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ESATLI KÖYÜ (ORDU-MESUD�YE) KAYA ÜSTÜ RES�M VE 
YAZITLARI �LE BUNLARIN TAR�HÎ ALT YAPISI 

 

THE PETROGLYPHS AND INSCRIPTIONS IN ESATLI VILLAGE 
(ORDU-MESUD�YE) AND THEIR HISTORICAL BACKGROUND 

 

Necati DEM�R� 

 
Özet:  
Bu çal��mada 1994 y�l�nda Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatl� köyünde alan ara�t�rmalar� 

yaparken rastlad���m�z kaya üstü resimler tan�t�lacakt�r. Milad�n ilk yüzy�llar�nda 
yaz�ld���n�/çizildi�ini dü�ündü�ümüz bu resim ve figürler, Sibirya’dan ba�lay�p Fransa’ya 
hatta Portekiz’e kadar uzanan co�rafya içinde bulunanlar�n en önemlilerindendir. Gök Tanr� 
(�amanizm) inanc�na ba�l� Türkler taraf�ndan yaz�ld���n�/çizildi�ini dü�ündü�ümüz bu 
yaz�tlar�n çevresinde, eski Türk yerle�imleri ve eski Türk mezarlar� olan tümülüsler de 
bulunmaktad�r. Esatl� kaya üstü resimleri ve kitabelerinin di�er önemli bir özelli�i de 
petroglif, ideogram, piktogram, damga, hece, yar� hece ve harfe do�ru olan yolculu�unun 
takip edilebilmesidir. Yani petrogliften harfe do�ru yolcululu�un pek çok a�amas�na burada 
rastlamak mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türk kültürü, Kaya üstü resim ve figürler (Petroglif).  
 
Abstract:  
In this study, they are introduced images carved in rock which we have found during 

our field research in Ordu city, Mesudiye count, Esatl� village in 1994. These images and 
figures that had been written/drawn in first centuries of the Christ in our opinion, are the 
most important ones among existent ones in whole geography beginning from Siberia 
reaching to France, Portugal. In surroundings of those inscriptions which we think they had 
been written/drawn by Turks believed in Tengriism (Shamanism), there are also 
tumulus/tumuli that are old Turkish settlement and old Turkish graveyards. Another 
significance of petroglyphs and inscriptions in Esatl� is to be able to see the evolution of 
this chain: petroglyph, ideogram, pictogram, marker, syllable, semi-syllable and letter. It is 
possible to perceive many stages of the evolution from petroglyph to letter here. 

Key words: Turkey, Turkish culture, Images and figures carved in rock 
(Petroglyph). 

 

Giri�: 

Ordu ili ve Yöresi A��zlar� ve Ordu �li ve Yöresi Halk Kültürü adl� 
çal��malar�m� haz�rlamak üzere 1994’te Ordu’da detayl� bir alan ara�t�rmas�na 
ba�lam�� idim. Alan ara�t�rmas�na ç�kmadan önce taraf�m�zdan Ordu ili ve çevresi 
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hakk�nda çok yönlü bir kaynak ara�t�rmas� yap�lm��t�. Fakat alan ara�t�rmas�na 
ba�lay�nca bölge hakk�nda okuduklar�m�z�n çok yetersiz oldu�u ortaya ç�km��t�r. 
Zira gitti�imiz hemen her köyde yeni bir Türk kültürü unsuru ile kar��la��lm��t�r. 
Bunlardan bir tanesi de Ordu ili Mesudiye ilçesine ba�l� Esatl� köyünde tespit 
etti�imiz kaya üstü resim ve yaz�lard�r1.  

Kaya üstü resim ve yaz�lar daha önce bildi�im türden de�il idi. �lk bak��ta, 
Türklerden önce bu bölgede ya�am�� bir medeniyetten kalm�� olabilece�i dü�üncesi 
bizde daha hâkim idi. Ancak burada bulunan kitabelerdeki harflerin Orhun 
Yaz�tlar�’ndaki harflerle % 80 oran�nda benzerlik göstermesi de gözden uzak 
tutulmamas� gereken bir konu idi. Biz y�llarca burada bulunan her unsurun yani 
resim, damga ve yaz�lar�n tek tek üzerinde durduk. Burada bulunan resim ve 
figürleri dünya üzerinde bulunan benzerleri ile kar��la�t�rd�k ve 10 y�l gibi uzun bir 
zaman içerisinde burada bulunan kitabeleri de çözdük. Bölgede ayr�ca ba�ka 
kitabeler de bulduk. Bunlardan Sinop Tersanesi giri� kap�s�nda bulunan yaz�, 
milattan önceki dönemlerin özelliklerini ta��maktad�r. Giresun’da bulunan kitabe 
de Ordu Mesudiye’deki kitabelerle ayn� alfabe ile yaz�lm��t�r. Resim ve figürler ise 
Türk dünyas� içerisinde çokça rastlanan ortak motiflerdir.  

Mesudiye ilçesi Esatl� köyü kaya üstü resimleri, dünya üzerindeki benzerleri 
ile kar��la�t�r�ld���nda ve dahi yaz�tlar, Türk dilinin geli�me seyri dikkate al�narak 
de�erlendirildi�inde, MS I veya II. yüzy�llar� i�aret etmektedir. Resim ve 
damgalar�n tamam� Türk kültürünün unsurlar�d�r.  

Asl�nda Mesudiye, Sinop, Giresun’da bulunan kitabe, resim ve figürler ile 
ayn� özellikleri gösteren kitabe, resim ve figürlere Türkiye’nin hemen hemen her 
ilinde taraf�m�zdan rastlanm��t�r.  

Bu durumda dar anlamda Karadeniz Bölgesi, geni� anlamda ise Türkiye 
hakk�nda daha önce bildi�imiz tarihî ve etnik konularla ilgili bilgilerin tamam�n�n 
yeniden gözden geçirilmesi gere�i, kendili�inden ortaya ç�kmaktad�r. 

Konunun bir ba�ka yönü ise hemen hemen bütün ülkeler, kaya üstü resim, 
figür ve yaz�lar�n ara�t�r�lmas� için enstitüler ve ara�t�rma merkezleri kurmu�lard�r. 
�imdiye kadar yapt���m�z ara�t�rmalardan anlad���m�za göre, kaya üstü kitabe, 
resim ve figürler konusunda dünyan�n en zengin ülkelerinden birisi, belki de en 
zengini Türkiye’dir. Durum böyle iken bu konuda tek bir enstitü veya ara�t�rma 
merkezinin kurulmamas� gerçekten çok ilginçtir.  

Biz bu çal��mam�zda sadece ana hatlar�yla resim ve figürler üzerinde 
duraca��z. Mesudiye Esatl� köyünde yer alan ve taraf�m�zca okunan kitabeler ile 
figürler konusunda haz�rlad���m�z detayl� ara�t�rmalar, daha sonra yay�mlanacakt�r.  

 

                                                 
1  Esatl� köyündeki kaya üstü figür ve yaz�tlar� pek çok ara�t�rmac� kendisinin buldu�unu ilân etmi�tir. Hâlbuki 

biz, bütün ara�t�rmac�lardan önce, 11 Temmuz 1994’te tespit ettik. Bu tarihten itibaren bir yandan kitabeleri 
okumaya çal���rken di�er yandan çal��malar�m�zda ve konferanslar�m�zda kitabelerden s�k s�k bahsettik.   
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1. Ordu �li Mesudiye �lçesi Esatl� Köyünün Konumu:  

Ordu iline ba�l� Mesudiye ilçesi, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz 
Bölümü’nde yer almaktad�r. Köyün Ordu iline uzakl��� 122 km, Mesudiye’ye 
uzakl��� ise 7 km’dir. Tokat-Ordu karayolunun 5 km kadar güneyindedir. Konumu 
�öyledir:  40025�33��     (40 derece 25 dakika 33 saniye) kuzey (enlemi) paraleli ile  
37042�37�� (37 derece 42 dakika 37 saniye) do�u meridyeninin (boylam�)  kesi�ti�i 
yerde bulunur. Güneyinde Türkköyü, K��lac�k ve Göçbeyi köyleri, kuzeyinde de 
Çaltepe ve Il��ar köyleri vard�r. 

Esatl� köyü, Türkiye'de, Anadolu yar�madas�n�n kuzeyinde Orta Karadeniz 
Bölümü'nde k�y� da�lar� ile Kelkit vadisi aras�nda, Melet �rma��n�n bir kolu olan 
Akp�nar deresi vas�tas� ile kuzeye aç�lan vadilerinden biri üzerinde yer al�r. Köy, 
Akp�nar deresinin bat� yakas� üzerinde kurulmu�, birkaç mahalleden olu�an 
nispeten toplu bir yerle�medir. Esatl� köyü ayn� zamanda, orman açmalar� ile 
olu�turulmu� kuru tar�m alanlar�ndan olu�an az e�imli yamaçlar üzerinde 
kurulmu�, kuzey-güney do�rultulu vadi sistemini takip eden bir yol boyu köyüdür. 
Denizden yüksekli�i 1350 m olan köy, geni� yaprakl� bitki örtüsüne sahiptir. 

2. Kaya Üstü Resim, Figür (Petroglif) ve Yaz�lar�n Bulundu�u Alan: 

Ordu ili Mesudiye ilçesine ba�l� Esatl� köyünün güneyinde bulunan kaya üstü 
resimleri ve yaz�tlar, burada bulunan resim ve kitabelerden anla��ld���na göre, Gök 
Tanr� inanc�na ba�l� Peçenek Türklerinden kalm��t�r. Bunun en önemli delili, 
kaya üzerinde nak�edilmi� ongunlard�r2.  

Gök Tanr� inanc�na ba�l� Türkler; ay�, yerin sahibi ve koruyucusu kabul 
ediyorlard�. Baz� da�lar�n tepelerine obo (oba) kuruyorlard�. Özellikle günahkâr 
ki�iler, i�leri ve sa�l�klar� iyi gitmeyenler, günahlar�ndan ar�nmak, i�lerini 
düzeltmek ve sa�l�klar�na kavu�mak için yüksek da�lardaki obalara kurban 
getiriyorlar, aya burada dua edip ve kurban sunuyorlard�3. Kurban sunulan 
hayvanlar�n resimlerini de kayalara çiziyorlard�. Burada çizilen resimlerden 
anla��ld���na göre kimisi at�n, kimisi keçinin, kimisi s���r�n, kimisi de geyi�in 
ruhundan medet ummu�lard�r.  

 Esatl� köyünün güneyinde bulunan kaya üstü resimleri ve yaz�tlar, çevreye 
hâkim yüksek bir noktad�r. Resim ve yaz�tlar, muhtemelen arazinin yüksekli�i 
dikkate al�narak buraya nak�edilmi�tir.  

                                                 
2  Necati Demir, “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kayna�� Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yaz�lar”, 

Zeitschrift für die Welt Der Türken / Journal of World of Turks, Vol. I, No 1, Münih-Almanya, s. 5-19.  
3 Murat Adji, K�pçaklar (Türklerin ve Büyük Bozk�r�n Kadim Tarihi), Ankara 2002, s. 44. 
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Foto�raf 1: Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n Bulundu�u Alan4 

Foto�raf 2: Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n Bulundu�u Alan5 
Kaya üstü resim ve yaz�tlar�n bulundu�u alana çok yak�n yörelerde eski 

yerle�im merkezleri ve eski Türk mezar biçimi olan tümülüs de tespit edilmi�tir. 
Buras�, eski yerle�im yerleri ve tümülüs ilgili bilim dallar�nda çal��an bilim 
adamlar�n�n ilgisini beklemektedir.  

Esatl� köyünde yer alan yüksek kayalar�n kuzeye bakan bölümünde resim ve 
figür ile onlarca kitabe bulunmaktad�r. Biz bu çal��mam�zda s�ra ile sadece resim 
ve figürler üzerinde duraca��z.  

                                                 
4  Resim ve yaz�tlar, foto�raf�n ortalar�nda yer alan ç�k�nt� kayal�klar�n üzerindedir. 
5  Resim ve yaz�tlar, foto�raf�n ortalar�nda yer alan ç�k�nt� kayal�klar�n üzerindedir. 
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3. Esatl� Köyü Yaz�tlar�nda Bulunan Resim ve Figürler:    

3.1.a. Geyik: 

Esatl� köyü yaz�tlar� aras�nda bulunan figürlerin en önemlilerinden birisi 
geyiktir. Geyik figürü, toz tabakas� taraf�ndan örtülmü� oldu�u için 1994’te 
yapt���m�z ilk incelemelerimizde tespit edilememi�ti. Daha sonraki ara�t�rma ve 
incelemelerimizde f�rça ile kayalar özenle süpürülmü�tür. Süpürme s�ras�nda ortaya 
ç�kan figürlerden birisi de geyiktir.  

 
Foto�raf 3: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Geyik Figürü 
 

3.1.b. Türk Kültüründe Geyik:  

�imdiye kadar tespit edilen Türk karakterli kaya üstü resimlerde, en yayg�n 
olarak kar��la�t���m�z figürün geyik oldu�unu rahatl�kla söyleyebiliriz. Hatta geyik 
figürü, kaya üstü resimlerinin Türk karakterli oldu�unu ortaya koyacak kadar da 
önemli bir unsurdur.  

Geyik motifinin bu kadar yayg�n olmas�, Türklerin ya�ad��� hemen her yere 
resminin çizilmesinin elbette bir alt yap�s� bulunmaktad�r.  

Geyik motifinin Mo�olistan ve Yakutistan’dan ba�lay�p bat�ya do�ru yayg�n 
biçimde kaya üzerlerine çizilmesi ve resimlenmesi, konunun de�erlendirilmesi için 
asl�nda önemli bir ipucudur. Türklerin ana yurdunun Kazakistan, Çin, Mo�olistan 
ve Rusya Federasyonu’nun s�n�rlar� içerisinde kalan Altaylar bölgesi oldu�u bir 
gerçektir. Buradan göç eden Türkler, gittikleri her yere inan�� ve geleneklerini 
götürmü�ler, böylece inan�� ve gelenekleri Asya ve Avrupa’da yayg�nla�m��t�r.  

Anadolu’da ise Erzincan ilimize ba�l� Kemaliye ilçesinin Dilli Vadisi’nde6, 
Van iline ba�l� Çatak ilçesi Narl� Da�lar�’nda7, Kars Ka��zman Geyiklitepe’deki8 

                                                 
6  Osman Mert, “Dilli Vadisi’ndeki Petroglif ve Damgalar”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 5.  
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kayalar�n üzerinde bulunan geyik resimleri, kaya üstü figürleri aras�nda geyi�in ne 
kadar önemli oldu�unu gözler önüne sermektedir.  

Karadeniz Bölgesi’ne geyik ile ilgili inan�� ve gelenekler de büyük bir 
ihtimalle ata yurdumuz Orta Asya’dan gelmi�tir. Zira y�llard�r yapt���m�z 
ara�t�rmalarda gördük ki Karadeniz Bölgesi, Orta Asya Kültürü’nün en canl� olarak 
ya�ad��� bölgelerden biridir.  

Orta ve Do�u Karadeniz Bölgesi’nde geyik ile ilgili inan�� ve kültürün 
muazzam bir alt yap�s� bulunmaktad�r. Pek çok yer ad�, geyik veya geyik ile 
ilgilidir. Konu ile ilgili olarak taraf�m�zdan çok say�da efsane de derlenmi�tir. 
Bazen keçi, bazen de geyi�e ba�l� anlat�lan �u efsane gerçekten ilgi çekicidir:  

“Rivayetlere göre, köyde bir ailenin dokuz o�lu vard�r. Dokuzuncu o�ul, alt� 
ayl�kt�r. Yani çok küçüktür. O dönemlerde geçim bilek gücüne dayand��� için 
herkes bu aileye imrenerek bakar. Yaylaya gitme vakti gelince, herkes gibi 
bunlar da haz�rl��a ba�lar ve yola ç�karlar. Yolda, en küçük çocuk hastalan�r. 
Anne: ‘Benim sekiz tane o�lum var. Bunlardan birisi olmasa ne olur, diyerek 
çocu�unu yolun kenar�ndaki bir a�ac�n kovu�una b�rak�r.’ Yaylaya 
geldiklerinde bula��c� bir hastal��a yakalanarak bu çocuklar�n hepsi ölür. 
Üzüntülü olan anne, daha fazla yaylada kalamayarak zaman�ndan önce tekrar 
evine dönmek ister. Yolda, çocu�unu b�rakt��� yere gelince: ‘Ben buraya hasta 
çocu�umu b�rakm��t�m, acaba ne oldu, diyerek a�aca yakla��r.’ Kad�n, a�aç 
kovu�unun yan�na yakla��nca oradan bir geyik ç�k�p h�zla uzakla��r. Anne bir 
de bakar ki hastal�ktan ölmek üzere olan çocu�u iyile�mi�, serpilmi�, sa�l�kl� 
bir çocuk olmu�. Çocu�u hemen kovuktan alarak eve döner. Geyi�in besledi�i 
bu çocuktan, ‘Yaylao�ullar�’ sülâlesi türer. Rivayete göre, bugün bu sülâlenin 
geyik eti yemesi yasakt�r. Eskiden beri toplumumuzda erkek evlad�n çoklu�u, 
güç ve kuvvetin belirleyicisi olmu�tur. Bu tür ailelere toplumumuzda her 
zaman g�pta edilmi�tir. Bu durum, ‘Dede Korkut Hikâyeleri’nde de kar��m�za 
ç�kmaktad�r. Ancak hiçbir ana baba, burada oldu�u gibi hasta diye evlad�n� 
göz göre göre ölüme terk etmez. Neticede bile bile o�lunu ölüme terk eden 
anne, sa�l�kl� yedi o�lunu kaybederek cezas�n� çekmi� ve ölüme terk etti�i 
o�lu; Allah’�n hikmeti, geyi�in beslemesiyle sa� kalm��t�r” 9.  

Konunun bir ba�ka yönü de Orta ve Do�u Karadeniz’de anlat�lan Elik 
Keçisi / Ana Geyik Efsanesi ile Türeyi� Destan�’ndaki benzerliklerdir. Çin 
kaynaklar�nda �öyle bir efsane geçmektedir: 

 “Wu-sun’lar�n K�ral�na Kun-mo derler. ��itti�imize göre, bu k�ral�n 
babas�n�n, Hunlar�n bat� s�n�r�nda küçük bir devleti varm��. Hun Hükümdâr�, 
bu Wu-sun Kral�na taarruz etmi� ve Kun-mo’nun babas� olan bu kral� 
öldürmü�. Kun-mo da, o s�ralarda çok küçükmü�. Hun Hükümdar� ona 
k�yamam��. Çöle at�lmas�n� ölümü ile kal�m�n�n, kendi kaderine b�rak�lmas�n� 

                                                                                                                            
7  Ersin Alok, “Anadolu’da Kaya Üstü Resimleri”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 24.  
8  Alparslan Ceylan, “Do�u Anadolu’da Kaya Resimlerinin Türk Tarihi Aç�s�ndan Önemi”, Bilim ve Ütopya, S. 

163, Ocak 2006, s. 29.  
9  Bilgehan Ats�z Gökda�-Cengiz Co�kun, “Giresun Efsaneleri”, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 May�s 

1988) Bildirileri, �stanbul 1988, s. 211-212.  
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emretmi�. Çocuk çölde emeklerken, üzerinde bir karga dola�m�� ve gagas�nda 
tuttu�u eti, ona yava�ça yakla�arak vermi� ve uzakla�m��. Az sonra çocu�un 
etraf�nda, bu defa di�i bir kurt dola�ma�a ba�lam��. Kurt da çocu�a 
yana�arak memesini çocu�un a�z�na vermi� ve iyice emzirdikten sonra yine 
oradan uzakla�m��. Bütün bu olan biten �eyleri, Hun Hükümdar� da uzaktan 
seyredermi�. Bunlar� görünce, çocu�un kutsal bir yavru oldu�unu anlam�� ve 
hemen al�p adamlar�na vermi�. �yi bir bak�mla da büyütülmesini emretmi�. 
Çocuk büyüyerek bir yi�it olmu�. Hun Hükümdar� da onu ordular�ndan birine 
komutan yapm��. Gittikçe geli�en ve ba�ar� kazanan çocu�a gönül ba�layan 
Hun Hükümdar�, babas�n�n eski devletini ona vererek, onu Wu-sun Kral� 
yapm�� ...”10. 

Her iki efsanedeki benzerlikler gerçekten dikkat çekicidir. Ulu� Türkistan’da 
yaln�z kalan çocu�a ku� ve kurt yard�m eder. Orta ve Do�u Karadeniz 
Bölgesi’ndeki bu ailenin ya�amas�n� ise ku� ile keçi / geyik sa�lar. Türk kültürünün 
binlerce y�l sonra bir ba�ka co�rafyada bilinçalt�n�n ortaya ç�kmas� gerçekten 
ilginçtir. Kutsal say�lmas�ndan dolay� Orta ve Do�u Karadeniz Bölgesi’nde geyik 
avlanmaz. Geyik avlayan veya öldüren ki�inin çok büyük belalarla kar�� kar��ya 
kalaca��na inan�l�r.  

Geyi�in kutsal ve önemli olmas� ile ilgili olarak Karadeniz Bölgesi’nde 
taraf�m�zdan onlarca efsane derlenmi�tir. Bunlar, ayr� bir ba�l�k alt�nda ba�ka bir 
çal��mada incelenecektir. 

 

3.1.c. Dünya Üzerinde Baz� Geyik Figürleri:  

  

Foto�raf 4: Rusya-Sibirya – IRKUTSK- Lena Kaya Resimleri 
(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s. 47) 

 
 

                                                 
10 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, TTK yay., Ankara 1993, s. 14.  
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Foto�raf 5: Mo�olistan – Arhangay Kaya Resimleri 
(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s. 56) 

 

Foto�raf 6:  Mo�olistan-Gobi Çölü 
(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s.117) 
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Foto�raf 7: K�rg�zistan- Kazarman Saymal�ta� 
(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s. 352) 

 

 
Foto�raf 8:  Avusturya 

(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 
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Foto�raf 9:  �talya 

(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 

 

3.2.a. At ve Avc�l�k:  

Esatl� köyünün güneyinde bulunan kaya üstü resimlerden en fazla dikkat 
çekenlerden birisi, atlar ve avc�l�k ile ilgili sahnelerdir. Önemli gördü�ümüz iki 
tanesi �öyledir:  

 
Foto�raf 10:  Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Atlar ve Avc�l�k 
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Foto�raf 11: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Atlar ve Avc�l�k 
 

3.2.b. Türk Kültüründe At ve Avc�l�k:  

At, yayg�n bir kanaate göre Türkler taraf�ndan evcille�tirilmi� ve dünyaya 
hediye edilmi�tir. Binlerce y�l, dünya tarihinde en önemli rolü oynayan unsur 
olarak tarihe geçmi�tir. Medeniyetler kurup medeniyetler y�km��t�r.  

At, binlerce y�l uzaklar� yak�n eden yegâne unsur olmu�, ere ve beye yol 
arkada�l��� yapm��t�r. Sevgilileri kavu�turmu�, bazen de dostlar� ay�rm��t�r.  

Türk kültüründe at�n çok önemli bir yeri vard�r. At, Türklerin ufkunu ve 
hudutlar�n� açm��t�r. At, uzak yollar�n kap�s�n� açan bir ta��t arac� ve güç 
kayna��d�r. Türk milleti at vas�tas�yla ileriye do�u yürümeye ba�lam��, dünyaya 
at�n s�rt�nda aç�lm��t�r. Eski ça�larda küçü�ünden büyü�üne herkes binicidir. Yaya 
yürümek utanç sebebidir. Çocu�a önce ata binmeyi, sonra yürümeyi ö�retirlerdi. 
At, hayat� boyunca Türk’ün yan�ndayd�. Hatta mezara bile birlikte giriyordu11.  

�lk yaz�l� metinlerimizden Orhun Yaz�tlar�’nda at ile ilgili �u ifadeler çok 
önemlidir: “Kül Tigin ilk önce Tad�k Çor’un boz at�na binip hücum etti. O at orada 
öldü. �kinci olarak ��bara Yamtar’�n boz at�na binip hücum etti. O at da orada 
öldü. Üçüncü olarak Yigen Sili� Bey’in giyimli doru at�na binip hücum etti. O at da 

                                                 
11 Murat Adji, K�pçaklar (Türklerin ve Büyük Bozk�r�n Kadim Tarihi), Ankara 2002, s. 74.  
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orada öldü”12. Bilge Ka�an Türk halk�n�n refah seviyesini nas�l yükseltti�ini 
anlat�rken; “Sar� alt�nlar�n�, beyaz gümü�lerini, kenarl� ipek kuma�lar�n�, 
ipeklerini, has atlar�n�, ayg�rlar�n�, kara samurlar�n�... Türklerime ve halk�ma 
kazan�verdim, ediniverdim, dertsiz k�ld�m”13 diyerek refah ve güç unsurlar� 
içerisinde at� da saymaktad�r. Bilge Ka�an’�n babas� öldü�ünde cenaze törenine 
getirilen hediyelerden, “Cins has atlar�n�, kara samurlar�n�, gök sincaplar�n�, 
say�s�z olarak getirip b�rakt�lar”14 �eklinde bahsetmi�,  Türklerin cenazede de 
hediyele�ti�ini ve hediyelerden birinin de at oldu�unu bildirmi�tir.  

At�n Türk tarihinde ve kültüründe bu kadar önemli olmas�, elbette kâ��t 
öncesi tarihine de yans�m��t�r. Bu resim ve figürlerin dünya üzerindeki 
benzerlerinden baz�lar� �unlard�r:  

 

3.2.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz� At ve Avc�l�k Figürleri:  

 

 
Foto�raf 12:  Rusya-Sibirya – IRKUTSK- Lena Kaya Resimleri 

(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s.51) 
 

                                                 
12 Telât Tekin, Orhun Yaz�tlar�, Ankara 2008, s. 32-33.  
13 Tekin, s. 48-49.  
14 Tekin, s. 68-69.  



 

ZfWT 

 
Zeitschrift für die Welt der Türken 
Journal of World of Turks 

 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

15 

Foto�raf 13:  Mojbro Kayas� -�sveç 
(http://www.hunturk.net/forum/k-futhark-alfabesinin-gizemi-1015.0.html-10.5.2008) 

 

 
Foto�raf 14:  K�rg�zistan-Saymal�ta� 

(Foto�raf: S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler, s. 382) 

 

3.3.a. Do�an ve Do�anl� Beyler:  

Esatl� kaya üstü yaz�tlar�nda hemen ba�lang�çta yer alan resim ve figürlerden 
birisi de Do�anl� Bey’dir. Bu figür, av ve avc�l�kla ilgilidir. 
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Foto�raf 15: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n  

Bulundu�u Alanda Do�anl� Bey 

 

3.3.b. Türk Kültüründe Do�an ve Do�anl� Beyler:  

Do�an (K�pçak Türkçesinde ve Yeni Uygur Türkçesinde �unkar, Anadolu’da 
Sungur), Türklerde soylu bir ku� olarak kabul edilmektedir. Peçenek boyunun 
ongunu, Ala To�an yani Do�an’d�r.  

Atilla’n�n kalkan�n�n üzerinde bir do�an resmi vard� ve bu do�an resmi onun 
hükümdarl�k armas� idi. Atilla’n�n armas� Macarlarda da devam etmi�tir15. Do�an, 
Manas’�n av arkada��d�r. “Kazlar� ve ku�ular� toplayan” do�an, Manas öldükten 
sonra yas tutar, evin üstüne tüneyip durur16.  

Macar Kral� Almos’un annesi rüyas�nda bir do�an görür. Do�an, kad�n�n 
etraf�nda uçarak dolan�r. Bir süre sonra kad�n hamile kal�r. Çocuk do�arken 
ola�anüstü olaylar meydana gelir. Kad�n�n karn�ndan seller bo�al�p ça�layanlar 
hâlinde akmaya ba�lar. Bunu duyanlar, büyük ve muzaffer bir hükümdar 
do�du�unu müjdelerler. Çocuk büyüyünce gerçekten ümit edildi�i gibi kral olur17.  

Kaynaklara göre K�rg�zlar�n bir kabilesinin atas� da Do�an’d�r, “K�rg�z 
kabilelerinden birinin bir atas� ve bu atan�n da üç kar�s� varm��. Bu üç kad�ndan en 
küçü�ü, gece uyurken bir rüya görmü�. Çad�ra bir avc� do�an gelmi� ve yata��n�n 
                                                 

15 Ögel, age, s. 593. 
16 Ögel, age, s. 519. 
17 Ögel, age, s. 588. 
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etraf�nda uçu�arak dola�m��. Sonra da nas�l olmu�sa gebe kalm��. Bu K�rg�z 
kabilesini idare eden reislerin hepsi de bu küçük kad�n�n soyundan gelirmi�”18.  

“Tuna Bulgarlar�na ait yaz�l� kayalarda, Türk soyundan gelen Bulgar 
Hanlar�, sembol olarak elerinde birer do�an tutuyorlard�. Orta Avrupa’da 
bulunmu� Peçenek Türklerine ait eserler üzerinde de ellerinde do�an tutan atl�lar 
görülüyordu”19.  

Esatl� köyü kitabelerinde yer alan Do�anl� Bey figürü, a�a��da yer alan 
Do�anl� Bey’e �a��rt�c� �ekilde benzemektedir: Do�anl� beylerin dünya üzerindeki 
benzerlerinden baz�lar� �unlard�r: 

 

3.3.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz� Do�anl� Bey Figürleri:   

 

 
Foto�raf 16:  Peçenek ve Bulgar Kabartmalar�nda “Do�anl� Bey”ler 

(Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 519) 

 

                                                 
18  Ögel, age, s. 595. 
19  Ögel, age, s. 128. 



Necati Demir 
Esatl� Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar� ile Bunlar�n Tarihî Alt Yap�s� 
The Petroglyphs and Inscriptions in Esatl� Village (Ordu-Mesudiye) and Their Historical Background 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

18 

 
Foto�raf 17: Köktürk Dönemi-Gümü� Tabaka-Av Sahnesi 

(Türkler Ansiklopedisi, C. 2, s. 91). 

 

 
Foto�raf 18: K�rg�zistan-Iss�kgöl Mezar Ta�� 

(Foto�raf: Necati DEM�R) 

 

3.4.a. Güne� ve Ay: 

Esatl� köyü kaya üstü yaz�tlar�n�n önemli parçalar�ndan birisi, güne� ve ay 
figürüdür. Gök Tanr� inanc�na ba�l� topluluklar�n en önemli motifleri aras�nda yer 
alan güne� ve ay, �slami dönemde de unutulmam��t�r.  



 

ZfWT 

 
Zeitschrift für die Welt der Türken 
Journal of World of Turks 

 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

19 

 
Foto�raf 19: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Güne� ile Ay 
 

3.4.b. Türk Kültüründe Güne� ve Ay:  

Altay Da�lar�’n�n zirvesindeki “Üç Sümer Tepesi”, bu yüzden Altaylar�n en 
kutsal da�� say�l�r. Zira bu gelenek, Üç Sümer Tepesi’nden ba�lam�� ve dünyaya 
buradan yay�lm��t�r.  

Türkler daha sonra “Ay motifini” kabile reislerinin bayraklar�na ve sava� 
bayraklar�na da yerle�tirmi�lerdi. Yan�na da y�ld�z… Ay’dan sava�ta ba�ar� için 
yard�m isterlerdi. Türk bayraklar�ndaki ay motifleri hep bu unutulan inanç 
siteminin devam� olmal�d�r. Ba�ta Osmanl� Devleti olmak üzere, Gazneliler, 
Alt�nordu Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Do�u Türkistan, 
Bat� Trakya Türkleri, Karakalpakistan, Irak Türkmenleri, Karaçay Çerkes 
Cumhuriyeti, … Yunan kökenli diye iddia edilen MÖ 7. yüzy�lda kurulan Trabzon 
Devleti’nin bayra��, ay ve y�ld�zdan olu�uyordu. Baz� Türk devlet ve boylar�n�n 
bayraklar�nda dolunay bulunmakta… Baz�lar�nda ise güne�, di�er baz�lar�nda ise 
y�ld�zlar… Ay y�ld�z� Köktürkler, paralar�n�n üzerine de koymu�lard�r. T�pk� 
Türkiye Cumhuriyeti paralar�nda oldu�u gibi… Eski Altaycada Bayrak, ruh 
anlam�na gelmektedir.  
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Foto�raf 20: Üzerinde Ay Y�ld�z Motifi Bulunan Köktürk Paralar� 

 

Ay Dede/Baba’ya kurban� sunmak20
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�nanca göre, dünya ilk yarat�ld���nda güne� ve ay yoktur. Gök Tanr�, iki ayna 
koyarak gece ve gündüz dünyan�n ayd�nlat�lmas�n� sa�lam��t�r. �amanlar�n 
cübbesinde güne� ve ay� sembolize eden levhalar�n bulunmas�, bu dü�ünce ile 
ilgilidir23.  

Ay Tanr�, �slamiyet öncesi inançlar�nda Gök Tanr�’dan sonra gelir ve güne�le 
beraber an�l�r, insano�lunu babas� ve ilk insan kabul edilirdi. “Ay Tanr�”, “Ay Ata” 
ve “Ay Dede” ad�n�n ortaya ç�k���, bu olaya ba�lanmaktad�r24.  

Türk kültüründe ay, erkek; güne� ise di�idir. Türklerde büyük devlet 
adamlar�n atalar�n�n mukaddes köklere dayanmas� gelenektir. Cingiz Han’�n ilk 
atalar�, erkek kurt ile di�i maral idi. Atas�, ay �����d�r. Ay ����� pencereden girmi�, 
ç�karken de kurt �eklinde ç�k�p gitmi�tir. Annesi, ay �����ndan hamile kalm��t�r. 
O�uz Han’�n o�ullar�n�n birinin ad�, Ay Han’d�r. 

Manas, Alt�n Ay ile evlenmi�tir. Gelininin birinin ad� ise Ay-çörek’tir. 
Manas’�n torununun birine ad bulunamam��t�r. Gökten bir Ay Koca gelir ve 
Manas’�n torununa ad verir.  

Türk inan���na göre ay ile güne�, insanlar� her zaman gözalt�nda bulundurur 
ve onlar�n kötü yola sapmalar�n� önlerdi. Güne� s�ca��n, ay ise so�u�un 
                                                 

23 Cemal �ener, Türklerin Müslümanl�ktan Önceki Dinleri �amanizm, Ad Yay�nc�l�k, �stanbul 1997, s. 41. 
“Yakut Türkleri, ilk yarat�c�ya Ürüng – Ay�g- Toyon derlerdi. Ürüng beyaz, Ay�g yaratan, Toyon ise Tanr� 
anlamlar�na gelmektedir. Ay�g, yarat�c�l�k ve iyilikle ilgili �eyleri temsil eden iyi ruhlar�n ve meleklerin ad�d�r. 
O, istedi�i zaman insanlara �u veya bu iyilikleri yapabilir. �stemezse yapmaz. Bunlardan iyilik dilemek için 
Yakutlar, onlara ate� vas�tas�yla veyahut da eski Türk âdetlerine uygun olarak kurban� kans�z olarak 
sunarlard�. Beyaz yarat�c� tanr�, di�er yarat�c� ruhlar�n üstünde olur. O, büyük bir varl�k ve iyi bir ruhtur. 
Dünyay� idare eden odur. �nsanlara yarat�c� gücü ve çocuklar� o verir. Yerin ve topra��n verimli olmas�n� o 
sa�lar. Hayvanlar�n ço�almas� ve bolluk da onun deste�i ile olur. Yeri, havay� ve insanlar� o yaratm��t�r. 
�nsana can (kut) veren de odur. Fakat bu büyük yarat�c�, di�er küçükler gibi özel i�lerine kar��maz. Onlar�n 
zengin olmas� için özel bir etkide bulunmaz. �ahsi dileklerini de dinlemez. Ancak insanlara yard�m ederek, 
onlar� çaresiz bir ölümden kurtarabilir. Bu yard�m� da her zaman yapmaz. Ancak bu lütfunu büyük efsane 
kahramanlar� için gösterir. Bu sebeple Yakutlar, bu büyük yarat�c�y� di�erinden ay�r�rlar ve ona “Canl� 
Kurban” verirlerdi. “Canl� Kurban”, hayvanlar� ba��bo� b�rakmakt�r. Kurban olarak ba��bo� b�rak�lan 
hayvanlardan art�k istifade edilmezdi. Onlar�n ne eti yenir, ne sütü içilir ve ne de yük hayvan� olarak 
kullan�l�rd�. Eski zamanlarda Yakutlar at sürülerini canl� olarak do�u bölgelerine sürerlerdi. Büyük yarat�c�ya 
kurban olsun diye. Unutmayal�m ki do�udan güne� do�uyordu. Büyük yarat�c�n�n da do�u ile ilgisi vard�. … 
Eski Yakutlar bu büyük yarat�c� için “Ay�g Tangara” yani “Yarat�c� gök” terimini de kullan�rlard�” (Ögel, 
Türk Mitolojisi, C. I, s. 430-431) 

24 “Çok çok eski ça�larda, çok ya�murlar ya�m��, çamurlar sürüklenmi�. Sellerin önündeki çamurlar, bir yol 
bularak, Kara da� adl� bir da��n içindeki, bir ma�araya dolmu�tur. Ma�aran�n içindeki kayalar yar�lm��. 
Kaya yar�klar�n�n baz�lar�, bir insan� and�r�yormu�. Sürüklenen çamurlar gelip, bu ‘insan kal�plar�n�’ 
doldurmu�lar. Aradan çok zaman geçmi�. Yar�klarda ki topra�lasular ile benze�mi� ve hâllolmu�. Saratan 

burcuna gelince havalar çok �s�nm��. Kal�plardaki topra�lasular ile pi�mi�. Halka göre bu ma�ara, t�pk� bir 
kad�n gibi imi�. �çi de insanlara can veren bir kad�n karn� gibi imi�. Dokuz ay, hiç durmadan bir rüzgâr esmi�. 
Su, ate�, toprak ve rüzgâr (yani dört unsur, insana can vermek için birle�mi�ler. Ay Atam adl� ilk insan böylece 
olu�mu�. Ay Atan, gökten inmi�, yere konmu�. Bu yerin suyu tatl�, havas� ise çok serinmi�. Sonra yine 
ya�murlar ile seller ba�lam��. Ma�ara, yeniden killer ve çamurlar ile dolmu�. Bu kez güne� gelip Sünbüle 
burcu’nda durmu�. Bu burç Saratan’dan daha a�a��da durmu�. Sünbüle burcu’ndaki güne�in s�cakl��� ile 
çamurlar, sular ile pi�mi�. Bir hatun ki�i ç�km��. Ad�na da Ay-va demi�ler. Ay-Atam ile Ay-va birle�ip 
evlenmi�ler. 40 çocuklar� olmu�. Bunlar�n yar�s� erkek; di�er yar�s� k�z imi�. Onlar da evlenip soylar� 
ço�alm��. Ölümlü ki�iler olan Ay Atam ile Ay-va hatun, ölüyorlar. Çocuklar� anne ve babalar�n� türedikleri 
ma�ara’ya gömüyorlar. Ma�aran�n kap�s�n� da, alt�n kap�lar ile kap�yorlar” (Ögel, Türk Mitolojisi, C.II, 
Ankara 1995, s. 200-201). 
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sembolüdür. Türkler genel olarak kuzey bölgede ya�ad��� için ay’a daha fazla 
önem verilmi�tir.  

Türk inan���na göre, ay’� da yaratan bir ulu Tanr� vard�r. Fakat Uygur 
metinlerinde “Ay Tengri” sözü s�k s�k geçmektedir. Bahaeddin Ögel’e göre bu söz 
“Kök Tengri” sözünün sonraki y�llardaki bir paralelidir25. Yine Ögel’e göre, Uygur 
Dönemi'ne kadar Türkler Tanr�’ya Kök Tanr� derken Maniheizmin kabulünden 
sonra Ay Tanr� demeye ba�lam��lard�r26. Ay ve Güne� ile ilgili olarak Anadolu’da 
da çok say�da efsane anlat�lmaktad�r. Bizim derledi�imiz bir efsanede, ay ile 
güne�in ili�kisi �öyle yorumlanm��t�r27: Sümerlerin Ay Tanr�s�’na çe�itli hayvanlar� 
kurban verdikleri tarihî kaynaklarda geçmektedir28.  

Köktürklerin atalar� Koo-ç�lar�n (Töles) be� büyük grubunun 450’de bir araya 
geldi�ini ve büyük dinî törenler yapt�klar�n� Bahaeddin Ögel söylemektedir. Bu 
tören s�ras�nda, bilhassa gö�e verilen kurbanlar ba�ta geliyordu29. 

Kesilmi� kurban pi�tikten sonra yüzünü do�uya çeviren �aman, kurban� �u 
dua ile evin atalar�na ve koruyucu ruhlara sunar: 

Ay�n temiz �����nda 
Güne�in parlak �����nda 
Eski y�l� geçince 
Yeni y�l� gelince 
Onun y�l� de�i�ince 
Sonbaharda her �ey ala olunca, 
Kam���n ba�� geçince 
Tabak dolusu için, 
Yemek kokusu için, 
Kayra Kan sana bunu sunar�m!30 

                                                 
25 Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, s. 202-203. 
26 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 129.  
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3.4.c. Dünya Üzerinde Bulunan Ay ve Güne� Figürleri:  

 

Foto�raf 21:  Ay ile Güne� (�talya) 
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 

 
 

 
Foto�raf 22:  Ay ile Güne� (Portekiz) 

(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 

 

 

 

 

 
                                                                                                                            

30  W. Radlof, Sibirya’dan (Seçmeler), s. 247. 
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3.5.a. Bal�k:  
Yoktur bu dünyan�n ucu bucag�, 

Sar� öküzden, bal�klar asa�� 
  (Kay�kç� Kul Mustafa) 

Esatl� kaya üstü resimleri aras�nda dikkat çeken figürlerden biri de bal�kt�r. 
Bal�k figürü de Gök Tanr� inanç sisteminin bir unsurudur. 

Foto�raf 23: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 
Bulundu�u Alanda Bal�k 

 

3.5.b. Türk Kültüründe Bal�k:  

�slamiyet öncesi Türk inanç sitemine göre dünya, bir bal�k ve bal���n 
üzerinde olan bir öküzün boynuzlar� üzerinde durmaktad�r.  

K�rg�z Türklerine göre, yerin en alt�nda büyük bir deniz, bu denizin içinde bir 
bal�k, bal���n üzerinde ise çok kal�n bir bulut dola��rd�. Bulutun üzerinde çok 
büyük bir kaya, kayan�n üzerinde de bir “Boz Öküz” vard�. Dünya bu boz öküzün 
boynuzlar� üzerinde dururdu.  

Altay Yarat�l�� Destan�’nda Dünya’n�n olu�mas� �öyle anlat�lmaktad�r: 
“Ülgen yere bakarak: ‘Yarat�ls�n yer’ demi� 
Bu istek üzerine denizden yer türemi� 
Ülgen gö�e bakarak. ‘yarat�ls�n gök’ demi�. 
Bu buyruk üzerine üstünü gök bezemi� 
Tanr� Ülgen durmam��, ayr�ca vermi� sal�k, 
Bu dünyan�n yan�na, yarat�lm�� üç bal�k 
Bu büyük bal�klar�n, üstüne dünya konmu� 
Bal�klar çok büyükmü�, dünyaya destek olmu� 
Dünyan�n yanlar�na iki de bal�k konmu� 
Dünya gezer olmam��, bir yerde kal�p donmu�, 
Bir ba�ka bal�k ise yere gerilmi� imi�, 
Oradaki bal���n ba�� tam kuzeydeymi� 
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Tufan hemen ba�larm��, yönü az de�i�seymi�, 
Bu yön hiç de�i�meden kuzeyde olmal�ym��, 
Onun ba�� az dü�se, tufanlar ba�lar imi�, 
Bu yön hiç de�i�meden, kuzeyde olmal�ym��, 
Onun ba�� az dü�se, tufanlar ba�lar imi�, 
Tufanla ta�an sular, dünyay� kaplar imi�, 
Ba�� zincirler ile, bu yüzden ba�lanm��t� 
Ba��n oynamams�, bu yolla sa�lanm��t�, 
Zincirler ba�lanm�� ortadaki dire�e 
Bal�k n’olur ne olmaz, k�m�ldamas�n diye”31. 

Altayl�lar, dünyay� üç bal���n ta��d���na inanmaktad�r. Tarih boyunca s�k s�k 
depremler ya�ayan Çinlilere ve Japonlara göre yer sars�nt�s�n�n sebebi, dünyay� 
ta��yan bal���n harekete geçmesidir. Müslüman Türklere göre ise yer sars�nt�s�n�n 
sebebi dünyay� boynuzlar� üzerinde tutan öküzün k�p�rdamas�d�r. Fin-Ogur 
kavimlerinden Votyaklar, yer alt�ndaki üç bal���n, Mordvinler göre ise dünya bir 
bal���n üzerinde durmakta ve zelzeleyi o yapmaktad�r. Bu inanç, Fin-Ogur ve 
Macarlar aras�nda, ayr�ca onlara akraba olan kavimler aras�nda da yayg�nd�r. 
Buryatlara göre ise Ortadeniz’de yüzen bir bal�k, ayn� zamanda dünyay� da 
ta��yordu. Japonya’n�n kuzeyinde ya�ayan Anyu halk� da dünyan�n büyük bir bal�k 
üzerinde durdu�una inan�yordu32. 

Altay Türklerinin Gök Tanr� inanc�na ba�l� inanç sistemini içeren Maaday 
Kara’da ise dünyay� ayakta tutan iki balinadan bahsedilmektedir33. 

Yakut Türklerine göre, Doydu -Bal�ga denen bu dünya bal���n�n a�z�, 
g�rtla��n�n alt�nda, gözü de ensesinde idi. Yakutlar ayn� bal��a Ölüg-bal�ga, yani 
“Ölüm Bal���” veyahut da “Ölüm Yeri Bal���” derlerdi34.  

Anadolu’da ve kültür bak�m�ndan Anadolu’nun tesiri alt�nda bulunan 
K�r�m’daki durum daha ba�kad�r. Türkiye’deki inan��a göre, en altta bir deniz 
vard�. Denizin içinde büyük bir bal�k, bal���n üstünde bir öküz, öküzün boynuzlar� 
üzerinde de dünya duruyordu. K�r�m Türkleri aras�nda bu efsane, biraz daha 
de�i�ik olarak anlat�l�r. Onlara göre, “Dünya, bir bo�an�n boynuzlar� üzerinde 
duruyordu. Bo�a ise, büyük denizde yüzen, büyük bir bal�k üzerinde idi. Denizin 
alt�nda rüzgârlar ve onun alt�nda karanl�k bir dünya uzan�rd�. Bo�a yorulup da, 
boynuzlar�n� k�m�ldatt�kça, büyük zelzeleler olurdu.”  

Türk halk edebiyat�nda, dünyan�n öküz üzerinde durdu�una dair pek çok 
örnek vard�r. Bunlardan bir tanesi �öyledir:  Hazret-i Ali, Anter isimli bir kâfir ile 
kar��la��r. Anter’e Müslüman olmas�n� söyler. Anter ise Müslüman olmaz. Olay 
daha sonra �öyle geli�ir: “Çünki �m�m-� ‘Ali gördi ki (4) im�na gelmez, Zülfik�r’� 
hav�le eyledi. Anter kalkan kod� ba�� üzerine. Hazret-i (6) �m�m �öyle çald� ki 

                                                 
31 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 433-434. 
32 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 440-449.  
33 Geni� bilgi için Altay Destam� Maaday Kara, Haz�rlayan: Emine Gürsoy Naskali, , �stanbul 1999. 
34 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 440. 
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Zülfik�r kalkan�n kesüp tepesine ve omuz�na, andan beline ve andan eyeri kesüp iki 
p�re eyledi. Zülfik�r ta�dan geçüp yere indi, fi’l-h�l Cebr�il -aleyhi’s-sel�m- 
yeti�üp Zülfik�r’� tutd�. Eger tutmayayd� öküzi, bal��� keser idi”35. 

 

3.5.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz� Bal�k Figürleri:  

Azerbaycan-Kubistan ve Fransa kaya üstü resimleri aras�nda rastlad���m�z 
bal�k, Esatl� köyündeki ile hemen hemen ayn� özellikleri göstermektedir.  

 

 
Foto�raf 24-25:  Azerbaycan – Kubistan 

(Çizim: �. M. Caferzade, Kubistan, Bakü-1997) 

 

 
Foto�raf 26: Kaya Üstü Bal�k Figürü - Fransa 
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 

 

3.6.a. Kurban Baltas�:  

Esatl� köyü kaya üstü figürleri aras�nda yer alan kurban baltas� figürü dikkat 
çekicidir. Kurban baltas�, Gök Tanr� inanç sisteminde önemli bir unsurdur.  

                                                 
35  Necati Demir-M.Dursun Erdem, Hazret-i Ali Cenkleri, Ankara 2007, s. 159-160. 
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Foto�raf 27: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Kurban Baltas� 
 

3.6.b. Dünya Üzerinde Bulunan Kurban Baltas� Figürü:    

Kurban baltas� figürüne �talya’da da rastlamaktay�z.  

Foto�raf 28:  �talya 
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008) 
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3.7.a. Canavar / Y�lan:  

Esatl� köyü kaya üstü resimleri aras�nda yer alan canavar figürü ilgi çekicidir:  

 
Foto�raf 29: Esatl� Kaya Üstü Resim ve Yaz�tlar�n 

Bulundu�u Alanda Canavar 
 

3.7.b. Türk Kültüründe Canavar:  

Gök Tanr� inanc�na dayal� eski Türk dü�ünce sisteminde göre dünya; gök, 
yeryüzü ve yer alt�ndan olu�maktad�r. Yer alt�n�n sembolü ve karanl�klar�n hâkimi 
�eytan Erlik veya Erlik Ka�an’d�r.  

Altay yarad�l�� destan�na göre, kâinat�n ba�lang�c�nda yaln�zca iki varl�k 
vard�. Bunlardan biri Tanr� Ülgen, di�eri ise �eytan Erlik’tir. Dünyada hiçbir �ey 
yokken iyili�in sembolü Tanr� Ülgen ile kötülü�ün sembolü �eytan Erlik 
(Ehrimen) büyük denizin üzerinde uçup duruyorlard�. Tanr� Ülgen ile Erlik 
ba�lang�çta dosttur. Sonradan Tanr� ile �eytan aras�nda büyük sava�lar olmu�tur. 
Dünya olu�tu�unda �eytan karanl�klar�n, kötülüklerin ve zulmet dünyas�n�n sahibi 
olur36.  

Erlik’in hep kötülük ve i�kence yapmak, fitne fesat ç�karmakla me�gul 
oldu�u, halk anlat�lar�nda da kar��m�za ç�kmaktad�r. 1964’te Sazon Saymoviç 
Surazakov’un Aleksey Girigoreviç Kalkin’den derledi�i, Emine Gürsoy-
Naskali’nin Türkiye Türkçesine kazand�rd��� “Maaday Kara” adl� eserde, bu konu 
geni� bir yer tutar. O, Yer alt� Tanr�s� ve kötülü�ün sembolüdür. Hayatta iken 
çe�itli günahlar i�leyen ki�ilere Erlik’in nas�l i�kence yapt���, günahs�z ki�ilerin 
Erlik taraf�ndan nas�l esir al�nd��� ve sonra kurtar�ld���, eserde zaman zaman dile 

                                                 
36 Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 420- 



 

ZfWT 

 
Zeitschrift für die Welt der Türken 
Journal of World of Turks 

 

ZfWT Vol. 1, No. 2 (2009) 

29 

getirilmi�tir37. �eytan�n yeri, yer alt�d�r. Kutadgu Bilig’de bazen �eytan yerine, 
“dev” sözü kullan�lm��t�r. �eytan�n yaratt��� yarat�klar�n tamam�na, dev 
denilmektedir.  

Gök Tanr� inanc�na göre Y�lan, Erlik’in buyru�u alt�ndad�r. Bu yüzden yer 
alt�nda dola��r ve yer alt� dünyas�n�n Tanr�’s�na iman eder. Altay Destan� Maaday 
Kara’da da Erlik ile y�lan ba�lant�s� geni� bir �ekilde i�lenmi�tir38. Bu yüzden 
y�lan, lanetlidir ve Türk kültüründe sevilmez. Nitekim Esatl� kaya üstü resimlerinde 
onun öldürüldü�ü sahneler çizilmi�tir.  

Türk dünyas�n�n alt yap� bütünlü�ü bu figürlerle de ortaya ç�kmaktad�r. 
Mo�olistan-Gobi çölünde yer alan bir resmin Esatl� köyündeki ile benzerli�i 
gerçekten dikkat çekicidir.  

 

3.7.c. Dünya Üzerinde Bulunan Canavar Figürü:    

 

 
Foto�raf 30:  Mo�olistan- Gobi Çölü 

(S. Somuncuo�lu, Sibirya’dan Anadolu’ya Ta�taki Türkler,  s.82.) 

 

Sonuç:  

Esatl� köyü kaya üstü resim ve kitabelerinin Türk karakterli oldu�u, Türk 
kültürünün bir parças� oldu�u hiç tart���lmayacak kadar aç�kt�r.  

Esatl� köyü kaya üstü resim ve kitabelerin hakk�nda �imdiye kadar arkeolojik 
bir ara�t�rma yap�lmam��t�r. Ancak kitabelerin vücut buldu�u dil özelliklerinden 
anla��ld���na göre, MS I-II.  yüzy�lda yaz�lm�� olabilece�i dü�ünülmektedir. 
Dolay�s�yla kitabeler, Orhun Abideleri’nden çok daha önce, yakla��k 5 yüzy�l önce 
yaz�lm��t�r. Burada yer alan kitabelerin di�er bir özelli�i de Orhun Yaz�tlar�’ndan 
sonra muhteva aç�s�ndan ikinci büyük yaz�t olmas�d�r.  

                                                 
37 Geni� bilgi için bk. Naskali, age. 
38 Geni� bilgi için bk. Naskali, age.  




