
Bu makalede, evrenin veya dünya-
nın  başlangıcı ile ilgili anlatılarla ilişkili 
bir köken mitinin, evrenin sonu ile ilgili 
anlatılara da kaynaklık edip edemeyece-
ği, başka bir ifadeyle  ele alınan anlatı 
özelinde kozmogoniden eskatolojiye uza-
nan bir sürekliliğin var olup olamayacağı 
sorularına, 16. yüzyıl Alevi âşıklarından 
Kul Himmet’in bir şiiri ve günümüzde 

yaşayan deyim ve halk inanışlarından 
hareketle cevaplar aranmaktadır. Koz-
mogoni ve köken mitleri, mitik anlam-
landırma ve açıklama süreçlerinde or-
taya çıkan ve evrenin ve onun yanı sıra 
insan tarafından fark edilip açıklanma 
gereksinimi duyulan her şeyin başlangı-
cını, ilk biçimini, oluşumunu ve nedeni-
ni açıklayan mitlerdir.  Özellikle köken 
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mitlerinin kozmogoni olarak adlandırı-
lan evrenin başlangıcı ile ilgili mitlerle 
birlikte ve bu sürecin bir parçası olarak 
okunması düşüncesi araştırıcılar arasın-
da yaygındır. Örneğin mit araştırmala-
rının önemli isimlerinden  Mircea Elia-
de,  Mitlerin Özellikleri adıyla Türkçe’ye 
çevrilen eserinde  “Bir şeyin kökenini 
anlatan her mitsel öykü kozmogoniyi 
önceden varsayar ve sürdürür. Kökenle 
ilgili mitler yapı açısından kozmogoni 
mitlerine benzer. Dünyanın yaratılışı en 
iyi yaratılış olduğu için kozmogoni, her 
türlü “yaratılış”a örnek gösterilebilecek 
bir model oluşturur.” (27) demektedir.

Türklerin ve Moğolların Eski 
Dini(1) adıyla Türkçe’ye çevrilen eserin-
de Jean-Paul Roux, kozmogoniyi “evren-
doğum” olarak ele almakta ve getirdiği 
açıklamalarda köken mitlerini işaret 
etmektedir (85). Bilge Seyidoğlu da Mi-
toloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve 
Tahliller adlı eserinde Eliade’nin görüş-
lerini paylaşmakta ve “Menşe miti ile 
ilgili her mitik düşünce kozmogoninin 
içinde yer alır ve onunla devam eder:” 
(24) demektedir.  Eskatoloji ise, evrenin 
ve dünyanın sonu ile ilgili anlatılar anla-
mına gelmektedir. Mircea Eliade, Mitle-
rin Özelliklerinde konuyu Ortaçağ Eska-
toloji Mitolojisi başlığı altında ve Mesih 
inancı kapsamında ele almaktadır (162). 
Roux ise, konuyu dünyanın sonu ve kı-
yamet başlıkları altında ele almaktadır 
(87).  Eliade’den ve konuyla ilgilenen 
diğer kaynaklardan özetleyerek söyleye-
cek olursak,  eskatolojinin kozmogoninin 
zıddı olarak, dünyanın ve insanın sonu 
ile ilgili anlatıları içermekte olduğu ka-
bulü günümüzde artık bir ansiklopedik 
bilgiye dönüşmüştür. 

Bu tanımlar kapsamında ele alaca-
ğımız insanın kökeni ile ilgili kozmogo-

nik mit, Bahaeddin Ögel’in Türk Mito-
lojisi adlı kitabının birinci cildinde Gök-
türklerin “Kurttan Türeyiş” Efsaneleri  
başlığı altında yer almaktadır. Ögel’in 
“Cov (Chou) sülalesinin resmi tarihinin 
50. bölümünde yer aldığını  ve 552 se-
nesinde Göktürk devletinin kuruluşu” 
döneminde yazıya geçirilmiş olduğunu 
belirttiği bu mite göre, soyu yok edilen 
ve elleri ve ayakları kesilerek bataklı-
ğa atılan on yaşındaki bir çocuk, dişi 
bir kurt tarafından kurtarılır ve dağla-
ra kaçırılır. Bir mağarada kurtla çocuk 
karı koca hayatı yaşamaya başlarlar, 
on çocukları olur. Bu çocuklar dışardan 
getirdikleri kızlarla evlenerek çoğalır-
lar. Göktürkleri kuran A-şi-na  ailesi bu 
soydan gelir (20-21). Ögel bu mitin  kurt 
ana ve kurt baba biçiminde başka var-
yantlarının farklı Türk toplulukları için 
de anlatıldığını tarih kayıtlarını da gös-
tererek söylemektedir (14-57). Bütün bu 
köken mitlerinin ortak yönü, Tanrı tara-
fından gönderildiğine inanılan kutsal bir 
kurt yardımıyla Türklerin yok oluştan 
kurtuluşlarını ve yeniden türeyişlerini 
anlatmasıdır. Bu anlatı bir yönüyle hem 
kozmogonik hem de eskatolojik nitelikle-
ri olan Tufan mitini andırmaktadır. 

Ancak burada bir hayvandan türe-
yiş söz konusu olduğu için, konu ilkel kül-
türlerde totemizm tartışmaları açısından 
da oldukça doğurgandır. Ögel, konuya 
Türk Mitolojisinde Totemizm İzleri baş-
lığı altında yer veriyor ve totem ve sem-
bolü aynı anlamda kullanıyor (29). Oysa, 
Seyfi Karabaş’ın Bütüncül Türk Budun-
bilimine Doğru adlı eserinde alıntıladığı-
na göre Claude Lévi-Strauss, Totemism  
adlı eserinde  hayvandan türeme ile il-
gili bu tür kozmogonik mitleri doğum ile 
üreme gerçeklerini anlayamayan “ilkel” 
insanların atalarının kimi hayvanlar ol-
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duğuna inanmaları olarak  ele almamak 
gerektiğini söylemekte ve bunun nede-
nini hayvanların adlarından oluşan bir 
doğal ikili karşıtlıklar dizisinin kullanıl-
masıyla, sürdürülmek istenen toplumsal 
örgütlenmenin daha açık bir şekilde dile 
getirilmesine bağlamaktadır (224). Bu 
da demektir ki Claude Lévi-Strauss’a 
göre  totem ve sembol ifadeleri iki fark-
lı yaklaşımın argümanları olmaktadır 
ve Ögel’in hem totem hem de sembol 
kavramlarını kullanması bu tartışmaya 
katkı sağlamamaktadır. Bu durumda 
biz, konuya kozmogonik mitin eskato-
lojik serüveni olarak mı yoksa sembol 
kullanımının etiolojik (neden açıklayıcı) 
öyküsü ve bu öykünün eskatolojik görü-
nümü olarak mı yaklaşmalıyız? Tarihte-
ki ve sözlü kaynaklardaki bir çok tanık-
lıkların arasında, 16. yüzyılda Tokat’ın 
Almus ilçesine bağlı Varzıl köyünde 
yaşadığı ve burada öldüğü kabul edilen 
ve Alevi-Bektaşi edebiyat geleneği için-
de -kimi itirazlar olmakla birlikte- yedi 
ulu ozan arasında sayılan Kul Himmet 
adına kayıtlı bir şiir, kozmogonik mitle 
ilişkisi yanında kendisinden sonraki dö-
nemlerde derlenen sözlü gelenek anlatı-
larıyla gösterdiği paralellikler nedeniyle 
konumuz açısından dikkat çekmektedir. 
Kul Himmet mahlaslı bu şiirde dünya-
nın faniliği anlatılırken, onun ve doğal 
olarak insanın sonuna yani eskatolojiye 
dair izler bulunmaktadır:

Pare Pare yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyin’i
Alan dünya değil misin

Ali bindi  Düldül ata 
Âşık dayanır firkate
Boz kurt ile kıyamete 
Kalan dünya değil misin

Ali’nin Düldül’ünü alıp
Arslanını dağa salıp
Yedi kere üste kalıp
Dolan dünya değil misin

Ah şu kaşa ah şu göze
Ciğer kebap oldu köze
Muhammed’i bir ham beze
Saran dünya değil misin

Yetip Kul Himmet yetip
Gerçeğin elinden tutup
İnsan gül ot gibi bitip
Solan dünya değil misin

Alevi-Bektaşi geleneği içinde ve 
Cemlerde nefes olarak zakirler tarafın-
dan söylendiği anlaşılan bu şiirde, Ha-
san ile Hüseyin’e, Ali’ye ve Muhammed’e 
kalmayan fani dünya teması, klasik 
edebiyatın kalıp ve imkânları içersinde 
vurgulanmakta ve yine Türk sözlü kül-
tür kaynaklarında da sıklıkla tüketilen 
“yedi kez dolup boşalma motifi”, Nuh 
Tufanı gibi olaylara gönderme yaparak 
kozmogonik-eskatolojik bir  dille kulla-
nılmaktadır. Bu şiirde konumuz açısın-
dan en ilgi çekici olan  Boz kurt ile kı-
yamete/ Kalan dünya değil misin mısra-
larıdır. Bu mısraların tek başına anlamı 
kıyamet gününde bütün varlıkların yok 
oluşundan sonra dünyada boz kurdun 
kalacağıdır. Bu söyleyiş ile hangi koz-
mogonik veya eskatolojik mitin ilişkisi 
olabilir sorusunun cevabına, Anadolu’da 
bugün de yaşayan “kurtla kıyamete kal-
mak” deyiminde ulaşılmaktadır. Bu de-
yimi özellikle taze gelinlerin yaşlı kayna-
nalarına sıklıkla ve “Ölmedi gitti, kurtla 
kıyamete mi kalacak ne?” şeklinde ve 
ilenmek amaçlı kullandıklarına kendi-
lerinden derleme yaptığımız kaynak ki-
şiler tanıklık ettiklerini belirtmişlerdir. 
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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinin Pınarkaya 
köyünden Yakup Ceylan, Sakıp Ceylan 
ve Cemal Oğuz’dan 1981-1983 yıllarında 
derlediğimiz ve çevre köylerde de anla-
tıldığını gözlemlediğimiz ve hayatta olan 
anlatıcılarına doğrulattığımız veya  miti 
bilenlere 2009 yılında yeniden anlattır-
dığımız  “kıyamet günü” ile ilgili anlatı 
şöyledir: 

Bunca bina yapılınca ve zina artın-
ca, kadınlar edep hayayı unutunca, sevgi 
saygı bitince, insanlar yoldan çıkıp ıslâh 
edilemez hâle gelince aldığı emir üzerine 
İsrafil Sûr düdüğünü üfleyecek. Binalar 
kâğıt gibi yırtılacak, yer yarılacak her-
kes yerin altına girecek. İnsan oğlunun 
izi yer yüzünden silinecek. Geriye sade-
ce bir acuze karı kalacak ve onu da bir 
kurt yiyecek. İnsan  oğlunun sonu böyle 
olacak.

Özgün metnine yazılı kaynaklarda 
ulaşamadığım ancak Internet ortamında 
rastladığım bir anlatı “kurtla kıyamete 
kalmak” deyiminin varyantlaştığını gös-
termektedir. Bu Internet kaydına göre 
deyim, “kıyamette kurt olmak” şeklinde 
Azerbaycan’da anlatılmaktadır. Azer-
baycan  Türkçesinde yaşayan ve kötü 
dilekte bulunmak amacıyla söylenen “kı-
yamette kurt olasın” bedduası şu şekilde 
açıklanmaktadır: 

Kıyamet günü Sûr’a üflendiğinde, 
yeryüzündeki bütün canlılar ölecek. Bü-
tün dağlar yerle bir olacak. Ağaçlar kök-
lerinden sökülüp savrulacak. Korkunç 
bir rüzgâr âlemin altını üstüne getirecek. 
Bütün canlılar-cansızlar yok olurken, bir 
Boz kurt, ayakta kalmak için direnecek. 
O korkunç rüzgârda, önce tüyleri dökü-
lecek, sonra derisi soyulacak, etleri lime 
lime kopacak bedeninden. Acı çekecek, 
susacak...Ama son ana kadar ayakta 

kalacak. (http://www.klasikfrm.com//bu-
tun-canlilar-cansizlar-yokolurken)

Eskatolojik bir mitin varyantlaşmış 
iki biçimi olarak karşımıza çıkan bu an-
latıda, insanoğlunun neden ve nasıl yer 
yüzünden silineceği anlatılmakta ve en 
sona ise boz kurdun kalacağı söylenmek-
tedir. Kul Himmet’in şiirindeki ifade,  
böylece anlam ve derinlik kazanmakta-
dır. Gerek Kul Himmet’in şiirinde gerek-
se Yozgat’tan derlenen eskatolojik mitte 
kurdun akıbeti hakkında bilgi verilme-
mekte, Azerbaycan kaynaklı anlatıda 
ise, kurdun da sonuçta dünya ile birlikte 
yok olacağı söylenerek canlı kalmayan 
bir son tasavvur edilmektedir. 

Kurtla ilgili kozmogonik mit ile es-
katolojik mit arasında bir ilişkinin varlı-
ğından söz edilebilir mi?  Başka bir söy-
leyişle, bu  iki kozmogonik ve eskatolojik 
anlatı, Türk mitolojisinde dünya ile ilgili 
başlangıç ve son tasavvurunun bütünlü-
ğü ve sürekliliği olarak okunabilir mi? 
Öncelikle böyle bir yargıya varmak için 
tarihsel süreç içerisinde 20. yüzyılda bir 
Anadolu şehri olan Yozgat’ta anlatılan 
eskatolojik mitten, Bahaettin Ögel’in 
kaydettiği kozmogonik mite uzanan ve 
anakronik yorumlara yer vermeyen yön-
temli ve tutarlı bir incelemenin sonuçla-
rını görmek gerekmektedir. Eğer bu se-
rüven, her iki anlatı arasında ikna edici 
bir bağlantı kurmamıza yeterse, totem 
ve sembol  tartışmalarında Lévi-Strauss 
yorumlarına dahi itirazi yaklaşmamız 
mümkün olabilir. Öte yandan Jean-Paul 
Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini 
adlı eserinde eskatolojik mitleri değerlen-
dirirken  Türklerde ve Moğollarda kıya-
metin herhangi bir tanımına rastlamadı-
ğını söyledikten sonra, var olan kıyamet 
ve son ile ilgili anlatıların da kesin ve 
nihai bir sonu anlatmadığını belirtmek-
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te ve  “Bundan Türklerin ve Moğolların 
dünyanın yok oluşu, kıyametle, kozmo-
goniye (evren-doğum) oranla daha az il-
gilendikleri sonucunu çıkarmak gerekir.” 
(87) görüşüne ulaşmaktadır. Roux’nun 
görüşünü dikkate alarak Kul Himmet ve 
sözlü geleneğin bildiği “kurtla kıyamete 
kalmak” deyimi ve bu deyimi açıklayan 
anlatıların kozmogonik mitten bağım-
sız olarak daha yakın dönemde ve çev-
re kültürlerin etkisiyle  oluştuğunu mu 
savunmalıyız,  yoksa  Türk mitolojisinde 
“kıyamet”in kozmogoniden-eskatolojiye 
uzanan bir sürekliliğe sahip olduğunu 
mu iddia etmeliyiz?

Roux’nun söylediklerinin aksine 
olarak, elimizdeki eskatolojik mitin koz-
mogonik mitle bir başlangıç-son ilişkisi 
varsa bu durumda, kozmogonik mitteki 
dişi kurt ve on yaşındaki çocuk, üreme 
ve başlangıç için totemik bir nitelikte 
okunabilir olacaktır. Çünkü bu köken 
mitinde öncelikle olay kahramanları 
üreme nitelikleri olanlardan seçilmekte 
ve anlatı bir çoğalma öyküsü olarak sür-
dürülmektedir. Buna karşılık Eskatolo-
jik mitteki kurt ve kadın dikkate alın-
dığında mit kahramanlarının üreme ve 
çoğalma nitelikleri ortadan kalkmış var-
lıklardan seçilerek anlatının bir nihai 
son yani kıyamet anlatısı olduğu vurgu-
lanmaktadır ki bu durum Roux’nun kı-
yamet değerlendirmelerinden ayrılma-
mızı gerektirmektedir. Eskatolojik an-
latıdaki erkek kurdun doğurma özelliği 
kaybolmuş olan acuze karıyı yemesiyle 
dünyanın sonu gelmekte, başka bir canlı 
veya insanın bu olaydan sonra da yer yü-
zünde varlığını sürdürdüğüne gönderme 
yapılmamaktadır.  Bu anlatı, kıyamet 
ile ilgili mitlerdeki etioloji bağlamında 
Tanrı’nın veya koruyucu ruhun/totemin 
gazabı sonucu insanlığın yok olduğu, 

dünyanın son bulduğu şeklindeki yo-
rumlara eklenebilir görünmektedir. Es-
katolojik anlatıdaki kurtta,  kozmogonik 
mitteki var edici ve çoğaltıcı nitelik yok-
tur. Burada kurt yemekte ve yok etmek-
tedir. Böyle bir kurt tasavvuruna nasıl 
ulaşılmış olduğu konusunda ise, 2007 
yılında 86 yaşında vefat eden Memduh 
Oğuz’dan Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 
derlediğim yalınsak kurt  anlatıları bir 
fikir verebilir. Kaynak kişinin gözlem 
ve deneyimlerine göre, sürüler hâlinde 
gezen kurtların  bir lideri bulunmakta-
dır. Zaman içinde yaşlanan lideri daha 
genç ve güçlü bir erkek kurt yenerek sü-
rüyü ele geçirmekte, sürüden atılan yaş-
lı erkek kurt ise yalnız dolaşmakta  ve 
karşısına çıkan hayvanları yemese bile 
öldürmektedir. Sürü hâlinde gezen kurt-
lar, koyun sürülerine karınlarını doyur-
mak için saldırırken,  Yozgat ağızlarında 
yalınsak olarak adlandırılan bu yalnız 
kurtlar koyun sürülerine uğradıkların-
da (2) yüzlerce hayvanı öldürebilmekte, 
bu saldırılar çoğu zaman karın doyurma 
amacı da taşımamaktadırlar. Kaynak 
kişi, koyun sahipleri ve çobanlar ara-
sında bu nedenle Allah sürünü yalınsak 
kurttan korusun duasının bulunduğunu 
belirtti. Kaynak kişinin naklettiği yalın-
sak kurt gözlemlerinden hareketle eska-
tolojik mitteki kurt tasavvurunun halk 
arasında nasıl oluştuğunu işlevci yak-
laşımlarla açıklamak da mümkündür. 
Buna göre, savaşını kaybetmiş, güçten 
düşmüş ve üreme yetisini yitirmiş olan 
yalınsak kurtlarla ilgili gözlemler, eska-
tolojik mitteki acuze karıyı yiyerek dün-
yanın sonunu getiren yaşlı kurt tasavvu-
ru ile bütünleştirilebilir.  Buna karşılık, 
gerek Oğuz Kağan Destanı’ndaki rehber 
kurt (Bang-Arat 1936) gerekse Dede 
Korkut’taki  yüzü mübarek kurt (Tez-
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can-Boeschoten 2001: 55) tasavvurlarını 
çağrıştıran ve aynı kaynak kişiden der-
lediğimiz bir efsane ise kurtla kıyamete 
kalmak deyimini yaşatan sözlü gelene-
ğin doğa olaylarından yararlanarak es-
katolojik kurdu tasavvur etmiş olacağı 
görüşünü ötelemekte ve köken mitindeki 
tasavvurun burada da sürdüğü izlenimi-
ni güçlendirmektedir: 

Koyun sahipleri her yıl kırk koyu-
nundan birini fakir fukaraya zekât ver-
melidir. Ancak adamın biri tam zekât 
verileceği zaman kırk koyunundan birini 
kesip yemekte ve koyun sayısı otuz do-
kuza düştüğü için zekât vermekten kur-
tulmaktadır. Bu işlemi kırk yıl boyunca 
yapınca, kırkıncı yılda bir kurt gelir ve  
kırk koyununu birden öldürüp gider. 
Koyun sahibi kurda çok kızar ve kadı-
ya şikâyete gider. Kadı zanlı olan kurdu 
dağlara attırdığı bir celp kâğıdı ile mah-
kemeye çağırır.  Nitekim kurt mahke-
meye gelir ve kadı efendinin bu adamın 
koyunlarını neden öldürdün diye sorma-
sı üzerine, adamın kırk yıldır zekât ver-
memek için hile yaptığından, Tanrı tara-
fından cezalandırılmak üzere kendisinin 
görevlendirildiğini  ifade eder. Kadı da 
kurdun suçsuzluğuna karar verir. 

Sonuç olarak, anlatılar göstermek-
tedir ki gerek kozmogonik gerekse eska-
tolojik mitte, anlatı bağlamının kurda 
karşı kutsallık algısı öne çıkmakta, doğa 
gözlemine yönelik işlevci benzetme-
ler daha geri planda kalmaktadır. Boz 
kurdun veya kurdun anlatı bağlamında 
üreme ve çoğalma, öldürme ve yok etme 
rolünün Tanrı veya kutsal ile ilişkili bir 
şekilde vurgulandığı görülmektedir. An-
cak bu paralelliğin kozmogoniden eska-
tolojiye bir süreklilik olarak okunması 
için elde bu verileri değerlendiren bir ça-
lışma olmadığından vakit erkendir. Bu 

kapsamda Lévi-Strauss’un kuramlaş-
tırdığı Totem ve sembol  tartışmalarının 
sürdürülmesi gerekmektedir. Roux’nun 
Türk ve Moğol anlatılarındaki kıyamet 
motiflerinin yokluğu fikri,  özellikle 
kurtla kıyamete kalmak deyimi etrafın-
daki anlatılarla birlikte yeniden sorgu-
lanmalıdır.  

NOTLAR
(1) Jean-Paul Roux’nun bu kitabının özgün 

adı La religion des Turcs et des Mongols (Paris: 
Payot, 1984) olup Türklerin ve Moğolların Dini an-
lamına gelmektedir. Çevirmen, içerikte İslam dini-
nin anlatılmadığını vurgulamak amaçlı olsa gerek 
eski  ifadesini eklemiştir. Kitabın orijinalinde ve 
Türkiye’deki iki baskısında grafik düzenleri değişik 
olsa da bir kurt fotoğrafı varken, Türkiye’deki sonra-
ki baskılarda bu fotoğraf kaldırılmıştır. 

(2) Bu durum için yöre ağızları uğramak fiilini 
kullanıyor ve sürüye kurt uğradı deniyor. Uğramak, 
ziyaret etmek anlamına geldiğine göre burada bir 
kutsallık var mıdır veya başka bir etimoloji mi yap-
malı; bunun araştırılması gerekiyor. 
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