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TÜRK MirOlOJisiNDE DAG KÜLTÜ

Fuzuli Bayat"

ı.

Mitolojik Dağ Tasanını.

Eski Türklerin mitolojik inanç sisteminde önemli bir yer tutan dağ, orman, dere ve
mitolojik yerana kompleksine girmekle birlikte zamanla iye kategorisi bağlamın
da değer kazanmıştır. Doğada her bir nesnenin iyesinin bulunması ve onların her birinin farklı özelliklerinin olması dağ kültüride de görülür. Nitekim dağların ve obaların
yalnız kendi iyelerinin değil, aynı zamanda diğer ruhların da barındığı yerler olduğu
etnegrafik verilerle tasdik edilmektedir. Bu nedenledir ki dağ, taş kültü Türk mitolojisinde ritüelleriri yapıldığı ıdık mekanlar olarak bilinirler.
ağaç,

Türk halklarının hemen hemen hepsinde görülen dağ kültü mitolojide taş ve oba
kültüyle sentez halinde bir durum sergilemektedir. Dağ ve onunla eşleştirilen dağ iyesi yalnız bir doğa kültürıün terkip kısmı olmakla kalmaz, aynı zamanda türeyiş mitinin de özelliklerini yansıtır. Nitekim boyların, soyların ve kabileleriri birer kutsal dağ
larının olması, soyun kendi ecdadım dağ ruhuyla birleştirmesi, bu iki mitolojik kategorinin ortak bir külte bağlanmış olduğunu gösterir. Diğer taraftan dünya modelinde dağın, yerin ekseni olması inancı dünya dağlarının veya demir dağların varlığına inancı
doğurmuştur ki, bu da genel anlamda dağ kültürrün bir başka boyutudur. M.Kaşkar
lı'da yir basrukı tag, budun basrukı beg (yer baskısı dağ, insanların baskısı da heydir>'

folklort edebiyat

fol kı 01"1edebiyat
rtasözünde dağın yeri tuttuğu vurgulanmış, dağın kutsal merkez simgesine değinil

ruhunun Altaylılar'ın avcılık mitlerinde iri memeleri olan sarı saçlı çıplak kaolarak tasavvur edilmesi ve bazı şaman dualarında dağ ruhunun kadın olarak tasarlanması Mitolojik Ana kompleksinin dağ kültünün oluşmasında da etkili olduğuna
bir kanıttır.

ıidir.

olarak tasavvur edilen dağ ruhuyla evlenen avcılann zerıginleşmesi, ancak
da avcılık mitlerinden bellidir. Bu kadar açık tasavvur edilmesine
rağmen dağ koruyucusunun ongon veya töz/tös şeklinde keçeden veya ağaçtan yapilnuş
tasviri yoktur. Bunun başlıca sebebini L.Potapov, dağ kültünün oluştuğu zamandil
idollerin mevcut olmadığına bağlamaktadır'ki, bir o kadar inandırıcı değildir. Nitekim
şamanlık kültüne mal edilen dağ inancı diğer şam an ruhları gibi tasvir edilebilirdi AIlcak doğa kültürrün bir parçası olan orman, dağ, pınar, mağara koruyucuları gibi dağ
ruhunun da tasviri yoktur. Bu ise bu kültlerin yararıdığı zamanlarda tasviriri olmama
sıyla ilgili olmayıp sadece olarak doğa ruhlarının tasvire gelmemesiyle bağlantılıdır.
Altaylılar'ın bazı töslerin veya ongonların tasvirini oluşturmaları daha çok Buda veya
Mani diniyle tanışmalanndan sonraya denk gelmektedir. Nitekim Türk mitolojisinde
tasvirden daha çok eylem söz konusudur. Tasvirler bilindiği gibi, Türkler'in şamanlık
dünya görüşleri ve kabul ettikleri dinlerle bağlantılıdır.

niştir. Evrenin kutsal merkezi olarak bilinen dağlar zama.nla birtakı~ ~i.toloji~.tela~
ulere de ayak uydurmuştur ki, aşağıda bunların yapısalışlevsel yerını görecegız. B~
.ünlükte canlıvarlık olarak algılanan dağ, bazı tasavvurlara göre dağ ruhunun kendıOrman kültüyle birleşen dağ eski Türkler'in kutsal merkez anlayışını oluşturmak
.a ve devletin merkezi görevini üstelenmektedir. Nitekim Göktürkler ve Uygurlar döıeminde dağlık ve ormanlık bölge olan Ötüken, devletin merkezi olmak görevini üstenmiştir. Merkez her zaman kutsal bir görev üstlendiği için, dağlar ve orada olan her
şey kutsanmış olarak kabul edilmiştir.

Belki de bu nedenledir ki Türkler yemin ederken kutsal bildikleri bütün varlık ve
nesneler içinde dağın da adını zikrederler. Mesela Bizans tarihçisi Menander'e göre Bizan s ile Avarlar arasında VI. yy.da yapılan bir sözleşmede Avar hakanı Bayan şöyle
ant içmiştir: "Sava üzerinde köprü kurmakla Romalılara karşı zarar vermek niyetin~e
isem ben Bayan mahvolayım: bütün Avarlar mahvolsun; gök üstümüze yıkılsm, Gok
Tanrı'nın ateşli okları bizleri öldürsün, dağlar ve ormanlar başımıza yıkılsın; Sava suyu

taşarak bizleri yutsun"

Folklor malzemelerinde, dağın veya orrnarıın, reel dünya ile öteki dünyanın, hayatla ölümün, gizli olanla açık olanın sırıırını oluşturduğu görülmektedir. Bu yönüyle dağ
tıpkı orman gibi öteki aleme açılan kapı görevini yerine getirmektedir.
Mitolojik Ana'nın semantik dallanmasısonunda bağımsız koruyucu ruha dönüşmüş

dağ iyesi zamanla Altay-Sayan Türkler'inde tıpkı orman hamisi gibi sarı saçlı kadın
olarak tasavvur edilmiştir. Orman hamisi genelde kadın olarak kalmışsa da, dağ ruhu
kadın başlangıçtanuzaklaşarakçoğu kez erkek olarak bilinir. Dağ ruhunun, Altay-Sayan halklarınıninancında kurt şeklinde gezmesi diğer koruyucu ruhlarda olduğu gibi,
daha eski zoomorfik tasavvurlarla ilişkilidir.

Altay kabileleri arasında dağ ruhunun erkek ve kadın, genç ve yaşlı olarak algıla
nan insan şeklinde tasavvur edilmesi antropomorflaşmanın sonucudur. Dağ iyesinin
erkek olarak tasarlanmasıkadın başlangıçlı mitolojik tiplerin yerini erkek hamilere bı
rakmasından başka bir şey değildir. Altay Türkleri'nin etnografik inancında av hayvanlarının anası ve iyesi olarak bilinen Man.ahan (Maniyhan) orman hamisinin. halen
de kadın olarak tasavvur edilmesinin bir kalıntısıdır. Altay avcıları onun şerefine yaptıkları merasimde avlarırun iyi olması dileğinde bulunurlar. N.Dırenkova'mnderlediği
avcı ve avcılıkla ilgili efsanelerden bilindiği gibi dağın koruyucu ruhu olan kadın, ÇıP
lak ve iri gÖğüsıüdür.' Bu dağ ruhu masallardaki iri döşleriyle ocağın külünü süpüreri
dev karısı veya dev kadın tipine çevrilmiştir.

İlkel toplumlarda kadın olarak tasavvur edilen dağ ruhunun genç ve bekar avcılar
la cinsi ilişkiye girmesi ve avcılara bol av vermesi, avcı anlatıları arasında çok yaygın2 Inan A.. Makaleler ve incelemeler, Ankara, 1987, s.3ı8
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Dağ ruhunun eski tasavvur simgesi olan sarı saçlı kadın bir çok Altay efsanelerinde avcılara aşık olur, onunla evlenen avcılara bol av verir, evlenmeyenleri deli erler
Bugünkü mitolojik anlamı belli olmayan bu evlenma olgusunun temelinde eski düşün
cede insanların koruyuculara yakın olduğu, onlarla birebir ilişki kurabildiği bir dönemin izlerinin kalıntısı olabilir. Ancak zamanla bu tip kozmik evlenme, sıradan insanlar için bir yasağa dönüşmüştür. Bunun en açık örneğini Dede Korkut boylannda Sarı
Çoban'ın peri kızıyla münasebetinde görürüz. Ancak Oğuz Kağarı ve Türk mitolojisinin
etnogonik mit kahramanları bu tip kozmik evlerımeler gerçekleştirmişlerdir. Türeyiş
mitlerinde kozmik evlenmeden türeyen mikro-kozmik elementler, avcılık mitlerinde
dağ ruhu olan kadınla evlenrnede ekonomik karakter kazanmıştır.

Masallarda hayvanla evlenme motifi dağ ruhu ile ilişkiye giren avcı mitlerini hat.ır
Nitekim hayvan eş ve onun sonradan insana çevrilmesi ve kahramana yardım etmesi bu varlıkların iye kültü bağlamında anlaşılmasını sağlamıştır. Özellikle ornıandu
yaşayan bu hayvan eşler çok olsun ki dağ ve orman kültürrün masallara yansıması sonucunda ortaya çıkmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanla evlenme motifi. avcilarla evlenmek isteyen dağ iye si kadının, masal varyantından başka bir şey değildir.
latır.

Azerbaycan masallarında hayvanların iyesi peri olarak geçmektedir. Masallarda
peri ormanda ağaçların içinde gizlenmiş kahrarnarıla karşılaşır, ona yardım eder. Peri
hiç kuşkusuz orman sahibi gibi tasavvur edilen kadın koruyucu ruhunun masal varyantıdır. Kadın olarak tasavvur edilen bu orman ve dağ ruhlarını A.Anohin'in rle yazdığı gibi Altaylılar Ülgen'le, Erlik'le hiçbir bağlantısı olmayan ve Yer-Su ruhları kategorisine giren müstakil koruyucular olarak değerlendirir.' Mitolojik Ana kompleksine
ait kabul edilen bu hamiler su, toprak, nehir koruyucuları gibi aynı kategoriyi oluştur
maktadırlar. Mitolojik Ana kompleksinden çıkan ve sonradan genel adıyla Yer-Su ha-
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mileri olarak bilinen koruyuculara Ülgen'den sonra kurbanlar sunulur. Bu da onların
semavi ruhlardan sonra ikinci bir kategori oluşturduğunu gösterir.

kurban merasimlerinin kutsalolarak bilinen dağlarda sunulması ve bu dağlara kadın
ların aY~k basmasının yasaklanması, bu inancı ataerkil dönemle bağlantılı kılmakta
dır. Bugun bıle Az~rbaycan ve Anadolu'ı~un bazı yörelerinde insanlar, kurbanlarınıdağ
b~şında kekserler ki makbulolsun. Yücelık sembolü olmasıyla dikkati çeken dağın, Tanrı ya en ya ın mekan olarak tasarlanmasındabir de onun dünyanın dengesini koruyan
eksen veya kazık olarak algılanması da önemli roloynamıştır. Bu tip dağlara kadınlar
la şamanların çıkması yasaklanmıştır. Dünya dinlerinde de kutsal dağ kültü (Tur dağı, Arafat, Himalaya vb.) geçmektedir ki bu da dağın Tanrı'ya en yakın mekan olması

Toplayıcı-avcı kesimin

hayat şartları dağ ve orman avcılığıyla şartlandığı için onlainanç kesiminde esas yeri, avı temin eden dağ ruhu oynar. Bu dağ sahipleri tıpkı
insanlar gibi şarkı söyleyen, konuşan, dans eden, kavga çıkaran, birbiriyle tartışan ve
birbirine oyun zamanı hayvanlar kaybeden varlıklar olarak tasavvur edilir. Dağ koruyucuları ki, aynı zamanda av hamileridirler ve Altay Türkleri'nin dünya görüşlerine
uygun bir şekilde biçimlenmişlerdir. Prototürklerin en eski ekonomik geçimini oluştu
ran avcılık ve onun oluşturduğu dağ ruhu doğalolarak en eski Yer-Su kategorisine giren koruyuculardandır. Bu bağlamda dağlık bölgede yaşayan bütün Türk boylarının
tıpkı soyağaçları olduğu gibi koruyucu kabile dağları da mevcuttur, denilebilir.
rın

Altaylı şamanist boyların bütününün kutsal bir dağı bulunmasıyla beraber, hepsi
için Altay dağları ortak külttür. Aİnan'ın Şamanizm adlı eserinden anlaşıldığı üzere
şaman duayı hangi maksatla yaparsa yapsın Altay'a hitap eder ve ondan medet umar.
Aynı eserden aldığımız duaların bazıları şöyledir:

"Bu kurhanım mukaddes ve ulu Altaya ulaşsın, onun karar vereceği yere (yargı yerine) bağlansın. Güttüğümüz davayı halledeeek mi? Bereket ve refah bize verecek mi?
Bu kurban her engeli (büdak'Iarı) aşarak ulu ve mukaddes Altaya ulaşsın."
"Temiz yurdumuz yıpranıyor, az ulusumuz sıkıntı çekiyor. Ey Mukaddes Altayım,
biz ne yapalım! Ak sakallı atalarımın takdis ettiği ulu Altayım, geçim versen ne olur?
Vücudumuz kirlenmese, gözlerimiz yaşarmasa ne olur? Bereketli sürülerimizin kut'larını yaradan mukaddes Altayım, yer-su'yum!.."
"Ey mukaddes ve geniş

Altayını yargı

(hüküm) yeri durmadan kısmet veren Altayl.,
istirahat sağlayan Altay!.. Yer ve denizler yaratıldığı
zaman ata babalarımızın takdis ettiği ve yaptığı Altayl.."
Saçları ağarmiş ihtiyarlarımıza

..

"Uzülmeyelim,

tanrı

var,

tasalannıayalımAltay

var!

"Altayını"

diye

.

tapınıyoruz ..."

Diğer taraftan dağ, özellikle Altay-Sayan Türkleri'nin destanlarında kutsal vatan
sembolüne çevrilmiştir. Nitekim Altay Dağı vatan olarak telakki edilmiştir. Aynı zamanda dağ, ata ruhlarının barındığı yer olduğundandolayı da kutsaldır. Dağ kültünün
bir bakıma bir parçası olan taşların da kutsal bilinmesi veya en azından vatan sembolüne dönüştürülmesiOrhun-Yenisey yazıtlarında olduğu gibi, kutsal vatan anlayışıyla
alakalı olmasındandır. Uygur mitolojisinde de, kutsal taşlardan ve bu taşların Çinliler
tarafından götürülmesinden sonra vatan kutsallığının kaybolması ve göç döneminin
başlaması anlatılmaktadır. Bu bahsedilen olay, taşın vatanın kutsallığını simgelernesi
açısından önemlidir.
Dağın

Yer-Su kültüyle ilişkisi onun doğurganlığıyla bağlantılı şekilde görülmektekültü sosyoekonomik, dini-mitolojik yönlerinin bir arada bulunmasıyla bir bü-

dir. Dağ
tünlük oluşturur.

Dağ kültünün Gök Tanrı inancıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması, bütün Türk
kavimlerinde dağın ve dağ ruhunun erkek olarak tasavvur edilmesi, Tanrı'ya verilen

inancıyla bağlantılıdır.

Dağların ıduk, ula vs. terimlerIe anılması da onların kutsallık ve atalık işlevinden
haber vermektedir. Dağa baba denilmesi. ağaca ise ana denilmesi iki mitolojik dönemin birer izleri olması açısından önem taşımaktadır. Maaday Kara destanında kahramanın oğlunu dağa götürüp bu kayın ağacı sana ana olsun, bu dağ sana baba olsun demesi, iki sistemin- anaerkillikle ataerkilliğin bir arada hatırlanması ile ilgilidir. Orhun-Y~nisey yazrtlarından da anlaşıldığı gibi, eski Türkler'in kutsal vatan anlayışla
rında Otüken yışla Bodin Inli dağları önemli roloynamaktadır. Anlaşılan şu ki orman
ve dağ kültü vatan kavramının iki eşit tarafı olarak gözükur. Bir başka değerlendirme
ye göre ise "dağ (ve muhtemelen daha eski çağda orman) hayat ile ölümün birleştiği
yerdir.,,7 Bu bağlamda dağ veya taş kültü Türk mitolojik sisteminde değişmez kutsiyet
arz eden bir yere sahiptir.

Dağ kültürrün kurtla ilişkisi bazı destan, efsane vs. türlerde korunmuştur.·Köroğ
lu efsanelerinden birinde söylendiği gibi Aldede, (destandaki Ali kişi tipinin başka bir
şekli) Muradbeyli civarında (Destarıda Köroğlu da Muradbeyli: diye adlandırrhr.) Bozkurt'un dağ başında taştan beşik yapıp bir çocuğu emzirip büyüttüğünü duyar." Aldede çocuğu yakalayıp eve getirir ve çocuk Kurdoğlu adı ile tanınır. Efsanede, kurdun
dağla ilişkisi şaman dönemi inam sisteminin kalıntısıdır. Türeyiş mitlerinde de Aşina
boyunun ecdadı olan kurdun düşmanlardankorunmak için dağlardaki mağaraya sığın
ması kurt dağ ilişkisinden haber verir. Hatta Altay'ın çeşitli halklarında kurt, dağ ruhu ile denkleştirilmiştir. Nitekim Kumandinler dağ ruhunun kurt olduğuna veya kurt
şef.linde gezdiğine inarurlardı. Bu kurdun kızı köpek kıyafetinde olup avcılarla evlenirdi. Köroğlu'nun dağla bu ilişkisi onun hem kurt olmasında, hem babasının kör olmasında, hem de dağa sığınrnasında kendini korumuştur.

Yalnız Altay-Sayan Türkleri'nde değil, Yakutlar'ın da mitolojik inançlarında dağın
önemli yeri vardır. Yakutlar, dağa saygıyla tıa iççite (dağ sahibi) derler. Dağların Yakut mitolojik görüşlerine göre akraba olması ve soyun koruyucu iyesi olarak bilinmesi
Türk mitolojik sisteminde dağ kültünün bütünlük oluşturduğuna bir kanıttır.

Türk ınitolojisinde dağlar canlı varlıklar gibi büyür (mesela Hakasların inancına
göre), bir yerden başka yere gidebilir (mesela Şorlara göre), küçük dağlar daha büyük
dağlara tabidirler, birbirleri ile savaşır ve hatta evlenirler. Bütün bunlar dağların baş~ Hassan Ü., Eski Türk Toplumu Üzerine incelemeler, İstanbul, a. 10a
9 Bayat F., Köroğlu. Alpten Erene, Şamandan Aşıka, Ankara. 200a, '.27-ao
ınY~lıar~ağef~~~e.i._:oplayaııS.Paşayev. Bakü, 1978, a, ııa
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langıç mitolojik zamanda birer bahadır olduğundan dolayıdır. Bu bahadırlar çeşitli sebeplerden (yurdunu korumak için, bir bedduadan vb.) dağlara çevrilmişler. ancak insa1I
ni yaşamlarını sürdürmektedirler. Mesela Mustag, Kegdu, Karabura ve Abakan dağ
ları hakkındaki etiolojik mit dağların akrabalık, dostluk, düşmanlık ilişkilerini açıkla
maya yeter.

tüyle ilgili bir takım ritlerin şamanlık olgusundan daha önce ortaya çıktığını görebiliriz. Bu bağlamda Altay-Sayan Türkleri'nin dini inançları sosyoekonomik bağlamda incelenmelidir.

ı
J

2. Soy Sosyolojisi Açısından Dal
Soy sosyolojisi bağlamında dağ, ata veya büyük akrabadır. Nitekim kocasının evine
gelen kadın da soy dağına kayınba bası olarak bakar ve ondan yüzünü gizler. Bu ise dağın canlı varlık olarak tasarlanmasıve zamanla somutlaşarakgelin için kayınbaba olacak kadar antropornorflaştığını gösterir. Ayrıca bazı Türk halkları dağı Ada-Kağan,
Ök-dağ-ana olarak adlandırırkenbazıları ata-ana, ulu ata, ulu ana kahraman saymış
lardır.

Eski Çin kaynakları Altay Türkleri'nin Bodin İnIi adlı kutsal dağlarının varlığın
dan haber vermektedir. Yurdun koruyucusu olan Bodin inli sonraki Altay Türkleri'nde
her soyun kutsal koruyucu dEtf.1 şeklinde çeşitlilik göstermiştir. Soy dağlarının mevcutluğu hakkında L.Potapov'un verdiği bilgiler de bunu tasdik etmektedir. Soy dağları
nın kutsallaşması o dereceye çatmıştı ki gelin kocasının dağını kendi soy dağı olarak
kabul edemezdi. Bu kabile dağıyla ilgili kadına konulan yasakla da bağlantılıdır. Tubalarda ve Çelkanlarda evli kadınlar kocalarının soy dağının adını çekmezdiler. Onlar
YAlnız gerekli zamanlarda bu dağın adını söyleyebilirdiler. Oysa bu kadınlar babaları
nın soy dağının adını kolaylıkla zikredebilirdiler. Kocasının dağı o soyun en yaşlı üyesi olduğu için, gelin ondan yüzünü saklar, açık başlarını, yalın ayaklannı dağa göstermczdiler. İnanca göre bu bedbahtlıkla sonuçlanabilirdi. Ayrıca kadınların, kocalarının
soy dağına çıkmaları da yasaklanmıştı. Dağ antropomorflaşarak ona kutsallık atfeden
soyun kan akrabası ve daha çok koruyucu atası sayılırdı.
Altaylılar'ın dağa

baba demesi, bugün bile diğer Türk halkların arasında yaşamak
Nitekim Azerbaycan'da dağa baba denilmesinin yanı sıra, gelinlerin dağı gördüklerinde yüzlerini kapatmaları adeti de, dağın erkek hem de kayınbaba ve kocasının soy
dağı olarak tasavvur edilmesinin bir kalıntısıdır.Gelininerkek evinin dağını, kendine
doğalolarak kayınbaba bilmesi, egzogami evlenme geleneği ile ilgilidir.
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Mitolojik bilgilere göre ilk insanı da dağ veya taş doğurmuştur. Bunun izlerine Hakaslar'ınAltın Arık destanındarastlamaktayız. Burada yalnız Hakaslar'ın milli destan
kahramanı olan Altın Arık değil, atı da dağdan doğmuştur. Dağın doğurganlık fonksiyonu diğer Türk destanlarında da görülmektedir. Buraya bahadırların oğullaı-ının dağ
tarafından büyütülmesi motifi de dahildir. Bu, dağda yaşam şartlarının bulunması ile
ilgilidir, Bu açıdan da Hakaslar, dağa dua ederken babam (agalarım), anam (enelerim)

derler.

Köroğlu destanının Azerbaycan ve Orta Asya varyantları da, dağın doğumda rolünü açıklar mahiyettedir. Nitekim kahramanın kendi koruyucusu olan dağda mekan
tutması, dağda olduğu sürece yenilmemesi buna örnek olabilir. Maaday Kara'yı da dağ
doğurmuştur ve doğarken elinde dokuz köşeli taşla doğmuştur. Aynı zamanda Maaday
Kara yeni doğan oğlunu da düşmanlardan korumak için dağa emanet eder. Bütün bunlar dağın destanlarda kalan en eski işlevlerinden haber vermektedir. Ancak hem ana
hem de ata görevini yerine getiren dağ kültü diğer kültler gibi, cinsiyeti belli olmayanlar kategorisine girer.
Dağ kültünün, doğurganlık bağlamında ilk ata veya ecd ad olarak şekillenmesi, bazı bilim adamlarına göre ,dağın hayat gücünü kendinde barındırması, enerji kaynağı
olması ile karakterize edilir. Dağın, ilk ecdat ve soyun koruyucusu olması işlevi, onun
hayat kaynağı ve yaşamın menşei olması ile ilgilidir,
Dağ-orman avcısı olan Altay-Sayan Türkleri'nin dünya görüşüne göre dağ, yalnız
soyun sosyoekonomik hayatında önemli bir roloynamamış, aynı zamanda türemede,
koruyucu ruh olmada, ritüel mekan özeııiğinde, kutsal vatan, kutsal yer olmada çeşit
lilik sergilcmiştir. Dağ kültünün Altaylılar arasında işlevini kısaca şöyle bir çizelgeyle
göstermek mümkündür:

tadır.

Altaylılar'da her

seokun (soyun) aru tös adlandırdığı koruyucu dağı, nehri, kayası,
gölü vardı. Bütün soyların genel töslerinin sayılan old~kça çoktur. BIf}lların içinde dağ
tösüne saygı ve tapınma, çok eski çağlardan devam ederek gelmiştir. Altaylılar'ın büyük kan kardeşleri veya akrabaları olarak gördükleri dağlar, zamanla bütün boyun değil, sadece şamanın akrabasına kadar indirgenmiştir. Ancak bazı araştırmalardan (la
görüldüğü gibi, her seokun soy koruyucusundan başka, bir de kutsal bildikleri dağları
vardı." Dağ kültünü en eski inanç bağlamında ele almış olursak, oradaki avetlık küli ı B:ı1< Dı r enkovn NP. Şorskiy Folklor, Moskova-Leningrad, 1940.8.341; Lvova E.L,. Oktyabrskaya LV,. vb.
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Tyurkov Yujnoy Sibiri, Çelovek
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Bazı soyların atasıdır

Bazı soyların koruyucu ruhudur

sosyal

işlevi

Dağ - - . . Bazı soyların vatanıdır

~ Kozmik modelin eksenidir
Kozmik kurban yeridir

ri tüel-mitolojik
işlevi

Dağ, sosyal işlevleri ile beraber ritüel-rnitolojik işlemlerle dı> Türk mitolojisinin bilinen en popüler imgesidir. Dağın bazı ritüel-rnitolojik fonksiyonları özellikle kurban
ritlerinde ortaya çıkar.

folklortedebiyat

folklor/edebiyat
Destan ve masallarda dağın veya taşın doğması motifi dağ-taş kültünün kozmik hafızada canlı tasavvur edilmesi ve kendinde öteki alemlerin sırrını barındıran nesne olması ile ilişkilidir. Bir Azerbaycan mitolojik metninde, taşların gökten gelmesi ile ilgili ilginç bir bilgi vardır: "Kızılca köyünün yakınlarında bir tepe var, adına Daban tepesi denilir. Oradaki taşlar ocaklık olarak bilinir. Onlar gökten düşmüşler. Bu sebepten geçmişi de bilirler, geleceği de. İnsanların derdini de bilirler, ilacını da. Oradaki
taşlardan biri o birilerinden büyüktür. İnanca göre bu taş o birilerinin anasıdır. Küçük
taşlar da onun yavrularıdır. Ana taş her zaman yavrular. Bu t~6şı alıp başka yere götürende, taş gece yeniden eski yerine yavrularınınyanına gelir."

Vesmeni

kaşta sına

Akılı başta sına

Niyetin

hasıl

olar

Bahtım taşta sına

Bazı mitolojik tasavvurlara göre bütün taşların iyesi Baba! adlı yaşı bilinmeyen, oldukça ihtiyar bir varlıktır. O yeni doğulan her bebeğe bir taş ayırır. Babal ayırdığı taşı herkesin boynuna asar. Ancak Babal taşa el sürdüğü için ağırlığı olmaz ve gözle görülmez. İnsan öldüğünde bu taş onun boynundan çıkarak düşer. İnanca göre bu taştan
bulup saklayan adamın ömrü uzun olur ve adam her şeyi bilir."

Buraya kadar dağın mitolojik olgusu ile bağlantılı Türk düşüncesindeki yeri araş
oldu. Sonuç olarak soy sosyolojisi bağlanunda dağın kültleşmesi büyük ölçüde
üç etmenI.' bağlanır:

O halde dağ da ağaç gibi göksel

tırılmış

•

Dağ av hayvanlarının bulunduğu mekan olmakla
ekonomik gelir kaynağıdır,

avcı-toplayıcı

Dağ soyun ecdadıdır. Bu bağlamda Altay-Sayan Türkleri
rak kabul eder ve onu kendi soylarının atası bilirler.

toplumun

dağları töz/tös

ola-

En önemlisi dağ yerin kemeri, kazıktır ki üzerinde yaşadığımız dünyayı bir
arada tutmakta ve dünya dağı kavramı ile de kozmosun ekseni rolünde gözükmektedir. O halde kozmik enerji dağda toplanmıştır veya dağ bu enerjinin ötürücü, paylaştırıcı noktasıdır.

3. Data Sığınma ve Kurban Sunma Ritleri
Zor anlarda dağa sığınma da dağın atalık fonksiyonuyla ilgilidir. Tarihi ve yarı efsanevi belgelerde zamanla Türkler'in düşmanlardan kaçarak dağlara ve dağ geçitlerine sığınınası (Ergenekon efsanesi, Moğolların Gizli Tarihi vs.de verilen efsaneler) bu
inancın somutlaşmış şeklinden başka bir şey değildir. Köroğlu Destanı'nın bir çok varyantı kahramanın dağa sığınmasının bedii şeklidir. Bu destanın Azerbaycan varyantında kahramanın ve babasının dağa can atması, insanla dağ arasındaki akrabalığı
tasdik eder mahiyettedir.
Diğer varyantlarda Köroğlu'nun oğlunun dağda beslenmesi, Maaday Kara Destam'ndaki kahramanın yeni doğmuş oğlunu dağa götürüp, bu kara dağ sana baba olsun,
bu dört kayın ağacı sana ana olsun demesine çok benzemektedir.~l Nitekim bazı tasavvurlara göre dağ ruhunun kör olarak tasavvur edilmesiyle de karşılaşırız, Bazı fikirlere göre, AzerRaycan Köroğlu destanında kahramanın babası Alı Kişi de dağ ruhuyla
bağlantılıdır. Alı Kişi'nin kör olması ve dağa doğru can atması bu fikri kanıtlayacak
16 Azerbaycan Mitoloji Metinleri. Bakü, 1988, s.82
l ? Azerbaycan Folkloru Antologiyası, V kitap. Garabağ Folkloru, Bakü. 2000, s. 209
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İlk baharda dağa kolektif kurban sunma ritüelinin bir az değişik varyantına N .Katanov'urı

sc

19.yy. sonlarında Koybellardan yazıya aldığı bayram tasvirinde rast geliriz.
Bu tasvirin kısa özetinden de görüldüğü gibi dağa hem kanlı hem de kansız kurban bir
arada sunulur. Dağ için kesmeye boynu beyaz renkli siyah iki koç hazırlarlar. Sonra
genellikle kaynar süt, hama, su ve arakı getirilir. Öğlene doğru atlı bir adam elinde şa
man için, kayın ağacının budağırıı tutar, bir başkası şaman cübbesi ve papağı giyerek
dağ ruhuna adanmış kır ata binerek diğer iki adamla birlikte yurdu güneşin hareketi
istikametinde üç defa dolaştıktan sonra dağa doğru giderler. Şaman dağda giysisi ile
ancak davulsuz ve tokmaksız kamlık yapar. Şaman, elinde birinci atlının getirdiği kayın ağacı dalım tutar ve onu sağa sola sallar. Dağa geldikten sonra getirilen su ile eti
pişirmeğe başlarlar. Kadınlar ritüelin gerçekleştirildiğikayın ağacından uzakta ve arkalan ağaca gelecek şekilde otururlar. Şamana göre, kadınlar temiz olmayan insanlardır, temiz olanlar erkekler, kız ve oğlanlardır. Kayın ağacının güneyinde kayın ağacı
mn
masa
Şaman, elinde kayın ağacının dalını tutarak, kayın ağacını, güneşin hareketi istikametinde iki defa dolaşır. Bu zamana kadar masanın üstü boştur. Kesilecek koçları
vaziyette iki adam tutar.
ve
gelirler. Bu
güney
ve kuzeye
giderek
çevredeki nehirleri ve dağlan kayrakan adlandırarak, her tarafa şarap serper. Kayın
ağacının kuzey doğu tarafına dağ ruhunun şerefine adanmış at bağlıdır. Şaman, ata
yaklaşarak onun üstüne sığır sütü serper. Nehirlerden ve dağlardan şaman kuranı sunan adama bereketserper.
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