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G‹R‹fi
Dünyan›n bütün edebiyatlar›nda ol-

du¤u gibi Türk edebiyat›n›n da ilk ürün-
leri olan mit, masal ve destanlarda hay-
vanlar önemli bir yere sahiptir. Bunlar,
edebiyat›n ilk ürünleri olmalar› sebebiy-
le ilkel devir insanlar›n›n yaflay›fl biçim-
lerini, duygular›n›, düflünce ve hayal
alemlerini tarihin en eski dönemlerin-
den al›p bugüne tafl›rlar. Ayr›ca do¤ayla
içli d›fll›, onunla daha yak›n iliflki içinde
bulunan ilkel devir insan›n›n do¤a güçle-
riyle olan mücadelelerini daha yo¤un bir
biçimde sergilerler. Çok eski dönemler-
deki göçebe hayat tarz›n› sürdürmekte
olan Türklerin sözlü ürünü olmas› sebe-
biyle O¤uz Ka¤an Destan›’nda da hay-
vanlarla ilgili birçok unsur yer almakta-
d›r(Kaplan,1976,53).

O¤uz Ka¤an Destan›’nda zikredilen
hayvanlar›n büyük bir k›sm›, eski devir

Türk topluluklar›n›n yaflay›fl biçiminde
oldukça önemli bir yere sahip olan hay-
vanlardan seçilmifltir. Bunlar, Türklerin
yaflad›klar› co¤rafyada do¤al olarak ken-
dileriyle s›kça karfl›laflt›klar› kurt, at,
koyun, öküz, geyik ve koyun gibi hay-
vanlard›r. Ayr›ca Türk yaflay›fl tarz›nda
yo¤un biçimde yer alm›fl olan bu hayvan-
lara ek olarak baz› hayvanlar sembolik
de olsa destanda zaman zaman zikredil-
mifltir.

Kufllar, O¤uz Ka¤an Destan›’nda en
az zikredilen hayvanlard›r. Destanda do-
¤andan baflka, kufl türünün herhangi bir
cinsi söz konusu edilip onun çeflitli özel-
likleri hakk›nda bilgi verilmemektedir.
Kufl, genel anlam›yla ormanda yaflayan
bütün kufl türlerini ifade etmektedir.
Metinde “buraya gelen avlar ve burada
uçan kufllar çoktu,”(s.14) ifadesiyle belir-
tilir. Bu kufllar, av hayvan› olarak alg›la-
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nan, ormanda yaflayan, etinden faydala-
n›lan hayvanlar olmal›. Barkan denilen
yerde de çok fazla av hayvan›n›n ve kufl-
lar›n varl›¤›ndan bahsedilmektedir. Bu
cümlelerden Türklerin yaflad›¤› bölgele-
rin özellikle av hayvan› ve kufllar bak›-
m›ndan son derece zengin oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Kufllar›n özellikle avc› cins-
lerinin Türk mitolojisinde çok önemli ol-
mas›na ra¤men bunlar›n destan içeri-
¤inde yer almamas› dikkate de¤er bir
husustur.

‹nsan hayat›n›n ilkel dönemlerinde
tabii olarak insanlar hayvanlara daha
yak›n idiler. Vahfli hayvanlar› avlamak
suretiyle beslenmekteydiler. Beslenme-
lerine ekilip biçilen tar›m ürünlerini kat-
malar› daha geç zamanlara rastlar. Bu-
na göre insanlar›n hayvanlara daha ya-
k›n olmas›, bizlere hayvanlarla iliflkili
olan olaylar›n çok eski devirlerden kül-
türel unsurlar tafl›d›¤›n› düflündürmek-
tedir... 

Biz, bu yaz›m›zda O¤uz Ka¤an Des-
tan›’nda geçen her hayvan› alfabetik s›-
raya göre, özellikle destandaki ifllevleri
bak›m›ndan inceleyece¤iz. ‹ncelememizi,
Muharrem Ergin’in, W. Bang ve R.
Arat’›n çal›flmas›ndan Türkiye Türkçesi-
ne aktard›¤› metin üzerinde yapaca¤›z
(Ergin,l988).

AT
Destanda ad›ndan en s›k bahsedi-

len hayvanlardan birisi de att›r. Atl› gö-
çebe Türk topluluklar›n›n meydana ge-
tirdi¤i O¤uz Ka¤an Destan›’nda attan
s›kça bahsedilmesi hiç de yad›rganacak
bir durum de¤ildir. Çünkü at, o dönemde
bu destan› oluflturan toplum için asla
vazgeçilemeyecek bir unsurdur. At,
Türkler için bir ulafl›m ve yük tafl›ma
arac›; etinden, sütünden derisinden ya-
rarlan›lan bir besi hayvan› ve bir savafl
arac› olmakla birlikte ayr›ca adeta bir
arkadafl gibi kendisine al›fl›lan, hatta
kendisiyle dertleflilen bir varl›k olarak

çeflitli durumlarda karfl›m›za ç›kmakta-
d›r... 

Destanda O¤uz Ka¤an’›n k›rk gün
içinde büyümesinden sonra, ilk yapt›¤›
ifl olarak “At sürüleri güder, ata biner ve
av avlard› (s.14).” biçiminde söz edilmek-
tedir. Türklerin, o ça¤larda çocuklar›na
henüz küçük yaflta ata binmesini ö¤ret-
tikleri, O¤uz Ka¤an’›n hayvanlara yöne-
lik ilk eylemi olarak ata binmesinin dile
getirilmifl olmas›ndan anlafl›lmaktad›r.
Burada O¤uz Ka¤an’›n ata binmesi, yine
o at ile baflka atlardan oluflan sürüyü
gütmesi ve muhtemeldir ki yine at üs-
tünde ava gitmesi, O¤uz Ka¤an’›n dünya
ile bilinçli ilgisinin ilk iflaretlerini ortaya
koymaktad›r. Çevresinde daha birçok
hayvan türü olmas›na ra¤men O¤uz Ka-
¤an ata binmektedir ve çok iyi at sür-
mektedir. Bu ise O¤uz’un hem ne kadar
yetenekli oldu¤unun hem de Türklerin
ata ne kadar çok önem verdiklerinin bir
iflaretidir. 

O¤uz Ka¤an’›n bulundu¤u yerlerde
s›¤›r ve koyun sürüleri de bulunmakta-
d›r ama o, at sürüsü gütmektedir. At sü-
rüsünü gütmek daha üstün ve geliflmifl
bir yetenek gerektirmektedir. Çünkü at-
lar daha hareketlidir. Daha h›zl› ve dina-
mik bir sürüyü idare etmekse elbette da-
ha zordur. O¤uz Ka¤an ise henüz küçük
yaflta bu zorlu¤un üstesinden gelebile-
cek kadar yeteneklidir. At sürüsü as›l
metinde “y›lk›lar” olarak geçer. “Y›lk›lar
küteye turur irdi; atlarla mine turur ir-
di” (s.29). Hem y›lk› hem de at sözü Tür-
kiye Türkçe’sinde de ayn› anlamlar›yla
kullan›lmaktad›r. Burada üzerine bini-
len at bir ulafl›m arac›d›r. Güdülen atlar
ise hem yukar›da belirtilen amaçlar için
hem de besi için yetifltirilen hayvanlar-
d›r. 

Türklerde daha ziyade binek olarak
kullan›lan at, ayn› zamanda yük tafl›ma-
ya da yarar. O¤uz Ka¤an bir savafltan
sonra o kadar çok ganimet elde eder ki
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onu tafl›mak için at, kat›r ve öküz yet-
mez(s.22). Buradan hareketle Türklerin
at› yük çekmekte de kulland›klar› anla-
fl›lmaktad›r.O¤uz Ka¤an, büyük bir or-
duyla seferlere ç›kmaktad›r. Bu esnada
askerler de atl›d›r. O¤uz Ka¤an’›n da
alaca bir at› bulunmaktad›r ve daima
ona binmektedir(s.20). Bu “O¤uz Ka¤an
bir çokurd›n ayg›r atka mine turur
idi”(s.36) sözleriyle anlat›l›r. M. Ergin
ise “ ayg›r at” yerine alaca at, ifadesini
tercih ederken “ayg›r” sözcü¤ünü “alaca”
olarak kullanm›flt›r. At›n binek arac›
olarak savafllarda kullan›lmas›n›, Türk
tarihine ›fl›k tutan en eski metinlerde
Mete Han’›n savafllar›nda tespit edebil-
mekteyiz(Ögel,l988:8). At olmay›nca
O¤uz Ka¤an kendini adeta yaln›z, sa-
vunmas›z ve arkadafls›z gibi hisseder.
At› buzlarla kapl› da¤a kaçt›¤› zaman
çok büyük üzüntü duyar ( s.21). Metinde
bu durum “O¤uz Ka¤an mund›n köp ç›-
gay, emgek çekip turd›”(s.36). cümlesiyle
anlat›l›r. O¤uz Ka¤an at›n› bulup geti-
ren korkusuz kifliye çokça mücevher ba-
¤›fllar ( s.21 ). Buradan da O¤uz Ka-
¤an’›n ve dolay›s›yla Türklerin, ata ne
kadar de¤er verdi¤ine flahit olmaktay›z.
Ayg›r at dokuz gün sonra karl› da¤dan
getirilince, at› getiren kifliye O¤uz Ka-
¤an ayr›ca Karluk ad›n› verir ( s.36). Bu
ikinci ödül ise Türklerin nazar›nda at›n
ne kadar büyük bir k›ymete sahip oldu-
¤unu göstermektedir. 

“O¤uz Ka¤an yendi. Say›s›z eflya, at
ald› ve yurduna, evine do¤ru yola koyul-
du, gitti” (s.23). At, bu cümlede ganimet
olarak al›nan bir ö¤e olarak zikredilmek-
tedir. Birçok de¤erli eflya, mal ve çeflitli
hayvan ganimet al›nm›flt›r ama di¤erle-
rinin hepsi eflya sözcü¤üyle anlat›lmak-
tad›r fakat at, özellikle belirtilmektedir.
Koyun, s›¤›r ve benzeri hayvan türü ga-
nimetlerinden hiç söz edilmemektedir.
“Sanagulugs›z nemeler, y›lk›lar ald›”
(s.38) sözü at›n Türkler için ne kadar

önemli oldu¤unu ayr›ca vurgulamakta-
d›r.

Dede Korkut anlat›lar›nda da atlar
en belirgin ve ad› en çok zikredilen hay-
vanlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Köro¤lu’nun at› ise adeta bir insan gibi
kiflileflir. Zaman zaman insandan üstün
özellikler sergiler. O olmasa Köro¤lu mü-
cadelelerini zor kazan›r. Türk insan› at›
hayalinde onu ölümsüzlü¤e kavufltura-
cak kadar de¤er verir. ‹flte Köro¤lu’nun
at› bu atlardan birisidir. 

Göktürk Yaz›tlar›’nda da at, daha
çok bir savafl arac› olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. “T›pk› dede Korkut Hikayele-
ri’ndeki, Köro¤lu Destan›’ndaki, Gaza-
vatnameler’deki, Manas Destan›’ndaki
atlar gibi üstün özelliklere sahipti” bu
atlar (Aly›lmaz,l996:l59).

Türk destan ve hikayelerinde at
s›kça sözü edilen bir hayvand›r. Hatta
bazen at ile destan kahraman› konuflur
(Ögel,l988:325). Ak-k›r at motifi de Altay
masallar›nda s›kça kullan›l›r. At kutsal
bir mitolojik hayvand›r. Ak at göksel saf-
l›¤› temsil eder. At, flaman›n gö¤e yük-
selmesinde, gök katmanlar›n› aflmas›n-
da kulland›¤› binittir (Ögel,l988:316)
(Seyido¤lu,1996:52). At, Tanr› kat›nda
bulunmufl, Tanr›ya giden yolu katetmifl,
Tanr›sal vas›flar tafl›yan bir hayvand›r
(Seyido¤lu,l996:52). At, Türk düflünce-
sinde bunun için de¤erli, kutsal ve mito-
lojik bir hayvand›r. 

AYI 
Destan›n girifl bölümünde ve O¤uz

Ka¤an’›n gergedan av› esnas›nda ay›dan
iki kez söz edilir. “Gö¤sü ay› gö¤sü gibi
idi” (s.13) ifadesinde bu hayvan, benzet-
me amac›yla kullan›lm›flt›r. “Kögüzü
adug köküzü teg irdi”(s.29) cümlesinde
ise ay›, adu¤ sözcü¤üyle tan›mlan›r.

Bilindi¤i gibi yabani bir hayvan
olan ay› insanlar taraf›ndan bazen evcil-
lefltirip e¤lence arac› olarak da kullan›-
l›r. Ay› halk aras›nda daha çok tüylü ve
güçlü olufluyla tan›n›r.
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Birçok insan›n, güçlülü¤ünü belirt-
mek için ay› ile gürefl tutup onu yenebi-
lece¤inden söz edilir. Ay›y› yenebilmek,
bir güçlülü¤ün ifadesidir. O¤uz Ka¤an’›n
gö¤sünün ay›ya benzetilmesiyle onun fi-
ziki yap›s›n›n heybetli, vücudunun k›ll›
ve güçlü oldu¤unu anlat›lmaktad›r.

Gergedan› tuza¤a düflürerek avla-
yabilmek için O¤uz Ka¤an’›n yem olarak
kullanmak amac›yla a¤aca ba¤lad›¤›
ikinci hayvan olan ay›n›n güçlülü¤ü,
onun alt›n bir kemer ile a¤aca ba¤lanm›fl
olmas›ndan da anlafl›lmaktad›r (s.14).
Halbuki birinci hayvan bir sö¤üt dal›yla
ba¤lanm›flt›r. Alt›n kemerle ba¤lanm›fl
olmak güçlü olmay› ifade etmektedir...
Ayr›ca ay›, fiaman inanc›na göre orman
tanr›s›n›n ruhu olarak kabul edilmekte-
dir (‹nan,l995:63).

BUZA⁄I
O¤uz Ka¤an Destan›’nda Çürçet di-

ye adland›r›lan büyük yurt tarif edilir-
ken bu yörede çok miktarda at›n, öküzün
ve buza¤›n›n bulundu¤u söylenir(s.21).
Metinde de “buza¤lar› köp irdi”(s.37) di-
ye tarif edilen bu bölge, belli ki çok ve-
rimli topraklara sahip olup çok büyük
sürülerin otlad›¤› bir yerdir. Yörenin
zenginli¤i ise bol olan at, öküz ve buza¤›-
lardan ileri gelmektedir.

‹nek yavrusuna buza¤› denir. Evcil
olan bu hayvan destanda mal›n, bereke-
tin ve zenginli¤in ifadesi olarak zikredil-
mifltir. Gerçekten de Anadolu’da buza¤›-
s› ve kuzusu olan evde aç kal›nmaz der-
ler. Çünkü orada süt olur, yo¤urt olur,
peynir olur. Bu da buza¤›n›n zenginlik
sembolü oldu¤unu göstermektedir.

Buza¤› Türklerde bir y›ld›z burcu-
nun ad›d›r (Ögel,l988:312). Baz› masal
ve efsanelerde ad› geçen buza¤›n›n bir-
çok marifeti bulunmaktad›r. Kutsal bir
hayvan olarak masaldaki çocu¤un bine¤i
olur (Ögel,l988:315). 

DO⁄AN
Kufl ve kufl türleri O¤uz Ka¤an Des-

tan›’nda nadiren yer bulmas›na ra¤men

bir y›rt›c› kufl türü olan do¤andan ise
destanda iki kez bahsedilmifltir. Metinde
ala bir do¤an›n gergedan›n ba¤›rsaklar›-
n› yedi¤inden bahsedilmektedir. Bu, me-
tinde “Bir flungkar k›yandkat içegüsin
yimekte durur “(s.15) sözleriyle anlat›l-
maktad›r. Ala do¤an “fiungkar” d›r. Do-
¤an, K›rg›z ve Uygur Türkçe’sinde “fium-
kar- fiunkar” olarak bilinir (K.T. L.Söz-
lü¤ü).

“Yay ve okla ala do¤an› öldürdü ve
bafl›n› kesti. Ala do¤an›n resmi budur”
(s.15). Bu sözlerle O¤uz Ka¤an’›n ala do-
¤an› ok ile avlad›¤› dile getirilir. Metinde
bir de ala do¤an›n resmi verilir. Bu du-
rum as›l metinde “ok birle flungkarn› öl-
türdi, bafl›n kesti. And›n song tedi, kim:
fiunkarnung angagus› uflbuturur “(s.30)
ifadesiyle anlat›l›r.

Do¤an bir avc› kufltur. Evcillefltiri-
lerek kufl avlamak için de bu özelli¤in-
den yararlan›l›r. Fakat destandaki do-
¤an avc› kufltan ziyade lefl yiyen bir kufl
olarak temsil edilir. Destanda ad› geçen
bu kufl ancak bir akbaba olabilir. Çünkü
akbaba lefl yiyen bir kufltur. Avc› kufl
olan do¤an›n ise lefl yeme gibi bir özelli-
¤i yoktur. O, avc›d›r, savaflç›d›r. Do¤an›n
bu sald›r›s›, savaflç› topluluklar için boz-
k›r sanat›nda savafl› ça¤r›flt›ran bir sim-
ge olarak kullan›l›r (Roux,l994:167). 

O¤uz Ka¤an Destan›’nda do¤an ve
di¤er kufllardan bu söylenenlerden bafl-
ka pek bahsedilmemifl; kufllar önemsen-
memifltir. Bunun sebebi de bu destan›n
oluflum sürecinde Türklerin ilkel bir ha-
yat tarz›na sahip olmalar›d›r. Toplum
gelifltikçe, kutsal hayvanlar at, kurt ve
geyik gibi hayvanlardan kufllara do¤ru
meyil gösterir (Ögel,1988:47). 

GERGEDAN
Gergedan, O¤uz Ka¤an Destan›’nda

etraf›na korku saçan, ormandaki hay-
vanlar› ve sürüleri yiyen, insanlara ezi-
yet veren çok korkunç ve de pek yaman
bir canavar olarak tarif edilmekte-
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dir(s.14). As›l metinde ise bu gergedan-
dan “ Oflul orman içinde bir k›yandkat
bar idi. Y›lk›larn›, yil künlerini yir irdi.
Bedük yaman bir kik irdi”(s.30) diye söz
edilmektedir. Gergedan vücut yap›s› ola-
rak çok iri ve çok a¤›r bir hayvan olup
burnunun uç k›sm›nda bulunan k›vr›m-
l›, kal›n ve sivri boynuzu ile korkunç bir
görünüme sahiptir Bu hayvan dört ile al-
t› bin kilogram a¤›rl›¤›nda olabilecek ka-
dar iri ve güçlüdür (Discover Chan-
nel,05.06.2000). Gergedan, Ormanda ya-
flayan y›rt›c› hayvanlardan aslan, kap-
lan ve benzeri hayvanlar›n kendisine ko-
lay kolay yaklaflamad›¤›, yaklaflmaya ce-
saret bile edemedi¤i adeta ormanlar›n
yenilmez hayvan›d›r.

O¤uz Ka¤an, bu korkunç, güçlü ve
yenilmez hayvan› avlayabilmek için a¤a-
ca önce bir geyik, sonra da bir ay› ba¤la-
yarak tuzak kurar. Üçüncü kez ise ken-
disini a¤aca ba¤lar ve gergedan gelince
bir vuruflta onu öldürür(s.14). Böylesi
güçlü bir yarat›¤› tek vuruflta öldürebil-
mek de güçlü olman›n bir tür anlat›m›
olmal›d›r. O¤uz Ka¤an, tuzak kurarak
hem yetene¤ini hem de gücünü kullan-
mak suretiyle güçlü bir yarat›¤›, bir vu-
ruflta öldürerek hem halk› zulümden
kurtar›r hem de kendi gücünü, zekili¤ini
ve cesaretini ispat etmifl olur.

Öldürülen gergedandan bahseder-
ken “Bir ala do¤an gergedan›n ba¤›rsak-
lar›n› yemektedir “(s.14) ifadesiyle o güç-
lü hayvan› O¤uz Ka¤an’›n ne hale getir-
di¤i ve o yenilmez san›lan yarat›¤›n be-
deninin art›k kufllara yem oldu¤u dile
getirilerek küçümsenmektedir. Bu daha
sonra O¤uz Ka¤an’a karfl› gelecek, onun-
la mücadele edecek olan düflmanlar›n
ak›betine bir örnek teflkil etmektedir. 

“Büyük ve yaman bir canavard›” sö-
zü ile y›rt›c›l›¤› ve korkunçlu¤u anlat›l-
maya çal›fl›lan gergedan, belli ki o devir-
lerde yöre insan›n›n bildi¤i en korkunç
hayvan idi.

Bu destanda en korkunç hayvan
olarak gergedan›n seçilmifl olmas› olduk-
ça dikkat çekicidir. Destanda ad› geçen
korkunç yarat›k hayali, mitolojik bir
hayvan olan ejderha olabilirdi. Fakat
O¤uz ka¤an Destan›, özellikle s›cak ve
sulak yörelerde yaflayan gergedan›, kor-
kunç hayvan olarak seçmek suretiyle,
toplumun ne kadar gerçekçi oldu¤unu
da ortaya koymaktad›r.

GEY‹K
Geyik O¤uz Ka¤an Destan›’nda bir

av hayvan› olarak zikredilir. O¤uz Ka-
¤an gergedan› yakalayabilmek için tu-
zak kurar. Bu tuzakta kulland›¤› ilk
hayvan geyiktir. O¤uz Ka¤an “Bir geyik
ele geçirdi, onu sö¤üt dal› ile bir a¤aca
ba¤lad› ve gitti”(s.14). O¤uz Ka¤an önce
geyi¤i yakalar. Geyi¤i avlama ifli onun
için basit bir eylemdir. Çünkü geyik ol-
dukça kolay bir avd›r. Av›n kolayl›¤›
onun bir sö¤üt dal› ile a¤aca ba¤lanma-
s›ndan da anlafl›lmaktad›r(s.14). Sö¤üt
dal› ile ba¤lanma ise o hayvan›n yumu-
flak huylu olmas›n›, daha narin ve zay›f
yap›l› olmas›n› ifade etmektedir. 

As›l metinde “bir bu¤u ald›, flol bu-
¤um› dalnug çubuk› birle ›¤açka ba¤lad›,
kitdi” (s.14), cümlesinde geyik “bugu”
sözcü¤ü ile ifade edilir.

Geyik,Türkler taraf›ndan kutsal
olarak bilinen bir hayvand›r. Türk mito-
lojisinde ve masallar›nda önemli bir yere
sahiptir (Ögel,l988:68). Sibirya bölgesin-
de çok miktarda bulunan Ren Geyi¤i, o
bölgede yaflayan Türk boylar›n›n günlük
yaflant›s›nda önemli bir yer tutmaktad›r. 

Çin kaynaklar›nda da Türklerin ge-
yikle ilgili efsanelerinden bahsedilmek-
tedir. Bu geyik diflidir, difli ruh duru-
mundad›r (Ögel,l988:569). Diflilik ise do-
¤urganl›¤›n, bereketin ve de narin, yani
daha zay›f olman›n ifadesidir. O¤uz Ka-
¤an destan›nda da kolay avlanan, ilk ön-
ce avlanan ve basit bir sö¤üt dal›yla ba¤-
lanabilen hayvan olmas› çok eski Türk
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kültürünün izlerini tafl›maktad›r.Türk-
lerin yaflad›¤› bölgelerde çok fazla geyik
olmas› sebebiyle geyik hem tafl›y›c› ve
çekici olarak kullan›lan hem de etinden
yararlan›lan bir hayvan olmufltur. Baz›
Türk boylar›, soylar›n›n geyikten türedi-
¤ine bile inan›rlar (Ögel, l988:43,
136,204). Geyik totem olarak da kulla-
n›lm›flt›r (Rasony, l993: 44-45). Geyik iyi-
lik getiren kutsal hayvand›r (Ögel, l988:
573).

KATIR
Kat›r, destanda yük tafl›ma arac›

olarak belirtilmifltir. Kat›r çok güçlü bir
hayvand›r. O da öküz gibi güçlü oldu¤un-
dan dolay› a¤›r yükleri tafl›makta kulla-
n›l›r. “O¤uz Ka¤an’›n askerlerine, maiye-
tine ve halk›na öyle büyük bir ganimet
düfltü ki, yüklemek ve götürmek için at,
kat›r ve öküz az geldi.”(S.22) As›l metin-
de ise “kiltürmekke at, kagat›r, uz azl›k
bold› (S.37) cümlesiyle zikredilir. Burada
“kagat›r “ sözcü¤üyle anlat›lan kat›r Uy-
gurca da “heçir” diye de bilinir (K.T.L.
Sözlü¤ü, 1991).

Kat›r, at ile efle¤in birleflmesi sonu-
cu attan do¤an bir hayvand›r ve do¤ur-
gan de¤ildir. Hem attan hem de eflekten
daha güçlüdür ve zor arazi flartlar›nda
kolayca yol alabilen bir hayvand›r. Bu
sebepten ötürü Asya’n›n zor flartlar›na
da çok uygundur. Kat›r›n tafl›ma gücün-
den yararlan›l›r. O¤uz Ka¤an destan›n-
da da bu özelli¤inden söz edilmifltir. Des-
tanda bir kez zikredilmifltir... 

KOYUN
Destanda koyun sembolik olarak

zikredilir. Ak koyun ve kara koyun diye
iki ayr› renk koyundan bahsedilir. Ak
koyun daha makbul olan›n, üstün tutu-
lan›n ve sa¤ yönün simgesi olurken kara
koyun ikinci s›n›f olarak nitelendirileni,
yani önemi daha az olan› simgeler. Des-
tanda ise bu “ Sa¤ yan›na k›rk kulaç di-
rek diktirdi; üstüne bir alt›n tavuk koy-
du; alt›na bir ak koyun ba¤lad›. Sol yan›-

na k›rk kulaç direk diktirdi. Üstüne bir
gümüfl tavuk koydu; dibine bir kara ko-
yun ba¤lad›, “ (s.24-25) ifadeleriyle belir-
tilmifltir. Koyun ad›, as›l metinde de ak
koyun ve kara koyun diye geçer(s.39).

Göçer topluluklar›n en önemli mal-
lar› sürüleridir. Bu, göçebe Türk toplu-
luklar›nda at, s›¤›r ve koyun sürüsü ola-
rak karfl›m›za ç›kar. Birçok göçebe toplu-
luk bu sürülürden ancak birisiyle ilgile-
nir fakat Türkler bunlar›n hepsi ile ilgi-
lenirler. Bu sürülerden koyun da Türk
topluluklar›n›n sosyal yaflant›s›nda
önemli bir yer tutar. Koyunun etinden,
derisinden, sütünden ve yününden ya-
rarlan›rlar (Ögel, l988:47, 513,556)...
Bayramlarda, flölenlerde ve çeflitli kutla-
malarda koyunun etinden kurban olarak
s›kça yararlan›l›r. O¤uz Ka¤an Desta-
n›’nda da bir kutlama ve toy esnas›nda
koyundan söz edilmektedir. Fakat bura-
da kurban edilmesi konusunda herhangi
bir söz söylenmemifl olmas›na ra¤men
etinden yararlan›lan bir hayvan oldu¤u
anlafl›lmaktad›r (Ögel,l988:212).

Sa¤ yana ak koyun ba¤lanmas›,
Türklerde sa¤ yönün üstünlü¤ünü gös-
termektedir. Ak koyun ayd›nl›¤›n simge-
sidir (Ögel,l988:289). Kara isi onun aksi-
dir. Sa¤daki dire¤e alt›n tavu¤un, solda-
ki dire¤e ise gümüfl tavu¤un ba¤lanmas›
da buna iflaret etmektedir. Alt›n gümüfl-
ten daha de¤erlidir.Sa¤ taraf›n üstünlü-
¤ü ‹slamiyetle birlikte Türklerde hiç de-
¤iflmemifltir (Ögel,l988:289). 

Koyun kültürünün Türklerde çok
önemli bir yer tuttu¤unu Do¤u Anado-
lu’da yaflam›fl olan Akkoyunlu ve Kara-
koyunlu devletlerinden miras kalan ko-
yun ve koç bafll› heykellerden de tespit
etmekteyiz. Bu heykellerden Orta Asya
‘da da çok say›da mevcuttur(C. Aly›lmaz
Slayt Arflivi).

KURT
O¤uz Ka¤an destan›nda kurt, ad›n-

dan en s›k bahsedilen hayvan olarak
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dikkat çekmektedir. Destan›n hemen gi-
rifl k›sm›nda O¤uz Ka¤an’›n fiziki yap›-
s›ndan söz edilirken “beli kurt beli gibi”
(s.13) ifadesi yer al›r. Burada kurt, ben-
zetme amac›yla zikredilmifltir. Bu du-
rum as›l metinde “billeri böri billeri
teg”(s.29) biçiminde dile getirilmektedir.
Kurt, boynu bedenine adeta bitiflik gibi
kal›n, ayaklar› güçlü kas yap›s›na sahip
olan bir hayvand›r. O¤uz Ka¤an’›n baz›
vas›flar› da bu güçlü hayvana benzetil-
mektedir. 

Anadolu’da birisinin güçlü bir fiziki
yap›ya sahip oldu¤u anlat›l›rken “s›r›m
gibi” sözü kullan›l›r. Bu söz de o vücutta
ya¤ dokunun azl›¤›n› anlat›r. Ya¤ azd›r
ama kaslar geliflmifltir. Ya¤s›z bir bede-
nin de beli ince olur. Çünkü özellikle in-
sanlarda ya¤ bel ve göbek k›sm›nda biri-
kir. O¤uz Ka¤an’›n belinin kurt beline
benzetilmesi de onun s›r›m gibi güçlü bir
bedene sahip oldu¤unu anlatmak için
yap›lm›flt›r. Ayr›ca kurt, Türklerde güç-
lülü¤ün de sembolü olmufltur
(Ögel,l988:50). Büyük hükümdarlar›n
kudretini göstermek için kurt sözü bir s›-
fat olarak kullan›lm›flt›r (Ögel,l988:49).
Bir kiflinin güçlü¤ünü anlatmak için
kurt benzetmesi, Manas destan›nda da
s›kça yap›l›r (Ögel,l988:49). Birçok Türk
anlat› türünde kahramanlar kurt gözlü
hatta kurt bafll› olarak zikredilerek kur-
da benzetilir (Ögel,l988:49,194). Ayr›ca
Anadolu’da bir kiflinin zeki ve ifl becerir
oldu¤u anlat›l›rken de “kurt gibidir” sö-
zü kullan›l›r. Bu tür kurt benzetmeleri-
nin hepsi de benzeyen kiflinin üstün
özelliklerini anlatmaktad›r.

O¤uz Ka¤an halk›n› toplay›p onlara
buyruk verirken “Bozkurt olsun bize
uran diye seslenir (s.17). Uran savafl ba-
¤›r›fl›, savafl naras›d›r (s.17). Bu durum
as›l metinde kök böri bolsung›l
uran,(s.32) diye belirtilir. Destan›n bu
k›sm›nda boz ( gök ) renkli kurt ortaya
ç›kmaktad›r. Türklerde gök rengi ayr›

bir anlam tafl›r. Gök renk bilinen gö¤ün
rengidir. Gök ise do¤rudan Tanr› ile ilifl-
kilidir. Tanr›yla iliflkili olan fleyler de
kutsald›r. Dolay›s›yla bozkurdun kutsal
özelli¤i buradan gelmektedir.

Destan›n bu k›sm›nda bozkurdun
mücadeleyle, savaflla olan ilgisini “uran”
sözcü¤ü ortaya koymaktad›r. O dönem-
lerde Türkler, savafllarda veya zorda ka-
l›nan herhangi bir durumda bozkurdun
kendilerine yard›mc› olaca¤› inanc›n› ta-
fl›maktayd›lar. ‹flte bu sebepten dolayd›r
ki Bozkurt Destan›’nda, Ergenekon Des-
tan›’nda ve Türeyifl Destan›’nda bozkur-
dun zor anlarda toplumu nas›l kurtulufla
götürdü¤ü anlat›lmaktad›r (Sepetçio¤-
lu,l998:123,126,129). O¤uz Ka¤an boz-
kurt sözü ile savafl› ve düflmanla müca-
deleyi ayn› anda zikretti¤ine göre, o dö-
nemlerde bozkurt, Türkler için bir savafl
sembolü olmal›yd›. Bozkurt, kutsal nite-
lik tafl›maktayd›. Kitab›-› Dede Korkut
da “kurdun simas› hay›r duas›d›r” der
(Roux,l994:161). Bozkurt savaflta u¤ur
getiren bir semboldür.

Türklere zor durumlarda yol göste-
ren kurt, daima gök tüylü ve gök yeleli-
dir. Bu kurt, ayn› zamanda insanlarla
konuflma özelli¤ine de sahiptir
(Ögel,1988:42). O¤uz Ka¤an’›n çad›r›n›n
içine gökten bir ›fl›k iner ve bu ›fl›ktan
gök tüylü ve gök yeleli bir kurt ç›kar
(s.18). Bozkurdun gökten inen ›fl›ktan
ç›kmas› da, bu hayvan›n Türkler için
kutsal özellikler tafl›d›¤›n›, Tanr›sal va-
s›flara sahip oldu¤unu ifade etmektedir.
Destan›n bu k›sm›nda ortaya ç›kan kurt,
rastgele bir da¤da veya tepede O¤uz Ka-
¤an’›n karfl›s›na ç›km›yor. Gökten inen
bir ›fl›ktan ç›kmas›, tüyünün ve yelesinin
gök renginde olmas› özellikle vurgulan›-
yor ki bu kurdun göksel vas›flarla do-
nanm›fl oldu¤u anlafl›ls›n. Kurda burada
daha da ileri giderek yeni bir özellik
yüklenmektedir. Bu da, kurdun Tanr›sal
bir güçle, vergiyle adeta Tanr›dan ald›¤›
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bir mesaj› iletircesine O¤uz Ka¤an’a
ö¤üt vermesidir. “Oflul böri O¤uz Ka-
¤an’a söz birip turur idi”(33). Metinde
kurdun konuflmas› bu flekilde belirtilir.
Kurdun erkek oldu¤unun zikredilmesi
ise onun, ata rolünü üstlenmesini ve ay-
r›ca savaflla ilgili olmas›n› ça¤r›flt›rmak-
tad›r.

Bozkurt, Türk mitolojisinde, efsane
ve destanlar›nda genellikle yol gösterici,
yard›m edici ve savafl› ça¤r›flt›ran bir
sembol olarak ortaya ç›kmaktad›r. Er-
kek kurt bu özellikleriyle Türk kültü-
ründe yer al›rken difli kurt da do¤urgan-
l›¤›, bereketi ve bir neslin anas› olma ni-
teli¤iyle karfl›m›za ç›kmaktad›r
(Ögel,l988:55,56). Orhun Yaz›tlar›’nda
da simetrik biçimde çocuk emziren kurt
sembolünün bulunmas› hayli dikkat çe-
kicidir (Aly›lmaz;2000,). O¤uz Ka¤an
Destan›’nda, O¤uz’un ordular›na dört
kez ortaya ç›karak yol gösteren, fetih yö-
nünü belirten erkek kurttur. Bu kurt ay-
n› zamanda gücün ve kudretin sembolü
olarak da ortaya ç›kmaktad›r
(Ögel,l988:50). Askerin önünde gök tüy-
lü, gök yeleli büyük bir erkek kurt yürü-
yordu, (s.18) sözü de bu gücün ifadesidir.
Kurt, O¤uz Ka¤an’a bir gizli güç gibi yü-
rü diyor, yürünüyor; dur diyor, durulu-
yor. Kurdun tav›r ve davran›fllar›na bu
kadar itaat ediliyor olmas›, hele de O¤uz
Ka¤an gibi kudretli birisinin bu denli
kurda ba¤l› kalmas›, Türk düflünce dün-
yas›nda kurdun Tanr›sal güçlere, Tanr›-
sal vas›flara sahip oldu¤u fikrinden kay-
naklanmaktad›r. 

Kurt O¤uz Ka¤an Destan›’nda,
ad›ndan en çok söz edilen hayvan olmas›
sebebiyle dikkatleri daha çok çekmekte-
dir. Bozkurt destanda, hem bir benzetme
arc› olarak hem de güç sahibi, savaflç›,
mücadeleci ve yol gösterici, Tanr›sal güç
sahibi mitolojik bir hayvan olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

ÖKÜZ
Öküz, destanda benzetme arac› ola-

rak kullan›lm›flt›r. O¤uz Ka¤an’›n güçlü-
lü¤ünü anlatmak için “Ayaklar› öküz
aya¤› gibi idi”(s.13) sözleriyle, onun bir
öküz gibi yük çekebilecek, yük tafl›yabi-
lecek insan üstü bir gücün sahibi oldu¤u
dile getirilmektedir.

Öküz bir evcil hayvand›r. Burada
ad› geçen öküz, Orta Asya topluluklar›-
n›n a¤›r yük tafl›makta kulland›klar›
yak öküzü olmal›d›r. O dönemlerde hay-
van cinsleri yak öküzü, tarla öküzü gibi
alt gruplara ayr›lmad›¤› için Orta As-
ya’da güçlülü¤üyle bilinen yak öküzü,
önüne konan ay›r›c› s›fat olan “yak” sö-
züyle an›lmam›flt›r. Yak öküzü ‹slamiyet
öncesi Türk kültüründe de gücün sembo-
lü olarak mezar tafllar›nda stilize edil-
mifltir. (Cengiz Aly›lmaz’›n Slayt Arflivi -
National Goegraphic Chan-
nel,03.12.2000). 

Yak s›fat›yla belirtilmeyen öküz,
destan›n as›l metninde “Adak› ud adak›
teg”(s.2) cümlesinde “ud” kelimesiyle ifa-
de edilmifltir. 

Öküz ayr›ca “atlar› çok, öküzleri ve
buza¤lar› çok, alt›n ve gümüflleri çok, ce-
vahirleri çoktu “(s.7) tan›mlamas›yla
destanda mal varl›¤› olarak da zikredilir. 

SAMUR
Samur, destanda benzetme amac›y-

la kullan›lm›flt›r. O¤uz Ka¤an’›n güçlü
bir vücut yap›s›na sahip oldu¤unu belirt-
mek için “omuzlar›n›n samur omuzu gi-
bi”(s.7) oldu¤u söylenir. Metindeki “ya¤r›
kifl yagri teg” cümlesinde samur “kifl”
sözcü¤üyle anlat›l›r. Kifl, Baflkurt, K›rg›z
ve Tatar Türkçesinde samur demektir
(K.T.L.Sözlü¤ü,1991). 

Samurun çok k›ymetli ve uzun tüy-
lü derisi oldu¤u gibi kuyru¤u da bir hay-
li uzun ve tüylüdür. Kuyru¤u o kadar
uzun tüylüdür ki samurun bedeninin ge-
niflli¤i kadar bir geniflli¤e sahiptir. Sa-
mur kuyru¤uyla birlikte uzunca ama yu-
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muflak ve tüylü bir hayvan görünümün-
dedir. O¤uz Ka¤an’›n omuzlar› da samu-
ra benzetilmesiyle hem genifl omuzlulu-
¤u hem de tüylü omuza sahip oldu¤u an-
lat›lmak istenmifltir. Güçlü insanlar›n
genifl omuzlu oldu¤u halk içinde pek
yayg›nd›r. Bu benzetme de yine O¤uz
Ka¤an’›n güçlülü¤ünü vurgulamak için
yap›lm›flt›r.

TAVUK
Destanda tavuk da sembol olarak

kullan›lm›flt›r.O¤uz Ka¤an büyük bir
kurultay toplar ve ordugah›n›n sa¤ yan›-
na k›rk kulaç bir direk diktirip onun
üzerine alt›ndan, sol taraftaki dire¤in
üzerine de gümüflten yap›lm›fl bir tavuk
sembolü koyar (s.24). Sa¤daki tavu¤un
alt›ndan, soldakinin ise gümüflten yap›l-
m›fl olmas›, sa¤ yan›n sol yana üstün tu-
tuldu¤unu ifade etmektedir (Ögel, l988:
289). 

Metinde de altun taguk ve kümüfl
taguk (s.39) ifadeleriyle belirtilen tavuk,
daha ilkel dönemlerde Türk kültüründe
önemli bir yere sahip olmal›yd›. Çünkü
bugün Anadolu’da oynanan halk oyunla-
r›nda bile tavuk taklidine rastlamakta-
y›z. Halk oyunlar› çok eski dönemlerin
hat›ralar›d›r. Bu oyunlarda sergilenen
tavuk figürleri bize en ilkel dönemlerden
bilgiler tafl›maktad›r. O¤uz Ka¤an Des-
tan› da iflte bu en eski devirlerin hat›ra-
lar›n› sergilemektedir.

Ayr›ca tavuk bir evcil hayvand›r.
Destanda tavuktan bahsedilmesi, Türk-
lerin yerleflik hayat› da tan›d›klar›na de-
lalet ediyor olmal›d›r. 

SONUÇ
Türk edebiyat›n›n ilk sözlü ürünle-

rinden birisi olarak kabul edilen O¤uz
Ka¤an Destan›’nda, kurt, at, geyik,
öküz, koyun ve do¤an gibi hayvanlardan
söz edilmektedir. Bu hayvanlar, tarihin
çok eski dönemlerinde Türklerin yafla-
d›klar› co¤rafyada s›kça karfl›laflt›klar›
hayvanlard›r. Bunlar›n bir k›sm› evcil

bir k›sm› da yabani hayvand›r. ‹ster ya-
bani ister evcil olsun, O¤uz Ka¤an Des-
tan›’nda zikredilen hayvanlar›n gerge-
dan d›fl›nda hemen hemen hepsi de Türk
destanlar›nda, masallar›nda ve mitoloji-
sinde s›kça rastlad›¤›m›z hayvanlardan
seçilmifltir...

Türk kültür tarihinde önemli bir
yere sahip olan kurt ve at, Türk düflünce
dünyas›nda Tanr›sal vas›flar tafl›d›¤›na
inan›ld›¤› için kutsal telakki edilmifl ve
bunun göstergesi olarak da O¤uz Ka¤an
Destan›’nda ad› en çok zikredilen hay-
vanlar olmufltur. At, Türk topluluklar›
için hem etinden, sütünden ve derisin-
den yararlan›lan hem de savafllarda
uzak mesafelere ulaflabilmek ve o diyar-
lar› fethedebilmek için bir binek olarak
kendisinden yararlan›lan hayvan olmufl-
tur. Ayr›ca da yük tafl›mak için de kulla-
n›ld›¤›n› tespit etmekteyiz. Türk kültür
dünyas›nda kutsall›¤›na inan›lan boz-
kurt ise bu destanda tespit edebildi¤imiz
biçimiyle, daha geç dönemlerde meyda-
na getirilen di¤er Türk anlat›lar›nda da
yi¤itli¤in, savafl›n, baflar›n›n ve bereke-
tin sembolü olarak yol gösterici özelli¤iy-
le ortaya ç›kmaktad›r.

O¤uz Ka¤an Destan›’nda evcil hay-
vanlar›n da zikredilmesi, o devirlerde de
Türklerin yerleflik hayat› tan›d›klar› dü-
flüncesini gelifltirmektedir.

Gergedan, s›cak ve sulak yörelerde
yaflayan bir hayvan olmas›na ra¤men
destan dokusunda yer almas› sebebiyle,
Türklerin çok uzak diyarlardaki hayat
biçimlerini de tan›d›klar› fikrini ça¤r›fl-
t›rmaktad›r. Korkunç hayvan olarak ha-
yali bir yarat›k de¤il de dünyada yafla-
yan bir hayvan olan gergedan›n seçilme-
sinden, Türklerin oldukça gerçekçi bir
hayat tarz›n› benimsedikleri anlafl›l-
maktad›r.

Öküz, hem varl›k hem de kat›rla
birlikte güçlü yük tafl›y›c› sembolü ola-
rak zikredilirken buza¤› da berekete
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simgelemektedir. Geyik ise nazikli¤in,
yumuflakl›¤›n ifade edip Türk mitoloji-
sinde bilinen kutsall›¤› ile an›lmaktad›r.
Koyun, flölenlerde kurban edilen besi
hayvan› olarak destanda yer al›rken ta-
vuk sadece sembolik biçimiyle karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 

Destanda birçok hayvan ad›ndan
söz edilirken kufl ve kufl türlerinden pek
bahsedilmemifltir. Bu durum O¤uz Ka-
¤an Destan›’nda son derece dikkat çekici
bir husustur. Halbuki O¤uz boylar› mut-
laka bir avc› kufl ile boylar›n› temsil
ederler. Hatta Türk beylerinden birço¤u
ad›n›n yan›na mutlaka bir ac› kuflun
ad›n› koyarak isim al›r. Fakat biz, kuflla-
r›n önem kazand›¤› bu durumlar› Türk
tarihinin daha yeni dönemlerinde gör-
mekteyiz.

Destanda genel anlam›yla ormanda
yaflayan kufllardan ve bir de ala do¤an›n
gergedan lefli yedi¤inden; O¤uz Ka¤an’›n
da bu do¤an› avlad›¤›ndan bahsedilir.
O¤uz Ka¤an Destan›’nda kufllardan bu
kadar az bahsedilmesi, bizi bu destan›n
çok ilkel dönemlerde olufltu¤u sonucuna
götürmektedir. Çünkü toplumlar ilkel
dönemlerde vahfli hayvanlarla do¤al ola-
rak iliflki içerisinde bulunmaktad›rlar.
Sonra bunlardan bir k›sm›n› evcillefltir-
mektedirler ve onlarla daha yo¤un iliflki
içerisine girmektedirler. Daha geliflmifl
bir toplumun insanlar› ise kufllarla ilgi-
lenmektedir. O¤uz Ka¤an Destan›’nda
ise kufllardan çok az bahsedilmesi, bizi
bu destan›n tarihin çok eski dönemlerin-
den hat›ralar getirdi¤i kan›s›na ulaflt›r-
maktad›r... 

Destandaki hayvanlar genellikle
güçlü, üstün ve güzel nitelikleriyle tarif
edilmifl ve bu özellikler de benzetme
amac›yla kullan›lm›flt›r. Benzetme arac›
olarak özellikle hayvanlar›n seçilmifl ol-
mas› da, destan›n oluflum safhas›nda
Türk toplumunun do¤ayla iç içe yaflad›-
¤›n›n bir delilidir. Buna göre O¤uz Ka-
¤an Destan›, Türklerin ilk sözlü ürünle-
rinden birisi olmal›d›r. 
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