygun bulmaktad�r. (aktaran�n notu)�
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On Kazakh Myths and Mythical Legends 

Prof. Dr. �akir �BRAYEV* 
(Trans. Assist. Prof. Dr. Metin ARIKAN**) 

Abstract: The Kazakh people’s traditional world view from mythic 
oral art sources; explanations, understandings and beliefs associated 
with mankind’s primitive thoughts; where, why, and how these 
thoughts came about; world creation myths; and finally personal 
questions of the Kazakh people will be explained. 
We will be able to show the oldest myths which have been told about 
celestial objects such as, the planets, stars, moon, and sun. The 
differences of these myths and their origin sources can be understood 
if we remember that the celestial objects were thought of as actual 
human beings in ancient Kazakh tradition. The answers to how Kazakh 
myths were created in regards to the sky and the earth, the sun and 
the moon, the stars and the planets as well as who created these myths 
are very difficult to know. The reason we do not know the foundation 
of these ancient traditions must have something to do with Islam. That 
everything was created by God and that one must run in partnership 
to God certainly diluted the ancient Turkic shamanistic traditions from 
which our myths sprung. However we can make a series of 
conclusions based on traditional sources. 
From the related myths it is certainly possible to see traditional views 
and life styles. In Greek, Chinese, and Egyptian mythology there is a 
clear system of literary entirety where we see slavery and the 
oppressor-oppressed dynamic. In comparison the Kazakh system has 
no clear literary organization but in Kazakh mythology we do not see 
slavery and/or relations of a repressive class system. 

 
 

                                           
*
  Ahmet Yesevi   Turc University / TURKISTAN / KAZAKHSTAN 

**
 Ege Universty / �ZM�R 

   metin_uluborlu@yahoo.com 



bi l i g � Zima 2006 � výpusk: 37: 1-11 
© Popeçitel#skiy Sovet Universiteta Axmeta Wsavi  

� ����	
��	 ���	 � �����
��	 �������	. 

���. ������ ����� ������ 
�������: �������� ������� ������  ���� !�"���* 

������: ��	
, ����
� ����� ������ ��������� ���������� 
�������� � ���������
� �������� �� ��� ���������� ������- !� , 
�������� ����, �� ��� � ����� ��������, "�����
 � !�"
, ��#, �� 
������� � �$��� ������%&�$ ��� ����
 � �# ���'������, 
���'
��
� �������� �%��$, ������(�� � �� "��������� ��������, 
"����� � ���� ���������. )���� ������� ��	�� ����� �
����� 
��	
 � ��'���
� ����- ������, ����, ��#���� � "������. *������ 
�������� ��	�� ����� �"� � �� ������� ���������� ����� "���� 
�� ���
 �%��$ � � �� ��'���
� ��� � �����-� ����� '
�� 
�%���� � "� ���� "����� (������ � '��"�������) "���������� � 
��#��
, ���� � ������. )���� ��������� ��	�� ����� ���� 
��������� �������
� � "������������� ��'� � �����, ������ � 
���
, ��#�� � "����. +������$ !��� '�� �������� ������� 
������� .�����. .�-�� ���, �� ��# '
�� ������� ;������, 
���������� ��� '���� � ���� �������� ����������. .� 
������
� ��	��, �������
��%&�� � ����� �����#���$ ��'���
�� 
����� '��������� ����� ������ ���'������� ������$ � �'���� 
�����, ����� "�'���� ����� �����. )��� �������, �� ��������� 
��	
 ����%�� ���'��'����
�� ��� ������ ��	
 ��'���(�� � 
��'� ���(���� ���"����� � ��'� � ��'�������������� ������ � 
�����%&�� ���������$ ���������% � �"�����#���$ ������$ 
��� � ��	������ <��"�, =��� � *�����. +������$ !��� ���� 
'
� "������� ��"������ ��'��������������� ������ �������� 
>%�����. 
���	�
�� ��
�: =����, ��	������, ��	������� ?�����
, 
=���������, @���� 

                                           
*
 =�������- >������$ C�������� D���� ;���� E����� />������� 
  F��$���$ C��������, .���� .����������$ >%��������/ .���� 
  metin_uluborlu@yahoo.com 
 


