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ESATLI KÖYÜ (ORDU-MESUDYE) KAYA ÜSTÜ RESM VE
YAZITLARI LE BUNLARIN TARHÎ ALT YAPISI

THE PETROGLYPHS AND INSCRIPTIONS IN ESATLI VILLAGE
(ORDU-MESUDYE) AND THEIR HISTORICAL BACKGROUND

Necati DEMR
Özet:
Bu çalmada 1994 ylnda Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatl köyünde alan aratrmalar
yaparken rastladmz kaya üstü resimler tantlacaktr. Miladn ilk yüzyllarnda
yazldn/çizildiini düündüümüz bu resim ve figürler, Sibirya’dan balayp Fransa’ya
hatta Portekiz’e kadar uzanan corafya içinde bulunanlarn en önemlilerindendir. Gök Tanr
(amanizm) inancna bal Türkler tarafndan yazldn/çizildiini düündüümüz bu
yaztlarn çevresinde, eski Türk yerleimleri ve eski Türk mezarlar olan tümülüsler de
bulunmaktadr. Esatl kaya üstü resimleri ve kitabelerinin dier önemli bir özellii de
petroglif, ideogram, piktogram, damga, hece, yar hece ve harfe doru olan yolculuunun
takip edilebilmesidir. Yani petrogliften harfe doru yolcululuun pek çok aamasna 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 Azlar ve Ordu li ve Yöresi Halk Kültürü adl
çalmalarm hazrlamak üzere 1994’te Ordu’da detayl bir alan aratrmasna
balam idim. Alan aratrmasna çkmadan önce tarafmzdan Ordu ili ve çevresi
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hakknda çok yönlü bir kaynak aratrmas yaplmt. Fakat alan aratrmasna
balaynca bölge hakknda okuduklarmzn çok yetersiz olduu ortaya çkmtr.
Zira gittiimiz hemen her köyde yeni bir Türk kültürü unsuru ile karlalmtr.
Bunlardan bir tanesi de Ordu ili Mesudiye ilçesine bal Esatl köyünde tespit
ettiimiz kaya üstü resim ve yazlardr1.
Kaya üstü resim ve yazlar daha önce bildiim türden deil idi. lk bakta,
Türklerden önce bu bölgede yaam bir medeniyetten kalm olabilecei düüncesi
bizde daha hâkim idi. Ancak burada bulunan kitabelerdeki harflerin Orhun
Yaztlar’ndaki harflerle % 80 orannda benzerlik göstermesi de gözden uzak
tutulmamas gereken bir konu idi. Biz yllarca burada bulunan her unsurun yani
resim, damga ve yazlarn tek tek üzerinde durduk. Burada bulunan resim ve
figürleri dünya üzerinde bulunan benzerleri ile karlatrdk ve 10 yl gibi uzun bir
zaman içerisinde burada bulunan kitabeleri de çözdük. Bölgede ayrca baka
kitabeler de bulduk. Bunlardan Sinop Tersanesi giri kapsnda bulunan yaz,
milattan önceki dönemlerin özelliklerini tamaktadr. Giresun’da bulunan kitabe
de Ordu Mesudiye’deki kitabelerle ayn alfabe ile yazlmtr. Resim ve figürler ise
Türk dünyas içerisinde çokça rastlanan ortak motiflerdir.

4

Mesudiye ilçesi Esatl köyü kaya üstü resimleri, dünya üzerindeki benzerleri
ile karlatrldnda ve dahi yaztlar, Türk dilinin gelime seyri dikkate alnarak
deerlendirildiinde, MS I veya II. yüzyllar iaret etmektedir. Resim ve
damgalarn tamam Türk kültürünün unsurlardr.
Aslnda Mesudiye, Sinop, Giresun’da bulunan kitabe, resim ve figürler ile
ayn özellikleri gösteren kitabe, resim ve figürlere Türkiye’nin hemen hemen her
ilinde tarafmzdan rastlanmtr.
Bu durumda dar anlamda Karadeniz Bölgesi, geni anlamda ise Türkiye
hakknda daha önce bildiimiz tarihî ve etnik konularla ilgili bilgilerin tamamnn
yeniden gözden geçirilmesi gerei, kendiliinden ortaya çkmaktadr.
Konunun bir baka yönü ise hemen hemen bütün ülkeler, kaya üstü resim,
figür ve yazlarn aratrlmas için enstitüler ve aratrma merkezleri kurmulardr.
imdiye kadar yaptmz aratrmalardan anladmza göre, kaya üstü kitabe,
resim ve figürler konusunda dünyann en zengin ülkelerinden birisi, belki de en
zengini Türkiye’dir. Durum böyle iken bu konuda tek bir enstitü veya aratrma
merkezinin kurulmamas gerçekten çok ilginçtir.
Biz bu çalmamzda sadece ana hatlaryla resim ve figürler üzerinde
duracaz. Mesudiye Esatl köyünde yer alan ve tarafmzca okunan kitabeler ile
figürler konusunda hazrladmz detayl aratrmalar, daha sonra yaymlanacaktr.

1

Esatl köyündeki kaya üstü figür ve yaztlar pek çok aratrmac kendisinin bulduunu ilân etmitir. Hâlbuki
biz, bütün aratrmaclardan önce, 11 Temmuz 1994’te tespit ettik. Bu tarihten itibaren bir yandan kitabeleri
okumaya çalrken dier yandan çalmalarmzda ve konferanslarmzda kitabelerden sk sk bahsettik.
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1. Ordu li Mesudiye lçesi Esatl Köyünün Konumu:
Ordu iline bal Mesudiye ilçesi, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz
Bölümü’nde yer almaktadr. Köyün Ordu iline uzakl 122 km, Mesudiye’ye
uzakl ise 7 km’dir. Tokat-Ordu karayolunun 5 km kadar güneyindedir. Konumu
öyledir: 4002533 (40 derece 25 dakika 33 saniye) kuzey (enlemi) paraleli ile
3704237 (37 derece 42 dakika 37 saniye) dou meridyeninin (boylam) kesitii
yerde bulunur. Güneyinde Türkköyü, Klack ve Göçbeyi köyleri, kuzeyinde de
Çaltepe ve Ilar köyleri vardr.
Esatl köyü, Türkiye'de, Anadolu yarmadasnn kuzeyinde Orta Karadeniz
Bölümü'nde ky dalar ile Kelkit vadisi arasnda, Melet rmann bir kolu olan
Akpnar deresi vastas ile kuzeye açlan vadilerinden biri üzerinde yer alr. Köy,
Akpnar deresinin bat yakas üzerinde kurulmu, birkaç mahalleden oluan
nispeten toplu bir yerlemedir. Esatl köyü ayn zamanda, orman açmalar ile
oluturulmu kuru tarm alanlarndan oluan az eimli yamaçlar üzerinde
kurulmu, kuzey-güney dorultulu vadi sistemini takip eden bir yol boyu köyüdür.
Denizden yükseklii 1350 m olan köy, geni yaprakl bitki örtüsüne sahiptir.
2. Kaya Üstü Resim, Figür (Petroglif) ve Yazlarn Bulunduu Alan:
Ordu ili Mesudiye ilçesine bal Esatl köyünün güneyinde bulunan kaya üstü
resimleri ve yaztlar, burada bulunan resim ve kitabelerden anlaldna göre, Gök
Tanr inancna bal Peçenek Türklerinden kalmtr. Bunun en önemli delili,
kaya üzerinde nakedilmi ongunlardr2.
Gök Tanr inancna bal Türkler; ay, yerin sahibi ve koruyucusu kabul
ediyorlard. Baz dalarn tepelerine obo (oba) kuruyorlard. Özellikle günahkâr
kiiler, ileri ve salklar iyi gitmeyenler, günahlarndan arnmak, ilerini
düzeltmek ve salklarna kavumak için yüksek dalardaki obalara kurban
getiriyorlar, aya burada dua edip ve kurban sunuyorlard3. Kurban sunulan
hayvanlarn resimlerini de kayalara çiziyorlard. Burada çizilen resimlerden
anlaldna göre kimisi atn, kimisi keçinin, kimisi srn, kimisi de geyiin
ruhundan medet ummulardr.
Esatl köyünün güneyinde bulunan kaya üstü resimleri ve yaztlar, çevreye
hâkim yüksek bir noktadr. Resim ve yaztlar, muhtemelen arazinin yükseklii
dikkate alnarak buraya nakedilmitir.

2

Necati Demir, “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kayna Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazlar”,
Zeitschrift für die Welt Der Türken / Journal of World of Turks, Vol. I, No 1, Münih-Almanya, s. 5-19.
3
Murat Adji, Kpçaklar (Türklerin ve Büyük Bozkrn Kadim Tarihi), Ankara 2002, s. 44.
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Fotoraf 1: Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn Bulunduu Alan4

6

Fotoraf 2: Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn Bulunduu Alan5

Kaya üstü resim ve yaztlarn bulunduu alana çok yakn yörelerde eski
yerleim merkezleri ve eski Türk mezar biçimi olan tümülüs de tespit edilmitir.
Buras, eski yerleim yerleri ve tümülüs ilgili bilim dallarnda çalan bilim
adamlarnn ilgisini beklemektedir.
Esatl köyünde yer alan yüksek kayalarn kuzeye bakan bölümünde resim ve
figür ile onlarca kitabe bulunmaktadr. Biz bu çalmamzda sra ile sadece resim
ve figürler üzerinde duracaz.
4
5

Resim ve yaztlar, fotorafn ortalarnda yer alan çknt kayalklarn üzerindedir.
Resim ve yaztlar, fotorafn ortalarnda yer alan çknt kayalklarn üzerindedir.
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3. Esatl Köyü Yaztlarnda Bulunan Resim ve Figürler:
3.1.a. Geyik:
Esatl köyü yaztlar arasnda bulunan figürlerin en önemlilerinden birisi
geyiktir. Geyik figürü, toz tabakas tarafndan örtülmü olduu için 1994’te
yaptmz ilk incelemelerimizde tespit edilememiti. Daha sonraki aratrma ve
incelemelerimizde frça ile kayalar özenle süpürülmütür. Süpürme srasnda ortaya
çkan figürlerden birisi de geyiktir.

Fotoraf 3: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Geyik Figürü

3.1.b. Türk Kültüründe Geyik:
imdiye kadar tespit edilen Türk karakterli kaya üstü resimlerde, en yaygn
olarak karlatmz figürün geyik olduunu rahatlkla söyleyebiliriz. Hatta geyik
figürü, kaya üstü resimlerinin Türk karakterli olduunu ortaya koyacak kadar da
önemli bir unsurdur.
Geyik motifinin bu kadar yaygn olmas, Türklerin yaad hemen her yere
resminin çizilmesinin elbette bir alt yaps bulunmaktadr.
Geyik motifinin Moolistan ve Yakutistan’dan balayp batya doru yaygn
biçimde kaya üzerlerine çizilmesi ve resimlenmesi, konunun deerlendirilmesi için
aslnda önemli bir ipucudur. Türklerin ana yurdunun Kazakistan, Çin, Moolistan
ve Rusya Federasyonu’nun snrlar içerisinde kalan Altaylar bölgesi olduu bir
gerçektir. Buradan göç eden Türkler, gittikleri her yere inan ve geleneklerini
götürmüler, böylece inan ve gelenekleri Asya ve Avrupa’da yaygnlamtr.
Anadolu’da ise Erzincan ilimize bal Kemaliye ilçesinin Dilli Vadisi’nde6,
Van iline bal Çatak ilçesi Narl Dalar’nda7, Kars Kazman Geyiklitepe’deki8
6

Osman Mert, “Dilli Vadisi’ndeki Petroglif ve Damgalar”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 5.
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kayalarn üzerinde bulunan geyik resimleri, kaya üstü figürleri arasnda geyiin ne
kadar önemli olduunu gözler önüne sermektedir.
Karadeniz Bölgesi’ne geyik ile ilgili inan ve gelenekler de büyük bir
ihtimalle ata yurdumuz Orta Asya’dan gelmitir. Zira yllardr yaptmz
aratrmalarda gördük ki Karadeniz Bölgesi, Orta Asya Kültürü’nün en canl olarak
yaad bölgelerden biridir.
Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi’nde geyik ile ilgili inan ve kültürün
muazzam bir alt yaps bulunmaktadr. Pek çok yer ad, geyik veya geyik ile
ilgilidir. Konu ile ilgili olarak tarafmzdan çok sayda efsane de derlenmitir.
Bazen keçi, bazen de geyie bal anlatlan u efsane gerçekten ilgi çekicidir:
“Rivayetlere göre, köyde bir ailenin dokuz olu vardr. Dokuzuncu oul, alt
aylktr. Yani çok küçüktür. O dönemlerde geçim bilek gücüne dayand için
herkes bu aileye imrenerek bakar. Yaylaya gitme vakti gelince, herkes gibi
bunlar da hazrla balar ve yola çkarlar. Yolda, en küçük çocuk hastalanr.
Anne: ‘Benim sekiz tane olum var. Bunlardan birisi olmasa ne olur, diyerek
çocuunu yolun kenarndaki bir aacn kovuuna brakr.’ Yaylaya
geldiklerinde bulac bir hastala yakalanarak bu çocuklarn hepsi ölür.
Üzüntülü olan anne, daha fazla yaylada kalamayarak zamanndan önce tekrar
evine dönmek ister. Yolda, çocuunu brakt yere gelince: ‘Ben buraya hasta
çocuumu brakmtm, acaba ne oldu, diyerek aaca yaklar.’ Kadn, aaç
kovuunun yanna yaklanca oradan bir geyik çkp hzla uzaklar. Anne bir
de bakar ki hastalktan ölmek üzere olan çocuu iyilemi, serpilmi, salkl
bir çocuk olmu. Çocuu hemen kovuktan alarak eve döner. Geyiin besledii
bu çocuktan, ‘Yaylaoullar’ sülâlesi türer. Rivayete göre, bugün bu sülâlenin
geyik eti yemesi yasaktr. Eskiden beri toplumumuzda erkek evladn çokluu,
güç ve kuvvetin belirleyicisi olmutur. Bu tür ailelere toplumumuzda her
zaman gpta edilmitir. Bu durum, ‘Dede Korkut Hikâyeleri’nde de karmza
çkmaktadr. Ancak hiçbir ana baba, burada olduu gibi hasta diye evladn
göz göre göre ölüme terk etmez. Neticede bile bile olunu ölüme terk eden
anne, salkl yedi olunu kaybederek cezasn çekmi ve ölüme terk ettii
olu; Allah’n hikmeti, geyiin beslemesiyle sa kalmtr” 9.

8

Konunun bir baka yönü de Orta ve Dou Karadeniz’de anlatlan Elik
Keçisi / Ana Geyik Efsanesi ile Türeyi Destan’ndaki benzerliklerdir. Çin
kaynaklarnda öyle bir efsane geçmektedir:
“Wu-sun’larn Kralna Kun-mo derler. ittiimize göre, bu kraln
babasnn, Hunlarn bat snrnda küçük bir devleti varm. Hun Hükümdâr,
bu Wu-sun Kralna taarruz etmi ve Kun-mo’nun babas olan bu kral
öldürmü. Kun-mo da, o sralarda çok küçükmü. Hun Hükümdar ona
kyamam. Çöle atlmasn ölümü ile kalmnn, kendi kaderine braklmasn
7
8

9

Ersin Alok, “Anadolu’da Kaya Üstü Resimleri”, Bilim ve Ütopya, S. 163, Ocak 2006, s. 24.
Alparslan Ceylan, “Dou Anadolu’da Kaya Resimlerinin Türk Tarihi Açsndan Önemi”, Bilim ve Ütopya, S.
163, Ocak 2006, s. 29.
Bilgehan Atsz Gökda-Cengiz Cokun, “Giresun Efsaneleri”, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mays
1988) Bildirileri, stanbul 1988, s. 211-212.
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emretmi. Çocuk çölde emeklerken, üzerinde bir karga dolam ve gagasnda
tuttuu eti, ona yavaça yaklaarak vermi ve uzaklam. Az sonra çocuun
etrafnda, bu defa dii bir kurt dolamaa balam. Kurt da çocua
yanaarak memesini çocuun azna vermi ve iyice emzirdikten sonra yine
oradan uzaklam. Bütün bu olan biten eyleri, Hun Hükümdar da uzaktan
seyredermi. Bunlar görünce, çocuun kutsal bir yavru olduunu anlam ve
hemen alp adamlarna vermi. yi bir bakmla da büyütülmesini emretmi.
Çocuk büyüyerek bir yiit olmu. Hun Hükümdar da onu ordularndan birine
komutan yapm. Gittikçe gelien ve baar kazanan çocua gönül balayan
Hun Hükümdar, babasnn eski devletini ona vererek, onu Wu-sun Kral
yapm ...”10.

Her iki efsanedeki benzerlikler gerçekten dikkat çekicidir. Ulu Türkistan’da
yalnz kalan çocua ku ve kurt yardm eder. Orta ve Dou Karadeniz
Bölgesi’ndeki bu ailenin yaamasn ise ku ile keçi / geyik salar. Türk kültürünün
binlerce yl sonra bir baka corafyada bilinçaltnn ortaya çkmas gerçekten
ilginçtir. Kutsal saylmasndan dolay Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi’nde geyik
avlanmaz. Geyik avlayan veya öldüren kiinin çok büyük belalarla kar karya
kalacana inanlr.
Geyiin kutsal ve önemli olmas ile ilgili olarak Karadeniz Bölgesi’nde
tarafmzdan onlarca efsane derlenmitir. Bunlar, ayr bir balk altnda baka bir
çalmada incelenecektir.

9
3.1.c. Dünya Üzerinde Baz Geyik Figürleri:

Fotoraf 4: Rusya-Sibirya – IRKUTSK- Lena Kaya Resimleri
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s. 47)

10

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, TTK yay., Ankara 1993, s. 14.
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Fotoraf 5: Moolistan – Arhangay Kaya Resimleri
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s. 56)

10

Fotoraf 6: Moolistan-Gobi Çölü
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s.117)
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Fotoraf 7: Krgzistan- Kazarman Saymalta
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s. 352)

Fotoraf 8: Avusturya
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008)
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Fotoraf 9: talya
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008)

3.2.a. At ve Avclk:

12

Esatl köyünün güneyinde bulunan kaya üstü resimlerden en fazla dikkat
çekenlerden birisi, atlar ve avclk ile ilgili sahnelerdir. Önemli gördüümüz iki
tanesi öyledir:

Fotoraf 10: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Atlar ve Avclk
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Fotoraf 11: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Atlar ve Avclk

3.2.b. Türk Kültüründe At ve Avclk:
At, yaygn bir kanaate göre Türkler tarafndan evcilletirilmi ve dünyaya
hediye edilmitir. Binlerce yl, dünya tarihinde en önemli rolü oynayan unsur
olarak tarihe geçmitir. Medeniyetler kurup medeniyetler ykmtr.
At, binlerce yl uzaklar yakn eden yegâne unsur olmu, ere ve beye yol
arkadal yapmtr. Sevgilileri kavuturmu, bazen de dostlar ayrmtr.
Türk kültüründe atn çok önemli bir yeri vardr. At, Türklerin ufkunu ve
hudutlarn açmtr. At, uzak yollarn kapsn açan bir tat arac ve güç
kaynadr. Türk milleti at vastasyla ileriye dou yürümeye balam, dünyaya
atn srtnda açlmtr. Eski çalarda küçüünden büyüüne herkes binicidir. Yaya
yürümek utanç sebebidir. Çocua önce ata binmeyi, sonra yürümeyi öretirlerdi.
At, hayat boyunca Türk’ün yanndayd. Hatta mezara bile birlikte giriyordu11.
lk yazl metinlerimizden Orhun Yaztlar’nda at ile ilgili u ifadeler çok
önemlidir: “Kül Tigin ilk önce Tadk Çor’un boz atna binip hücum etti. O at orada
öldü. kinci olarak bara Yamtar’n boz atna binip hücum etti. O at da orada
öldü. Üçüncü olarak Yigen Sili Bey’in giyimli doru atna binip hücum etti. O at da
11

Murat Adji, Kpçaklar (Türklerin ve Büyük Bozkrn Kadim Tarihi), Ankara 2002, s. 74.
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orada öldü”12. Bilge Kaan Türk halknn refah seviyesini nasl yükselttiini
anlatrken; “Sar altnlarn, beyaz gümülerini, kenarl ipek kumalarn,
ipeklerini, has atlarn, aygrlarn, kara samurlarn... Türklerime ve halkma
kazanverdim, ediniverdim, dertsiz kldm”13 diyerek refah ve güç unsurlar
içerisinde at da saymaktadr. Bilge Kaan’n babas öldüünde cenaze törenine
getirilen hediyelerden, “Cins has atlarn, kara samurlarn, gök sincaplarn,
saysz olarak getirip braktlar”14 eklinde bahsetmi, Türklerin cenazede de
hediyeletiini ve hediyelerden birinin de at olduunu bildirmitir.
Atn Türk tarihinde ve kültüründe bu kadar önemli olmas, elbette kât
öncesi tarihine de yansmtr. Bu resim ve figürlerin dünya üzerindeki
benzerlerinden bazlar unlardr:

3.2.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz At ve Avclk Figürleri:

14

Fotoraf 12: Rusya-Sibirya – IRKUTSK- Lena Kaya Resimleri
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s.51)

12

Telât Tekin, Orhun Yaztlar, Ankara 2008, s. 32-33.
Tekin, s. 48-49.
14
Tekin, s. 68-69.
13
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Fotoraf 13: Mojbro Kayas -sveç
(http://www.hunturk.net/forum/k-futhark-alfabesinin-gizemi-1015.0.html-10.5.2008)

15

Fotoraf 14: Krgzistan-Saymalta
(Fotoraf: S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s. 382)

3.3.a. Doan ve Doanl Beyler:
Esatl kaya üstü yaztlarnda hemen balangçta yer alan resim ve figürlerden
birisi de Doanl Bey’dir. Bu figür, av ve avclkla ilgilidir.
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Fotoraf 15: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Doanl Bey

16
3.3.b. Türk Kültüründe Doan ve Doanl Beyler:
Doan (Kpçak Türkçesinde ve Yeni Uygur Türkçesinde unkar, Anadolu’da
Sungur), Türklerde soylu bir ku olarak kabul edilmektedir. Peçenek boyunun
ongunu, Ala Toan yani Doan’dr.
Atilla’nn kalkannn üzerinde bir doan resmi vard ve bu doan resmi onun
hükümdarlk armas idi. Atilla’nn armas Macarlarda da devam etmitir15. Doan,
Manas’n av arkadadr. “Kazlar ve kuular toplayan” doan, Manas öldükten
sonra yas tutar, evin üstüne tüneyip durur16.
Macar Kral Almos’un annesi rüyasnda bir doan görür. Doan, kadnn
etrafnda uçarak dolanr. Bir süre sonra kadn hamile kalr. Çocuk doarken
olaanüstü olaylar meydana gelir. Kadnn karnndan seller boalp çalayanlar
hâlinde akmaya balar. Bunu duyanlar, büyük ve muzaffer bir hükümdar
doduunu müjdelerler. Çocuk büyüyünce gerçekten ümit edildii gibi kral olur17.
Kaynaklara göre Krgzlarn bir kabilesinin atas da Doan’dr, “Krgz
kabilelerinden birinin bir atas ve bu atann da üç kars varm. Bu üç kadndan en
küçüü, gece uyurken bir rüya görmü. Çadra bir avc doan gelmi ve yatann
15

Ögel, age, s. 593.
Ögel, age, s. 519.
17
Ögel, age, s. 588.
16
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etrafnda uçuarak dolam. Sonra da nasl olmusa gebe kalm. Bu Krgz
kabilesini idare eden reislerin hepsi de bu küçük kadnn soyundan gelirmi”18.
“Tuna Bulgarlarna ait yazl kayalarda, Türk soyundan gelen Bulgar
Hanlar, sembol olarak elerinde birer doan tutuyorlard. Orta Avrupa’da
bulunmu Peçenek Türklerine ait eserler üzerinde de ellerinde doan tutan atllar
görülüyordu”19.
Esatl köyü kitabelerinde yer alan Doanl Bey figürü, aada yer alan
Doanl Bey’e artc ekilde benzemektedir: Doanl beylerin dünya üzerindeki
benzerlerinden bazlar unlardr:

3.3.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz Doanl Bey Figürleri:

17

Fotoraf 16: Peçenek ve Bulgar Kabartmalarnda “Doanl Bey”ler
(Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 519)

18
19

Ögel, age, s. 595.
Ögel, age, s. 128.
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Fotoraf 17: Köktürk Dönemi-Gümü Tabaka-Av Sahnesi
(Türkler Ansiklopedisi, C. 2, s. 91).

18

Fotoraf 18: Krgzistan-Isskgöl Mezar Ta
(Fotoraf: Necati DEMR)

3.4.a. Güne ve Ay:
Esatl köyü kaya üstü yaztlarnn önemli parçalarndan birisi, güne ve ay
figürüdür. Gök Tanr inancna bal topluluklarn en önemli motifleri arasnda yer
alan güne ve ay, slami dönemde de unutulmamtr.
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Fotoraf 19: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Güne ile Ay

3.4.b. Türk Kültüründe Güne ve Ay:
Altay Dalar’nn zirvesindeki “Üç Sümer Tepesi”, bu yüzden Altaylarn en
kutsal da saylr. Zira bu gelenek, Üç Sümer Tepesi’nden balam ve dünyaya
buradan yaylmtr.
Türkler daha sonra “Ay motifini” kabile reislerinin bayraklarna ve sava
bayraklarna da yerletirmilerdi. Yanna da yldz… Ay’dan savata baar için
yardm isterlerdi. Türk bayraklarndaki ay motifleri hep bu unutulan inanç
siteminin devam olmaldr. Bata Osmanl Devleti olmak üzere, Gazneliler,
Altnordu Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye
Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Dou Türkistan,
Bat Trakya Türkleri, Karakalpakistan, Irak Türkmenleri, Karaçay Çerkes
Cumhuriyeti, … Yunan kökenli diye iddia edilen MÖ 7. yüzylda kurulan Trabzon
Devleti’nin bayra, ay ve yldzdan oluuyordu. Baz Türk devlet ve boylarnn
bayraklarnda dolunay bulunmakta… Bazlarnda ise güne, dier bazlarnda ise
yldzlar… Ay yldz Köktürkler, paralarnn üzerine de koymulardr. Tpk
Türkiye Cumhuriyeti paralarnda olduu gibi… Eski Altaycada Bayrak, ruh
anlamna gelmektedir.
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Fotoraf 20: Üzerinde Ay Yldz Motifi Bulunan Köktürk Paralar

Ay Dede/Baba’ya kurban sunmak20

20
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nanca göre, dünya ilk yaratldnda güne ve ay yoktur. Gök Tanr, iki ayna
koyarak gece ve gündüz dünyann aydnlatlmasn salamtr. amanlarn
cübbesinde güne ve ay sembolize eden levhalarn bulunmas, bu düünce ile
ilgilidir23.
Ay Tanr, slamiyet öncesi inançlarnda Gök Tanr’dan sonra gelir ve günele
beraber anlr, insanolunu babas ve ilk insan kabul edilirdi. “Ay Tanr”, “Ay Ata”
ve “Ay Dede” adnn ortaya çk, bu olaya balanmaktadr24.
Türk kültüründe ay, erkek; güne ise diidir. Türklerde büyük devlet
adamlarn atalarnn mukaddes köklere dayanmas gelenektir. Cingiz Han’n ilk
atalar, erkek kurt ile dii maral idi. Atas, ay dr. Ay  pencereden girmi,
çkarken de kurt eklinde çkp gitmitir. Annesi, ay ndan hamile kalmtr.
Ouz Han’n oullarnn birinin ad, Ay Han’dr.
Manas, Altn Ay ile evlenmitir. Gelininin birinin ad ise Ay-çörek’tir.
Manas’n torununun birine ad bulunamamtr. Gökten bir Ay Koca gelir ve
Manas’n torununa ad verir.
Türk inanna göre ay ile güne, insanlar her zaman gözaltnda bulundurur
ve onlarn kötü yola sapmalarn önlerdi. Güne scan, ay ise souun
23

Cemal ener, Türklerin Müslümanlktan Önceki Dinleri amanizm, Ad Yaynclk, stanbul 1997, s. 41.
“Yakut Türkleri, ilk yaratcya Ürüng – Ayg- Toyon derlerdi. Ürüng beyaz, Ayg yaratan, Toyon ise Tanr
anlamlarna gelmektedir. Ayg, yaratclk ve iyilikle ilgili eyleri temsil eden iyi ruhlarn ve meleklerin addr.
O, istedii zaman insanlara u veya bu iyilikleri yapabilir. stemezse yapmaz. Bunlardan iyilik dilemek için
Yakutlar, onlara ate vastasyla veyahut da eski Türk âdetlerine uygun olarak kurban kansz olarak
sunarlard. Beyaz yaratc tanr, dier yaratc ruhlarn üstünde olur. O, büyük bir varlk ve iyi bir ruhtur.
Dünyay idare eden odur. nsanlara yaratc gücü ve çocuklar o verir. Yerin ve topran verimli olmasn o
salar. Hayvanlarn çoalmas ve bolluk da onun destei ile olur. Yeri, havay ve insanlar o yaratmtr.
nsana can (kut) veren de odur. Fakat bu büyük yaratc, dier küçükler gibi özel ilerine karmaz. Onlarn
zengin olmas için özel bir etkide bulunmaz. ahsi dileklerini de dinlemez. Ancak insanlara yardm ederek,
onlar çaresiz bir ölümden kurtarabilir. Bu yardm da her zaman yapmaz. Ancak bu lütfunu büyük efsane
kahramanlar için gösterir. Bu sebeple Yakutlar, bu büyük yaratcy dierinden ayrrlar ve ona “Canl
Kurban” verirlerdi. “Canl Kurban”, hayvanlar babo brakmaktr. Kurban olarak babo braklan
hayvanlardan artk istifade edilmezdi. Onlarn ne eti yenir, ne sütü içilir ve ne de yük hayvan olarak
kullanlrd. Eski zamanlarda Yakutlar at sürülerini canl olarak dou bölgelerine sürerlerdi. Büyük yaratcya
kurban olsun diye. Unutmayalm ki doudan güne douyordu. Büyük yaratcnn da dou ile ilgisi vard. …
Eski Yakutlar bu büyük yaratc için “Ayg Tangara” yani “Yaratc gök” terimini de kullanrlard” (Ögel,
Türk Mitolojisi, C. I, s. 430-431)
24
“Çok çok eski çalarda, çok yamurlar yam, çamurlar sürüklenmi. Sellerin önündeki çamurlar, bir yol
bularak, Kara da adl bir dan içindeki, bir maaraya dolmutur. Maarann içindeki kayalar yarlm.
Kaya yarklarnn bazlar, bir insan andryormu. Sürüklenen çamurlar gelip, bu ‘insan kalplarn’
doldurmular. Aradan çok zaman geçmi. Yarklarda
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sembolüdür. Türkler genel olarak kuzey bölgede yaad için ay’a daha fazla
önem verilmitir.
Türk inanna göre, ay’ da yaratan bir ulu Tanr vardr. Fakat Uygur
metinlerinde “Ay Tengri” sözü sk sk geçmektedir. Bahaeddin Ögel’e göre bu söz
“Kök Tengri” sözünün sonraki yllardaki bir paralelidir25. Yine Ögel’e göre, Uygur
Dönemi'ne kadar Türkler Tanr’ya Kök Tanr derken Maniheizmin kabulünden
sonra Ay Tanr demeye balamlardr26. Ay ve Güne ile ilgili olarak Anadolu’da
da çok sayda efsane anlatlmaktadr. Bizim derlediimiz bir efsanede, ay ile
günein ilikisi öyle yorumlanmtr27: Sümerlerin Ay Tanrs’na çeitli hayvanlar
kurban verdikleri tarihî kaynaklarda geçmektedir28.
Köktürklerin atalar Koo-çlarn (Töles) be büyük grubunun 450’de bir araya
geldiini ve büyük dinî törenler yaptklarn Bahaeddin Ögel söylemektedir. Bu
tören srasnda, bilhassa göe verilen kurbanlar bata geliyordu29.
Kesilmi kurban pitikten sonra yüzünü douya çeviren aman, kurban u
dua ile evin atalarna ve koruyucu ruhlara sunar:
Ayn temiz nda
Günein parlak nda
Eski yl geçince
Yeni yl gelince
Onun yl deiince
Sonbaharda her ey ala olunca,
Kamn ba geçince
Tabak dolusu için,
Yemek kokusu için,
Kayra Kan sana bunu sunarm!30

22

25
26
27

Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, s. 202-203.
Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 129.
Ay ile Günein Ak:
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3.4.c. Dünya Üzerinde Bulunan Ay ve Güne Figürleri:

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

23

Fotoraf 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. Balk:
Yoktur bu dünyann ucu bucag,
Sar öküzden, balklar asa
(Kaykç Kul Mustafa)

Esatl kaya üstü resimleri arasnda dikkat çeken figürlerden biri de balktr.
Balk figürü de Gök Tanr inanç sisteminin bir unsurudur.

Fotoraf 23: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Balk

24
3.5.b. Türk Kültüründe Balk:
slamiyet öncesi Türk inanç sitemine göre dünya, bir balk ve baln
üzerinde olan bir öküzün boynuzlar üzerinde durmaktadr.
Krgz Türklerine göre, yerin en altnda büyük bir deniz, bu denizin içinde bir
balk, baln üzerinde ise çok kaln bir bulut dolard. Bulutun üzerinde çok
büyük bir kaya, kayann üzerinde de bir “Boz Öküz” vard. Dünya bu boz öküzün
boynuzlar üzerinde dururdu.
Altay Yaratl Destan’nda Dünya’nn olumas öyle anlatlmaktadr:
“Ülgen yere bakarak: ‘Yaratlsn yer’ demi
Bu istek üzerine denizden yer türemi
Ülgen göe bakarak. ‘yaratlsn gök’ demi.
Bu buyruk üzerine üstünü gök bezemi
Tanr Ülgen durmam, ayrca vermi salk,
Bu dünyann yanna, yaratlm üç balk
Bu büyük balklarn, üstüne dünya konmu
Balklar çok büyükmü, dünyaya destek olmu
Dünyann yanlarna iki de balk konmu
Dünya gezer olmam, bir yerde kalp donmu,
Bir baka balk ise yere gerilmi imi,
Oradaki baln ba tam kuzeydeymi
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Tufan hemen balarm, yönü az deiseymi,
Bu yön hiç deimeden kuzeyde olmalym,
Onun ba az düse, tufanlar balar imi,
Bu yön hiç deimeden, kuzeyde olmalym,
Onun ba az düse, tufanlar balar imi,
Tufanla taan sular, dünyay kaplar imi,
Ba zincirler ile, bu yüzden balanmt
Ban oynamams, bu yolla salanmt,
Zincirler balanm ortadaki diree
Balk n’olur ne olmaz, kmldamasn diye”31.

Altayllar, dünyay üç baln tadna inanmaktadr. Tarih boyunca sk sk
depremler yaayan Çinlilere ve Japonlara göre yer sarsntsnn sebebi, dünyay
tayan baln harekete geçmesidir. Müslüman Türklere göre ise yer sarsntsnn
sebebi dünyay boynuzlar üzerinde tutan öküzün kprdamasdr. Fin-Ogur
kavimlerinden Votyaklar, yer altndaki üç baln, Mordvinler göre ise dünya bir
baln üzerinde durmakta ve zelzeleyi o yapmaktadr. Bu inanç, Fin-Ogur ve
Macarlar arasnda, ayrca onlara akraba olan kavimler arasnda da yaygndr.
Buryatlara göre ise Ortadeniz’de yüzen bir balk, ayn zamanda dünyay da
tayordu. Japonya’nn kuzeyinde yaayan Anyu halk da dünyann büyük bir balk
üzerinde durduuna inanyordu32.
Altay Türklerinin Gök Tanr inancna bal inanç sistemini içeren Maaday
Kara’da ise dünyay ayakta tutan iki balinadan bahsedilmektedir33.
Yakut Türklerine göre, Doydu -Balga denen bu dünya balnn az,
grtlann altnda, gözü de ensesinde idi. Yakutlar ayn bala Ölüg-balga, yani
“Ölüm Bal” veyahut da “Ölüm Yeri Bal” derlerdi34.
Anadolu’da ve kültür bakmndan Anadolu’nun tesiri altnda bulunan
Krm’daki durum daha bakadr. Türkiye’deki inana göre, en altta bir deniz
vard. Denizin içinde büyük bir balk, baln üstünde bir öküz, öküzün boynuzlar
üzerinde de dünya duruyordu. Krm Türkleri arasnda bu efsane, biraz daha
deiik olarak anlatlr. Onlara göre, “Dünya, bir boann boynuzlar üzerinde
duruyordu. Boa ise, büyük denizde yüzen, büyük bir balk üzerinde idi. Denizin
altnda rüzgârlar ve onun altnda karanlk bir dünya uzanrd. Boa yorulup da,
boynuzlarn kmldattkça, büyük zelzeleler olurdu.”
Türk halk edebiyatnda, dünyann öküz üzerinde durduuna dair pek çok
örnek vardr. Bunlardan bir tanesi öyledir: Hazret-i Ali, Anter isimli bir kâfir ile
karlar. Anter’e Müslüman olmasn söyler. Anter ise Müslüman olmaz. Olay
daha sonra öyle geliir: “Çünki mm- ‘Ali gördi ki (4) imna gelmez, Zülfikr’
havle eyledi. Anter kalkan kod ba üzerine. Hazret-i (6) mm öyle çald ki
31

Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 433-434.
Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 440-449.
33
Geni bilgi için Altay Destam Maaday Kara, Hazrlayan: Emine Gürsoy Naskali, , stanbul 1999.
34
Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, s. 440.
32
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Zülfikr kalkann kesüp tepesine ve omuzna, andan beline ve andan eyeri kesüp iki
pre eyledi. Zülfikr tadan geçüp yere indi, fi’l-hl Cebril -aleyhi’s-selmyetiüp Zülfikr’ tutd. Eger tutmayayd öküzi, bal keser idi”35.

3.5.c. Dünya Üzerinde Bulunan Baz Balk Figürleri:
Azerbaycan-Kubistan ve Fransa kaya üstü resimleri arasnda rastladmz
balk, Esatl köyündeki ile hemen hemen ayn özellikleri göstermektedir.

Fotoraf 24-25: Azerbaycan – Kubistan
(Çizim: . M. Caferzade, Kubistan, Bakü-1997)

26

Fotoraf 26: Kaya Üstü Balk Figürü - Fransa
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008)

3.6.a. Kurban Baltas:
Esatl köyü kaya üstü figürleri arasnda 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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Fotoraf 27: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Kurban Baltas

3.6.b. Dünya Üzerinde Bulunan Kurban Baltas Figürü:
Kurban baltas figürüne talya’da da rastlamaktayz.

Fotoraf 28: talya
(http://www.europreart.net/slide.htm 10.5.2008)
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3.7.a. Canavar / Ylan:
Esatl köyü kaya üstü resimleri arasnda yer alan canavar figürü ilgi çekicidir:

Fotoraf 29: Esatl Kaya Üstü Resim ve Yaztlarn
Bulunduu Alanda Canavar

28

3.7.b. Türk Kültüründe Canavar:
Gök Tanr inancna dayal eski Türk düünce sisteminde göre dünya; gök,
yeryüzü ve yer altndan olumaktadr. Yer altnn sembolü ve karanlklarn hâkimi
eytan Erlik veya Erlik Kaan’dr.
Altay yaradl destanna göre, kâinatn balangcnda yalnzca iki varlk
vard. Bunlardan biri Tanr Ülgen, dieri ise eytan Erlik’tir. Dünyada hiçbir ey
yokken iyiliin sembolü Tanr Ülgen ile kötülüün sembolü eytan Erlik
(Ehrimen) büyük denizin üzerinde uçup duruyorlard. Tanr Ülgen ile Erlik
balangçta dosttur. Sonradan Tanr ile eytan arasnda büyük savalar olmutur.
Dünya olutuunda eytan karanlklarn, kötülüklerin ve zulmet dünyasnn sahibi
olur36.
Erlik’in hep kötülük ve ikence yapmak, fitne fesat çkarmakla megul
olduu, halk anlatlarnda da karmza çkmaktadr. 1964’te Sazon Saymoviç
Surazakov’un Aleksey Girigoreviç Kalkin’den derledii, Emine GürsoyNaskali’nin Türkiye Türkçesine kazandrd “Maaday Kara” adl eserde, bu konu
geni bir yer tutar. O, Yer alt Tanrs ve kötülüün sembolüdür. Hayatta iken
çeitli günahlar ileyen kiilere Erlik’in nasl ikence yapt, günahsz kiilerin
Erlik tarafndan nasl esir alnd ve sonra kurtarld, eserde zaman zaman dile
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getirilmitir37. eytann yeri, yer altdr. Kutadgu Bilig’de bazen eytan yerine,
“dev” sözü kullanlmtr. eytann yaratt yaratklarn tamamna, dev
denilmektedir.
Gök Tanr inancna göre Ylan, Erlik’in buyruu altndadr. Bu yüzden yer
altnda dolar ve yer alt dünyasnn Tanr’sna iman eder. Altay Destan Maaday
Kara’da da Erlik ile ylan balants geni bir ekilde ilenmitir38. Bu yüzden
ylan, lanetlidir ve Türk kültüründe sevilmez. Nitekim Esatl kaya üstü resimlerinde
onun öldürüldüü sahneler çizilmitir.
Türk dünyasnn alt yap bütünlüü bu figürlerle de ortaya çkmaktadr.
Moolistan-Gobi çölünde yer alan bir resmin Esatl köyündeki ile benzerlii
gerçekten dikkat çekicidir.

3.7.c. Dünya Üzerinde Bulunan Canavar Figürü:
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Fotoraf 30: Moolistan- Gobi Çölü
(S. Somuncuolu, Sibirya’dan Anadolu’ya Tataki Türkler, s.82.)

Sonuç:
Esatl köyü kaya üstü resim ve kitabelerinin Türk karakterli olduu, Türk
kültürünün bir parças olduu hiç tartlmayacak kadar açktr.
Esatl köyü kaya üstü resim ve kitabelerin hakknda imdiye kadar arkeolojik
bir aratrma yaplmamtr. Ancak kitabelerin vücut bulduu dil özelliklerinden
anlaldna göre, MS I-II. yüzylda yazlm olabilecei düünülmektedir.
Dolaysyla kitabeler, Orhun Abideleri’nden çok daha önce, yaklak 5 yüzyl önce
yazlmtr. Burada yer alan kitabelerin dier bir özellii de Orhun Yaztlar’ndan
sonra muhteva açsndan ikinci büyük yazt olmasdr.
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