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Giriﬂ

Geyik Kitab›, geyik ile ilgili birikimin kayda geçirilmesini amaçlam›ﬂt›r. Geyik, kültürümüzde köklü bir varl›k ve köklü bir semboldür.
Geyik etraf›nda inançlar ve anlay›ﬂlar geliﬂmiﬂtir. Geyik etraf›nda - Sibirya’dan Anadolu’ya - kutsal mekânlar, adak yerleri oluﬂmuﬂtur. Geyik üzerine destanlar, türküler, maniler söylenmiﬂtir. Geyi¤e hep merhametle yaklaﬂ›lm›ﬂ, geyi¤in avlanmas›na u¤ursuzluk hamledilmiﬂtir.
Geyik kelimesi keyik veya kiyik ﬂekliyle Türkçenin bilinen en eski kelimeleri aras›ndad›r. Bugün konuﬂulan çeﬂitli Türk lehçelerinde
de geyik kelimesi biraz farkl› bir söyleyiﬂle olsa da vard›r. Yine geyik veya erkek geyik anlam›na gelen s›g›n, bulan ve bu¤u kelimeleri de eski
kelimelerdir.
Özellikle Sibirya’da geyik konulu birçok bilmece vard›r.
‹nançlar geyi¤i avlaman›n u¤ursuzluk getirece¤i yönünde olsa da
geyik çokça avlanm›ﬂ, geyik popülasyonu gerilemiﬂ, geyik türleri koruma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Ben de gittim bir geyi¤in av›na
Geyik çekti beni kendi da¤›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na

Geyik Kitab›’n› kültürümüzde yer etmiﬂ deve, y›lan gibi baﬂka hayvanlarla ilgili bir dizi yay›n›n takip etmesi için çal›ﬂmalar sürmektedir.
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
Erkan Demir

‹nançlar

Sivas Yöresinde Geyikle ‹lgili Halk ‹nançlar›
Müjgân Üçer*

Geyik; mübarek ve u¤urlu say›lan bir varl›kt›r. Geyi¤e menk›belerde kutsall›k atfedilmiﬂtir, halk inançlar›nda öncülük rolü verilmiﬂtir. Geyi¤in her uzvundan yararlan›lmas›ndan dolay› ekonomik de¤eri vard›r.
Türk halk kültürünün geniﬂ konular›ndan bir olan “geyik” motifiyle ilgili olarak Sivas yöresinde de bir hayli malzeme bulunmaktad›r.
Geyik Av›
Avc›l›k, genel olarak Sivas yöresinde hoﬂ karﬂ›lanmamaktad›r.
Avlanma konusunda; “Günah m› mübah m›?” sorusuna, “Av mübah,
bâz› gâh” ﬂeklinde cevap verilerek, mecburiyet sebebiyle avlan›lmas›n›n uygun olaca¤› belirtilmek istenir. Avlanmak zaman zaman kötü sonuçlar verdi¤inden;
“Bir gün ç›km›ﬂ idim geyik / keklik av›na
Geyik / Keklik çekti beni kendi da¤›na”

dizeleri hep söylenegelmiﬂtir.
Halk inançlar›m›zda özellikle de geyik av› yapanlar›n baﬂlar›na felaket gelece¤ine, aileden bir gencin ölece¤ine, ocaklar›na figan çökece¤ine inan›l›r. Bu inanc›n temelinde destanlaﬂan meﬂhur “Alageyik”
*

Müjgân Üçer, Araﬂt›rmac› yazar, Sivas.
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efsanesi bulunmaktad›r. Tarihin ak›ﬂ› içinde Türk boylar›nca Anadolu’ya getirilmiﬂ olan bu efsane; Müjgân Cunbur’un çal›ﬂmas›nda örnekleriyle belirtti¤i gibi zamanla folklor ürünü haline gelmiﬂtir.1 Prof.
Saadet Ça¤atay bu konudaki makalesinde geyikle ilgili destan, hikâye
ve masal›n di¤er varyantlar› üzerine uzun uzun durmuﬂtur.2
Bir zamanlar, art›k geyik neslinin kalmad›¤› Divri¤i da¤lar›nda geyik avc›l›¤› yap›l›r, özellikle güzün getirilen bu et ile k›ﬂ kavurmas› haz›rlan›rm›ﬂ. Geyik ayn› s›¤›r eti gibi kesilip yüzülür, kellesinden ci¤erine her taraf›ndan yararlan›l›rm›ﬂ. Bu iﬂi âdet haline getiren avc›lar,
yavru olmamak kayd›yla vurup getirdikleri geyi¤i parçalay›p k›yma ve
kemikli k›yma kavrularak k›ﬂa haz›rlan›rm›ﬂ. Ayn› zamanda geyik eti
kutsal say›ld›¤› için el büyüklü¤ünde, piﬂmemiﬂ parçalar halinde kad›nlar taraf›ndan komﬂulara da¤›t›l›p, “Sevapt›r, iç yap›p yersiniz” denilirmiﬂ.3
Divri¤i’de, Fatma Pekﬂen taraf›ndan derlenen geyik kasidesinde;
vuruldu¤u zaman a¤lad›¤› bilinen geyi¤in hazin durumu, genç yaﬂ›nda
evlad›n› kaybeden annelerin a¤z›nda bir a¤›t haline gelmiﬂ bulunuyor.4
Geyik Kasidesi
Geyik gelir hazin hazin
Boynuzlar› uzun uzun
Yavrusun yitirmiﬂ güzün
Bir geyicik durmaz a¤lar
Meler a¤lar döner a¤lar
Yavrum der de her gün a¤lar
1

2

3

4

Müjgân Cunbur, “Folklorumuzda Geyik Motifi Üzerine”, II. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt II, Ankara 1982, s. 81.
Saadet Ça¤atay, “Türk Halk Edebiyat›nda Geyi¤e Dair Baz› Motifler” Türk Dili
Araﬂt›rmalar›, Belleten 1956, Ankara, s. 153.
Müjgân Üçer - Fatma Pekﬂen, Aslan Burcundan Yükselen Selçuklu Kartal› Divri¤i,
Asitan Yay›nevi, Sivas 2010, s. 177. ‹ç: Divri¤i mutfa¤›n›n, salata türü bir yiyece¤i
olup, ince bulgur, sat›r k›ymas› (günümüzde et terkedilmiﬂtir) domates, yeﬂil so¤an,
maydanoz, reyhan ve çeﬂitli baharat konulmas›yla yap›l›r.
Müjgân Üçer - Fatma Pekﬂen, Aslan Burcundan Yükselen Selçuklu Kartal› Divri¤i, s.
178.
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Karﬂ›dan gelir sürüsü
Yoktur yavrumun birisi
O da içinin iyisi
Bir geyicik yanar a¤lar
Döner a¤lar söyler a¤lar
Yavrum der de her gün a¤lar
Yatt›klar› çukur m’ola
Yatt›klar› bay›r m’ola
Yedikleri çay›r m’ola
Avc› ona ac›r m’ola
Yavrular› uyur m’ola
Bir geyicik meler a¤lar
Yanar a¤lar döner a¤lar
Allah der de her gün a¤lar

Sivas’›n Hafik yöresinden, derlemiﬂ oldu¤umuz geyik türküsü5 de
Divri¤i’de derlenene benzemektedir. Kaynak ﬂahs›n verdi¤i bilgiye göre bu türkü, k›na gecesinde, geline k›na yak›l›rken de söylenen bir türküdür. Sivas yöresinde, “Baﬂ övme / K›z övme” denilen bu gelenekte,
ac›kl› türküler söylenir, k›z ve anas› a¤lat›l›r. Geleneksel k›na gecelerinde, k›z›n baba evinden ayr›l›p gitmesi sebebiyle, baﬂ övme / k›z övme töreninde dü¤ünün sevinç ve coﬂkusu, âdetâ bir yasa dönüﬂür.
Geyik Türküsü
Geyik müler (meler) gevrek gevrek
Geyi¤e yavrusu gerek
S›z›lar dertli yürek
Üç avc› düﬂmüﬂ izine
S›z›lar insin dizine
K›yd›lar körpe k›z›ma

5

Hafik Akkaya köyünde do¤an Emine Erdem’den (d. 1928), Sivas’ta 1981 y›l›nda
derlendi.
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Avc› geldi ata ata
Topu¤undan kanlar saça
Avc› geldi hay eyledi
Etcüvaz›m pay eyledi
Boynuzcu¤um yay eyledi
Geyik müler hüzün hüzün
T›rnaklar› uzun uzun
Yavrusun yitirmiﬂ güzün
Karﬂ›dan ç›km›ﬂ sürüsü
‹çinde yokmuﬂ birisi
O da yavrumun iyisi

Ça¤›r›n ‹zzet’i (A¤›r Kaﬂ›k Havas›) adl› meﬂhur Divri¤i türküsünde Alageyik ﬂöyle yer alm›ﬂ:
Alageyik ne boynuzun sallars›n
Kemend atm›ﬂ yollar›m› ba¤lars›n
Bana derler niye gülmez a¤lars›n
Felek güldürmemiﬂ ben nas›l gülem
F›rsat elde iken devran sürmeli
Kocal›kta devran sürülmez imiﬂ

Sivas Y›d›zeli Bayat6 köyünden derlemiﬂ oldu¤um bir ayr›l›k türküsü de ﬂöyledir:
Avc› av›n ben olay›m vur beni
Efendimsin karﬂ›lamam ben seni
Hem a¤ams›n hem paﬂams›n sen benim
Efendimsin karﬂ›lamam ben seni
Geyik boynuzunu niçin sallad›n
Kemend att›n yollar›m› ba¤lad›n
Elimi koynuma soktum a¤lad›m
6

Y›ld›zeli Bayat köyünden Nazl› Al’dan (d. 1933) Sivas’ta 1983 y›l›nda derlendi.
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Bir ayr›l›k bir yoksulluk bir ölüm
Of ayr›l›k onca büktün belimi
Evde koydun top püsküllü gelini
Aﬂa¤›dan gelir e¤er o ise
Usul boylu güleç kollu yar ise
Kurbanlar keseyim benim olursa
Aﬂa¤›dan gelen gelin oynas›n
Keklik kebab›n› yiyen doymas›n
Nazl› yari elimden alanlar
Murad›na ermesin

Efsanelerde Geyik
Bütün Türk dünyas›nda, geyik, ahu, karaca ve ceylan evliya menk›belerimizle bütünleﬂmiﬂtir. Anadolu evliyalar›yla ilgili menk›belerde
ad›n› geyikten alan pek çok yer ad› bulunmakta olup bu sahalar›n manevî sahipleri oldu¤una inan›lan çok say›da Geyikli Baba, Geyik Baba
ve Geyik Binen Baba vard›r.7 Kutlu Özen, Sivas’›n Divri¤i ilçesinde
ad›n› geyikten alan adak yerleri ile geyik efsanesine ba¤l› adak yerlerini ﬂöyle belirtmektedir:
Geyikli Baba
Türbesi, Divri¤i’nin Kevendüzü köyündeki Geyikli Da¤›’n›n yamac›ndad›r. Yak›n zamanlara kadar bu da¤da geyik ve da¤ keçileri yaﬂamaktayken bugün nesilleri tükenmiﬂtir. ‹nan›ﬂa göre bu zat›n hizmetinde bir geyik oldu¤u için bu ad› alm›ﬂt›r. Her y›l yaylaya ç›kanlar, Geyikli Baba’y› ziyaret edip kurban keserler. Geyikli Baba türbesi çevresindeki a¤açlar da kutsald›r ve kimse bunlar› kesemez. Bugün Geyikli
Baba’n›n türbesi daha çok çobanlar›n u¤rak yeridir.

7

Yaﬂar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Mitler, Berikan Yay›nevi, Ankara 2012, s.
146.
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Geyik Baba
Divri¤i’nin Göcentaﬂ› mezras›nda yer-su kültüne ba¤l› bir adak
yeridir. So¤uk bir su gözesi olan bu ziyarette ayaklar› a¤r›yanlar, ayaklar›n› bir müddet suda bekletir.
Geyik Dam›
Divri¤i’nin Sincan buca¤› yak›nlar›ndaki bir ma¤arad›r. Tebit H›z›r adl› adak yerine gidenler, yol kenar›ndaki bu adak yerini de ziyaret
eder.
Divri¤i yöresinde geyik efsanesine ba¤l› adak yerleri ﬂöyledir:
Ahi Baba
Türbesi Divri¤i’nin Ahi köyündedir. Ahi Baba inan›ﬂa göre demirci imiﬂ ve Ebu Müslim Horasanî’nin teberini döven ﬂah›sm›ﬂ. Çok
keramet gösteren Ahi Baba, kimsenin öldüremedi¤i bir canavar› öldürmüﬂ. Ahi Baba’n›n vefat›ndan sonra köylüler tekkenin geliri ile
kurban kesmeye baﬂlam›ﬂlar. I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda kurban kesme
iﬂi terk edilince, 1920 y›l›nda türbe kenar›na gelen bir da¤ keçisi, Ahi
Baba’n›n kerametine yorumlanarak, kendi kurban›n› gönderdi¤ine
inan›lm›ﬂt›r. Bu keçinin boynuzlar› türbe kap›s›na as›lm›ﬂ ve hâlâ da
orada bulunmaktad›r. Daha sonraki y›llarda da geyikler ve da¤ keçileri Ahi Baba’n›n kurban› olarak kesilmiﬂlerdir.
Hüseyin Gazi
Anlat›lan efsaneye göre, Seyyid Battal Gazi’nin babas› Hüseyin
Gazi Mamuriyye (Divri¤i) taraf›nda ﬂikâra ç›kar. Üçüncü gün önüne
bir geyik ç›kar. Geyi¤in üzerinde atlas bir örtü ve üzerinde k›ymetli taﬂlar vard›r. Hüseyin Gazi geyi¤i diri olarak tutup o¤lu Cafer’e götürmek
ister. Geyik kaçar, I¤›mbat da¤›na ç›kar. Hüseyin Gazi aﬂa¤›ya bakt›¤›nda Divri¤i kalesini ve kalenin eteklerine yay›lm›ﬂ olan Divri¤i ﬂehrini görür. ﬁehrin önünde k›rk bin kadar asker ve Palanga Yaz›s›’nda
atlar ve çad›rlar vard›r. Hüseyin Gazi geyi¤i kovalar, geyik Divri¤i tekfuru Mihriyabil’in çad›r›na girer. Tekfur geyi¤i kovalayan›n Hüseyin
Gazi oldu¤unu ö¤renir. Rum askerleri hepsi birden Hüseyin Gazi’nin
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üzerine hücum eder, tedariksiz geldi¤i için üzerinde silah olmayan Hüseyin Gazi I¤›mbat eteklerinde ﬂehit düﬂer. Yerini be¤enmedi¤i için
kellesi koltu¤unda da¤a t›rmanan Hüseyin Gazi burada ruhunu teslim
eder.
Koca Haydar
Türbesi Divri¤i Sar›çiçek Yaylas›’ndad›r. Gerçek hayat› hakk›nda
bilgimiz yoktur. Sultan Murat’›n Ba¤dat seferine giderken kulland›¤›
yol türbenin etraf›ndan geçer. Yaﬂl› bir Alp-Eren olan Koca Haydar,
Sultan Murat ve ordusunu a¤›rlar. Bugün ordunun konaklad›¤› bu yere Ordu Düzü denilmektedir. Efsaneye göre Koca Haydar geyik sütü ile
beslenirmiﬂ. Akﬂam olunca geyikler yaylaya iner, Koca Haydar bunlar› sa¤arm›ﬂ. Sultan Murat Ba¤dat seferine giderken Koca Haydar’a cariye ba¤›ﬂlam›ﬂ. Cariye, yayl›mdan gelen geyikleri sa¤mak istemiﬂse de
Koca Haydar’a al›ﬂ›k olan geyikler, cariyenin elindeki süt kab›n› vurup
devirirler, sütler topra¤a dökülür. Olan bitenleri uzaktan seyreden Koca Haydar gelir ve parma¤›yla dökülmüﬂ sütü kar›ﬂt›r›r. Bu kar›ﬂ›mdan
hoﬂ kokulu cöher (cevher) oluﬂur. Türbenin az ilerisinde ç›kar›lan cöherin kutsal ve ﬂifal› oldu¤una inan›l›r.
Koca Saçl›
Türbesi Divri¤i’nin Erikli köyündedir. ‹nan›ﬂa göre Horasan erenlerinden olan Koca Saçl›’n›n ad› Resul’dür. Resul Baba Hac› Bektaﬂi
Veli’den izin ald›ktan sonra Erikli yak›nlar›ndaki ormanl›k F›d›l da¤›na düﬂer. Resul Baba da¤da “geyik donuna girer”,8 boynuzlar› alt›n yald›zl› olup, güneﬂ vurdukça par›l par›l parlar. O tarihlerde Hristiyan

8

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi’nde (Ankara 1971, s. 29) ﬂu bilgileri veriyor: “‹slamiyeti kabul eden Türklerde, ﬁamanizmin en önemli izleri, ilk derviﬂlerin istedikleri zaman bir hayvan ve kuﬂ ﬂekline girebilmeleridir. Meselâ Geyikli Baba, bu derviﬂler geyi¤e binerler ve tepelerinde geyik boynuzu bulunan ﬂapkalar taﬂ›rlard›. Eski ve
orijinal ﬁaman elbiseleri kuﬂ ve hayvan ﬂekillerini taklit eden elbiseler olup bunu
giyen ﬂaman hem kendi atas›n› hem de istedi¤i zaman kuﬂun ﬂekline girebilece¤ini
göstermek istiyordu. Mitolojide metamorfoz denilen bu ﬂekil de¤iﬂtirmeye, Türkler
“donuna girmek” karﬂ›l›¤› kullan›rlard›.”
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olan köyün yaman avc›s› geyi¤i görünce hayrete düﬂer. Görülmedik bir
geyiktir. Tutamaz, vuramaz, geyik silkinip kuﬂ olur, hayret eder. Kuﬂ kilisenin dam›na konar, ahali ﬂaﬂ›r›r. Kuﬂ tekrar silkinir ve sakall› bir pir
olur. Köyün ileri gelenleri kim oldu¤unu sorduklar›nda Hac› Bektaﬂ›
Veli’nin buralar› ona yurt verdi¤ini, kilisenin yerinin de mekân› oldu¤unu söyler. Baﬂta keﬂiﬂ olmak üzere hepsi Koca Saçl›’n›n ete¤ine yüz
sürüp Müslümanl›¤› kabul ederler. Bu menk›be ile 14. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ
olan Abdal Musa Sultan’›n da geyik donundan pir donuna girmesi aras›nda benzerlik vard›r.” 9
Sivas yöresinde geyik efsânesine ba¤l› di¤er adak yerleri ﬂöyledir:
Karacalar Tekkesi
Sivas’›n Ulaﬂ ilçesine 8 km uzakl›kta olan Karacalar Tekkesi’ne
ad›n› veren Mehmet Dede’nin kabri köy camiinin bahçesinde bulunmaktad›r. Menk›beye göre, çok fakir olan Mehmet Dede Elbeyli yöresinde, Ebuen’de s›¤›r güder, çobanl›k yaparm›ﬂ. Dede’nin evinde
süt bulan köylüler, sütlerimizi sa¤›yor diye ona iftira etmiﬂler. Oysa
akﬂam olunca, geyikler ve da¤ keçileri Mehmet Dede’nin evine gelir
sa¤›l›rlarm›ﬂ. Köylüler, Dede’nin kerametini bilmezlermiﬂ. Yine bir
akﬂam, geyikler da¤dan inmiﬂler, Dede’nin evine gelmiﬂler. Evdeki
gelinlerden biri, s›zlanarak ﬂöyle yak›nm›ﬂ: “Hamur yo¤rulacak, çocuk a¤l›yor, geyikler de sa¤›lacak.” Bu olaydan sonra geyikler daha
gelmez olmuﬂlar.10
Seyit Ali Dede
Türbesi ‹mranl› ilçesinin Karacaören buca¤›na ba¤l› Sar›çubuk
köyündedir. Köylülerin anlatt›klar›na göre, Seyit Ali Dede’nin geyikleri varm›ﬂ. Her sabah ormana gider, geyikleri sa¤ar helkelerle süt
9

10

Kutlu Özen, “Sivas ve Divri¤i Yöresinde Geyik Motifine Ba¤l› ‹nançlar, Adak Yerleri, Efsâneler”, Erciyes, S. 190, Ekim 1993, Kayseri, s. 13-14.
Tahsin Temel Üçer (Müjgân Üçer), “Karacalar Tekkesi”, Türk Folkloru, S. 82-83,
May›s-Haziran 1986, ‹stanbul, s. 19-20.
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getirirmiﬂ. Han›m› da sütün nerden geldi¤ini hiç merak etmezmiﬂ.
Köylüler, koyunu olmayan Dede’nin sütü nereden buldu¤unu han›m›na sormuﬂlar. O da bilmedi¤ini söyleyince, köylüler, Seyit Ali Dede’yi baﬂkalar›n›n koyunlar›n› sa¤makla suçlam›ﬂlar. Kad›n akﬂam
olunca suçlamalar› Dede’ye söylemiﬂ. Dede de han›m›na, “da¤daki
geyikleri sa¤›yorum, onlar›n sütünü getiriyorum” demiﬂ. Kad›n gece
Dede’nin gömle¤ini kendi gömle¤ine dü¤ümlemiﬂ. Sabah kalkt›¤›nda Dede’nin bir kuﬂ gibi pencerenin demir parmakl›klar›ndan süzüldü¤ünü görmüﬂ. Han›m›n›n s›rr›n› ö¤renmesi üzerine ona beddua
ederek “Gözün kör olsun” demiﬂ. Seyit Ali Dede, geyikleri köye getirmiﬂ, koyunlar›n sa¤›m yerinde geyiklerini sa¤maya baﬂlam›ﬂ. Dede’nin kerametini gören köylüler, ondan af dilemiﬂ. Dede yedi y›l daha geyiklerini sa¤m›ﬂ, kör olan han›m›n›n da gözlerini açm›ﬂ. Köylülerden helallik ald›ktan sonra vefat etmiﬂ. ‹nan›ﬂa göre her cuma akﬂam› üç geyik gelir, Dede’nin mezar›n› ayaklar›yla temizler, diz çöküp
Dede’nin kabrinde niyaz edermiﬂ. Bugün de geyikler niyaz için da¤dan inmektelermiﬂ.11
Sütoluk
ﬁark›ﬂla’n›n Çanakç› Yaylas›’n›n kuzey bat›s›nda Gökçebel’in yak›n›nda Yalan› köyündeki vadide kutsall›¤›na inan›lan bir p›nar vard›r,
ad›na Sütoluk derler. Köyden kentten çok uzaklarda olan bu p›nar bulundu¤u vadide ›ss›z ›ss›z, u¤run u¤run akar. Yaylac›lar bu p›nardan besmelesiz su içmez, abdest al›p nafile namaz k›larlar. Buraya adak adayarak, kurban keserler. Yer-su kültüne ba¤l› olan ve geyik motifiyle de ilgili olan Sütoluk efsânesi, Emin Kuzucular taraf›ndan derlenmiﬂ olup,
özetle ﬂöyledir:
“Y›llar önce ç›kan bir savaﬂa kat›lan Al’Osman (Ali Osman), köyünde ikiz o¤lan çocuklar›n› ve genç eﬂini b›rakm›ﬂ ve bir daha haberi gelmemiﬂ. Kad›n yoksul, çocuklar küçük, ortal›k k›tl›k. Ot ve yosun
yemiﬂler, k›tl›k aﬂ› içmiﬂler, sabretmiﬂler. Anne, çocuklar›n› büyütebil-

11

Kutlu Özen, agm., s. 15.
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mek için Allah’a dua etmiﬂ. Bir gece rüyas›nda eﬂini görmüﬂ. Baﬂ›nda
yeﬂil bir sar›k, aya¤›nda al çizmeler ve gemsiz bir ata binmiﬂ olan
Al’Osman, attan inerek çocuklar›n›n gözlerinden öpmüﬂ ve eﬂine ﬂunlar› söylemiﬂ: “Bunlar ﬂehit evlad›d›r. Allah nasiplerini gönderdi. Yar›n
falanca da¤a git, orada bir çift geyik yavrular›ma süt verecek, sen de iç
ve kimseye söyleme.” Bu sözlerden sonra at kanatlan›p gök yüzüne uçmuﬂ. Ertesi mübarek perﬂembe günü kad›n çocuklar›yla, yal›n ayak taﬂlardan seke seke rüyada gösterilen da¤a varm›ﬂ. Da¤ ›ss›z ve korkunç;
gelen giden yok. Çocuklar analar›n›n kuca¤›nda uyuya kalm›ﬂ. Sabah
olunca a¤açlar›n aras›ndan bir çift geyik ç›kagelmiﬂ. Kad›n geyikleri
sa¤maya baﬂlam›ﬂ, ama sütü nereye koyacak? Kap yok ki. Hemen içi
oyuk bir a¤aç kütü¤ü bulup sütü buna sa¤m›ﬂ ve süt dolu kütü¤ü p›nar›n gözesine koymuﬂ. Sa¤›lan geyikler gitmiﬂler. Çocuklar ve anneleri
p›nar›n gözesinde so¤uyan sütü içmiﬂ. Kad›n her gün köyden gelir ve
geyikleri sa¤ar, çocuklar›n› doyurur, akﬂam karanl›¤› çökmeden geri
dönermiﬂ. Kad›n gide gele usand›¤› için Gökçebel’in kayal›klar› üzerindeki bir ma¤aray› ev haline getirmiﬂ. Her kuﬂluk vakti geyikler ma¤aran›n önüne gelirmiﬂ, kad›n da onlar› sa¤ar, sütünü süt, yo¤urdunu
yo¤urt eder, artan sütleri de üzerine bas›lmas›n diye ma¤aradaki bir deli¤e dökermiﬂ. Aradan bir hayli zaman geçince ve çocuklar da büyüyünce geyikler gelmez olmuﬂ. ‹ﬂte o günlerde bu mübarek çeﬂme süt
ak›tmaya baﬂlam›ﬂ.
Ertesi yaz yaylac›lar gelip, buralar› yurt tutmuﬂlar. Hepsi de keskin
avc› imiﬂ. Bu avc›lardan birisi nas›lsa geyikleri sezmiﬂ, düﬂmüﬂ peﬂlerine. Ok atm›ﬂ vuramam›ﬂ. Sonra akl›na ucu m›hl› ok atmak gelmiﬂ ve
geyiklerden birini vurmuﬂ. Yaral› geyik ma¤araya kadar gelmiﬂ, kad›n
vurulan geyi¤i ma¤arada saklam›ﬂ. Avc›lara da “Ok m›h›na gelesiniz”
diye beddua etmiﬂ. Yaral› geyik biraz doland›ktan sonra ma¤aran›n karﬂ›s›ndaki Geyik Tepesi denilen yere gelip ölmüﬂ. Öteki geyik de iki gün
sonra ayn› yere gelerek eceliyle ölmüﬂ. Kad›n geyiklere bir mezar yapm›ﬂ. Oran›n ad›na M›hl›ca denilmiﬂ. Geyiklerin öldü¤ü bu yer ﬂimdi
ziyaretgâht›r. Orada bulunan iki ulu çam a¤ac› onlardan hat›rad›r. O
çamlar› kimse kesemez, çünkü geyiklerin ruhlar› onlar› besleyip büyütmüﬂtür. Ziyaretgâh›n oldu¤u yerdeki di¤er a¤açlar da kutsald›r. Bura-
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dan kimse odun götürüp yakamaz. Anlat›ld›¤›na göre buradan bir s›rt
odun yüklenen iki kardeﬂ, bir ad›m atamadan odunlar› taﬂ›yamam›ﬂ yar›s›n› yolda b›rakm›ﬂ, eve ancak üç-beﬂ dal odun getiren genç içeri girer girmez sanc›lanm›ﬂ, taﬂlar›, topraklar› kavram›ﬂ, köy feryad›na dayanamam›ﬂ. Gençlerin anas›n›n düﬂüne iki geyik girmiﬂ. Kad›na boynuzlar› ile sald›rm›ﬂlar, “çocuklar›n odunu ald›klar› yere götürsünler ve
bir de koç kurban kes ki o¤lun iyileﬂsin” demiﬂ. Kad›n sabah odunlar›
al›p ziyaretgâha götürmüﬂ, bir de kurban kesmiﬂ. Geyiklere ok atan
köylülerin hiç biri de iflah olmad›klar› gibi, bu a¤açlara balta vuranlar
da iflah olmam›ﬂlar.”12
ﬁeyh Bahaeddin
Türbesi Suﬂehri ilçesinin Do¤antepe / Bahattin ﬁeyh köyündeki
ormanl›k bir tepenin yamaçlar›ndad›r. ‹lyas Ege’nin araﬂt›rmalar›na
göre; ﬁeyh Bahaeddin Belh ﬂehrinden Anadolu’ya gelmiﬂtir. Bu zat›n
küçük bir menak›pnamesi vard›r. Menak›pnamesinde Belh’ten ayr›l›p
Anadolu’ya gelmesi ﬂöyle anlat›lmakta ve ﬁeyh Bahaeddin hakk›nda
özetleyerek ald›¤›m›z ﬂu bilgiler verilmektedir:
“Bahaeddin Baba, Belh’ten Kâbe’ye sefer eder. Burada dokuz ay
kal›r. ﬁam evliyalar› da gelip Bahaeddin Baba’y› ziyaret ederler. Kudüs’e ve M›s›ra da giden Bahaeddin Baba, buradan Kerbelâ’ya gelip,
‹mam Hüseyin makam›n› ziyaret eder. Burada iken Aﬂure ay› oldu¤undan ﬁam’›n evliyalar›, Rum’un erenleri ve Horasan pirleri de orada haz›r idiler. ﬁeyh Nusret ve doksan bin evliya orada haz›r oldu. Evliyalar
Bahaeddin Baba’y› imtihan etmek istediler. ﬁeyh Nusret Hazretleri,
“Bir geyik yavrusu ile doksan bin evliyay› doyur!” dedi. Ol vakit Bahaeddin Baba hemen Kerbelâ’ya nazar k›ld›. Gördüler ki bir geyik kuzusu / yavrusu meleyerek do¤ruca Baba’n›n yan›na geldi. Lisana gelen
yavru, “Beni kurban eyle, evliyalar›n kursa¤›na nasip olay›m” dedi.
Kurban edilen, ateﬂsiz ve susuz piﬂen geyik yavrusu doksan bin evliyaya taksim edildi ve hepsi doydular. Evliyalar nazar ettiler ki yavru ta-

12

Emin Kuzucular, “Bir ﬁark›ﬂla Efsânesi, Sütoluk,” Sivas Folkloru, S. 27, Nisan 1975,
Sivas, s. 9-11.
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mam duruyor. Bahaeddin Baba geyik yavrusuna dua etti, yavru Kerbelâ yaz›s›na yüz tutup gitti. Evliyalar Bahaeddin Baba’ya “kerametin mezid olsun” dediler. Tarih 555 / 1160.
(…) Bahaeddin Baba, zemheride yüksek yerlerde k›rm›z› gül ve
di¤er çiçekleri yetiﬂtirirdi. Her gün k›rk geyik Baba’n›n kap›s›na gelir,
bunlardan beﬂini her gün kurban eder, di¤erlerinin de sütlerini sa¤›p
içerlerdi. Her gün yedi aslan gelip tekkeyi beklerdi. Bahaeddin Baba’n›n çoban›, koyunlar›n› otlat›rken namaz k›lar; kurtlar koyunlar›n
yan›nda gezer, asla onlara zarar vermezdi.”13
Atasözü, Bilmece ve Manilerimizde Geyik
Geyik eti yedik ki iman›m›z tazelene, eski dinden de olduk: Geyik etinin çok lezzetli oldu¤u bilinmektedir. Sivas’ta daha önce yenilmemiﬂ olan bir yiyecek ikram edildi¤inde; böyle bir tad› yaradan Allah’a hamd edilmesi dile¤iyle “iman›n›z tazelensin” sözü söylenir. ‹yi
bir ﬂeyi arzu edip de olumsuzluklarla karﬂ›laﬂt›ktan sonra elindekini de
kaybedenlerin söyledi¤i bu atasözü; acaba geyik vurup, yedikten sonra
kötü durumla karﬂ›laﬂanlar taraf›ndan m› söylenmiﬂtir?
Suyu görür bal›k olur, da¤› görür geyik olur: Her ortama rahatl›kla uyabilen kimseler için söylense de asl›nda bir iﬂte karar k›lmayanlar› eleﬂtirmek için kullan›lan bir sözümüzdür.
Do¤ru giden geyi¤in gözünden baﬂka yaras› yok: Do¤rulu¤u prensip edinenlerin ancak görmeleri engellenebilir, kendilerine baﬂka zarar
verilmez.
Geyi¤in k›smeti boynuz taﬂ›mak: Herkesin k›smeti farkl› olur.
Güz gelince geyik otla¤›n k›ymetini bilir: Çokken ihtiyaç duyulmayan ﬂeyler azald›¤›nda de¤eri artar.
Günün dönümü, kar›n enimi, geyi¤in kar›ﬂ›m›, Ülger’in aﬂ›m›: Bu
atasözü Sivas halk takviminde 21 Aral›k günü için söylenir. (Ülger:
Ülker, Pervin, Süreyyâ)
13

‹lyas Ege, “Suﬂehri’nde ﬁeyh Bahaeddin”, Sivas Folkloru, S. 69, Ekim 1978, s. 17; S.
70, Kas›m 1978, s. 18-19.
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Güneﬂli havada ya¤mur ya¤arsa; halk aras›nda geyik kuzuluyor diye bir inan›ﬂ vard›r.
Manilerimizde Geyik
Da¤da geyik izleri
E¤ridir boynuzlar›
Ben yârimi tan›r›m
Sürmelidir gözleri
Da¤larda geyik misin
Cübbeme peyik misin
Bir mektubun gelmiyor
A¤adan büyük müsün
A¤lar›m a¤lar olmuﬂ
Gözyaﬂ›m ça¤lar olmuﬂ
Yaral› geyik gibi
Dura¤›m da¤lar olmuﬂ

Tekerlemelerde Geyik
Ömer A¤a, ç›kt› da¤a, vurdu geyik, postu büyük: Çocuklara tekerleme olarak söylenir.
Bilmecede Geyik
Da¤dan gelir dak gibi
Dallar› budak gibi
E¤ilir su içmeye
Ba¤›r›r o¤lak gibi
Hacc’a giden hac›d›r
Gitmeyen duac›d›r
Dal verir budak vermez
O neyin a¤ac›d›r?14
14

Murat Türky›lmaz, Sivas Bilmeceleri, Sivas 2010, s. 62.
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Ad›n› Geyikten Alan Bitkiler
Türk halk›n›n isimlendirdi¤i bitkiler içinde ad›n› geyikten alanlar ﬂunlard›r: Geyik dikeni (Akdiken), Geyik dikeni (Al›ç), Geyik dili (Dana dili), Geyik otu (Gazel otu), Geyik lalesi (Lale), Geyik mantar› (Balaban mantar›), Geyik so¤an› (Körmen).15
Geyik böce¤i ve Geyik domuzu ad› verilen hayvanlar ise alt çenelerinin boynuz ﬂekelinde olmas› dolay›s›yla bu ad› alm›ﬂlard›r.16
Nazara Karﬂ› Geyik Boynuzu
Eskiden Sivas konaklar›n›n d›ﬂ duvarlar›na veya duvarlar›n birleﬂti¤i köﬂelere geyik boynuzu tesbit edilirdi. Günümüzde bu evler y›k›lm›ﬂ oldu¤u için örnekleri pek kalmam›ﬂ olup elimizde foto¤raflar›
mevcuttur. Bereket, u¤ur ve nazar de¤memesi amac›yla bu uygulama
yap›lmaktayd›. 17 Geyikler boynuzlar›n› her y›l a¤ustos sonunda düﬂürdükleri ve her sene yeni boynuz ç›kard›klar› için boynuzlar, düﬂenlerden temin edilmekteymiﬂ. Önce yumuﬂak olan boynuzun sertleﬂti¤i ve boynuzdaki çatal say›s›n›n da geyi¤in yaﬂ›n› belirtti¤i bilinmektedir.
ﬁavak köylerinde de, evin duvar›na çak›lan geyik boynuzunun
nazara karﬂ› koruyucu oldu¤una inan›l›r.18 ‹shak Sunguro¤lu, bunlar›
“ölüm t›ls›m›” olarak tan›ml›yor. Harput’ta bu boynuzlar hangi hasta-

15

16
17

18

Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adlar› Sözlü¤ü, Atatürk KDTYK-TDK Yay›n›, Ankara
1994, s. 116.
Divri¤i’de Geyik so¤an› ad›yla bilinen bitkiye, Zara’da Körmen denilmekte ve kurutulan bu bitki baz› çorbalara lezzet verici olarak ekilmektedir. (Bitkinin bilimsel
ad›: Allium rotundum).
Derleme Sözlü¤ü’nde (TDK, Ankara 1972, s. 2015) Sivas-Koyulhisar’da Geyik elmas› yabani bir elma türü ad›yla kaydedilmiﬂtir.
‹lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, ‹stanbul 2005, s. 1043.
‹ran’›n Hoy ﬂehrindeki ﬁems Tebriz ad›na ad›n› taﬂ›yan tarihî minarenin duvarlar›n›n örülüﬂünde gazal / geyik boynuzu kullan›lm›ﬂt›r. Minare bir s›ra tu¤la, bir s›ra
boynuz ile örülmüﬂtür. (Minarenin foto¤raf›n› yay›mlam›ﬂ olan mecmuan›n künyesine ulaﬂamad›m. M.Ü.)
Y. Gül, Tunceli’de ﬁavakl›lar, 1978, s. 68.
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n›n baﬂ ucuna konulursa o hastan›n ac› ve ›st›raptan kurtularak ya hemen Tanr›’ya kavuﬂaca¤›na veya yeniden sa¤l›¤›na kavuﬂaca¤›na inan›ld›¤›n› belirtiyor.19
Yaﬂar Kalafat, Türk dünyas›ndan örnekler vererek geyik boynuzlar›n›n, bulunmazsa koç boynuzlar›n›n nazardan korunmak için ev,
ambar ve kap› üzerlerine as›ld›¤›n›, Safranbolu örne¤inde ocak baﬂ›na
koruyucu faktör olarak konuldu¤unu belirtiyor.20
Sivas’ta tarihî Taﬂhan çarﬂ›s›n›n köﬂesinde bulunan dükkân›n balkon giderlerinin uçlar›nda son derece zarif yap›lm›ﬂ, pirinçten geyik
baﬂlar› -ki su geyi¤in a¤z›ndan ak›yor- nazar inan›ﬂ›n›n sanata yans›yan
ilgi çekici bir örne¤i olarak günümüze gelmiﬂ bulunuyor.
Halk sanatlar›nda, hal›, kilim ve çoraplarda, iﬂlemelerde stilize
edilmiﬂ geyik motiflerine de rastl›yoruz.
Geyik ve Ak›l Hastal›¤›
Niksar’da ‹lhanl›lar döneminde (XIV yüzy›l) yap›lan Çöre¤i Büyük Camii ad›yla an›lan medresenin as›l ad›n›n tarih boyunca Dârü’lhayr (Miskinler Tekkesi) oldu¤u bilgilerini veren Kâmil ﬁahin, medresenin önünde bulunan geyik figürünün de ak›l hastalar›n›n tedavi
edildi¤i yer oldu¤unun san›ld›¤›n› belirtiyor.21 Geyi¤in ak›l hastal›¤›yla ne gibi bir ilgisi oldu¤unu bilmiyoruz. Ancak, Türklerde kutsal olan
S›¤un geyi¤i, Orta Asyadaki baz› hekimlerin eﬂyalar›nda sembolik olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Naﬂid Baylav, t›p tarihinde geyik boynuzunun t›bbî bir drog olarak kullan›ld›¤›n›, Ninova’da MÖ VII. ve VIII. yüzy›llara ait t›bbî tab19
20

21

‹shak Sunguro¤lu, Harput, IV, 1968, s. 47.
Yaﬂar Kalafat, age., s. 147. Yaﬂar Kalafat, ﬁaman baﬂl›¤›nda Ren geyi¤i boynuzu oldu¤unu, ﬁaman davulunun çemberinin geyik derisi ile kapland›¤›n›, geyi¤in her yerde kad›nla ilgili oldu¤u kabul edildi¤inden ﬁamanlar›n do¤um törenlerinde boynuzlu maskeler kulland›klar›n› belirtmekte, nazarl›k olan bitkilerin dikenli ve sert gövdeli a¤açlardan seçildi¤ini kaydetmektedir.
Kamil ﬁahin, “Yeni Belgelerin Iﬂ›¤›nda Alt›nda Daniﬂmendiler Döneminde Niksar’da Ya¤›basan T›p Medresesi ve Darüﬂﬂifas›”, Daniﬂmendiler Döneminde Niksar’da
T›p Tarih ve Kültür Sempozyumu, Niksar 2000, s. 21-22.
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letlerden anlaﬂ›ld›¤›n›22 ve XVIII. yüzy›la ait bir belgede (1198 / 1830)
Osmanl›larda, hekimbaﬂ›n›n iki sand›k içinde bulunan eczalar› aras›nda yanm›ﬂ geyik boynuzunun yer ald›¤›n› da belirtiyor.
Sonuç olarak bütün Türk kültüründe oldu¤u gibi Sivas ve çevresinde de geyik; menk›belerde kutsall›k kazanan, mübarek ve u¤urlu say›lan bir varl›kt›r. ‹limizde nesli tükenmiﬂ veya çok azalm›ﬂ olsa da geyik, bütün canl›l›¤›yla inanç ve sözlü kültürümüzde yaﬂamaya devam
ediyor.

Sivas hal›s›nda, yakalanan geyik figürü (Kuﬂlu Hal› denilen bu Sivas hal›s›n›n örne¤inde, çok say›da çeﬂitli kuﬂlarla beraber, aslan, y›rt›c› hayvan, geyik ve da¤ keçisi figürleri de bulunmaktad›r).

22

Naﬂid Baylav, Eczac›l›k Tarihi, ‹stanbul 1968, s. 14.
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Sivas’ta bir evin içindeki geyik boynuzu.

ﬁemseddin Sivasî ailesine ait konakta bulunan geyik boynuzu (Bu
tarihi konak, daha sonra sat›n alan ﬂah›slar taraf›ndan 1980’li y›llarda
y›kt›r›larak yerine apartman yap›lm›ﬂt›r).
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Sivas’ta günümüze gelemeyen baﬂka bir kona¤›n köﬂkünde bulunan geyik boynuzu.
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Niksar Çöre¤i Büyük Camii Taç Kap›s›
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Niksar Çöre¤i Büyük Camii Taç Kap›s›ndaki motif, Albert Gabriel,
Monuments Turcs d’Anatolie, Amasya-Tokat-Sivas (1934), Paris.

Sivas’ta bir balkon giderinde bulunan geyik baﬂ› figürü.
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Muhtemelen 1960’l› y›llara ait Hayat Mecmuas› ‹ran’da
Hoy ﬂehrindeki tarihi minare hakk›nda kupür.
Minare, bir s›ra boynuz, bir s›ra tu¤la ile örülmüﬂtür.
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Türk Mitolojisinde Geyik
Bahaeddin Ögel*

Geyik, Türklerce kutsal bir hayvand›r. Türk mitolojisinde ve masallar›nda yeri çok büyüktür. Bununla beraber Türklere ait eski ve orijinal bir efsanede, Türklerin geyikten türedi¤ine dair bir kayda rastlam›yoruz. Sibirya’n›n tundralar›nda, her ﬂeyin geyikle bitti¤i bölgelerde, Ren geyi¤i ile ilgili baz› türeyiﬂ inançlar›n› bilmiyor de¤iliz. Fakat
bunlar da çok az görülen örneklerdir. Türk efsanelerinde yer tutan daha ziyade diﬂi geyiktir. Bunlar da Tanr› ile ilgili olan, birer ilahe, diﬂi

ﬁekil 1: Altay hun ça¤› efsanevi geyik figürleri

*

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Araﬂt›rmalar› Enstitüsü
Yay›nlar›ndan ç›kan Türk Mitolojisi adl› kitab›n›n 569-583. sayfalar› aras›nda yer
alan “Türk Mitolojisinde Geyik” baﬂl›kl› yaz›s› burada aynen yay›nlanm›ﬂt›r. Geniﬂ
bilgi için Bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1971, s. 569-583.
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Tanr› ve daha do¤rusu birer diﬂi ruh durumunda idiler. Bu efsanelerin
en güzel örne¤i, Göktürk ça¤›nda, Çin kaynaklar› taraf›ndan anlat›lan
bir rivayettir. Efsane ﬂöyledir:
“Göktürklerin atalar›ndan biri, s›k s›k bir ma¤araya giderek orada
diﬂi bir Deniz-Tanr›s› ile seviﬂirmiﬂ. ‹kisi aras›ndaki bu aﬂk ilgileri devam
ederken günün birinde bu Göktürk reisi, bir sürek av› düzenleyerek ordusu
ile ava ç›km›ﬂ. Askerler geniﬂ bölgelerdeki vahﬂi hayvanlar› sürerek nihayet
küçük bir yere s›k›ﬂt›rm›ﬂlar. Bundan sonra da avlar›n›n etraf›n› çevirip birer birer avlama¤a baﬂlam›ﬂlar. Tam bu s›rada askerlerden biri, karﬂ›s›na ç›kan bir Ak-geyi¤i okuyla vurarak öldürmüﬂ. Bundan sonra sevgilisini yerinde bulamayan Göktürk reisi, meseleyi anlam›ﬂ ve bu Ak-geyi¤i vuran askerle onun kabilesini cezaland›rm›ﬂ. Bu cezaya göre Göktürklerde insan kurbanlar›, hep bu askerin kabilesinden verilirmiﬂ.”1
Bu efsane Türklerin çok eski, belki de tarihten önceki âdetlerinin bir yank›s›d›r. Çünkü Göktürk ça¤› ile ilgili hiçbir kaynak, Göktürklerde insan kurban› verildi¤ine dair en ufak bir aç›klamada bulunmamaktad›rlar. Zaten bu efsaneyi yazan Çin kayna¤› da söze baﬂlarken
bu efsanenin, Göktürklerin dedeleri ile ilgili bir söylenti oldu¤unu yazmaktan kendini alamaz. Az sonra Çingiz-Han’›n atalar› ile ilgili efsaneyi de inceleyece¤iz. Çingiz-Han’›n ilk atas› olan “Gök-Kurt” ile, kar›s› “K›z›l veya k›z›l›ms› geyik”, bir denizi geçerek gelmiﬂlerdi. Aslen
gökte do¤muﬂlard›. Fakat denizle de ilgileri vard›. Bu eski Göktürk efsanesinde kurdun yerini insan, yani Göktürklerin atalar› alm›ﬂlard›r.
Göktürk Hakan›n›n sevgilisi de, Deniz-‹lâhesi olan bir diﬂi geyiktir.
Denizi geçmese bile, denizden geçmiﬂ olarak karaya gelmekteydi. Nas›l Hindistan’da beyaz fil kutsal ise, öyle anlaﬂ›l›yor ki Türklerde de beyaz geyikler kutsal idiler. Orta Asya’da da beyaz geyikler vard›. Meselâ
Kitan kabilelerinin Çin ‹mparatoruna sunduklar› hediyeler aras›nda
1

Göktürklere ait olan bu çok önemli geyik efsanesi, Çin kaynaklar›ndan Yu-yang
Tsa-tsu, 4, 1b ile T’ai-p’ing kuang-chih, 480’de bulunur. Bu efsane ilk olarak Prof. W.
Eberhard taraf›ndan bulunmuﬂtur. Bkz. Kultur und Siedlung der Randvölker chinas,
Leiden, 1942, s. 52; Çin’in ﬁimal Komﬂular›, s. 86. Bizim tercümemiz biraz daha geniﬂ ve aç›klama yolu ile yap›lm›ﬂt›r.
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beyaz geyikler de görülüyordu. Bu konu ile Proto-Mo¤ollarla Kitanlar›n mitolojisini incelerken tekrar ilgilenece¤iz. Kitanlar›n erkek atalar› da daima beyaz bir at üzerine biniyordu. “Ak”l›k, yani beyazl›k Altay
ﬁamanizminde de ilâhelere mahsus bir renk olarak görülür. Asl›nda ak
sözünün anlam›, temizlik, pakl›k manas›na kullan›l›rd›. Fakat bu söz
hayvan için kullan›ld›¤›nda ise, durum de¤iﬂmekte ve renk anlam›n›
almakta idi.
“Ak” renkli “Deniz-‹lâheleri”
“Deniz-‹lâhesi” Türk Mitolojisi için de yabanc› bir Tanr› de¤ildir.
Altay Türklerinin yarat›l›ﬂ destanlar›n› incelerken, Verbitskiy’in toplad›¤› efsanede bir “Ak-Ene”, yani Ak-Ana görmekteyiz. Tanr› Ülgen
dünyay› yaratma¤› düﬂünürken, su içinde birden bire Ak-Ana görünüyor ve Ülgen’e ak›l veriyor. Efsanenin metni, “Ak-Ana’n›n buyru¤u
üzerine Tanr› böyle yapt›”, demektedir. Bundan anlaﬂ›l›yor ki Ak-Ana,

ﬁekil 2: Yer ve gö¤ün sembolleri olan ‹ç Asya geyikleri
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Tanr› Ülgen’den güçlü olmasa bile ak›ll› ve bilge idi. Ayr›ca Tanr› Ülgen’in k›zlar›na da “Ak-k›zlar” denilirdi. Görülüyor ki “Akl›k” özelli¤ini taﬂ›yan baﬂka Türk Deniz-‹lâheleri de vard›.
“Ak” sözü Altay Türkçesinde cennet anlam›na gelirdi. Cennette
oturan tanr›lara da “Aktu”, yani “Akl›lar”, rengi ve ruhu apak olan
derlerdi. Bunlar, gö¤ün üçüncü kat›nda otururlard›. Ayn› katta “SütAk-Köl”, yani süt rengi gibi ak olan göl de vard›. ‹nsanlar›n bütün
hayat› ve ruhu bu göle ba¤l› idi. Bir çocuk do¤aca¤› zaman Tanr› Ülgen o¤luna emir verir, o da “Yayuç›”, yani yarat›c›lardan birine bu iﬂi
havale ederdi. Yarat›c› bu Süt Ak Göl’den ruh al›r ve do¤an çocu¤a
verirdi.2 Baﬂka Altay söylentilerine göre “Enem Yayuç›”, yani AnamYarat›c› gö¤ün beﬂinci kat›nda oturur ve insan ruhlar›n›n tek hazine-

ﬁekil 3: Altay Hun ça¤› kurganlar›nda bulunmuﬂ, a¤açtan yap›lm›ﬂ figürler
(Rudenko, 1961, s. 316, T. XCVII)
2

Radlof, Sibirya’dan, A. Temir terc., II., s. 14.
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si olan Süt-Ak-Göl’ün iﬂlerine bakard›. Do¤acak çocuklar için ruhu
gönderen de o idi. Bunun için Altay Türkleri ona bir hükümdarl›k
ünvan› da verirler ve Han›-Anam Yarat›c› (Kan-Enem Yayuç›) derlerdi.3
Yukar›daki aç›klamay› yapmakla beraber, demek istemiyoruz ki
Göktürklerin beyaz bir geyik ﬂeklindeki Deniz-‹lâhesi, tam anlam›yla
Altay Türklerinin Kad›n-Yarat›c›lar› ile ayn›yd›. Fakat bu iki inan›ﬂ
aras›nda motif benzerlikleri vard›r. Bir defa her iki söylentide de deniz
veya göl vard›r. Ayr›ca bu denizin sahibi olan birer ilâhe karﬂ›m›zdad›r.
Bundan baﬂka “Akl›k” gibi her ikisinde de var olan, müﬂterek benzerlikler vard›r. Yakutlarda da bütün dünyay› ve her ﬂeyi yaratan en büyük tanr› Ak-Yarat›c› (Ürüng-Ay›¤-Toyon) vard› ki, bunun ad›n›n baﬂ›nda beyazl›k veya akl›k gösteren bir renk özelli¤i görmüyoruz.
Bütün bunlar bize gösteriyor ki, Göktürklerin bu Deniz-‹lâhesi ve
diﬂi geyikleri, izlerini sonraki Türk mitolojisinde ve dininde de kaybetmemiﬂti. Bunlar›n hepsi bize, Göktürk efsanesinin Çinliler taraf›ndan
uydurulmuﬂ bir ﬂey olmad›¤›n› da göstermektedir.
Çin dininde ve mitolojisinde geyikle ilgili inan›ﬂlar›n ço¤u, kuzeydeki Türk ve Mo¤ol kavimlerinden gelmiﬂtir. Orta Asya sanat›n›n
en baﬂta gelen motifi de geyiktir. Ayr›ca iklim ve hava durumu dolay›s›yla Çin’de bu tip geyiklere de az rastlan›rd›. Esasen ziraatç› olan Çinlileri, geyik gibi bir hayvan›n avc› kavimlere nazaran daha az ilgilendirmesi de gayet tabii bir ﬂeydir. Biz burada Çin mitolojisindeki geyikle ilgili motifleri inceleyecek de¤iliz.4 Ancak bir bilgi olsun diye bunlar› söyleyip geçiyoruz. Orta Asya’da kutsal ve iyilik getiren bir hayvan
olarak tan›nan geyik, Güney Çin’deki efsanelerde çok vahﬂi bir hayvan gibi tasavvur edilmiﬂtir. Hatta gergedan›n büyük ve yok edici gücünü duyan Çinliler, hayvan›n kendisini görmedikleri için, gergedan›n
resmini bile bir geyik ﬂeklinde yapm›ﬂlard›. O¤uz destan›ndaki gergedan›n resmi de biraz geyi¤e benzemiyor de¤ildir. Bu sebeple Çin mito3
4

V. I. Verbitskiy, Altayskie ‹norodzu, Moskova 1983, s. 70-71.
Çin’de geyik kültü ile ilgili Türk ve Mo¤ol tesirleri, Prof. Eberhard’›n Loka Kulturen
im alien China adl› eserinde incelenmiﬂtir.
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lojisinde geyi¤in ad›, bir bak›ma kötüye ç›km›ﬂ gibidir.5 Bundan da anl›yoruz ki Çin’deki geyik kültü, Kuzeydeki Türklerin tesirlerine ra¤men, oldukça ayr› bir yoldan izleniyordu.
Cengiz-Han’›n atalar› ve “Diﬂi beyaz geyik”
Çingiz-Han’›n ilk atalar› ile ilgili efsanede, Türklerin Gök-Kurdu ile beyaz geyikler yan yana gelmiﬂtir. Mitoloji üzerinde tetkikler
yaparken daima ﬂu noktaya dikkat etmemiz gereklidir: Bir devleti kuran büyük bir hükümdar›n menﬂei hakk›ndaki bir efsane ile, halk ﬂairleri taraf›ndan söylenen bir masal aras›nda büyük farklar vard›r. Yeni bir devlet kuran bir hükümdar, eski ve büyük bir devletin vârisi
imiﬂ gibi hareket eder. Tarih ilminde kanun yoktur. Fakat bütün sülâleler, kendilerini bir önceki sülâleye dayamak isterler. Bu suretle de
saltanatlar›n›, halk gözünde meﬂru göstermiﬂ olurlar. Bu, eskiden de
böyle idi, ﬂimdi de böyledir. Bu sebeple Çingiz-Han’›n ve hanedan›n›n menﬂei ile ilgili bir efsaneyi, eski ve çok ilkel Proto-Mo¤ollar›n
düﬂünceleri ile izah etmeye kalkarsak, ilmi metoda ayk›r› düﬂen bir
yolu seçmiﬂ oluruz. Bugün, dünyadaki üç milyon Mo¤ol’dan baﬂka bir
âlem tan›mayarak büyük nazariyeler ortaya atan Mongolistlerin düﬂtükleri hatay›, burada tekrarlayacak de¤iliz. O¤uz-Han’la ilgili bölümümüzde de gösterdi¤imiz gibi, özel olarak bir Çingiz-Han ve Mo¤ol
tarihi yazan ‹ranl› tarihçi Reﬂideddin bile, kitab›n›n baﬂ›na O¤uz-Han
destan›n› koymaya niçin ihtiyaç duymuﬂtur? Mo¤ol tetkikleri yapan
Avrupal› bilginler rüyalar›ndan uyanmal›d›rlar. Çingiz-Han ve yak›nlar› yeni bir Mo¤ol ‹mparatorlu¤u de¤il, bir Orta Asya ‹mparatorlu¤u
kurmay› denemiﬂlerdi. Bu sebeple de eski Orta Asya ‹mparatorluklar›n›n bir varisi olarak hareket etmiﬂlerdi. Çingiz Han devleti, eski Orta Asya devletlerinin bir devam› gibi görülmüﬂtür. Bu zihniyetle hareket etmedi¤imiz takdirde, do¤ru yolu görmemize imkân ve ihtimal
yoktur.
5

Çin’de ve di¤er ülkelerde gergedan’›n tarihi, ünlü Çin mütehass›s› B. Laufer taraf›ndan incelenmiﬂtir: Chinese clay figures, s. 4 v.d.
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ﬁekil 4: Altay hun ça¤›na ait 1. Tuhayta kurgan›nda bulunmuﬂ geyik, aslan veya
kaplan-geyikler (Rudenko, Predney Azii, s. 55)

‹ﬂte bu düﬂünüﬂ ve görüﬂ yolu ile, Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nin hemen baﬂ›ndaki menﬂe efsanesini okuyacak olursak, daha emin sonuçlara varaca¤›m›zdan ﬂüphe yoktur. Ayr›ca ﬂunu da ilave edelim: ﬁimdiye kadar Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nden yap›lan tercümeler, anlaﬂ›ld›¤›
gibi, mealen yap›lm›ﬂt›r. Sözlerin ifade ettikleri ince anlamlar› anlayarak, tarih ve co¤rafyay› göz önünde tutarak yap›lm›ﬂ bir tercüme yoktur. Tabii olarak büyük Frans›z bilgini P. Pelliot’nun, maalesef yar›m
kalm›ﬂ olan fevkalâde tercümesini bunlar›n d›ﬂ›nda tutuyoruz. Bu sebeple Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nden yapt›¤›m›z tercümeler, büyük üstat
P. Pelliot’nun da tuttu¤u ›ﬂ›kla, yeni bir görüﬂ getirecektir. Metin ﬂöyledir:
“Çinggis-Kahan’›n atas›, yukar›daki gökten, Tanr›n›n buyru¤uyla do¤up (gelmiﬂ), Gö¤ümsü-Kurt (Börte-Çino) idi. Kar›s› ise sar›-k›z›l›ms› diﬂi
geyik idi. (Buraya) denizi geçerek geldiler…”
Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’nin Çince çeviri yaz›s›n› ve tercümesini
yapan Çinlinin, o ça¤da kullan›lan sözlerin anlam›n› bizden daha iyi
bildi¤ini kabul etmek zorunlulu¤u vard›r. Biz bugünkü anlay›ﬂ›m›zla,
kurda hep “Bozkurt” deyip geçeriz. Türkçede “boz” renk, Avrupal›lar›n
“gri” rengine karﬂ›l›kt›r. Gri rengin ise koyudan aç›¤a do¤ru pek çok
tonlar› vard›r. Mo¤olca metni tercüme eden Çinli yazar, bu kurdun
rengi için “Gök renginde kurt” demiﬂtir. Bu renk daha ziyade mavi-gri
bir renktir. Bunun için, soluk anlam›na da gelir. Bu sebeple biz tercü-
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memizde “Gö¤ümsü” tabirini tercih ettik. Öyle anlaﬂ›l›yor ki Çinli yazar, rengin daha ziyade manevi anlam›n› koymuﬂtur. Geyik için ise, iki
ayr› metinde iki ayr› renk vard›r. Bir metinde Çinli yazar, “Beyaz geyik” diye tercüme etmiﬂtir. P. Pelliot, Mo¤olca “Ku’ai” sözünün, Türkçe “Kuba” sözünden geldi¤ine inan›r.6 “Kuba” sözü bugünkü Türk lehçelerinde “soluk beyaz” anlam›na gelir.7 Fakat bu söz Eski Türkçede at
renkleri için kullan›l›rd›. Al ile sar› kar›ﬂ›m› renklerde olan atlara,
“Kuba at” denirdi.8 Bunun için tercümemizi üstat Pelliot’ya uyarak
yapt›k. Fakat geyi¤in renginin beyaz olmas› da çok muhtemeldir.
Mo¤ollar gökten söz açarken, “Yukar›daki, yüksekteki gök” diyorlard›. Bu söyleyiﬂi duyunca, Göktürklerin “Üze gök” terimini hat›rlamaman›n imkân› yoktur. Gök-kurtla, Ala-geyik gökte do¤muﬂlard›r.
Bu sebeple kutsal birer ruh idiler. Altay ﬁamanizminde nas›l do¤acak
çocuklar için Tanr› elçi yarat›c›lar›n› gönderiyor ve insanlara ruh veriyor idiyse, burada da Tanr›n›n elçilerinin yerine Gök-kurtla Ak-geyik
geçmiﬂtir. Pelliot hariç, metindeki bu inceli¤i kimse anlayamam›ﬂt›r.
Nitekim Uygurlar kendi reislerine “‹dikut” derlerdi. Büyük Türkolog
Bang, bunu “Iduk-Kut”, yani “Tanr› taraf›ndan gönderilmiﬂ ﬂans ve
devlet” olarak aç›klam›ﬂt›r.

ﬁekil 5: Altay Hun ça¤› kurganlar›na ait geyik-demonlar.

6
7
8

P. Pelliot, Cengis_Khan, s. 304.
Radlof, Wörterbuch, II, s. 1034.
Kaﬂgarî, terc., III, s. 217.
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“Deniz geçme” meselesine gelince, bu da Türk mitolojisinin en
önemli motiflerinden biridir. Hun ve Macarlar›n menﬂe efsanesinde de
bu denizi geçme efsanesini görece¤iz. Az önce inceledi¤imiz Göktürk
efsanesinde de Ak-geyi¤in denizle ilgisini görmüﬂtük. Bilhassa Altay
ve Sibirya masallar›nda bu motife çok rastlamaktay›z. Onlar›n inan›ﬂ›na göre, dünyan›n bu yan› ile öte yan›n› büyük bir deniz ay›r›rd›. Masallarda bu denize ço¤u zaman Ak veya “Gök deniz” denirdi.9 Dünyan›n bitti¤i yerde ve denizin kenar›nda bir de büyük bir da¤ vard›. Masallar bu da¤a da Ak Da¤10 veya Demir Da¤11 ad›n› verirlerdi. Denizin
ötesinde, art›k devler ve ruhlar yaﬂ›yorlard›. Meselâ masallardan birinde, bir hükümdar denizin ötesindeki ülkeleri zapt etmek istiyor ve oraya asker gönderiyor. Fakat buradaki insanlar sulh içinde yaﬂ›yorlar ve
harp nedir bilmiyorlarm›ﬂ. Askerler harp edemeyince geri dönüyorlar.
Geri dönerken de deniz ötesindeki ülkenin reisi onlara bir kürk hediye ediyor ve askerler de kürkü getirip hükümdarlar›na veriyorlar. Fakat
kürk o kadar büyükmüﬂ ki, biçilince sekiz kiﬂiye kürk oluyor. Bunun
üzerine askerlerin hükümdar›, böyle bir kürkü giyinen insanlar kim bilir ne kadar büyüktür diye, bir daha da harp fikrinden vazgeçiyor.12
Baﬂka bir masalda ise, denizin kenar›nda bir da¤ ve bu da¤›n içinde de
bir ma¤ara varm›ﬂ. Bu ma¤aran›n bir ucu da büyük denizin ötesine ç›karm›ﬂ.13 Bu konular›, Ergenekon efsanesini incelerken eleﬂtirmiﬂtik.
Görülüyor ki bu deniz geçme motifi de Türk mitolojisi için yabanc› bir
ﬂey de¤ildir.
Fin-Ugor Kavimlerinde Geyik
Kuzey-bat› Sibirya’da oturan Fin-Ugor kavimlerinin de atalar› geyik idi. Bu kavimlerin Türklerle kültür ve dil akrabal›klar› bilinen bir
9
10

11
12
13

Radlof, Proben, I, s. 4, 5, 9, 175, 349.
Ak-Han, bu denizin kenar›nda oturuyordu (Proben I, s. 4-5) “Denizin ötesi” için
bkz. Sibirya’dan, I, s. 403.
Demir Da¤ masal› için bkz. Proben, I, s. 175.
Ayn› eser., a. Yer.
Bkz. Roheim, Hungarian Mytology, s. 5.
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ﬂeydir, bu sebeple burada bunun üzerinde duracak de¤iliz. Bu kavimlerin Vugul ve Ostiyak bölümlerinin masallar›, gerçek birer mitolojidir
ve hep göklerde geçer. Bunlar›n geyik atalar› ile ilgili birkaç efsaneyi
özet olarak buraya almay› faydal› buluyoruz:
1. “Vogul’lara göre, onlar›n efsanevi bir kahraman› olan Tunk-Pox adl› biri, dünyan›n etraf›n› durmadan dolaﬂ›rm›ﬂ. Ay gökte dolun, tam oldu¤u
zaman, olgunlaﬂ›r ve ihtiyarlarm›ﬂ. Ay incelip de gökte yeniden hilal ﬂeklinde görününce, tekrar gençleﬂir ve dinçleﬂirmiﬂ. Günün birinde gökte dolaﬂ›rken alt› ayakl› bir geyik görmüﬂ ve düﬂmüﬂ geyi¤in peﬂine. Geyik kaçm›ﬂ, o
kovalam›ﬂ; fakat bir türlü geyi¤i tutamam›ﬂ. Kovalaya kovalaya en sonunda geyi¤in iki aya¤›n› k›rm›ﬂ ve geyik dört ayakl› kalm›ﬂ. Gökte geyi¤i kovalarken aya¤›nda da bir kayak varm›ﬂ. Bu kayak gökte izler yapm›ﬂ ve bu yolla Samanyolu meydana gelmiﬂ. Art›k böylece gökte bir yol yap›ld›¤› için, ördekler de baﬂlam›ﬂlar bu yoldan uçmaya. Gerçekten bu bölgede bütün yaban ördekleri Samanyolunu takip ederek gidermiﬂ. Bunlar yedi kardeﬂ imiﬂler. Vogullar›n büyük Tanr›s› Numi-Tarem’in de yedi o¤lu oldu¤u için, bunlar› Tanr›n›n o¤lu zannedenler de varm›ﬂ.”14
Bu yedi kardeﬂ2in Büyük Ay› burcundaki y›ld›zlarla da ilgisi olabilir. Terazi y›ld›z› da genel olarak bir geyikmiﬂ gibi kabul edilirdi.
2. “Ormanda yaﬂayan iki kardeﬂ varm›ﬂ. Bunlardan biri uçabiliyormuﬂ. Di¤eri ise öldürmekten hoﬂlan›r ve eli kanl› imiﬂ. Kendisini de çok yaln›z hissedermiﬂ. Günün birinde bu ikinci kardeﬂ, tutup Rüzgâr Tanr›s›n› öldürmüﬂ. Fakat rüzgâr olmay›nca da ava gidememiﬂler ve aç kalm›ﬂlar. Kardeﬂlerden biri aç yatarken uykusunda bir rüya görmüﬂ. Çok büyük bir teke
geyik, diﬂi bir geyi¤e yaklaﬂarak, diﬂi geyi¤in bir avc› oku ile öldürülece¤ini
haber vermiﬂ. Bunun üzerine uçan küçük kardeﬂ gökte geyikleri aramaya
koyulmuﬂ ve gökle yerin birleﬂti¤i yerde teke geyi¤i bulup öldürmüﬂ. Diﬂi geyi¤in de yedi tane yavrusu varm›ﬂ.”15 Öyle anlaﬂ›l›yor ki geyik bir gök ilâh› idi. Çünkü Vogullar›n Gök-Tanr›s› olan Numi-Tarem’in de yedi o¤lu vard› ve insanl›k bunlardan türemiﬂti.

14
15

Ayn› esr., s. 11.
Ayn› esr., s. 11.
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3. ‹ki Ormanl› kahraman varm›ﬂ. Bir gün ava gitmiﬂler ve büyük
bir geyi¤e rastlam›ﬂlar. ‹ki kardeﬂ geyi¤i kovalamaya baﬂlam›ﬂlar. Uçan
kardeﬂ geyi¤e bir tüfek atm›ﬂ. Bu sebeple de kabilenin atas› olamam›ﬂ.
Kabile di¤er kardeﬂten türemiﬂ. Bu iki kardeﬂten biri gökte, di¤eri de
yerde otururmuﬂ.16
Avrupa Hunlar›n›n geyikli efsaneleri
Anadolu masallar›n›n çok tan›nm›ﬂ bir olay›d›r. Bir avc› düﬂer bir
geyi¤in peﬂine; bu da¤ benim, bu da¤ senin derken yolunu ﬂaﬂ›r›r ve
bilmedi¤i yerlere gelir. “Geyik de çekti beni kendi da¤›na” ﬂark›s› hala kulaklar›m›zda ç›nlamaktad›r. Türkler ‹slamiyet’e girdikten sonra da
kendi efsanelerini peygamberlerin hikâyelerine uydurmuﬂ ve devam
ettirmiﬂlerdir. Anadolu’da bilhassa Ramazan geceleri okunan Muhammediye vs. gibi kitaplarda, Hz. Muhammed’in torunu Muhammed Hanefi avlan›rken bir geyik görür ve onun peﬂine düﬂer. Gide gide bir ma¤araya gelir. Geyik ma¤aradan içeri girer, o da geyi¤i takip eder. Nihayet yer alt›na do¤ru epey yol ald›ktan sonra, ba¤l›k bahçelik bir yere
gelirler ve orada eﬂi Mine-Hatun’u bulur. ‹ﬂte bu hikâye, ‹slamiyet’le
uyuﬂturulmuﬂ bir nevi Ergenekon destan›d›r. Bu konular›, Ergenekon
destan›n› incelerken ele alm›ﬂt›k.
Hunlar› ise bir diﬂi geyik kendi batakl›¤›na çekmiﬂtir. Avrupa
Hunlar›n›n en önemli kayna¤› Bizans tarihçisi Jordanes’in eseridir. Bu
kitapta Hunlar›n menﬂe efsanesi ﬂöyle anlat›l›r:
“Eski Hun avc›lar› kendi âdetlerine göre bir sürgün av› yap›yorlarm›ﬂ.
Avlana avlana Maeotis batakl›klar›n›n iç k›s›mlar›na do¤ru gitmiﬂler. Bu s›rada nereden geldi¤ini bilmedikleri bir diﬂi geyik ç›km›ﬂ karﬂ›lar›na. Baﬂlam›ﬂ
diﬂi geyik onlara, batakl›¤a do¤ru yolu göstermeye. Onlar da ellerinde olmadan diﬂi geyi¤in peﬂinden gitmiﬂler. Geyik bazen gidiyor ve bazen de durarak
onlara bak›yormuﬂ. Avc›lar, geyi¤i ha vurduk ha vuraca¤›z derken, iyice batakl›¤›n içine girmiﬂler. Az sonra batakl›¤›n öbür kenar› görünmüﬂ. Hâlbuki
Hunlar bu batakl›¤› geçilmez bir okyanus kadar büyük görürlermiﬂ. Batak16

Ayn› esr., s. 11.
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l›¤›n karﬂ› yakas›nda ise ‹skitlerin memleketi varm›ﬂ. Hun avc›lar› ‹skit
memleketine ayak basar basmaz geyik de birden bire kaybolmuﬂ.”17
Bu efsane, Hunlar henüz Güney Rusya’da otururlarken, Avrupa’ya göçlerinden evvel meydana gelmiﬂtir. Çünkü Maeotis batakl›¤›
Güney Rusya’dad›r. Bu efsaneyi anlatan Bizans tarihçisi, Hunlar›n ‹skitlerden nefret ettiklerini ve onlara karﬂ› büyük bir kin ve intikam
beslediklerini de ilave ediyor. Öyle anlaﬂ›l›yor ki bu, bir menﬂe efsanesi olmaktan ziyade, ‹skit ülkesinin Hunlar taraf›ndan al›n›ﬂ›n› anlatan
bir tarih olay›d›r. O¤uz Ka¤an destan›nda da O¤uz Han bir ülkeyi almak için yola ç›kaca¤› zaman, kutsal Gök-yeleli kurt görünüyor ve ona
yol gösteriyordu. O¤uz Han harp yerine gelir gelmez kurt da kayboluyordu. Hunlarda kurdun yerini geyik alm›ﬂt›r. ﬁunu da unutmayal›m ki
Büyük Hun Devleti ve Göktürk ça¤›nda söylenen kurt efsanelerinde
de bir batakl›k motifi vard›r. Düﬂmanlar Türklerin atalar›n› öldürdükten sonra, geriye kalan bir çocu¤un kol ve bacaklar›n› keserek bir batakl›¤a atm›ﬂlard›. Çocu¤u kurt, bu batakl›k içinde büyütmüﬂtü.
Avrupa Hun Devleti’nin Güney Rusya’daki kal›nt›lar›ndan olan
Kutrigur ve Utigur kabilelerinin menﬂe efsanesi de aﬂa¤› yukar› Hunlar›nki ile ayn›d›r. Efsanede yine bir diﬂi geyik, bu kabilelerin avc›lar›n›
bir denize çekmiﬂtir. Efsane ﬂöyledir:
“Vaktiyle Kimmer Kral›n›n Kutrigur ve Utigur adl› iki o¤lu varm›ﬂ.
Günlerden bir gün, bu iki çocuk avlanmak için d›ﬂar› ç›k›yorlar. Av için dolaﬂ›p dururlarken diﬂi bir geyi¤e rastl›yorlar ve iki kardeﬂ geyi¤i hemen kovalamaya baﬂl›yorlar. Geyik kaç›p çocuklar koval›yor ve nihayet bir denizin
kenar›na geliyorlar. Çocuklar geyi¤i denizin kenar›na s›k›ﬂt›r›p vurmak istiyorlar. Fakat geyik Allah’tan denize atlay›p yüzmeye baﬂl›yor. Çocuklar durur mu, onlar da yüzerek geyi¤in peﬂine düﬂüyorlar. Geyik önden, çocuklar
da arkadan karﬂ› sahile geçiyorlar. Çocuklar karaya ayak basar basmaz geyik de birden bire gözden kayboluyor.”18

17
18

Ayn› esr., s. 11.
Ayn› esr., s. 12.
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Bu suretle Utigur ve Kutrigurlar yeni yurtlar›na yerleﬂmiﬂ oluyorlar
ve bunlar›n nesilleri de ayn› adlar› taﬂ›yan kabileleri meydana getiriyorlar. Hun efsanesindeki batakl›k yerine deniz geçmiﬂtir. Burada ister
istemez Mo¤ollar›n Gizli Tarihi’ndeki, deniz geçen Çingiz Han’›n atalar› hat›ra gelmektedir.
Macarlar›n da buna benzer bir menﬂe efsaneleri vard›r. Esas konu
ile motifler ve bilhassa efsanenin baﬂ k›s›mlar›, hemen hemen Hun efsanesinin ayn›d›r. Yaln›zca Macarlar›n yaﬂad›¤› yer ve ça¤›n gerektirdi¤i ﬂekilde, kavim ve kral adlar› de¤iﬂtirilmiﬂtir. Efsane ﬂöyledir:

ﬁekil 6: Altay Hun ça¤› Paz›r›k kurganlar›nda bulunmuﬂ
geyik ve kaplan mücadeleleri.

“Baz› kimseler avlanmak için Maeotis batakl›¤›na gidiyorlar. T›pk› bir
çölü and›ran bir bölgeye geldikleri zaman, karﬂ›lar›na birden bire bir geyik ç›k›yor. Geyik kaç›yor, onlar koval›yorlar ve nihayet öyle bir yere geliyorlar ki
geyik de birden bire kayboluyor. Geyik nereye gitti diye avc›lar baﬂl›yorlar geyi¤i aramaya. Oraya bak›yorlar, buraya bak›yorlar, geyik yok. Sanki Tanr›
onu gökten çekmiﬂ gibi. Geriye dönmek istiyorlar, ama bu defa da yollar›n›
bulam›yorlar. Kal›yorlar batakl›¤›n ortas›nda. Orada yaﬂamaya baﬂl›yorlar ve
aradan beﬂ sene geçiyor. Alt›nc› sene batakl›¤›n ortas›nda dolaﬂ›rlarken Prens
Belar’›n kar›lar›na ve çocuklar›na rastl›yorlar. Nedense bu ailenin erkekleri
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tamamen ölmüﬂ ve kar›lar› da erkeksiz kalm›ﬂlar. Kad›nlar› gören avc›lar, hemen kad›nlarla çocuklar› toplayarak kendi batakl›klar›na götürüyorlar. Bunlar›n aras›nda nas›lsa Alan Prensi Dula’n›n iki k›z› da bulunuyormuﬂ. Hunor
ve Magor adl› iki avc›, Alan Prenseslerini görünce, öbürlerini b›rak›p bunlarla evleniyorlar ve bu suretle Macar milleti meydana gelmiﬂ oluyor.”
Görülüyor ki Macarlar›n menﬂe efsanesinin baﬂ k›sm›, eski Hun
efsanesinden al›nm›ﬂt›r. Efsane ad› geçen bir Bulgar Prensidir. Belar’›n
ailesi ise Bulgar Türklerini temsil etmektedir. Macarlar›n atalar›ndan
say›lan Hunor, yine bu ça¤da Güney Rusya’da yaﬂayan Onogur’lar›n
atalar› olmal›d›r. Magor ise Macarlar›n öz atalar› olarak kabul edilmiﬂtir. VIII. As›rdan önce Güney Rusya’da yaﬂayan Macarlar, hafif bir ﬂekilde Alanlarla kar›ﬂm›ﬂlard›. Efsanedeki bu olay da, bu kar›ﬂma ça¤›n›n bize kadar gelen yank›s›d›r. Bu bak›mdan erkeksiz kalan Bulgar
Prensi Belar’›n ailesinin durumu da incelenmeye de¤er bir konudur.
Öyle anlaﬂ›l›yor ki Macarlar, bir k›s›m Bulgar kad›nlar›n› odal›k ve cariye olarak alm›ﬂlar ve bu kad›nlardan da soy meydana gelmiﬂti. Bunun
sonucunda, anneleri Bulgar oldu¤u için yar› köle bir s›n›f ortaya ç›km›ﬂt›. Bu Hunor ve Magor efsanesinin de¤iﬂik bir söyleniﬂi daha vard›r. O da ﬂöyledir:
“Menroth adl› bir dev varm›ﬂ. Bu devin de bir haremi ve hareminde de
pek çok kar›lar› varm›ﬂ. Bu kar›lar›ndan devin pek çok çocuklar› olmuﬂ.
O¤ullar›ndan ikisinin ad›, Hunor ve Magor imiﬂ. Bu çocuklar›n her ikisi de
‹ran’da oturuyorlarm›ﬂ. Boylar› ve renkleri t›pk› Hunlara (yani Macarlara)
benziyormuﬂ. Fakat konuﬂmalar› aras›nda da ufak farklar varm›ﬂ.”
Macarlar›n asl›ndan bahseden bu efsane, oldukça karanl›kt›r. Bu
efsanenin de¤iﬂik bir di¤er ﬂekli, bizi daha çok ayd›nl›¤a kavuﬂturur. Bu
de¤iﬂik efsane de ﬂöyledir:
“Szamos nehri etraf›ndaki bölge, Marout adl› bir reis taraf›ndan zapt
edilmiﬂ. Bu reis öldükten sonra yerine torunlar›ndan Menumorout geçmiﬂ.
Ona bu ad› Macarlar vermiﬂler. Sebebi de çok kar›s› olmas›ym›ﬂ. Menumorout’un yerleﬂti¤i ülkenin ad› da, Hazar imiﬂ.”
Macar bilginleri “Menrout” sözünün birinci hecesini “Ayg›r-at”
anlam›na gelen Macarca “Men” sözü ile; “-rout” hecesini ise “Prens”
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anlam›na gelen Ostiyakça “Urt” ve Macarca “Ur” sözü ile izah etmek
istemiﬂlerdir. Bu karanl›k etimolojik nazariyeye dayanan Macarlar, daha da ileri giderek bu boylar›n attan türediklerini ileri sürmüﬂlerdir. Fakat efsanede bu atalar›n attan türediklerine dair aç›k bir söz yoktur.19
Geyik Kovalayan Avc›lar
(Bu masal Radlof, Proben I, Metin: s. 312-315’ten al›nm›ﬂt›r)
“Kan-Pergen adl› bir çocukla, bir de Kan-Argo adl› bir k›z kardeﬂi varm›ﬂ. ‹kisi de beraber otururlarm›ﬂ. Ne babadan ve ne de anneden
nasipleri varm›ﬂ. O¤lan, av avlarm›ﬂ, kuﬂ kuﬂlarm›ﬂ ve böylece k›z kardeﬂini besler gidermiﬂ. Bir gün yine ava gitmiﬂ. Evine döndü¤ünde, ne
kadar av avlam›ﬂsa hepsini fakirlere da¤›tm›ﬂ, açlar› doyurmuﬂ, kendine bir ﬂey kalmam›ﬂ, yine ç›km›ﬂ gitmiﬂ ava. K›z kardeﬂi de alt›n bir
köﬂkte otururmuﬂ. K›z kardeﬂi böylece yaln›z baﬂ›na evde otururken,
birden bire kötü ﬂeytanlardan biri olan Kara-Moos ç›k›vermiﬂ, gelmiﬂ
k›z›n yan›na. ﬁeytan k›z› zorlay›p k›zla evlenivermiﬂ.
Gel zaman git zaman bir gün k›z›n kap›s› çal›n›vermiﬂ ve Kan-Alp
ad›nda biri gelmiﬂ. Kardeﬂin nerede diye k›za sormuﬂ; k›z da kardeﬂim
hala avda diye cevap vermiﬂ. Ama adam bu söze inanmam›ﬂ. Adam demiﬂ ki: ‘Bunun imkân› yok. E¤er o hala yaﬂasayd›, sen nas›l bir ﬂeytanla evlenebilirdin?’ Adam o¤lan› aramak için göklere ç›km›ﬂ ve göklerde dolaﬂmaya baﬂlam›ﬂ.”

ﬁekil 7: Orta Asyal› bir geyik avc›s›
19

Ayn› esr., s. 10.

42 • Geyik Kitab›

“Masal›n buraya kadar olan özeti iﬂte böyle. ﬁimdi Kan-Alp adl›
bu erin at›na binip o¤lan› aramaya ç›kt›¤›nda neler gördü¤ünü metinden okuyal›m:
Kan-Alp ata bindi, at›n› sürdü sürdü,
Uçsuz bucaks›z gökte, birden bir yol göründü.
Kan-Pergen’i bu yolda, at›yla giderken gördü,
Bir geyi¤in peﬂinden, koﬂarak sürer gördü.
Kan-Alp da durmad›, at›n› rahvan sürdü,
Birden tam karﬂ›s›nda, bak›r bir kurgan gördü.
Öyle büyük bir da¤ ki, önüne ç›km›ﬂ idi,
Yedi Tanr› çal›ﬂm›ﬂ, ancak yaratm›ﬂ idi.
Bir an için o¤lan›, Kan-Alp kaybediverdi,
Bir k›rbaç sesi, sonra, bu da¤ yar›l›verdi.
Rüzgâr gibi geyi¤i, Kan-Pergen kovalam›ﬂ,
Okunu atamam›ﬂ, kamç›s›n› ç›karm›ﬂ.
Geyi¤e vuram diye, kamç› da¤da çatlam›ﬂ,
Da¤ yar›lm›ﬂ ikiye, yine de vuramam›ﬂ.
Geyi¤i öne katm›ﬂ, sürüp kovalar iken,
Tam geyi¤e yaklaﬂm›ﬂ, kaçm›ﬂ yakalar iken,
Orada bir yi¤ide, ba¤›rm›ﬂ sen tut diye,
Adam da tutamam›ﬂ, bakm›ﬂ kaçan geyi¤e,
Kan-Pergen buna k›zm›ﬂ, “Bu geyik ölmeliydi!”
Adama vurup demiﬂ: “Senden dönmemeliydi!”
Kamç› adam› bölmüﬂ, evine gidip ölmüﬂ,
Kar›s› a¤lar iken, o¤lan geyi¤e dönmüﬂ.
Peﬂinden koﬂup durmuﬂ, k›rda bir çad›r görmüﬂ,
Çad›ra gelen geyik, hemen önünde çökmüﬂ.
F›rsat bulan Kan-Pergen, geyi¤e hemen vurmuﬂ,
Geyi¤i öldürünce, çad›ra girip, durmuﬂ.
Çad›r›n iç k›sm›nda bir yi¤it otururmuﬂ,
Kan-Pergen’i görünce, bakarak ona sormuﬂ:
“Ad›n ne senin yi¤it? Nerden gelirsin, nerden?”
Diye sorunca adam, cevap vermiﬂ Kan-Pergen:
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“Ne anam var ne babam, Kan-Pergen derler bana,
Peki ne derler sana?” Adam demiﬂ o¤lana:
“Çes-Alp’d›r benim ad›m! Çes demek, bak›r demek,
Ad›m› da¤dan ald›m, da¤ benim olsa gerek!”
O¤lan demiﬂ adama: “Peki sen niçin beni,
Getirdin ota¤›na, gerek mi görmem seni?”
Adam demiﬂ o¤lana: “Getirsin diye seni,
Ben gönderdim geyi¤i, göresin diye beni!
Gönderdim onu sana, çünkü laz›md›n bana,
Geyi¤i takip ile, iﬂte eriﬂtin bana!”

“Masal de¤il mi iﬂte. Bundan sonra iki er baﬂlarlar güreﬂmeye. Altay masallar›n›n, dokuz, otuz ve hatta yetmiﬂ sene süren güreﬂlerine.
Di¤erleri gibi bu güreﬂ de y›llarca sürer. Durur durur yine güreﬂirler. Bir
gerçek varsa, bu masallar› anlamak gerçekten çok güçtür. Bir mant›k
silsilesine uyarak bunlar› tercüme edeyim derseniz, bunun imkân› yoktur. Bu yar› Tanr› kahramanlar›n serüvenleri zaman zaman göklerde,
zaman zaman da yerlerde geçer. Bazen de yeralt›na gidip oradaki devlerle, ﬂeytanlarla güreﬂirler. Fakat bu masalda geyiklerin avc›lara görünmesi ve avc›y› peﬂine takarak istedikleri yerlere götürmelerinin anlam›, bu masalda çok iyi anlaﬂ›lmaktad›r. Zaten ayn› maksatla bu masal› seçmiﬂ bulunuyoruz. Bak›r-Da¤’›n anlam› ise bir baﬂka masalda daha aç›k olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Masalda ﬂöyle deniyor: “Yerin alt›nda
dokuz deniz vard›r. Bunlar ayr› ayr› birer denizdirler, ama bir noktada
birleﬂirler. Bu dokuz denizin birleﬂti¤i yerde, yeryüzüne kadar yükselen
bir Bak›r-Da¤ vard›r.”20 Görülüyor ki yeralt›n› yeryüzüne birleﬂtiren bu
Bak›r-Da¤’›n sahibi –ki kendisi bir ruh idi, yine serap ﬂeklinde bir ruh
gibi gönderdi¤i elçisi geyik ile o¤lan› kendisine getirtmiﬂti. Yeralt›na
giden ma¤ara yolu da bu bak›r da¤da bulunmal› idi. Bu sebeple masalda Ergenekon’un izlerini bulmak da mümkündür.”21

20
21

Bu masal için bkz. Radlof, Sibiryadan, I, s. 412.
Kan-Pergen masal›, bir ﬁor hikâyesidir: Proben, I, s. 312-315.

Uygur Kültüründe Geyik
Alimcan ‹nayet*

Uygur Türklerinin 18. yüzy›lda Mançu yönetimine karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i bir milli ayaklanmay› konu alan “Abdurahman Han Hoca”
adl› destanda baﬂ kahraman Abdurahman Han’›n boynuna takt›¤›
“kurt baﬂl›” muska oldukça dikkat çekicidir.
Abdurahman Han Goca,
Kayt›p keldi katar¤a.
Köpning közi kadald›,
Boynidiki tumar¤a.
Böre baﬂl›k ol tumar,
Mukaddestur mübarek.
Süyünerdi cani dildin,
Uni körgen her yürek.1

“Abdurahman Han Hoca, Geri döndü katara. Herkesin gözü tak›ld›, Boynundaki muskaya. Kurt baﬂl› o muska, Mukaddestir mübarek.
Sevinirdi can› gönülden, Onu gören her yürek.”

*
1

Prof. Dr. Alimcan ‹nayet, Ege Üniversitesi, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü
Ö¤retim Üyesi, ‹zmir. alim1962@hotmail.com
Uygru Halk Destanlar› 1, hzl. Alimcan ‹nayet, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
2004, s. 78-79.
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Söz konusu muskan›n kahraman› nazardan, kötülükten ve tehlikeden koruma fonksiyonu taﬂ›d›¤› aç›kt›r. Bunun Türk dini-mitolojik
sisteminde kurdun, özellikle bozkurdun ilahi menﬂeli tanr›sal bir hayvan olarak telaki edilmesinden kaynakland›¤›n› biliyoruz. Do¤u Türkistan’›n Turfan bölgesine ba¤l› Yargol antik kentindeki bir mezardan
ç›kan geyik kafatas›ndan yap›lm›ﬂ bir süs eﬂyas› da bu ba¤lamda çok
anlaml›d›r.

MÖ 206 - MS 220 y›llar›na ait oldu¤u bildirilen bu süs eﬂyas› geyi¤in kafatas› ve boynuzlar›ndan yap›lm›ﬂt›r.2 Nerede nas›l kullan›ld›¤› hakk›nda bir kay›t olmasa da, eﬂyan›n biçiminden, bunun da t›pk›
kurt baﬂl› muska gibi boyna muska olarak tak›ld›¤›n› tahmin edebiliriz.
Muhtemelen bu da kurt baﬂl› muska gibi takan kiﬂiyi nazardan, kötülükten ve tehlikeden koruyordu. Çünkü geyik de Türk dini-mitolojik
sisteminde ilahi kökenli bir hayvand›r.3 Geyi¤in kutsall›¤› Tanr› veya

2
3

Selected Treasures of Turfan Relics, Shanghai Cishu Chubanshe, ﬁangay 2006, s. 67.
Bir Göktürk efsanesine göre, geyik deniz tanr›ças›n›n bedenleﬂmiﬂ biçimidir. Bununla ilgili geniﬂ bilgi için bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi 1, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 570-582.
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Tanr›çan›n bedenleﬂmek için onun suretine girmesi, totem hayvan› olmas› ve Tanr› kutunun somutlaﬂm›ﬂ biçimi olarak görülmesinden kaynaklanmaktad›r.
Geyi¤in bu ilahi özelli¤i, sonraki kültürel süreçte, geyi¤in Budist
kültüründe kazanm›ﬂ oldu¤u anlam ve de¤erleriyle kaynaﬂm›ﬂ gibi gözükmektedir. Budist mitolojisinde geyik Buda ile ilgili olarak görülmektedir.4

5

(Budist duvar resimleri)

Dolay›s›yla Budist kültür çevresinde teﬂekkül etmiﬂ bir fal kitab›
olan Irk Bitig’de geyik genellikle iyili¤e yorumlanmaktad›r.
Tokuz arl› s›gun kiyik men. Bed(ük) tiz üze ünüpen möngreyür men.
Üze Tengri eﬂidti, asra kiﬂi bilti. Anta¤ küçlüg men tir.
Ança bilingler: Edgü ol.
“Dokuz çatall› boynuzu olan erkek geyi¤im. Yüksek dizlerimin üstüne ç›karak bö¤ürürüm. (Beni) yukar›da tanr› iﬂitmiﬂtir, aﬂa¤›da insano¤lu bilmiﬂtir. Onca güçlüyüm, der.

4

5

Yaﬂar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatlar›, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2002, s.
143.
‹smayil Tömüri, ‹dikut Uy¤ur Medeniyiti, ﬁinacng Helk Neﬂriyat›, Urumçi 1998.
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Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.”6
Geyi¤in bö¤ürmesi yukar›da Tanr›ya, yerde insanlara ulaﬂabilmektedir. Bu ba¤lamda Orhun abidelerindeki “‹lkbahar gelince, yukar›da (gök?) davulu gümbürder gibi, öylece, da¤larda geyikler bö¤ürürse, (öylece?) yas tutuyorum.”7 cümlesi anlaml›d›r. Hem Irk Bitig hem
de Orhun yaz›tlar›ndaki bu ifadeler geyi¤in Tanr› ve insanla olan iliﬂkisine iﬂaret etmektedir.
Kanl›k süsi abka ünmiﬂ. Sag›r içre elik kiyik kirmiﬂ. Eligin tutmiﬂ. Kara kamag süsi ögirer tir.
Ança bilingler: Edgü ol.
“Han›n ordusu ava ç›km›ﬂ. Avlak içine bir erkek karaca girmiﬂ.
(Onu) elleri ile tutmuﬂlar. (Han›n) bütün s›radan askerleri seviniyor,
der.
Öylece biliniz: (Bu fal) iyidir.”8
Bu örnekten avda geyik (karaca) yakalaman›n sevinç, mutluluk
ve bolluk sebebi oldu¤u aç›kt›r. Orhun Yaz›tlar›’ndaki “Geyik yiyerek,
tavﬂan yiyerek oturuyorduk.”9 ifadesinde de geyi¤in bolluk, bereket ve
lüks yaﬂam› simgeledi¤i anlaﬂ›l›yor.
Geyik ontolojik bak›mdan h›zl› koﬂan, duyarl› ve ürkek bir hayvan olmas› dolay›s›yla edebiyatta teﬂbih unsuru olarak da kullan›lm›ﬂt›r.
Açm›ﬂ bars teg al›ku,
Avtak› keyik teg yügürü.10
“Aç pars gibi al›c› olal›m, Avdaki geyik gibi koﬂal›m.”

6
7

8
9

10

Talat Tekin, Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitab›, Öncü Kitap, Ankara 2004, s. 25, 33.
Talat Tekin, Orhun Yaz›tlar›, Türk Dil Kurum Yay›nlar›, 4. Bask›, Ankara 2010, s.
70.
Talat Tekin, Irk Bitig, s. 25, 34.
Hüseyin Nam›k Orkun, Eski Türk Yaz›tlar›, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1987, s. 102.
‹smayil Tömüri, ‹dikut Uy¤ur Edebiyat›, ﬁincang Helk Neﬂriyat›, Urumçi 1995, s. 82.
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Kutadgu Bilig’te ﬂans ve mutlulu¤un geyi¤e benzetildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu ay told› ayd› mening bu özüm
Keyik teg turur k›lk› kestim sözüm
“Ay-Told› ﬂöyle dedi: K›saca ben ve do¤am bir geyi¤e benzeriz”
Mini terk bulumaz tilegli seve
Kal› bulsa tutmaz k›lur terk yava
“Seven ve dileyen beni kolay bulamaz, bulsa bile tutamaz ve çabuk kaybeder.”11
Keyik san› devlet kiﬂikte tezig
Kal› kelse bekle tuﬂa hem tizig
“Mutlulu¤u insan için ürkek bir geyik varsay, e¤er gelirse s›k› tut,
aya¤›na köstek vur.”12
Seviglini sevmez keyik teg kaçar
Kaç›¤l›ka yapçur adak›n kuçar.
“Seveni sevmez, ondan geyik gibi kaçar, Kaçana yap›ﬂ›r, onun aya¤›na sar›l›r.”13
‹slamiyetten sonraki Uygur kültüründe geyik kutsal kiﬂilerin s›k
s›k suretine girdi¤i hayvanlardan biri olmuﬂtur. Bu durumlarda geyik
rastlad›¤› kiﬂinin hedefe ulaﬂmas›n› sa¤layan arac› rolü üstlenir. Uygur
halk destanlar›ndan “ﬁahzade Behram ve Melike Dilriz” anlatmas›nda
ﬂöyle denir:
“Çin Hakan›n›n Behram isimli bir o¤lu var idi. Bir gün ﬁehzade
avlanmak istedi. Sefer haz›rl›¤› bittikten sonra, av kuﬂlar›ndan atmaca, do¤anlar›n› alarak bir grup delikanl› ile ava ç›kt›. Tesadüfen bir geyik ﬁehzade Behram’›n önünden kaçt›. ﬁehzade geyi¤i takip etti. Geyik da¤›n ete¤ine gelip gözden kayboldu. ﬁehzade çaresiz dönmek üzereyken, kula¤›na bir ses geldi. Dikkatlice dinledi. Ses da¤daki ma¤ara11
12
13

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul, 2008, s. 202-203.
Kutadgu Bilig, age., s. 204-205.
Kutadgu Bilig, age., s. 152-153.

50 • Geyik Kitab›

dan geliyordu. ﬁehzade at›ndan inip at›n› bir ç›nar a¤ac›na ba¤lad› ve
ma¤aran›n önüne gelerek dikkatle dinledi. ﬁehzade ma¤ara içinde bir
dedenin tahtaya bakarak a¤lay›p oturdu¤unu gördü.”14
Kutsal kiﬂilerin suretine girmeyi tercih ettikleri geyik Satuk Bu¤ra Han menk›besinde ilginç bir ﬂekilde tavﬂanla yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Satuk Bu¤ra Han on iki yaﬂ›nda k›rk arkadaﬂ›yla birlikte avlan›rken karﬂ›s›na bir tavﬂan ç›kar. Satuk Bu¤ra Han kaçan tavﬂan› takip ederken
tavﬂan birden ihtiyar ﬂeklini alarak ona seslenir. Bu ihtiyar asl›nda H›z›r’d›r. Satuk Bu¤ra Han’› ‹slam’a davet etmek üzere tavﬂan suretinde
görünmüﬂtür.15 Burada H›z›r’›n geyik suretini de¤il, tavﬂan suretini tercih etmesi dikkate de¤erdir.
Bu tür örneklere Anadolu sahas›nda da s›kça rastlamak mümkün16

dür.

Geyik Uygur efsanelerinde yol gösterici olarak da karﬂ›m›za ç›kar.
Mesela Kaﬂgarl› Mahmud’un babas› Hüseyin adamlar›yla da¤da, ormanda avlan›rken karﬂ›lar›na bir geyik ç›kar. Hüseyin geyi¤i takip eder
ve geyik bir yere geldi¤inde gözden kaybolur. Geyi¤in kayboldu¤u yerde Hüseyin Kaﬂgarl› Mahmud’un annesi olacak müstakbel eﬂi Rabia ile
karﬂ›laﬂ›r.17
Geyik, özellikle gebe geyik Uygur halk destanlar›ndan “Garip ile
Senem” ve “Tahir ile Zühre”de evlada iﬂaret olarak görülmektedir. Karahanl›lar devletinin hükümdar› ﬁah Abbashan bir gün veziri Hasan
ile avlan›rken bir diﬂi geyi¤e rastlar, geyi¤i vurmak üzere niﬂan al›rken
geyi¤in gebe oldu¤unu fark eder ve o anda han›m›n›n da gebe oldu¤unu an›msay›p geyi¤i vurmaktan vazgeçer. Hükümdar›n vurmaktan vazgeçti¤i gebe geyik vezir Hasan’a da rastlar. Hasan da han›m›n›n gebe
14
15

16

17

Uy¤ur Helk Dastanl›r› 4, ﬁincang Helk Neﬂriyat›, Urumçi 1993, s. 202-203.
F. Grenard, “Satuk Bu¤ra Han Menk›besi ve Tarih”, Ülkü, Say› 74, Nisan 1939, s.
146.
Bu konuyla ilgili bilgi için bkz. Zekeriya Karadavut - Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, “Anadolu Türk Folklorunda Geyik”, Millî Folklor, 2007, Y›l 19, Say›. 76.
Alimcan ‹nayet, “Kaﬂgarl› Mahmut Hakk›nda Oluﬂan Efsaneler Üzerine”, Türk
Dünyas› ‹ncelemeleri Dergisi, VI/2, ‹zmir, 2006, s. 355.
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oldu¤unu hat›rlay›p geyi¤i vurmaktan vazgeçer. Bu olay› Allah’›n lütfu ve iﬂareti olarak yorumlarlar. E¤er o gebe geyi¤i vururlarsa, gebe han›mlar›n›n baﬂlar›na da bir felaket gelece¤ini düﬂünürler. Bu epizot Tahir ile Zühre destan›nda da tekrarlan›r.18 Elbette burada taklit ve pasif
büyü de söz konusudur. Gebe geyi¤in baﬂ›na gelecek felaket gebe han›mlar›n baﬂ›na da gelebilir. Çünkü benzer benzeri çeker. Dolay›s›yla
gebe geyi¤i vurmamakla, yani pasif büyü ile bu felaket önlenmiﬂ olacakt›r. Gebe geyi¤in, geyik yavrusunun ölmesi veya öldürülmesi eskiden de kötülü¤e yorulmuﬂtur.
Kiyik o¤l› men. Otsuz sunsuz kalt› uy›n? Neçük yor›y›n? tir.
Ança bilingler: Yab›z ol.
“‘Geyik yavrusuyum. Otsuz ve susuz nas›l yapabilirim ? Nas›l hayatta kalabilirim?’ der. Öylece biliniz: (Bu fal) kötüdür.”19
Ç›n Tömür Batur destan›nda rüyada görülen geyik bereket ve bollu¤un iﬂareti olarak yorumlanm›ﬂt›r. Ancak geyi¤in zamans›z avlanmas› kahramana ve söz konusu rüyay› gören Mahtumsula’ya felaket getirmiﬂtir.20
Geyi¤in Uygur halk destanlar›nda büyü unsuru olarak da kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Senuber Destan›’nda kahraman Senuber büyü ile geyik k›l›¤›na sokulmuﬂtur.21 Emir Göro¤lu Destan›’nda Göro¤lu at›na
h›zl› koﬂma yetene¤ini kazanmas› için geyik sütü içirmektedir ki bu da
hem taklit hem temas büyüsü say›l›r.
‹nsan sütü verdim ben,
Çok ak›ll› olsun diye.
Geyik sütü içirdim,
Da¤dan da¤a uçsun diye.22
18
19
20
21
22

Uygur Halk Destanlar› 1, age., s. 204 , 259
Talat Tekin, Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitab›, Öncü Kitap, Ankara, 2004, s. 23, 32
Uygur Halk Destanlar› 1, age., s. 157
Uygur Halk Destanlar› 1, age.
Uygur Halk Destanlar› 3, hzl. Abdulhakim Mehmet, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›,
Ankara, 2011, s. 29.
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Uygur halk ﬂiirlerinde ise geyik av sembolü olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Keçiliri huvkuﬂ bolup,
Kündüzliri bihuﬂ bolup,
Siz keyik, men kuﬂ bolup,
Alay sizni, cenim henim.23
“Geceleri baykuﬂ olup, Gündüzleri bayg›n olup, Siz geyik, ben kuﬂ
olup, Alay›m sizi, can›m han›m.”
Uygur atasözlerinde de geyik avla ilgili olarak geçer.
Kiyik ovlap takka ç›k, yarn› izlep bakka.
“Geyik avlay›p da¤a ç›k, yâri aray›p ba¤a.”
Kiyik uçrar oks›z¤a, bala keler yoks›z¤a.
“Geyik oksuz kiﬂiye rastlar, bela yoksulun baﬂ›na gelir.”24
Geyi¤in Uygur halk destanlar›nda bereket sembolü olarak kullan›ld›¤›n› görürüz.
Köçet koy¤an cennet be¤im,
Keyik-ceren tola te¤im,
Yaylak-yaylak mal ul›¤›m,
Gülistanlar yahﬂ› kal.25
“Fidan dikti¤im cennet ba¤›m, Geyik ceylan dolu da¤›m. Yaylalarda hayvanlar›m, Gülistanlar hoﬂça kal.”
Ayr›ca, Uygur edebiyat›nda güzel gözler geyik gözüne benzetilmektedir.
Defter ile vereyim nasibimi, taht›m›,
Göklere ulaﬂt›r feryad›m›, ah›m›
Geyik gözlü, ﬂirin sözlü Bey Havaz,
Sahip ol vereyim gümüﬂ tac›m› ve taht›m›.26
23
24

25
26

Uy¤ur Helk Koﬂakl›r› 3, ﬁincang Helk Neﬂriyat›, Urumçi 2006, s. 317.
Kurtuluﬂ Öztopçu, Uygur Atasözleri ve Deyimleri, Do¤u Türkistan Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1992, s. 226.
ﬁah Adilhan, Uy¤ur Helk Dastanl›r› 4, s. 110.
Uygur Halk Destanlar› 3, hzl. Abdulhakim Mehmet, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›,
Ankara 2011, s. 213.
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Sonuç itibar›yla, Uygur kültüründe geyi¤e keyik, geyi¤in erke¤ine
bu¤a, diﬂisine maral denmektedir. Geyik eski ça¤lardan beri Uygur kültürünün temel motiflerinden biri olarak görülmüﬂtür. Genelde yabani
hayvanlar›, özelde geyik türünü ifade eden keyik sözcü¤ü kültürel evrim sürecinde dini, edebi ve sanatsal alanda çeﬂitli anlamlar kazanm›ﬂ;
teﬂbih, imge ve sembol olarak Uygur edebiyat›n›n anlat›m unsurlar›ndan biri haline gelmiﬂtir.
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Geyik Muhabbeti

II. Meﬂrutiyet’in Geyik Muhabbeti
Ali ﬁükrü Çoruk*

Kutsal Geyi¤in Rehberli¤inde Kazan›lan Hürriyet
‹ttihat ve Terakki hareketinin en önemli figürlerinden olan Niyazi Bey’in devrimden sonra ihtilâli nas›l gerçekleﬂtirdikleri etraf›nda gazetelere verdi¤i beyanatlar aras›nda en çok dikkat çeken husus ﬂüphesiz geyik hikâyesidir. Niyazi Bey’in anlatt›¤›na göre devrimden bir gün
önce, yani 22 Temmuz 1908’de, da¤lardan Manast›r’a inme haz›rl›klar› yap›l›rken ans›z›n harikulâde bir ﬂey olmuﬂ ve yolda bir geyik çeteye
kat›lm›ﬂ. Vahﬂi bir hayvan›n çeteye dâhil olmas›, orada bulunanlar›n
maneviyat›n› artt›rm›ﬂ ve giriﬂtikleri hürriyet mücadelesine olan
inançlar›n› pekiﬂtirmiﬂtir. Niyazi Bey’e göre bu geyik çetenin istibdada
karﬂ› giriﬂti¤i hürriyet mücadelesinin Allah taraf›ndan onayland›¤›n›
gösteren en önemli iﬂarettir. Art›k ﬂartlar olgunlaﬂm›ﬂ, devrimin önünde hiçbir engel kalmam›ﬂt›r. Hareketin baﬂar›s› için Allah taraf›ndan
“melekü’s-s›yâne” yani koruyucu bir melek olarak gönderilen geyik,
t›pk› Ergenekon Destan›’ndaki kurt gibi sarp da¤ yollar›n› aﬂma konusunda “hürriyet mücahitlerine” rehberlik eder ve mücahitlerin sa¤ salim Manast›r’a ulaﬂmalar›n› sa¤lar.

*

Doç. Dr. Ali ﬁükrü Çoruk, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyat› Anabilim Dal›, Yeni Türk Edebiyat› Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, ‹stanbul.
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Niyazi Bey’in Selânik’te ç›kan ve ‹ttihat ve Terakki’nin yay›n organ› konumunda bulunan Yeni As›r gazetesinin 16 A¤ustos 1908 tarihli say›s›nda anlatt›¤› bu geyik hikâyesi daha sonra yay›nlanan meﬂhur
“Hat›rat”›nda, yani hareketin kutsal kitab›nda da kendisine mümtaz
bir yer bulur.
Sonras›nda ne olmuﬂtur? Niyazi Bey geyi¤i yan›nda al›koyar ve
modern bir kutsall›k örne¤i olarak nereye gitse yan›nda götürür. Herkes bu kutsal varl›¤› görmeye can atar, karﬂ›s›nda el pençe divan durur.
Ne de olsa hürriyet onun sayesinde kazan›lm›ﬂt›r; art›k her yerde bir
“geyik muhabbeti”dir gider.
Asl›nda bu hikâye bir paradoksu da beraberinde taﬂ›maktad›r.
Hürriyet için mücadele etti¤ini söyleyen Niyazi Bey, da¤larda, ormanlarda hürriyeti en do¤al ﬂekliyle yaﬂayan bir varl›¤›n özgür yaﬂama hakk›na engel olmuﬂtur. Yani geyik bir bak›ma Meﬂrutiyet döneminin ilk
hürriyet kurban›d›r. Baﬂkalar›n›n hürriyeti için ortaya ç›kt›¤› anda
kendi hürriyetini kaybetmiﬂtir. Nitekim ayn› felâket, ‹ttihat ve Terakki’nin eliyle bütün toplumun baﬂ›na gelecektir. Muhalif gazetecilerin
öldürülmeleri, 31 Mart isyan›, s›k›yönetim, Bab›ali bask›n›, sürgünler,
gazetelerin kapat›lmalar›, takipler, ko¤uﬂturmalar, nihayetinde devletin da¤›lmas›…
Kutsal Geyik ‹stanbul’da
Kutsal geyik vas›tas›yla baﬂta Manast›r ve Selânik olmak üzere ‹ttihat ve Terakki’nin örgüt olarak güçlü oldu¤u Balkanlarda halk›n hürriyete olan inanc› sa¤lamlaﬂt›r›ld›ktan sonra s›ra baﬂkent ‹stanbul’a gelir; ‹ttihat ve Terakki’nin ‹stanbul’da teﬂkilâtlanmaya çal›ﬂt›¤› dönemde geyik baﬂkente getirilir. Görünürdeki sebep, geyi¤i halk›n temaﬂas›na arz edip o dönemde ‹stanbul’da meydana gelen yang›nda zarar görenler ve Niyazi Bey’in Resne’de yapt›raca¤› okul için yard›m toplamakt›r. Hürriyet geyi¤i 4 Ekim 1908’de, Ramazan ay›nda, Direkleraras›’ndaki Letafet Apartman›’n›n zemin kat›nda merdiven alt›na yap›lan
bir bölmeye konularak halk›n ziyaretine sunulur.
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Ahmet Samim’in isyan›!
Bununla beraber kutsal geyi¤in durumuna üzülenler, kafese koymakla hürriyetinin engellendi¤ini düﬂünen Servet-i Fünun tabiatl› liberaller de yok de¤ildir. ‹lerde, 9-10 Haziran 1910 tarihinde ‹ttihatç›lar taraf›ndan öldürülecek olan muhalif gazeteci Ahmet Samim bunlardan biridir. Ahmet Samim, 28 Ekim 1908 tarihli Demet dergisinin
5. say›s›nda “Gazâl-› Hürriyet” baﬂl›¤›yla yay›nlanan yaz›s›nda kutsal
geyi¤i ziyaret ettikten sonraki izlenimlerini kaleme al›r. Ahmet Samim, “Muhterem Niyazi Bey’e” hitaben kaleme ald›¤› yaz›s›nda Ramazan ay›nda panay›ra dönen Direkleraras›’nda dünyan›n çeﬂitli yerlerinden getirilen hayvanlar›n yan›nda hürriyet geyi¤inin s›radan egzotik bir hayvan gibi teﬂhir edilmesine karﬂ› ç›kar. Zaten o kutsal hayvan hakk›nda halk›n kulland›¤› “geyik” kelimesi yerine edebî dilde
kullan›lan ve “sevgili” manas›n› da içine alan “gazâl” kelimesini kullan›r. Meseleye erken dönemde hayvan haklar› aç›s›ndan yaklaﬂan
Ahmet Samim, asl›nda bütün hayvanlar›n insanlar taraf›ndan “hileli, hud’al› tuzaklarla i¤fal edilip” hürriyetlerinin gasp edilmesine karﬂ›d›r. Üstelik bu hayvanlar›n para karﬂ›l›¤›nda teﬂhir edilmesi insanl›¤›n yüz karas› bir davran›ﬂ tarz›d›r. Yazar böyle seyirlerden hoﬂlanmad›¤› hâlde s›rf bir ﬂükran borcunu ödemek için hürriyet geyi¤ini ziyarete gitmiﬂtir. Ahmet Samim, ülkeyi hürriyete kavuﬂturan kahraman
geyi¤i görünce kendisini “mücahit bir gazi” karﬂ›s›nda duruyormuﬂ gibi hisseder. Tahmin edilece¤i üzere oldukça heyecanlanm›ﬂt›r. Bununla beraber geyi¤in kendi hâlinden memnun olmad›¤›n›n fark›ndad›r.
“Zavall› gazi hayvan” bir merdiven alt›na yap›lm›ﬂ iki arﬂ›nl›k kafeste
k›rg›n ve yorgun bir ﬂekilde “Acaba beni buraya neden kapatt›lar?”
sorusunun cevab›n› düﬂünmektedir. Oysa onun hayalinde yüksek da¤lar, say›s›z a¤açlarla dolu ormanlar vard›r. Kendisini kirli ve murdar
bir kafese kapatan, hürriyetini elinden alan insanlara karﬂ› k›rg›n bir
ﬂekilde gözyaﬂ› dökmekte, bir anlamda yaﬂad›¤› çeliﬂkiye isyan etmektedir. Koskoca bir ülkeyi ve milleti hürriyete kavuﬂtururken, kendisi
hürriyetinden olmuﬂtur. Bu noktay› yaz›s›nda özellikle vurgulayan
Ahmet Samim, her ne sebeple olursa olsun bu hürriyet gazisinin bir
kafes içinde oradan oraya götürülüp “birkaç kuruﬂ u¤runa” sergilenmesine isyan eder. Yaz›s›n›n sonunda geyi¤in sahibi Niyazi Bey’e ses-
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lenen yazar, milletin gönlüne taht kurmuﬂ hürriyet kahraman›ndan
geyi¤i serbest b›rakmas›n› ister. Çünkü kendi vatan›nda hürriyeti yaﬂamak onun da hakk›d›r. Ayr›ca dünya üzerinde kendilerini hürriyete
kavuﬂturacak, özgürlük yolunda rehberlik edecek bir geyik bekleyen
çok say›da millet vard›r. Hürriyet geyi¤ini bu misyondan al›koymaya
kimsenin hakk› yoktur.
‹ttihat ve Terakki’nin kutsal hürriyet geyi¤inin ak›beti ne olmuﬂtur? Ne yaz›k ki bunu kimse bilmiyor. Müzmin muhalif Refik Halit Karay’a göre kim bilir belki de Beyo¤lu’nun ünlü lokantalar›ndan Tokatl›yan’›n lüks sofralar›na meze olmuﬂtur. T›pk› Meﬂrutiyet sonras›ndaki
Osmanl› gibi…
***
Gazâl-i Hürriyet
Muhterem Niyazi Bey’e
Dün gece Direkleraras›’ndan geçerken burada Ramazan akﬂamlar› kurulan panay›r›n o ebhâr-› muhiteden bilmem hangisinde avlanm›ﬂ
yar› insan yar› canavar garîbeleri, Hind sahralar›nda tutulmuﬂ naturel
ve tabiî engerekleri, y›lanlar›, Nil sular›nda sayd olunmuﬂ sa¤ ve canl›
timsahlar›, ayg›rlar› s›ras›nda teﬂhir edilmekte oldu¤u taraf taraf ilân
edilen gazâl-› hürriyeti, o zavall› esir-i hürriyeti ziyarete gittim.
Bu bende adeta bir zaaf, bir hastal›kt›r. Çocuklu¤umdan beri ne
zaman böyle esir bir hayvana mahbes demir parmakl›k karﬂ›s›nda bulunsam kalbimin daima derin bir eza ile burkuldu¤unu duyar, o biçarenin kim bilir nas›l hileli, hud’al› tuzaklarla bu dâm-› i¤fâle düﬂürüldü¤ünü tahayyül eder ve hasis birkaç para tama›yla onlar›n gasb u feda
edilen hürriyetlerine ac›r, muazzeb olurum. Bunun için böyle temaﬂalardan her vakit müteneffir bir tehâﬂî ile çekinir, gitmez idim. ﬁimdi de
gazâl-i hürriyeti ziyaret etmek ve ona hepimizin borçlu oldu¤umuz
deyn-i ﬂükrân› kendi hisseme ben de nâçizane tediye etmiﬂ olmak arzusuyla caddeden sap›p o tarafa do¤ru yürüme¤e baﬂlad›¤›m zaman ilk
düﬂündü¤üm yine bu oldu. Belki burada da o biçare, mazlum ve esir
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hayvanlardan birini gösterecekler ve ben beyhude müteellim olacakt›m. En iyisi kap›daki duhûliyeyi verip onu hiç görmeden buradan çekilip gitmek idi. Fakat sonradan hat›r›ma geldi ki gazâl-i hürriyeti bu
esir ve zelîl hayvanlar derekesine indirip onlarla mukayese etmek, onlarla bir tutmak ve onlar›n sergüzeﬂt-i felâketinden buna da bir hisse-i
hüzn ve müsibet ay›rmak hiç do¤ru olamaz. Ve böyle düﬂünmek de bir
hatad›r, belki günaht›r. Çünkü siz Manast›r ﬂahikalar›nda do¤an fecr-i
hürriyetin ilk ve muhteriz ziyalar›n› hemen kanl› bir gurub içinde bo¤up söndürmek isteyen bir nemrud istibdad› süngülerinizin kahr u satvetiyle karﬂ›lamak için Balkanlar›n yalç›n sarplar›n› aﬂarken o güzergâh›n›z olan orman›n esrarengiz kuytuluklar›ndan birden karﬂ›n›za ç›km›ﬂ ve sizden, sizin heybet ve dehﬂetinizden hiç telâﬂ etmeyerek, çekinmeyerek, bilâkis hareketinizdeki maksad-› ulvîyi anlam›ﬂ gibi munis ve mutmain gözlerle sizi de temin ederek bu mücahit f›rkas›n›n
önünde bir rehber-i necât ve ümid gibi koﬂmuﬂ, s›çram›ﬂ ve ta Manast›r sokaklar›na kadar sizinle beraber yürümüﬂ gelmiﬂ idi. Binaenaleyh
bu geyik öyle taze, muattar ot kokular›yla bir a¤›la celp edilerek orada
kapat›lm›ﬂ olamazd›. Bu gazâl-› hürriyet âdeta bir mücahit, bir kahraman idi. Duhûliyemi verip içeri girerken ﬂanl› bir gazi huzurunda hissedilir bir huﬂu-› kalb ile titriyordum.
Buras› büyük bir apartman›n alt kat›nda hemen kap›n›n yan›nda
bir merdiven alt› idi. Sa¤ taraftaki duvar ile soldan ç›kan bir merdiven aras›na tel -demir de¤il, teldi çok ﬂükür- tel bir kafes gerilmiﬂ ve
o zavall› gazi, zavall› gazâl-i hürriyet, iki arﬂ›nl›k dar kafesinin içinde
yorgun, belki münfail, kim bilir belki de tesadüfün bu istihzas›ndan
mahçup, ta geriye çekilmiﬂ, ma¤mum, boynu bükük, hazin bir nazarla
beni karﬂ›lad›. Benden baﬂka hiçbir seyirci yoktu. Kap›n›n üstündeki
havagaz› buray› bulan›k yeﬂil bir ziya ile tenvir ediyordu. Ben onu korkutmak endiﬂesiyle bir ad›m bile ilerleyemeyerek kap›n›n önünde durup temaﬂaya baﬂlad›m. O da hiç k›m›ldanmad› bile… Bir müddet ben
ona beﬂûﬂ ve mütehayyir, o da bana mu¤ber ve mütehâﬂî, yaln›z birbirimize bak›ﬂt›k. O böyle garip ve dalg›n bana bakarken bu hiç al›ﬂmad›¤› havagaz› ziyas›n›n bu sunî ve kör ayd›nl›¤›n onun hep güneﬂler,
mehtaplarla perverde gözlerini rahats›z ederek ara s›ra buland›rd›¤›n›
fark ediyordum. Bu bulanmalarla o siyah ve mazlûm gözlerden akan
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bir iki katre ﬂüphe ettim ki hakiki birer girye-i teessür ve tazallüm olmas›n? Bu gözler, bu hep dereler, meﬂcereler, ﬂafaklar, tulûlarla meﬂhun olan bu saf ve munis geyik gözleri belki buran›n gündüz zulmetinden, gece de bu kirli ayd›nl›¤›yla ﬂaﬂk›n seyircilerinden baﬂka bir ﬂey
görememek mahrumiyetinin âlâm›n› takrir ediyor, belki gasb edilen
hürriyetine a¤l›yor idi. Birer âh-› tahassür gibi gö¤sünü kabartan derin teneffüslerle soludukça buran›n mesmum ve müteaffin havas›ndan
istikrah eder gibi bir iﬂmizaz ile asabî baﬂ›n› sall›yor, silkiniyordu. Ben
evvelâ öyle zannetmiﬂ, onda öyle harikulade bir hassasiyet, bir hassasiyet-i insaniye farz etmiﬂ idim ki ﬂimdi onun bana karﬂ› bu infial ve
lâkaydîsinden müteezzî oluyordum. Öyle zannediyordum ki o beni görünce o hassasiyet-i insâniyesiyle, harikulâdesiyle derhâl beni anlayacak, tan›yacak ve hemen bana do¤ru ilerleyerek eski bir aﬂinâ-y› ruh
gibi gözlerinde bir ﬂule-i meserret parlayarak beni selâmlayacak, istikbal edecek, gülecek ve ben tel kafesin dar gözleri aras›ndan parmaklar›m› s›¤d›rarak onun ipek tüylü aln›n› okﬂarken o da beni koklayacak… Ben de onun kula¤›na e¤ilip “Sahibine benden bir selâm-› hürmet” diye f›s›ldayaca¤›m.
Hâlbuki ol zavall› gazal-› hürriyet, o kadar dalg›n görünüyordu ki
bir dakika sonra orada benim mevcudiyetimi unuttu bile… Gözlerini
yerlere dikerek kendi rüyas›na, rüyâ-y› hürriyetine dald›. Belki bu sonbahar gecesi d›ﬂar›daki güzel mehtap ile bu mebzul ya¤murlardan sonra, ormanlar›n, vadilerin ne rayihadar, ne güzel olaca¤›n› düﬂünüyordu. ﬁimdi bu sakin hazan gecesinde derelerin coﬂkun bir velvele-i feﬂâ-feﬂiyle etrafa akseden enîn musikisini dinlerken ta uzaktan, karﬂ› tepelerden iﬂitilen bir ölüme, bir kurt ulumas›, bir çakal avavesi onu kim
bilir ne tatl› bir raﬂe-i hirâs ile titretecekti? Ya sabahlar… Bu gâh berrak gâh dumanl› teﬂrin sabahlar›… Çay›rlar, meralar ne kadar yeﬂil,
onun sadâ-y› pây› ile ürküp f›rlayan çulluklar etrafta uçuﬂurken küçük
bir derenin kenar›nda ﬂebnemlerle ›slanm›ﬂ, incecik, körpecik taze otlar, fidanlar kim bilir ne tatl› olurdu? Böyle dalg›n düﬂündü, sonra kendi kendine bir karar alm›ﬂ gibi kafesin içinde gezinmeye baﬂlad›. Döndü, bu dar kafesi belki otuz, belki elli kere döndü dolaﬂt›. Duvarlar›,
tahtalar›, telleri koklad›. Sa¤a sola, tavanlara, merdivenlere her tarafa,
melûl bak›nd›. Sonra gelip nevmîd kafesin önünde durdu. ﬁimdi göz-
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leri tekrar bana iliﬂmiﬂ idi. Fakat bu defa bak›ﬂ›nda baﬂka bir mana, bir
manâ-y› serzeniﬂ, bir manâ-y› ﬂikâyet vard›. “Buras› aç›lmayacak m›?”
gibi bir nigâh-› istirhâm ile bak›yordu. Ben orada kap›ya dayanm›ﬂ, bir
heykel gibi câmid ve bî-hareket k›m›ldayamad›m, bir ad›m atamad›m.
O yine döndü. Zavall› baﬂ›yla duvarlara, merdivenlere, tahtalara, kafesin tellerine çarp›yor, vuruyordu. Belki beﬂ dakika böyle çarp›nd› dö¤ündü. Sonra tekrar kafesin önüne geldi. Fakat ﬂimdi burnunun deliklerinden s›zan ince bir kan izi yavaﬂ yavaﬂ a¤z›na do¤ru iniyordu. Deminki ifade-i tazallüme mukabil gözlerinde ﬂimdi korkunç bir manâ-y›
tehdid, bir manâ-y› yeis vard›. Ah, bilirim bu manâ-y› yeisi pek iyi bilirim, pek iyi anlar›m. Benimle beraber bunu siz de bilirsiniz, hepimiz
biliriz. Bu manâ-y› yeis, ancak esir olanlar›n enzâr-› teellümünde okunur ve bunu daha üç ay evvel hepimiz birbirimizin simâ-y› yeis ve kahr›nda görür, okurduk. Fakat ben onun, o zavall› menfî-i hürriyetin gözlerinde oradan pür-teessür ayr›l›rken daha bir ﬂey fark ettim ki bu da,
sizi temin ederim, insanlar›n zulüm ve küfran›na karﬂ› derin bir manay› nefret ve istihkar idi.
‹ﬂte sevgili vatandaﬂ, bu on dakikal›k facian›n vicdan›mda uyand›rd›¤› âlâm ve teessürat› gayet halis ve samimi size takrir ettim. Bunlar hakikat ve samimiyetiyle sizin de o pak ve ulvî olan kalbinizde bir
mevki-i tahassüs ve teessür bulursa, rica ederim, bu hayvan›n sergüzeﬂtinde öyle ac› bir istihzâ-y› tâli’ var ki istirdâd-› hürriyete giden bir f›rka-i mücâhedeyi teﬂyi ederken, sonra kendi en hâr bir esarete mahkûm, -velev bir maksad-› hayra matuf olsun- biçare bir maymun gibi
sefil, beﬂ on para mukabilinde ﬂurada burada teﬂhir ve tezlil ediliyor,
memleketten memlekete, sokaktan soka¤a sürükleniyor, sürülüyor. Zavall› geyik ﬂimdi de öyle bir mahalde teﬂhir olunuyorsun ki bu seni oraya sevk edenler için affolunmaz bir kadr-nâ-ﬂinasl›kt›r. Sen mahsul-i
irtikâb ve irtiﬂâ olan bir haramhanede mahkûm olamazs›n!
Mana-y› hürriyeti sizin gibi bütün ulviyet ve hakikatiyle idrak ve
onu ruhuyla, kan›yla müdafaa eden bir vicdan-› pâk eminim ki bu istirham› kabul eder. Mukaddes olan her ﬂey nam›na, Allah aﬂk›na, insaniyet aﬂk›na, hürriyet aﬂk›na bu hayvan›n da hürriyetini iade ediniz.
B›rak›n›z o yine da¤lar›nda, ormanlar›nda avare yaﬂas›n. Hem kim bi-
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lir, belki de ifâ edece¤i vazifeler daha itmam olmam›ﬂ. Belki o tepelerde teﬂyi ve teﬂci etmek için daha sizin gibi kahramanlar, mücahitler
bekleyecek. 2 Teﬂrinievvel 1324-15 Ekim 1908
(Demet, nr. 5, 28 Ekim 1908)

Niyazi Bey, meﬂhur geyi¤i ve arkadaﬂlar›yla

Geyik Muhabbeti
Esra Keskink›l›ç*

Deyimler; halk aras›nda yaﬂanan olaylar, kültürel iletiﬂim içinde
bulunulan ülkelere has durumlar, çeviri etkinlikleri gibi çeﬂitli kaynaklar vas›tas›yla yarat›l›p dile yerleﬂebilir. Bazen de kiﬂilerle alâkal› an› ve
hikâyeler, tarihten al›nm›ﬂ hadiseler deyimlerin ortaya ç›k›ﬂ nedeni
olabilir. Bir dilde bulunan tüm deyimlerin oluﬂum maceralar›n› saptamak olanaks›zd›r. Ancak eski kaynaklar› tarayarak bir k›sm›n›n ç›k›ﬂ
noktalar›n› tespit etmek mümkün olabilmektedir.
Türkçe sözlüklerde son dönemlerde karﬂ›m›za ç›kan ilginç tabirlerden biri de “geyik muhabbeti”dir. Argo olarak kabul edilen bu deyim mukabilinde “Saçma sapan, gevezelik düzeyinde söyleﬂme, uzun
uzad›ya gevezelik ederek zaman öldürme.”,1 “Gevezelik, uzun uzad›ya
yarars›z konuﬂma, laf olsun torba dolsun diye söylenenler”,2 “Boﬂ konuﬂma”,3 “Amaçs›z sohbet”4 ﬂeklinde aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. Söz ko*
1

2
3

4

Yrd. Doç. Dr. Esra Keskink›l›ç, Mimar Sinan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü , ‹stanbul.
Ali Püsküllüo¤lu, Arkadaﬂ Türkçe Sözlük, Ankara 2000, s. 395; Türkçenin Argo Sözlü¤ü, ‹stanbul 1996, s. 67.
M. Ertu¤rul Saraçbaﬂ›, Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlü¤ü, C. I, ‹stanbul 2010, s. 493.
Türkçe Sözlük, hzl. ‹smail Parlat›r - Nevzat Gözayd›n - Hamza Zülfikâr - Belgin Tezcan Aksu - Seyfullah Türkmen - Yaﬂar Y›lmaz, C. I, Ankara 1998, s. 848.
Sevan Niﬂanyan, Sözlerin Soya¤ac› Ça¤daﬂ Türkçenin Etimoloji Sözlü¤ü, ‹stanbul
2007.
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nusu tabirin ç›k›ﬂ noktas› araﬂt›r›ld›¤›nda üç farkl› iddia ile karﬂ›laﬂ›l›r
ki ilki Resneli Niyazi Bey’le ilgilidir:
1873’te Manast›r’›n Rense kasabas›nda do¤an Kola¤as› Niyazi
Bey, gerek 1897 Osmanl›-Yunan Savaﬂ›’nda gerekse Balkanlarda ayaklanan S›rp ve Bulgar çetelerine karﬂ› verdi¤i mücadelelerle tan›nm›ﬂ;
“Kahraman-› Hürriyet” nam›yla an›lm›ﬂt›r.
‹ttihat ve Terakki’nin önemli isimleri aras›nda yer alarak Meﬂrutiyet’in tekrar ilân› için çabalayan, hatta II. Abdülhamid’in istibdat
yönetimine dayanamay›p iki yüz fedaisiyle birlikte Selânik’ten da¤a ç›kan Resneli, oradan padiﬂaha yazd›¤› sert mektuplarla ününe ün katm›ﬂt›r. Kurmay Binbaﬂ› Enver Bey de kendisine kat›l›nca padiﬂah›n
üzerindeki bask› iyice artm›ﬂ; iﬂgal ettikleri kasaba ve ﬂehirlerde devlet
görevlilerini tutuklay›p halka teﬂhir etme, çektikleri telgraflarla Y›ld›z
Saray›’n› psikolojik bombard›mana tutma gibi faaliyetleri neticesinde
emellerine kavuﬂmuﬂlard›r. 24 Temmuz 1908’de II. Meﬂrutiyet ilân
edilmiﬂtir. Fakat 6 Nisan 1909 günü muhalif gazeteci Hasan Fehmi
Bey’in bir ‹ttihat ve Terakki fedaisi taraf›ndan öldürülmesi ‹stanbul’da
büyük bir protesto gösterisine sebep olmuﬂ; 13 Nisan’da baz› askerî birliklerin ve medrese ö¤rencilerinin kat›ld›¤› büyük bir isyan baﬂlat›lm›ﬂt›r. “31 Mart Vakas›” diye bilinen bu ihtilâli bast›rmak için Selânik’te
bir ordu haz›rlanarak ‹stanbul’a gönderilir ki Niyazi Bey ve arkadaﬂlar› yine en ön saflarda koﬂanlar aras›ndad›r.
Art›k ﬂapkas›n›n üzerinde “Vatan Fedaisi” yazan Resneli’yi di¤erlerinden ay›ran çok ilginç bir husus daha vard›r ki görenleri hayrete
düﬂürmektedir. Yan›nda, özgürce dolaﬂan, gözünün önünden ay›rmad›¤› bir geyikle birlikte gezmektedir. K›sa sürede “Rehber-i Hürriyet”
sembolü hâline gelen bu geyi¤in hikâyesini bizzat kaleme ald›¤› hat›rat›nda ﬂöyle anlat›r:
“8-9 Temmuz. …Saat on birde Katrani’ye ç›kt›k. Bir an evvel Manast›r’a dâhil olmak arzusu yorgunlu¤a galebe etti¤inden süratle ilerliyorduk. Esna-y› rahda çeteye iltihak etmek üzere o gün Manast›r’dan
birkaç gün evvel firar eden alt› jandarma, birkaç baﬂ›bozuk yanlar›nda
bir geyik oldu¤u hâlde bize takarrüb ettiler. Çeteye kabulleri z›mn›nda
cemiyet taraf›ndan tevdi olunan emirnameyi irae ettiler. Bütün enzar
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iki yaﬂ›n› ikmal etmemiﬂ bu geyi¤e in’itaf etti. Kimi karaca kimi geyik
oldu¤unu iddia ediyorlard›. Jandarmalardan biri def’-i merak ve hall-i
müﬂkil etti. Bunun henüz iki yaﬂ›n› ikmal etmemiﬂ diﬂi bir geyik oldu¤u ve Prester s›rtlar›nda önlerine ç›kan bu halûk hayvan›n iltifat ve
nevaziﬂlere aldanarak kendilerini kolayl›kla takip etti¤ini hikâye etti.
Herkes bu hayvan› okﬂad›, takdis etti. Evza’-› dilpesendesiyle gönüllerimizi teshir eden bu sevimli mahlûku gönderen Cenab-› Hakk’a teﬂekkür ettik. Cümlemiz bunun vücudunu bir alâmet-i hayr addettik,
âdeta bir müjde-i asmanî, bir beﬂaret-i manevî oldu¤unu iddia ettik.
Daima ileride giden, daima askerin önünde s›çrayan geyik âdeta k›lavuzluk vazifesini ifa ediyor, bir sevk-i manevi ile hedef-i maksuda do¤ru se¤irtiyordu.”5
Bu konuda Müﬂir Osman Paﬂa ile aras›nda geçen diyalog da ilginçtir. Yata¤›na kadar onlar› takip eden geyi¤e bir mana veremeyen
paﬂa durumu sual etti¤inde ald›¤› cevap “Paﬂa Hazretleri! R›za-y› Barî’ye harfiyen tevafuk eden maksad-› ulvî-i cemiyete hizmeti hayvanlar bile ﬂeref biliyor. ‹ﬂte görülüyor ki hayvanat-› vahﬂiyeden olan ﬂu
geyik âdeta bize rehberlik ediyor. Bu bir sevk-i tabiidir. Hiçbir teﬂvik
ve tazyike tâbi olmayarak devlethane-i asfanelerine kadar bize rehberlik etti. … Bir türlü yan›m›zdan ayr›lm›yor”6 ﬂeklindedir.
Da¤dan Manast›r’a inerken Resneli ve arkadaﬂlar›n›n aras›na kat›lan, sevimli hâl ve tav›rlar›yla gönülleri fetheden, sevgi gösterilerine
aldanarak kafilenin peﬂine tak›lan bu hayvan herkes taraf›ndan “hay›rl› bir iﬂaret”, “ilâhi bir müjde”, “ruhani bir sevk” ve “yol gösteren bir
k›lavuz” olarak nitelendirilir. Gün geçtikçe geyi¤in ﬂöhreti artarken
Resneli’nin ad› da “Geyikli Niyazi”ye ç›kar. ‹lgi bu kadar büyük olunca bu hayvan ‹stanbul’da halk›n temaﬂas›na arz edilir. Bu teﬂhirin sebebi de o dönemde ‹stanbul’da meydana gelen yang›nda zarar görenler
ve Niyazi Bey’in Resne’de yapt›raca¤› okul için yard›m toplamak diye
aç›klan›r.
5

6

Kola¤as› Resneli Ahmed Niyazi, Hat›rat-› Niyazi Yahud Tarihçe-i ‹nk›lâb-› Kebir-i Osmanîden Bir Sahife, Dersaadet 1326, s. 196.
Kola¤as› Resneli Ahmed Niyazi, age., s. 229.
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Hürriyet geyi¤i 4 Ekim 1908’de, Ramazan ay›nda, Direkleraras›’ndaki Letafet Apartman›’n›n zemin kat›nda merdiven alt›na yap›lan
“iki arﬂ›nl›k” bir bölmeye konularak ziyarete sunulmuﬂtur. Onu görmek
için Sultan Abdülhamid’in kardeﬂi Veliaht Mehmed Reﬂad bile üç o¤luyla birlikte yollara düﬂmüﬂtür.
Hadise, dönemin gazetelerine kadar yans›r; Refik Halit Karay,
Ahmet Rasim ve Faz›l Ahmet Aykaç gibi yazarlar geyi¤e marﬂ bestelendi¤ini, bu marﬂ›n Meclis-i Mebusan’da tart›ﬂma konusu oldu¤unu
kaydederler. Baz› muhalifler ise söz konusu durumu çok ac›mas›zca bulur; hatta Ahmed Samim “Muhterem Niyazi Bey’e” ithaf›yla bir makale kaleme alarak bu hayvan›n “hileli, hud’al› tuzaklarla bu dâm-› i¤fale düﬂürülerek” özgürlü¤ünün gasp edilmesini, “biçare bir maymun gibi sefil, beﬂ on para mukabilinde ﬂurada burada teﬂhir ve tezlil edilmesini” sert bir dille eleﬂtirir. Bu “affolunmaz bir kadr-nâ-ﬂinasl›kt›r.”7
Resneli’nin da¤dan bir geyikle inip Manast›r’da zaferini kutlayanlar› yan› baﬂ›nda sevimli refakatçisiyle kabul etmesinden baﬂlayan bu
hikâye k›sa sürede dillere düﬂmüﬂ; dallan›p budaklanarak önemli siyasi olaylar› dahi bertaraf edip baﬂköﬂeye oturmuﬂtur. ﬁöhretiyle 31 Mart
Vakas›’n› bile gölgede b›rakan “‹ttihat ve Terakki’nin kutsal geyi¤i” bir
gün gelmiﬂ unutulmuﬂ; ad›n› kimse anmaz olmuﬂtur. Gündemi uzun süre meﬂgul eden bu hayvan›n ak›beti dahi meçhuldür. Refik Halit Karay onun Beyo¤lu’nun ünlü lokantalar›ndan Tokatl›yan’›n lüks sofralar›na meze olma ihtimalinden bahseder.
Babas› Niyazi Bey’i henüz anne karn›nda yedi ayl›k iken kaybeden Saim Bey’in o¤lu, yani Resneli’nin torunu Ahmet Resnelio¤lu dedesinin yaﬂad›klar›ndan yola ç›karak bu hadisenin Türkçeye yeni bir
deyim kazand›rd›¤›n› iddia eder: Geyik muhabbeti!8

7

8

Ahmed Samim, “Gazal-i Hürriyet”, Demet, Teﬂrinievvel 1324-15 Ekim 1908, nr. 5,
28.
Gülden Ayd›n, “Bir Geyik Hikâyesi” Hürriyet Pazar, 2 Haziran 2001.
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Resneli Niyazi Bey, çetesi ve geyi¤i

Jeofizik Mühendisi Jale Kuﬂhan’a göreyse bu tabirin ç›k›ﬂ noktas›
“Geyikli Niyazi” de¤il; Alman as›ll› Rus askeri olan Hieronymus Karl
Friedrich von Münchhausen’in yazd›¤› bir hikâyedir:
11 May›s 1720 ve 22 ﬁubat 1797 tarihleri aras›nda yaﬂam›ﬂ olan
bu asilzade Borenwerder’de do¤muﬂ; gençli¤inde Brunswick Prensi
Anton Ulrich’in hizmetine girmiﬂ; ard›ndan da Rus ordusuna kat›lm›ﬂt›r. Otuz yaﬂ›na kadar burada görev yapm›ﬂ; iki defa da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na karﬂ› yap›lan savaﬂlara iﬂtirak etmiﬂtir (1740-1741).
Emekli olup da ülkesine geri döndü¤ünde Hanover’de bir çiftli¤e
yerleﬂmiﬂtir ki burada düzenledi¤i toplant›lar, dostlar›na anlatt›¤› inan›lmaz savaﬂ ve av öyküleriyle ün salmaya baﬂlam›ﬂt›r. Zamanla efsanevî bir kiﬂili¤e dönüﬂmüﬂ ve “Lügenbaron (Palavrac› Baron)” nam›n› alm›ﬂt›r. Yaﬂad›¤› maceralar› son derece esprili ve abart›l› bir ﬂekilde dile getirmesi oldukça merak uyand›rm›ﬂt›r. Aya yolculuk yapmas›, düﬂman siperlerini gözetlemek için bir top güllesine binerek uçmas›, düﬂtü¤ü batakl›ktan kendini saçlar›ndan çekerek at›yla birlikte kurtulmas› gibi hikâyelerine dinleyiciler kay›ts›z kalamam›ﬂt›r. Ayn› zamanda,
yazd›klar›n› halk masallar›n›n as›rlara dayanan zenginli¤iyle beslemeyi de ihmal etmemiﬂtir.
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1781-1783 y›llar› aras›nda ilk hikâyelerini yay›nlam›ﬂ; bunlar
1785’te, Londra’da, Rudolf Erich Raspe taraf›ndan Baron Munchausen’s Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia (The
Surprising Adventures of Baron Munchausen) ad›yla ‹ngilizce bas›lm›ﬂ;
böylece eserleri daha geniﬂ kitlelerle buluﬂmuﬂtur. XIX. yüzy›lda hikâyeleri pek çok dile çevrilmiﬂtir.
Ad› geçen eserinin “Reflections on Saint Hubert’s stag” adl› bölümünde destans› kahramanl›k öykülerinden birini daha anlat›r:

Baron Munchausen ve “geyik muhabbeti”
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Baron, bir gün ormanda avlanmaya gider ve karﬂ›s›na erkek bir
geyik ç›kar. Cephanesi bitti¤i için onu avlayamaz ve av›n›n alayl› bak›ﬂlar›na hedef olur. Çok sinirlenir ve yedi¤i kirazlardan birinin çekirde¤ini mermi gibi tüfe¤in içine yerleﬂtirerek geyi¤i tam aln›n›n ortas›ndan vurur. Geyik ilkin biraz tökezlese de kaçmay› baﬂar›r. Bir y›l
sonra yine ayn› yerde avlan›rken bir geyik görür. Bakar bakmaz onu tan›r; çünkü aln›n›n ortas›nda kocaman bir kiraz a¤ac› vard›r. Bu sefer
geyi¤i vurur ve kirazlar›n› afiyetle yer; bunlar hayat›nda tatt›¤› en tatl› kirazlard›r.9
Bu hikâyeden sonra asl› astar› olmayan anlat›lara “geyik muhabbeti” denilmiﬂtir.
Hatta t›p tarihinde “Münchausen Sendromu” diye bilinen psikolojik rahats›zl›k da ad›n› “Palavrac› Baron”dan esinlenerek alm›ﬂt›r ki
bu kiﬂiler hastal›k hastas› olup herkesi buna inand›rabilirler.
Baﬂka bir görüﬂe göre de “geyik muhabbeti” tabiri kahvehane kültüründen kalan bir mirast›r ve burada yap›lan koyu sohbetler sonucu
dilimize yerleﬂmiﬂtir.
Yerleﬂik düzenin iletiﬂim normlar›ndan olan kahvehaneler farkl›
siyasal, sosyal gruplara ve mesleklere göre ﬂekillenerek âﬂ›k, esnaf, semai, tiryaki, tulumbac›, yeniçeri kahvehaneleri gibi adlarla an›lm›ﬂlard›r. En olayl› kahvehanelerden biri genellikle avc›lar›n gitti¤i, duvarlar›nda av ve avc›l›kla ilgili süslemeler yer alan avc› kahvehaneleridir.10 Bunlar aras›nda Eyüp’te bulunan “Avc›lar Kahvesi”, nam› di¤er
“Kanl› Kahve” diye bilineni çok meﬂhurdur.11
Avc›lar aras›nda geçen mübala¤al› konuﬂmalar, birbiriyle yar›ﬂt›r›lan abart›l› hikâyeler bazen kanl› kavgalara sebep olmuﬂtur. Avlanmaya gidip de eli boﬂ dönenlerin uydurduklar› hoﬂ, ama boﬂ mu9

10

11

Rudolf Erich Raspe, The Surprising Adventures of Baron Munchausen, Chapter IV,
London, 1895, p. 21.
Savaﬂ Ça¤layan, Enformasyon Toplumu: ‹nternet Kafelerin ve Kahvehanelerin Karﬂ›laﬂt›r›lmal› Araﬂt›rmas›, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
‹zmir 2001, s. 33.
Salah Birsel, Kahveler Kitab›, Ankara 1983, s. 48.
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habbetler bir süre sonra di¤erlerini rahats›z etmiﬂ; hatta bu kuyruklu yalanlar yüzünden ç›kan tart›ﬂmalar bazen ölümle sonuçlanm›ﬂt›r.
Hâl böyle olunca kahvehanelerde “geyik muhabbeti” men edilmiﬂtir.
Farkl› bir rivayete göre de geyik mevsiminde ava ç›k›p da bir tekini bile yakalayamayan bir avc› eli boﬂ dönünce arkadaﬂlar›na mahcup düﬂmemek için devasa boynuzlar› olan bir geyik avlad›¤›n› iddia
eder. Fakat bu geyi¤i kimseye gösteremeyince etraf›ndakiler taraf›ndan
alaya al›n›r. O günden sonra her av dönüﬂü kahkahalar›n eﬂlik etti¤i
bir “geyik muhabbeti” yap›lmas› gelenek hâline gelir.
Bu anlat›lar›n Türkçe sözlüklere ne kadar tesir etti¤ini, bu deyimin Türkçenin söz varl›¤›na ne zaman dâhil oldu¤unu belirlemek için
öncelikle “geyik” maddesini etrafl›ca gözden geçirmek gerekir:
XIII. yüzy›ldan XIX. yüzy›la kadar Türkiye Türkçesiyle yaz›lm›ﬂ
eserlerde geçen kelimeleri tan›klar›yla birlikte veren Tarama Sözlü¤ü’nde “geyik” karﬂ›l›¤›nda tek bir aç›klama mevcuttur: “Y›rt›c› olmayan dört ayakl› hayvan.”12
XI. yüzy›lda kaleme al›nan ve Türkçenin en eski sözlü¤ü olan Divânü Lügâti’t-Türk’te “geyik” ﬂöyle anlat›lm›ﬂt›r:
“Kök-anlam› olarak herhangi bir ﬂeyin vahﬂisi demektir. Ancak
kullan›mda özellikle geyik ailesine mensup hayvanlar› ya da eti yenebilir hayvanlar› ima eden bir anlamla s›n›rlanm›ﬂt›r. Keyik kiﬂi: Vahﬂi
(ilkel) adam (nesnâs). Keyik sögüd: Yaban sö¤üdü.”13
VIII. asra ait Orhun Yaz›tlar›’nda ise “Geyik yiyerek tavﬂan yiyerek
oturuyorduk”14 ﬂeklinde geçen kelime aslî manas›n› muhafaza ederek
XIX. yüzy›la kadar gelmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Kamus-› Türkî’de “Ekseriya ormanl›k da¤larda yaﬂayan ve ecnâs-›
kesîresi olup ekserisinin büyük ve dall› budakl› boynuzlar› bulunan bü-

12
13
14

Tarama Sözlü¤ü, C. III, Ankara 1967, s. 1678.
Kaﬂgarl› Mahmud, Divânü Lügâti’t-Türk, ‹stanbul 2005, s. 312.
Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, ‹stanbul 1999, s. 67.
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Tarama Sözlü¤ü’nde “geyik” maddesi

yük ve güzel hayvan, zaby, ahu. Ala geyik: S›¤›n”15, Resimli Kamus-› Osmanî’de “Zatü’s-sedâyân›n mücterre fermesinden maruf bir hayvand›r.
Cildi ve boynuzlar› makbuldür. Eti ekl olur. Geyik boynuzu tababette

15

ﬁemseddin Sami, Kamus-› Türkî, Dersaadet 1317, s. 1228-1229.
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makbuldür, müsta’mildir. Bazen boynuzlar› ormanlarda a¤açlara tak›larak k›r›l›r ve telef olur. Hareketleri pek seri oldu¤undan avc›lar güçlükle elde ederler.”16, Yeni Türkçe Lügat’te “Büyük ve dall› budakl› boynuzlu güzel bir hayvan.”17 diye aç›klanan “geyik” kelimesinin anlam›nda
görüldü¤ü üzere herhangi bir de¤iﬂiklik, sapma veya geniﬂlemeye rastlanmaz.
1944’ten 1998’e kadar Türk Dil Kurumu’nca yay›nlanan Türkçe
sözlüklerde de farkl› bir durum müﬂahede edilmez.
1950’lerden sonra “geyik” birkaç sözlükte argo kullan›m›yla karﬂ›m›za ç›kar ki yeni kazand›¤› mana ﬂöyledir:
“Alfons, Asilzade, Astik, Dasnik, Esnaf”18, “Kar›s›n›n veya bir kad›n yak›n›n›n ihanetine u¤ram›ﬂ erkek.”19, “Kar›s› ya da çok yak›n›
olan bir kad›n taraf›ndan aldat›lan, ihanet edilen erkek.”20, “Slang
Pander (teres)”21
“Geyik” kelimesinin halk a¤›zlar›nda var oluﬂ biçimleri incelendi¤inde de bahsi geçen deyim hikâyelerini destekler nitelikte bir bilgi elde edilemez:
“I. Mavi çiçekli bir çeﬂit çi¤dem. (Ç›¤r› *Dinar-Af.) II. Memeli
yabanî hayvan. (Badema¤ac› –Ant.) III. Hayvanlar›n aﬂ›k kemi¤i.
(Afﬂar *Sar›z-Ky.), Geyik kiﬂi erkek adam anlam›nda kullan›l›r. (*Çivril-Dz.)”22
Güncel Türkçe sözlüklerde de kelime as›l anlam›n› korumaya devam etmiﬂtir.

16
17
18
19

20
21
22

Ali Seydi Bey, Resimli Kamus-› Osmanî, C. I, Dârü’l-hilâfetü’l-aliyye 1330, s. 766.
M. Bahaddin, Yeni Türkçe Lügat, ‹stanbul 1912, s. 62.
Ferit Devellio¤lu, Türk Argo Sözlü¤ü, ‹stanbul 1970, s.112.
Türkçe Sözlük, Ankara 1988, s. 546; Örnekleriyle Türkçe Sözlük, c. II, Ankara 1995,
s. 1000.
Ali Püsküllüö¤lu, Türkçenin Argo Sözlü¤ü, ‹stanbul 1996, s. 67.
James William Redhouse, Türkçe-‹ngilizce Sözlük, ‹stanbul 1988, s. 398.
Türkiye’de Halk A¤z›ndan Derleme Sözlü¤ü; C. VI, Ankara 1972, s. 2015.
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Yukar›da nakledilen her üç görüﬂ de zay›f temeller üzerine kurulmuﬂtur; yani Resneli Niyazi Bey ile Baron Münchausen’in veya avc›
kahvehanelerindeki sohbetlerin “geyik muhabbeti” tabirini oluﬂturdu¤u iddialar› dayanaks›zd›r. Çünkü deyimin sözlüklerdeki maceras› takip edildi¤inde manaca böyle bir mayalanma içerisinde olmad›¤› aç›kça görülür. Sanki hikâye deyimi do¤urmam›ﬂ da, “geyik muhabbeti”
deyimi bu hikâyelere uydurulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Resneli’nin serüveni üzerinde düﬂünülürse, toplumun bu geyi¤e
bak›ﬂ aç›s›yla söz konusu deyimin kafalarda oluﬂturdu¤u anlam ve yönlendirmenin birbirinden çok farkl› vadilerde seyretti¤i anlaﬂ›l›r.
Vahﬂi ve ürkek, hatta bu yüzden avlanmas› dahi çok güç olan bir
hayvan›n onun yan›nda ve insanlar›n aras›nda hoplay›p z›playarak dolaﬂmas› tabii ki ilgiye ﬂayand›r. Ancak dönem insan›n›n vakaya yaklaﬂ›m› irdelendi¤inde konuyu “boﬂ ve gereksiz sohbet” kategorisine sevk
edecek bir olguya rastlanmaz. ‹dari, siyasi ve sosyal karmaﬂa içinde bulunan halk›n tutunacak bir dal ararken böyle s›ra d›ﬂ› bir malzemeyi
yakalay›p da “lüzumsuz” bulmas› pek mümkün gözükmemektedir.
Mevzu ile ilgili farkl› anlay›ﬂ ve duyuﬂlar olmas› gayet tabiidir; insan
tabiat›n›n gere¤idir. Bir k›sm› ﬂaﬂk›nl›k ve heyecan yaﬂam›ﬂt›r. Bir k›sm› ilâhi müjde oldu¤una hükmetmiﬂ; kurtulacaklar› için ümitlenmiﬂtir. Bir k›sm› bu hayvana yap›lan muameleyi vicdans›zca bulmuﬂ eleﬂtirmiﬂtir. Bir k›sm› sadece bu olay gerçek mi diye yollara düﬂüp geyi¤i
görmeye gelmiﬂtir. Ama kimse, hiç kimse bu duruma kay›ts›z kalmam›ﬂt›r. Gazetelerde yaz› yazacak, Meclis’te tart›ﬂacak, marﬂ besteleyecek kadar bu geyi¤i de¤erli bulmuﬂlard›r.
O dönemde yo¤un bir “geyik muhabbeti” döndü¤ü do¤rudur; ancak önemsiz oldu¤u için de¤il, tam aksine kayda de¤er bulundu¤u için
yap›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar›n haf›zalar›nda bu vaka mühim bir yer iﬂgal etmiﬂtir; herkes böyle ola¤anüstü bir vakaya tan›k olman›n hazz› ve coﬂkusu içerisindendir. ‹zlenen dönem tablosu ile bu deyim aras›nda ba¤lant› kurmak imkâns›zd›r.
Münchausen’in geyik muhabbetine gelince…
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Onun, Erich Kästner’in kaleminden ç›kan ve Eberhard Binder taraf›ndan resimlenen hikâyeleri, 1981 y›l›nda, “Palavrac› Baron” ad›yla Akﬂit Göktürk taraf›ndan Türkçeye çevrilmiﬂ; Kardeﬂler Yay›nevi
arac›l›¤›yla da bas›lm›ﬂt›r.
Daha çok çocuklara hitap eden anlat›lar içeren bu kitapta yer alan
bir hikâyenin ön plana ç›karak “geyik muhabbeti” deyimini oluﬂturmas› uzak bir ihtimaldir. Ayr›ca Baron’un tüm kurgular› birbirinden ilginç
ve dikkat çekicidir; geyik hikâyesinin di¤erleri içinden sivrilmesini sa¤layacak bir hadiseye de tesadüf edilmemiﬂtir. Bu hikâye ile deyim aras›nda kurulan ba¤lant› yaln›zca bir yak›ﬂt›rmadan ibaret olmal›d›r.
“Geyik muhabbeti” kahvehane sohbetlerinden yadigâr olabilir
mi?
“Av” Türklerde tarihleri boyunca bir iktidar gösterisi ve göstergesi olmuﬂtur. Gücü sembolize eder; kudreti ve muktedirli¤i simgeler.
O¤uzlar aras›nda av hayvanlar›n›n en de¤erlisi “geyik” say›lm›ﬂt›r;
hatta erkekler sevdikleri k›z› etkilemek için ayaklar›na geyik sunmuﬂlard›r:
“K›zlar (Beyrek’in avlad›¤›) geyi¤i götürdiler, gözeller ﬂah› Ban›
Çiçek’in önine getürdiler. Bakd›, gördi ki bir sultan semüz s›¤›n geyikdür...”23
Kahvehane modas› tüm toplumu etkisi alt›na al›p avc› kahvehaneleri de aç›l›nca bu mekânlarda av ya da avc›l›kla ilgili konuﬂmalar›n
yap›lmas› kaç›n›lmaz hâle gelmiﬂtir. Ustalar ile acemiler aras›nda at›ﬂmalar›n oldu¤u; bazen bu söz düellolar›n›n kavga ve ölümlere kadar
gitti¤i malûmdur. Fakat insanlar›n onur ve gurur meselesi yap›p birbirlerini katletmekten bile çekinmedikleri bu hâllerin “geyik muhabbeti”
tabirinin ortaya ç›k›ﬂ›na zemin haz›rlad›¤› fikrini kabul etmek zordur.
Ayr›ca neden “tavﬂan muhabbeti” veya “b›ld›rc›n muhabbeti” yerine “geyik muhabbeti” tercih edilmiﬂtir; bu sorunun cevab›n› da bul23

L. Sami Akal›n, Dede Korkut Hikâyeleri’nin Folklor Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bas›lmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul 1967, s.
72.
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mak gerekir ki bu tür kahvehanelerde sadece geyik sohbeti yap›lmad›¤› ortadad›r. Çeﬂitli av hayvanlar› aras›nda en itibarl› ve makbul olan›n›n “gereksiz muhabbet” anlam›na gelen bir deyime malzeme teﬂkil
etmesi mant›k çerçevesinde de¤erlendirilemez.
Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te bu deyimin manas› ve ne zaman ortaya ç›kt›¤›na dair ﬂöyle bir aç›klama mevcuttur:
“Uzun uzun yap›lan gevezelik, lâf olsun diye söylenen sözler: Geyik muhabbeti Türk argosuna yeni giren bir deyim… Nedir geyik muhabbeti? Hani iki kadeh rak›dan sonra ‘Ne olacak bu memleketin hâli?’ diye baﬂlaya muhabbet var ya, iﬂte bu muhabbete ve benzerlerine
‘geyik muhabbeti’ deniliyor. Sizin anlayaca¤›n›z boﬂ lâflar ya da lâf olsun torba dolsun diye söylenenler… (Hasan Pulur) “24
Bu tabirin Türkçeye son dönemde girdi¤ine, 1970’lerde, konuﬂma
dilinde bile bulunmad›¤›na dair canl› bir tan›k da ﬂu ifadeleri kullan›r:
“(Rasim Duran anlat›yor) Yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam, ya 1975 ya da
1976 senesiydi. Hem üniversitede okuyorum, hem de ucundan buca¤›ndan müzikle ilgileniyorum. ‹lk 45’li¤im ç›km›ﬂ, ilk TV program›na
davet edilmiﬂim, Hey dergisinde ilk röportaj›m ç›km›ﬂ... Yani ﬂöhret basamaklar›n› a¤›r a¤›r t›rman›yorum... Her ﬂark›c› aday› gibi, okuldan arta kalan zaman›m› Unkapan›’ndaki Plakç›lar Çarﬂ›s›’nda geçiriyorum.
Yine böyle bir gün, gazeteci arkadaﬂ›m Sami Baﬂaran ile bir plak ﬂirketine gittik. O zaman ‘geyik muhabbeti’ laf› üretilmemiﬂ, ama gündemdeki konular hakk›nda konuﬂup, meseleleri birer birer hallediyoruz.”25
Bu tabirin çeviri yoluyla Türkçeye girmiﬂ olmas› kuvvetle muhtemeldir:
1848’lerde, ‹ngilizcede kullan›lan “stag party” diye bir deyim vard›r ki manas› “erkek geyik partisi” demektir. Bekâr erkekler aras›ndaki
e¤lenceleri, onlara özel sohbetleri anlatan bu ifade büyük bir ihtimalle bat› dillerinden yap›lan tercümeler sonucu lisan›m›za yerleﬂmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde pornografik filmlere de “stag film” denir.
24
25

‹lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c. I, ‹stanbul 2005.
Serdar Devrim, “Boﬂver, onun ad› da Kemal de¤il…” Hürriyet, 11.03.2003.
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Burada, “stag (geyik)” ve “party: gathering for social pleasure (parti: zevk için toplanma)” kelimelerinin “stag party: erkek geyiklerin zevk
için toplanmas›” ﬂeklinde kal›plaﬂmas› sonucu oluﬂturdu¤u anlamla “geyik muhabbeti”nin ça¤r›ﬂt›rd›¤› düﬂünce birebir örtüﬂmektedir.
Mehmet Do¤an, Büyük Türkçe Sözlük’te bu deyimi “Cinsî konularla ilgili mübala¤al› ve seviyesiz sohbet”26 diye izah eder ki bu aç›klama âdeta “stag party”nin karﬂ›l›¤›nda yap›lm›ﬂ gibidir. “Geyik muhabbeti” de t›pk› “stag party”de oldu¤u gibi erkekler aras›nda yap›l›r.
Bu yabanc› deyim dilimize baﬂar›l› bir ﬂekilde uyarlanm›ﬂt›r. ‹ki kelimeden müteﬂekkil ifadenin ilk kelimesi “stag” do¤rudan Türkçeye tercüme edilmiﬂtir. Önemli ve zor olan k›sm› “party”dir ki karﬂ›l›¤›nda çevirmenin “muhabbet”i seçip kullanmas› hem mana ikmali hem dile hâkimiyet hem de adaptasyondaki profesyonelli¤ini aç›kça göstermektedir.
“Geyik muhabbeti” deyimi argo mudur?
Deyim ile s›kça kar›ﬂt›r›lan anlat›m türlerinden biri de “argo”dur.
Bu kar›ﬂ›kl›k hakl› bir nedenden kaynaklan›r. Argonun deyimlerden
tek fark› bir sözcükten de oluﬂabilmeleri ve toplumun sadece belli kesimlerince bilinip kullan›lmas›d›r. ‹ki ya da daha fazla sözcükten oluﬂan argo anlat›mlar yayg›nlaﬂarak toplumun her kesimince anlaﬂ›l›p
kullan›lmaya baﬂlay›nca deyim özelli¤i kazan›r. Bu durum “genel argodan anadile s›zma” olarak de¤erlendirilir.27 Meselâ, önceleri argo olan
“dikizle-, dikiz et-”28 sonralar› deyim gibi kullan›l›r olmuﬂtur.29
“Geyik muhabbeti” de baﬂta argo bir kullan›m olarak düﬂünülüp
tasarlanm›ﬂ ve ortaya at›lm›ﬂ olmal›d›r; çünkü “stag party” kendi içinde böyle bir jargona sahiptir. Ancak halk zamanla bu kullan›m› sevip
benimseyince tasarruf sahas› geniﬂlemiﬂ; bilinirli¤i artt›¤› için deyim
statüsüne terfi etmiﬂtir.30
26
27
28
29

30

D. Mehmet Do¤an, Büyük Türkçe Sözlük, ‹stanbul 2005, s. 461.
Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlü¤ü, ‹stanbul 1990, s. 11.
Ferit Devellio¤lu, age., s. 95.
Yusuf Çotuksöken, Deyimlerimiz, ‹stanbul 1992, s. 87; Ömer As›m Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü, ‹stanbul 1989, s. 645.
M. Ertu¤rul Saraçbaﬂ›, age., s. 493.
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Baron Munchausen ve aln›ndan kiraz a¤ac› ç›kan geyik
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Geyikli Duvar Hal›lar›

Geyikli Duvar Hal›lar›
Murat Denizhan Kakaç*

Duvar hal›lar› hem duvar› süslemek hem de duvardan gelecek nemi ve so¤u¤u önlemek gibi amaçlarla kullan›l›r. Dünyan›n farkl› co¤rafyalar›nda duvar hal›s› örneklerine rastlan›r.
Eski Türklerin duvar hal›lar›n› kulland›¤›na dair bilgiyi Divânü
Lügati’t-Türk’te bulabiliriz. XI. yüzy›lda Kaﬂgarl› Mahmud, sarmak’tan
sar›m, sokmak’tan sok›m kelimelerini incelerken, bir de kerim’den bahseder: kerim kelimesi, kermek; yani günümüzdeki ﬂekliyle “germek” kökünden türemiﬂtir. Gerim, “gerilmiﬂ ﬂey”; gergi ise, “duvarlara örtülen,
nak›ﬂl› çarﬂaf, hal› gibi ﬂey” anlam›na gelmektedir. Yine Kaﬂgarl› Mahmud, kerim “gerim” sözünü incelerken “duvara gerilen örtü” anlam›na
gelecek ﬂekilde tam kerim ifadesini kullan›r. Eski Türkçede tam, yani
dam “duvar” anlam›na gelir. Tam kerim ifadesi ise bugünkü duvar hal›s›n› karﬂ›lamaktad›r. Gerim, bugün de Anadolu’da dokumac›l›kta kullan›lan bir kelimedir. Ayr›ca Derleme Sözlü¤ü’nde konuyla ilgili germe
ve germeç sözleri de mevcuttur.1 Turfan bölgesindeki duvar resimlerinde, duvara as›lm›ﬂ olan süs hal›lar›na çokça rastlanmaktad›r. Hatta re-
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1

Murat Denizhan Kakaç, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü,
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Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriﬂ, Cilt 3, Kültür Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, 2. Bask›, Ankara, 1985, s. 167.
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simlerde uzan›p yatan insanlar›n hal›lar› yatak ve örtü olarak kulland›klar› da görülmektedir. Ça¤atay kültür çevresinde ise duvar keçeleri
togurluk olarak adland›r›l›rlar.2
Duvar hal›lar›n›n Anadolu ve Rumeli co¤rafyas›nda farkl› desen
ve motiflerde pek çok örne¤i vard›r. Günümüzde de kullan›lan bu hal›lar›n en bilinenleri k›z kaç›ran, kahveci güzeli, Kâbe resimli, Atatürk
ve Hz. Ali portreli olanlar›d›r. Bunlar›n yan› s›ra hayvan motifli duvar
hal›lar›na da s›kça rastlanmaktad›r. Bu hayvanlar genellikle geyik, tavus kuﬂu, kaplan, aslan, ku¤u ve att›r.
Üzerinde hayvan motifi bulunan duvar hal›lar›n›n içinde ise en
yayg›n› hiç ﬂüphesiz geyikli olanlar›d›r. Geyikli duvar hal›lar› Anadolu co¤rafyas›n›n her yerinde, Trakya’da ve Azerbaycan co¤rafyas›nda
yayg›n olarak görülmektedir. Geyikli duvar hal›lar›n›n hangi tarihten
itibaren kullan›lmaya baﬂlad›¤›na ve yayg›nlaﬂt›¤›na dair elimizde herhangi bir kaynak yoktur.
Geyik motifi Türk hal›lar›nda tarih boyunca kullan›la gelmiﬂtir.
Paz›r›k kurgan›ndan ç›kan hal›lardaki hayvan mücadelesi sahnelerinde geyik de bulunmaktad›r. Geyi¤in bu kadar yayg›n bir motif olarak
kullan›lmas›n›n çeﬂitli sebepleri vard›r. Geyik, Türklerce kutsal say›lan
bir hayvand›r. Bozkurt gibi baz› Türk boylar›n›n sembolü olmuﬂtur. Bu
bak›mdan Türk mitolojisi ve efsanelerinde önemli bir yeri vard›r. Geyik yeni kelimelerle dile; ﬂiir, türkü, hikâye, masal, destanla edebiyata;
yay, b›çak, hal›, kilim gibi el sanatlar›yla zanaata; tablo, vitray, minyatür, heykelle güzel sanatlara tesir etmiﬂ, yeni hayal ve buluﬂlara kaynakl›k etmiﬂtir.3 Geyik, Türk mitolojisinin, kökleri mezolitik devre kadar inen en erken sembollerinden biridir. Geyik, Türkler taraf›ndan
t›pk› kurtta oldu¤u gibi totem kabul edilir. Anadolu yörükleri aras›nda
bolluk ve bereketin sembolü say›lm›ﬂt›r.4 Bu¤u, guva, maral adlar›n› ta2
3

4

Bahaeddin Ögel, age., s. 160.
“Geyik”, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Cilt 3, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul 1979,
s. 333-334.
Yaﬂar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 1988, s. 158159.
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ﬂ›yan geyik; güzelli¤i, inceli¤i, fedâkarl›¤› ve merhametiyle sevimli bir
yarat›k olarak görülür. O¤uz, Mo¤ol ve Tatarlarda geyik yol gösterici ve
kurtar›c›d›r. Ergenekon’a gidiﬂte de diﬂi geyik yol gösterici olmuﬂtur.5
Mitolojide, efsane, halk›yat ve edebiyat ürünlerinde geyik pek
çok yönüyle iﬂlenmiﬂtir. Bunlara göre geyik, sevimli, çevik, hassas, içlidir; boynuzlar›yla, ince zarif vücuduyla de¤iﬂik bir yap›ya sahiptir.
Ürkektir, insandan kaçar, peﬂinden sürükledi¤i insan› dermans›z b›rak›r, tenha yerde yaﬂar. Sevgilidir, sevgilinin benzeridir. Kurt gibi birden ç›kar, insanlara do¤ru yolu gösterir ve birden kaybolur. Mutlu sona erdiricidir, sevgi perisidir, totemdir, ruhlar›n üzerinde dolaﬂt›¤› ilahi bir varl›kt›r. Tanr›n›n elçisidir. Gökte dolaﬂan yar› ilahi varl›kt›r.
Efsane ve masallarda çok defa diﬂi, beyaz, mavi ve siyah benekli ve
boynuzlar› yald›zl› görülür.6 K›sacas› geyik, co¤rafyam›zda olumlu anlamlar yüklenen bir hayvand›r. Milletimiz geyi¤i, sanatsal hayat›n›n
pek çok alan›nda yayg›n olarak kullanm›ﬂ ve güzelli¤in vücud bulmuﬂ
hali saym›ﬂt›r. Bütün bu özellikler duvar hal›lar›nda en çok kullan›lan hayvan motifinin neden geyik oldu¤unun cevab›n› bize vermektedir.
Geyikli duvar hal›lar›n› yap›sal olarak inceleyecek olursak, bir tak›m özelliklerin hal›lar›n tümünde ortak oldu¤unu görürüz. Hal›lar›n
hepsinin kenarlar›nda püsküller mevcuttur ve hemen her hal›da ortadaki resim çiçek motifleriyle çerçevelenmiﬂtir. ‹ki örnek bu aç›klamaya istisna say›labilir. Örnek 11’de resmin çevresi geometrik ﬂekillerle
çerçevelenmiﬂtir. Örnek 9’da ise resmin çevresinde burgu ﬂeklinde motifler vard›r.
Hal›larda örnek olarak kullan›lan resimler aras›nda birtak›m farkl›l›klar gözükse de genel kompozisyon hepsinde ayn›d›r. Bu da hal›lar›n tek bir örnek resimden ço¤alt›ld›¤› ve çeﬂitlendirildi¤i izlenimini
uyand›rmaktad›r.
5

6

Bayram Erdo¤an, Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s. 146147.
“Geyik”, Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedisi, Cilt 3, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul 1979,
s. 334.
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Resmin merkezinde erkek bir geyik vard›r. Erkek geyi¤in çevresinde diﬂi geyikler bulunur ve bunlardan biri su içmektedir. Arka planda orman manzaras› vard›r. Resme genel olarak sakin bir hava hâkimdir. Zaman sanki donmuﬂ gibidir. Ancak erkek geyik yak›ndaki bir tehlikeyi sezinlemiﬂçesine tetikte beklemektedir (Örnek 1, 2, 3, 4, 12, 13,
14, 16).
Bir di¤er örnekte ise erkek geyi¤in yan›nda beﬂ diﬂi geyik vard›r.
Fiziksel çevre ve geyiklerin cinsi ayn›d›r. Ancak di¤er duvar hal›lar›ndan farkl› olarak erkek geyi¤in yan› s›ra di¤er diﬂi geyikler de bir tehlike hali varm›ﬂças›na her an kaçmaya haz›r durumdad›r (Örnek 5, 6,
7, 8). Elimizdeki hal›lar›n büyük ço¤unlu¤unda tema bu ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kar.
Resimlerde kahverengi ve tonlar› ile yeﬂil rengin hâkim oldu¤u
söylenebilir. Örnek 9 ve 11’de ise yaﬂanan mevsimin k›ﬂ olmas› itibariyle yeﬂil rengin yerini beyaz alm›ﬂt›r.
Resimdeki geyiklerin fizyolojik özelliklerini göz önünde bulundurursak k›z›l geyik ya da baya¤› geyik (Cervus elaphus) olarak adland›r›lan türe ait olduklar›n› söyleyebiliriz. Anadolu’da en çok bulunan geyik türü k›z›l geyiktir. Bu türe ait özellikler ve türün yaﬂam alanlar› düﬂüncemizin do¤rulu¤unu kan›tlamaktad›r. Ana Brittannica’da türün
özellikleri ve yaﬂam alanlar› ﬂu ﬂekilde anlat›l›r. “En yayg›n olarak tan›nan türlerden k›z›l geyik ya da baya¤› geyik Afrika’n›n kuzeybat›s›,
Asya ve Avrupa’da bulunur. Alt örtüsü zengin, geniﬂ yaprakl› ya da kar›ﬂ›k ormanlar› ye¤leyen, daha çok geceleri, sabah ve akﬂam alacas›nda yayl›ma ç›kan bu hayvanlar›n diﬂi ve erkekleri üreme mevsimleri
d›ﬂ›nda ayr› sürüler halinde gezer. Omuz yükseklikleri yaklaﬂ›k 1,2
m.’dir. Postlar› yaz›n k›z›l kahve, k›ﬂ›n boza çalan koyu kahve renktedir. Uzun ve çatall› boynuzlar›ndaki dallanma her y›l düzenli biçimde
artarak 10 ya da daha fazla uç say›s›na eriﬂir. Güz baﬂ› çiftleﬂme mevsimidir. Bu dönemde erkek geyikler bö¤ürerek diﬂileri ça¤›r›r ve birbirleriyle ﬂiddetli dövüﬂlere giriﬂirler, yaln›z en güçlü erkekler de¤iﬂen say›da diﬂiden oluﬂan haremler kurarak çiftleﬂebilir. Baya¤› geyik eskiden
Türkiye’de çok geniﬂ bir da¤›l›m gösterirken aﬂ›r› avlanma ve ormanlar›n ortadan kald›r›lmas› sonucunda çok azalm›ﬂt›r. Günümüzde Mar-
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mara Bölgesi’nin güneyinde, Istrancalar’da ve Karadeniz Bölgesi ormanlar›nda, özellikle Bat› Karadeniz’de bulunur.”7
Resmin merkezinde büyük boynuzlar›ndan erkek oldu¤unu anlad›¤›m›z heybetli bir geyik bulunur. Erkek geyi¤in dik baﬂ› ve büyük
boynuzlar› dikkat çekicidir. Bu durum, bir örnek d›ﬂ›nda (Örnek 9),
bütün hal›larda ayn› ﬂekildedir. Ancak bu örnekte de erkek geyik yak›n plandad›r ve resimde öne ç›kar.
Boynuz, erkek geyiklerin en belirgin özelliklerinden biridir. Misk
geyi¤i, Çin su geyi¤i d›ﬂ›nda kalan tüm geyik türlerinin eriﬂkin erkeklerinde görülür. Yaln›z ren geyi¤inin hem erkek, hem de diﬂisinde boynuz vard›r. Boynuzlar savunma amac›n›n yan› s›ra k›z›ﬂma döneminde
erkeklerin birbirleriyle yapt›¤› dövüﬂlerde de kullan›l›r.8 Boynuz genellikle eril hayvanlar›n baﬂ›nda bulundu¤undan, erkeklik gücünü ve
üretkenli¤i simgeler. Anlambilimsel (semantik) incelemeye göre boynuz sözcü¤ü Latince, Sanskritçe ve ‹branicede güç ve erk anlam›na gelir. Bu imge, yaln›z gücü ça¤r›ﬂt›ran biçimi ile de¤il, ayr›ca do¤al iﬂlevi
gere¤i de güçlü bir silah görünümündedir.9
Erkek geyi¤in rengi k›z›l ve kahverengi tonlar›ndad›r. Baﬂ›n› dikmiﬂ, olas› düﬂmanlara karﬂ› etraf› gözlemektedir. Bu olas› düﬂmanlar
kurt, ay› gibi geyi¤in do¤al düﬂmanlar› olan y›rt›c›lar ve insan gibi avc›lar, yahut sürüdeki diﬂilerle çiftleﬂmek isteyen ve bölgesini ihlal eden
baﬂka bir erkek geyik olabilir.
Sürünün lideri olan erkek geyi¤in sa¤›nda ve solunda iki diﬂi geyik bulunmaktad›r (Örnek 1). Diﬂi geyikler maral olarak adland›r›l›r.
Duvar hal›lar›nda erkek geyi¤in say›s› üç örnek d›ﬂ›nda tektir (Örnek
9, 10, 12). Diﬂi geyikler ikiden daha fazla da olabilirler (Örnek 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12). Geyiklerin bulunduklar› ortam genelde orman›n içinde
bir su birikintisinin yan›d›r. Ancak su birikintisinin olmad›¤› örnekler
de mevcuttur (Örnek 11, 12). Erkek geyi¤in sa¤›nda bulunan diﬂi ge7
8
9

“Geyik”, Ana Britannica, Cilt 9, Ana Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2004, s. 431.
“Geyik”, Ana Britannica, Cilt 9, Ana Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2004, s. 431.
Hüseyin Alantar, Motiflerin Dili, ‹TK‹B, ‹stanbul 2006, s. 109.
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yik su birikintisinden su içmektedir. Geyiklerin buraya geliﬂ amac› da
zaten su içmek ve serinlemektir.
Geyiklerin arka plan›nda bulunan a¤açlar ve orman manzaras›
resme derinlik kazand›rmaktad›r. A¤açlar yeﬂil renktedir ve yapraklar›n› dökmemiﬂtir (Örnek 1), Otlar ise sararmaya baﬂlam›ﬂt›r. Baz› örneklerde ise ormanda çiçekler yetiﬂmektedir (Örnek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14, 16). Bunlardan yola ç›karak mevsimin yaz sonu veya güzün henüz baﬂ› oldu¤u sonucuna ulaﬂabiliriz. K›z›l geyiklerin yukar›da bahsetti¤imiz özellikleri de bizi bu sonuca götürür. Güz baﬂ› k›z›l geyiklerin
çiftleﬂme mevsimidir ve yaln›z en güçlü erkekler de¤iﬂen say›da diﬂiden
oluﬂan haremler kurarak çiftleﬂir.10 Bu sürünün de güçlü fizi¤i ve boynuzlar›yla bask›n bir erkek oldu¤u anlaﬂ›lan geyi¤in çevresinde çiftleﬂme amaçl› toplanm›ﬂ bir sürü oldu¤u sonucuna varabiliriz. Çünkü bu
hayvanlar›n diﬂi ve erkekleri üreme mevsimleri d›ﬂ›nda ayr› sürüler halinde gezerler.11 Yaln›z sürüde henüz yavru geyik yoktur. Çünkü geyiklerin do¤urma mevsimi ilkbahard›r.
‹lk resmimizde gökyüzü laciverdî bir renktedir (Örnek 1). Buna
göre vakit gece yar›s›d›r. Ancak genelinde örneklerde gökyüzü k›z›l
renktedir (Örnek 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15). Güneﬂ batmak üzeredir
ve vakit akﬂam üzeredir. Bunun sebebi geyiklerin daha çok geceleri, sabah ve akﬂam alacas›nda yay›l›ma ç›kmalar›d›r.12
Baz› örneklerde orman›n arka plan›nda bir da¤ manzaras› bulunur
(Örnek 10, 11, 13, 14, 15). Ayr›ca iki hal›da erkek geyiklerin sarp bir
yamaçta da¤lara do¤ru bakt›klar› görülmektedir (Örnek 10, 11). Resimlerde da¤›n bulunmas› muhtemelen geyiklerin yaﬂam alanlar›yla
ilintilidir. Güçlü bacaklara sahip geyikler ormanlarda oldu¤u gibi da¤larda da yaﬂayabilir. Ormanda bir tehditle karﬂ›laﬂt›klar› zaman rakiplerine göre daha rahat hareket edebildikleri da¤lara kaçabilirler. Ayr›ca da¤lar›n efsanevi bir yönü de mevcuttur. Da¤lar, tarihin bilinen en
eski devirlerinden beri yükseklikleri, gökyüzüne yak›nl›klar› dolay›s›y10
11
12

“Geyik”, Ana Britannica, Cilt 9, Ana Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2004, s. 431.
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la insanüstü varl›klar›n, ilahlar›n mekân› olarak düﬂünülmüﬂ ve buralar, genellikle ilahlarla temasa geçilen yerler olarak alg›lanm›ﬂt›r. Da¤lar s›k s›k mitolojilere de yans›r.13 Halk hikâyelerinde, efsanelerde ve
türkülerde da¤ ve geyik pek çok yerde birlikte geçer. Geyik da¤larda
gezer, avc›lar› da¤a çeker ve onlardan bir daha haber al›namaz. “Alageyik” efsanesi bunlardan biridir. Geyik avc›y› da¤a, sarp bir yamaca
çeker ve ölümüne sebep olur. Karacao¤lan’›n ﬂiirlerinde de geyi¤i ço¤unlukla yücelerde; sarp ve kayal›k da¤ baﬂ›nda buluruz:14
Bilmem boz geyiktir, bilmem ak ceran
Yüce yüce sarp kayada neler var?

Geyik kelimesi halk›n zihninde da¤ kelimesini ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
Geyik motifinin yan›nda da¤ motifinin de geyikli duvar hal›lar›nda
yayg›n olarak kullan›lmas› bu sebeplere dayanmaktad›r diyebiliriz.
Resimlerdeki mevsimsel arka planlar›n genellikle yaz sonu ve güz
baﬂ› oldu¤u belirtilmiﬂti. Ancak iki örnekte bu tablo farkl›d›r (Örnek
9, 11). Örnek 9’da mevsim k›ﬂt›r ve a¤açlar›n yapraklar› dökülmüﬂtür.
Bu hal›, temas›ndaki farkl›l›k sebebiyle di¤er hal›lardan ayr›l›r. Erkeklerin say›s› birden fazlad›r. Resme yeﬂil ve kahverenginden ziyade beyaz renk hâkimdir. A¤açlar›n aras›nda belli belirsiz bir çardak görülmektedir. Bu, bölgenin insanlar taraf›ndan mesire yeri olarak kullan›ld›¤›n›n kan›t›d›r. Di¤er resimlerin hiçbirinde insana dair bir iz bulunmazken bu resimde geyikler insan›n yaﬂam alan›na yaklaﬂm›ﬂ; hatta
onun içine girmiﬂtir. Bakir bir do¤a atmosferi içerisinde insandan uzak
yaﬂayan geyik sürüsü kompozisyonu bu örnekte yerini, çeﬂitli sebeblerle insanlar›n yerleﬂim alanlar›na yaklaﬂm›ﬂ ve oldukça kalabal›klaﬂm›ﬂ
bir geyik sürüsü kompozisyonuna b›rak›r.
13

14

Mehmet Ateﬂ, Mitolojiler, Semboller ve Hal›lar, Symbol Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s.
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Resimde belirgin ﬂekilde derinlik vard›r. Di¤erlerinde oldu¤u gibi
resmin merkezinde bask›n bir erkek geyik yoktur. Bu kez ön planda bir
erkek ve iki diﬂi geyik mevcuttur. Bunlar resmin sa¤ köﬂesindedir ve
yak›ndad›rlar. Resme derinlik kazand›ran da bu üç geyiktir. Biraz ileride ise iki erkek ve üç diﬂi geyik vard›r. Bu sebeple resimde birden fazla sürünün bulundu¤u söylenebilir. Orman beyaza bürünmüﬂtür ve
a¤açlar›n yapraklar› dökülmüﬂtür. Orman›n içinden geçen derenin suyu yer yer donmuﬂtur. Arka planda güneﬂ batmaktad›r. Vakit akﬂam
üzeridir (Örnek 9).
Bir di¤er örnekte ise hepsinden farkl› olarak diﬂi geyik, yavru geyik ile oynamaktad›r. Çiçekler henüz yeni açm›ﬂt›r ve otlar gürdür. Geyiklerin yavrulama mevsimi ilkbahard›r. Gerek bu sebepten gerekse
tablodaki çevresel koﬂullardan dolay› bu hal›daki resmin ilkbahar›
yans›tt›¤›n› söyleyebiliriz. Di¤er özellikler örnek resimle aﬂa¤› yukar›
ayn›d›r (Örnek 15).
Bir örnekte ise hepsinden farkl› olarak geyikler ormanda de¤ildir.
Muhtemelen daha yüksek bir yerde, olas›l›kla da¤lardad›r. Yerler karla
kapl›d›r. Bask›n erkek geyik bir kayan›n üstüne ç›km›ﬂ ve baﬂ›n› yukar›
do¤ru kald›rm›ﬂt›r. Bu geyiklerin fiziksel yap›lar› ren geyiklerine benzemektedir. Geyiklerin gö¤üs k›sm›nda, ren geyiklerinin tipik özelliklerinden olan yele bulunur. Ayr›ca ren geyiklerinin diﬂilerinin de boynuzlar›
vard›r. Di¤er geyiklerin boynuzlar› daha k›sad›r ve erkek ren geyi¤ine göre daha zay›f yap›dad›rlar. Bu sebeble resimdeki di¤er geyiklerin diﬂi ren
geyikleri oldu¤unu söyleyebiliriz. Anadolu co¤rafyas›nda ren geyi¤i bulunmaz. Ren geyikleri kuzey bölgelerde geniﬂ alanlara yay›lm›ﬂt›r: Norveç, ‹zlanda, ‹sveç’in kuzey bölgeleri, Finlandiya, Rusya’n›n Avrupa bölümündeki kuzey bölgelerinden Büyük Okyanus’a uzanan bölümü, Alaska, Kanada ve Grönland’da görülürler. Bu resim di¤erlerinden belirgin
ﬂekilde farkl›d›r. Di¤er resimlerin ço¤alt›ld›¤›n› var sayd›¤›m›z tipik örnekle aras›nda pek çok farkl›l›k mevcuttur. Geyi¤in çeﬂidinin ve bulundu¤u co¤rafyan›n da farkl› olmas› bizde d›ﬂ kaynakl› bir resim ya da hal›dan kopya edildi¤i izlenimini uyand›rmaktad›r (Örnek 11).
Geyikli duvar hal›lar›n›n farkl› ebat ve desenlerde pek çok çeﬂidi
vard›r. Genellikle pamuklu kadifeden imal edilmiﬂtir; fakat ipek ve ka-
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difeden imal edilenleri de vard›r. Günümüzde piyasada bulunan hal›
örnekleri makina imalat›d›r. Eskisi kadar yayg›n olmasa da bu hal›lar›n
üretimine özellikle Gaziantep ve yöresinde devam edilmektedir. Ticari bir ürün olarak de¤erini korumaya devam eden hal›lar›n al›m ve sat›m› günümüzde genellikle internet ortam›nda, sanal pazarlar üzerinden yap›lmaktad›r.
Geyikli duvar hal›lar›, Türkiye’de on y›llar boyunca yayg›n olarak
kullan›lm›ﬂ ve birkaç neslin an›lar›nda güçlü bir ﬂekilde yer edinmiﬂtir.
Yeﬂilçam dönemi Türk sinemas›nda da arka planda s›kça kullan›lm›ﬂlard›r. Kimi zaman bir köy evinde, kimi zaman ﬂehre yeni yerleﬂmiﬂ bir
ailenin gecekondusunda, kimi zaman da hapishanede ko¤uﬂ a¤as›n›n
duvar›n› süslerken karﬂ›m›za ç›kar. Bu durum, hal›lar›n dönem insan›n›n hayat›nda ne denli geniﬂ bir kullan›m alan› oldu¤unun ispat›d›r.
‹ﬂlevsel bir süs eﬂyas› hüviyetindeki hal›lar, ses ve ›s› yal›t›m› da
sa¤lar. Elimizdeki örneklere bakarak en erken 1950’li y›llara kadar tarihlendirebildi¤imiz geyikli duvar hal›lar›n›n 1980’li y›llar›n sonuna
do¤ru kullan›m› bir hayli azalm›ﬂt›r. Bu azalman›n sebebleri muhteliftir. Duvar ka¤›tlar›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n bu sebeblerden
biri oldu¤unu söyleyebiliriz. Genellikle köy evlerinde kullan›lan hal›lar, köyden kente göçün artmas›yla ﬂehirlerde de yayg›n bir ﬂekilde kullan›l›r hale gelmiﬂtir. Ancak ﬂehre yerleﬂenlerin ikinci veya üçüncü
neslinde bu hal›lar, duvarlara as›lmak yerine sand›klarda muhafaza
edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. ﬁehrin yeni sakinlerinin de¤iﬂen dekorayson
anlay›ﬂ› bu azalmada önemli bir etkendir. Geyikli duvar hal›s› örneklerinin pek ço¤u art›k sand›klarda saklanmaktad›r.
Günümüzde geyikli duvar hal›lar› genellikle köy evlerinde kullan›l›r. Bunun yan› s›ra evlerde veya kahvelerde oluﬂturulan ﬂark köﬂelerinde sedir ile birlikte dekorasyon amac›yla da kullan›ld›klar› görülür.
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Örnek 1: Emine Kakaç’›n Tekirda¤’daki evinde kullan›lmaktad›r.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Malkoç köyünden getirilmiﬂtir.
Tahminen 1940’l› y›llara aittir. 1.20x1.80 cm boyutundad›r. Kadifedir.

Örnek 2: Gülseren Yüksel’in ‹stanbul’daki evinde kullan›lmaktad›r.
Edirne’den getirilmiﬂtir. 1970 y›l›na aittir. 93x133 cm boyutundad›r. Kadifedir.
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Örnek 3: Muhammed Buksur’un Tekirda¤, Çerkezköy’deki evinde
kullan›lmaktad›r. 1975 y›l›na aittir. Boyutlar› 1.20x1.80 cm’dir. Kadifedir.

Örnek 4: Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, Hamidi’ye köyünden.Tahminen
1940 ve 1950 y›llar› aras›nda imal edilmiﬂtir. Boyutu 118x175 cm. Kadifedir.
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Örnek 5: Yusuf Tunçez’e aittir. ‹stanbul’dad›r. 1940-1950 y›llar› aras›nda
imal edilmiﬂtir. Boyutu 1.25x1.85 cm. Kadifedir.

Örnek 6: Yusuf Tunçez’e aittir. ‹stanbul’dad›r. Kadife ve ipekten imal edilmiﬂtir.
1.76x1.20 cm boyutundad›r. 1950-1975 aral›¤›nda üretildi¤i tahmin edilmektedir.
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Örnek 7: Asiye Eﬂgi’nin Tokat, Artova’daki evinden getirilmiﬂ, ﬂu an
Tekirda¤’da kullan›lmaktad›r. 1940’l› y›llarda imal edilmiﬂtir.
Boyutu 1.25x1.85 cm’dir. Kadifedir.

Örnek 8: Rabia Öngel’in Kars Arpaçay’daki evinde kullan›lmaktad›r.
‹mal tarihi tahminen 1940’l› y›llard›r. Boyutu 1.25x1.85 cm’dir. Kadifedir.
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Örnek 9: http://www.hanimefendi.com/nostalji/9679-eski-duvar-halilari.html,
(17.12.2012 tarihinde eriﬂildi.)

Örnek 10: http://www.hanimefendi.com/nostalji/9679-eski-duvar-halilari.html,
(17.12. 2012 tarihinde eriﬂildi.)
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Örnek 11: http://www.hanimefendi.com/nostalji/9679-eski-duvar-halilari.html,
(17.12.2012 tarihinde eriﬂildi.)

Örnek 12: Nazif Tiryakiol’un Bolu, Gerede’deki evinde kullan›lmaktad›r.
1940’l› y›llara ait. 1.20x1.80 cm boyutundad›r. Kadifedir.
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Örnek 13: Sadakat Ac›göz’ün Tekirda¤’daki evinde kullan›lmaktad›r.
Sivas’tan getirilmiﬂtir. ‹pek-kadifeden mamüldür. Boyutu 1.30x1.70 cm.

Örnek 14: Yusuf Tunçez’e aittir. ‹stanbul’dad›r.
1950’den önce imal edildi¤i tahmin edilmektedir. Boyutu 1.30x1.70 cm. Kadifedir.
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Örnek 15: Nurhayat Karayaz›’n›n evinden. Ardahan’›n Ç›ld›r ilçesinin Karayaz›
kasabas›nda kullan›lmaktad›r. 1940-1950 y›llar› aras›nda yap›ld›¤› tahmin
edilmektedir. ‹pek ve kadifeden mamüldür. Boyutu 1.16x1.70 cm.

Örnek 16: Yusuf Tunçez’e aittir. ‹stanbul’da kullan›lmaktad›r. 1940-1950
y›llar› aras›nda imal edildi¤i tahmin edilmektedir. Boyutu 123x190 cm. Kadifedir.
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Kaya Resimlerinde Geyik

Kutsal›n Yolculu¤u
Servet Somuncuo¤lu*
‹nsan yaﬂad›¤› yere benzer
O yerin suyuna, o yerin topra¤›na benzer
Suyunda yüzen bal›¤a
Topra¤›n› iten çiçe¤e
Da¤lar›n›n, tepelerinin dumanl› e¤imine
Edip Cansever

Tarih içinde ayn› dar co¤rafyada mahfuz bir hayat yaﬂam›ﬂ toplum
ya da milletlerin kültür paradigmalar›n› çözümlemeye nazaran; sürekli
hareket halinde olan ve çevre kültürlerle etkileﬂimde bulunan Türklerin kültürel de¤erlerinin tan›mlanmas› ve çözümlenmesinde karﬂ›m›za
ciddi zorluklar ç›kar. Tarihin en eski uygarl›klar›ndan birini kuran ve
yaﬂatan Türk milletinin, çok geniﬂ bir co¤rafyaya yay›lm›ﬂ olmas› saha
araﬂt›rmalar›nda birinci zorluk olarak karﬂ›m›za ç›kmakta; de¤erlendirmeler ve yaklaﬂ›mlar bugün yaﬂanan co¤rafya üzerinden ele al›nmaktad›r. Oysa bir kültürün geçmiﬂine yolculuk yapabilmek için bize veri
sa¤layan ana dayanak noktas› bugünkü co¤rafi s›n›rlar olamaz; dil,
inanç ve ibadet alanlar›, an›t mezarlar ve mezar taﬂlar›, toplumsal bellekte yaﬂayan kutsallar temel referanslar olmal›d›r. Bu referans nokta-

*

Servet Somuncuo¤lu, Yazar – Yönetmen – Foto¤rafç›, ‹stanbul.
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lar›n› bütünsel bir bak›ﬂ aç›s›yla ele almak çok daha sa¤l›kl› verilere
ulaﬂmam›z› sa¤layacakt›r.
Türk kültür co¤rafyas›n›n geneline yay›lm›ﬂ önemli kültür kodlar›ndan biri de geyik mitidir. Türk kültür kimli¤inin Altay – Sayan –
Tannu Ola – Kögmen da¤lar› ve bu da¤ sislilerinin içinde yer alan vadilerde, havzalarda ortaya ç›kt›¤› genel bir kabuldür. Bu genel kabulü
göz önüne alarak, Türk kültüründe geyik ve geyi¤in yolculu¤una “Güney Sibirya” olarak tan›mlanan bu co¤rafyadan baﬂlamak bir zorunluluktur. Daha sonra ise Güney Sibirya’n›n sakl› vadilerinden ilk taﬂmalar bugünkü Mo¤olistan bozk›rlar›na oldu¤undan; süreç, hayvanc›l›k
ekonomisinin zorlamas› ile bin y›llar boyunca devam etti¤inden bugünkü Mo¤olistan bozk›rlar›na geçmek gerekmektedir.
Güney Sibirya
Uygarl›klar›n, eski, yak›n ya da ça¤daﬂ dönem kültürlerinde de¤iﬂmeyen ortak bir paydas› vard›r: Yaﬂam›n devaml›¤›n› sa¤layan temel
unsurlara kutsall›k yüklemek. Biz, yere düﬂen ekme¤i üç kere öpüp, aln›m›za de¤dirdikten sonra yüksek bir yere veya sofram›za koyar›z. Sonuçta bir ot türü olan bu¤daya kutsall›k yüklemek nereden gelir? Hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤lamas›; yani temel besin kayna¤› olmas›ndan.
Buna verilecek baﬂka bir cevap yoktur. Kültürlerin oluﬂumu, ya da daha sonraki süreçlerin hepsinde temel besin kayna¤› ile yak›n bir birliktelik oldu¤u gözlenir. Temel besin ö¤esi ve kültür etkileﬂimini özellikle an›t mezarlar, inanç ve ibadet alanlar› ile mezar taﬂlar›nda aç›kça görürüz. Anadolu’da antik dönem mezar taﬂlar›nda karﬂ›m›za ç›kan üzüm
salk›m›, zeytin, incir figürlerini baﬂka türlü aç›klamak mümkün de¤ildir. Kültürlerin tan›mlanmas›nda mezar taﬂlar› bu nedenle çok önemlidir.
Güney Sibirya’daki kaya resmi alanlar› ya da mezar taﬂlar› üzerinde geyik figürü karﬂ›m›za oldukça s›k ç›kar. Bu figürün kaya resmi alanlar›na ya da mezar taﬂlar› üzerine tesadüfen ya da bir öykünme olarak
çizildi¤ini düﬂünmemiz mümkün de¤ildir. Avc›l›k kültürüne ba¤l› olarak ortaya ç›kan geyik figürü kutsal alanlar olan kaya resmi alanlar›na

Emine Gürsoy Naskali - Erkan Demir • 107

taﬂ›n›r. Geyi¤in evcilleﬂtirilme süreci de bu dönemlere dayanmaktad›r.
Güney Sibirya’n›n sert iklim ﬂartlar›nda geyi¤in evcilleﬂtirilmesi, at›n
evcilleﬂtirilmesinden çok daha öncedir. Bugün hala Sayan da¤lar›n›n
Rusya ve Mo¤olistan’daki uzant›lar›nda, o sert iklim ﬂartlar›nda geyikleri ile yaﬂayan Duhalar, yerel söylemlerinde ve halk efsanelerinde at,
koyun ya da s›¤›r yetiﬂtiricilerini alayl› sözlerle tan›mlarlar; k›zlar›yla
“Bak, seni bir koyuncuya veririm ha!” biçiminde ﬂakalaﬂ›rken konuﬂtuklar› dil Türkçedir. Dar bir co¤rafyada binlerce y›l öncesinin yaﬂayan
kültürü bize önemli ipuçlar› verir. Güney Sibirya taygalar›nda, kimsesizli¤in hüküm sürdü¤ü bu co¤rafyada bin y›llar öncesinin kültürü bugün de yaﬂamaya devam etmektedir. Duhalar›n çok eski ça¤lardan bize iletti¤i s›r ﬂudur; at, koyun ve s›¤›rdan önce evcilleﬂtirilen ve en de¤erli av hayvan› olan geyi¤in, yaﬂam›n devaml›l›¤›n› sa¤lamas›; onu,
onu kutsal alanlara taﬂ›yan en önemli etkendir.
Altay Da¤lar› günümüzde; yüzde elli kadar› Rusya, yüzde otuz beﬂ
kadar› Mo¤olistan, yüzde on kadar› Kazakistan ve yüzde beﬂ civar› Çin
olmak üzere dört ülkenin s›n›rlar içerisinde yer almaktad›r. Geçmiﬂte
bir bütün olarak düﬂünmemiz gereken bu co¤rafyada, Türk kültür tarihinin en eski dönemlerine ait veriler yer al›r. Bu veriler içinde, Rusya
ve Mo¤olistan’daki çal›ﬂmalar›m›z esnas›nda, öncelikle kaya resmi
alanlar›; sonras›nda ise, an›t mezar taﬂlar›nda karﬂ›m›za ç›kan geyik figürlerini örneklemek gerekir.
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Foto 1: Altay - Katun Vadisi - Kalbaktaﬂ, boynuzlar›ndan hayat a¤ac› ç›kan geyik

Foto 2: Altay - Koﬂa¤aç - Kokori
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Foto 3: Tuva – Eski K›z›l Müzesi Geyikli Taﬂlar

Foto 4: Kemerova Müzesi Geyik ‹dolü
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Foto 5: ‹rkutsk – Lena Kaya Resimleri

Foto 6: Mo¤olistan – Bayan Ülgey – ﬁivet Hayrhan Kaya Resmi Alan›
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Foto 7: Mo¤olistan – Bayan
Ülgey – Akkorum Türk An›t
Mezarl›¤›

Mo¤olistan - Geyikli Taﬂlar
Mo¤olistan Altaylar›ndaki kaya resmi alanlar›nda yer alan geyik
figürleri bize geyikli taﬂlar›n öncülü oldu¤unu söyler. Gök Tanr› dininin
inanç ve ibadet yeri olan kaya resmi alanlar›nda yaﬂam ve ölüm bir aradad›r. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihan Güﬂa adl› eserinde,
“Türkler y›l›n belli zamanlar›nda da¤lar›n yüksek yerlerine ç›kar, ata
ruhlar›na dualar eder, kurbanlar keser ve taﬂlara damgalar›n› vururlard›”1 demektedir. Yaz baﬂ› ya da yayla göçü bayram› olarak nitelendirece¤imiz bu ziyaretlerin d›ﬂ›nda kaya resmi alanlar› ölümden sonra kiﬂin
duas›n›n yap›ld›¤› yer olarak da bilinir. Nitekim yu¤ töreni alanlar›, kaya resmi alanlar›na bitiﬂiktir ya da çok yak›ndad›r. Geyik, da¤ keçisi ve
yaﬂanan co¤rafyada bulunan türev av hayvanlar›n›n resimleri neden
kaya resmi alanlar›na yap›lmaktad›r? Bu sorunun cevab› yaﬂam – ölüm
ba¤lam›ndad›r ve bu ba¤lam bizi kutsal›n oluﬂumuna götürür. Yaﬂanan
1

Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihann Güﬂa, çev. Mürsel Öztürk, c. I, II, III,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1988.
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co¤rafyada hayat›n devaml›l›¤›n› sa¤layan besin unsurlar›n›n kutsanmas›, bunlara sayg› duyulmas› geyi¤in kaya resmi alanlar›na taﬂ›nmas›ndaki temel sebeptir. Baﬂlang›çta somut olarak taﬂ›nan bu resimlere zaman içinde soyut anlamlar da yüklenir. ‹ﬂte bu soyutlaﬂma sürecinde
sosyal haf›zada “kutsal” kavram› oluﬂmaya baﬂlar. Sosyal haf›zada çok
eski ça¤larda ve uzunca bir dönemde oluﬂan kutsal kavram› ya da kavramlar›, tarih içinde derin kökleri olan milletlerde günümüze kadar taﬂ›nmaktad›r. Bu taﬂ›nmada ço¤u zaman baﬂlang›ç aﬂamas›ndaki iﬂlevsel
de¤erler unutulur, dinsel içerikli olanlar da dönüﬂüme u¤rayabilir ve art›k “kutsal” ad›n› verdi¤imiz nesne ya da olay kültürleﬂir.
Bu kültürleﬂme sürecinin en çarp›c› örneklerini kaya resmi alan›ndan geyikli taﬂlar üzerine taﬂ›nan ve taﬂ›nma esnas›nda “uçan geyik formu”na dönüﬂen resimlerde görürüz. Mo¤olistan ve Güney Sibirya’n›n
baz› bölgelerinde bugüne kadar tespit edilen geyikli taﬂlar›n say›s› sekiz
yüz kadard›r. Bunlar›n baz›lar› do¤rudan mezar taﬂ› olarak dikilmiﬂtir ve
bu amaçla yap›lanlar genel olarak tek bir taﬂtan oluﬂmaktad›r. Bir kaç
alanda ise toplu olarak dikilmiﬂ geyikli taﬂlar vard›r; bunlar, hem an›t
mezarl›k, hem de ibadet yeri olarak tan›mlanmaktad›r. Geyikli taﬂlar
için genel kabul gören tarihleme MÖ binli y›llarda dikilmeye baﬂland›klar› yönündedir. Tabii ki, kültürel devaml›l›k kuram› çerçevesinde
bakt›¤›m›zda sosyal haf›zada yer eden oluﬂum ya da kavram, tarihsel
ak›ﬂ içinde hiçbir zaman b›çakla kesilmiﬂ gibi tarihlenemez. Bazen form
de¤iﬂir, içerik aktar›l›r ve bazen de form ayn› kal›r, ama içerik de¤iﬂir.
Ölünün arkas›ndan bir soyutlama yap›larak kaya resmi alan›na, “öte
dünyada geyikler seni beklesin, orada da hayat›n devam etsin” gibi bir
sâikle yap›lan resimler; uçan geyik mezar taﬂlar›na geldi¤inde, ölünün
geyik donuna girerek göklere yükselece¤ini anlatmaktad›r.
Geyikli taﬂlar üzerindeki sembollerin kime ya da hangi kültüre ait
oldu¤u tart›ﬂmalar› hala devam etmektedir. Burada bizim için en
önemli karine, en kuvvetli ipucu, kültürel devaml›l›k olgusudur. Bu
ba¤lamda bak›ld›¤›nda, kaya resmi alanlar› en önemli ipuçlar›n› vermektedir. Özellikle de belirtmemiz gereken husus ﬂudur ki bugüne kadar hiçbir kaya resmi alan›nda Türkçe d›ﬂ›nda bir yaz› ile karﬂ›laﬂmad›k. Yaz›, arkeolojik alanlar›n hangi kültüre ait oldu¤u konusunda en
önemli karine olarak kabul edilir.
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Foto 8: Mo¤olistan - Zag Irma¤›, Hirgistein Am (Kurganl› A¤›z) – Geyikli Taﬂ

Foto 9: Mo¤olistan – Bayanhongur – ﬁat›rçulu Türk An›t Mezarl›¤›
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Anadolu’da Geyik Miti
Anadolu’da Asya’n›n derinliklerinde yer alan kaya resimleri ile
ayn› üslup ve anlat›m içeri¤ine sahip kaya resmi alanlar› vard›r. Karl›
Da¤lardaki S›r belgeselinin yay›n›ndan sonra bugüne kadar literatürde
yer almayan birçok yeni alan ortaya ç›km›ﬂt›r. Bütün bu alanlar bize asl›nda “kutsal›n yolculu¤unu” anlatmaktad›r. Geyi¤in Anadolu’ya yolculu¤unda kaya resmi alanlar›nda somut çizgilerden stilize çizgilere;
destan, efsane ve türkülerde ise, art›k mite dönüﬂmüﬂ, soyut anlamlar
yüklenmiﬂ bütün formasyonlar›na tan›k oluyoruz.

Foto 10: Kars – Ka¤›zman – Camuﬂlu Köyü – Geyikli tepe

Bugün Türk Dünyas› ve Anadolu’da birçok yerde geyik ile ilgili
efsaneler yaﬂamaktad›r. Bursa civar›nda teﬂekkül eden Geyikli Baba efsanesi buna en güzel örneklerden biridir. Adana yöresinin çok iyi bilinen bir türküsü ise “Ben de gittim bir geyi¤in av›na” m›sra› ile baﬂlar.
Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir geyik türevi olana Elik (Karaca) etraf›nda oluﬂan efsanelerin yan›nda halen hizmet veren “Elik Otel” vard›r. Afyon – Sand›kl› – Sorkun beldesinin yak›n›nda sürüler halinde
yaﬂayan geyikler, belde sakinlerinin mahsullerine büyük zarar vermesi-
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Foto 11: Kars – Ka¤›zman ﬁaban Köyü

ne ra¤men bunlara hiçbir ﬂekilde silahla müdahale edilmemektedir ve
“geyik vuran›n hanesi y›k›l›r, otu – oca¤› yok olur gider” sözü s›kça tekrar edilir. Türk kültürünün oluﬂum ça¤lar›nda hayat›n devaml›l›¤›n›
sa¤layan, yaﬂam kayna¤› olan geyi¤i sosyal haf›za unutmam›ﬂt›r. Mitolojik bir unsur olarak ona sayg› duymaya devam etmektedir.

Efsaneden Edebiyata Geyik

Geyik Destan›
Fethi Gedikli*

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin el yazmas› ve bask›lar›n›n son
k›sm›na eklenen ve Mevlid ile birlikte çok sevilerek okunan hikaye ve
k›ssalar vard›r. Destan ve risale mecmualar›nda da ayr›ca rastlanan bu
hikayelerden biri de Geyik Destan›’d›r.
Geyik Destan›’n›n veya Hikaye-i Geyik’in bugüne kadar birçok
ilmi neﬂri yap›lm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da metnini verdi¤imiz Geyik Destan› özel
kütüphanemizde bulunan bir cönkte Beyan-› Geyik ad›yla yer alan destand›r.
Geyik halk›m›z aras›nda adeta mübarek bir hayvan muamelesi
görmektedir. Bunun kayna¤›nda eski Türk inan›ﬂlar›n›n izleri oldu¤u
gibi geyik motifinin ‹slamla birlikte, bu hikâyede oldu¤u gibi, yeni bir
kal›p içinde karﬂ›m›za ç›kmas›n›n da rolü vard›r. Milletimiz geyik ve
geyik anlaml› kelimeleri çocuklar›na ve sevdi¤i hayvanlara isim olarak
verdi¤i gibi, evlerin kap›s›n›n üzerine geyik boynuzu asarak nazara karﬂ› da evini korumak istemiﬂtir.1
*
1

Prof. Dr. Fethi Gedikli, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‹stanbul. Eposta: gediklifethi@gmail.com
Annemin geyikten daima mübarek bir hayvan gibi söz etmesi ile pek erken yaﬂ›mdan itibaren geyi¤e karﬂ› büyük bir muhabbet beslemiﬂimdir. Çok sevdi¤imiz bir ine¤imizin ad› Geyik’ti. Anadolu’da k›z çocuklar›na Geyik ismi verilmiﬂtir. Geyik boynuzunun nazara karﬂ› evlerin kap›s›n›n üstüne as›ld›¤›n› ise Elaz›¤l› arkadaﬂ›m Av.
ﬁadi Çarsancakl›’n›n 1 Temmuz 2012 tarihli epostas›ndan ö¤rendim.
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Destan›n Özeti
Destana konu olan Geyik Hikâyesi peygamberimizin mucizelerinden biridir. Nitekim Tarih-i Taberi’de de olay k›smen nakledilmektedir.2 Bizim nüsham›zdaki hikâye, “Diñle imdi bir acayib hoﬂ haber” m›sra› ile baﬂlamaktad›r. Buradaki haber sözü Hz. Peygamberden rivayet
edilen hadisi ifade etmektedir.3

2

3

Geyik motifinin kültürümüzdeki yeri hakk›nda bkz. Saadet Ça¤atay, “Türk Halk
Edebiyat›nda Geyi¤e Dair Baz› Motifler”, TDAY-Belleten, 1956, Türk Dil Kurumu
yay›nlar›, s. 153-177 ve Turgut Günay, “Havza Yöresinde Geyikle ilgili Bir Efsane”,
Türk Halkbilim Araﬂt›rmalar› Y›ll›¤› 1977, Ankara 1979, s. 99-102.
Aﬂa¤›da verdi¤imiz Geyik Hikâyesi metninin 45. m›sra›ndan sonra hadise Taberi Tarihi’nde ﬂu ﬂekilde anlat›lmaktad›r: “Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün sahrada idi. Ans›z›n: ‘Dur ya Rasulullah!’ diye bir ses duydu. Peygamber (s.a.v.) sesin geldi¤i yana
do¤ru gitti. Orada, bir Arabi’nin bir geyik avlad›¤›n› ve s›k›ca ba¤lay›p uykuya vard›¤›n› gördü. Ses verenin geyik oldu¤unu anlad›. Peygamberimiz (s.a.v.) geyi¤e: ‘Ne
dile¤in var?’ diye sordu.
Geyik: ‘Ey Allah'›n rasulu!’ dedi. ‘Bu da¤da benim iki yavru geyikci¤im var. Çok küçük olduklar›ndan henüz otlayamazlar. ﬁimdi sen bana kefil ol. Beni sal›verdir. Varay›m, yavrular›m› emzireyim. Halimi haber verip onlar› otun yan›na götüreyim.
Otla geçinsinler, ölmesinler. Sonra yine buraya geleyim.’ dedi.
Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz: ‘Ya gelmezsen?’ diye sordu.
Geyik: ‘E¤er gelmezsem devlete h›yanet edenlerin cezas›na u¤rayay›m!’ dedi. Geyik bu
sözleri söylerken Arabi uyand›. Peygamberimiz (s.a.v.) ona bu dile¤i söyledi. Arabi:
‘Hiç vahﬂi, insana al›ﬂ›k olmayan hayvan bir daha geri gelir mi?’ dedi. Rasulullah
(s.a.v.): ‘‹nﬂallah gelir!’ buyurdular. Arabi: ‘E¤er sen kefil olursan onu koyvereyim.
E¤er gelmezse seni öldürürüm!’ deyince Peygamberimiz (s.a.v.) güldü. Ve: ‘E¤er geyik
gelirse sen de müslüman olur musun?’ dedi. Arabi de ‘Evet müslüman olurum’ dedi.
Sonra geyik sal›verildi, özgürlü¤üne kavuﬂturuldu. Aradan dört saat geçmiﬂti. Geyik
geri döndü, geldi. Allah'›n Rasulu: ‘Ey geyik! Ancak!’ dedi. ‘Sen beﬂ saatin içinde gelecektin, bir saat önce gelmendeki sebep nedir?’ Geyik: ‘Ey Allah'›n elçisi! Yavrular›ma vard›¤›m zaman halimi bildirdim. Sizin burada bekledi¤inizi duyduklar›nda a¤›zlar›n› ot otlamaktan çekip: ‘Ey anam›z! Bir saat önce geriye dön ki Arabi bilgisizli¤inden ötürü belki Peygambere a¤›r sözler söyler!’ dediler. Ben de bir saat önce geldim.’
Arabi, geyikten bu sözleri iﬂitince kendisine hidayet eriﬂti, imana geldi ve ana geyi¤i
sal›verdi.” Tarih-i Taberi, tercüme: M. Faruk Gürtunca, C III, s. 97-98.
http://www.nurbahcesi.org/printer_friendly_posts.asp?TID=5435, 17.10.2012’de girildi. Ebu Cafer Taberi, H. 224-310/ M. 838-923 tarihleri aras›nda yaﬂam›ﬂ Hazar denizine sahili olan ‹ran’›n Mazenderan eyaletine ba¤l› Amul ﬂehrinde do¤muﬂtur. K›saca Tarih-i Taberi diye an›lan eserinin tam ad› Tarih er-Rusül ve'l Muluk ve'l Hulafa’d›r (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu_Cafer_Taberi). 18.11.2012’de girildi.
‹lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Milliyet, Kubbealt› Neﬂriyat, 2 bs.,
2011, s. 452.
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Hikâye, bir alay atl› kâfirin gelip mescitte arkadaﬂlar›na vaaz vermekte olan peygamberimize putlara bat›l dedi¤i için hesap sormak istemesi, peygamberimizin yan›nda bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin
bunlara güç ile karﬂ› koymaya davranmas›, peygamberimizin b›rak›n
gelip isteklerini söylesinler demesi, o arada peygamberimizin bunlar›n
tutup ba¤lad›¤› bir geyi¤e gözünün tak›lmas› ve geyi¤in konuﬂup
Çin’den gelip yitirdi¤i kardeﬂini aramaya ç›kt›¤›n›, Mekke’ye geldi¤ini, burada kâfirlerin kendini tuttu¤unu, iki yavrusunun kendisinden
süt bekledi¤ini anlatarak, gidip yavrular›n› emzirip durumu onlara haber verip geri gelene kadar Peygamberimizden kendisine kefil olmas›n› istemesi olarak özetlenebilir. Peygamberimiz geyi¤e kefil olur, geyik
gider fakat dönüﬂ yolunda kâfirler ona tuzak kurarlar, geyik Allah’›n
lutfuyla Cebrail taraf›ndan kurtar›l›p Hz. Peygamberin huzuruna getirilir ve özrünü beyan eder. Bunu gören kâfirlerin tamam› Müslüman
olurlar. Bu kâfirlerden hikâyenin sonuna do¤ru iki yerde “Cuhud” yani Yahudi diye bahsedilmiﬂtir. Hikâyede insana kardeﬂinin güç kuvvet
verdi¤i, kardeﬂsizli¤in ise zay›fl›k ve itibars›zl›k oldu¤u da vurgulanm›ﬂt›r. Ayr›ca insan›n nefsine uymamas›, düzgün Müslüman olmas› ö¤ütlenmektedir.
Önceki Neﬂirler
Belirtildi¤i üzere burada yay›mlanan Geyik Hikâyesi daha önce
hem çeﬂitli popüler dinî yay›nlara hem de ilmî yay›nlara konu olan bir
hikayedir. Daha önce sekiz neﬂri yap›lm›ﬂt›r. Bunlara halk tarz› Maarif
neﬂrini ve bas›lmam›ﬂ bir yüksek lisans tezini de ilave edersek hikayenin
toplam on neﬂri yap›lm›ﬂt›r. Bu neﬂirler Cahit Öztelli (1961), Müjgan
Cunbur (1982), ‹smet Sungurbey (1993),4 G›yasettin Aytaﬂ (1999),
4

‹smet Sungurbey “Hayvan Haklar›” adl› muhalled eserinde ‹stanbul Maarif Kitaphanesi’nin 1954’de yay›nlad›¤› “En Büyük Mevludu ﬁerif –Süleyman Dede merhumun Mevludu ile di¤er mevludlar› ve mevlud hikâyelerini havidir” (s. 43-50) ve yine ayn› kurumun tarihsiz olarak yay›nlad›¤› “Resimli Mevludu ﬁerif” (s. 33 vd) kitab›ndan alarak Hikâye-i Geyik’i, Müjgan Cunbur’un neﬂriyle karﬂ›laﬂt›r›p yay›nlam›ﬂt›r. ‹smet Sungurbey, Hayvan Haklar›, ‹stanbul Üniversitesi Yay›n›, ‹stanbul
1993, geniﬂletilmiﬂ 2. bs., s. 215-221. Kitab›n türlü yerlerinde geyikle ilgili pek çok
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Fuat Özdemir (1999), Hatice Tören (2005), Nam›k Aslan (2006), Muhammed Kuzubaﬂ (2007) ve halk tarz› neﬂir olan Maarif5 (1964) neﬂirleridir. Nurettin Albayrak taraf›ndan haz›rlanan “Dinî Türk Halk Hikâyelerinden Geyik, Güvercin ve Deve Hikâyeleri” adl› Marmara Üniversitesi SBE’e (‹stanbul 1993) sunulan yay›mlanmam›ﬂ bir de yüksek lisans
tezi vard›r. Albayrak, üç yazma ve bir basma nüshadan hareketle hikâyenin metin tesisini gerçekleﬂtirmiﬂtir.6 Burada yay›nlan metin ise ﬂahsi
kütüphanemizdeki bir elyazmas›ndan7 al›nm›ﬂt›r.
Öztelli’nin metni 67, Özdemir’in 72, Cunbur, Sungurbey ve Maarif’in 94, Aytaﬂ’›n 95, Tören’in 97, Aslan’›n 79, Kuzubaﬂ’›nki ise 80
beyittir. Bizim metnimiz ise 102 beyit olmakla ﬂimdiye de¤in yay›nlanan Geyik Destanlar›n›n en uzunudur.8

5

6

7

8

bilgiye daha yer verilmiﬂtir. Türk kültüründe hayvanlar üzerine yazarken hocam›z›n
bu kitab›na ve devam› niteli¤inde olan Hayvan Haklar› Bir ‹nsanl›k Kitab› Novella
An›larla (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‹stanbul 1999, xxx›+927+1472
s.)’a mutlaka bak›lmal›d›r.
Hikâyei Geyik, Mevludu ﬁerif-i Muhammedî içinde, ‹stanbul Maarif Kitaphanesi, ‹stanbul 1964, s. 35-40. (Neﬂre haz›rlayan belirtilmemiﬂ.)
Nurettin Albayrak, Dinî Türk Halk Hikâyelerinden Geyik, Güvercin ve Deve Hikâyeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans
Tezi, ‹stanbul 1993, s. 79., Albayrak’›n bildirdi¤ine göre (s. 70) 14. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda eserlerini yazan Darir’in Yüz Hadis ve Yüz Hikâye adl› eserinin sonunda
“Mucizat-› Nutk-› Cemal ve Hikâyet-i Ahu” baﬂl›kl› mensur bir geyik hikâyesi vard›r. Darir bu eseri Haleb’e geldikten k›sa bir süre sonra H. 795 (M. 1392-93) y›l›nda yazm›ﬂt›r. Albayrak bir paragraf yukar›da Türk edebiyat›nda mensur geyik hikâyesine rastlanamam›ﬂt›r dedikten sonra bu eseri zikrediyor (s. 70-71). Ayr›ca o, (M.
Tu¤rul, Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiyat›, ‹stanbul 1969, s. 187-188’e atfen) Geyik hikâyesinin mensur bir de¤iﬂkesinin Denizli’nin Çal ilçesinin Mahmutgazi köyünde 25.8.1942 tarihinde derlendi¤ini yazmaktad›r (s. 62, not: 177). Darir için
bkz. Mustafa Erkan, D‹A, C 8, s. 498-9.
Cönk biçimindeki yazman›n ebadlar› 16x11.30 cm’dir. Eni 11.30, boyu 16 cm.dir.
1800’lerin ikinci yar›s›nda istinsah edildi¤ini tahmin etmekteyiz. Bu elyazmas› hakk›nda tan›t›c› bilgiler için bkz. Fethi Gedikli, “Ümeyye Camii”, Yesevi Dergisi, Mart
2012, Y›l. 19, S 219, s. 8-9. Ayn› yaz›ya www.turkbirligi.net üzerinden de ulaﬂ›labilir.
Âmil Çelebio¤lu, Türk Edebiyat›nda Mesnevi (XV. yy.a kadar), Kitabevi, ‹stanbul
1999, s.81-82’de Süleymaniye Ktp. H. Mahmud bl., nr. 4339/2, yk. 54b-58b aras›nda gösterdi¤i metnin 95 beyit oldu¤unu kaydeder. Nurettin Albayrak’›n haz›rlad›¤›
metin tesisi Geyik Hikâyesi ise 109 beyittir.

Emine Gürsoy Naskali - Erkan Demir • 123

Maarif neﬂri Latin harfleriyle yay›nlan›rken daha iyi anlaﬂ›lmas›
kayg›s›yla gündelik dile biraz yaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Orada ay›tmak/eyitmek
fiili etmek/itmek ﬂeklinde as›l anlam›n› vermekten uzaklaﬂm›ﬂ olarak
geçmektedir. Ayr›ca yav› k›lmak “yitirmek” bu metinde ya¤i olmak “düﬂman olmak” ﬂekline dönüﬂmüﬂ ve metinle uyumunu yitirmiﬂtir. Gelüben tuzak kuruben gittiler / Ol geyikce¤i tuza tuttular” beytindeki tuza kelimesi tuza¤a olmal›d›r.
Öztelli neﬂri oldukça sa¤lam bir neﬂirdir. Metnin dayand›¤› nüshan›n hayli eski oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Yaln›z bu neﬂrin 84. m›sra›ndaki gemz kelimesi bizde gelmez, Dir kafirler eksügümüz yok satmazuz /
‹lla peygamberlugun tutaruz beytindeki peygamberlugun kelimesi pâyandânlu¤un ve Geyik eydür kafire dutulm›ﬂam / Tanr› resulin peygamberden
k›lm›ﬂam beytindeki peygamberden sözü pâyandân yani kefil/rehine anlam›ndaki sözün bozulmuﬂ hali olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim
di¤er neﬂirlerde de bazen oldukça bozuk ve farkl› ﬂekillerde yaz›lan bu
kelime, baz› nüshalarda ayn› anlama gelen zâmin ve kefil kelimeleriyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.9
Cunbur neﬂrinde ise 24. beyitteki i¤en kelimesi iken, 36. beyitteki
belik, baz› nüshalarda görüldü¤ü gibi belen, 55. beyitteki yüre¤i ba¤›dur
ifadesi yüre¤i ya¤›dur, 58. ve 72. beyitlerdeki ya bende kelimeleri yabanda (“payanda”), 59. beyitteki ol iki özilere kelimeleri ol iki [k]uz›lara, 64.
beyitteki yavuz o kadar kelimeleri yavuz okdur ve tuya kelimesi döye,
70. beyitteki toyd› kelimesi tuyd› gibi okunmas› veya aç›klanmas› gereken hususlar vard›r.
Sungurbey Maarif neﬂrini Cunbur’unkinden de yararlanarak yer
yer düzelterek yeniden yay›mlam›ﬂt›r. Aytaﬂ’›n neﬂri Tören taraf›ndan
“filolojik aç›dan sa¤lam bir metin say›lamaz” bulunmuﬂtur. Gerçekten
Aytaﬂ, neﬂrinde ço¤u okuma hatas›na benzeyen, çok say›da yanl›ﬂ vard›r. Aytaﬂ’›n neﬂrinde anlam›n gözetilmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.

9

Krﬂ. Fuat Özdemir, Halk Edebiyat› Yaz›lar›, hzl. Yusuf Sa¤lam, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 259., payendân: destek, dayanak.
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Oldukça eksik bir nüshaya dayanan Aslan’›n metninde de anlama
pek dikkat edilmedi¤i fark edilmektedir. Örnek olarak “Yarl›m alçak
olur”dan baﬂka kefil ve rehine anlam›na gelen Farsça pâyandân10 kelimesi anlaﬂ›lmam›ﬂ ve metinde ﬂu ﬂekillerde verilmiﬂtir: Benân, yâbendâr (2 kez), bendâr, yâbendan.11 Ayr›ca anas›z yerine atas›z, güler yerine
gürler ve göynük yerine günün ﬂeklinde okumalar vard›r. Mamafih bunlar yaz›l›ﬂtan da kaynaklanm›ﬂ olabilir. Ayr›ca “Ko bizi ta¤ içre olalum’daki son kelime elbette ölelim okunmal›d›r.
Tören neﬂri, emek verilmiﬂ bir neﬂir olmas›n›n yan› s›ra, Â. Çelebio¤lu’ndan sonra hikâyenin müellifini vermesi bak›m›ndan da
önemlidir. Ancak Tören’in metnindeki 55a:10 Eyder iken putlar yerine Eyder iken bunlar, yine 56a:8 ‹ki gez, iki kez, 57a:10 alas›n, alas›z
okunabilir miydi sorular› akla gelmektedir. Daha evvel bir yerde yazar›n temas etti¤i gibi, 57b k›sm›nda da eksik beyitler oldu¤una, yine
beyitlerin kafiyelenmesine bak›larak iﬂaret edilebilirdi. Ayr›ca onun
kelimelerin izahlar›nda baz› yan›lmalara yer verdi¤ini belirtmek gerekir. Meselâ “(birisinin) hükmüne ferman olmak” deyimi ayr›ca “uymak, itaat etmek” diye izah edilmeliydi. Yine gez için Farsça arﬂ›n anlam› verilmesi yersizdir. Burada gez/kez defa, kere anlam›ndad›r. Çin
elinden gelmiﬂidim ben garîb / ‹steridim kardaﬂum yav› k›l›p (56b:8) beytindeki istemek fiiline verilen mana metne uygun de¤ildir. Burada kelimenin kökündeki “araﬂt›rmak, peﬂi s›ra gitmek, aramak”12 anlam›
vard›r. Kazâ “tevhid” de¤il “kaza, belâ” manas›ndad›r. Ayr›ca ki, kim,
öylelik için yap›lan aç›klamalar da hatal›d›r. Bunlar metinde s›ras›yla
“kim”, “ki”, “öylece” anlam› vermektedir. Gerçi Öztelli’de de öylelik
10

11

12

Bu kelime için bkz. A Comprehensive Persian-English Dictionary, http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3dsal?dbname=steingass&query=payandan&matchtype=exact&display=utf8. 10.11.2012’de girildi.
Kütüphanemizde bulunan baﬂka bir elyazmas›ndaki 77 beyitlik Hikâye-i Geyik Destan›’nda pâyandân kelimesi bayândar, payândar, payândan (2 kez), payândâr ﬂeklinde geçmektedir. Bu elyazmas› hakk›nda bk. Fethi Gedikli, “Yeni Bir Elyazmas› ve
Teslim Abdal’›n Bilinmeyen Bir ﬁiiri”, YOM Türk Dünyas› Kültür Dergisi, S 24, Güz
2011, s. 27 vd.
‹lhan Ayverdi, age., s. 575.
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yerine kuﬂluk yola (uzun yol?) tabiri bu izah› desteklemekte ise de
metnin anlam› desteklememektedir. Pâyendân için verilen “kefil” ve
“rehin” anlam›ndan ikincisi “rehine” olarak düzeltilmelidir. Put’un
2. anlam›, bunlara kelimesinin putlara ﬂeklinde okunmas› sebebiyle
ortaya ç›km›ﬂ görünüyor. R›dvan cennet anlam›na gelse de burada
cennet kap›s›ndaki mele¤in özel ad› anlam› verilmeliydi. Yal›m için
“derece, mertebe” anlam› burada kayd›yla do¤ru kabul edilebilir; yal›m’›n (yal›n) esas anlam› ise “ateﬂ”tir. “Yal›m› alçak olmak” deyiminde itibars›z, zay›f olmak anlam› vard›r. Yav› için verilen “boﬂ” anlam›
da zaittir.
Kuzubaﬂ’›n metni ise sa¤lamd›r. Sadece 10. beytin ilk kelimesi diyen yerine deyin veya ayn› anlamda diñ olabilir miydi diye bir soru hat›ra gelmektedir. 21. beyitteki mil kelimesi di¤er nüshalarda sel’dir.
Bu noktada hikâye üzerine çal›ﬂanlar›n daha önceki neﬂirlerden
gere¤i gibi yararlanmad›klar›, hatta kimi çal›ﬂmalar›n varl›klar›ndan
bile haberdar olmad›klar› görülmektedir.
Hikâye-i Geyik’in Müellifi Kimdir?
Dâsitân (destan), hikâye veya bizim yazmam›zda oldu¤u gibi “beyân” diye isimlendirilen Geyik Hikâyesinin hangi as›rda yaz›ld›¤›, müellifinin kim oldu¤u, hacmi gibi meselelerde ancak tahminlerde bulunulmaktad›r. 14. yüzy›l Türkçesinin özelliklerini taﬂ›d›¤› için bu yüzy›la, bazen de 15. yüzy›la ait oldu¤u düﬂünülmektedir.13 Daha önce hikâyenin bir yazma nüshas›n› yay›nlayan Cahit Öztelli Geyik, Güvercin,
K›ssa-i ‹brahim ve ‹brahim Aleyhisselam, Kesikbaﬂ, ‹slam - Yahudi,
Deve hikâye ve k›ssalar›n›n isim belirtmeden ayn› kiﬂinin eseri oldu¤unu, böyle de¤ilse bile ayn› yüzy›l›n eserleri oldu¤u görüﬂünü ileri sürmüﬂtür. Öztelli ayr›ca Divan ﬂairlerinin birbirlerinin ﬂiirlerini kötülemek için onlar› geyik destan›na benzettiklerinin iddia edildi¤ini F.
13

Öztelli, Hikâye-i Geyik ve benzeri hikâyelerin 15. yüzy›l›n baﬂ›nda yaz›lan ve halk
taraf›ndan büyük ra¤bet gören Süleyman Çelebi’nin eserinden sonra ve onun tesiriyle yaz›ld›klar›n› belirtmiﬂtir (Cahit Öztelli, agm., s. 2492).
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Köprülü’ye atfen kaydetmiﬂtir.14 Âmil Çelebio¤lu ise eseri 14. yüzy›la
ait müellifi bilinen mesneviler aras›nda sayar.15
Geyik Hikâyesinin müellifinin Sadreddin ad›nda, hakk›nda bilgimiz olmayan birisi oldu¤u önce Çelebio¤lu16 ve sonra Hatice Tören taraf›ndan belirtilmiﬂtir. Cunbur ise yazar›n›n Mahmud K›rﬂehrî oldu¤u
rivayet olunur demektedir.17 Özdemir gördü¤ü iki ayr› nüshada geçen
Sadreddin ad›n›n bu destan› eyden; yani söyleyen olabilece¤ini, destan›n gerçek yazar›n›n bilinemeyece¤ini, Geyik ve Kesikbaﬂ gibi destanlar›n anonim oldu¤u görüﬂünü ileri sürmektedir.18 Aytaﬂ, bu hikâyenin
yer ald›¤› kitapta Varaka (Varka) ve Gülﬂah Hikâyesi’nin sonunda yer
alan bir beyite dayanarak hikayenin Yusuf Meddah’a ait oldu¤u görüﬂündedir.19 M. Argunﬂah eseri Kirdeci Ali’ye atfedilen eserler aras›nda
14

15

16

17

18
19

Cahit Öztelli, “Anadolu Dini Edebiyat›ndan Geyik Destan›”, Türk Folklor Araﬂt›rmalar›, Y›l. 13, C 7, no. 146, Eylül 1961, s. 2492. Köprülü’ye göre “Eski klasik ﬂairlerimizin uzun as›rlar en çok medar-› istihzalar› olan ﬂeylerden biri de bu geyik destan›d›r.”,
bkz. F. Köprülü, Türk edebiyat›nda Aﬂ›k Tarz›n›n Menﬂe ve Tekamülü, s. 15, not.
1’den nakleden Cahit Öztelli, ayn› yer. Ahmet Mahir Pekﬂen de Mevlid’e çeﬂitli yazmalarda yap›lan de¤iﬂik eklemeler aras›nda Ahval-i Fât›ma, Deve Hikâyesi, Geyik
Hikâyesi, Ukâﬂe Hikâyesi gibi bölümleri saymaktad›r, bkz. Yazar ve ﬁair Ahmet Mâhir Pekﬂen -II- O¤uz Çetino¤lu’nun mülakat›. Bkz. http://www.oncevatan.com.tr/yazar-ve-sair-ahmet-mahir-peksen-ii-makale,26462.html 16.10.2012de girildi.
Mamafih TC Kültür Bakanl›¤›n›n sitesindeki bilgilere göre XIV. yüzy›lda küçük
mesnevi hikâyecikleri baﬂl›¤› alt›nda Dâsitân-› Geyik (Sadreddîn) 15 beyitlik, mucizât-› Nebevî içerikli bir dînî-destânî halk mesnevisi olarak tarif edilmiﬂtir. Ayn› yerde Sadreddin’e atfedilen bir de 32 beyitlik yine mucizât-› nebevî içerikli Mucize-i
Muhammed Mustafa adl› dînî-destânî baﬂka bir mesnevi daha kay›tl›d›r. Bkz.
turkiyekulturportali.gov.tr/Sayfalar/DilEdebiyat/Türk % 20 Edebiyat›... (4.11.2012’de
girildi.) Ayr›ca Cahit Öztelli Kitapl›¤›nda bulunan bir yazmada Geyik Hikâyesinden
baﬂka Ecderha Hikâyesi de Sadreddin’e ait görünmektedir (F. Özdemir, s. 165). Albayrak, Vasfi Mahir Kocatürk’ten naklen Güvercin, Kesikbaﬂ ile Ejderha hikâyesinin de
Kirdeci Ali’ye ait oldu¤unu söylemektedir (Nurettin Albayrak, age., s. 74).
Amil Çelebio¤lu, Türk Edebiyat›nda Mesnevi (XV. yy.a kadar), Kitabevi Yay›nlar›,
‹stanbul 1999, s. 81-82.
Müjgan Cunbur, “Folklorumuzda Geyik Motifi Üzerine”, II. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara 1982, C II, s. 77.
Fuat Özdemir, age., s. 162.
G. Aytaﬂ, “Kültür ve Edebiyat›nda Geyik Motifi ve Haza Destan-› Geyik”,
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/12-161-170.pdf,16.10.2012’de girildi.
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ihtiyatla kaydetmiﬂtir. Nam›k Aslan ise Argunﬂah’a dayanarak Geyik
Hikâyesinin müellifini Kirdeci Ali olarak kabul eder.20
Aytaﬂ metninde müellifin ad› herhalde müstensih taraf›ndan anlaﬂ›lamad›¤›ndan veya bilinçli olarak Nefsin ile [eyle diye okunmal›yd›]
müslim®n ol sadr-› din ﬂekline sokulmuﬂtur. Keza Kuzubaﬂ neﬂrinde bu
beytin Nefsin müslim®n eyle Hazerüddin / T® kim olas›n Hak az®b›ndan
emîn ﬂekline girdi¤ini görüyoruz. Bunun Sadreddin’den bozuldu¤u anlaﬂ›l›yor, çünkü bu haliyle ibare anlams›zd›r. Öyleyse Tören neﬂriyle
birlikte and›¤›m›z bu son iki neﬂirde ve yukar›da Özdemir’in kulland›¤› iki ayr› yazmada geçen iki ayr› kayd›n hikâyenin müellifinin Sadreddin oldu¤una aç›k ya da imal› kay›tlar oldu¤u not edilmelidir. Bu durumda Kuzubaﬂ’›n Hazereddin’in mahlas olabilece¤i yorumu ask›da
kalmaktad›r.21
Yay›nlad›¤›m›z Metin Üzerine Baz› Aç›klamalar
Tamamen harekelenmiﬂ olan metin Eski Anadolu Türkçesinin
özelliklerini gösterir. Metnin imlas›nda bütünlük yoktur. Birçok kelime iki biçimde yaz›lm›ﬂt›r: Yir/yer, od/ot, kuzu/kuz›, can/cân gibi. Bunlar gibi geyik kelimesi kef ye kef ile yaz›ld›¤› gibi kef elif ye kef ﬂeklinde
de yaz›l›d›r. Bâ¤çesi (bahçesi) kelimesi de ba∆cas› ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r.
Segirmek (se¤irmek) seyirmek, yürege (yüre¤e) yüreye biçiminde yaz›l›d›r. Elifle yaz›lan di¤er kelimeler aras›nda ﬂeﬂmek, geçmek, gelmek, getürmek, e¤lenmek, nemüz de vard›r. Yoldaﬂ› kelimesi yolﬂaﬂ› ﬂeklinde ya20

21

Nam›k Aslan, “Manzum Dini Hikâyeler ve Kirdeci Ali'ye Ait Oldu¤u Söylenen ‹ki
Hikâye Metni (Güvercin ve Geyik Destanlar›)”, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_20/15_%20189-207_%20syf.pdf, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 20, Y›l
2006/1, s. 190 ve 196. Öte yandan, Aslan neﬂretti¤i Geyik Destan›n›n 50. beytinde
geçen bir ifadeye dayanarak müellifin Müdami adl› birisi de olabilece¤ini ifade etmekte (s. 191) ise de kastetti¤i Gögercin Destan›d›r. E¤er böyleyse mahlas›n burada tevriyeli kullan›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu durumda Gögercin Destan›n›n müellifinin Müdamî adl› birisinin olabilece¤i üzerinde de ayr›ca durmak gerekir.
Muhammet Kuzubaﬂ, “Manzum Bir Destan Kitab› (Destân-› Veysel Karânî, Vefât-›
Hz.Fat›ma, Vefât-› Hz. ‹brâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)”, Uluslararas› Sosyal Araﬂt›rmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume
1/2, Winter 2007, s. 308.
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z›lm›ﬂt›r. Yatar ﬂeklini tercih etti¤imiz 101. m›sra›n ilk kelimesi yat›r
ve yatar ﬂeklinde okunabilecek ﬂekilde hem esreli hem üstünlü yaz›lm›ﬂt›r. 163. m›sradaki giderim kelimesindeki dal harekelenmemiﬂtir.
Berk, perk; pâyandân, payândan ﬂeklinde yaz›lm›ﬂt›r. 113. m›sra ﬁimdi
irdi baña bir göynün dahi ﬂeklinde okunacak biçimde yaz›lm›ﬂt›r ancak
biz Öztelli neﬂrindeki okuyuﬂu ve anlam› dikkate alarak, ayr›ca yazmada “kef”lerin bazen “nun”u and›r›r ﬂekilde yaz›lmas›ndan hareketle bunu göynük diye onard›k.22 Bu arada Vir sal®v®t ruΩ›na pey∫amberiñ
ﬂeklindeki metnin son m›sra›n›n Vir ruΩ›na pey∫amberiñ salâvat ﬂeklinde onar›ld›¤›n› da belirtelim. Ayr›ca 37. ve 38. m›sralarda iki kez geçen olalar kelimesinin yaz›m› farkl›d›r. ‹ﬂbu sözi idiben a¤laﬂd›lar / Anas›le birbirin y›laﬂd›lar beytindeki “y›laﬂd›lar” herhalde baz› nüshalarda
geçti¤i üzere “koklaﬂt›lar” anlam›nda y›ylaﬂd›lar / yiyleﬂdiler olmal›d›r.
Buradaki idiben zarf-fiilinin (eydüben “söyleyerek”) yaz›l›ﬂ› da ilgi çekicidir.
Avlayuben, kuruben “avlayarak, kurarak” ve a∫layu, ba∫layu “a¤layarak, ba¤layarak” ﬂeklindeki zarf-fiiller ile birinci teklik ﬂah›s eki -m
(iriﬂeyim, vireyim) ile birlikte -n (mesela yo¤aray›n, soray›n) ﬂeklindeki
kullan›mlar görülmektedir.
Aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kal›b›yla kaleme al›nan hikâyenin
vezni de yer yer bozuktur. Baz› heceler ve sözler düﬂmüﬂtür.
Burada metnin anlaﬂ›labilmesine yard›mc› olabilecek baz› kelimelerin karﬂ›l›klar›n› vermek yararl› olabilir. Hikâye-i Geyik’in en sorunlu kelimesi, tura diye okudu¤umuz ancak bugüne kadar turra (Öztelli,
Özdemir, Aslan, Tören), tura (Tören), sure (Maarif), surre (Cunbur),
zürre (Sungurbey) diye de okunan kelimedir. Kelimenin okunuﬂu yan›
s›ra anlam› da problemlidir. Aytaﬂ metninde bu kelimenin yerini k›l›ç,
Özdemir ve Kuzubaﬂ’›nkinde gürz alm›ﬂt›r. Divanü Lügati’t-Türk’te tura
“kalkan” ve “siper” diye anlamland›r›lm›ﬂ ama onun da bu kelimeyle
ilgisi kurulamaz. Kamus-› Türkî, te harfinde tura’ya “kanun”, “nizam”
ve “yasa¤” karﬂ›l›klar›n› verdikten sonra t› harfine gönderiyor. T› ile
22

Yukar›da 11. notta sözünü etti¤imiz nüshada bu m›sra “Bu kez old› baña bir göynük
da≈i” biçimindedir. Aﬂa¤›da gelen 32. nota da bkz.
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yaz›lan tura ise 1. Oyun oynamakta, yani vurmakta müstamel örme
mendil veya kuﬂak vesaire: tura oyunu oynamak, tura ile vurmak. 2.
Kös ve davul ve trampete gibi vurma¤a mahsus ip veya çomak: davul
turas›. 3. Kamç›, örme k›rbaç. 4. Demet, ba¤, paket: bir tura ip. // dam
turas›: saçak kenar›23 diye tan›mlanm›ﬂt›r. Yeni sözlüklerde tura baz›
oyunlarda kullan›lan, ucu dü¤ümlenmiﬂ kuﬂak veya mendil, tura kamç› ise ucu püsküllü kamç›24 diye tan›mlanm›ﬂt›r. Sungurbey ise Hüseyin
Hatemi’nin aç›klamas›na dayanarak Hz. Ömer’in zürre (Farsça dürre)
adl› bir k›rbac› oldu¤unu belirterek kelimeyi zürre diye kabul etmiﬂtir.
Bizce kelime tura diye okunmal› “kamç›”, “k›rbaç” ﬂeklinde izah edilmelidir. Çünkü Hz. Ömer ömrü boyunca k›rbac›n› yan›nda taﬂ›m›ﬂ ve
gerekli gördü¤ünde onu kullanmaktan kaç›nmam›ﬂt›r.25 Sure veya surre okunuﬂu muhtemelen müstensihlerin Arap alfabesindeki te’yi üç
noktal› olan peltek se gibi yazmalar›ndan do¤muﬂtur.
Tura sözünün geçti¤i m›sradaki yo¤armak fiiline, yer ald›¤› tek sözlükte yükseltmek anlam› verilmiﬂtir.26 Bu anlam buraya uygun düﬂmemektedir. Bu fiil, baz› nüshalarda yo¤urmak, yogurmak, yugurmak biçiminde geçmektedir. Yo¤armak; yo¤urmak veya yokarmak fiillerinden birinin türevi olabilir. Mecaz olarak ezmek, da¤›tmak, yok etmek anlam›na gelebilir. Maarif neﬂrinde bu söz yerinde do¤rayay›m sözü geçmektedir. Öztelli de yo¤arayum kelimesine muhtemelen siyak sibaktan ç›kararak “dö¤eyim, birbirine katay›m” anlam›n› vermiﬂtir. Özdemir yugurmak karﬂ›l›¤› olarak “yo¤urmak, kar›ﬂt›rmak” yazm›ﬂt›r.27
Bunun d›ﬂ›nda da Ç›k›cak elden geyigimüz yeter / Buña ayruku ç›k›ca¤az kim yeter örne¤inde oldu¤u gibi aç›klama gerektirir baﬂka beyitler de vard›r. Elden ç›kar ç›kmaz (ba¤›n› çözdü¤ümüzde) geyik kaçar, ayruku hariç tutarsak buna kim yetiﬂir ﬂeklinde yorumlanabilir diye düﬂü23
24
25

26
27

ﬁemseddin Sami, Kamus-› Türki, s. 449 ve 897.
‹lhan Ayverdi, age., s. 1270.
Bkz. Mehmet Akbaﬂ, “Hz. Ömer’in K›rbac›”, F›rat Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, s. 57-70. Krﬂ. Fuat Özdemir, age., “turra: kesici silah, çomak”, s. 261.
Yaﬂar Ça¤bay›r, Ötüken Türkçe Sözlük, C 5, Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul 2007, s. 5344.
Fuat Özdemir, age., s. 262.
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nülebilir.28 Bu beyit anlaﬂ›lamad›¤›ndan olacak ayruku yerine baﬂka
nüshalarda gayri kelimesi yaz›lm›ﬂt›r.29 Çünkü buradaki ayruk “ayr›k
koçu, ayr›k koyunu” sözünün Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde yabani geyik ve s›¤›r anlam› da vard›r.30 Bu neviden baﬂka bir beyit ﬂudur: Kardaﬂ olursa kiﬂiye kutlu da¤ / Ölüm mi görür yüreye ulu ﬂa¤. Bu beytin ikinci m›sra› da bozulmuﬂ görünüyor. Nitekim 11. notta an›lan nüshada bu beyit anlaml› olarak ﬂu haldedir: ƒardaﬂ olur kiﬂiye ∆utlu ﬂa∫ /
Ölüm irse irgürür yürege ﬂa∫. Burada ikinci m›sradaki ﬂa∫ yara anlam›ndad›r. Ayr›ca metinde iki yerde geçen kay›rmaz fiili ilk geçti¤i yerde
“kayg›lanmak, tasalanmak, endiﬂe etmek”;31 ikincisinde ise “k›¤›rmak,
ç›¤›rmak, ça¤›rmak, hayk›rmak” anlam› vermektedir.
Öztelli’de 1. yan›k, yanm›ﬂ 2. mec. gönül yan›¤›, ac›, dert, ›zt›rap,
keder anlam›nda geçen göynük kelimesi sonradan yay›nlanan nüshalarda de¤iﬂtirilmiﬂ haldedir. Mesela, bizim nüsham›zda bu beyit ﬂu haldedir: Ben-dahi geyügim ya Mustafa / Bu kara baﬂ›m d®im gör[di] cef®. Bu
beytin ilk m›sra› muhtemelen özgün metinde “Ben-dahi göynüklüyem
yâ Mustafa” ﬂeklinde idi. ‹stinsah s›ras›nda ﬂu veya bu sebeple bu hale
girmiﬂtir.32
28

29

30

31

32

Bu beytin ikinci m›sra›nda geçen ç›k›ca¤az kelimesiyle Yunus Emre Divan›nda geçen “Her nesne çi¤ oluca¤›z od olmay›nca piﬂmez ol” s. 65, “Yunus’a âﬂ›k deyüben
zinhar özenüp gelmenüz / Çok bezirgan ziyan eder var›ca¤›z uzun yola” s. 69 ve “Yar›n mahﬂer kopuca¤›z kamu kul nefsim deyiser” s. 87 m›sralar›ndaki –a¤›z ekli kelimeler ayn› iﬂlevde görünüyor. M. Z. Bak›rc›o¤lu, Yunus Emre Divan›, Ötüken, 2 bs.,
‹stanbul 2003.
Cunbur, s. 89, Albayrak, s. 99. Ancak Albayrak’›n dayand›¤› nüshalardan birinde
“ayruk” sözü geçiyor.
Tarama Sözlü¤ü, ayr›k II maddesi, bk. http://www.tdkterim.gov.tr/tarama
7.11.2012’de girildi. Ayr›ca Aytaﬂ, Mukaddimetü’l-Edeb’de ayruk’un geyik anlam›nda oldu¤unu bildirmesine ra¤men, Nuri Yüce neﬂrinde (Ankara 1993) böyle bir kelime yoktur.
Tarama Sözlü¤ü, http://www.tdkterim.gov.tr/tarama/?kelime=kay%FDrmak&kategori=veritm, 4.11.2012
Gerçekten, bu beyit 11. notta sözü edilen nüshada “Ben dahi göynüklüyem yâ
Mu•†afå / Bu ¨uru baﬂum dilüm gördi cefâ” suretinde asl›na daha yak›n halde görünüyor. Son m›sradaki dilüm de baz› nüshalarda geçti¤i gibi delim: çok, birçok, ziyade
anlam›na gelen Türkçe bir kelimedir. Bkz. Tarama Sözlü¤ü.
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Döymek veya Azerbaycan sahas›nda geçti¤i ﬂekliyle dözmek fiili
“katlanmak, tahammül etmek” anlam›nda Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geçmektedir. Maarif neﬂrinde bu kelime doya (döye olmal›yd›) diye okunmuﬂ, Sungurbey bunu H. Hatemi’ye dayanarak döze diye
yazm›ﬂt›r. Bizim nüsham›zda bu kelime döyer ﬂeklindedir. Metinde geçen degürmek “ulaﬂt›rmak”, ﬂurmak burada ayn› zamanda “aya¤a kalkmak”, hazret “huzur, ön”, kat› “çok, ziyade”; kat›rak “h›zl› h›zl›, h›zla, çabucak” anlam›ndad›r.
Bu izahlardan sonra hikayenin yap› özelli¤ine pek k›sa biçimde de¤inirsek Öztelli, Kuzubaﬂ metni salâvat ve zikirle, Maarif, Cunbur, Sungurbey, Özdemir ve Aytaﬂ metni sadece zikirle baﬂl›yor, notunu düﬂebiliriz. Yine Tören metninin baﬂ›nda fazladan zikir ve dua (nesir olarak) k›sm› da vard›r. Oysa Aslan ve bizim nüsham›zda baﬂtaki zikir ve salâvat
k›sm› yoktur. Maarif, Öztelli, Cunbur, Albayrak, Tören ve Aslan metinlerinin sonu peygamberimize salâvat ve dua talebi ile bitmektedir. Aytaﬂ, Kuzubaﬂ ve bizim nüsham›z›n sonu ise sadece salâvatla sona ermektedir. Özdemir neﬂrinin sonunda ise sadece dua talebi bulunmaktad›r.
Hikâyenin içeri¤ini Müjgan Cunbur “Bu manzum k›ssada Peygamberimizin mucizelerinden biri sergilenirken, ayn› zamanda geyik
do¤rulu¤u, sözünde dururlulu¤u ile Müslümanl›¤›n yay›l›ﬂ›nda önemli
bir rol oynuyordu. Mevlid’in Türk toplum hayat›ndaki yayg›n ve
önemli yeri, denilebilir ki Mevlid’le birlikte ve bu k›ssada geçen ana geyik yoluyla bütün geyik soyuna bir kutsiyet kazand›r›yor, sonra da giderek bu mübarek say›lan hayvan›n avlamas›n›n avc› için tehlikeli
olabilece¤i inanc›n›n do¤mas›na yol aç›yordu.” diyerek güzel bir ﬂekilde özetlemiﬂtir.33
Sadece Anadolu’da de¤il muhtelif Türk boylar›n›n yaﬂad›¤› memleketlerde de Geyik Hikâyesi yay›lm›ﬂt›r. Örnek olarak Radloff’un Proben’inin üçüncü cildinde Kazaklarda Kik (Geyik) olarak bilinen ve bu
hikâyeyi and›ran manzum bir metni verir. Ayr›ca Karaçaylar›n halk
edebiyat›nda Avc› Bineger (Biynöger), K›rg›zlarda Kococaﬂ ad›yla bilinen ve geyik av› sebebiyle avc› kahraman›n baﬂ›na gelen felaketler
33

Müjgan Cunbur, age., s. 76-77.
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halk›n geyi¤i ne kadar sevdi¤ini ve onun sorumsuzca avlanmas›na ﬂiddetli itiraz›n› yans›tmaktad›r.34 Halk›n ‹slam anlay›ﬂ› yüzy›llar boyu bu
hikâyeyle birlikte adlar› zikredilen öteki hikâye ve k›ssalarla oluﬂmuﬂ,
samimi bir müslüman, iyi bir insan olma yolunda bu hikâyeler emsalsiz bir rol oynam›ﬂlard›r.
Beyån-› Geyik35
1. Diñle imdi bir ‘acåyib ≈oş36 ≈aber
Mu•†afådan idem iy •å^ib-hüner
Gör ne ¨›ld› Tañr›’nun pey#amberi
Yarad›lm›ş›ñ hem oldur serveri
5. İşit imdi eydeyim bir mu‘cizåt
Ol resul-i Óåşimî ol påk-i zåt
ˆ
Ol ^abîbullah Mu^ammed Mu•†afå
Dîn eri kendüsi påk-i •afå
Mescidinde bir gün ol serveri
10. Tañ namåz›n ¨›ld› ol göñül eri
Otururd› söykenüp mi^råb›na
Va‘µ iderdi åline a•^åb›na
Ol Mu^ammed kim aya beñzerdi yüzi (v. 9b)
Yar›n ol dileyiser Óa¨dan bizi
15. Cümle a•^åb› da≈i anda bile
¶o^bet iderdi bular Resûlile
34

35
36

Saadet Ça¤atay, “Karaçay Halk Edebiyat›nda Avc› B‹NEGER”, Fuat Köprülü Arma¤an›, ‹stanbul 1953, s. 97, nakleden Cunbur, s. 78. Yeni Adilhan Adilo¤lu, Biynoger ve Kococaﬂ hikayelerini geniﬂ bir ﬂekilde tahlil ederek karﬂ›laﬂt›rmal› metinlerini de neﬂretmiﬂtir: “Biynöger ve Kococaﬂ Destanlar› Aras›ndaki Benzerlikler”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 2007, s. 51-83 ve http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi6/5adilo%C4%9Fluadilhan.pdf, 18.11.2012’de girildi. Bu iki hikayenin Çukurova yöresinde yak›lan “Bende Gittim Bir Geyi¤in Av›na (Alageyik)” adl› türküyle motif benzerli¤ine dikkat çekilmelidir.
Baﬂl›k bu ﬂekilde 2 kez yaz›lm›ﬂt›r.
Metinde ^ iledir.

Emine Gürsoy Naskali - Erkan Demir • 133

©arşudan ¨›r¨ atlu gelür gördüler
©uvvet-ile ¨at› heybetlü gelür
©at›ra¨ mescide degin geldiler
20. Çünki mescid ¨apus›na irdiler
Mu•†afånun andal›#›n bildiler
©amus› atdan aşa#a indiler
Girdiler mescide virdiler selåm
¶åf çeküben ¨arşu †urd›lar tamâm
25 Didiler kim gösterüñ Mu^ammed’i
Ol ki bizüm dîne bå†›l dedi
Kimdür ol kim bütlere bå†›l deyen
ƒal¨ içinde böyle da‘vå eyleyen
Diñ aña kim bu sözi söylemesün
30. Söyler-ise burada †urmasun
Ömer eydir yå Resûl ben †uray›n (v. 10a)
Tura-y-›la cümlesin yo#aray›n
Ali eydür yå Ömer ben †uray›n
…ülfi#år-ile ¨amus›n ¨›ray›n
35. Resûl eydür •abr idüñ bir görelim
Nedür dilekleri bir •oralum
Ola kim ^ükmüme fermån olalar
Mu‘cizåt görüp müslimån olalar
Resûl eydür nedir dilekleriñüz
40. Gelsün otursun ilerü begiñüz
Anlar eydür geliben oturmazuz
Da≈i bir dem ¨arşuñuzda †urmazuz
Bize pey#amberlü#ün eyle ‘ayån
Ger yo#›sa sözün içinde yalan
45. İder-iken bunlar anda måcerå
Ba¨d› gördi ol Mu^ammed iy yarå
Bir geyicek anda ba#lu bir ata
Görüben an› ¨›ld› ‘ibreta
Ta•mayile ba#l› aya#› baş› (v. 10b)
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50. İllå sel gibi a¨ar gözi yaş›
Resûl eydür şeşüñ geyik söylesün
Benim pey#amberligim şer^ eylesün
Ol kåfir begi işidicek bun›
Güldi eydür ne dimek olur ya‘ni
55. Al ile dirler geyigimüz ala
Fi‘l[il]e bize cåzûl›¨lar ¨›la
Bizi diler ümmetine döndüre
Evimüze da≈i ma^rm göndüre
©›r¨ kişi biz avlayuben †utm›şuz
60. Bir gice da≈i yabanda37 yatm›şuz
Resûl eydür hele şözüñ siz an›
Disün ol yeri gögi Yaradan’›
Şözdiler ol geyigün aya#›n›
Berk †utuben bo#az›nun ba#›n›
65. Ba#lu yirden geyigi ald›lar
ˆ
Mu•†afå’nun ^azretine
geldiler
Didiler kim ne sözüñ var söylegil (v. 11a)
Bize pey#amberligüñ şer^ eylegil
Didi şeşüñ bo#az›n da≈i hemån
70. Disün peygamberligüm size ‘ayån
Bunlar eydür şeşicek geyik ¨açar
İki kez seyirse bir mil geçer
Ç›¨›ca¨ elden geyigimüz yeter
Buña ayru¨u ç›¨›ca#az kim yeter
75. Resûl eydür şöziñüz sözüm †ut[uñ]
Geyigüñüz ¨açar-›sa beni †utuñ
İşbu ^åla råzî
ˆ olup şezdiler
Geyicegüñ bo#az›n› şeşdiler
Çün şözdiler geldi geyik ma^file
37

Metinde bey®nda ﬂeklindedir.
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80. Óa¨ Çalabuñ ad›n getürdi dile
Óa¨ Çalap dil virdi lu†f›ndan aña
Vir •alåvåt ne didi eydem saña
Eydür ey iki cihån serveri
Óa¨ Çalabuñ sevgüli pey#amberi
85. Tañr› birdür sen resûlisün bî-gümån (v. 11b)
Yirde gökde işbu söz old› ‘ayån
Her ki bugün bunda ^a¨ bildi seni
Oddan âºåd olsun yar›n can›
Her kim ol bunda seni ^a¨ bilmedi
90. Yar›n ol †amu dibinde ¨aynad›
Yedügi za¨¨um ola yeri cehennem
Yüzü ¨ara ola içdigi ^amîm
Her ki senüñ ^ükmüñe fermån ola
Yeri cennet yol†aş› R›zvån ola
95. Ben-da≈i geyügim yå Mu•†afå
Bu ¨ara baş›m dåim gör[di] cefå
ˆ
Çin elinden gelmişidüm ben #arîb
İsteridüm ¨ardaşum yav› ¨›lup
Geliben Mekke da#›nda ¨uzuladum
100. İki ¨uz›c›¨ †o#urdum gizledüm
Yatar-iken †urm›şam ot otlayam
Geri gelem ¨uzular›m südleyem
Bu kåfirler gelüben avlad›lar (v. 12a)
Çevre alup dört yan›m ba#lad›lar
105 ©açamad›m yo#›d› bende mecål
©ardaş›n yav› ¨›landa ne mecål
©ardaş olursa kişiye ¨utlu da#
Ölüm mi görür yüreye ulu †a#
©ardaş›n yav› ¨›lan kişi n’olur
110. ©amus›ndan yal›m› alça¨ olur
Kişinün ¨ardaş› yüregi ya#›dur
Mål› mülki ba¨cas› hem bå#›dur
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Şimdi irdi baña bir göynük dahi
N’eyleyim ol iki ¨uzum› da≈i
115. Dişleri yo¨dur ki ot otlayalar
N’eyleyeler ol ›ss›z †a#da bular
Yå Resûl baña payåndan ol bugün
Yüregim derdine dermån ol bugü[n]
İrişeyim ol iki ¨uzulara
120. Óål›mdan ≈aber vireyim anlara
Çün işitdi Mu•†afâ bu sözleri (v. 12b)
Yaş-›la †old› mübårek gözleri
Resûl eydür kåfir sözüm †utuñ
Geyigi baña ba#›şlañ yå ¨atun
125. Payåndan38 olay›n ¨›luñ ¨abul
Ger geyik gelmez ise dir ol Resûl
Geyigün iki bahås›n alas›z
Da≈i her ne kim dilersiz ¨›las›z
Anlar eydür nemüz eksik •atalum
130. İllâ payåndan olursañ †utalum
Geyigimüz gelmez olursa ya‘ni
Bellü bil kim öldürürüz biz seni
ˆ old› Resûl ol dem bildiler
Råzî
©avli ikindüye degin ¨›ld›lar
135. Çünki bunlar işbu ¨avli ¨›ld›lar
Geyigi ol demde •al›-virdiler
Ç›¨d› geyik derd-ile girdi yola
Vay aña kim ¨uzulardan ayr›la
Yavuz o¨dur u#ramasun kimseye (v. 13a)
140. ©uzular ayrul›#›na kim döyer
A¨ar-›d› geyigün gözi yaş›
Yel gibi geçerdi †a#› †aş›
38

Metinde y®p®ndan ﬂeklindedir.
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Êa# †aş dere tepe dimez geçer
Yaş yerine gözlerinden ¨an •açar
145. İrdi eydür ey iki körpe ¨uz›
Nite •oray›n sizüñ ^ål›ñuz›
Gelinüz a≈›r yüziñüzi göreyin
©arn›ñuz açdur sizi emzüreyin
İki körpe ¨uz›lar biliñüz
150. Şimdiden girü anas›z ¨ald›ñuz
Bunlar eydür ana ne †uyd› cånuñ
Dilüñe gelmez idi bu söz senüñ
Yå ana ne geldi bugün kim size
Didigüñ yo#-›d› bu söz[i] bize
155. Geyik eydür kåfire dutulmuşum
Óa¨ Resûlini payåndan virmişem
İşbu sözi idiben a#laşd›lar (v. 13b)
Anas-›la birbirin y›laşd›lar
Didiler ey ana südüñ bize old› ^aråm
160. Degüresin Resûle bizden selåm
©o bizi bu †a# içinde ölelüm
Tañr› Resûline ¨urbån olalum
Geyik eydür ben gid[e]rim aradan
Hem sizi bå¨î ¨os›n Yaradan
165. İşbu sözü eydür döndü girü
Diñle imdi Tañr› ^ükmin gel berü
Ol kåfir begi ådem virdi yola
Var›n †uza¨ ¨urun didi yola
Geldiler †uza¨ ¨uruben gitdiler
170. Geyigi ol dem †uza#›la †utdular
©ald› geyik †uza#›la a#layu
Óa¨ Çalap buyru#›na bel ba#layu
İy ¨amu de[r]tlülere dermån ¨›las›n
İy ¨amu ålemlerüñ s›rrun bilesin
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175. Hiç ¨ay›rmazam baña old› cefå (v. 14a)
İllå payåndan olubdur Mu•†afå
Dertlüyem dermån irişdür yå Óakîm
Ben za‘îfem hem senüñ lu†f›n dåim
©ald› geyik †uza¨ içre ¨ay›rur
180. Óa¨ Te‘ålå Cebråyile buyurur
Tiz iriş geyigi götürür dedi
Êuza#›la Ahmed’e yitür didi
İndi Cebråyil geyigi götürür
Óa¨ resülüñ ¨at›na yitürür
185. Geldi geyik orta yire Allåh deyü
Óål›m› gör yå Resûllallåh deyü
Siz ‘aceblemeñ benüm eglendigim
Size ma‘lûmdur da≈i ne oldu#um
Ol cuhûdlar geldi geyik gördiler
190. Mu•†afå öñünde diledi ‘öºürler
©›r¨› da şol dem müslimån old›lar
Küfri ¨oyup dîn-i İslåm buld›lar
©ay#udan cümlesi âºåd old›lar (v. 14b)
Mu•†afå a•^åb›la şåd old›lar
195. Cuhûd› eyü dîne dönderdiler
Öylelik yola geyigi gönderdiler
Nefsiñi eyle müslimån itme kin
Kim olas›n †amu od›ndan39 emîn
Nefsiñe uyup ¨›lursan ‘işreti
200. ‘Aceb istersin yå sen cenneti
Nefsiñe cezå ¨›lanlar›ñ yeri
Uçma¨ olur içi †op†olu ^uri
Uşbu tamåm oldu bu mu‘cizåt
Vir ru^›na pey#amberiñ salâvat.
39

Metinde otdan ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ ancak te’nin üstüne hem tutar hem de ﬂedde konulmuﬂtur.
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Türkülerde Geyik
Erkan Demir*

Geyik; Türk kültürünün en eski ve önde gelen folklor motiflerinden biridir. Biz bu çal›ﬂmada, efsanelerden halk inan›ﬂlar›na ve evliya
menk›belerine kadar hemen her yüzy›lda ve co¤rafyada Türk kültüründe derin izler b›rakm›ﬂ olan geyi¤i türküler çerçevesinde ele ald›k. Türkülerle ayn› menﬂeden beslenmeleri, saz eﬂli¤inde ve ezgili söylenmelerini de göz önünde bulundurarak Âﬂ›k Veysel ve Karacao¤lan gibi
halk ozanlar›n›n eserlerine de çal›ﬂmam›zda yer verdik; buna mukabil
ﬂiir, ﬂark› gibi türleri incelemeye almad›k. Maral, ceylan gibi anlamdaﬂ
kelimeler, veya geyik türleri de bu çal›ﬂmada do¤rudan konu edilmeyip
bunlar›n geyik motifiyle türkülerde örtüﬂen/ayr›lan noktalar› okurun
dikkatine sunulmakla yetinilmiﬂtir. Türkülerde geyik motifiyle ilgili
tespit etti¤imiz ortak hususlardan baz›lar› ﬂöyle özetlenebilir:
Geyik, türkülerde en s›k av/avc› metaforuyla birlikte geçer. Burada en çok dikkat çeken husus geyi¤in di¤er av hayvanlar›ndan farkl›
bir yere konulmas›d›r. Evliya menk›beleri ve halk hikâyelerinde de
geçti¤i üzere geyik avlamak u¤ursuzluktur; talihsizlik avc›n›n ve sevdiklerinin yakas›n› türkülerde de b›rakmaz. Her ne kadar kendisini geyik av›ndan al›koyamad›ysa da avc›, fiilinden piﬂmanl›k duyar. Geyik
av›n›n tabulaﬂt›r›lmas›n›n köklerini halk›n ortak bilinçalt›nda, eski
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Türklerce geyi¤e yüklenen kutsall›¤›n kal›nt›lar›nda aramak isabetli
olacakt›r kanaatindeyiz. Gezme ceylan bu da¤larda seni avlarlar / Anandan babandan yardan ayr› koyarlar m›sralar›ndan hat›rlanaca¤› üzere
av/avc› metaforu ceylan›n geçti¤i türkülerde de kullan›l›r; fakat ceylanla ilgili bir tabudan ziyade merhamet duygusu ön plandad›r. Ayr›ca
ceylan türkülerde Sen bir ceylan olsan ben de bir avc› / Avlasam çöllerde
saz ile seni m›sralar›nda oldu¤u üzere daha çok sevgiliye teﬂbih edilir;
bazen sevgilinin gözlerinin güzelli¤ini, bazen de ürkek bir ceylan misali naz›n› anlatmakta kullan›l›r. Güzelli¤iyle Sevgiliye benzetilen bir
hayvan›n avlanmas› do¤al olarak kalbi yaralar. Maral sen güzelsin al›
neylersin / ‹nce bel üstünde ﬂal› neylersin m›sralar›nda görülece¤i üzere
maral da türkülerde daha çok sevgilinin teﬂbihinde kullan›l›r. Sevgili
maral ve ceylana teﬂbih edilirken geyi¤e teﬂbih edilmez.
Av ve avc› metaforuyla tabulaﬂan geyik av›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z
üçüncü bir motif de geyik yavrusudur. Âﬂ›k nas›l yardan ayr› düﬂmüﬂse
geyik de yavrusundan ayr› düﬂmüﬂtür; yavru geyik muhakkak ayr›l›k
kavram›yla birlikte kullan›l›r; bazen hasret, bazen merhamet duygular›n›; bazen de her ikisini birden anlat›r. Evlad›ndan ayr›lan bir anne,
sevdi¤inden ayr›lan bir âﬂ›k bu türkülerin de¤iﬂmez kahramanlar›d›r.
Geyik türkülerde ayr›l›¤› sembolize etti¤i kadar, bir do¤a unsuru
olarak betimlendi¤inde ve bilhassa sevgiliye teﬂbih edildi¤inde, estetik
ve zarafeti de anlat›r; duruﬂu, bak›ﬂ›, hal ve tavr›yla zarafet ve estetik
sembolüdür.
Yas ve keder kavramlar› da türkülerde geyikle sembolize edilmiﬂtir.
‹lginç olan ise geyi¤in boynunu sallamas›n›n yas ve keder, uzatmas›n›n
ise do¤al güzelli¤i/esteti¤i anlatmas›d›r. T›pk› bunun gibi geyi¤in sesi
“bö¤ürme” ﬂeklinde tan›mland›¤›nda bir estetik unsuru/do¤a güzelli¤i
olarak betimlenirken “meleme” kelimesiyle tan›mland›¤›nda bir yas
ifadesi olarak kullan›lmaktad›r; geyik sesine kullan›lan kelimeye göre
hem pozitif hem negatif anlam yüklenebilmektedir.
Yaln›zl›k kavram› da türkülerde âﬂ›¤› geyi¤e benzetmek suretiyle
anlat›l›r. ‹lginç olan nokta ﬂudur ki geyi¤in yaln›zl›¤› eriﬂilmezli¤inden,
aﬂ›¤›n yaln›zl›¤›ysa Mecnun’un Leyla’n›n aﬂk›ndan kendisini çöllere
vurmas› örne¤inden hat›rlanaca¤› üzere kaç›ﬂtan kaynaklan›r. Bu ne-
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denle sevgili “eriﬂilmez” oldu¤undan geyi¤e teﬂbih edilirken âﬂ›k
“münzevi” oldu¤undan geyi¤e teﬂbih edilir.
Alageyik (1) (Aziz ﬁenses, Çukurova)
Alageyik dendi¤inde akla ilk gelen anlat›, 1956 y›l›nda Ahmet
Yamac› taraf›ndan derlenen bu türkünün Toroslarda geçen hikâyesidir.
Geyik av›na gayet düﬂkün olan Halil s›k s›k Toroslarda avlanmakta;
da¤larda geçirdi¤i süre zaman zaman bir hafta on günü bulmaktad›r.
Fazlas›yla endiﬂelenen niﬂanl›s› ve anas› Halil’i bir türlü geyik av›ndan
cayd›ramaz; Halil, her seferinde “Bu son olsun, tövbeler olsun art›k geyik av›na gitmek yok” der, fakat sözünü tutamaz. Halil bir gün Toroslarda s›k s›k karﬂ›laﬂt›¤›, içten içe tekin olmad›¤›n› düﬂündü¤ü bir alageyi¤i yavrusuyla birlikte görür. Geyik her zaman oldu¤u gibi kaçar,
Halil yavruyu vurur. Türk kültüründe geyik kutsald›r; geyik vurmak
u¤ursuzluktur. Anayla yavruyu ay›ran da iflah olmaz. Bir süre avc›l›¤a
ara veren Halil için geyik av›na ç›kma özlemi, en az sevdi¤ine; Zeynep’e kavuﬂma arzusu kadar a¤›r basar. Zeynep’le evlenir Halil. Dü¤ün
gecesi kula¤›na alageyi¤in sesi gelir; bu ça¤r›ya karﬂ› koyamayan geyi¤i dü¤ün gecesi peﬂine tak›p Toroslara çeker tekinsiz alageyik. Ertesi
gün Halil’in cesedini uçurumun dibinde bulurlar. “Sensiz dünya haram
bana” diyen Zeynep de kendisini uçuruma atar. Geyik avlayan, anay›
yavrudan ay›ran iflah olmam›ﬂt›r yine; öyle ki âﬂ›klar›n uçurumun dibindeki mezarlar›nda her bahar yetiﬂen, büyüyüp boy veren çiçekler
tam kavuﬂacakken bir alageyik ç›kagelir; bu çiçekleri yer. Âﬂ›klar›n
mezarlar›nda açan çiçekler bile birbirine kavuﬂamaz; bu her y›l böyle
sürüp gider.
Ben de gittim bir geyi¤in av›na
Geyik çekti beni kendi da¤›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na
Siz gidin kardaﬂlar kald›m burada
Aman anam burada
Siz gidin avc›lar kald›m burada
Aman anam burada
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Ben giderken kayabaﬂ› kar idi
Yel vurdu da erim erim eridi
Ak bilekler taﬂ üstünde çürüdü
Siz gidin kardaﬂlar kald›m burada
Aman anam burada
Siz gidin avc›lar kald›m burada
Aman anam burada
Urgan›m kayada as›l› kald›
Esbab›m sand›kta bas›l› kald›
Niﬂanl›m s›lada küsülü kald›
Siz gidin kardaﬂlar kald›m burada
Aman anam burada
Siz gidin avc›lar kald›m burada
Aman anam burada
Kayan›n dibine çad›r kursunlar
Çifte davul çifte zurna vursunlar
Niﬂanl›m› kardeﬂime versinler
Siz gidin kardaﬂlar kald›m burada
Aman anam burada
Siz gidin avc›lar kald›m burada
Aman anam burada

Alageyik (2) (Urfa Yöresi)1
Ben de gittim bir geyi¤in av›na, Geyik ald› gitti/çekti beni kendi da¤›na
kal›p formüllerinin kullan›ld›¤› bu türkülerde, Türk mitolojisinde kutsall›k izafe edilen geyi¤in avlanmas›n›n u¤ursuzluk getirece¤i inanc›n›n
‹slamiyet’ten sonra da halk›n bilinçalt›nda yaﬂad›¤›na, geyi¤e izafe edilen kutsall›¤›n tamam›yla kaybolmad›¤›na ﬂahit oluyoruz. Annesi/yav1

Türkünün çeﬂitlenmeleri için bkz. Ahmet ﬁükrü Esen, Anadolu Türküleri, ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar›, Ankara 1986, s. 159-160.
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rusu avlanan geyi¤in, kendisine bu ac›y› tatt›ran avc›lar› sevdiklerinden
ay›rmas› (onlar› ›ss›z bir da¤a çekmesi yahut uçuruma sürüklemesi) motifi “sevdi¤inden ayr›lma”ya dair en s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z folklorik unsurlardand›r. Gâh Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun adl› mesnevisinde oldu¤u
gibi tuzak kuran bir avc› geyi¤i yavrusundan ay›r›r, gâh geyik avc›lar›
sevdiklerinden ay›r›r. Bu türkünün hikâyesi k›saca ﬂöyledir: Geyik av›na giden birkaç delikanl›dan birini bir geyik yalç›n kayalara çeker. Geyi¤in cazibesine kap›larak kayalara t›rmanan delikanl› arkas›na dönüp
bakt›¤›nda geri dönmesinin/kayalardan inmesinin art›k mümkün olmad›¤›n› görür. Arkadaﬂlar› da delikanl›n›n kayalar üzerindeki ac›kl› halini görür. Delikanl› bu haldeyken niﬂanl›s›n›n kendisine ava ç›kmamas›n› söyledi¤ini hat›rlar; niﬂanl›s› delikanl›ya küsmüﬂtür.
Ben de gittim bir geyi¤in av›na
Geyik ald› gitti beni kendi da¤›na
Töbeler töbesi geyik av›na
Siz gidin kardaﬂlar›m kald›m kayalarda
Aman aman
Esvab›m bohçada dürülü kald›
Niﬂanl›m benden küsülü kald›
Töbeler töbesi geyik av›na
Siz gidin kardaﬂlar›m kald›m kayalarda
Aman aman

Alageyik (3)
Alageyik sembolü, türkülerde aç›k bir ﬂekilde “ayr›l›k” sembolü
olarak geçmekte, geyik avlaman›n avc›lara u¤ursuzluk getirece¤i vurgulanmaktad›r.
‹ki geyik bir derede su içer
Derli gider dertlilere dert açar
Bu ne yang›n sevda imiﬂ tez geçer
A¤la bülbül da¤lar senin yar benim
Geyik ile u¤raﬂamam can benim
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‹ki geyik birbirini yal›yor
Yay›l›yor da yüre¤imi da¤l›yor
Geyik beni bir k›l ile ba¤l›yor
A¤la bülbül da¤lar senin yar benim
Geyik ile u¤raﬂamam can benim
Biz de gittik bir geyi¤in av›na
Ald› geyik bizi kendi tav›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na
A¤la bülbül da¤lar senin yar benim
Geyik ile u¤raﬂamam can benim

Alageyik (4) (Orta Anadolu)
Alageyik avc›s›n› bazen sevdi¤inden, bazen de anas›ndan ay›rmaktad›r.
Ben de gittim bir geyi¤in av›na
Geyik beni çekti kendi da¤›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na
Anam beklemesin kald›m kayada
Kayan›n dibine çad›r kursunlar
Çifte davul çifte saz› vursunlar
Niﬂanl›m› baﬂkas›na versinler
Anam beklemesin kald›m kayada
Elbisem sand›kta bas›l› kald›
Niﬂanl›m s›lada küsülü kald›
Ellerim kayada as›l› kald›
Anam beklemesin kald›m kayada
Alageyik (5) (Diyarbak›r, Kaynak: Celal Güzelses)
Üç kardeﬂtik gettik geyik av›na oy
Geyik çekti bizi kendi da¤›na
Aman aman da¤›na halim yaman da¤›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na oy
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Arkadaﬂlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim akl›mdan
Aman aman akl›mdan halim yaman akl›mdan
Tüfe¤im kayada as›l› kald› oy
Elbisem bohçada bas›l› kald›
Aman aman yar kald› halim yaman yar kald›
Niﬂanl›m s›lada küsülü kald› oy
Arkadaﬂlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim akl›mdan
Aman aman akl›mdan halim yaman akl›mdan

Alageyik (5) (Diyarbak›r, Kaynak: Celal Güzelses)
Üç kardeﬂtik gettik geyik av›na oy
Geyik çekti bizi kendi da¤›na
Aman aman da¤›na halim yaman da¤›na
Tövbeler tövbesi geyik av›na oy
Arkadaﬂlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim akl›mdan
Aman aman akl›mdan halim yaman akl›mdan
Tüfe¤im kayada as›l› kald› oy
Elbisem bohçada bas›l› kald›
Aman aman yar kald› halim yaman yar kald›
Niﬂanl›m s›lada küsülü kald› oy
Arkadaﬂlar ben vuruldum kalbimden
Aman aman kalbimden halim yaman kalbimden
Geyik heç getmiyor benim akl›mdan
Aman aman akl›mdan halim yaman akl›mdan
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Alageyik (6) (Gaziantep, Ben De Düﬂtüm Bir Geyi¤in ‹zine)
Bundan önceki alt› alageyik türküsünde avc› tövbeler tövbesi geyik
av›na diyerek piﬂmanl›¤›n› aç›kça dile getirmekteydi. Bu türkülerdeki
ortak motiflerden biri de her ne kadar kendisini geyik av›ndan al›koyamad›ysa da, avc›n›n fiilinden piﬂmanl›k duymas›d›r. Gaziantep yöresine
ait olan bu türküde de avc› piﬂmanl›k duymakta; ancak bunu yukar›daki kal›p formülle de¤il kimseler gitmesin geyik peﬂine diyerek dile getirmektedir. Türkülerdeki ortak motif geyik avlamaktan avc›n›n piﬂman
olmas› ve baﬂkalar›n› da bu fiili iﬂlememeleri yönünde uyarmas›d›r.
Ben de düﬂtüm bir geyi¤in izine
Geyik çekti beni saray düzüne
Kimseler gitmesin geyik peﬂine
Bir geyicik boynuzunu sallad›
Gökte melek yerde insan a¤lad›
Ben nedeyim bu felegin hay›na
Kimseler gitmesin geyik av›na
Ben de düﬂtüm bu geyigin tav›na
Bir geyicik boynuzunu sallad›
Gökte melek yerde insan a¤lad›
Geyik beni boynuzuynan att›rd›
Kement att›m kemendimi dutturdu
Sarp kayaya benden izi att›rd›
Bir geyicik boynuzunu sallad›
Gökte melek yerde insan a¤lad›

Ben de Gider ‹dim Geyik Av›na (Malatya Yöresi)
Malatya yöresine ait olan bu türküde de alageyik türküsünde oldu¤u gibi Ben de gider idim geyik av›na / Geyik beni çekti kendi da¤›na kal›p formülü kullan›lm›ﬂ. Geyik av›, ayr›l›k ve piﬂmanl›k motifleri bu
türküde de bir aradad›r.
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Ben de gider idim geyik av›na
Geyik beni çekti kendi da¤›na
Daha tövbe olsun geyik av›na
Siz gidin kardeﬂler kald›m çöllerde
Bir elim kayada as›l› kald›
Esvab›m bohçada as›l› kald›
Niﬂanl›m s›lada küsülü kald›
Siz gidin kardeﬂler kald›m çöllerde

Alageyik Ne Boynunu Sallars›n (Erzincan, Mustafa Kul)
Bu türküde de alageyik hasretin, özlemin sembolü olarak kullan›lm›ﬂt›r. Alageyik hasretin ve yitirmenin sembolü oldu¤unda türkülerde karﬂ›m›za ç›kan bir di¤er önemli motif de yavrusudur. Âﬂ›k nas›l yardan ayr› düﬂmüﬂse alageyik de yavrusundan ayr› düﬂmüﬂtür.
Âﬂ›kla sevdi¤inin aras›na bazen eller, bazen uzun mesafeler girmiﬂse
alageyikten de yavrusunu yine düﬂmanlar›; avc›lar koparm›ﬂt›r. Böylece türkülerde hasretin iki büyük formu da vücut bulmuﬂ oluyor: anne – yavru/evlat hasreti, âﬂ›k – sevgili hasreti. Baz› türkülerde buna
s›la hasreti de eklenerek vatan, anne/yavru ve sevgiliye duyulan hasret üçlemesiyle özlem duygusu had safhaya ç›kar. Had safhadaki hasret duygusu zaman zaman mevlam güldürmedi ben nas›l gülem m›sra›nda oldu¤u gibi tanr›ya veya kadere siteme neden olmakta; fakat yine
bu derdin devas› dua edin ﬂu ayr›l›k savuﬂa denilerek tanr›dan beklenmektedir.
Alageyik ne boynunu sallars›n
Perde çekmiﬂ yar yolunu gözlersin
Bana derler ne karal› gülmezsin
Mevlam güldürmedi ben nas›l gülem
Dokunmay›n bir yaral› yan›m var
Söyletmeyin efkâr›m var gam›m var
Bana derler ﬂu gurbette neyin var
Bilmezler ki kömür gözlü yavrum var
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Haberine ben de yine a¤lad›m
Ayr›l›¤›n çevresini ba¤lad›m
Dua edin ﬂu ayr›l›k savuﬂa
Bac› kardaﬂ birbirine kavuﬂa

Alageyik Gibi Boyun Sallars›n (Adana, Aziz ﬁenses)
Alageyi¤in boynunu sallamas› ile sevdi¤inden ayr›lan aﬂ›¤›n yahut
evlad›ndan ayr›lan bir anan›n a¤larken, a¤›t yakarken sergiledi¤i devinim aras›nda kurulan paralellik türkülerde dikkat çekmektedir. Alageyi¤in boynunu sallamas› yas ve kederin d›ﬂavurumu olarak yorumlanm›ﬂt›r.
Alageyik gibi boyun sallars›n
Kemend at›p yollar›m› ba¤lars›n
Bana derler niçin gülmez a¤lars›n
Mevlam gül dememiﬂ nas›l güleyim
Nöbet ﬂekerimi ezenim yoktur
‹nce tülbentlerden süzenim yoktur
Neyleyim köﬂkü neyleyim saray›
‹çinde sallan›p gezenim yoktur

Aﬂa¤›dan Kalkt› Bir Akça Geyik
(K›rﬂehir, Kaynak: Muharrem Ertaﬂ)
Muharrem Ertaﬂ taraf›ndan K›rﬂehir’den derlenen bu bozlakta da
akça geyik ile ayr›l›k ve çaresizlik sembolize edilmektedir.
(ey yar ey) Aﬂa¤›dan kalkt› bir akça geyik
K›r›kt›r kollar›m tutmuyor seyik
Mah› camal›n görünce titirer kay›k
K›z›l›rmak senden geçti bir gelin
(ey yar ey) Daram›ﬂ zülfünü k›rkm›ﬂ kabadan
Ayr› düﬂmüﬂ anay›nan babadan
Bir gelin tezikmiﬂ büyük obadan
Yayla sana sökün etti bir gelin
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(ey yar ey) Aﬂa¤›dan kalkt› cenderin özü
Aﬂk›nan a¤latt›n gelin sen bizi
ﬁöyle duruﬂun da de¤er yüzbin k›rm›z›
Yayla sana sökün etti bu gelin

Ben Bir Geyik Gezer Gördüm (Trakya Yöresi)
Muzaffer Sar›sözen taraf›ndan derlenen bu türkü Trakya yöresine
aittir. Bu türküde de geyik ayr›l›¤›n sembolüdür; el anas›na ana diyece¤im derken gelin, asl›nda kendi anas›ndan ayr›lman›n kederini dile getirmektedir.
Ben bir geyik gezer gördüm
Yavrular› meler gördüm
Gelin oldum ﬂimden sonra
El anas›na ana diyece¤im
(El babas›na baba diyece¤im)
Çekin çekin k›ratlar›
Yükletelim bak›rlar›
Gelin biner kavalara
ﬁevki vurdu da¤a taﬂa

Geyik Senin Bahar›n m› Yaz›n m› (Reﬂadiye Yöresi, Derleyen:
Mihrican Bahar)
Reﬂadiye yöresine ait olan bu türküde de ayr›l›k motifi, geyik ve
yavrusu üzerinden anlat›lm›ﬂ. Mevsim kavram›n›n ortadan kalkmas›
zaman›n yavaﬂ geçmesi ayr›l›k ac›s›n›n ﬂiddetini anlatan sembollerdendir.
(of) Geyik senin de bahar›n m› yaz›n m›
Ellerin bahar› da senin güzün mü güzün mü
(of) Yavrundan m› ayr›ld›n da günler uzun mu
Da¤larda yanar›m da nar›na geyik
(of) Evlerinin önü yemyeﬂil arpa
Birisi anas› da ikisi körpe
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(of) Al yavrular›n› da yürü bir sarpa
Sen de kavuﬂursun da yârine geyik
(of) Evlerinin önünde bir top çal›y›m
Senin için de divaneyim deliyim
(of) Vallahi yoluna ben de ölüyüm
Da¤larda yanar›m da zar›na geyik

Geyik Türküsü (1) (Fethiye)
Hac› Bektaﬂ-› Veli’nin müritlerinden Abdal Musa bir gün yeni
yavrulam›ﬂ bir geyikle karﬂ›laﬂ›r ve onu s›namak için yavrusunu bir kazana saklar. Bu türkü Abdal Musa’n›n geyikle olan söyleﬂisini anlatmaktad›r.
Geyik sen ne gezersin
Da¤› taﬂ› delersin
Bir yavrunun peﬂine
Niçin böyle gezersin
Çald›lar çapard›lar
Toz toza kopard›lar
Ben yüksekte yatarken
Yavrumu apard›lar
Alemi azandad›r
Okuyup yazandad›r
Yavrumu piﬂirmiﬂler
Bir kara kazandad›r

Geyik Türküsü (2) (Fethiye)
Geyik ne melersin
Da¤› taﬂ› delersin
Bir yavrunun yolu
Geyik ne çok melersin
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Aday›p atandad›r
Geyik ne aras›n da¤› taﬂ›
Okuyup yazandad›r
Yavrun bu kazandad›r
Aday›p atan'dolsun
Okuyup yazand'olsun
Benim yavrumu alan›n
‹ki gözü kör olsun
‹skilip'ine ereyim
Gonca güller dereyim
Beriye geliver geyik
Ben yavrunu vereyim

Yayl›larda Olur Geyik Tekesi (Akseki, Derleyen: Saffet Uysal)
Geyik türkülerde ayr›l›k duygusunu sembolize etti¤i kadar estetik
ve zarafet sembolüdür; duruﬂundaki, bak›ﬂ›ndaki, hal ve tavr›ndaki zarafet ve estetikle betimlenir.
Yayl›larda olur (anam) geyik tekesi (vay vay)
Esnedikçe gül kokuyor nefesi
Ben ölürsem kimler olacak o yavrunun efesi (vay vay)
Olayd›m olayd›m da olmaz olayd›m
Uyurken yan›na da gelmez olayd›m
Bir boyuna bakt›m (anam) bir de yüzüne (vay vay)
Ayr›l›k sürmesin çekmiﬂ gözüne
Bakma da dedim bakt›n aman elin de sözüne (vay vay)
Gel güle güle ayr›lal›m a¤lama
Elin de serhoﬂuna meyil ba¤lama
‹ncirin dibinde (anam) içtim cigara (vay vay)
Kolundan yap›ﬂt›m ç›kt›m duvara
Gaynanam sevmezse anam o¤lu sever a (vay vay)
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Gel güle güle ayr›lal›m a¤lama
Elin de yosmas›na meyil ba¤lama

Afﬂar A¤z›
Geyi¤in estetik ve zarafetinin had safhaya ç›kt›¤› örnekler sevgilinin geyi¤e teﬂbih edildi¤i türkülerdir. Bu türküde de sevgilinin endam›, yürüyüﬂündeki hoﬂ eda geyi¤in geliﬂine teﬂbih edilmiﬂ.
Sene bin üç yüz altm›ﬂ bir tamam
Gövel ördek gibi yüzmeli gelin
Senin bana yar oldu¤un bileyim
Ala gözlerini süzmeli gelin
Ça¤lay›p ak›yor ﬂu çay›n özü
Hiç akl›mdan gitmiyor ﬂu k›z›n sözü
‹n ey damdan Afﬂar'›n k›z›
Yolcu yolundan e¤lenir mi hiç
Giyinmiﬂ libas›n gelin naz inin
(Geyinmiﬂ libas›n gelin naz›nan olmal›)
Methini vereyim cura saz›nan
Yörük K›rat'›nan yavru baz›nan
Binip sa¤l›¤›nda gezmeli gelin
Giymiﬂ libas›n› sal›n›p gelir
Do¤an aylar gibi dolunup gelir
Koynunda memesi terleyip gelir
Gö¤süne maﬂallah yazmal› gelin
Ne kadar methetsem ben senin methin
Kimya topra¤›nda yoktur k›ymetin
Ne olur ﬂu yi¤ide versen himmetin
Giyinip sallan›p gezmeli gelin
Giymiﬂ libas›n› da yilkinip gelir
Suna geyik gibi silkinip gelir
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Belikler dal›na dökülür gelir
‹nce bel üstüne sal ala gözlüm
Güzel keklik gibi her kafeste yatars›n
Seher vakti bülbül gibi ötersin
Yâre kirpiklerin keman atars›n
Onun yaras›ndan ölmeli gelin
Afﬂar'a biçerler ala sonyadan
Murat al›r güzel seven dünyadan
Kayseri'den Karaman'dan Konya'dan
Çok arad›m hiç birisi sevdi¤ime benzemez

Aﬂa¤›dan Karadeniz ‹niler (Karacao¤lan)
Karacao¤lan’›n m›sralar›nda geyik daha önceki türkülerden farkl›
olarak bir ayr›l›k sembolü yahut sevgili olarak karﬂ›m›za ç›km›yor; bir
tabiat unsuru, do¤al güzellik olarak tasvir edilmiﬂ. Bununla beraber,
do¤al güzelli¤in bir parças› olmas›ndan, burada da geyi¤in estetik bir
unsur olarak kullan›ld›¤›na ﬂahit oluyoruz.
Aﬂa¤›dan Karadeniz iniler
Artt› derdim yaralar›m yeniler
Yaras› olan yaras›na iniler
Sa¤lar melil melil bilmem nedendir
Hocam sabak›na baﬂlamaz oldu
Can kafese onda k›ﬂlamaz oldu
Çekilen yolcular iﬂlemez oldu
Yollar melil melil bilmem nedendir
Yücesinde emme geyikler geﬂir
Ete¤inde telli turnam ç›¤r›ﬂ›r
‹li göçmüﬂ mayalar› ba¤r›ﬂ›r
‹ller melil melil bilmem nedendir
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Yuka olur ulu suyun geçe¤i
Hak bal›¤a buyurmam›ﬂ b›ça¤›
Domurmam›ﬂ aç›lmam›ﬂ çiçe¤i
Güller melil melil bilmem nedendir

Avc›lar›n Yan›nda Olur Taz›s› (Ahmet ﬁükrü Esen)
Bir önceki türküden farkl› olarak burada geyik keder, avc› ve av
motifleriyle geçmektedir.
Avc›lar›n da yan›nda olur taz›s›
Koç yi¤idin aln›nda olur yaz›s›
Bir anan›n bir baban›n kuzusu
Avc› av›n ben olay›m vur beni
Vurdun ise al çantana koy beni
‹ki geyik gelir akl› karal›
‹kisi de sinesinden yaral›
Biri bizim ama biri nereli
Avc› av›n ben olay›m vur beni
Vurdun ise al çantana koy beni
‹ki geyik bir dereye yaslan›r
Ya¤d› ya¤mur yelkenlerim ›slan›r
Böyle kalmaz deli gönül uslan›r
Avc› av›n ben olay›m vur beni
Vurdun ise al çantana koy beni
‹ki geyik bir derede su içer
Dertli geyik var birbirine dert açar
Buna coﬂkun sevda derler diynenir geçer
Avc› av›n ben olay›m vur beni
Vurdun ise al çantana koy beni
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Karac'o¤lan der ki duman›n gitsin
Erisin kar›n da sünbülün bitsin
Güzellerin çevrilerek el tutsun
Evler melil melil bilmem nedendir

Ay O¤lan Yegit misin(1) (Kütahya)
‹lk bak›ﬂta Kütahya yöresine ait bu türküde geyi¤in “yi¤itlik” sembolü olarak kullan›ld›¤› zannedilebilir; ancak türkülerde geyik motifinin anlamlar› düﬂünüldü¤ünde ve türküye dikkatli bir gözle bak›ld›¤›nda bu kanaatin yanl›ﬂ olaca¤› kolayl›kla anlaﬂ›lacakt›r. Geyik bu türküde “duruﬂundaki estetik” ile geçmektedir; zira s›k s›k sarp doruklarda ve
yalç›n kayalarda betimlenen, baﬂka hayvanlardan çok daha estetik ve
vakur bir duruﬂu olan geyik gibi yi¤itler (yahut Kütahya yöresindeki ismiyle efeler) de cesaretleri kadar vakur duruﬂlar›yla da s›radan insandan ayr›l›r.
Ay o¤lan yegit misin (yumalac›k Azime'm)
Da¤larda geyik misin
Selam verdim almad›n (yumalac›k Azime'm)
Allah'dan büyük müsün
Harman yeri yaﬂ yeri (yumalac›k Azime'm)
Yavaﬂ yürü gel beri
Ak gerdandan bellidir (yumalac›k Azime'm)
Otuz iki diﬂ yeri
Tarladan gel tarladan (yumalac›k Azime'm)
Yollar çamur olmadan
Alacaksan al beni (yumalac›k Azime'm)
Gül memelerin solmadan
Harman yeri yar›l›r (yumalac›k Azime'm)
Babam bana dar›l›r
Dar›lmand›k a bubam (yumalac›k Azime'm)
Elin o¤lu sar›l›r
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Ay O¤lan Yegit misin(1) (Kütahya)
Ay o¤lan yi¤it misin (yumalac›k Azime'm)
Da¤larda geyik misin
Selam verdi almad› (aman yumalac›k Azime'm)
Allah'tan büyük müsün
Harman yeri yar›l›r (yumalac›k Azime'm)
Baban bana dar›l›r
Dar›lmand›k a bubam (aman yumalac›k Azime'm)
Elin o¤lu sar›l›r
Tarladan gel tarladan (yumalac›k Azime'm)
Yollar çamur olmadan
Alacaksan al beni (aman yumalac›k Azime'm)
Gül renkli yüzün solmadan
Bahar Gelsin ﬁu Da¤lara Gideyim (ﬂ›k Reyhani)
Bahar gelsin ﬂu da¤lara gideyim
Belki derdimize çare bir çiçek
Toplay›p devﬂirip harman edeyim
Aç›lan yaram› sara bir çiçek
Çünkü o da bir çiçe¤in delisi
Kelebektir böceklerin alisi
Yeﬂil yamaç tabiat›n hal›s›
Nak›ﬂ dökmüﬂ ara ara bir çiçek
Kara taﬂta alageyik sesi var
O geyi¤in ›ss›z taﬂta nesi var
Kaval›n bir ac› inlemesi var
Çoban› düﬂürmüﬂ zara bir çiçek
Ben de bir aﬂ›¤›m Reyhani ad›m
Sorun çiçeklere az m› yalvard›m
Benim tabiattan bir tek murad›m
Götüreyim nazl› yara bir çiçek
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Ay O¤lan Yegit misin(1) (Kütahya)
Ay o¤lan yi¤it misin (yumalac›k Azime'm)
Da¤larda geyik misin
Selam verdi almad› (aman yumalac›k Azime'm)
Allah'tan büyük müsün
Harman yeri yar›l›r (yumalac›k Azime'm)
Baban bana dar›l›r
Dar›lmand›k a bubam (aman yumalac›k Azime'm)
Elin o¤lu sar›l›r
Tarladan gel tarladan (yumalac›k Azime'm)
Yollar çamur olmadan
Alacaksan al beni (aman yumalac›k Azime'm)
Gül renkli yüzün solmadan

Bahar Gelsin ﬁu Da¤lara Gideyim (Âﬂ›k Reyhani)
Bahar gelsin ﬂu da¤lara gideyim
Belki derdimize çare bir çiçek
Toplay›p devﬂirip harman edeyim
Aç›lan yaram› sara bir çiçek
Çünkü o da bir çiçe¤in delisi
Kelebektir böceklerin alisi
Yeﬂil yamaç tabiat›n hal›s›
Nak›ﬂ dökmüﬂ ara ara bir çiçek
Kara taﬂta alageyik sesi var
O geyi¤in ›ss›z taﬂta nesi var
Kaval›n bir ac› inlemesi var
Çoban› düﬂürmüﬂ zara bir çiçek
Ben de bir aﬂ›¤›m Reyhani ad›m
Sorun çiçeklere az m› yalvard›m
Benim tabiattan bir tek murad›m
Götüreyim nazl› yara bir çiçek
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Bahar Konulu Koﬂuk (Kaﬂgarl› Mahmut)
Kaﬂgarl› Mahmut’un Türkistan’dan derledi¤i bu koﬂuk, geyik sembolünün türkülerde eski Türkçeden bu yana kullan›ld›¤›n› da gösteriyor.
…
Kulanlar (taylar) hep birlikte coﬂtu
Geyikler bir araya geldi
Yayladan tarafa koﬂuﬂtu
S›ra s›ra z›plarlar
…

Benzemez
Geyi¤in kendisi gibi sesi de bir do¤a/estetik unsuru olarak türkülerde geçer.
Al gözüm seyreyle gel Gürcistan'›
Yollar› var bizim yola benzemez
Levin tutmuﬂ goncalar› aç›lm›ﬂ
Gülleri var bizim güle benzemez
Ba¤›r›rlar huyi huyi diyerler
Anlay›p da bir birini duyarlar
Baﬂlar›na kara papah giyerler
ﬁallar› var bizim ﬂala benzemez
Seyr-edüben gelir Karadeniz'i
Yemyeﬂil da¤lar› bahar› yaz›
Göllerinde yüzer sonas› kaz›
Mallar› var bizim mala benzemez
Da¤lar›nda geyikleri ba¤r›ﬂ›r
Meﬂelerde karas›¤›r bö¤rüﬂür
Güzelleri türkü söyler ça¤r›ﬂ›r
Dilleri var bizim dile benzemez
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Kerem Dede konuk dosta dar›lmaz
Hasta oldum hat›rc›¤›m sorulmaz
Vatan tutup bu ellerde daralmaz
Elleri var bizim ele benzemez

Binbo¤a'da Koçda¤›'n› Gözedir
S›¤›n, alageyik demektir. Alageyi¤in boynunu sallamas›, türkülerde yas ve kederin d›ﬂavurumu olarak yorumlanm›ﬂt›r. Dadalo¤lu’nun
bu ﬂiirinde s›¤›nlar›n boynunu uzatmas› ise estetik bir do¤a unsuru olarak betimlenmiﬂtir. Geyik sesinin estetik yönünden daha önce bahsetmiﬂtik; geyiklerin ba¤›r›rken de boyunlar›n› uzatt›klar› düﬂünülecek
olursa geyi¤in boynunu uzatmas›n›n da sesi gibi estetik bulunmas›n›n
tutarl›k sergiledi¤i görülecektir.
Binbo¤a'da Koçda¤›'n› gözedir
Geyik ceran lale sümbül tazedir
Ablak s›¤›nlar› boynun uzad›r
Far›z avc› ister sana Binbo¤a
Binbo¤a da Koçda¤›'ndan otludur
K›ﬂ ak geyer yaz›n yeﬂil postludur
Sa¤ yan› Sarac›k sol Reyhanl›'d›r
‹lin Avﬂar de¤il Cerit Binbo¤a
Baﬂ›nda var senin ak ku¤ulu gölün
Senir'den gider de on iki yolun
Aya¤›ndan çekiliﬂin k›z gelin
Asl›n toprak de¤il ya¤d›r Binbo¤a
Bereket var topra¤›nda taﬂ›nda
Seygi kuﬂlar yuva yapar baﬂ›nda
Kamala¤'›n Karard›c'›n kaﬂ›nda
‹mil imil eser yelin Binbo¤a
Karlar ya¤›p Karard›c'› bas›nca
G›c›l› boranl› yeller esince
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‹malar›n Kamal›¤'a p›s›nca
Far›z avc› ister gölün Binbo¤a
Dadalo¤lu der ﬂu bana ne oldu
Gözüm akt› da kan ile doldu
Saatim ay oldu günüm y›l oldu
Ne pek medhettim ben seni Binbo¤a

Bir Selam Geldi O Nazl› Yardan
Alageyik yüksekten bakar m›sra›, mitolojik bir unsur olan geyi¤in,
Türklerin bilinçalt›nda, kutsall›¤›n›n ve ulaﬂ›lmazl›¤›n›n yaﬂad›¤›na
iﬂaret etmektedir.
Bir selam geldi de o nazl› yardan
Ne imiﬂ efkâr› sormak murad›m
Duydum gene gonca güller periﬂan
‹nip bahçesinde dermek murad›m
Çaylak ç›lg›n gibi göllerden kalkar
Alageyik gibi yüksekten bakar
Ayvas› turuncu burnumda kokar
Soyunup koynuna girmek murad›m
Erisin de da¤lar›n kar›n›z
Kudretten de k›nalanm›ﬂ eliniz
E¤er tenhalarda bulsam yal›n›z
Tanr› celalile sarmak murad›m

Bizim Da¤lar Burad›r (Halay, Erzincan, ‹smet Macun)
Burada oldu¤u gibi geyik, bazen doldurma m›sralarda da kullan›lmaktad›r.
Bizim da¤lar burad›r (le hayde le hayde de le gayri)
Gülü s›ra s›rad›r (can can gine can)
Alan murad almas›n (le hayde le hayde de le gayri)
Gözüm ard› s›rad›r (can can gine can)
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Bizim havlu büyüktür (le hayde le hayde de le gayri)
‹çi dolu geyiktir (can can gine can)
Sen söyle büyük bac› (le hayde le hayde de le gayri)
Ben söylesem ay›pt›r (can can gine can)
‹ndim guyu dibine (le hayde le hayde de le gayri)
Bakt›m suyun rengine (can can gine can)
Anneler k›z beslemiﬂ (le hayde le hayde de le gayri)
Vermiyor sevdi¤ine (can can gine can)

Bu Da¤› Aﬂam Dedim (Erzincan, Esat Ertürk)
Aﬂk okuyla gönülden yaralanan âﬂ›k, yaral› bir geyi¤e teﬂbih edilmiﬂ. Âﬂ›¤›n geyi¤e teﬂbih edilen bir di¤er yönü de yaln›zl›¤›d›r; bir geyik nas›l da¤larda herkesten uzak, yaln›z yaﬂarsa âﬂ›k da aﬂk ateﬂine
düﬂtü¤ü için uzun zaman önce insanlardan uzaklaﬂm›ﬂ, yaln›zlaﬂm›ﬂt›r.
Bu da¤› aﬂam dedim
Aﬂam ulaﬂam dedim
Bir hay›rs›z yar için
Herkese paﬂam dedim
A¤am›n boyunba¤›
Y›k›la A¤r› da¤›
Gidecek ça¤lar oldu
Güzelim vahlar oldu
Yaral› geyik gibi
Meskenim da¤lar oldu
A¤am›n boyunba¤›
Y›k›la A¤r› da¤›
Asl›m Karaba¤l›d›r
Baﬂ›m yâre ba¤l›d›r
Açma tabip yaram›
Yar eliyle ba¤l›d›r
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A¤am›n boyunba¤›
Y›k›la A¤r› da¤

Ç›kar›m Bozok Da¤›'na
Sevgili de t›pk› yüce da¤lardaki geyik gibi ulaﬂ›lmazd›r; âﬂ›k her
bir engeli aﬂt›kça karﬂ›s›na daha büyü¤ü ç›kar; ne bu yoldan dönebilir,
ne de sevgiliye ulaﬂabilir.
Ç›kar›m Bozok Da¤›'na
Avﬂar eli görünür mü
Allar bir de iﬂi iki
Gittim amma gelinir mi
Yücelerde olur geyik
Yol bekliyor gözü büyük
Benim yârim allar geyik
Nazl› nazl› sal›n›r m›
Ye¤in ekinin firezi
Tak›m koymuﬂlar kiraz›
Yedi Ülker üç terazi
Bak›n a¤ yar görünür mü
Sehil kuﬂu Ur(u)ma uçtu
E¤lenmenin vakti geçti
Yaylalar akl›ma düﬂtü
Coﬂtu gönül durulur mu
Dadal'›m der ki zat›m›z
Artar ünle firkat›m›z
Yaylaya dönse at›m›z
Hasret olan yorulur mu

Dumanl›d›r Alada¤'›n Lan›
Dadalo¤lu dendi¤inde Toroslar akla gelmektedir; da¤lar ve do¤ayla bu kadar iç içe yaﬂayan bir halk ozan›n›n ﬂiirlerinde geyi¤i s›k s›k do¤al bir güzellik, estetik unsuru olarak kullanmas› tabiidir.
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Dumanl›d›r Alada¤'›n lan›
Ortas›nda sar›çiçek savran›
Yi¤itler dura¤› aslan yata¤›
Dilberlerin hep de böyle ala m›
P›nar›nda bir yenice sa¤l›k var
Çimeninde ›star görmüﬂ ya¤l›k var
K›zlar›nda baﬂkaca a¤l›k var
Irma¤› da ﬂu da¤lar›n ala m›
Koç yi¤itler cirit oynar dölekte
Geyikleri yayl›m eder yaylakta
Bir koku var topra¤›nda ›rmakta
Gözüm yaﬂ› davar›nda kala m›
Dadal'm der bin bir da¤› gezerim
Alada¤'da bir yap›l› gözerim
Hak vergisi ﬂ›vgalar›n ezerim
Ba¤›ﬂla gör mor sünbüllü Ala'm

Da¤ Baﬂ›nda De¤irmen (Mu¤la, Durmuﬂ Yaz›c›o¤lu)
Mu¤la yöresine ait bu türküde de geyik doldurma m›srada karﬂ›m›za ç›kmakta.
Da¤ baﬂ›nda de¤irmen
Ben kirman› e¤irmem
E¤il e¤il öpeyim (mor fistanl› güzelim de)
Diﬂlerimi de¤irmem
Yüceda¤› geyik mi
G›z sana bir ﬂey dedik mi
Al yanaktan öptükse (mor fistanl› güzelim de)
G›z biz seni yedik mi
Entarisi Biçim Biçim
Entarisi biçim biçim
Ben ölürüm senin içün
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Kazand›¤›m senin içün
‹zin ver bal›k av›na
Entarisi al saçakl›
Büyün göynüm pek merakl›
Yar›n köﬂkü üç direkli
‹zin ver kuﬂlar av›na
Entarisi yeﬂil boya
Saramad›m doya doya
Can›m ald› bana suna
‹zin ver geyik av›na

Entarisi Biçim Biçim
Entarisi biçim biçim
Ben ölürüm senin içün
Kazand›¤›m senin içün
‹zin ver bal›k av›na
Entarisi al saçakl›
Büyün göynüm pek merakl›
Yar›n köﬂkü üç direkli
‹zin ver kuﬂlar av›na
Entarisi yeﬂil boya
Saramad›m doya doya
Can›m ald› bana suna
‹zin ver geyik av›na

Ey Gidi Yalan Dünya (Giresun)
Doldurma m›srada karﬂ›m›za ç›kan geyik motifinin do¤a/estetik
unsuru olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
Ey gidi yalan dünya
Gitti galmad› gitti
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Bu benim yüre¤imde (anam)
Taze yareler bitti
Yaylan›n çimeninde
Oturdum serinledim
Yar yan›mdan geçerken (anam)
Bir kere berinledim
Yaylan›n çimeninde
Hep yay›ld› geyikler
Cahilin sevdas›na (anam)
Ne gar›ﬂ›r böyükler

Gaml› Gönlüm (Bahar Geldi) (Çukurova, Âﬂ›k Deli Haz›m)
Gaml› gönlüm niye yasl› durursun
Seyreyle da¤lar› yaz bahar geldi
Keklikler ötüﬂür geyikler meler
Sen de onlar ile gez bahar geldi
Neﬂeler ço¤ald› ﬂehirde köyde
Sular coﬂkun akar ›rmakta çayda
ﬂ›klara ilham gelir bu ayda
Derdini deftere yaz bahar geldi
Aﬂiretler yaylas›na göçüyor
Bu mevsim etrafa neﬂe saç›yor
Otlar türlü tevir çiçek aç›yor
Topla tutam tutam diz bahar geldi
Kar eridi boz bulan›k sel oldu
Kurumuﬂ a¤açlar yeﬂil dal oldu
Geçen k›ﬂ aylar› bana y›l oldu
Derdi olmayana tez bahar geldi
Deli Haz›m uyan uyuma böyle
Tabiat canland› kalk seyir eyle
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Mademki âﬂ›ks›n hiç durma söyle
Saz›n k›l›f›n› çöz bahar geldi

‹ndim Dereye Kadar (Karadeniz)
Di¤er türkülerden farkl› olarak bu örnekte geyik bir ilenme (beddua) unsuru olarak geçmektedir.
‹ndim dereye kadar
Bulamad›m izini
Gelin olal› beri
Göremedim yüzünü
Ormanda ›ss›z yerde
Yesin onu geyikler
Bu bizim iﬂimize
Ne kar›ﬂ›r büyükler

Kerimo¤lu (Mu¤la)
Mu¤la yöresine ait bu türküde bir av hayvan› olarak betimlenen
geyik ﬂu da¤larda geyik kalmad› m›sra›yla Kerimo¤lu’nun yi¤itli¤ini vurgulamak için kullan›l›yor.
Haydaman da haydaman
Karada¤lar›n sandal› da sandal›
Vurulmuﬂ da kan›yor
Kerimo¤lu’nun her yan› da her yan›
Haydülen de haydülen
ﬁu da¤larda geyik kalmad›
Oynülen de kör Arab›m sen oyna
Senden baﬂka yi¤it kalmad›
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K›rat'›n (‹nce Uzun Boylu)
K›rat’›n estetik yönünü vurgulamak için di¤er hayvanlara teﬂbih
yap›lm›ﬂ, geyik bir estetik unsuru olarak kullan›lm›ﬂ.
‹nce uzun boylu kalem kulakl›
Terazi tabanl› gö¤sü yelekli
Bir geyik misali hatun bilekli
Kalkana benziyor döﬂü K›rat'›n
Dizgini toplasam yerler y›rt›l›r
Kuyru¤u sallasa sa¤r› örtülür
K›rat'›n önünden can m› kurtulur
Gö¤sü benek benek benli K›rat'›n
Yokuﬂa yukar› keklik sekiﬂli
‹niﬂe aﬂa¤› tavﬂan büküﬂlü
Düﬂman› görünce ﬂahin bak›ﬂl›
Ku¤uya benziyor boynu K›rat'›n
K›rat'›m› sekiﬂinden bilmiﬂler
ﬁu gelen de Köro¤lu'dur demiﬂler
Muhanetler hep ününü duymuﬂlar
Cihana yay›ld› ünü K›rat'›n

K›z›l›rmak’a Giden Çocu¤a A¤›t (K›r›kkale)
Bu türküde de yine geyik ve yavru motifleriyle annenin çocu¤unu
kaybetmesi ve bu kay›p neticesinde hissetti¤i derin keder dile getirilmektedir. Evlad›n› yitiren annenin a¤›t›, yavrusunu kaybeden geyi¤in
meleyiﬂine benzetilmiﬂtir.
Ferhat’› da da¤› daﬂ› deliyor
Bir guzu da daﬂ dibinde meliyor
Gomﬂular da bulamam›ﬂ geliyor
Yitirdim yavrumu sel kenar›nda
Da¤lara sald›rd›m seyikler gibi
Melerim yavruma geyikler gibi
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Ne deresin goydum ne daﬂ dibi
Yitirdim yavrumu sel kenar›nda
Asker de¤il ki de mekdup yazay›m
Ölmedi ki de mezar›n› gazay›m
Da¤lar seni oymuh oymuh gezeyim
Yitirdim yavrumu sel kenar›nda

Kova Kova ‹ndirdiler Yaz›ya (1) (Ni¤de)
Geyik çevresinde oluﬂan dini menk›belerde ve geyik destan›nda
karﬂ›m›za yo¤un biçimde ç›kan geyik yavrusu ve merhamet iliﬂkisi türkülere de yans›m›ﬂt›r.
Kova kova indirdiler yaz›ya
Tut ettiler al k›nal› taz›ya
Can baﬂa düﬂünce bakma kuzuya
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
Ne pek düﬂtün ﬂu ceylan›n izine
Kurﬂun de¤miﬂ al kan saçar dizine
Mor sinekler konmuﬂ ela gözüne
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
Kanl› olur avc›lar›n taz›s›
Kara imiﬂ yavrular›n yaz›s›
Meme mi isten hey anan›n kuzusu
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
Ceylanlar›n ard›nda olur kuzusu
Koç yi¤idin alt›ndan olur yaz›s›
Meme mi ister hey anan›n kuzusu
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
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Kova Kova ‹ndirdiler Yaz›ya (2)
(Geyi¤e)
Kova kova indirdiler yaz›ya
Tut dediler al k›nal› taz›ya
Can baﬂa düﬂünce bakma kuzuya
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
ﬁurda bir geyik a¤lar iniler
Geyi¤in derdi yaram yeniler
(Avc›ya)
Ne pek düﬂtün ﬂu geyi¤in izine
Kurﬂun de¤miﬂ al kan saçar dizine
Mor sinekler konmuﬂ ala gözüne
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
ﬁurda bir geyik a¤lar iniler
Geyi¤in derdi yaram yeniler
Kanl› olur avc›lar›n taz›s›
Kara imiﬂ yavrular›n yaz›s›
Meme mi isten hey anan›n kuzusu
Kaç kuzulu geyik kaç avc› geldi
ﬁurda bir geyik a¤lar iniler
Geyi¤in derdi yaram yeniler

Munzur Da¤› Iﬂ›l Iﬂ›l Iﬂ›ldar (Erzincan – Kemaliye)
Bu türküde de doldurma m›srada geçen geyik motifi do¤a/estetik
unsuru olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Munzur da¤› ›ﬂ›l ›ﬂ›l ›ﬂ›ldar
Geyikleri suya düﬂmüﬂ m›ﬂ›ldar
Yad ellere gönül veren giﬂiler
Dilerim ki cehenneme düﬂeler
Düﬂelerde c›z›r m›z›r biﬂeler
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Munzur da¤› senden ulu var m›d›r?
Baﬂ›ndaki boran m›d›r kar m›d›r?
Mevla’y› seversen do¤rusun söyle
Senden aﬂ›p giden a¤am sa¤ m›d›r?
Kervan geçer dere tepe yol eyler
Rüzgâr eser her taraf› toz eyler
‹ki güzel pencireden el eyler
Hangisiyle yâd eyleyim gönlümü

Se¤irttim Ç›kt›m Kayaya
Bu türküde de geyik motifi yavrusunu yitirme, avc›, hasret ve kederle birlikte geçmektedir. Avc›lar düﬂtü izime / Kanlar saç›ld› yüzüme
m›sralar›nda geyi¤in zulme u¤rad›¤› vurgulan›yor. Yavrusunu kaybeden
annenin a¤›t›n›n geyi¤in meleyiﬂine benzetildi¤ini K›z›l›rmak’a giden
Çocuk türküsünde de görürüz; bu türküde de geyik meler gevrek gevrek
m›sra›nda geyi¤in kaybetti¤i yavrusunun ard›ndan adeta a¤›t yakt›¤›n›,
meleyiﬂindeki yas› duymaktay›z. ‹ndim Dereye Kadar adl› türküde geyik bir ilenme (beddua) unsuru olarak kullan›lmaktayd›; burada ise davam ahrette görsünler diyen geyik kendisini yavrusundan ay›ranlara;
ona bu zulmü yapanlara beddua etmektedir. Bu m›srada da t›pk› dini
menk›belerde oldu¤u gibi geyik vurman›n u¤ursuzluk getirece¤i vurgulanmaktad›r; zira mazlumun bedduas›n›n tutmamas› ihtimali yoktur.
Se¤irttim ç›kt›m kayaya
Çevrildim bakt›m ovaya
Kuzum gelmemiﬂ yuvaya
Der de a¤lar geyicek
Avc›lar düﬂtü izime
Kanlar saç›ld› yüzüme
Hasret kald›m ben kuzuma
Der de a¤lar geyicek
Ko¤a ko¤a ﬂaﬂ›rd›lar
Da¤dan da¤a aﬂ›rd›lar
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Bir aya¤›m düﬂürdüler
Der de a¤lar geyicek
Ben bu da¤dan o¤r›land›m
Ufak idim irilendim
Sol yan›mdan yaraland›m
Der de a¤lar geyicek
Sol yan›mdan vurulmuﬂum
Sa¤ yan›ma devrilmiﬂim
Ben kuzumdan ayr›lm›ﬂ›m
Der de a¤lar geyicek
Geyik meler gevrek gevrek
Dayanmad› dertli yürek
Geyi¤e kuzusu gerek
Der de a¤lar geyicek
Etim oyluktan yesinler
Derimde namaz k›ls›nlar
Davam ahrette görsünler
Der de a¤lar geyicek

Uyand›m Kuﬂlar›n ‹nce Sesine (Âﬂ›k Veysel)
Ayr›l›k ac›s› ve meleme iliﬂkisi Âﬂ›k Veysel’in bu ﬂiirinde de dikkat
çekmektedir.
Uyand›m kuﬂlar›n ince sesine
Seherle birlikte iniler durur
Ses verdim sesine bilircesine
ﬂ›k›n derdini yeniler durur
Baharda ça¤layan bulan›k sular
Durmadan kendini taﬂlara çalar
Eﬂinden ayr›lm›ﬂ bir geyik meler
Da¤lar sada verir iniler durur
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Veysel de yaral› geyik gibidir
Kapal› derdlere höyük gibidir
Ne sarhoﬂtur ne de ay›k gibidir
Sinesi kös gibi gümüler durur

Yüce Da¤lar Ne Karar›p Pusars›n (Karacao¤lan)
Yüce da¤lar ne karar›p pusars›n
Aﬂt› derler nazl› yâri baﬂ›ndan
Oturmuﬂ derdime dert mi katars›n
lem sele gitti gözüm yaﬂ›ndan
Balta de¤sin ormanlar›n kurusun
Gazel olsun yapraklar›n çürüsün
Top top olsun geyiklerin yürüsün
Avc›lar›n av›n als›n peﬂinden
Sarp kayalar›n› taﬂç›lar delsin
Tomurcuk güllerin yad eller dersin
Yârin emaneti var senin olsun
Sakla da¤lar boran›ndan k›ﬂ›ndan
Fenas›n da Karac'o¤lan fenas›n
Od düﬂe de döne döne yanas›n
Yüce da¤lar sen de bana dönesin
Ayr›las›n yareninden eﬂinden
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Acâibü’l-Mahlûkât ve Geyik Motifi
Bekir Sar›kaya*

15. yüzy›lda yaz›lan Acâibü’l-Mahlûkat adl› eserde geçen geyik ve
geyikle ilgili bilgiler ﬂu baﬂl›klar alt›nda incelenebilir:
A. Geyik Çeﬂitleri
B. Geyik ve Rakipleri
C. Geyik ve ‹nsan Karakteri
D. Geyik ve Güzel Koku
E. Geyik ve Büyü
F. Geyik ve ‹badet Evi
G. Geyik ve K›ssa, Fabl vb.
A. Geyik Çeﬂitleri
Eserde beﬂ farkl› geyikten bahsedilir: Gav-kuhi (s›¤›n geyi¤i), gavabi (su öküzü), ahu (geyik), ﬂikak (geyik), daye. Yazar›n geyik anlay›ﬂ›n› oldu¤u gibi vermeye çal›ﬂaca¤›z. ‹ster da¤ öküzü, ister su s›¤›r› olsun,
buradaki en önemli ortak nokta geyi¤in güzel kokusu; yani nafedir.

*

Dr. Bekir Sar›kaya, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
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1. S›¤›n Geyi¤i: Boynuzu silah›d›r. Y›lan›n baﬂ düﬂman›d›r. Y›lan›n yuvas›na gelerek a¤z›ndaki suyu boﬂalt›r, y›lan yuvadan ç›k›nca,
kuyru¤undan baﬂlayarak onu yer, y›lan›n etini hazmeder, diﬂini ve baﬂ›n› ise hazmedemez. Y›lan›n zehri s›¤›n geyi¤ine pek tesir etmez, ﬂayet
ederse bu zehir pek kuvvetli demektir. S›¤›n geyi¤i y›lan›n zehrini gözyaﬂ›yla atabilir. Zehirden kurtulman›n bir di¤er yolu da yengeç yemektir. Zehirlenen geyik su kenar›na gelir, orada gezer. ﬁayet su içerse, zehir vücuduna da¤›l›r, geyi¤i öldürür. S›¤›n geyi¤i asla uyumaz, uyuyaca¤› anda dima¤›ndaki hararet onu uyand›r›r, geyik hemen hareketlenir.
Geyikler güzel sesleri sever ve dinler. Bu nedenle de su baﬂ›nda kulaklar›n› dikip öylece kal›rlar. Geyi¤in bu hali, bir ses dinledi¤ine iﬂarettir. E¤er dinlemiyorsa kulaklar›n› aﬂa¤› b›rak›r:
H®ssiyet-i G®v-k‚h¬: S›g›n geyigi, kaçan ki boynuz›n b›raksa, mag®raya girür, ç›kmaz sil®h› olmadug›-çun. Çünki boynuz›
yite, d®yim güneﬂe dutar, t® kim muhkem ola. Ve dah› bu y›lan›
yir ve her kaçan ki y›lanuñ zehri buna eser itse, gözinden bir su
gelür, gözi ken®r›nda döker. Pes ol mün‘akid olan nesne, ki
‘az¬zdür, eyü zeherdür. Kaçan geyik y›lan yise yengeç taleb ider,
bulur, yir t® ki defi‘ itmeg-içün anuñ zehrini, s›g›nuñ inegi kaçan
ki togursa buzagus›n yir. Ve eger bir geyik bogazlasalar, bogaz›nda y›lan baﬂlar›n› ve diﬂlerini çok görürler. Z¬r® ki y›lanuñ diﬂi
muhkem olur. Y›lanuñ eti haz›m olur, vakt¬ ki ma‘deye yak›n ola,
haz›m olmaz; baﬂ› ve diﬂi. Ve kaçan ki bu s›g›n, y›lan yise susar.
Dah› su kat›na gelür içmege, vel®kin içmez, sunuñ çevresini degzinür durur ve eger içerse ol y›lanuñ zeheri tamarlar›na yay›lur,
dah› hel®k olur. Y›lan geyikden kaçar z¬r® ki geyik an› göricek suya varur, agz›n› su-y-›la toldurur, dah› y›lanuñ inine döker, t® ﬂuna degin ki y›lan› ininden ç›karur, dah› yir. Su s›g›r› hergiz uy›maz, z¬r® ki dim®g›nda har®ret vardur, an› uyanuk dutar. Ve eger
uyuyacak olursa, dirilür. Ve dah› geyikler h‚b ®v®z› severler, diñlerler müstemi‘ olurlar. Andan ma‘l‚mdur ki kulaklar›n dikerler
ve aﬂaga b›ragacak diñlemez olur. Ve dah› geyik y›lan› kuyrug›ndan yir. [274b]
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2. Su Öküzü: Korkunç olarak tavsif edilen bu hayvan›n önce
renginden bahsedilir. Do¤du¤unda derisi yol yol k›rm›z› renkli iken
sonralar› karar›r, karn› ise beyaza dönüﬂür, kuyru¤u ise geyik kuyru¤u
gibidir. Müellif bu hayvan› abart›l› bir tarzda tan›t›r. Su öküzünü bu
bölüme kuyruk benzerli¤inden dolay› ald›k.
H®siyyet-i G®v-®b¬: Su öküzi, bir ‘az¬m canavardur, hevüln®k ya‘n¬ korkunç, evvel tog›cak k›z›l olur yol yol, soñra kararur
ve karn› ak olur. Renc vil®yetinde ve Zengüb®r'da bir öküz olur,
k›z›l noktalu ve kuyrug› geyik kuyrug› gibi. Su öküzinüñ eti ekﬂidür sirke gibi. Ve s›g›r olur ki büyüklügi bir kal‘a mikd®r› olur, gice ol›cak burn›ndan od ç›kar ve her neye dok›nsa yakar. Od ç›kd›g›nuñ sebebi oldur kim, nefes, ki ider g®yet kuvvet-ile ider, dah› ﬂiddetinden nefhadan od ç›kar. [275a]
3. Ahu: Çok latif bir hayvand›r, gözü harikad›r. Yavrusuna ﬂefkatlidir, avc›lar yavrusunu tutarsa, gözyaﬂlar› döker, a¤lamaktan dili
kurur, dilini çi¤ner, döker, sinekler dilini yer. Zehirli örümcekleri yiyerek güçlü hale gelir. On süngü boyu atlama gücü vard›r. Bu geyik, boynuzundaki deliklerden nefes al›r. Her sene boynuzunda bir dü¤üm oluﬂur. Bu geyi¤in düﬂman›, domuzlan kurdu; yani “osurgan böce¤i”dir.
Ahu diﬂisini çok sever, onun için yapmayaca¤› ﬂey yoktur. Yemek buldu¤unda hemen diﬂisine getirir. ﬁayet diﬂisini avc›lar tutarsa, erke¤i de
peﬂi s›ra gider. Derya kenar›nda gezen bu geyiklere bal›klar dostluk gösterir:
H®siyyet-i §h‚: Geyik bir lat¬f hayv®ndur ve gözi h‚b ve oglag›na ﬂefkatlü, eger ﬂöyle ki sayy®dlar geyik buzagus›n dutsalar,
ﬂol mikd®r anas› n®l®n ider, andan hel®k olur. Ve ®v®z itmekden
dili kurur agz› içinde ve siñek dilin yir. Ol dah› dilin çeyner döker. M®-ver®ü'n-nehr'de bir örümcek olur zeherlü, ol tag keçisi
ol örümcegi yir, semirür. Ve dah› ol tag keçisi on süñü boy› yirden kalg›r ve boynuz›-y-›la yire yapuﬂur. Eydürler ki; “Ol keçinüñ boynuz›nda delükler vardur ki andan nefes virür alur, ol keçi her bir yaﬂadug›nca boynuz›nda bir dügün olur.” Ol keçi ‘alaf› agz›na alur, diﬂisine getürür. Çünki diﬂisini dutsalar, irkegi ar-
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d›nca gelür, m®d®mki diridür ard›nca gider. Ol geyik kim dery®
ken®r›nda ola, bal›klar ol geyikleri severler, sayy®d ol geyigi dutar. Eger toñuzlankurd›n geyik üzerine b›raksalar, ölür. [281a]
4. ﬁikak: Geyikten bir cinstir, sürüyle gezer. Dört kurt bir sürüyü avlar. Bu geyiklerin ﬂiﬂeye benzeyen, hilal gibi ince ve latif boynuzlar› vard›r. Kurtlar en çok bu tür geyikleri avlamay› sever. Kurtlar›n
kurdu¤u tuzak ﬂekli ﬂöyledir: Dört kurt ikiﬂerli grup kurar. Birinci grup
sürüyü üç beﬂ kilometre kovalar. Karﬂ›lar›na ikinci grup ç›kt›¤›nda sürü, geri dönüp geldi¤i yere kaçar. Bu ﬂekilde geyikleri yoran kurtlar bütün sürüyü öldürür, kimisini yer, kimisini de zahire edip k›ﬂa saklar:
ﬁik®k: Bir cinsdür geyikden ki süri-le gezer d®yim, ol kurd
an› hem¬ﬂe say›d ider. Ki ikiﬂer ikiﬂer olup yürür, bir ferseng yirde dururlar, dah› ikisi ol geyikleri görürler, dah› kovarlar gellesiy-ile, t® ol ikisi kat›na degin. Dah› ol ikisi dah› kovar, ﬂol mikd®r
kovarlar ki kamus› yor›lur, kimisin yirler ve kimisin zah¬re iderler. Bunuñ iki boynuz› vardur, ﬂol hil®l ay gibi ince ve lat¬f, ﬂol
ﬂ¬ﬂeye beñzer. [281a]
5. Daye: Okyanus kenar›nda daye denilen ve geyi¤e benzer bir
canavar vard›r. Bu canavar›n tüyü bizim için de¤erlidir. Daye denizden
ç›k›nca tüylerini döker, insanlar bu sar› tüyleri toplarlar, e¤irir, kaftan
yapar. Bu kaftandan koku asla gitmez, çok de¤erlidir:
D®ye: Bahr-i muh¬t dery®s› ken®r›nda bir canavar vardur
geyik deñlü, gice deñizden ç›kar. Teni var ﬂol ç›r®g yanm›ﬂ gibi saru, dah› taﬂa sürinür t® ki tüyini döker, yine deñize girür. Anuñ
tüyini alurlar, rengi od rengidür, an› egirürler, dok›durlar, kaftan
eylerler. ﬁol od gibi yanar, kimse an› altundan fark itmez. Ve kokus› müﬂk kokus› gibidür, anuñ kaftanl›g› k›ymetlü olur. [282a]
B. Geyik ve Rakipleri
Geyi¤in üç rakibi vard›r. Bu rakipler ve ön plana ç›kan özellikleri ﬂöyle özetlenebilir:
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i. Kurt: Kötü bir canavar olan kurt diﬂiyle tuttu¤unu kopar›r, geyikler bunlardan kurtulamaz. Hatta Hz. Peygamberin day›o¤lu kurdu
talim ederdi, kurt otuz fersah uzak yerden geyi¤i tutar, ona getirirdi. ﬁikak ad› verilen geyik çeﬂidini aç›klarken kurtlar taraf›ndan sürüyle nas›l avland›¤›n› anlatm›ﬂt›k.
Zi’b: Bil ki kurt bir ﬂ‚m canavardur, ç®b‚k ve örgüci vardur. Ve her nesne ki diﬂi irse, elbete k›sar, koparur. Eydürler ki
Peyg®mbaruñ -‘aleyhi's-sel®m- day›s›nuñ bir ogl› var-›d›, gey
z¬rek kurd› ta‘l¬m iderdi. ﬁöyle ki otuz ferseng yire gönderürdi, yine gelürdi ve anuñ-›çun geyik dutard›, getürürdi. Ve dah› arslan
ta‘l¬m iderdi ki varurd› arslan, sahr®da kulan dutard›, getürürdi.
[286a]
ii. Faretü’l-müﬂk: Güzel kokuda rakibi ise faretülmisk denilen bir
hayvand›r. Bu hayvan›n çok ayr› özellikleri bulunmaktad›r. S›radan
hareket etmez. Kokusu bazen insan›, bazen kervan› yok eder. Kokusu
ﬂu ﬂekilde ortaya ç›kar. Bu hayvan belli zamanlarda hastalan›r. Derisinde kabarc›klar oluﬂur. Kabarc›klar› taﬂa sürter. Vücudundan d›ﬂar› atar.
Bu, nafe denilen güzel kokudur. Tekrar ayn› yerde aç›lan yaralar bir sene sonra kabarc›k haline gelir. Bu böyle devam eder gider. Bu kokunun
döküldü¤ü yer kime aitse onun sahibi odur. Ondan baﬂkas› onu almaz.
Kervanlar ticaretini yaparken zamanla keskin zehre dönüﬂen bu kokudan gelecek kazançtan dolay› ölümü bile göze al›rlar veya tehlikesine
de¤en bir ticari mal olarak görürler.
F®retü'l-müﬂk: Bir canavardur, Tebbet vil®yat›nda her y›lda
bir kez v®ki‘ olur, z®hir olup bir mu‘ayyen vaktde n®feler b›ragur.
Ol canavaruñ hastal›g› vardur ki teninde kabarcuklar biter. Ol
ç›kdug› vakt taﬂlara sürtinür, dah› ol kabarcuklar deﬂilür, akar
dah› baﬂ›gur, dah› ol baﬂ›gan yirler n®fe olur, bir y›la degin ol n®fe
h®s›l olur. Çünki n®fe tam®m ola, gelür taﬂa sürtinür, ol n®fe düﬂer yine yirinden kan ç›kar, baﬂ›gur, bir y›la degin ol dah› n®fe
olur. Tebbet vil®yat›nda her kimüñ ki milkinde ol n®fe düﬂse, ç®re
degüldür ki bir gayr› kiﬂi an› ala. T® ki ol yir issi alsa gerek. Ol
canavaruñ eti ac›dur ﬂol od gibi ve kamu a‘z®s› yag olur. Bu ca-
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navar her y›l Tebbet'de Hindüst®n'a varur otlamag-›çun, z¬r® ki
sünbül ve behmen yir. Çünki ol tam®m oldug› vakt olsa, yine
Tebbet'e gelür. Ç®re degüldür ki Hindist®n'a n®fe b›raga. Amm®
bunuñ n®fesi müb®laga-y-›la yigdür geyik n®fesinden. Ve l®kin ol
n®feyi getürmek g®yet müﬂkildür. Eger kokus› ç›karsa yolda, ol
k®rv®nuñ burn› tomurur, kan› durmaz. Ve eger örtseler, ki kokus› ç›kmaya, ®dem¬si ve ol k®rv®nuñ tavarlar› hel®k olur ve har®b
olur. [299a]
iii. Akbaba: Geyi¤in düﬂmanlar›ndan biri olan akbaba, geyi¤i yedi¤i için zaman zaman ta uzaklardan misk kokusu yayar:
Eydürler ki; “Kerkes üç yüz ferseng yukaruya ç›kar ve bir
h®siyyeti dah› oldur kim müﬂk kokar andan.” Ve ba‘z›lar eydürler
ki; “Müﬂk geyigin ve n®fesin yir dirler ol sebebden müﬂk kokar.”
C. Geyik ve ‹nsan Karakteri
‹nsan tabiat›na ait birtak›m özellikler hemen her zaman baz› hayvanlarla özdeﬂleﬂtirilmek suretiyle somutlaﬂt›r›larak anlat›lm›ﬂt›r. Alegorik anlat›mlarda s›kça karﬂ›laﬂ›lan tilki (kurnazl›k/korkakl›k), kar›nca
(çal›ﬂkanl›k), eﬂek (açgözlülük/kanaat etmeme) gibi hayvanlar›n her
biri insani bir özelli¤i sembolize eder. Lisan-› haline bak›larak latif, narin ve yumuﬂak olma özellikleri eserde geyikle özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir:
Cem®d®t egerçi s‚ret® epsem-dürürler, l®kin ma‘n¬de n®t›kdururlar, her birisi dirler ki; “Bizüm s®ni‘ümüz k®hirdür k®dirdür.” Her zerre ki ‘®lemde görürsin ‘ac®y›bdan h®l¬ degüldür;
ba‘z›s› budur ki halk-›la kar›ﬂur gügercin bigi,
ba‘z›s› kaçar halkdan karga gibi,
ba‘z›s› lat¬fdür geyik gibi,
ba‘z›s› çirk¬ndür h‚k gibi,
ba‘z›s› bah®durdur arslan gibi,
ba‘z›s› korkakdur dilkü gibi,
ba‘z›s› güneﬂden kaçar yarasa gibi,
ba‘z›s› güler keklik gibi,
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ba‘z›s› aglar bal›kç›l gibi,
ba‘z›s› c‚merddür hur‚s gibi,
ba‘z›s› bah¬ldur kelb gibi,
ba‘z›s› f®ydas› deger aru gibi,
ba‘z›s› ziy®n-k®r siñek gibi. [62a]
Bu örneklerde letafetin sembolü olan geyik, di¤er tarafta vahﬂetin
sembolü olur. Eserde Nasik ve Mensük adl› iki acayip Türk kavminden
bahsedilir. Bu kavimler yamyamd›r. Bu özellikleri aç›klan›rken geyikten faydalan›lm›ﬂt›r. Geyik tabiatl› yani vahﬂilerdir demek suretiyle letafetin tam z›dd› bir karakter de geyi¤e mal edilmiﬂtir. Bunun sebebi
kitab›n di¤er bölümlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere y›lan, akrep vb. zararl›larla geyi¤in ölesiye düﬂmanl›¤› olmal›d›r:
N®sik ve Mens‚k: Bunlar kamus› Türk neslindendür ve
Y®fes zürriyetindendür s‚retleri ®dem s‚retidür ve geyik tab¬‘atlülerdür; ya‘n¬ vahﬂ¬lerdür. Ve duynaklar› h›nz¬r tuynag›na beñzer
ve tüleri vardur koyun gibi. Her kimi görürler-ise yirler, sed ard›nda m¬ﬂeyist®nlar vardur anuñ içinde ölürler, tev®lüdi ve
ten®süli ol m¬ﬂe içinde iderler. [192b]
D. Geyik ve Güzel Koku
Geyikteki latafetin s›rr› nedir acaba? Güzelli¤inin s›rr› aynen koyun gibi ot yemesi midir? Di¤er canavarlar gibi et yememesi, zalim olmamas› m›d›r? Hatta ço¤u zaman zulme u¤ramas›; mazlum olmas› m›d›r? Herhalde bu durumlar karakterini güzelleﬂtirdi¤i gibi kokusunu da
güzelleﬂtirmektedir; t›pk› yeni do¤an çocu¤un a¤z›n›n güzel kokmas›
gibi. Müellif bir tarihi vakay› dile getirdikten sonra, hayvanlar›n tipik
özelliklerinin menﬂei hakk›nda bilgi aktar›r. Geyikten bahsetmeden
geçemez. Geyik ot yedi¤i için a¤z› nemli olur, çocu¤un a¤z› gibi güzel
kokar. Aslan ise et yiyip hararetlendi¤i için kötü kokar:
Bunuñ s›rr› oldur kim vakt¬ki d›rnak uzana, her vakat ki kiﬂi nazar eyleye mel®l olur. Ve kirlü kaftan kimde görseler kaçarlar, anuñ-›la mu‘®mele eylemezler, andan derv¬ﬂlik h®s›l olur.
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Bir hak¬m, Me’m‚n Hal¬fe'ye eydür; “Birinc yimek ‘ömri ziy®de eyler.” Me’m‚n eydür; “Bu sözüñ ne ma‘n¬si vardur?”
Hak¬m eydür; “Her ki birinc yise, h‚b düﬂler görür ve h‚b düﬂ
dah› r®hat-› nefsdür, gicesi dah› gündüz olur, z¬r® gündüz buldug› lezzet gibi gice dah› bulur, pes gicesi dah› gündüz ola.” Bu söz
Me’m‚n'a g®yet hoﬂ geldi.
Gerek ki s®f¬ çeﬂme suy›n içeler ki yaramaz sunuñ zarar›
çokdur, et yimekden kat› ihtir®z eyleye ki zararlar getürür. Bir nice canavarlar dah› et yirler kan içerler, bunlaruñ zarar› artukdur
geyikden ve koyundan ki ot yirler. Toganda ve balabanda zarar
çokdur, andan ki gügercinde ve ügeyikde etlerde lat¬f et für‚cdur.
H¬ç çil etinden kuvvetlü et olmaz. Andan soñra bir hasta ki kuvvetden düﬂse aña çil etin virürler, eger kuvveti gelmeyecek olursa
andan üm¬d kesmek gerek. [221a]
Ta‘®m› diﬂüñ her yan›ndan bir araya divﬂürür. Ve dah› üstinde iki tutak düzmiﬂdür, t® ta‘®m› saklaya ki diﬂden taﬂra dökülmeye. Ve dah› kuvvet-i c®zibe yaratd› bogazda, ki ta‘®m› kendüye çeker, bu c®zibenüñ ‘acab kuvveti vardur. Eger za‘¬f olursa
ta‘®m bogazda kalur hel®k ider, h¬ç kimsenüñ elinden gelmez ki
an› aﬂaga ilete. Ve dah› dilde siñirler yaratm›ﬂdur ki dim®g r®yihay› andan tuyar. Ve dah› meger kimüñ kim rut‚beti artuk ola
anuñ agz› hoﬂ olur ve her kimüñ kim agz›nuñ rut‚beti eksük olsa
anuñ agz› kokar.
Bu sebebdendür kim, geyigüñ ve tufullaruñ agz› be-g®yet
h‚b olur rut‚beti artuk oldug›-çun ve arslanuñ agz› kokar rut‚beti az oldug›-çun ki har®reti ziy®dadur. [174a]
E. Geyik ve Büyü
Geyik güzel kokusuyla insanlar› büyüledi¤i gibi baz› maddelerin
kar›ﬂ›m›ndan müteﬂekkil birtak›m büyülerde de karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Bilim adam›, araﬂt›rmac› ve bilge olan kiﬂi, büyücülük iﬂleriyle de u¤raﬂ›rd›. Bu kiﬂiler, güvercinin kan› ile hay›z kan›n› kar›ﬂt›rarak mürekkep elde ederlerdi. Bu mürekkeple üzerine istek ve arzular›n› yazd›kla-
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r› geyik derisini ügeyik yani “yabani kumru” vas›tas›yla istedikleri yere
gönderirler, oradan da her türlü baﬂar›y› elde ederlerdi. Güvercin,
kumru ve geyik bir araya geldi¤inde insanlarda daima sevgi ifade etmesinden dolay› olsa gerek bu sihrin kerameti. ‹ran hükümdar› ﬁapur da
geyikten faydalanan tarihi ﬂahsiyetlerden biri olarak zikredilir.
Bir ﬂehrdür cez¬re içinde ki an› Melik S®t›r‚n bin Astar‚n
büny®d itmiﬂdür. Ve eydürler ki; “An› büny®d iden ‘Îzen ibn
Celheme-y-idi ve anda t›ls›m düzmiﬂlerdi, ﬂöyle ki h¬ç kimse ol
ﬂehri al›mazd›. Meger gügercin kan›-y-›la ve geyik r›kk›-y-›la ve
hay›z kan›-y-›la zafer bulalar aña. Ol sebebden ki hay›z kan› mazarrat›. Ol ﬂehrde ˙Îzen kamu ‘avratlar› cemi‘ itmiﬂdi, kuyuya
sokmuﬂd›, h›fz iderdi. Erenleri-le ol kuyuda buluﬂurlar-›d›. Çünki ﬁ®p‚r-› Zü'l-ekn®f Hazar’› almaga kasd itdi. Ol vakat ‘¡zen'üñ
bir k›z› var-›d›, hay›z old›. An› dah› getürdi, ol ‘avratlar-›la bile
kod›. Çünki leﬂker-i ﬁ®p‚r ﬂehr üzerine geldi, ˙Îz'uñ k›z› b®r‚ üstine geldi leﬂkeri teferrüc itmege. Gözi ﬁ®p‚r'a tuﬂ old›, ol s®‘at
aña ‘§ﬂ›k old›. Vard› ﬁ®p‚r'a biti yazd› ki; “Bu kal‘a feth olmaz
t›ls›m›n bozmay›nca, t›ls›m bunuñ-›la boz›lur ki h®y›z kan› ve güvercin kan›n› ikisi kar›ﬂduras›n, geyik r›kk›nuñ üzerine yazas›n.
Dah› bir ügeyigüñ boyn›na baglayas›n, t® uça b®r‚ya kona. Ol
vakat feth idersin.” ﬁ®b‚r vard›, ol didügi gibi eyledi. Çengi-für‚ﬂ
geldi, b®r‚ya kond›, der-h®l Hazar'uñ b®r‚s› y›k›ld›. ﬁ®p‚r buyurd› kim yüz ®dem k›l›çdan geçüreler. Ve ‘Îz'üñ k›z› Naz¬re'yi
kendüye ‘avrat idindi. [103a]
F. Geyik ve Tap›naklar
Bu eserde Tatar kavminin ibadet etti¤i yerlerde de geyikle ilgili
unsurlara rastlan›r. Geyiklerin boynuzlar›, güzel koktuklar›ndan olsa
gerek, tap›naklarda önemli bir yere sahiptir. Boynuzlar güzel koktu¤undan ibadethaneye de hoﬂ bir rayiha yaymaktad›r:
Tatar¬: Bir kavümdür ki anlaruñ bir ‘ib®det idecek evleri
vardur ve öküz göninden. Ve anda müﬂk geyiklerinüñ boynuzlar›n kom›ﬂlardur ve dah› har®c virürler, oglanlar› tog›cak aña sec-
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de iderler. Eydürler ki; “Ol cih®ndan gelmiﬂdür, b¬-gün®hdur.”
Zühre-y-ile Zuhal'e taparlar ve anda bir taﬂ olur ç›rak yirine yakarlar.
Müslümanlar›n ibadet evi olan Kâbe’de avc›lar geyik görseler asla avlayamazlar.
Bil ki her kul Ka‘be üzerine ç›ka ®z®d olur ve anda kurt geyik dutmazlar. Ve hergiz kuﬂ Ka‘be'nüñ tam› üzerine konmaz,
meger ki sayru ola vey® zah›m-d®r ola ol vakt kona [85a]
G. Geyik ve K›ssa, Fabl vb.
Tarihi olaylardan ve peygamber k›ssalar›ndan bahsedilirken bir
yolu bulunur ve geyikten bahsedilir, geyi¤in mistik yönü vurgulan›r.
Süleyman peygamber, Yunus peygamber ve Hz. Peygamberimize ait
olan baz› vakalarda geyik geçer, bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz.
i. Süleyman peygamber bir gün kertenkele ile akbaban›n konuﬂmalar›na ﬂahit olur. ‹nsan›n özelliklerini anlatmaktad›rlar. Yazar burada akbaban›n bazen çok uzaklardan kokusunun hissedildi¤ini söyler,
bunu da geyi¤i yemesine ba¤lar. Geyi¤i yemesiyle birlikte kendisinde
güzel koku belirir.
Eydürler ki Süleym®n bir gün bir kerkese ugrad› ki bir kertekile-y-ile keleci iderler. Kerkes eydür; “Ben ‘acab gördüm ﬂol
halk›, ki iki ayag› üzerine yürürler ve iki eli-le ta‘®m yirler ve söz
söylerler.” Kertekele eydür; “Eger ﬂu didügüñ gibi-y-ise h¬çbir canavar elinden kurtulmak yokdur ki seni hav®dan indürür ve beni
deñizden ç›karur.” Eydürler ki; “Kerkes üç yüz ferseng yukaruya ç›kar ve bir h®siyyeti dah› oldur kim müﬂk kokar andan.” Ve
ba‘z›lar eydürler ki; “Müﬂk geyigin ve n®fesin yir dirler ol sebebden müﬂk kokar.”
ii. Geyik ayn› zamanda Yunus k›ssas›nda da geçer. Geyik anne görevini yerine getirmektedir. Türk masallar›ndaki kurdun yerini geyik
alm›ﬂt›r. Bal›¤›n karn›ndan ç›kan, bir kabak a¤ac›n›n alt›na b›rak›lan
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ve çok güçsüz kalan, hatta bir güvercin kadar küçülen Yunus peygamberi emzirir, büyütür.
All®hu Te‘®l® ol bal›ga emir itdi ki; “Y‚nus'um hel®k itmegil.” Dirler ki; “K›rk gün bal›k karn›nda kald›, ol bal›k agz›n
yummad› ve ta‘®m yimedi ki Y‚nus tuncugup hel®k olmasun, diyü.” Soñra ç›kard› an› deñiz ken®r›nda bir kabak agac› dibinde
kod›. Ve bir geyige Allahu Te‘®l® emir itdi ki her gün geldi,
Y‚nus'› emzürdi. Ki bal›k karn›nda g®yet za‘¬f olm›ﬂd› ki bir gügercin yavrus› deñlü kalm›ﬂd›. Bir nice müddet ol geyik an› emzürdi ve ol kabak agac› kurud›, Y‚nus'a issi-k®r eyledi. Y‚nus
anuñ kovug›na g®yet mel‚l old›. All®hu Te‘®l® Y‚nus'a hit®b itdi,
eydür; “‹y Y‚nus, bir agaç kurudug›-çun mahz‚n olduñ ki sad
hez®r®n ®dem¬-çün mel‚l olmaduñ ki benden anlaruñ hel®kin diledüñ.” [301b]
iii. Peygamberimizin do¤du¤u sene meydana gelen Fil Vakas› anlat›l›r. Bu olayla birlikte Kâbe’nin kutsiyeti Araplar nezdinde iyice perçinlenmiﬂ olur. Araplar›n devaml› avlad›¤› hayvanlardan biri olan geyik art›k Kâbe’nin üzerine ç›ksa, ona asla dokunulmaz, geyi¤e özgürlü¤ü verilirdi.
Melik-i Habeﬂe bu kiﬂiye sora-durur-iken ki; “Taﬂ nice yagdurd›lar?”
Bir kuﬂ geldi bunuñ dah› baﬂ›na bir taﬂ b›rakd› ki iki gözi ç›kup düﬂdi öldi.
Ol zamandan berü Ka‘be'nüñ ‘azameti cem¬‘ ‘®leme eser itdi. Bil ki her kul
Ka‘be üzerine ç›ka ®z®d olur ve anda kurt geyik dutmazlar. Ve hergiz kuﬂ
Ka‘be'nüñ tam› üzerine konmaz, meger ki sayru ola vey® zah›m-d®r ola ol
vakt kona. [85a]
Sonuç
Kendisinde milli kimli¤in aksini gördü¤ü aslan (‹ngilizler), kartal
(Almanlar, Romal›lar) yahut kedi (Antik M›s›rl›lar) gibi bir hayvan
motifi hemen her toplumun folklorunda ön plana ç›kar. Baﬂka hiçbir
hayvanda olmayan görkemli boynuzlar›, estetik ve ürkek duruﬂu, zarif
s›çray›ﬂlar›yla geyik; en eski devirlerden günümüze kurt ve atla birlikte tabiat üstü ve efsunlu bir canl› olarak Türk folklorunda öne ç›kan
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üç temel hayvan motifinden biridir. Geyik güzel kokusu ve harkulade
görünüﬂüyle yaln›z edebi eserlerde mahfuz kalmam›ﬂt›r; aksine kökleri
ﬂamanizme dayanan en eski halk anlat›lar›ndan islami de¤erleri kuvvetle vurgulayan evliya menk›beleri ve peygamber k›ssalar›na kadar
hemen her mecrada kendisine kutsall›k izafe edilen önemli bir folklorik motif olarak çok daha geniﬂ bir mecrada öne ç›kar. Büyücüler efsunlu sözleri onun derisine yazar. Geyik menﬂeli müﬂk en k›ymetli ticaret mallar›ndand›r; kiﬂisel bak›m bir yana ibadethanelerdeki ruhani
ve mistik atmosfer, vecd hali bu kokuyla özdeﬂleﬂmiﬂtir. Peygamberler
ve evliyalar›n bazen yoldaﬂ›, bazen gösterdi¤i mucize veya kerameti,
bazen de yard›mc›s›d›r geyik. S›radan insan için mana alamine aç›lan
kap›ya götüren yol göstericidir.

Kaynaklar
Rükneddin Ahmed, Acâibü'l-mahlûkat, Ali Emiri Ktp. Türki Tarih, nr.
897, 324 v.
Sar›kaya, Bekir, Rükneddin Ahmed'in Acâibü'l-mahlûkat tercümesi (giriﬂ-metin-sözlük), Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul 2010. http://www.yok.gov.tr/content/

Efsaneden Günümüz Edebiyat›na
Geyikler ve Lanetleri
Nur Gürani Arslan*

Efsanelerin, mitlerin ve destanlar›n ortak yan› zamana direnmeleridir. Yüzy›llar, hatta biny›llar önce anlat›lmaya baﬂlanm›ﬂlar,
günümüzde de unutulmam›ﬂlard›r. Bütün insanl›¤›n de¤erlerini yans›t›rlar dinleyene. Üstelik s›k s›k benzer semboller de kullan›rlar.
Geyik de bunlardan biridir. Birçok farkl› co¤rafyada, gerek çok tanr›l›, gerekse tek tanr›l› dinlerde kutsal hayvan olarak karﬂ›m›za ç›kar.1 Yunan mitolojisinde Kyreneia adl› alt›n boynuzlu geyik, ay ve
avc›l›k tanr›ças› Artemis’in kutsal hayvan›d›r.2 Kelt dininde erkek
geyik, tanr› Cernunnos’un sembolüdür. Kendisi de boynuzlu olan
Cernunnos orman ve vahﬂi hayvanlar tanr›s›d›r, bolluk ile iliﬂkilendirilir.3

*
1

2

3

Doç. Dr. Nur Gürani Arslan, Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü,
‹stanbul.
Bu makalenin konusu olmad›¤›ndan, geyikler ile ilgili bütün efsaneler burada anlat›lmayacak; sadece geyik ve lanet iliﬂkisini kurabilmemize yard›mc› olabilecek baz›
efsanelere de¤inilmekle yetinilecektir.
ean Chevalier and Alain Gheerbrant, The Penguin Dictionary of Symbols, Penguin
Books, London 1996, s. 922.
Azra Erhat, Mitoloji Sözlü¤ü, Remzi Kitabevi, ‹stanbul Eylül 1993, s. 58. Örnekleri
ço¤altmak mümkündür. Bkz. Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, age., s. 922.
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Asya ve Anadolu’da ise geyik üzerine anlat›lan efsaneler çok çeﬂitli ve çok zengindir.4 ‹slamiyet öncesi anlat›lar›n ço¤unda geyi¤e ayn› özellikler yüklendi¤i görülür. Her ﬂeyden önce çok çekici bir av hayvan›d›r. Ayr›ca bazan kendisini avlamak isteyen avc›y› beladan kurtar›r,5 kimi zaman sevgilisine6 ya da kutsal bir mekana götürür,7 kimi zaman ise bütün bir kavmi baﬂka bir co¤rafyaya yönlendirir.8 Geyikler zaman zaman insana da dönüﬂür. Bu dönüﬂmenin ﬂüphesiz ki en ünlüsü
Buda ile ilgilidir. Buda’n›n arada bir ceylan ﬂeklinde dolaﬂt›¤›na inan›l›r.9
Efsanelerde ve mitlerde “Don de¤iﬂtiren geyikler”in büyük bir k›sm› ise diﬂi ve anad›r. Cengiz Han’›n kökeni geyikten gelmedir.10 K›rg›zlar›n da soyunda bir geyi¤in katk›s› vard›r.11 Geyik sütü ile beslenen,
4

5

6

7

8

9
10

11

Anadolu efsaneleri için bkz. Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, Anadolu Folklorunda Geyik, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi 2007.
Bkz. hzl. Bilge Seyido¤lu, Erzurum Halk Masallar› Üzerine Araﬂt›rmalar, Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, Ankara 1975, s. 273-276.
Dede Korkut Hikâyeleri'nde Bams› Beyrek'e beﬂik kertmesi niﬂanl›s›n›n çad›r›n›n yolunu gösteren, bir geyiktir. Bkz. hzl. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› Metin-Sözlük, Ebru Yay›nlar›, ‹stanbul 1986, s. 37.
Bir av s›ras›nda bir geyi¤i yaralayan Gaybî, yaral› hayvan›n peﬂinden gider ve kendini Abdal Musa'n›n dergâh›nda bulur. Geyi¤i kaybetti¤ini anlay›nca Abdal Musa'n›n huzuruna ç›kar, okunun onun koltu¤unun alt›na sapl› oldu¤unu farkeder.
“Me¤er bu geyik sûretinde görünen, bu âsitånenin ﬂeyhi Abdal Mûsâ imiﬂ.” Gaybî
bunu görünce özür diler, dergâha dahil olarak Kaygusuz Abdal ad›n› al›r. Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyat›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 259.
Ayr›ca bkz. Ahmet Yaﬂar Ocak, Alevî ve Bektaﬂî ‹nançlar›n›n ‹slam Öncesi Temelleri,
‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s. 207-208.
Bkz. Bahattin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1993,
s. 578. Ögel Hunlar› bir geyi¤in kendi batakl›¤›na nas›l çekti¤ini anlat›r.
Yaﬂar Ocak, age., s. 211.
Bkz. Jean Paul Roux, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Kabalc› Yay›nevi, ‹stanbul 2005, s. 308. Bahattin Ögel ve Ahmet Yaﬂar Ocak, Türk destanlar›nda soyun geyikten geldi¤i ile ilgili bir anlat›ya rastlanmad›¤›na; ancak baz› kaynaklarda
Cengiz Han'›n anas›n›n bir geyik olarak geçti¤ine dikkat çekerler. Bkz. Yaﬂar Ocak,
age., s. 218; Bahattin Ögel, age., s. 575.
Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, agt., s. 6. Yeﬂildal, K›rg›zlar›n atalar›n›n Boynuzlu Maral Ana
oldu¤una inan›ld›¤›n›, bu inanc›n Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adl› roman›na
da yans›d›¤›n› anlat›r. Aytmatov K›rg›z soyunun Boynuzlu Maral Ana taraf›ndan
düﬂmanlar›n›n elinden kurtar›lan bir çocuktan türedi¤i ﬂeklindeki bir efsaneyi ese-
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serpilip geliﬂen ve kavimleri üzerinde etkili olan bebeklere de Anadolu kültüründe rastlan›r.12 Bahattin Ögel bu yüzden Türk mitolojisinde
geyi¤in kutsal bir hayvan olarak tan›nd›¤›n› söyler: “Türk efsanelerinde yer tutan daha ziyade ‘diﬂi geyik’dir. Bunlar da Tanr› ile ilgisi olan,
birer ilâhe, diﬂi Tanr› ve daha do¤rusu birer diﬂi ruh durumunda idiler.”13
Geyikle ilgili Budist ve/veya ﬁamanist kökenli14 bu tür inan›ﬂlar
tek tanr›l› dinlere de yans›m›ﬂt›r. Hazreti Muhammed’in torunu Muhammed Hanefî avlan›rken gördü¤ü bir geyik taraf›ndan eﬂi Mine
Hatun’a götürülür. Geyikler birçok kimsenin Müslüman olmas›na da
neden olur.15 ‹sa ile ilgili bir menk›bede ise boynuzlar› aras›nda haç
taﬂ›yan bir geyi¤in, kendisinin Hz. ‹sa oldu¤unu söyleyerek peﬂine
düﬂen avc›y› durdurmas› anlat›l›r.16 Rahatl›kla ço¤alt›labilecek bu örnekler geyi¤in Anadolu’da -belki de daha do¤ru bir söyleyiﬂle Asya’da - tarih boyunca “kutsal bir hayvan” olarak alg›land›¤›n› göstermektedir.

12

13
14

15
16

rinde kullanm›ﬂt›r. Yeﬂildal ayr›ca K›rg›zlar›n Kocacaﬂ destan›nda da böyle bir motif
oldu¤una dikkat çeker.
Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, agt., s. 116-117. Yeﬂildal Anadolu'da baz› sülalelerin tarihinde bir geyik taraf›ndan emzirilmiﬂ çocuklar›n oldu¤unu, bu ailelerin geyik sütü emmiﬂ çocuklardan türedi¤ini anlat›r. Bu husus akla hemen Romus ve Romulus ile ilgili efsaneyi getirir. ‹leride Roma’y› kuracak olan ikizler do¤duklar›nda bir nehir yata¤›na b›rak›l›rlar. Onlar› bir kurt kurtar›r, emzirir ve yetiﬂtirir. Burada masal ve efsanelerdeki ortak ya da benzer bir kurguyu görebiliriz. Genelde bir felakete sebep
olaca¤› düﬂünülen bebek ya da insan çaresiz kalaca¤› ve sonuçta büyük olas›l›kla
ölece¤i bir yere b›rak›l›r. Bir hayvan veya insan onu kurtar›r, büyütür. O da kehaneti ya da korkulan› gerçekleﬂtirmek üzere do¤um yerine gider. Yunan mitolojisinde
Paris, masallarda ise Pamuk Prenses bu kurguya maruz kalanlar›n en ünlüleridir.
Bahattin Ögel, age., s. 569.
Ahmet Yaﬂar Ocak bu inançlar›n kökeninin ﬁamanizm'den ziyade Budizm'e ba¤lanmas› gerekti¤ini söyler. Oysa Roux geyikle ilgili inan›ﬂlar›n ﬁamanizm'den geldi¤ini savunmaktad›r. Saadet Ça¤atay ise Ocak gibi bu efsanelerin kökenini Budizm'de
bulmaktad›r. Bkz. Yaﬂar Ocak, age., s. 210. Ayr›ca Ça¤atay'›n yorumlar› için bkz. Saadet Ça¤atay, “TürkHalk Edebiyat›nda Geyi¤e Dair Baz› Motifler” Türk Dili Araﬂt›rmalar› Y›ll›¤› Belleten, 1988, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, s. 153-177.
Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, agt., s. 18-21.
Ünsal Y›lmaz Yeﬂildal, agt., s. 210-211.
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Alevi ve Bektaﬂi inançlar›nda geyik ile ilgili efsanelerin kökenini
araﬂt›ran Ahmet Yaﬂar Ocak, geyiklerin kutsall›¤›na iﬂaret ettikten
sonra geyik-lanet iliﬂkisine ›ﬂ›k tutacak bilgiler verir. Ocak, eldeki örneklerde iki ana konunun hakim oldu¤unun gözlemlendi¤ini, bunlardan birinin “manevi yüce bir ﬂahsiyetin do¤ru yolda olmayanlar› iyili¤e sevketmek için geyik ﬂekline girerek k›lavuzluk yapmas›” di¤erinin
ise “geyik ﬂekline girmiﬂ bu yüce ﬂahsiyetin ikaz›n› kabul etmeyenlerin
felakete u¤ramas›” oldu¤unu söyler.17
Ocak’›n Roux’tan aktararak de¤indi¤i baﬂka bir önemli husus ise
geyi¤in bolluk ve bereketle de ilgisi bulundu¤u tespitidir. Geyik motifinin Yörükler’in mallar›n›n ve çocuklar›n›n say›s›n›n artmas› veya eksilmesi ile ilgili kabul edildi¤i görülmüﬂtür. Yazar, geyi¤in bu ﬂekilde
bolluk ve bereket timsali say›lmas›na Amerika K›z›lderililerinde de
rastland›¤›n› söyler ve “geyi¤in u¤urlu bir hayvan oldu¤una, dolay›s›yla kötü gözden, nazardan koruyucu bir vasf› bulundu¤una Tahtac› ve
Yörük aﬂiretlerinde oldu¤u gibi, Anadolu’nun hemen her taraf›nda
inan›lmaktad›r.”18 diye ekler. Bütün bunlar sonucunda özellikle Bektaﬂiler ve Aleviler taraf›ndan kutsal bir hayvan olarak kabul edilen geyi¤in avlanmas› kesinlikle yasaklanm›ﬂ ve geyik avlayan avc›lar›n baﬂ›na mutlaka bir felaket gelece¤ine inan›lm›ﬂt›r.19
Sonuçta gerek Anadolu’da ve yak›n co¤rafyalarda, gerekse dünyan›n çeﬂitli yörelerinde söylenegelen efsanelerde ve mitlerde en çok
vurgulanan husus geyi¤in kutsall›¤›d›r. Yol gösterici niteli¤i ile ata ve
koruyucu niteli¤i ile ana olan bu hayvan, kimi toplumlarca soylar›n›n
temeli olarak kabul edilir ve ne kadar çekici olursa olsun geyik av› ya
yasaklan›r ya da u¤ursuzluk getirece¤ine inan›l›r.

17
18
19

Yaﬂar Ocak, age., s. 213-214.
Yaﬂar Ocak, age., s. 217.
Yaﬂar Çoruhlu ise “Türk Sanat›nda Görülen Geyik Figürlerinin Sembolizmi” adl›
makalesinde geyi¤in birçok olumlu ça¤r›ﬂ›m›na karﬂ›, ölümün ve kötülü¤ün sembolü olarak da görüldü¤ünü söyler. Geyi¤i kovalayan avc›n›n bir ma¤araya çekilmesi
bu inanca neden olmuﬂtur. Bkz. Yaﬂar Çoruhlu, “Türk Sanat›nda Görülen Geyik Figürlerinin Sembolizmi”. Toplumsal Tarih 18, (Haziran 1995), s. 33-42.
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Bütün bu inan›ﬂlar, efsaneler ve mitler yirminci yüzy›l Türk yazarlar›n›n dikkatini çekmiﬂ20 ve geyi¤in merkezde oldu¤u yeni eserler yaz›lm›ﬂt›r. Bunlar›n akla ilk gelenleri Ziya Gökalp’in ﬂiirleﬂtirdi¤i destanlar, Necati Cumal›’n›n ve Yaﬂar Kemal’in yeniden yazd›klar› Alageyik Efsaneleri21 ve Murathan Mungan’›n 1986’da yay›mlad›¤› Cenk Hikâyeleri adl› kitab›ndaki “Kas›m ile Nas›r”22 hikâyesi ile bu hikâyeden
yola ç›karak oyunlaﬂt›rd›¤› ve 1992’de yay›mlad›¤› Geyikler Lanetler’dir.23
Ziya Gökalp, Cumal› ve Yaﬂar Kemal sözlü kültürde söylenegelen
efsaneleri, motifleri ve olay örgülerini benzer bir ﬂekilde ele alm›ﬂ; oysa Mungan eserlerinde çekirde¤i oluﬂturan geyik laneti çevresine çok
girift bir yap› ve yo¤un bir düﬂünsel malzeme ile ördü¤ü büyülü ortam
ve olaylarla bambaﬂka eserler meydana getirmiﬂtir. Geyikler ile lanet-

20

21

22

23

Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi’sinde de geyik çok önemli bir rol oynar. K›rg›zlara
yeni bir yurt gösteren Maral Ana eserde ölüm karar› verilen iki çocu¤a sahip ç›kar
ve onlar› kendi çocuklar› gibi benimseyece¤ini söyler. Bkz. Seval ﬁahin, “Cengiz
Aytmatov’un Beyaz Gemi Roman›yla Murathan Mungan’›n Kas›m ile Nâs›r Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullan›m›.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Dergisi 23, (2004), s. 105-114.
Gerek Necati Cumal› gerekse Yaﬂar Kemal ayn› halk türküsünden ilham alm›ﬂlar;
ancak eserlerini çok de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar› ile meydana getirmiﬂlerdir. Cumal›'n›n Yaral› Geyik adl› eseri, geyik av› tutkusunu hayatta hiçbir tutkular› olmayan insanlar›n karﬂ›s›nda yücelten bir tiyatro oyunudur: “Duran - ‹nsan›n kan›nda var bu. Kayalardan kayalara uçan geyiklere eriﬂmek. Dünyalar› buyru¤una almak. Bütün açl›klar insan›n kan›nda var... ‹lyas - Yaln›z soylu olanlar›n... Kan›ndaki sese kulak verenlerin...” Duran yirmi y›ld›r takip etti¤i halde koca geyi¤i bir türlü avlayamaz ta
ki bir yavru geyi¤i öldürene kadar. Ard›ndan koca geyi¤i de vuracakt›r ama kendisi
de uçuruma düﬂecektir. Görüldü¤ü gibi, asl›nda lanet Duran için de iﬂlemiﬂ; ancak
Cumal› onu tutkusu u¤runa ölen bir kahraman mertebesine yükseltmiﬂtir. Bkz. Necati Cumal›, “Yaral› Geyik”, Bütün Oyunlar› 2 , Cumhuriyet Yay›nlar›, ‹stanbul
Ekim 2004. Al›nt› 359. sayfadan yap›lm›ﬂt›r. Oyun üzerine bir makalesi olan Mehmet Kaplan, kan›n asalet ve yücelikle özdeﬂleﬂti¤ini, eserin bu nitelikler ile para ve
ç›kar düﬂkünlü¤ü aras›ndaki çat›ﬂma üzerine kuruldu¤unu söyler. Bkz. Mehmet Kaplan, “Yaral› Geyik”, Edebiyat›m›z›n Bahçesinde Dolaﬂ›rken, Dergâh Yay›nlar›, ‹stanbul
Ekim 2007, s. 195-199.
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, Remzi Kitabevi, ‹stanbul
Kas›m 1989, s. 119-160.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul Ekim 1992.
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leri bir araya getiren Mungan’›n eserlerinin incelenmesi makalenin bir
aya¤›n› teﬂkil edecek, özleri ayn› olmas›na ra¤men ayr›nt›larda farkl›
olan metinlerin ikisi birden incelemeye konu olacakt›r.
Sözü edilen eserler aras›nda bizi geyiklerin lanetine götürecek yol
Ziya Gökalp’in manzumeleri ile baﬂlar. “Türk cemiyetini yükseltme
yolundaki mefkûresini yaymak, gerçekleﬂtirmek için” edebî eserler yazan Gökalp’in, “Türkçülü¤ün Esaslar› adl› kitab›nda tespit (etti¤i), (ve)
içtimâî eserlerinde uygulad›¤› fikirlerinin propagandas› mahiyetinde”24ki ﬂiirlerden “Ülker ile Ayd›n”,25 “Alageyik”26 “Ergenekon”27 ve
“Altun Iﬂ›k”ta28 geyik motifinin önemli yer tuttu¤u görülür. “Alageyik”te anlat›c›, eri¤ini kapan bir geyi¤in peﬂine düﬂtü¤ünü, vard›¤› alt›n köﬂkte kendisini çok güzel bir K›rg›z k›z›n›n bekledi¤ini anlat›r.
“Turan Mele¤i”29 diye seslendi¤i geyikten dönme genç k›z ile birlikte
demir kap›dan geçerek, bozkurtun önderli¤inde Türk-ili’ne gider. “Ergenekon”da ise alageyik Türk Han’›n o¤ullar›n›n dik bir yardan düﬂmelerine neden olmuﬂtur ama onlar bu sayede yeﬂil bir ba¤a kavuﬂmuﬂlard›r. Üstelik geyik t›pk› yavrusunu emzirdi¤i gibi onlar› da emzirmiﬂtir: “Bizi gördü meme verdi... / Oldu ana kuca¤›m›z!”30 Bozkurt’un farkedilmesi de yine geyik sayesindedir. Adetâ geyik gözeticilik görevini
kurda devretmiﬂtir. Gökalp bu görev de¤iﬂimini “Geyik girdik do¤duk
Kurt’tan”31 m›sras› ile verir.32
Türk ›rk›n›n atalar› kendilerine yol gösteren geyik sayesinde dört
yüz sene kalacaklar› ve ço¤alacaklar› bir yurda kavuﬂmuﬂlard›r. Hayvan

24

25
26
27
28
29
30
31
32

Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, Ziya Gökalp Külliyat›-I, ﬁiirler ve Halk Masallar›, Türk
Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1989, s. XXI.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 22-36.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 51-54.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 78-83.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 258-263.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 53.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 80
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 82.
Oysa daha önce de de¤inildi¤i gibi Türklere ait eski ve orijinal bir efsanede, Türklerin geyikten türedi¤ine dir bir kayda rastlanmam›ﬂt›r.
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ve ço¤alan nesli insanlara âdeta kucak açm›ﬂ ve bar›ﬂ içinde yaﬂamalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bozkurt ise art›k daha ileriye gitmek istedikleri bir anda onlara yol göstermiﬂtir. Bu ba¤lamda geyik yerleﬂmenin, ço¤alman›n, bar›ﬂ›n, kurt ise daha ileriye gitmenin, mücadelenin sembolü olarak de¤erlendirilebilir.
Gökalp’in, babas› ve üvey annesi taraf›ndan ormana b›rak›lan iki
çocu¤un hikâyesinin anlat›ld›¤› “Ülker ile Ayd›n” adl› manzum masal›nda da geyikten ayn› ba¤lamda söz edilir. Ayd›n sihirli sudan içerek
ceylan olmuﬂ, Ülker bu olay› kurtuluﬂlar›na yormuﬂtur. Ayd›n kendini
insandan çok ceylan olarak hissetmektedir art›k ve hemcinslerine insanlar taraf›ndan avlanmamalar› için yard›mc› olacakt›r. Kendisi için
korktu¤unu söyleyen ablas›n› da ikna eder ve geyik sürüsünün baﬂ›na
geçer: “Anam Alageyik, babam Bozkurt’ken / Ben Türk-o¤lu kaçar m›y›m ölümden?”33 Görüldü¤ü gibi Gökalp “Ergenekon” ﬂiirinde vard›¤›
sonucu buraya da alm›ﬂt›r.
“Altun Iﬂ›k”ta ise henüz on dört yaﬂ›nda bir alageyi¤in melike olarak sürünün baﬂ›nda oldu¤u söylenir. Altun Iﬂ›k34 taraf›ndan hamile b›rak›lan geyik ‘Adem ile Havva’n›n Turancas›’35 olan Türkan ve Türk’ü
do¤urur. Türk’ün o¤ullar›na tavsiyesi “Her avdan avlay›n›z, yal›n›z / geyiklerle and kardeﬂi kal›n›z.” ﬂeklinde olur. Nedenini de “Gö¤demizde
Alageyik kan› var, / Kandaﬂ›n› yiyen olur canavar”36 sözleri ile aç›klar.
Ancak Türk’ün o¤lu Tavtuk nefsine uyarak bir geyik vurur ve “kursa¤›n› dost kan›yla ﬂiﬂir”ir. Bu avlanma yaln›z kendisine de¤il, kavmine de
felaket ve savaﬂ getirecektir. “Git buradan art›k sulhten ümid kes / Tekin de¤il k›ymak ongun can›na, / Bulaﬂt›rd›n Türk’ü geyik kan›na.”37
33
34

35
36
37

Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 31.
“Altun Iﬂ›k” için Fevziye Abdullah Tansel ﬂöyle yazar: “Sosyologlar›n, etnograflar›n
Mana dedikleri ﬂeye eski Türkler Kut ad›n› verirlerdi; Kut münteﬂir bir kudsiyettir
ve hangi ﬂeye konarsa, temas ederse onu mukaddes k›lar: Kutlu Maral, kutlu Da¤ gibi... Eski Türkler Kut’u gökten inen bir nur sütûnu; bir altun ›ﬂ›k suretinde tasavvur
ederlerdi; bu altun ›ﬂ›k hangi insana, hangi hayvana veya ﬂeye temas ederse onu gebe b›rak›rd›.” Hzl. Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 362.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 260.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 261.
Hzl. Fevziye Abdullah Tansel, age., s. 262.
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Ziya Gökalp’in eserlerinde Türklerin ana taraf›ndan geyikten geldikleri aç›kça söylenir. Bu ﬂiirlerde diﬂi ve anne olarak dikkati çeken
geyi¤i öldürmek anneyi öldürmek ile eﬂde¤er say›lmaktad›r. Oysa daha
önce de de¤inildi¤i gibi gerek Ergenekon’da, gerekse Türkler hakk›nda anlat›lan di¤er türeyiﬂ efsanelerinde geyi¤in rolü bulunmamaktad›r.
Türkçülü¤ün Esaslar›’nda “Bugün ilmen sabit olan bir hakikat varsa, o
da Türkçe konuﬂan Yakut, K›rg›z, Özbek, K›bçak, Tatar, O¤uz gibi
Türk ﬂubelerinin lisanca an’anece kavmî bir vahdete malik bulundu¤udur.”38 diyen Gökalp’in Türk tarihini bir bütün olarak ald›¤›n› ve çeﬂitli efsaneleri bu düﬂüncesine göre tekrar yazd›¤›n› görürüz.
“Alageyik Efsanesi”ni yeniden yazan bir baﬂka yazar ise Yaﬂar Kemal’dir. Ancak iki yazar›n eserlerinde isim benzerli¤i d›ﬂ›nda bir ortakl›k yok gibidir. Yazar›n Üç Anadolu Efsanesi baﬂl›¤› alt›nda toplad›¤› efsanelerin üçüncüsü olan “Alageyik Efsanesi”nde Toroslar’daki bir kayaya “Geyi¤in kayas›” denmesinin nedeni anlat›l›r. Geyik av›na ve
Zeynep’e ayn› derecede tutkun olan Halil, sonunda geyik av›n› seçer.
Bu seçim her iki gencin de ölümüne neden olacakt›r.
Oysa, Zeynep’e göz koyan Karaca Ali’nin delikanl›y› öldürmesini
bir geyik engellemiﬂtir. Karaca Ali ve adamlar› Halil’in kendilerine
do¤ru bir ad›m daha atmas›n› beklerken, o birdenbire karﬂ›s›na ç›kan
ve farkl› davranan geyi¤in peﬂinden gider ve ölümden kurtulur: “Hiçbir geyik, bir tüfek at›m›ndan yak›na kimseyi yaklaﬂt›rmaz. Ama bu geyik baﬂka bir geyik... Halil, neredeyse yan›na varacak. O yaklaﬂ›yor, geyik yerinden k›m›ldam›yordu.”39
Halil geyi¤in kendisi ile oynad›¤›n› düﬂünür ama nedenini bir türlü kavrayamaz. Bilmektedir ki “tekin de¤ildi(r) geyikler”. Geyikler sultan› Geyikli Baba’n›n koca bir geyi¤in üstünde bu kayal›klarda uçarak
dolaﬂt›¤›n›,40 geyikler ile insanlar aras›ndaki dostlu¤un çok eski oldu38
39

40

Ziya Gökalp, Türkçülü¤ün Esaslar›, Millî Hareket Yay›nlar›, ‹stanbul 1969, s. 22.
Yaﬂar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul Nisan 2007, s.
159-222. Al›nt› 170. sayfadan yap›lm›ﬂt›r.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde de geçen bu menk›bede Geyikli Baba'n›n geyiklere
binerek da¤larda dolaﬂt›¤›, hatta Bursa kuﬂatmas› s›ras›nda bir gazele binerek ordu-
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¤unu defalarca dinlemiﬂtir büyüklerinden. Halil peri k›zlar› taraf›ndan
güdülen geyikleri avlamaya çal›ﬂ›rken düﬂüp kolunu baca¤›n› k›ran bir
avc›n›n hikâyesini de iyi bilmektedir. K›zlardan birinin verdi¤i bir tas
geyik sütü adam› iyileﬂtirmiﬂ ve onun geyik av›na tövbe etmesine neden olmuﬂtur.
Halil geyi¤in maksad›n› anlamam›ﬂt›r ki ava tövbe etsin. O, annesinin “Atalar demiﬂ ki... Geyik av› iyi de¤il. Bugün de¤ilse, yar›n baﬂ›na bir hal gelir.”,41 niﬂanl›s›n›n “K›yma geyiklere. Eskiler diyorlar ki
iyi de¤il bu! Geyik avlayan iflah olmaz, diyorlar.”42 ﬂeklindeki uyar›lar›na k›sa bir zaman için uysa da geyik av›ndan vazgeçemez. Asl›nda
atalar da bu tutkuyu inkar edememiﬂ ve geyik av›n› günah saymalar›na ra¤men geyik eti yemekten vazgeçmemiﬂlerdir. Bu, art›k delikanl›l›¤›n bir ﬂart› olmuﬂtur âdeta. Annesi o¤lunun bu sevdadan vazgeçmeyece¤ini iyi bilmektedir. Onu hiç olmazsa geyik yavrusu ya da yeni anne olmuﬂ hayvan vurmamas› yönünde uyar›r.
Halil’in de o günkü av› çok iyi geçmiﬂ, delikanl› ile oynayan diﬂi,
yorulmas›na ve hafifçe yaralanmas›na neden olmuﬂ ama onu sonuçta
bir geyik yata¤›na götürerek bol geyik avlamas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ayn› gün
yan›na yavrusunu da alan geyik, niﬂanl›s›n› arayan Zeynep’e yol gösterir. Ne var ki yavru geyik Halil’in kurﬂunlar›na hedef olacakt›r. Delikanl› bilmeden kurtar›c›s›n›n yavrusunu öldürmüﬂtür. O, hiçbir ﬂeyin
fark›nda de¤ildir, baﬂ›na gelenlerin diﬂi geyik yüzünden oldu¤una inan›r ve onu da yaralar. Ne var ki “daha canl› olan geyik bir aya¤›yla vurunca uçurumdan aﬂa¤› yuvarlan›r.”43 Halil kurtulamayacak, Zeynep de
ona kavuﬂmak için kendini uçuruma atacakt›r.44

41
42
43
44

nun baﬂ›na geçti¤i söylenir. Bkz. Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 242.
Yaﬂar Kemal, age., s. 161.
Yaﬂar Kemal, age., s. 162.
Yaﬂar Kemal, age., s. 220.
Sevgililerinin ölümünden sonra k›zlar›n kendilerini de ayn› ﬂekilde ölüme b›rakmalar› kültürümüzde ve edebiyat›m›zda tekrarlanan bir motiftir. Bir örnek için bkz. Sabahattin Ali, “Hasan Bo¤uldu”, Bütün Öyküleri II, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul
Ekim 1998, s. 118-133.
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“Alageyik Efsanesi” bir masal motifi ile de metinleraras› özellik
gösterir. Sa¤l›klar›nda birbirlerine kavuﬂamayan sevgililerin mezarlar›nda her ölüm y›ldönümlerinde iki çiçek açmakta, ancak onlar da tam
birbirlerine kavuﬂacakken uçarak gelen bir geyik iki çiçe¤i de yemektedir. Geyik cinsinin çift üzerindeki laneti ölümlerinden sonra da devam etmektedir.45
Hazer Bey’in sülalesini de affetmemiﬂtir geyikler. “Kas›m ile Nas›r” ve Geyikler Lanetler’de anlat›lan öykünün kahramanlar›ndan Hazer Bey babas›na karﬂ› gelerek göçerli¤i b›rakm›ﬂ, üstelik kendi kabilesinden olmayan bir kad›nla evlenmiﬂtir. Ancak çok önemli konularda
atalar›na karﬂ› ç›kt›¤› halde, eski töreleri tam olarak b›rakamam›ﬂ, yurt
tuttu¤u co¤rafyan›n u¤urlu olmas› için kan ak›tm›ﬂt›r. Ne var ki kan›n› ak›tt›¤› geyik hamiledir. Bir türlü hamile kalamayan kar›s› Kureyﬂa’ya göre çocuklar›n›n olmamas›n›n nedeni budur; geyiklerin laneti
üzerlerindedir. Hazer Bey’in töreler gere¤i oldu¤unu düﬂünerek saklad›¤› geyik kan›n› ölmek için içer ancak ölümü beklerken hamile kal›r.
Böylece sülaleye geyik nesli de kar›ﬂ›r. Üstelik o¤lu Mustafa’n›n kar›s›
da geyikten insana dönüﬂen Cudana olacakt›r. Sonuçta Kureyﬂa’n›n
öngörüsü gerçekleﬂecek ve yaﬂad›klar› mekan› geyik laneti basacakt›r.
Hazer Bey’in yeni yerleﬂtikleri topraklar›n u¤urlu gelmesi için geyik kan› ak›tmas› ve o kan› Kureyﬂa’n›n içmesi ailenin üzerindeki felaketleri baﬂlatan en belirgin olaylard›r. Metinlerde ‘ilk kan’ olarak geçen geyik kan›, hem neslin devam›n› sa¤lam›ﬂ, hem de felaketini haz›rlam›ﬂt›r. Ölüm “ilk kan”› alan Hazer Beyin sülalesinin peﬂini b›rakmayacakt›r. Bütün erkekler kendi yak›nlar› taraf›ndan yok edilecektir.
Mustafa kendisini bir geyik suretinde gören o¤ullar› Kas›m ile Nas›r,

45

Türkiye Kürtleri taraf›ndan anlat›lan “Siyabend ile Xecê” adl› masalda da ayn› motif vard›r. Siyabend on iki boynuzlu bir erkek geyik vurur. Ancak can çekiﬂen hayvan, ç›rp›n›rken Siyabend'i Süphan Da¤›ndan aﬂa¤› uçuruma yuvarlar. Yavuklusu
Xecê onu can›ndan ümit kesmiﬂ görünce birlikte ölmek için aﬂa¤› atlar. Yanyana gömülen iki sevgilinin mezarlar›n›n baﬂucunda her y›l iki k›z›l gül açmakta, aralar›nda da bir karaçal› büyümektedir: “Komaz ki birbirlerine eriﬂsin k›z›l güller. Geyi¤in
on iki dal boynuzudur belki derler.” Hzl. Hüseyin Erdem, Siyabend ile Xecê, Belge Yay›nlar›, ‹stanbul 1990, s. 74.
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Kas›m ise töreler gere¤i ikisinin de kar›s› olan Süveyda için cenk ederken ikizi Nas›r taraf›ndan öldürülecektir.
Asl›nda geyiklerin laneti aileye baﬂka yoldan da bulaﬂm›ﬂt›r. Hazer Bey kar›s›n› geyik saplant›s›ndan kurtarmak için seslerinin dahi duyulamayaca¤› bir kasr yapt›rm›ﬂ, bu kasr›n benzerini baﬂkalar› için yapmas›na engel olmak için mimar›n kollar›n› kestirerek kasr›n temeline
gömdürtmüﬂtür. Bir rivayete göre ise mimar “ormana kaçm›ﬂ, günlerce
aç kalm›ﬂ, sonra bir gün, bir geyik emzirmiﬂ(tir) onu.” Mimar sonra evlenmiﬂtir o geyikle ve yar›s› geyik, yar›s› insan yavrular› olmuﬂtur: “...
kasr›n içine s›zan geyiklerin hepsi de o mimar›n çocuklar›ym›ﬂ. Bir rivayet böyle der.”46
Gördü¤ümüz gibi, eserde geyikler diﬂilik ve annelik ile özdeﬂleﬂtirilir. ‹lk kan için öldürülen, hamile bir geyiktir. Bu durum bir soyu yok
etmekle eﬂ anlaml›d›r ve lanet ikiye katlanmaktad›r. Bu yüzden Süveyda d›ﬂ›ndaki kad›nlar›n normal yollardan çocu¤u olmaz. Yavrulu geyi¤i öldüren adam›n çocu¤unun olmamas› ve neslinin devam›n›n ancak
geyik kan›ndan gelmesi, ailenin erkeklerinin kendi kanlar›n› taﬂ›yanlar taraf›ndan da yok edilmesine yol açm›ﬂt›r.
Geyikler Lanetler’in dahil oldu¤u, “Mezopotamya Üçlüsü” olarak
tan›mlanan oyunlar›n ilk ikisi olan Taziye ve Mahmut ile Yezida’da da
kan dökme felaket getirmiﬂtir. Ancak Geyikler Lanetler’de kan›n çok
daha fazla iﬂlevi vard›r. Her ﬂeyden önce ailenin bütün erkekleri kanlar›n› devam ettirmek çabas›ndad›r. Michel Foucault, Cinselli¤in Tarihi
adl› kitab›nda üremeyi ölümsüzlük arzusu ile iliﬂkilendiren Platon’un
sözlerini aktar›r: “‹nsan dünyaya çocuklar›n›n çocuklar›n› b›rakt›¤› ve
böylece (hep ayn› olan birli¤inin süreklili¤i sayesinde) üreme yoluyla
sonsuzlu¤a katk›da bulundu¤u için ölümsüzdür”.47 Bu ayn› zamanda iktidarda kalman›n da tek çözümüdür.
Foucault bu ba¤lamda kan›n iktidar için önemine de¤inir: “Kan
uzun süre, iktidar›n mekanizmalar›, d›ﬂavurumlar› ve törenleri için
önemli bir ö¤e olarak kald›. ...soy de¤erlerinin önde geldi¤i, açl›¤›n,
46
47

Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 155.
Michel Foucault, Cinselli¤in Tarihi, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 221.
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salg›nlar›n ve ﬂiddet gösterilerinin ölümü pek yak›n k›ld›¤› bir toplumda, kan, temel de¤erlerden birini oluﬂturur. Kan›n de¤eri bir yandan
araçsal rolüne (kan dökebilmek), öte yandan da göstergeler düzenindeki iﬂlerli¤ine (belli bir kana sahip olmak, ayn› kandan olmak, kan›n› tehlikeye atmay› kabullenmek) ve mu¤lakl›¤›na (dökülmesi kolay,
kar›ﬂmaya son derece yatk›n, çabucak bozulabilir) ba¤l›d›r... Burada iktidar kan arac›l›¤›yla konuﬂur; kan simgesel iﬂlevi olan bir gerçekliktir.48
Kas›m ile Nas›r’›n hikâyesinde Foucault’un sözünü etti¤i iktidarkan iliﬂkisinin üç düzeyini de görmekteyiz. Kad›nlar›n en önemli iﬂlevlerinin do¤urganl›k oldu¤u Geyikler Lanetler’de49 ve “Kas›m ile Nas›r”da erkekler yok etme ve kan dökme ile iliﬂkilendirir. Hazer Bey yeni geldikleri yurtlar›nda toprak üzerindeki iktidar›n› kan dökerek ilan
eder. Asl›nda, o al›ﬂ›kt›r kan ak›tmaya. Erkekliklerini ispat etmek için
kan dökmek zorunda olan bütün erkekler gibi o da on beﬂ yaﬂ›nda baﬂlam›ﬂt›r bu iﬂe.
Soyunu korumaya çal›ﬂ›rken kanlar›na geyik kan› kar›ﬂan, saf
kanlar› bozulan Hazer Bey ailesinin erkekleri daha çocukluklar›ndan
itibaren kan kokusuna al›ﬂt›r›l›r. Ailenin d›ﬂ›ndaki tek kiﬂi olarak eserlerde yer alan berberin iﬂlevi bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir.50 Zira,
berberlik “erkeklik mesle¤i”dir.51 Erkekler ilk kan kokusunu berberlerin ak›tt›¤› kendi kanlar› ile al›r. Çok da eskiye gitmeyen bir tarihe kadar görevleri aras›nda sünnet de olan berberler (“Bu ustura onu hem
sünnet edecek, hem sünnet edecek. / Erkek edecek.”)52 beylerin ilk
traﬂ›n› yaparken biraz kanatmaya da gayret ederler: “Kan kokusu als›n
48
49

50

51
52

Michel Foucault, age., s. 108.
Kureyﬂa ancak hamile kald›¤›nda gerçek bir kad›n oldu¤unu düﬂünür. “Gebe kald›m.
H›zla büyüyor karn›m! Kad›n›m art›k. Kad›n›m.” Mungan, Geyikler Lanetler, s. 66.
Cudana ise çocuk sahibi olamad›¤› için kocas› taraf›ndan d›ﬂlanm›ﬂ, o¤ullar› do¤duktan sonra ise iﬂi bitmiﬂ, bir kenara b›rak›lm›ﬂt›r.
Berber “Kas›m ile Nas›r”da da yer almas›na ra¤men, Geyikler Lanetler'de daha belirgin rol oynamaktad›r.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 39.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 39.
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diye burnu, son usturay› keskin çektim yüzüne.”53 Art›k s›ra beylerin
kan ak›tmas›na gelmiﬂtir. On beﬂ yaﬂ›na geldiklerinde avlar›n›n can›n›
alan gençler, sonra da zifaf gecesinde kar›lar›n›n kan›n› ak›t›rlar. Bütün bunlar “ilk kan”d›r asl›nda.
Ancak Mungan metinlerinde kan dökmeyi bunun da ötesine götürmüﬂtür. Yazar, “Kas›m ile Nas›r” ile Geyikler Lanetler’e bir çerçeve
hikâye teﬂkil eden Kerbela olay›n› anlat›rken yine bir “ilk kan”dan söz
etmiﬂtir. Hasan ve Hüseyin’in ﬂehit düﬂmeleri, onlar›n ölümleri sembol alarak baﬂlayan bir inanç ayr›l›¤›na neden olmuﬂ; sonuçta bugün
bile devam eden k›y›m ve iç savaﬂlara yol açm›ﬂt›r. Oysa iki kardeﬂin
ölümlerinde inanc›n hiçbir etkisi yoktur. Murathan Mungan da bütün
bu kan dökmelerin inanç ya da baﬂka nedenlerle de¤il, toprak ve iktidar sahibi olmak için yap›ld›¤›n› çeﬂitli telmihlerle verir okuyucusuna
ve seyircisine: “Sürekli kasr›n içine do¤ru, içinde ak›yordu. Kesikbaﬂ›
besliyordu. Mimarinin kesilen kollarini besliyordu. Laneti, öfkeyi, kini besliyordu. Baﬂka türlü nas›l kal›rd› ayakta iktidar?”54
Bir köy kahvesinde bir Hazreti Ali levhas›n› gören genç gazetecinin de dedi¤i gibi “insanl›¤›n tarihi biraz da düﬂmanl›k tarihi”dir.55
“Hep bizler ve ötekiler var. Hep bir “‹LE” ikilisi var. Düﬂmanl›klar›n
temelinde ise insan›n bir türlü kendi olamay›ﬂ›n›n sanc›s› yat›yor...
Kendi olamayan insan her ﬂey oluyor, olabiliyor...”56 Bu noktada iktidar ve “öteki” kavram› ile ilgili baz› hususlara de¤inmek gerekmektedir. Nüket Esen’in de Levinas’tan al›nt›layarak sözünü etti¤i “ben” ve
“öteki” çat›ﬂmas› ancak “ben”in “öteki”ne yönelmesi ve “öteki” için
varolmas› ile durulur. “‹nsan ancak bu yolla Tanr›’ya ve sonsuzlu¤a ulaﬂabilir.”57 Olgunlaﬂman›n ve “kendi olma”n›n yoludur bu.

53
54
55
56
57

Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 39.
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 149.
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 159.
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 159.
Nüket Esen, “Murathan Mungan'›n ‹ki Hikåyesinde Ben ve Öteki,” Modern Türk
Edebiyat› Üzerine Okumalar, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 172-180. Mungan
2002'de yay›mlad›¤› Yedi Kap›l› K›rk Oda'da da 'ile hikâyeleri'ne devam etmiﬂtir.
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Cenk Hikâyeleri’ndeki alt› hikâyenin dördü bir grup oluﬂturur. Nüket Esen’in “ile hikâyeleri” dedi¤i bu eserlerdeki tematik a¤›rl›k töre
üzerinedir. Mungan’›n 1980-1992 y›llar› aras›nda yay›mlad›¤› Mahmut
ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler’de de törenin tart›ﬂ›ld›¤› ilk okuyuﬂta rahatl›kla görülebilir. Bu konuda yo¤un tart›ﬂmalar içeren üçüncü oyunda zamana/duruma göre törelerin de de¤iﬂmesi ya da yok say›lmas› gerekti¤i vurgulan›r. Kureyﬂa’n›n da dedi¤i gibi göçer zaman›n töresi, yerleﬂik düzen için geçerli olmamal›d›r. Nitekim, Hazer Bey, avlad›¤› geyi¤in kan›n› ne yapaca¤›n› bilemez. Asl›nda o törelere karﬂ› koymuﬂ bir liderdir. Babas›n›n arzusu hilaf›na yerleﬂik düzene geçmiﬂ ve
baﬂka kabileden bir kad›nla evlenmiﬂtir. Halbuki babas› ona sevdalanman›n erke¤i zay›f düﬂürdü¤ünü, sevmenin kad›n iﬂi oldu¤unu, “Her
erke(¤in) ancak kahramanl›k hikåyelerine gönül düﬂürme”58si gerekti¤ini söylemiﬂ, Hazer Bey onu dinlememiﬂtir. Bu yüzden baﬂ›nda biraz
da babas›n›n laneti vard›r.
Hazer Bey’in tutmad›¤› ö¤üdü Kas›m ile Nas›r’›n babalar› Mustafa tutmuﬂtur. Gerçi o bir geyi¤e sevdalanm›ﬂt›r ama daha sonra neslinin -kan›n›n- devam› derdine düﬂmüﬂ, kar›s›n› unutmuﬂtur. Kendisi
için her ﬂeyini feda eden Cudana’ya ilk önce do¤uramad›¤› için s›rt çevirir. Cudana onun sevgisini tekrar kazanmak için gözlerini feda edip
iki erkek çocuk sahibi oldu¤unda da Mustafa Bey o¤ullar›na sevdalan›r. Böylece kabilenin üstündeki lanetlere Cudana’n›n laneti de eklenir.
Mungan’›n eserlerinde aﬂk ve ölüm birlikte an›lan, içiçe geçmiﬂ
ﬂeylerdir. Töre ise genelde kat› kurallarla, kanla ve ölümle, kan ve
ölüm de iktidarla iliﬂkilendirilir. Söz konusu metinlerde bütün bu unsurlar birbirlerine girift bir ﬂekilde geçmiﬂ bir daireler yuma¤›na benzer.59 Mustafa babas›na “Seni öldürecek kadar çok seviyorum.” der.60
58
59

60

Murathan Mungan, “Kas›m ile Nâs›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 125-126.
Çok ilginç, çetrefilli ve içerik ile do¤rudan iliﬂkili bir yap›s› olan oyunun yap›sal
özelliklerini yorumlamak tamamen baﬂka bir makalenin konusudur.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 69. Leyla Burcu Dündar, Hazer Bey'in “erkekli¤in alt›n kurallar›”n› aﬂk karﬂ›s›nda hiçe sayd›¤›n›, aﬂiretine söz geçirmeyi ba-
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“Kas›m ile Nas›r”da ise Hazer Bey’in ilk av›n›n peﬂine düﬂtü¤ü gün anlat›l›rken asl›nda okuyucuya daha sonra olacaklar hakk›nda ipucu verilir: “Madem ki aﬂk öldürmektir. Sen de öldürdü¤ün olursun.”61 Seven
sevileni tahrip etmekte, asl›nda seven biraz da sevilen olmaktad›r bu
durumda.62
Cudana’y› büyük bir tutku ile seven Mustafa Bey’in kar›s›ndan
vazgeçip o¤ullar›na sevdalanmas› ise neslin devam› arzusu ile aç›klanabilir. Asl›nda t›pk› babas› gibi o da o¤ul istemektedir Cudana’dan ki
yaﬂad›klar› topraklarda hükmü sürsün. Gücünün devam›n› istemektedir k›sacas›. Hem töreler erkek çocuk sahibi olanlar› yüceltmektedir,
hem de bu yüceltme ile birlikte kiﬂi daha çok güce sahip olmaktad›r.
Üstelik beyin neslinin devam› kabilenin ve törelerin devam› demektir. Törelerle yönetilen Beylik minderi büyük bir hapishanedir63 ama
Mustafa Bey mahpus olmaya gönüllüdür.
Gerçekten de insanl›k kendi yaratt›¤› törelerin k›skac› alt›ndad›r:
“‹nsanlar töre dediklerinin, töre ad›n› verdiklerinin, o siyah yazg›n›n
kölesi oluyorlar. Biraz da gönüllü bir kölelik bu... k›y›mlar, ölümler,
ac›lar getiriyor onlara bu... onlar›n da buna ihtiyaçlar› var... oluyor... ya
da ihtiyaç haline getiriliyor...”64 Hazer Bey babas›na karﬂ› gelerek çok
önemli törelere yüz çevirmiﬂ, fakat ﬂekilsel diyebilece¤imiz bir inanca
-ki Hazer Bey hikâyenin bir yerinde “inançlar gerçek de¤il midir?”65 di-

61
62

63
64

65

ﬂararak yüzy›llar›n töresini y›kt›¤›n› söyler. Bkz. Leyla Burcu Dündar, “Murathan
Mungan'›n Ça¤daﬂ Masallar›nda Cinsiyetçi Gelene¤in Eleﬂtirisi”, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Haziran 2001, s. 33.
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nas›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 129.
Tasavvufî anlat›larda da aﬂ›k ile maﬂuk 'bir' olmaktad›r. Ancak söz konusu metinlerde Tanr› ile bir olma ve insan-› kamil mertebesine yükselme hedeflenir iken, buradaki 'bir' olma, yok edicidir. Murathan Mungan'›n “Y›lan ve Geyi¤e” dair adl› hikâyesi ile Bilge Karasu'nun Göçmüﬂ Kediler Bahçesi kitab›ndaki birçok eserde bu olgu
rahatl›kla gözlemlenebilir.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 165
Murathan Mungan, “Kas›m ile Nas›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 149. Geyikler Lanetler'de
de Kas›m ile Nas›r dairenin içinde birbirleriyle savaﬂ›rlarken, anlat›c› ﬂöyle der:
“Cudana nefret ediyor bu kara kalabal›ktan. ‹ki o¤lunu da bu kara kalabal›¤›n kara
töresi alacak elinden.” Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 172.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 58.
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ye sorgular- boyun e¤miﬂtir. Töreler ve inançlar insanlara sunduklar›
kal›plarla bir anlamda hayat› kolaylaﬂt›r›r.
Murathan Mungan’›n iktidar-töre-ﬂiddet iliﬂkisini geyik motifini
kullanarak kurmas›n›n nedenlerine gelince, ilk nedenin yazar›n özelde
Mardin yöresine, genelde Anadolu ve Asya’ya ait söylenceleri yeniden
yazarak eserlerinde kullanma arzusu oldu¤u söylenebilir. “Ortado¤u esteti¤i” ad›n› verebilece¤i bir ﬂeyin ard›na tak›ld›¤›n› ve bu yüzden “Asya söylencelerini, destanlar›n›, ﬂiirlerini, oyunlar›n›, minyatürlerini incele”66di¤ini söyleyen Mungan, Geyikler Lanetler’de eski zaman anlat›lar›n› zamans›z bir ortama taﬂ›r: “Suyun topra¤a de¤di¤i yerde baﬂlar bu
efsane,/Kimi der: Bin y›l önce; Kimi der: Efsunlu zamanlarda,/Kimi
der: Geçenleyin,/Kimi der: Düﬂümde.”67
‹kinci nedeni ise Mungan’›n Paran›n Cinleri’nde anlatt›¤› bir çocukluk an›s›nda bulabiliriz. Yazar üç dört yaﬂlar›nda iken tutku ile sevdi¤i bir geyikten söz etmektedir. Babas› o¤lunun geyiklere tutkunlu¤u
nedeniyle evlerine “Çatal boynuzlar› cilalanm›ﬂ gibi parl(ayan); yeﬂil
çekik gözleri a¤ulu a¤ulu bak(an) bir geyik getirtmiﬂtir. Günler boyu
b›kmadan usanmadan hayvan› seyreden çocuk ne var ki “hasretini
çekti¤i yurduna geri” gönderilen geyi¤in yerine doldurulmuﬂ bir geyik
kondu¤unu anlamam›ﬂt›r. Yazar an›s›n› “Bende derin, s›z›l› bir izi kalan
belki de ilk sevdam o geyi¤edir. Demek sevda o denli ba¤lam›ﬂ ki gözlerimi, canl›s›yla, ölüsünü ay›rt edememiﬂim. Zaten sevda dedikleri
böylesine bir körlük olmasayd› e¤er, do¤rulu¤u nerede kal›rd› onun?”68
ﬂeklinde yorumlar.
Üçüncü ve en önemli neden ise geyiklerin yok edilmesinin, insanlar›n do¤a üstündeki haks›z ve hesaps›z hakimiyetlerini simgelemesidir. Öyle yay›lmac›, öyle bask›nd›r ki insanlar, iktidar u¤runa bir hayvan neslini tüketmekten çekinmezler. Hazer Bey’in yerleﬂmek için uy66
67
68

Murathan Mungan, Murathan 95, Metis Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s. 114.
Murathan Mungan, Geyikler Lanetler, s. 11.
Bu al›nt›y› “Cengiz Aymatov'un Beyaz Gemi Roman›yla Murathan Mungan'›n Kas›m ile Nâs›r Hikâyesinde Geyik Motifinin Kullan›m›” baﬂl›kl› makalesinde Seval
ﬁahin de vermiﬂtir. Seval ﬁahin, agm., s. 105-114.
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gun buldu¤u yöre asl›nda sahiplidir, oras› geyiklerin yurdudur. “Buras›
onlar›n yurduydu, yurtlar›ndan ettik onlar›, yurtlar›n› ald›k ellerinden.”69 der Kureyﬂa. Hazer Bey ise kar›s›n›n korkular›n› engellemek
için bütün geyik nüfusunu yok etmeyi göze alm›ﬂt›r bile. Sonuçta, as›l
lanet geyiklerin yok edilmesinden ve genel olarak do¤al dengelerin de¤iﬂtirilmesinden kaynaklanmaktad›r.70 Murathan Mungan’›n Geyikler
Lanetler’de “Kas›m ile Nas›r”dan daha s›kl›kla vurgulad›¤› gibi bu olgu
do¤al dengeyi bozmak demektir. Bu husus ise çok katmanl› bir okuma
gerektiren oyunun eko-eleﬂtiri ba¤lam›nda da de¤erlendirilebilece¤inin delilidir.
Bütün bu bilgi ve yorumlar›n ›ﬂ›¤›nda geyik-lanet iliﬂkisi kuran
eserlere bakt›¤›m›zda, genelde avlanan bütün hayvanlar›n diﬂi ve anne oldu¤unu görürüz. Gebe bir geyi¤i ya da bir yavruyu öldüren avc›n›n baﬂ›na mutlaka bir felaket gelmektedir. Zira o, bir neslin devam›n› engellemiﬂ, daha da önemlisi üretkenlik zincirini k›rm›ﬂt›r. ‹nsan
için neslin devam› ne kadar önemli ise, hayvanlar ve do¤a için de öyledir. Geyiklerin laneti, insanlar›n onlar›n do¤al alanlar›na tecavüz etmeleri ve soylar›n› kurutma teﬂebbüslerinin, do¤an›n dengesini bozmaya çal›ﬂmalar›n›n karﬂ›l›¤›nda verilen bir uyar›d›r asl›nda.
Murathan Mungan’›n eserleri için de ayn› kan›ya varabiliriz. Ancak yazar sadece do¤a-insan çat›ﬂmas›n› konu etmekle yetinmemiﬂ; insanl›¤›n do¤ay›/do¤al› de¤iﬂtirmek/dizginlemek için törelere s›¤›nd›¤›n›, törelerin ise iktidar sahipleri için soylar›n›n ve iktidarlar›n›n deva69
70

Murathan Mungan, “Kas›m ile Nas›r”, Cenk Hikâyeleri, s. 137.
Geyikler Lanetler üzerine bir makale yazan Sevda ﬁener, do¤an›n ve törenin düzeninin bozulmas›n› ayn› düzlemde inceler: “Görüldü¤ü gibi, do¤an›n, ya da törenin düzeninin bozulmas›, sosyal yap›y› de¤iﬂtirme ya da yanl›ﬂ kad›nla evlenme orlarak ç›k›yor karﬂ›m›za.” Bkz. Sevda ﬁener, “Gizemli Geçmiﬂten Yaﬂam›n Ayd›nl›¤›na 'Geyikler ve Lanetler',” Hürriyet Gösteri 154, (Eylül 1993), s. 26-28. ﬁener, Hazer
Bey'in Kureyﬂa ile evlili¤ini “töre için yap›lan yanl›ﬂ bir eylem” (s. 27) olarak tan›mlam›ﬂt›r. Öte yanda Süveyda'n›n Nas›r ile evlili¤i, törenin düzenini bozmak için de¤il, törenin devam›n› sa¤lamak için yap›lm›ﬂ ve ailenin üzerindeki lanet katmerlenmiﬂtir. As›l yanl›ﬂ evlilik budur. Eserde düzeni bozan ve sosyal yap›y› de¤iﬂtiren yanl›ﬂ kad›nla evlenme de¤il, Hazer Bey'in keyfi davran›ﬂlar›d›r; o, töreyi iﬂine geldi¤i
gibi de¤erlendirmiﬂtir.
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m› demek oldu¤unu geyik ve lanet iliﬂkisini kullanarak vermiﬂtir. Bir
bahanedir töre için ak›t›lan kan, as›l olan beylerin beyliklerini devam
ettirmeleri için al›nan cand›r. Kerbela’da Hasan ile Hüseyin ﬂehit edildi¤inde ve hatta yeryüzünde ilk kan döken kiﬂi oldu¤una inan›lan Kabil, kardeﬂi Habil’i öldürdü¤ünde mücadele baﬂlam›ﬂ; özünde hiç de¤iﬂmeden bugüne kadar süregelmiﬂtir.71 Hazer Bey’in yavrulu geyi¤i avlayarak ak›tt›¤› “ilk kan” tarih boyunca yap›lan tüm iktidar mücadelelerinin simgesi olmuﬂtur.
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Turgut Uyar’da
Ataerkillik Simgesi Olarak Geyik1
Fethi Gedikli*

Turgut Uyar’›n ﬂiirlerinde2 öne ç›kan imgelerinden biri olan “geyik” (Uyar’›n zihninde ﬂekillenen) ataerkil döneme iliﬂkin bir diﬂilik
simgesi olarak kullan›lmaktad›r.
Turgut Uyar’›n ﬂiirlerinde yer alan “geyik” imgeleri aras›nda en bilineni, Dünyan›n En Güzel Arabistan›’nda yer alan “(Bir Kantar Memuru ‹çin) ‹ncil” adl› ﬂiirde geçen “korkak geyik yavrusu”dur. Bu öykülü
ﬂiirin anlat›c›s› Yekta, ad› bilinmeyen bir yere Akçaburgaz adl› küçük
bir ﬂehirden gelmiﬂ ve Hümeyra adl› bir kad›nla tan›ﬂ›p evlenmiﬂtir.
Evlilikleri “durgun” ve tekdüze, cinsel yaﬂamlar› ise “kararl›”d›r:
- Önce durgunduk ekme¤imiz vard›
unumuz hamurumuz tatl›yd›
yata¤›m›z kararl›yd›
Ben al›p baﬂ›m› Akçaburgaz’dan gelmiﬂtim
1

Bu makale, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü için haz›rlanan “Turgut
Uyar’›n Huzursuzlu¤u” (2006) baﬂl›kl› doktora tezinden hareketle yaz›lm›ﬂt›r.
* Dr. F›rat Caner, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
Trabzon. firatcaner@yahoo.com
2
Turgut Uyar, Büyük Saat, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 2004. Uyar’›n makalede
bahsi geçen tüm kitap ve ﬂiirleri bu kitap içinde yer almaktad›r.
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O Hümeyra baﬂka yerliydi
Baﬂgöz olduk çat› kurduk Tanr› tan›k oldu
Ekme¤imiz vard›
Yata¤›m›z kararl›yd› hep öyle kald›.

Yekta’n›n “evlendik” yerine “baﬂgöz olduk” demesi, Hümeyra ile
muhtemelen görücü usulüyle evlendirildiklerine ve bunun aﬂk evlili¤i
olmad›¤›na iliﬂkin bir göstergedir. Tanr›’n›n tan›k oldu¤unun vurgulanmas›, bu evlili¤in toplumca onaylanan, kabul gören bir evlilik olmas›yla ilgilidir. Ne var ki toplumun onaylad›¤› ve Tanr›’n›n tan›kl›¤›yla kutsad›¤› bu evlilik, yata¤›m›z kararl›yd› cümlesinden anlaﬂ›ld›¤›
üzere monoton ve heyecans›zd›r. Cinsel iliﬂki Yekta için bir tür göreve
dönüﬂmüﬂtür; bu nedenle de cinsel yaﬂam› meﬂru k›lan bir kurum olmas›na ra¤men, cinsel yaﬂam›n temelindeki cinsel arzu art›k bu kurumun bir parças› de¤ildir:
Sürek av›nda ürkek ince dört ayakl›lar sürer gibi onda kendini yenecek
dizüstü aﬂka getirecek kendinde bulup deli deli bir yerlerine gizledi¤i bir duyguyu koval›yordum
Ne yapsam akl›ma kediler geliyordu
Gözlüklü somurtkan adamlar
ﬁehrin u¤ultusunu arkamda san›yordum
Bazen böyle san›yordum korkular terler aban›yordu üstüme.

Bu al›nt›dan, Yekta’n›n yaﬂad›¤› monotonlu¤u k›racak “deli deli”
bir heyecan aray›ﬂ› içinde oldu¤u anlaﬂ›l›r. Ancak kar›s› Hümeyra’da
böyle bir heyecan› bulmas› mümkün de¤ildir; onunla cinsel iliﬂki kuraca¤› zaman, akl›na kediler, gözlüklü somurtkan adamlar vs. gelir. Kediler burada evcilleﬂtirilmiﬂli¤in göstergesidir. Gözlüklü somurtkan adamlar toplumsal duvarlar, evcilleﬂtirilmiﬂlik (öz-denetim), kiﬂinin kendi
üzerinde kurdu¤u bask›; bir di¤er deyiﬂle süper ego ile ilgilidir. K›sacas› Hümeyra ile cinsel iliﬂki kurmak onun için art›k s›k›c›d›r.
Daha sonra, Hümeyra’n›n k›z kardeﬂi Azra ç›kagelir ve Yekta ona
âﬂ›k olur:
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Durup dururken gecelerimi
bölen
Hümeyra’n›n k›z kardeﬂiydi
Onun ad› Azra’yd›.

Güvenilir bir anlat›c› olmayan Yekta’ya göre, istedi¤i Azra ile birlikte olmak de¤il, duygular›n› onunla paylaﬂmak ve onu aﬂk›na inand›rmakt›r:
Sonra o ç›kt› geldi
O Azra k›z kardeﬂi ç›kt› geldi
Onunla duvarlar kediler ç›kt› geldi
Onunla o eksik geldi
Onunla bir yerim ç›kt› geldi

Eskiden unuttu¤um bayram ürpermeleri türedi bende kuﬂkular›m
uyand›lar zamans›z ac›kmalara tutuldum örtülerim ›s›tmaz giysilerim gönendirmez oldu
‹stedi¤im onu kötülü¤e kand›rmak de¤ildi
Onunla yatmak de¤ildi
Hümeyra vard› onun ablas›yd›
Ben Akçaburgazl› Yekta’y›m düﬂmeyi biliyorum
Onu da inanc›m› da karg›latmak istemiyorum
Onunla yatmak de¤ildi
Dünyay› çarﬂ›lar› giysilerimi kendimi onunla sevmek istiyordum
Beni dünyaya getiren anamd›
Ama Azra varsa ben vard›m art›k
Ben onunla vard›m
Bu duyguya inans›n istiyorum
Bir bunu kabul etsin bir inans›n bir korkmas›n bir anlas›n
bunun günah olmad›¤›n› yeter diyordum.

Ancak al›nt›da görüldü¤ü üzere Yekta onunla yatmak istemedi¤ini öyle vurgular ki bu, as›l arzusunun Azra ile iliﬂkiye girmek oldu¤unu düﬂündürür. “Günah” sözcü¤ünü kullanmas› da bu görüﬂü destekler.
Nitekim ona göre bir kiﬂinin aﬂk›na inanmay› günah kabul eden hiçbir dinî inan›ﬂ yoktur.

212 • Geyik Kitab›

Bundan sonra Yekta kendisini içkiye verir. ‹stedi¤i her ﬂeyin, bir
önceki al›nt›da dünyay›, çarﬂ›lar›, giysilerini, kendini onunla sevmek
istedi¤ini söyledi¤i Azra’da oldu¤unu düﬂünür:
Benim kat›ld›¤›m bütün türküler söylenmez olur ﬂehirlerden
Geceleri kapand›m ç›kamad›m önce
Yeni yeni içkiler kard›m onlar› içtim
Bir yanda eski sular vard› önlerine durdum
Aﬂ›lmad›m devrilmedim yan›mdan geçtiler
Ne ar›yorsam onda vard›
Ne arad›¤›m› bilmezken onda ö¤rendim.

Bir süre sonra Yekta’n›n Azra için hissetti¤i duygular bir tak›nt›ya dönüﬂür; Azra’y›, daha do¤rusu Azra’n›n bedenini yaﬂam›n›n merkezine koyar ve onsuz bir yaﬂam› hayal edemez hâle gelir:
Onu bir izlemesem
bir unutsam.

Azra zaman içinde Yekta’n›n aﬂk›na inan›r ve ona teslim olur.
Yekta onunla birlikte olmad›¤›n› söyler; kendi deyiﬂi ile Azra’n›n inanc› ona yetmiﬂtir:3
Ben kand›rmad›m sonunda o inand›
Ben Azra’y›m bak dedi
Kad›n›m seninleyim istersen al dedi
Almad›m
Bir buna inans›n yeter diyordum iﬂte yetti.

Çünkü Yekta aç›s›ndan fetih (ya da av) gerçekleﬂmiﬂtir. Böylece,
Hümeyra’y› da Hümeyra’n›n ölçütleriyle aldatmam›ﬂ olur: “Onu inand›¤› ﬂeylerle aldatmam›ﬂt›k”.4 Yekta, bu sözleriyle evlilik kurumunu içtenli¤in de¤il, belirli davran›ﬂ kal›plar›n›n korudu¤u yönündeki düﬂün3

4

Yekta’n›n Azra ile birlikte olmak istedi¤i aç›kt›r. Bize göre Yekta burada güvenilmez
bir anlat›c›d›r ve cinsel iliﬂkiye girmemelerinin gerçek nedenini saklamaktad›r.
Turgut Uyar, age., s. 39.
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cesini ifade etmiﬂ olur. Ayr›ca, Hümeyra’y› “inand›¤› ﬂeylerle” aldatmad›¤›n› söyleyerek bu kurumu koruyan de¤erlerin de görelili¤ini vurgular. Dolay›s›yla, bu kurumu kollayan dini, geleneksel ahlâk› ve yasalar› da olumsuzlam›ﬂ olur. Nitekim ﬂiirin ikinci dipnotundaki “S›k›ld›k
m› hep böyle bir ﬂeyler yapmak gere¤ini duyar›z yahut o boﬂluk duygusuna kap›l›nca, Nâs›ra’l› ‹sa’y› peygamber eden budur, güneﬂ alt›nda
yaln›z kal›nca böyle korktu, peygamberli¤i iﬂte bu yüzden. Bir kad›na
tutulsayd› tutulabilseydi somut bir kad›na Simun haç taﬂ›man›n günah›n› çekmeyecekti” sözlerinden, dini aﬂkla - ve dolay›s›yla do¤ayla, ilkel rasgele cinsel iliﬂkiyle - çat›ﬂma içinde gördü¤ü anlaﬂ›l›r.
Yekta’n›n âﬂ›k oldu¤u Azra için “o korkak geyik yavrusu” demesinden, geyi¤in bu ﬂiirde bir diﬂilik simgesi oldu¤u anlaﬂ›l›r; zira “geyik
yavrusu” imgesi, Tevrat’ta yer alan “Neﬂideler Neﬂidesi”nde geçer ve
bu maddede kad›n›n gö¤üsleri bir çift geyik yavrusuna benzetilir. Nitekim Fethi Naci de, “O Korkak Geyik Yavrusu Bayram Arifesi” baﬂl›kl› yaz›s›nda, Dünyan›n En Güzel Arabistan›’ndaki “geyik” imgesinin
Tevrat kaynakl› oldu¤unu söyler.5 ﬁairin “Nedense” adl› ﬂiirinde yer
alan “Nedense / Bir kad›n› sevmeye hep memelerinden baﬂlan›r” dizeleri, Uyar’›n zihnindeki diﬂilik imgesinde gö¤üslerin önemini gösterir.
Ancak, “korkak geyik yavrusu” tamlamas›ndaki “korkak” kelimesine
özellikle dikkat etmek gerekir. Çünkü geyi¤in korkakl›¤›, büyük olas›l›kla yaban›ll›¤› ile ilgilidir. Söz konusu geyik, Oslo’daki gibi korkusuzca sokaklarda dolaﬂan ya da hayvanat bahçelerinde sergilenen, insan›n
çevredeki varl›¤›na al›ﬂm›ﬂ bir geyik de¤il; bir baﬂka hayvan›n ya da insan›n av› olmaktan korkan ürkek bir geyiktir. Nitekim ﬂiirde anlat›c›n›n Azra ile ilgili duygular›, uygar toplumlar nazar›nda hoﬂ karﬂ›lanmayacak duygulard›r; çünkü Azra, Hümeyra’n›n, yani ﬂiirin anlat›c›s›
olan Yekta’n›n kar›s›n›n k›z kardeﬂidir. Genel olarak Dünyan›n En Güzel Arabistan›’nda evlilik kurumu üzerinden uygarl›¤›n olumsuzland›¤›
göz önüne al›n›rsa, “geyik”in, geyik imgesi ile özdeﬂleﬂen Azra’ya duyulan aﬂk (do¤a) ile baﬂgöz edilmek suretiyle gerçekleﬂen evlilik (uygar5

Fethi Naci, “O Korkak Geyik Yavrusu Bayram Arifesi” Tomris Uyar, hzl. ﬁiirde Dün
Yok mu içinde, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s. 19-26.
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l›k) dolay›m›nda ortaya ç›kan kültür-do¤a çat›ﬂmas›nda do¤aya iliﬂkin
bir simge oldu¤u görülür.
Bununla birlikte, evlilik kurumu çerçevesinde geleneksel ahlak
kurallar›na uygun hareket eden “uygar” erke¤in (avc›n›n; yani Yekta’n›n) diﬂiyi (geyi¤i; Azra’y›) avlay›ﬂ›, tamamen per se in se6 bir edimdir. Avc›, av›n› do¤al yaﬂam içerisinde oldu¤u üzere ihtiyac›n› gidermek (onu yemek ya da onunla çiftleﬂmek) için de¤il; onu avlam›ﬂ olman›n hazz›n› yaﬂamak için avlam›ﬂt›r. Buradaki avc›l›k, günümüzde
spor amaçl› yap›lan bal›kç›l›¤a benzer. Bal›kç›l›¤› spor amaçl› yapan kiﬂiler, bal›¤› yakalad›ktan sonra, onunla bir foto¤raf çektirir ve bal›¤› sal›verirler. Öyleyse anlat›c› aç›s›ndan bu tür bir av - avc›, erkek - kad›n
iliﬂkisinin, do¤aya, insan›n yarat›l›ﬂ›na uygun olmad›¤› söylenebilir.
Evlenmesi ile birlikte, Yekta için av sezonu kapanm›ﬂt›r; art›k ne o gerçek bir avc›d›r ne de geyik gerçek bir av. Uygarl›¤›n kurallar› ile birlikte avc›, avlad›¤› geyi¤in (kar›s›) av› (kocas›) olmuﬂtur. Onu avlamakla - ki bu yasal olarak son av›d›r- kendisi avlanm›ﬂ olur.
Nitekim “O Zaman Av Bitti” adl› ﬂiirde yer alan aﬂa¤›daki dizelerde de “geyik”, “av” motifiyle iliﬂkilendirilerek bir do¤a simgesi olarak
kullan›l›r:
Sa¤›r kad›nlar denize karﬂ› konuﬂtular.
Köﬂe baﬂlar›nda bak›ﬂlar kald›. Adamlar kaç›ﬂt› her yerlerden.
Av bitti. Orman› boﬂaltt›lar. Gelip dinlendiler.
Uzun parklarda tükenmemiﬂ geyik yoktu bugünlük.

“O Zaman Av Bitti” ilk bak›ﬂta kad›nlar için yaz›lm›ﬂ bir “övgü”
oldu¤u izlenimini verir: ﬁiirin anlat›c›s› yaﬂam› katlan›l›r k›lan›n kad›nlar ve cinsellik oldu¤unu söyler. Ona göre dünyay› katlan›lmaz k›lansa tu¤lalar (kente iliﬂkin bir imge), kâ¤›tlar (iﬂ yaﬂam›na iliﬂkin bir
imge) ve Filistin’dir (askerî ve siyasî olaylara, özellikle de savaﬂa iliﬂkin
bir imge):
6

Kendisi için ve kendi içinde. Çevirinin anlam bozulmas›na sebep olmas› sebebiyle
genellikle Latince bir kal›p olarak kullan›l›r.
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[Erkekler,] Kad›nlar olmasa güç dayan›rlar tu¤lalara kâ¤›tlara
deniz-gök uyumuna
Kad›nlar› düﬂünmeyin, durmadan al›ﬂveriﬂte onlar
dayan›kl› Tanr›larla
Karas›z da¤s›z hiç kimsenin akl›na Filistin milistin
düﬂmeden daha
Akﬂam derler kad›nlar erkekler doluﬂurlar yataklara,

Tu¤la ilkin yap›lara, binalara iliﬂkin bir imge, bir kapsamlamad›r
(synecdoche); ancak Dünyan›n En Güzel Arabistan›’ndaki di¤er ﬂiirlerde [Örne¤in Akçaburgazl› Yekta’n›n gökyüzünü göremedi¤i için binalar› y›kt›rd›¤› “(Bir Kantar Memuru ‹çin) ‹ncil”de] binan›n kente iliﬂkin bir düzde¤iﬂmece oldu¤u göz önüne al›n›rsa, burada tu¤lan›n da
kente iliﬂkin bir düzde¤iﬂmece oldu¤u sonucuna var›l›r. Kâ¤›t, “Sigma”
adl› ﬂiirde yer alan “Elleri boﬂal›nca kalemden tornadan kâ¤›t ve demir
paradan” dizesinde iﬂ yaﬂam›yla ilgili bir ba¤lamda, kâ¤›t paraya gönderme yapacak biçimde kullan›l›r. Ayr›ca, “Meymenet Soka¤›’na Vard›m” adl› ﬂiirde yer alan “Oturur dosya düzenlerim akﬂama kadar” dizesinde, düzenlenen dosyalar›n içindeki kâ¤›t yine iﬂ yaﬂam›yla ilgilidir. Bu nedenle, kâ¤›d›n bu ﬂiirde iﬂ yaﬂam›na iliﬂkin bir imge oldu¤u
düﬂünülebilir. 1948’de Filistin iﬂgal edilmiﬂ, bu olay tüm dünyada büyük yank› uyand›rm›ﬂt›r. Bu nedenle, “Filistin”in siyasî ve askerî olaylara, özellikle de savaﬂa iliﬂkin bir imge oldu¤unu söylemek için metin
içi bir destek aranmas›na gerek yoktur.
Burada olumsuzlanan üç olgu, kent, iﬂ yaﬂam› ve savaﬂt›r. Bu üç
olgunun belirli bir paradigman›n alt›nda düﬂünülmesi gerekir. Kentleﬂme (bireyleri bir araya toplama) ve savaﬂ›n (ekonomik de¤erleri bir
araya toplama) uygarlaﬂma süreciyle ilgisi aç›kt›r. ‹ﬂ yaﬂam›n›n uygarl›kla iliﬂkisiyse bize göre ﬂiirin baﬂl›¤›nda sakl›d›r. Anlat›c›ya göre, av›n
bitmesi, avc›-toplay›c› toplumun yerini tar›m toplumunun almas›yla
ilgilidir. Tar›mla birlikte bir çal›ﬂma düzeni ortaya ç›kar. Ataerkil avc›toplay›c› toplumla anaerkil tar›m toplumu, Kutsal Kitap’ta7 Habil ile
Kabil aras›ndaki çat›ﬂmada görülen göçebelik/yerleﬂiklik, uygarl›k/ya7

Kitab› Mukaddes, Kitab› Mukaddes ﬁti., ‹stanbul 2003.
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banl›k karﬂ›tl›klar›n›n ve bu karﬂ›tl›klar aras›ndaki çat›ﬂman›n taraflar›d›r:8
Bir yabanl›k vard› tüfeklerimizde. Kad›nlar atlar›n›n üstünde
ﬂapkalar›n›n al›ml› tüylerini ellediler.
Dizlerimiz sulardan ak›yordu. Ama ne atlard›. Doru donlar›na cam
kesmesi yeleler. Ayn› at üstünde hem kaç›yor hem koval›yorduk kendimizi. Vurulan bir karacan›n hayvans› sesi duyurdu kendini herkese. ‹rkilmez miydik?
O zaman kad›nlar gizliden gö¤üslerini ellediler. Güçlerinden gönendiler. Bu yetti onlara. A¤ salland›, bal›k vurdu. Tavﬂanlar›n ot kesen ön diﬂleri durdu. Kuﬂlar aç›ld›. Torbalar kana belendi. Orman›
bozduk. […]
Av bitti. Orman› boﬂaltt›lar. Gelip dinlendiler.

Al›nt›da görüldü¤ü üzere, av›n bitmesi orman›n, yani do¤an›n bozulmas›yla sonuçlan›r. Orman›n bozulmas› karﬂ›s›nda kad›nlar güçlerinden gönenirler. Kad›nlar›n güçlerinden gönenmesi, av›n bitmesiyle
baﬂlayan tar›m toplumunun (anlat›c›ya göre) anaerkil olmas› ile ilgilidir. Bu, adamlar›n ayn› at üstünde hem kaçan hem de kovalayan olmalar›n› da aç›klar. Çünkü buna göre orman›, do¤ay›, karacay› (geyi¤i)
son kez avlarken ayn› zamanda kendi egemenliklerini de avlamaktad›rlar. Bu durumda karaca henüz bir av, erkek de avc›yken av, yani avc›/toplay›c› toplum düzeni devam ederken erkekler güçlüdür. Buna
karﬂ›l›k, geyikler tükendi¤inde yahut ﬂiirin baﬂl›¤›nda belirtildi¤i üzere
av bitti¤inde kad›nlar güçlerinden gönenirler; art›k yerleﬂik düzene,
tar›m toplumuna, dolay›s›yla da anaerkilli¤e geçilmiﬂtir.
Anlat›c›ya göre av›n bitmesinin (ve dolay›s›yla da tar›m toplumuna dönüﬂmenin, kentleﬂmenin ve uygarlaﬂman›n) sonucu, insan›n do¤adan uzaklaﬂmas›d›r:
8

Anlat›c› aç›s›ndan tar›m toplumunun anasoylu (matrilinear), yani anasoylu erkeklerin egemen oldu¤u bir toplum de¤il, anaerkil bir toplum olmas›, bize göre Turgut
Uyar’›n antropoloji bilgisi ile ilgilidir. Nitekim bilindi¤i üzere tar›m toplumu anaerkil de¤il, anasoylu bir toplumdur.
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Bir otçuk olmay›nca çay›rdan bir göz seyretmeyince bal›ktan
Akﬂam m› denir yükselen küflü kentli bu¤uya kalabal›ktan.

Bundan da kad›nlar sorumludur:
Kad›nlar bütün güçlerin vard›¤›, yeniden bir bakt›¤›m›z
dünyaya
Bütün arabalar› iten bütün güneﬂleri getiren ahﬂap konaklara
Durdu¤u yerde besleyici, kendine yeten, haydi dedirten hep
Adamlara.

Kad›nlar art›k erkeklerin sahip olmak için bütün gün çal›ﬂmalar›,
hak etmeleri gereken varl›klard›r:
Öyle çal›ﬂt›lar ki bir kad›n› hak ettiler ﬂuralarda buralarda
S›ca¤›yla bir kad›n›, elleri ayaklar› do¤urganl›¤›yla tenha.

Adamlar düzene uyduklar› sürece birer ölüdürler; düzene uymad›klar› zamansa huysuzlukla suçlanacaklard›r:
Düzen içinde ölü huysuz al›ngan düzen d›ﬂ›nda.

Ölü oluﬂlar› yorgunluklar›yla ilgilidir. Gün boyu “bir kad›n› hak
etmek için” o kadar çok çal›ﬂ›rlar ki, akﬂam oldu¤unda o kad›nla bir
ﬂey yapacak hâlleri kalmaz:
Akﬂam derler kad›nlar erkekler doluﬂurlar yataklara
Yorgunlar tükenmezkalemleri tüketirler kayg›lar›ndan
Susarlar yazmazlar k›rk odal› evlerde art›k akﬂama
sayg›lar›ndan

Yazmad›¤›, tükendi¤i mekân›n kad›nlarla erkeklerin doluﬂtuklar›
yatak oluﬂu, tükenmez kalemin bir iktidar simgesi ve bir penis e¤retilemesi oldu¤unu gösterir. Bu çerçevede uygarlaﬂma, geyi¤in, yani kad›n›n art›k bir “av” olmamas›, erke¤in de iktidars›zlaﬂmas› demektir.
Geyi¤in, dolay›s›yla av›n olmad›¤› bir dünya, erke¤in cinsel gücünün tükendi¤i, iktidar›n›n yitti¤i bir dünyad›r. Böylece, “O Zaman Av
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Bitti”de geyi¤in avc›/toplay›c› toplumlar ba¤lam›nda erke¤in iktidar›na iliﬂkin bir imge, bir do¤a simgesi oldu¤u ortaya ç›kar. Ancak bu imge erke¤in iktidar›na bir erkek simgesi olarak de¤il erke¤in av›, dolay›s›yla da onun iktidar›n›n gölgesinde kalan bir diﬂi simge olarak gönderme yapar. Bu nedenle, anlat›c› aç›s›ndan son geyi¤in (veya karacan›n)
av›, simgesel olarak son avd›r; avc›-toplay›c› toplumun sonu, tar›m
toplumunun baﬂlang›c›; ataerkilli¤in sonu, anaerkilli¤in baﬂlang›c›; yabanl›¤›n, do¤ayla iç içeli¤in sonu, uygarl›¤›n baﬂlang›c›d›r.
Nitekim, “geyik yavrusu” imgesi Divan’da yer alan “anneler kaçar
gibidir” baﬂl›kl› ﬂiirde de “av” motifiyle beraber, kad›n-erkek iliﬂkilerini irdeleyen bir ba¤lam içinde yer al›r:
söyle ben saçlar›m› kestirirsem ne olur
bir baﬂkald›rma ancak saçlar›ndan tutulur
herkes annesi san›r bir k›s›r yaln›zl›¤›
oysa herkesin annesi asl›nda bir baruttur
eylülden ürken temmuz ﬂafaktan korkan gece
da¤lar› bölümleyen o babadan kaçan sudur
hat›rla her gün bir çalar saatle oynad›¤›n›
çalar saatler bir çocu¤un uyan›lacak uykusudur
so¤uk iklimler, k›r›mlar akar gider derisinden
çal›p söyledi¤i ö¤renip oynad›¤› bir tabuttur
anne saklan›r, baba koﬂar, günleri münleri bölerler
anne de baba da parça parça bir geyik yavrusudur
birinin s›rt› ince, birinin elleri kal›n
ikisi de bir gölün sayg›de¤er komﬂusudur
ey hayalin sonsuz çal›ﬂt›¤› gölleri bölmek dönemi
o zaman art›k bir yerlerde hazin mevlûtlar okunur
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dersin ki ay›ﬂ›¤› kimin babas› kimin o¤lu o zaman
sanki herkesin iﬂi bir bölmedir, uzun uzun solunur
senin ﬂark›n bir avc› borusudur ormanlar› tutar
büyür, yank›lan›r, bir kale y›k›nt›s›nda sayg›yla durur
ey en bilge sesi gelip duran sonra akan sular›n
bilirsin her akﬂam nas›l öksüz, nas›l güçlükle olur
her akﬂam nerden baksan yine de bir eksi¤i doldurur
babalar geri çekilir, anneler onlara teslim olur
saçlar›m› hep kestim tutacak kadar kalmas›n dedim
çünkü bir baﬂkald›rma ancak saçlar›ndan tutulur
gölleri bölümlediler ve sonra suya gittiler ço¤u
babalar hep perﬂembe, anneler hep cuma olur

Bu ﬂiirdeki “geyik” imgesi, di¤er ﬂiirlerdeki “geyik” imgesinden
önemli ölçüde farkl›d›r; “anneler kaçar gibidir”de hem baba hem de
anne, yani hem erkek hem de kad›n geyik yavrusuna benzetilir. Oysa
daha önce “geyik yavrusu”nun, Tevrat kaynakl› bir diﬂilik imgesi oldu¤u söylenmiﬂti. Buraya kadarki çözümlemeler çerçevesinde, erke¤in de
geyik yavrusuna benzetilmesi, onun erkekli¤ini/avc›l›¤›n› yitirmesi ile
iliﬂkilendirilebilir. Nitekim bu ﬂiirde betimlenen durumda erkekle kad›n aras›ndaki iliﬂki art›k “so¤uk iklimler” ve “tabut” gibi imgelerle betimlenecek türden bir iliﬂkidir. ‹liﬂkinin dinamikli¤ine dair bir simge
olan su, art›k akan bir su de¤il, göldür; çünkü kad›n erkekten kaçmakta/kaçabilmektedir. Kad›n›n erke¤e teslim oluﬂu, erke¤in “geri çekilmesi”, yani avlanmaktan/erkek rolünden (muktedirlikten) vazgeçmesi
ile ilgili olsa gerek.
Sonuç olarak, Turgut Uyar’›n ﬂiirlerinde “geyik” imgesi, uygarl›kdo¤a çat›ﬂmas›n› öne ç›kartacak biçimde ataerkil döneme iliﬂkin bir
diﬂilik simgesi olarak kullan›l›r. Uyar, ﬂiirlerinde bu imgeden yola ç›karak aile kurumu, toplumsal cinsiyet rolleri, bu rollerin insan›n mutlu-
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lu¤u üzerindeki etkileri vb. konularda felsefi bir tart›ﬂma yürütür. Vard›¤› sonuç, uygarl›¤›n erke¤i erkeklikten, kad›n› da kad›nl›ktan ç›kard›¤› ve buna ba¤l› olarak erkek-kad›n iliﬂkisinin tatmin edici olmaktan
uzak hale geldi¤idir. Av bitmiﬂ, orman boﬂalm›ﬂt›r.
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Bilmeceler

T›va Bilmecelerinde Geyik
Salih Mehmet Arç›n*

T›va yaz› dili 20. yüzy›lda oluﬂmuﬂtur. T›va Türklerinin sözlü edebiyat› canl›l›¤›n› günümüzde de korumaktad›r. Destanlar, kahramanl›k
hikâyeleri, masallar, atasözleri ve bilmeceler T›va’da günümüzde de yaﬂayan kültürün bir parças›d›r.
T›va Bilmecelerinin Genel Özellikleri
Bilmecenin T›va Türkçesindeki karﬂ›l›¤› t›var “bulmak” fiilinden
türetilmiﬂ t›v›z›k kelimesidir. Anlat›lan›n cevab›n› bilmek veya T›va
Türkçesindeki ﬂekliyle “bulmak” söz konusu oldu¤u için bilmeceler
farkl› konular› ö¤reten, kültürel aç›dan da toplumlar›n yaﬂam ﬂekillerinden yaﬂad›klar› co¤rafyaya kadar her türlü unsuru betimleyebilen ve
yer yer bunlar› mizah ve yergi unsurlar›ndan da yararlanarak ifade
eden kültür belgeleridir. T›va bilmecelerinde; evren ve tabiat olaylar›,
insan ve hayatla ilgili çeﬂitli durumlar, iktisadi konular, hayvanc›l›k ve
ziraat faaliyetleri, manevi de¤erler ve gelenekler iﬂlenmiﬂtir.
Gerek bayramlarda ve gerekse di¤er günlerde bugün de canl›l›¤›n› koruyan bilmece sorma gelene¤i hala sosyal hayattaki görevini yerine getirmekte ve T›va kültürü hakk›nda de¤erli bilgiler vermektedir.

*

Salih Mehmet Arç›n, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü,
Türk Dili Bilim Dal› Doktora Ö¤rencisi, ‹stanbul.
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Di¤er Türk topluluklar› için güncelli¤ini kaybetmeye yüz tutmuﬂken
T›va halk edebiyat›nda bilmecelerin canl›l›¤›n› ve zenginli¤ini korumas› manidard›r. Bu durum T›valar›n sosyal hayat› ve yaﬂam koﬂullar›yla ba¤lant›l›d›r. Özellikle bu yönüyle T›valar aras›nda günümüzde
hâlâ iﬂlekli¤ini koruyan bilmeceler, oyun s›ras›nda sorulan ya da o an
uydurulan bir tür olarak say›s›n› art›ran ve devaml› bir surette güncellenen bir özellik göstermektedir.1
Bilmece, temelde bir oyun oldu¤u için zekâyla birlikte çabukluk
da gerektirir. Sorunun anlat›m›ndaki göstergeleri h›zl› bir ﬂekilde çözen, cevab› verir. Anlat›mdaki göstergeler her zaman somut olmayabilir. Bu durumda bilmeceyi soran kiﬂinin belli ipuçlar›yla cevaplayan›
yönlendirmesi ya da cevaplayan kiﬂinin birtak›m sorularla yard›m talep etmesi bilmece sorma oyununun kurallar› dâhilindedir.
Bilmeceler sadece e¤lenceli bir oyun veya kültür taﬂ›y›c›s› olmay›p ayn› zamanda sözlü edebiyat›n de¤erli dil malzemelerini ihtiva
eden en önemli ürünlerindendir. Söz konusu T›va bilmecelerinde konuﬂma dilinde iﬂlekli¤ini yitirmiﬂ birçok kelime mevcuttur. Bu aç›dan
sözlü edebiyat ürünlerinin hemen hepsi; özel olarak bilmeceler arkaik
kelimelerin veya yerel kullan›mlar›n geçti¤i en güzel örneklerdendir.
T›va bilmeceleri bir, iki ve bazen de ikiden fazla dizeden oluﬂmaktad›r. Dize say›lar›na göre baz› ﬂöyledir:
Tek dize:
Day-Hüreñim baj›ndan daz›l ündü. (S››n m›y›z›)
Kahverengi tay›m›n baﬂ›ndan kök ç›kt›. (Sibirya geyi¤inin
boynuzu)
‹ki dize:
Çügürerge, çüden dürgen,
Çüktep algan ak hapt›g. (Elik, hülbüs, s››n)
Koﬂtu¤unda nas›l h›zl›,
Yüklenmiﬂ ak k›l›fl›/keseli. (Diﬂi karaca, erkek karaca, Sibirya geyi¤i)
1

T›va t›v›z›ktar (Tuvinskie zagadki), Tuvinskoe knijnoe izdatel’stvo, K›z›l 2002, s. 5-6.
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Dört dize:
Kaz›ra deg bottug,
Kañ dalay ››tt›g,
Süge deg bottug,
Süt dalay ››tt›g. (S››n, hek)
Kendisi iki senelik öküz gibi,
Sesi güçlü bir deniz gibi,
Kendisi balta gibi,
Sesi gürültülü süt denizi gibi. (Sibirya geyi¤i, guguk)
G. N. Kurbatskiy, T›va t›v›z›ktar “T›va Bilmeceler Derlemesi” adl›
eserinde Skaz›vanie - Çugaalar “Masallar”; Ostroumn›e besed› - Çeçen
çugaalar “Esprili konuﬂmalar - Diyaloglar”; Ustn›y - Sçet “Sözlü Hesap”
örneklerini de bilmece türü içinde vermiﬂtir. S. M. Orus-ool da diyalog tipindeki bilmece örneklerini seyrek olmakla birlikte görüldü¤ünü
kaydetmiﬂtir.2 Kurbatskiy’in bilmece türüne dahil etti¤i bu örnekler ﬂu
ﬂekildedir:
Skaz›vanie - Çugaalar “Masallar”
“Düjün sögleveen ool” dep toolda Ay-Haan ﬂokar s›pt›g, botbatt›r›ndan ›lgal›ﬂpas iyi bijek ﬂaﬂkaﬂ: «Yad›› kijiniñ bijee kay›l, bay kijiniñ
bijee kay›l?» - dep, Hün-Haanga t›v›z›k sal›r. Hün-Haan t›p ﬂ›davayn, uruun dileer. Urug baza-la t›p çadaaﬂ, düjün sögleveen deeﬂ tam›ga sup kaan
ooldan ayt›rar. Demgi ool: «Yad›› kiji kara-bora bolgaﬂ, e’t kezip çeen bijeen
aﬂtavas-daa, h›n›nga olçaan sup al›r. Inçangaﬂ üstüg bijek bolza, yad›› kijiniñ bijee-dir. Üstüg eves bijek - bay kijiniñ bijee-dir» - dep ﬂ›n t›var.
Ay-Haan «Dozulap kaan dörbelçin ﬂokar ›yaﬂt›ñ daz›ld›g talaz›n t›var»
- dep, am baza bir daalga t›v›z›k sal›r. Onu baza-la düjün sögleveen ool t›p
kaan: «Dozulug dörbelçin ›yaﬂt›ñ sugnuñ ag›m›n kudu badar talaz› daz›ld››
oldur. Iyaﬂt›ñ daz›ld›g talaz› aar boor çüve».
Daraaz›nda Ay-Haan ald›n-möñgün baglaaj›nga ay ﬂokar iyi a’t
baglaaﬂ: «Bay kijiniñ a’d› kay›l, bagay yad›› kijiniñ a’d› kay›l?» - dep, üﬂ
2

T›va ulustuñ t›v›z›ktar›, T›van›ñ gumanitarl›g ﬂinçilelder institudu, K›z›l 2011, s. 12.
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dugaar berge onaalga bergen. Ool turgaﬂ, iyi ﬂokar a’tka iyi barba daﬂ çüdürtüpterge, bireezi hoyup, çaargap, baglaaj›ndan üze t›rtk› deg turgan,
bireezi ulug t›n›p, herlip-köstüp turar bolgan. Ool iyi dömey a’tçe ay›tkaﬂ:
«Yad›› kijinii bo-dur, aj›lga öörengen bolgaﬂ, iyi barba daﬂt› çükteeringe
beletkenip turar› ol-dur, bay kijiniñ a’d› çüve çüdürüp körbeeninden
hoyup-çaargap turar› oldur» - dep baza-la mergen t›p kaar. (Daalgan›ñ t›v›z›ktar›)
“Rüyas›n› anlatmayan çocuk” adl› bir masalda Ay-Haan, birbirinden hiç fark› olmayan alaca sapl› iki b›ça¤› bat›rarak Hun-Haan’a bir
bilmece sormuﬂ: “‹ki b›çaktan hangisi fakire hangisi zengine aittir?”
Hun-Haan, cevab›n› söyleyememiﬂ ve k›z›ndan yard›m istemiﬂ. K›z› da
çözememiﬂ ve çocu¤a sormuﬂ. O çocuk ki rüyas›n› kimseye anlatmad›¤› için derin bir çukura hapsedilmiﬂ. Çocuk soruya do¤ru cevap vermiﬂ:
“Fakir adam basit olur, onun için fakir, et kesti¤i b›ça¤› temizlemeden
k›n›na koyar. Dolay›s›yla ya¤l› b›çak fakir adam›n olur. Ya¤s›z b›çak
zengine ait” demiﬂ.
Ay-Haan bir baﬂka (ödev) bilmece(si) sormuﬂ: “Boyal› kare alaca
a¤ac›n›n köklü taraf›n› bulun”. Bu bilmeceyi de rüyas›n› anlatmayan
çocuk çözmüﬂ: “Boyal› kare alaca a¤ac›n›n köklü taraf› nehrin ak›ﬂ›
üzerinde olur. (Çünkü) A¤ac›n köklü taraf› a¤›r olur.”
Daha sonra Ay-Haan, gümüﬂ-alt›n dire¤e iki alaca at› ba¤lay›p
üçüncü ödevi vermiﬂ: “Fakirin at› hangisi, zenginin at› hangisi?” O zaman çocuk, iki alaca at› taﬂ dolu torbalar ile yüklemiﬂ. Bunu yapar yapmaz, atlardan biri, bir yana çekmeye, ba¤›ndan kurtulmak için at›lmaya baﬂlam›ﬂ. Di¤eri ise derin derin nefes almaya, gerilmeye baﬂlam›ﬂ.
Çocuk birbirine benzeyen iki at› göstermiﬂ ve ak›ll›ca ﬂunu söylemiﬂ:
“ﬁu at fakirin at›, çünkü çal›ﬂmaya al›ﬂm›ﬂ ve taﬂlarla dolu iki torbay›
üzerine almaya haz›rlanm›ﬂ. Zenginin at› ise a¤›r bir ﬂey hiç taﬂ›mam›ﬂ,
onun için kaçt›, kendini bir taraftan bir tarafa att›.” (Ödev bilmeceleri)
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Ostroumn›e besed› - Çeçen Çugaalar “Esprili konuﬂmalar - Diyaloglar”:
Çop konçug çeçen sen?
- Çeçen mende, çeçek çerde.
- Çop konçug uran sen?
- Uran mende, uruk bagda.
- Çop konçug söskür sen?
- Sös mende, söösken oyda. (Dialogtug t›v›z›ktar)
Niçin bu kadar esprilisin?
- Espri (nükte) bende, çiçek yerde.
- Ne kadar ustas›n?
- Ustal›k bende, s›r›k ba¤da.
- Niçin bu kadar belagatl›s›n?
- Belagat bende, çay›rmelikesi3 taygada. (Diyalog halindeki bilmeceler)
Ustn›y - Sçet “Sözlü hesap”:
Tozandayn›ñ tos oglunuñ bireezi-le tos ooldug bolgan, olarn›ñ ooldar›n›ñ bireezi-le çedi ooldug, a ol ooldar›n›ñ bireezi-le beﬂ ooldug, ol ooldar›n›ñ
bireezi-le üﬂ ooldug, a ol ooldarn›ñ bireezi-le bir-bir ooldug bolgulaan.
Tozandayn›ñ, iyi k›z› ooldardan çart›k katap eveeﬂ ooldarl›g bolgan.
Tozandayn›ñ aj›-tölünüñ aj›-tölün sanap t›v›ñar! (Tozandayn›ñ aj›-tölünüñ
aj›-tölü 30753 kiji)
Tozanday’›n dokuz o¤lu varm›ﬂ. Her birinin yediﬂer erkek çocu¤u
varm›ﬂ. Her yedi çocu¤unun beﬂer çocu¤u varm›ﬂ. Beﬂ o¤uldan her birinin üçer erkek çocu¤u varm›ﬂ. Her üçünün de birer o¤lu varm›ﬂ. Tozanday’›n iki k›z›nda erkek kardeﬂlerinin çocuklar›n›n ancak yar›s› var3

bit. b. ‘Lat. cistus creticus’ Keçisakal› (Türkçe Sözlük, TDK Yay›nlar›, Ankara 2011,
s. 508).

228 • Geyik Kitab›

m›ﬂ. ﬁimdi hesaplay›n, Tozanday’›n kaç çocu¤u, torunu ve torun(un)
çocuklar› vard›r? (Tozanday’›n 30753 çocu¤u, torunu ve torun çocuklar› var)
T›va bilmecelerinin belirgin ahenk özellikleri ﬂu ﬂekildedir: Ak›c›l›¤› ve ahengi sa¤lamak için aliterasyona ve asonansa s›k s›k baﬂvurulmas› T›va bilmecelerini nazma yaklaﬂt›ran bir özellik olarak göze
çarpmaktad›r. Ayr›ca m›sra baﬂlar›n›n hep ayn› seslerle veya hece yap›lar› ile baﬂlamas› da baﬂ uya¤›n göstergesi olarak düﬂünülmelidir. Yine, ayn› seslerin ve eklerin m›sra içinde veya m›sra sonunda da tekrarland›¤› görülmektedir:
Aar iyniñ ›yaj› ad›g›r-sad›g›r,
Ad›g›r-sad›g›r-daa bolza,
Aj›kt›g baylakt›g. (S››n m›y›z›)
(Da¤›n) Kuzey yamac›n(›n) a¤ac› diken diken,
Diken diken olsa da yararl› ve zengindir. (Sibirya geyi¤inin
boynuzu)
Kad›n k›st›ñ karaa çaraﬂ,
Haan ooldun, ottuu çaraﬂ. (Moortay, elik)
Han›n k›z›n›n gözleri güzel,
Han›n o¤lunun çakma¤› güzel. (Kedi, diﬂi karaca)
T›va Bilmeceleri Üzerine Yap›lan Çal›ﬂmalar
T›va bilmeceleri üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, derleme çal›ﬂmalar›
ve inceleme yap›larak bilmece türünün özelliklerini betimleyen çal›ﬂmalar olarak iki bölümde de¤erlendirilebilir. Burada yer alan derleme
ve inceleme çal›ﬂmalar› tespit edebildi¤imiz kadar›yla yay›n tarihlerine göre kronolojik bir s›ra dâhilinde verilmiﬂtir.
1889 y›l›nda N. F. Katanov, O. N. Betling ve W. Radloff’un sistemine göre T›va folklorundan 1410 adet metin parças›n› transkribe etmiﬂtir. Transkribe edilen metin parçalar›n›n 133 tanesi de bilmecedir.
Yine bu bilmecelerin 46 tanesi Op›t izsledovaniya uryanhayskago yaz›ka,
s ukazaniyem glavneyﬂih rodstvenn›h otnoﬂeniy ego k drugim yaz›kam
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tyurkskago kornya4 “Türk Kökenli Diller ile Akrabal›k Ba¤lar›n›n Tespiti ile Uryanhay Dilini ‹nceleme Deneyimi” adl› eserde Rusça tercümeleri ile yay›mlanm›ﬂt›r. Tam olarak bu metinler “Uryanhay (Soyot),
Abakan Tatarlar› ve Karagaslar›n lehçeleri, N. F. Katanov’un toplad›¤› ve çevirdi¤i metinler” ad› alt›nda W. Radloff’un Obraztsah narodnoy
literatur› Tyurkskih plemen5 “Türk Boylar›n›n Halk Edebiyat›ndan Örnekler” adl› eserinde yay›mlanm›ﬂt›r.6
T›va bilmeceleriyle ilgili T›v›z›ktar7 “Bilmeceler” adl› ilk müstakil
kitap A. K. Kalzan ve D. S. Kuular taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Bu kitapta 305 adet bilmece yer almaktad›r.
O. K. Dar›ma, T›va bilmeceleri ile ilgili iki derleme kitab› haz›rlam›ﬂt›r. Bu kitaplardan birincisi T›v›ñaram8 160 bilmeceyi içermektedir; ayn› araﬂt›rmac›n›n ikinci kitab› ise T›va ulustuñ t›v›z›ktar›9 “T›va
Halk›n›n Bilmeceleri” 524 bilmece ihtiva etmektedir. Dar›ma’n›n
ikinci kitab›ndaki bilmecelerin ço¤unlu¤u A. K. Kalzan ve D. S. Kuular taraf›ndan haz›rlanan T›v›z›ktar adl› eserdeki derlemeye dayanmaktad›r.
De¤iﬂik edebi türlerin bir araya getirilmesiyle bir sözlü edebiyat
seçkisi olarak haz›rlanan Matpaad›r10 “Yan›ltmaç” ad›ndaki eserde 134
adet bilmeceye yer verilmiﬂtir. Bu eserde geçen baz› bilmeceler daha
önceki çal›ﬂmalarda yer almamaktad›r.
G. N. Kurbatskiy taraf›ndan haz›rlanan ve bizim de çal›ﬂmam›zda
ana kaynak olarak kulland›¤›m›z T›va t›v›z›ktar11 “T›va Bilmeceleri” ad4

5

6
7
8
9
10

11

N. F. Katanov, Op›t izsledovaniya uryanhayskago yaz›ka, s ukazaniyem glavneyﬂih rodstvenn›h otnoﬂeniy ego k drugim yaz›kam tyurkskago kornya, Kazan 1903, s. 91-96.
W. Radloff, Obraztsah narodnoy literatur› tyurkskih plemen, T. I - Tekst›, T. II - Perevod›, St. Petersburg 1907.
T›va t›v›z›ktar (Tuvinskie zagadki), Tuvinskoe knijnoe izdatel’stvo, K›z›l 2002, s. 3.
A. K. Kalzan, D. S. Kuular, T›v›z›ktar, K›z›l 1958.
O. K. Dar›ma, T›v›ñaram, K›z›l 1968.
O. K. Dar›ma, T›va ulustuñ t›v›z›ktar›, K›z›l 1976.
Matpaad›r, T›van›ñ d›l, literatura bolgaﬂ töögünüñ ertem-ﬂinçilel institudu, K›z›l
2006, s. 97-126.
T›va t›v›z›ktar (Tuvinskie zagadki), Tuvinskoe knijnoe izdatel’stvo, K›z›l 2002.
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l› eser, eski çal›ﬂmalar›n yeniden düzenlenmiﬂ ve bilmecelerin Rusçaya
tercüme edilmiﬂ ﬂeklidir. Bu çal›ﬂmada, F. Katanov’un eserindeki metinlerinin ça¤daﬂ T›va imlâs›na uyarlanmas› ile bu bilmecelerin bilim dünyas›na tan›t›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu kitapta, bilmece malzemeleri için
bahsi geçen iki kitab›n haricinde masal kitaplar›, T›vaca-Rusça Sözlük
(Moskova 1968), ﬁ›n ulusal gazetesi ve S. M. Sat, ﬁ. Ç. Sata, S. S. Salçaka, ‹. U. Sambu, O. K. Dar›ma, S. ‹. Vaynﬂteyn’in çal›ﬂmalar› kaynak
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu kitap, 1964 ile 1985 y›llar› aras›nda ülkenin ilçelerinde K›z›l ﬁehri Pedagoji Enstitüsü’nün dil bilimi ö¤rencilerinin ve kitab› düzenleyenin çeﬂitli muhbirlerden toplayarak kaleme
ald›¤› T›va folklorunda o güne kadar bilinmeyen 400’den fazla bilmece
ve çeﬂitlerini de içermektedir.12 Tüm bu çal›ﬂmalar›n derlenmesiyle
toplamda 1121 bilmece eserde bir araya getirilmiﬂtir.
T›va bilmeceleriyle ilgili son çal›ﬂma 2011 y›l›nda T›va ‹nsan Bilimleri Enstitüsü’nün yay›nlar› aras›nda ç›kan T›va ulustuñ t›v›z›ktar›
“T›va Halk›n›n Bilmeceleri”13 adl› eserdir. Bu çal›ﬂmada, 1618 adet
bilmeceye yer verilmiﬂtir. Bu eserden çal›ﬂmam›z›n ikinci k›sm›nda verilen geyik konulu bilmeceler al›nm›ﬂt›r. Yine bu çal›ﬂman›n giriﬂ k›sm›nda bilmece sorma gelene¤i, T›va bilmecelerinin muhtevas›, yap›s›
ve komﬂu Türk halklar›n›n bilmecelerindeki benzer örnekleriyle ilgili
k›sa bilgiler vard›r.
Buraya kadar s›ralad›¤›m›z derleme çal›ﬂmalar›n›n haricinde T›va
bilmecelerinin özelliklerini betimleyen inceleme çal›ﬂmalar›n›n birincisi G. N. Kurbatskiy taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Kurbatskiy, Tuvints› v svoyem fol’klore “Kendi Folkloruna Göre T›val›lar” adl› eserinde T›va bilmecelerini analitik olarak incelemiﬂtir.14 T›va bilmeceleri hakk›nda
bilgi veren bir baﬂka kaynak ise A. Tögüy-ool’un ﬁinçilelder “‹ncelemeler” adl› eseridir. Bu eserin T›valarn›ñ T›v›z›ktar› “T›valar›n Bilmeceleri” k›sm›nda bilmeceler ayr›nt›l› bir biçimde incelenmiﬂtir.15
12
13
14

15

T›va t›v›z›ktar (Tuvinskie zagadki), age., s. 3-4.
T›va ulustuñ t›v›z›ktar›, T›van›ñ gumanitarl›g ﬂinçilelder institudu, K›z›l 2011.
G. N. Kurbatskiy, Tuvints› v svoyem fol’klore: ‹storiko-etnografiçeskie aspekt› tuvinskogo fol’klora, Tuvinskoe knijnoe izdatel’stvo, K›z›l 2001.
A. Tögüy-ool, “T›valarn›ñ t›v›z›ktar›”, ﬁinçilelder, K›z›l 2001, s. 44-65.
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Türkiye’de ise T›va bilmeceleri üzerine Ekrem Ar›ko¤lu’nun Türk
Dünyas› Ortak Edebiyat› Türk Dünyas› Edebiyat Metinleri Antolojisi16 adl› eserde aktard›¤› “Tuva Türkleri Bilmeceleri” baﬂl›kl› bölüm haricinde herhangi bir çal›ﬂma tespit edemedik. Bu çal›ﬂmada çeﬂitli konularda 38 T›va bilmecesi Türkiye Türkçesine aktar›lm›ﬂt›r.
Bilmeceler üzerine yap›lan bu derleme ve yay›nlama çal›ﬂmalar›
sözlü kültürün kaydedilmesi ve incelenmesi aç›s›ndan çok de¤erlidir.
Bu çal›ﬂmalarda derlenen bilmecelerin hem muhteviyat hem de yap›
özellikleriyle di¤er Türk topluluklar›n›n bilmecelerinin benzer özellikleri veya farkl› yönleri karﬂ›laﬂt›r›larak Türk dünyas›n›n kültürel kodlar›n›n ayr›nt›lar›na inilebilinir.
T›va Bilmecelerinde Geyik ve Geyikle ‹lgili Anlat›mlar
Co¤rafi ﬂartlar ve ekonomilerinin büyük ölçüde hayvanc›l›¤a dayal› olmas›n›n do¤ral bir sonucu olarak T›va boylar›nda geyi¤e iliﬂkin
terimlerin çeﬂitlili¤i oldukça dikkat çekicidir.17 Geyik türlü özellikleriyle sözlü anlat›m›n içerisinde bir motif olarak da yer almaktad›r.
Özellikle bilmecelerde bu motif; geyik türünün renginden sesine, boynuzlar›n›n sivrili¤inden ﬂifa kayna¤› olmas›na, kuyru¤unun yap›s›ndan
a¤armas›na kadar de¤iﬂik fiziki özellikleriyle dile getirilmektedir. Geyi¤in fiziki özelliklerini betimleyen bilmece örneklerinde son derece
kuvvetli bir gözlem gücü hissedilmektedir. T›va bilmecelerinde tespit
edilen geyik konulu örnekler üç baﬂl›k alt›nda toplanabilir.

16

17

Ekrem Ar›ko¤lu, “Tuva Türkleri Bilmeceleri”, Türk Dünyas› Ortak Edebiyat› Türk
Dünyas› Edebiyat Metinleri Antolojisi, 8. c., Atatürk Kültür Merkezi Baﬂkanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2007a, s. 462-464.
Yaln›z mo¤olistanda yaﬂayan Duha boyunun dilinde bile geyi¤in yaﬂ›na, yavrulamas›na, k›s›rlaﬂt›r›lmas›na ve evcil olup olmamas›na göre farkl› terimlerle ifade edilen
zengin bir terminoloji dikkat çekmektedir. Bkz. Elisabetta Ragagnin, “Mo¤olistan
Duhalar› ‘Kay›p Olmayan’ Bir Türkofon Halk”, Tehlikedeki Diller Dergisi/JofEL, 2012
K›ﬂ, s. 88.
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Yan›t›nda Geyik Olan Bilmeceler
Haragan18 art›nda k›zaﬂ
Kalbak kulakt›g am›tan,
Terezin art›nda k›zaﬂ
Delbigir kulakt›g am›tan.
Koñ-koñ ››tt›g,
Koñdaalay›nda saadakt›g. (Elik)
Dal› sanki k›z›l
Geniﬂ kulakl› canl›,
Kam›ﬂ› sanki k›z›l
Koca kulakl› canl›.
Kon-kon (kog-kog) sesli,
Belinden (kuyruk sokumu kemi¤inden) torbal›. (Diﬂi karaca)
Argan›ñ ooldar› ﬂuptu on saadakt›g. (Elik)
Orman›n evlatlar› hep on keseli. (Diﬂi karaca)
Çügürerge, çüden dürgen,
Çüktep algan ak hapt›g. (Elik, hülbüs, s››n)
Koﬂtu¤unda nas›l h›zl›,
Yüklenmiﬂ ak k›l›fl›/keseli. (Diﬂi karaca, erkek karaca, Sibirya geyi¤i)
Dagdanaﬂt›ñ dagdanaj›
Dañza baj› möñgünün algaﬂ,
Dag aj›r hal›y berdi. (Er toorgu)
Yüce da¤lar iniﬂli yokuﬂlu,
(Sanki) Piponun baﬂ›ndan gümüﬂ ald›,
Da¤dan atlay›verdi. (Sibirya misk geyi¤i)
D›ranmas oglum d›rangaﬂ,
Dañza baj› deg möñgün algaﬂ,
Taygad›va hal›p ündü. (Toorgu, toorgu hini)
18

Bezelye çal›s›, ‘Lat. caragana (leguminosae)’.
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Taranmayan o¤lum tarand›,
(Sanki) piponun baﬂ›ndan gümüﬂ ald›,
Tayga’ya do¤ru kaçt›, gitti. (Sibirya misk geyi¤i; misk)
Argada ak hap çükteen
Aﬂak k›laﬂtap çor. (Elik)
Tayga’da yaﬂl› insan beyaz torba ile dolaﬂ›yor. (Diﬂi karaca)
Ak-Taalayn›ñ Ak-Taalay›
A’t baj› deg ald›n algaﬂ,
Argaje algaﬂ baad›. (S››n)
Ak dama¤›n ak dama¤›,
At baﬂ› gibi alt›n ald›,
Ormana do¤ru gitti. (Sibirya geyi¤i)
Koñ-koñ (kog-kog) ››tt›g,
Kondaalay›nda saadakt›g. (Elik, hülbüs)
Kon-kon (kog-kog) sesli,
Belinden (kuyruk sokumu kemi¤inden) torbal›. (Diﬂi ve erkek karaca)
Ç›ld›ñ-na ﬂ›lbalaar,
Çaﬂ ﬂet ﬂ›lbalaar,
Çañg›s-daa çives Çañ› ›nd›g k›zañay. (Hülbüs)
Her y›l kabuk ç›kar›r,
Genç i¤ne yaprakl› a¤açtan kabuk ç›kar›r,
Hiçbir zaman doya doya yemez,
Y›ld›r›m gibi olan›n böyle bir al›ﬂkanl›¤› var. (Erkek karaca)
Kaz›ra deg bottug,
Kañ dalay ››tt›g,
Süge deg bottug,
Süt dalay ››tt›g. (S››n, hek)
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Kendisi iki senelik öküz gibi,
Sesi güçlü bir deniz gibi,
Kendisi balta gibi,
Sesi gürültülü süt denizi gibi. (Sibirya geyi¤i, guguk)
Ald›n ﬂagja çüktep algan,
Ar›skannap çorup algan,
Ald›n köstük bumba19 çükteen,
Adakann›ñ teneen aar. (S››n)
Alt›n gövdesini taﬂ›yan,
F›rt›nadan devrilmiﬂ a¤açlar›n üzerinden geçen,
Alt›n gözlük(lü) vantuz barda¤› taﬂ›yan,
Aﬂa¤›n›n (kuzeyin) yaramaz›d›r o. (Sibirya geyi¤i)
A’tka dömey çañn›g,
A’ttan bedik s›nn›g. (Buur)
Ata benzer huylu,
Attan uzun boylu. (Erkek mus geyi¤i)
Tevezin mungan,
Despizin dergileen,
A’d›n ay›tkan,
Alagaz›n az›ngan. (Buur)
Devesine bindi,
Teknesini de terkisine ald›,
Kendini at (gibi) gösterdi,
Çekicini takt›. (Erkek mus geyi¤i)
Dadaaz›n20 deg kuduruun
Tañd›z›nga örgüpken deg,
19
20

Deri üzerine yap›ﬂt›r›larak çekip emmeye yarayan ﬂiﬂe, bardak.
Keçe postundan ince ﬂerit, kuﬂak/kemer olarak kullan›l›r; gelinin anne babas›na verilen ön hediye; bayram veya baﬂka önemli etkinliklerin kutlamas›n› yaparken fakir
halk›n geleneksel olarak birbirine verdikleri hediye.
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Tayga deg baj›n
Daz›l ald›nçe supkan deg. (Buur, s››n)
Dadaaz›n’a benzeyen kuyru¤unu,
Sanki taygaya kurban vermiﬂ,
Taygaya benzeyen baﬂ›n›,
Sanki kökün alt›na do¤ru sokmuﬂ. (Erkek mus geyi¤i, Sibirya geyi¤i)
Kad›n k›st›ñ karaa çaraﬂ,
Haan ooldun, ottuu çaraﬂ. (Moortay, elik)
Han›n k›z›n›n gözleri güzel,
Han›n o¤lunun çakma¤› güzel. (Kedi, diﬂi karaca)

Yan›t›nda Geyi¤in Bir Uzvu Olan Bilmeceler
Art›ﬂ tañd›m agjagar. (S››n m›y›z›)
Ard›ç a¤açl› yüksek da¤›m dallanm›ﬂ. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Ald›n tañd›n›ñ ad›r› em. (S››n m›y›z›)
Yüksek, alt›n da¤›n dal› ilaçt›r. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Irlaar-ool
Irlap çoraaﬂ,
Börgün ad›p kaapt›. (S››n m›y›z›)
Irlaar-ool (ﬂark›c› o¤ul)
ﬁark› söylerken
Börkünü düﬂürüverdi. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Aar iyniñ ›yaj› ad›g›r-sad›g›r,
Ad›g›r-sad›g›r-daa bolza,
Aj›kt›g baylakt›g. (S››n m›y›z›)
(Da¤›n) Kuzey yamac›n(›n) a¤ac› diken diken,
Diken diken olsa da yararl› ve zengindir. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
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Çaj›nda çaraﬂ,
K›raanda korgunçug,
On ay naz›l›g,
Onza eldep hevirlig. (S››n m›y›z›)
Çocuklu¤unda güzel,
‹htiyarl›¤›nda korkunç,
On ayl›kken daha baﬂka tuhaf görünüﬂlü. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Day-Hüreñim baj›ndan daz›l ündü. (S››n m›y›z›)
Kahverengi tay›m›n baﬂ›ndan kök ç›kt›. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Kedeelerim aaldap çoraaﬂ,
Kerjeem21 s›v›n ad›p kagd›,
Oydaalar›m aaldap çoraaﬂ,
Orzuum s›v›n ad›p kagd›. (S››n, hülbüs m›y›z›)
Da¤lar›ma misafir olmuﬂ,
B›ça¤›n sap›n› b›rakm›ﬂ,
Gezip tozdu¤um yere misafir olmuﬂ,
Kazman›n sap›n› b›rakm›ﬂ. (Sibirya geyi¤i, karaca boynuzu)
Tayga çerniñ ›yaj› daz›l›ndan turlur,
‹ﬂtik çerniñ ›yaj› iriveyn turlur. (S››n, hülbüs m›y›z›)
Tayga’n›n a¤ac› kökünden sökülür,
Vadinin a¤ac› çürümeden durur. (Sibirya geyi¤i, karaca boynuzu)
Noyan odagaz›n22 çatt›,
Kad›n haç›z›n çatt›. (S››n, hülbüs m›y›z›n›ñ düjeri)
Prens mührünü ç›kard›,
Prenses makas›n› ç›kard›. (Sibirya geyi¤inin veya karacan›n boynuzunu düﬂürmesi)
21
22

‹ki, sivri uçlu savaﬂç› b›ça¤›.
Tavus kuﬂu tüylerinden yap›lan ve ﬂapkan›n arka taraf›na tak›lan memuriyet iﬂareti.
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‹ﬂtikiniñ ›yaj›
‹rik-daa bolza uﬂpas,
Daﬂt›k›n›ñ ›yaj›
Çart-daa bolza uja beer. (‹nek, s››n m›y›z›)
Vadinin a¤ac› çürüse de y›k›lmaz,
Taygan›n a¤ac› sa¤lam da olsa y›k›l›verir. (‹nek veya Sibirya geyi¤inin boynuzu)
Ald›n bumba çükteen,
Ar›skan tavar›p çoruktug,
Anaakayn›ñ teneen aar. (S››n m›y›z›)
Alt›n vantuz barda¤› taﬂ›yan,
Kuru a¤açlar›n (üzerinden) geçerek gezen,
Aﬂa¤›n›n (kuzeyin) yaramaz›d›r o. (Sibirya geyi¤inin boynuzu)
‹rbilçin iyeleen. (M›y›s)
‹kisi, beraber. (Boynuz, geyik boynuzu)
Hal››r-ool hal›p çoraaﬂ,
Hay›raan kara egeezin kaggan. (S››n m›y›z›n›ñ düjeri)
Hal››r-ool (z›playan o¤ul), z›plarken
De¤erli kara e¤esini kaybetmiﬂ. (Sibirya geyi¤inin boynuzlar›n›n
düﬂmesi)
Hal››r-ool hal›p çoraaﬂ,
Kad›g kara dürbüüzün kaapkaﬂ kelgen. (Añ m›y›z›n›ñ düjeri)
Hal››r-ool z›plarken,
Kara raspas›n› b›rak›p gelmiﬂ. (Y›rt›c› hayvanlar›n boynuzlar›n›n
düﬂmesi)
Ak›mga ton daaratt›m,
Art››n art›nda agart›p kagd›m,
Çestemge ton daaratt›m,
Çetpezin soonda agart›p kagd›m. (Elik, hülbüs, s››nn›ñ kuduruunuñ soo ak boluru)
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A¤abeyime elbise diktirdim,
Fazlas›n› bile a¤art›verdim,
Eniﬂteme elbise diktirdim,
Eksi¤ini sonra a¤art›verdim. (Karaca ve geyik kuyru¤unun arkas›n›n beyaz olmas›)
Alaj›ndan ünüpterge,
Aalçe körnür,
Taygadan çan›ptarga,
Taygaje körnür. (‹vi, çar›n›ñ soo; kijiniñ çuﬂkuuzu)
Çad›rdan ç›k›nca çad›r›na bakar,
Tayga’dan dönünce Tayga’ya bakar. (Geyik, erkek geyi¤in arkas›;
insan›n ensesi)
Anlat›m›nda Geyik Olan Bilmeceler
Kedeeki s››n k›ﬂk›rd›,
Hemde m›ygak herildi. (Diñmireeﬂkin, üyer)
Da¤daki k›z›l geyik ba¤›rd›,
Nehirde(ki) maral (diﬂi geyik) gerildi. (Gök gürültüsü, sel)
Kedeer kuskun k›ﬂk›rd›,
Hemde m›ygak herildi. (Hek ederi, kök üneri)
Da¤l›k tarafta karga gaklad›,
Nehirde maral (diﬂi geyik) gerildi. (Gugu¤un ötmesi, yeﬂilli¤in
ç›kmas›)
Sap-sayt›k ﬂaandan çügürük,
S›p-s›yt›k s››ndan çügürük. (Kodan)
“Hop hop” öteden beri h›zl› ayak,
“Hop hop” geyik gibi aya¤›na çabuk. (Tavﬂan)
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- Çañg›s?
- Çañg›s çag›.
- ‹yi?
- ‹yi idik,
- Üﬂ?
- Üﬂ m›ygak.
- Dört?
- Dört möçü.
- Beﬂ?
- Beﬂ salaa.
- Ald›?
- Ald› dip.
- Çedi?
- Çedi-haan.
- Ses?
- Sestep öreen k›mç›.
- Tos?
- Tos arjaan.
- On?
- On ﬂolban bilir sen be?.. (Dialogtug t›v›z›ktar)
- Bir?
- Bir gocuk.
- ‹ki?
- ‹ki çizme.
- Üç?
- Üç diﬂi geyik.
- Dört?
- Dört kol/ayak.
- Beﬂ?
- Beﬂ parmak.
- Alt›?
- Alt› k›ta.
- Yedi?
- “Büyükay›” y›ld›z tak›m›.
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- Sekiz?
- Sekiz ipten örülü k›rbaç.
- Dokuz?
- Dokuz ›l›ca.
- On?
- On tane parlak y›ld›z› biliyor musun?.. (Beklenmeyen sorular ve
esprili cevaplardan oluﬂan diyalog temelindeki bilmeceler)
K›z›l elik ç›tkan çerden
K›yar-sigen ünmes-ünmes. (Ot ornu)
K›rm›z› karacan›n yatt›¤› yerde batak otu büyümez. (Büyük ateﬂ)
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Etimolojiler

Geyik
Mesut ﬁen*

I. Geyik Eski Türkçeden beri dilimizde bulunan bir kelimedir.
Ancak kelime Eski Türkçe metinlerde Türkiye Türkçesindeki anlam›ndan farkl› olarak “yaban hayvan›” karﬂ›l›¤›nda kullan›lmakta ve
keyik veya kiyik ﬂeklinde geçmektedir. Türk dilinin yaﬂayan ﬂive ve lehçelerinin bir k›sm›nda da kelimenin “yaban hayvan›” anlam›n› korudu¤u görülmektedir: Tat. kiyěk “yaban hayvan›, y›rt›c› hayvan”, K›r. kiyik “(domuz hariç) çift t›rnakl› bütün yaban hayvanlar›”, Alt. kiyik “yaban hayvan›”, Hks. kiik “yaban hayvan›”, Çuv. kayæ k “yaban hayvan›”
Kelime baz› ça¤daﬂ ﬂivelerde “yabanî, vahﬂî” manas›na da gelmektedir:
Krm. kiyik “yabanî”, Krç.-Blk. kiyik “yabanî”: kiyik adam “yabanî
adam”, Nog. kiyik “yabanî”, K›r. kiyik “yabanî”: kiﬂi kiyik “yabanî insan”. Ça¤daﬂ ﬂivelerdeki bu anlam yeni olmay›p kelimenin tarihî ﬂivelerdeki anlamlar›n›n hâlâ devam etti¤inin iﬂaretidir. Nitekim Mahmûd Kâﬂgarî, yabanî olan her ﬂeye keyik ad›n›n verildi¤ini belirtmektedir (Kâﬂ 518/14-15). Geyik kelimesi ça¤daﬂ ﬂive ve lehçelerde Türkiye Türkçesine benzer ﬂekilde “geyik, karaca, ceylan, yaban keçisi” gibi anlamlara da gelmektedir: Azr. keyik “geyik”, Tkm. keyik “ceylan,
karaca”, Özb. kiyik “geyik, karaca”, Y.Uyg. kiyik “geyik”, Sal. kiy›h “ya-
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ban keçisi”, Krm. kiyik “yaban keçisi”, Kum. giyik “geyik”, K.Klp. kiyik
“yaban keçisi”, Kzk. kiyik “ceylan”, ﬁor. kiyik “geyik, karaca”. Bütün bu
anlamlardan farkl› olarak sadece Çuvaﬂçada kayæ k kelimesini “yaban
hayvan›” yan›nda bir de “kuﬂ” anlam›yla görmekteyiz.
Türkiye Türkçesindeki geyik kavram› baz› ça¤daﬂ ﬂive ve lehçelerde farkl› farkl› kelimelerle karﬂ›lanmaktad›r. Meselâ, Eski Türkçede
“erkek geyik” anlam›na gelen s›gun (IrkB 60) kelimesi, tarihî ﬂivelerin
tamam›nda de¤iﬂik yaz›l›ﬂlarla ve birbirine yak›n anlamlarla bulunmaktad›r: Hak. s›gun “geyik” (KB 79), Har. s›gun “geyik” (Rab
227b/12), K›p. s›g›n “yaban s›¤›r›” (Tuh 7b/7, Hayyân 90), EAT s›g›n
“geyik” (TTS 5: 3405), Ça¤. suygun “geyik” (Seng 249b/1). Söz konusu kelime ça¤daﬂ ﬂivelerin baz›lar›nda da “geyik” manas›na gelmektedir: Azr. s›g›n “geyik”, Tkm. su:gun “geyik”, S.Uyg. sugun “geyik”, Alt.
s›g›n “geyik”, Hks. s››n “geyik”, ﬁor. s››n “erkek geyik”, Tuv. s››n “geyik,
maral”. Eski Türkçede “av” anlam›na gelen añ ~ eñ kelimesinin de Altay Türkçesinde añ ﬂeklinde “av, yaban hayvan›” yan›nda, “geyik, karaca” manalar›nda kullan›ld›¤› görülmektedir. Kâﬂgarî’de “K›pçak ülkesinde avlan›lan, küp gibi içi oyuk ve yukar› kalk›k boynuzu olan iri
yar› yaban hayvan›” (Kâﬂ 208/10), K›pçak sözlüklerinde “yaban eﬂe¤i”
(Tuh 39a/7, Hayyân 35) manalar›yla geçen bulan kelimesi baz› ça¤daﬂ
ﬂivelerde “geyik” anlam›nda kullan›lmaktad›r: Krç.-Blk. bulan “ala geyik”, Tat. bolan “erkek geyik”, Baﬂk. bolan “erkek geyik”, Kzk. bulan
“geyik”, Tuv. bulan “geyik”, Çuv. pæ lan “geyik”. Yine, Mo¤olcada “erkek geyik” (Lessing 1995, 131a) demek olan bugu kelimesi baz› ﬂivelerde de¤iﬂik telâffuz ve yaz›l›ﬂlarla “geyik” anlam›na gelmektedir: Özb.
bugu “geyik”, Y.Uyg. bu¤a “geyik”, Krç.-Blk. buv “erkek geyik”, Nog.
bug› “geyik”, Kzk. bug› “geyik”, K›r. bugu “erkek geyik”.
II. Eski Türkçe devresinde geyik kelimesinin geçti¤i en eski metin Tonyukuk kitabesidir: K(e)y(i)k yiyü t(a)b(›)ﬂg(a)n y(i)yü ol(u)rur
(e)rt(i)m(i)z. “Yaban hayvan› yiyerek, tavﬂan yiyerek yaﬂ›yorduk.” (TG 8) Bir Yenisey kitabesi olan Alt›n Köl kitabesinde de keyik kelimesine tesadüf edilmektedir: (A)ltun Soña y(›)ﬂ k(e)y(i)ki… “Altay ve Soña da¤lar›n›n yaban hayvan›…” (AK 1b/3) Her iki ibarede kelimenin
anlam› tam olarak belirgin olmasa da, Eski Türkçe yazma eserlerde ge-
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çen verilerden hareketle, keyik kelimesinin kitabelerde “yaban hayvan›” manas›na geldi¤ini söylemek mümkündür.
Keyik kelimesi, Eski Türkçe devresinin yazma eserlerinde s›kl›kla
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Meselâ Kök Türklerden kalma dil yadigâr› olan
Irk Bitig isimli fal kitab›nda kelime, kiyik ﬂeklinde yedi kez geçmektedir. Irk Bitig’de, kiyik kelimesinin geçti¤i ﬂu cümleler dikkat çekicidir:
Üze tum(a)n turd›, (a)sra toz turd›. Kuﬂ og<l>› uça azt›, kiyik ogl› yügürü azt›, kiﬂi ogl› yor›yu azt›. “Yukar›dan sis bast›rd›, aﬂa¤›dan toz kalkt›.
Kuﬂ yavrusu uçup yolunu kaybetti, yaban hayvan› yavrusu koﬂup yolunu kaybetti, insano¤lu da yürüyüp yolunu kaybetti.” (IrkB 15) Bu
cümlelerde geçen kiyik kelimesinin “yaban hayvan›” karﬂ›l›¤›nda kullan›ld›¤› çok aç›kt›r. Çünkü metinde geçen ba¤lamdan bitki d›ﬂ›ndaki
canl› varl›klar›n kuﬂlar, dört ayakl› yaban hayvanlar› ve insanlar olmak
üzere üç grupta topland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. B(a)rs kiyik (e)ñke m(e)ñke
b(a)rm›ﬂ. (E)ñin m(e)ñin bolm›ﬂ. “Kaplan av avlamak için gitmiﬂ. Av›n› bulmuﬂ.” (IrkB 31) ibaresinde de bars kiyik tamlamas› “kaplan yaban
hayvan›” anlam›na gelmektedir. Yani tamlamadaki kiyik kelimesi kaplan›n yaban hayvan› oldu¤unu belirtmektedir. Yine, Tokuz (a)rl› s›gun
kiyik m(e)n. B(e)d<ük> tiz üze ünüp(e)n möñreyür m(e)n. “Dokuz çatall› boynuzu olan erkek geyi¤im. Yüksek dizlerimin üzerine ç›karak
bö¤ürürüm.” (IrkB 60) ve K(a)nl(›)k süsi (a)bka ünmiﬂ. S(a)g›r içre
(e)lik kiyik kirmiﬂ. “Han›n ordusu ava ç›km›ﬂ. Av yerine erkek karaca
girmiﬂ.” (IrkB 63) ibarelerinde geçen kiyik kelimeleri de kelimenin
“yaban hayvan›” karﬂ›l›¤›nda kullan›ld›¤›n›n baﬂka örnekleridir. Çünkü tarihî ﬂivelerde s›gun kelimesi “erkek geyik” (KB 79) elik kelimesi de
“erkek ceylan” (KB 79, Hayyân 21) manas›na gelmektedir. ﬁu hâlde,
bars kiyik örne¤inde oldu¤u gibi, s›gun kiyik ve elik kiyik tamlamalar›n›
oluﬂturan kiyik kelimesi de s›gun ve elik’in “yaban hayvan›” oldu¤unu
ifade etmektedir. Ça¤daﬂ ﬂivelerden Kumuk Türkçesinde “kurt” manas›na gelen gavur (Ar. k®fir) giyik (Pekacar 2011, 138) tamlamas› da Eski Türkçeden kalma dil yadigâr› bir yap› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Eski Türkçe devresinde keyik kelimesinin “yaban hayvan›” yan›nda
“av hayvan›” manas›nda kullan›ld›¤›n› da söyleyebiliriz. Meselâ bir
Uygur Türkçesi metninde keyikçi kelimesi “avc›” manas›na gelen eñçi,
meñçi kelimeleri ile yan yana ayn› anlamda kullan›lmaktad›r: Olar öñ-
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re ajunta eñçi meñçi keyikçi ertiler. Sans›z tümen keyiklerig ölürdiler ertiler.
“Önceki âlemde onlar avc› idiler. Say›s›z av hayvanlar›n› öldürmüﬂ idiler.” (Mayt 75/5-7)
Tarihî ﬂivelerde geyik kelimesinin anlam farkl›l›klar› en kesin ve
aç›k ﬂekilde Dîvânu Lugâti’t-Türk’te verilmektedir. Söz konusu eserde
geyik kelimesi keyik yaz›l›ﬂ›yla 27 defa geçmektedir. Dîvânu Lugâti’tTürk’te geçen keyik kelimelerinin yedisi “yaban hayvan›”, sekizi “geyik”, on ikisi de “av” manas›ndad›r. Kelimelerin bu anlamlarda kullan›ld›¤›n› kesin olarak tespit edebiliyoruz. Zira Kâﬂgarî “yaban hayvan›”
kelimesini Arapça vaΩﬂ, “geyik” kelimesini Arapça ◊aby, “av” kelimesini de Arapça ˙ayd kelimeleriyle karﬂ›lam›ﬂt›r.
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Arapça vaΩﬂ “yaban hayvan›” manas›na
gelen keyik kelimesinin geçti¤i örnekler ﬂunlard›r:
1. Keyik keligi bolsa okta. “Yaban hayvan› gelecek olsa ok at.” (Kâﬂ
19/2)
2. Yigitlerig iﬂletü
Y›gaç yemiﬂ ›rgatu
Kulan keyik awlatu
Bardam k›l›p awnal›m
“Gençleri çal›ﬂt›ral›m. Meyve toplatal›m. Yaban eﬂe¤i avlatarak
bayram yap›p avunal›m/e¤lenelim.” (Kâﬂ 136/2)
3. Keyik awlald›. “Yaban hayvan› avland›.” (Kâﬂ. 150/4-5)
4. Çagr› al›p arkun münüp arkar yeter
Awlar keyik taygan ›d›p tilkü tutar
“Eline do¤an› al›p küheylan at›na binerek da¤ keçisine yetiﬂir. Yaban hayvan› avlar, taz› sal›p tilki yakalar.” (Kâﬂ 212/7)
5. Keyik tezdi. “Yaban hayvan› kaçt›.” (Kâﬂ 268/2)
6. Keyik tutuld›. “Yaban hayvan› tutuldu.” (Kâﬂ 328/16)
7. Keyik turugka s›g›nd›. “Yaban hayvan› s›¤›na¤a s›¤›nd›.” (Kâﬂ
343/11)
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Arapça ˙aby “geyik” manas›na gelen keyik
kelimesinin geçti¤i örnekler de ﬂunlard›r:
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1. Ok keyikten ötti. “Ok geyi¤e geçti.” (Kâﬂ 95/7)
2. Ol keyikni üﬂikledi. “O geyi¤i üﬂümüﬂ hâlde iken yakalad›.” (Kâﬂ
155/5)
3. Awç› keyikni eñdidi. “Avc› geyi¤i tuza¤a düﬂürdü.” (Kâﬂ 157/2)
4. Er keyik tutund›. “Adam tek baﬂ›na geyik yakalad›.” (Kâﬂ
339/12)
5. It keyik tutt›. “Köpek geyik yakalad›.” (Kâﬂ 411-412/17)
6. Köni bar›r keyikniñ közinde ad›n ba:ﬂ› yok. “(Etraf›na bak›nmadan) do¤ru giden geyi¤in gözünden baﬂka yaras› yoktur.” (Kâﬂ
510/15)
7. It keyikni sürgiledi. “Köpek geyi¤i kovalad›.” (Kâv 599/2)
8. Tañ›l keyik, “ön ayaklar›nda çizgiler bulunan geyik” (Kâﬂ
604/10)
Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki ﬂu ibareler de keyik kelimesinin Arapça
◊ayd “av” manas›na geldi¤ini gösteren örneklerdir:
1. Bu keyik ol ›t›g tagka ag›tgan. “Bu geyik o köpe¤i daima da¤a ç›kar›r, (Kâﬂ 89/1)
2. Bu ›t ol keyikni edergen. “Bu köpek o av› çok aramaktad›r.” (Kaﬂ
89/15)
3. Keyik tuzakka ilindi. “Av tuza¤a yakaland›.” (Kâﬂ 111/10)
4. Ol maña keyik iltürdi. “O benim için av istetti.” (Kâﬂ 119/1011)
5. Ol ›t›g keyikke üﬂkürdi “O, köpe¤i av için hareketlendirdi/k›ﬂk›rtt›. (Kâﬂ 121/6)
6. It keyikni basd›. “Köpek av› devirdi.” (Kâﬂ 269/2)
7. It keyikni kowd›. “Köpek av› kovalad›.” (Kâﬂ 271/17)
8. Ol maña keyik tütüﬂdi. “O bana av yakalamakta yard›m etti.”
(Kâﬂ 313/6)
9. Ol keyikni yazd›. “O av› vururken yan›ld›.” (Kâﬂ 470/1)
10.It keyikke yap›ﬂd›. “Köpek ava yap›ﬂt›.” (Kâﬂ 474/2)
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11.Ol ok›n urd›, keyikni y›gaçka bodud›. “O okunu att› ve av› a¤aca yap›ﬂt›rd›.” (Kâﬂ 558/15)
12.Tosun münüp sekirtsün
Esizlikin amurtsun
Itka keyik kaytartsun
Tutm›ﬂ san› umnal›m
“Tosun (taya) binip koﬂtursun. Onun yaramazl›¤›n› gidersin. Köpe¤i ava sald›rts›n, Av› tutmuﬂ zannederek ümitlenelim.” (Kâﬂ 630/3)
Keyik kelimesi, Hakaniye Türkçesine benzer ﬂekilde, Harezm
Türkçesi eserlerinde de “yaban hayvan›”, “av hayvan›” ve “geyik” manalar›na gelmektedir: yérdeki ke¥ikleri hem kögde uçgan kuﬂlar› “yerdeki
yaban hayvanlar› gökte uçan kuﬂlar›” (Rab 131b/4), ke¥ikniñ söglünçi
“geyik kebab›” (Rab 54a/17), keyik c®nvarlar “yaban hayvanlar›” (Neh
209/13), yabandak› keyiklerni tak› hav®dak› kuﬂlarn› “yabandaki hayvanlar› ve havadaki kuﬂlar›” (Neh 209/15), yak›n keldi aña ke¥ik, yawutd›
aña aw “av hayvan› ona yaklaﬂt› (ME 5/5), awlad› keyikni “av hayvan›n› avlad›” (ME 134/4). K›pçak sözlüklerinde de kelime keyik ve kiyik
yaz›l›ﬂlar›yla “yabanî, yaban hayvan›” (CC 74/14, Mecm 11b/6, Dür
7b/13), “ceylan” (Kav 69b/12, Dür 7b/16) anlamlar›nda geçmektedir.
Ayr›ca K›pçak sözlüklerinde “yaban domuzu” anlam›nda keyik toñuz
(CC 107/23), “yaban s›¤›r›” anlam›nda da keyik s›g›r tâbirlerine rastlanmaktad›r (Dür 7b/13). Eski Anadolu Türkçesiyle yaz›lm›ﬂ eserlerde
“dört ayakl› yaban hayvan›” karﬂ›l›¤›nda olan geyik kelimesi, Ça¤atay
Türkçesi sözlüklerinde kéyik yaz›l›ﬂ›yla “ahu” anlam›na gelmektedir.
(Seng 317a/13)
III. Geyik kelimesinin menﬂei üzerinde birkaç görüﬂ bulunmaktad›r. Bir görüﬂ Altay dil birli¤i teorisi kapsam›nda konuya yaklaﬂmakta
ve geyik kelimesinin kökenini Ana Altaycada “hayvan” anlam›na geldi¤i farz edilen *kayi kelimesine dayand›rmaktad›r. Bu görüﬂe göre *kayi kelimesi Ana Altaycadan sadece Ön Türkçe ve Ön Tuzguzcaya geçmiﬂtir. Günümüzde ise *kayi kelimesinin varyantlar› olarak Genel
Türkçede “yaban hayvan›”, “kuﬂ” ve “geyik” anlamlar›na gelen keyik
kelimesi ile Tunguzcan›n ﬂivelerinden olan Even dilinde “yaban keçi-
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si” anlam›ndaki keyir, Orok dilinde “büyük fok bal›¤›” anlam›ndaki
kaygari, Nanay dilinde de “alaca renkli bir cins köpek” anlam›ndaki kiakt®n kelimeleri gösterilmektedir (Starostin v.d. 2003, 1: 631). Baﬂka
bir görüﬂ de Kâﬂgarî”de “yabanî, maymun yap›l› kiﬂi” anlam›nda keylig
(Kâﬂ 522/7) kelimesinin bulunmas›ndan hareketle, keyik kelimesinin
menﬂeini “yaban, evcilleﬂmemiﬂ” anlam›na geldi¤i varsay›lan bir *key
köküne dayand›rmaktad›r (Eyubo¤lu 2004, 281a).
Kâﬂgarî bol örnekler vererek keyik kelimesinin anlam ayr›mlar›na
tan›k göstermekle yetinmemiﬂ, sözlü¤ünde kelimenin anlam ve türevleri üzerinde de izahatta bulunmuﬂtur. Kâﬂgarî keyik kelimesi ile ilgili
olarak ﬂöyle demektedir: “Asl›nda yabanî olan her ﬂeye keyik ad› verilir. Her ﬂey iki s›n›ft›r. Birincisi evcildir (Ar. ahl¬), ikincisi ise yabanîdir (Ar. vahﬂ¬). Yabanî olana keyik denir.” (Kâﬂ 518/14-16) Kâﬂgarî bu
görüﬂüne tan›k olarak keyik sögüt “yabanî sö¤üt” ve keyik kiﬂi “yabanî,
maymun yap›l› kiﬂi” tâbirlerini göstermektedir. Verilen örneklere dikkat edildi¤inde, Kâﬂgarî”nin keyik kelimesinin “yaban” anlam›n› vurgularken kelimeleri özenle seçti¤i görülür. Bize göre o, sö¤üt ve kiﬂi gibi hayvan kavram›yla ilgisi olmayan kelimeleri keyik kelimesiyle yan
yana getirerek onun “yaban” anlam›n› daha belirgin ﬂekilde ifade etmek istemiﬂtir. Kâﬂgarî keyik kelimesi ile ilgili izahat›nda ayr›ca kelimenin eti yenen hayvanlardan geyik (Ar. ˙ib®’), ceylan (Ar. ‘ufr), da¤
keçisi (Ar. Vu’‚l) gibi hayvanlar›n da genel ad› oldu¤unu söylemektedir (Kâﬂ 518/16-17).
Kâﬂgarî keyik kiﬂi “yabanî, maymun yap›l› kiﬂi” (Kaﬂ 518/16) tâbirinin Arapça karﬂ›l›¤›n› “an-nasn®s” olarak vermektedir. Sözlüklerde
nasn®s kelimesi “canavar gibi iri yap›l› adam, insana benzeyen maymun, orangutan, maymun” manalar›nda geçmektedir (Steingass 1977,
1401a; Redhouse 1890, 2081a, Sar› 1982, 1512a, Kanar 2009, 1739a).
Kâﬂgarî eserin baﬂka bir yerinde de keylig ﬂeklinde geçen bir kelimeye
Arapça “an-nasn®s” karﬂ›l›¤›n› vermektedir. Yine eserinde keylig”e
benzetilerek sarhoﬂ ﬂekilde veya iki taraf›na sallanarak yürüyen kiﬂiye
de keylig kiﬂi (Kâﬂ 522/7-8) dendi¤ini ifade etmektedir. Kâﬂgarî’de keylig kelimesinin “yabanî, maymun yap›l› kiﬂi” manas›na gelmesinden
dolay› keylig kelimesinin kökenini “yaban, evcilleﬂmemiﬂ” anlam›na
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geldi¤i varsay›lan bir *key köküne dayand›rmak ﬂüphesiz do¤ru de¤ildir. Çünkü tarihî ve ça¤daﬂ ﬂivelerin hiç birinde “yaban” veya “evcilleﬂmemiﬂ” manas›nda *key ﬂeklinde geçen bir köke rastlanmamaktad›r.
Ayr›ca Kâﬂgarî”de, keylig kelimesi ile keyik kelimesinin de¤il, keylig
“maymun” kelimesi ile keyik kiﬂi “maymun” tamlamas›n›n eﬂ anlaml›
oldu¤unu unutmamak gerekir. Keyik kiﬂi tamlamas›n›n as›l anlam› “yabanî kiﬂi” demektir. Bize göre keylig kelimesinin de as›l anlam› “yabanî”dir. Her iki kelime daha sonra anlam geniﬂlemesiyle “maymun” ve
“maymun yap›l› insan” manalar›na gelmiﬂtir. Keylig kelimesinin gerçek
anlam› “yabanî” oldu¤una göre kelimenin aslî ﬂekli keyiklig olmal›d›r.
Çünkü daha önce de belirtti¤imiz üzere keyik Eski Türkçe devresinden
beri “yaban hayvan›” manas›ndad›r. Buna göre keyiklig kelimesi de as›l
anlam›na uygun olarak “geyikli”, yani “yabanî” manas›na gelmektedir.
“Yabanî” manas›ndaki keyiklig kelimesi, orta hecenin düﬂmesiyle keylig
ﬂekline dönüﬂmüﬂtür.
Keyik kelimesi Eski Türkçe dâhil, tarihî ve ça¤daﬂ ﬂivelerin tamam›nda daima y’li ﬂekilde geçmekle birlikte, sadece Harezm Türkçesi
eserlerinden Nehcü’l-ferâdîs’te bir kez, K›sasü’l-enbiyâ’da dört kez, Mukaddimetü’l-edeb’de de iki kez peltek ¥ ile ke¥ik ﬂeklinde bulunmaktad›r
(Neh 338/4; Rab 54a/17, 54b/2, 131b/4, 223a/21; ME 5/5, 63/4). Tabiî
söz konusu eserlerden Nehcü’l-ferâdîs’te iki adet, K›sasü’l-enbiyâ’da alt›
adet, Mukaddimetü’l-edeb’de bir adet keyik yaz›l›ﬂ›na da rastlanmaktad›r
(Neh 209/13, 209/15; Rab 7b/5, 12b/13, 85b/14, 137b/7, 153a/17,
157b/7; ME 134/5). Acaba, bu üç eserde yedi adet geçen ke¥ik yaz›l›ﬂ›n› bir imlâ meselesi olarak m› de¤erlendirmeliyiz? Yoksa bu yaz›l›ﬂlar,
kelimeyi di¤er peltek ¥’li ﬂekillerle kar›ﬂt›rmaktan kaynaklanan bir k›yas (analogy) hadisesi midir? Bütün bu ihtimalleri elbette göz ard› etmemek gerekir. Ancak Eski Türkçede rastlanmayan baz› dil özelliklerinin daha sonraki tarihî ve ça¤daﬂ ﬂivelerde bulundu¤unu da hat›rlamak gerekir. Meselâ añla- fiilinin kökü olan añ kelimesine Kök Türk,
Uygur, Hakaniye ve Harezm sahas› eserlerinde rastlanmamas›na ra¤men, söz konusu kelime K›pçak ve Ça¤atay sözlüklerinde “ak›l, anlay›ﬂ” anlam›yla geçmektedir (Hayyân 25, Seng 50b/27). Bu sebeple Harezm Türkçesindeki ke¥ik ﬂekli de keyik kelimesinin daha eski bir varyant›n› yans›t›yor olabilir. Dolay›s›yla ke¥ik varyant›, kelimenin men-
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ﬂeini *ked ﬂeklindeki bir köke dayand›rma ihtimalini bize düﬂündürmelidir. Eski Türkçede Sogdca k®da kelimesinden gelen “çok, pek” anlam›nda ked kelimesi bulunmaktad›r. Söz konusu kelimenin Eski Türkçede “çok, pek” manas› yan›nda anlam geniﬂlemesiyle “sa¤lam, kuvvetli, zorlu” karﬂ›l›¤›nda kullan›lmas› da mümkündür (Cafero¤lu1968,
103). Nitekim Kâﬂgarî”de “pek” anlam›ndaki ked”in bir varyant› olan
key (Kâﬂ 231/2) kelimesi “sa¤lam” manas›na geldi¤i gibi, bu kelimeden
türetildi¤ini düﬂündü¤ümüz ke¥le- (Kâﬂ 575/12) fiili de “çabalamak,
u¤raﬂmak, kuvvetli kimselerin yapt›¤›n› yapmak” karﬂ›l›¤›nda kullan›lmaktad›r. Bu verilerden hareketle biz Harezm Türkçesindeki ke¥ik kelimesinin, ked kökünden +k isimden isim yapma ekiyle türetilmiﬂ *kedik ﬂeklindeki bir kelimenin varyant› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Yani
“zorlu, pek” anlam›ndaki ked kelimesine +k ekinin getirilmesi ile “zorlu olan” anlam›nda *kedik kelimesi türetilmiﬂ, daha sonra da anlam geniﬂlemesi ile kelime “yaban” manas›n› kazanm›ﬂt›r. Eski Türkçede pekiﬂtirme fonksiyonuna sahip bir ek olan +k eki ile yap›lm›ﬂ birkaç türevden daha bahsedebiliriz: ilk < *il “ön” +k “önde olan”; çöbik <
çöp+i+k “çöp olan, çöplük” gibi. Kâﬂgarî’de ayr›ca “(at için) huysuzluk
etmek, üstüne yük vurdurmaz olmak (Ar. camaΩa)” anlam›nda ke¥kir(Kâﬂ 364/17) fiilinin (Söz konusu fiili kedgir- ﬂeklinde okuyanlar için
bk. Clauson 1972, 703a; Erdal 1991, 540) bulunmas› da bu görüﬂümüzü teyit etmektedir. Çünkü biz ke¥kir- fiilinin de “yaban” anlam›ndaki
*
kedik kelimesinin bir türevi olarak “yaban hayvan› ﬂeklinde davranmak” anlam›nda bir kelime oldu¤unu düﬂünüyoruz: kedik+i+r- > kedkir.
Türkçede +r- eki ile türetilmiﬂ benzer fiiller bulunmaktad›r: kurgu
“zevzek, taﬂk›n” kelimesinden kurgur-/kurg›r- “zevzeklik, taﬂk›nl›k etmek”, télbe “deli” kelimesinden télber- “delirmek” gibi. Kedkir- fiili Uygur Türkçesinde de bulunmaktad›r: mañ sayu kedkir- “her ad›mda tökezlemek, ﬂaﬂ›rmak” (AY 10/8), t›nl›glarka sizingülük kedkirgülük bol“canl›lar için ﬂüphe edici, ﬂaﬂk›na çevirici olmak” (AY 34k/22-23). Burada kelime daha ziyade “ﬂaﬂk›n ﬂekilde koﬂmak, ﬂaﬂk›na dönmek” anlamlar›nda kullan›lmaktad›r ki bu anlamlar da “yaban” kavram›na
uzak olmayan anlamlard›r. Tabiî bu etimolojik izah akla hemen ﬂu soruyu getirmektedir: Kedkir- ﬂeklinde bir türevinin olmas›na ra¤men keyik kelimesi Eski Türkçe devresi eserlerinde niçin kedik ﬂeklinde geç-
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memektedir? Zira -d- > peltek -¥- > -y- ses hâdisesi kural›na göre Eski
Türkçede kelimenin keyik ﬂeklinden ziyade kedik ﬂeklinin olmas› gerekir. Bu sorunun cevab›n› erken dönemlerde de -d- > -y- de¤iﬂmesinin
veya orta hecede -d- düﬂmesinin oldu¤unu söyleyerek verebiliriz. Nitekim Gabain Eski Türkçede “keçe” anlam›ndaki kidiz kelimesinin kiiz
ﬂeklinde, “sahip” anlam›ndaki idi kelimesinin de ie ﬂeklinde bir varyant›n›n bulundu¤undan hareketle, Eski Türkçede -d- düﬂmesi oldu¤unu
ifade etmektedir (Gabain 1988, 46 [32]). Bir Uygur Türkçesi metninde “keçe” anlam›nda kidiz kelimesinin yan›nda keyiz kelimesinin bulunmas› da bu görüﬂü teyit etmektedir (Mayt 73/33).
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Keyik “Geyik” Mi?
Fatih Kiriﬂçio¤lu*

Geyik; “Geyikgillerden, erkeklerinin baﬂ›nda uzun ve çatall› boynuzlar› olan memeli hayvan (Cervus elaphus)”. U¤runa türküler, destanlar yak›lan, gözleri ve sekiﬂi sevgiliye benzetilen, peﬂine düﬂen avc›lar›n yardan uçtu¤u, baz› toplumlarda tabu olmuﬂ bu hayvan›n ad› bizim karﬂ›m›za ilk defa Tonyukuk Abidesi’nin güney cephesinde ç›kmaktad›r:
Kiyik yiyü tab›ﬂ∫an yiyü olurur ertimiz “geyik yiyerek tavﬂan yiyerek
oturuyorduk (yaﬂ›yorduk)”1 (T/I G1). Muharrem Ergin, Türkiye Türkçesindeki geyik kelimesini metinde kiyik ﬂeklinde okumuﬂ ama sözlük
k›sm›na kiyik, keyik ﬂekillerinde alm›ﬂ ve “geyik, yabanî hayvan, av hayvan›” anlamlar›n› vermiﬂtir.2 Cafero¤lu’nun Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü’nde kelime ayn› anlamlarda keyik ve kiyik ﬂekillerinde geçmektedir.3
Bununla birlikte, abidelerde geyik anlam›nda kullan›lan bir söz
daha var. Bilge Ka¤an Abidesi’nin bat› yüzünde geçen …t(a)∫da s›∫un
*

1
2
3

Prof. Dr. Fatih Kiriﬂçio¤lu, Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ça¤daﬂ Türk
Lehçeleri ve Edebiyatlar› Bölümü, Kuzeydo¤u Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar› Anabilim Dal›, Ankara.
Muharrem Ergin, Orhun Âbideleri, Bo¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul 1980, s. 93.
Muharrem Ergin, age., s. 120.
Ahmet Cafero¤lu, Eski Uygur Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, ‹stanbul 1968, s. 108, 113.
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(e)tser [(a)nça] saķ›nur men… “Da¤larda geyikler bö¤ürse (öylece) yas
tutuyorum.”4 (BK B5) cümlesinde geçen s›∫un kelimesine de Talât Tekin geyik anlam›n› vermiﬂtir. Nitekim Muharrem Ergin de s›∫un kelimesine “s›¤›n, geyik, yabanî geyik” anlamlar›n› vermiﬂtir.5
Kaﬂgârl› Mahmud kelimeyi keyik ﬂeklinde vermiﬂ ve karﬂ›l›k olarak “geyik; yaban hayvan›; asl›nda yabanî olan her ﬂey, eti yenen hayvanlardan ceylan, s›¤›n, da¤ keçisi gibi hayvanlar; yabanî av hayvan›
ve av”6 anlamlar›n› kaydetmiﬂtir.
Kaﬂgârl›da ayn› sayfada keyik “maymun yap›l› (insanlar için)” anlam›ndad›r. Daha sonraki dönemlerde kelimenin seyrine bakt›¤›m›zda
Kutadgu Bilig’de keyik (KB 242); Gülistan Tercümesi’nde keyik ve kiyik
görülür.7 ‹bni Mühenna Lûgati’nde kelime kiyik ﬂeklinde olup ayr›ca
“yabanî” anlam›n› da kazanm›ﬂt›r.8 Ça¤atay Türkçesinde kiyik ﬂeklinde
geçen kelimeye lugatlarda “ahu, gazal” anlamlar› verilmiﬂtir.9 Ça¤atay
Lûgati’nde geçen karakiyik “yabanî toñuz, su¤an, diﬂi âhû-y› sahra” anlamlar›ndad›r.10
Kutadgu Bilig’in bir nüshas›nda11 ve baz› K›pçak metinlerinde12
gördü¤ümüz ked ik ﬂekli muhtemelen bir analoji yans›tmas›d›r ve baz›
araﬂt›rmac›lar› ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r.

4
5
6

7

8

9

10
11

12

Talat Tekin, Orhon Yaz›tlar›, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2008, s. 70.
Muharrem Ergin, age., s. 128.
Besim Atalay, Kâﬂgarl› Mahmut Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi IV, Ankara 1999, s.
309.
Ali Fehmi Karamanl›o¤lu, Gülistan Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, ‹stanbul
1989, s. 294, 306.
A. Battal Taymas, ‹bn-i Mühenna Lugati, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, ‹stanbul 1934,
s. 42.
Besim Atalay, Abuﬂka Lûgati, Ayy›ld›z Matbaas›, Ankara 1970, s. 353; ﬁeyh Süleyman Efendi-i Buhârî, Lugat-i Ça¤atay Ve Türkî-i Osmanî, ‹stanbul H. 1298, s. 26.
ﬁeyh Süleyman Efendi-i Buhârî, age., s.216.
Reﬂid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig III. ‹ndex, hzl. Kemal Eraslan - Osman F. Sertkaya - Nuri Yüce, Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Yay›nlar›, ‹stanbul 1979, s. 54.
Recep Toparl› - Hanifi Vural - Recep Karaatl›, K›pçak Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dil
Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 136.
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Eski O¤uz Türkçesine bakt›¤›m›zda kelime Dede Korkud’da karﬂ›m›za geyik ﬂeklinde ç›kmakla birlikte geyik anlam›n›n yan› s›ra “da¤
keçisi” anlam›n› da kazanm›ﬂt›r.13 Tarama Sözlü¤ü’nde müphem bir anlam verilmiﬂtir: “y›rt›c› olmayan dört ayakl› hayvan”.14 Bununla birlikte ya¤murcageyi¤i “da¤ s›¤›r›, bir çeﬂit s›¤›n geyi¤i”15 kelimesinde bir tür
özellik belirtilmiﬂtir. Kamusu’l-Türkî’de kelime geyik ﬂeklinde “geyik;
alageyik; s›¤›n” anlamlar›ndad›r. Bize en aç›klay›c› bilgiyi Mütercim
Âs›m vermiﬂtir:
“Va’l ismidir ki ta¤ keçisi tekesine dinür ki Türkî’de geyik ve s›¤›n
tabir olunur ve ta¤ keçisine Türkî’de ceyran dirler. Malûm ola ki bu
birkaç nev olur. Bir nevi kaviyyü’l-heykel ve issi miﬂeliklerde olur.
Arabîde bakarü’l-vahﬂ ve Farisî’de gevezn dinür ve bir nevi ta¤ eteklerinde a¤açl› yerlerde olur cüssesi ahudan ekber ve ﬂitâda tüyleri siyaha
mail ve sayfda k›rm›z› olur ve kuyru¤u olmaz, buna Arabîde va’l ve
Türkîde çopur dinür ve issi ta¤larda olan nevine bakar-› cebelî dirler
ki ta¤ öküzi tabir olunur”16
Kelime Anadolu A¤›zlar›nda geyik,17 giyik,18 keyik,19 kiyik20 ﬂeklindedir. Burada bildi¤imiz geyik anlam›n›n yan› s›ra keyik “sar› inek”21
ve kiyik “yaban›l”22 anlamlar› da verilmiﬂtir.
Bugünkü Türk yaz› dillerine bakt›¤›m›zda Türkiye Türkçesinde
geyik “geyikgillerden erkeklerinin baﬂ›nda çatall› boynuz bulunan memeli hayvan”,23 Azerbaycan Türkçesinde geyik “da¤l›g meﬂelerde yaﬂa13

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab› II. ‹ndeks-Gramer, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1963, s. 118.
Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1983, s. 93.
Cem Dilçin, age., s. 230.
Kemal Güler, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi’ndeki Türkçe Hayvan ‹simleri, Selçuk
Üniversitesi, SBE, Bas›lmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, Konya 1988, s. 76.
Derleme Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, VI. cilt, Ankara 1963-1982, s. 2015.
Derleme Sözlü¤ü, C VI., s. 2086.
Derleme Sözlü¤ü, C VIII., s. 2778.
Derleme Sözlü¤ü, C VIII., s. 2888.
Derleme Sözlü¤ü, C VIII., s. 2778.
Derleme Sözlü¤ü, C VIII., s. 2888.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2009, s. 756.
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yan bezi cinsleri iri dall› budahl› buynuzlu, böyük ve gözel heyvan”24
anlamlar›ndad›r. Türkmen Türkçesinde keyik “çölde ve dagda yaﬂayan
süytemdirici, geçi pisint hayvan, ceren”,25 Özbek Türkçesinde kiyik
“kuvur ﬂahli sütemizüvçiler ailesining ahu, bugu ve hakezalar kebi kette bir guruppasining umumiy nami”,26 Uygur Türkçesinde kiyik “bu¤a,
maral”,27 K›rg›z Türkçesinde kiyik “(domuz müstesna olmak üzere) bütün çatal t›rnakl› yabani hayvanlar”, ayr›ca kiﬂi-kiyik “vahﬂi insan”,28
Kazak Türkçesinde kiyik “geyik”,29 Tatar Türkçesinde kiyìk “geyik, yabani ve eti yenilebilen hayvan”,30 Baﬂkurt Türkçesinde kìyìk “yabanî
hayvan, yabani”,31 K›r›m-Tatar Türkçesinde kiyik “yabanî”,32 ama s›¤›n
“geyik”, ,33 Karaçay-Malkar Türkçesinde kiyik “geyik; yabanî, vahﬂî”,34
Hakasçada kiik “karaca”,35 Altay Türkçesinde kiyik “yaban hayvan›”,36
Çuvaﬂ Türkçesinde kayìk “kuﬂ, yabanî hayvan”,37 kìyìk: kayìk-kìyìk
“vahﬂi hayvanlar (kuﬂlarla birlikte)” anlamlar›na gelir.38 Bunun yan›
24

25
26

27
28

29

30
31
32
33
34

35

36

37
38

E. E. Oruçov (redaktör), vd., Azerbaycan Dilinin ‹zahl› Lü¤eti, III. cilt, Bak› 19641987, s. 138.
M. A. Hamzayev (redaktör) vd., Türkmen Dilining Sözlügi, Aﬂkabat 1962, s. 373.
Z. M. Magrufov (redaktör) vd., Özbek Tilining ‹zahli Lu¤ati, I. cilt, Moskva 1981, s.
385.
Hazirki Zaman Uygur Tilining ‹zahlik Lu¤iti, I. cilt, Sincan 1990, s. 503.
K. K. Yudahin (çev. Abdullah Taymas), K›rg›z Sözlü¤ü, II. cilt, ‹stanbul 1945-1948,
s. 475.
Hasan Oraltay - Nuri Yüce - Saadet P›nar, Kazak Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Vakf›, ‹stanbul 1984, s. 134.
Tatarca-Türkçe Sözlük, Kazan-Moskova 1997, s. 148.
Baﬂkùrt Tìlìnìñ Hüzlìgì, I. cilt, Moskva 1993 s. 486.
K›r›msko Tatarsko-Russkiy Slovar, Ternabol 1994, s. 128.
K›r›msko Tatarsko-Russkiy Slovar, s. 261.
Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlü¤ü, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 266.
Emine Gürsoy Naskali, vd. Hakasça Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2007, s. 248.
Emine Gürsoy Naskali - Muvaffak Duranl›, (N. A Baskakov ile T. M. Toﬂçakova’n›n
Oyrotsko-Russkiy Slovar’›ndan Geniﬂletilmiﬂ) Altayca-Türkçe Sözlük, Türk Dil
Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 113.
Çìvaﬂla-V›rìsla Slovar, Moskova 1982, s. 135.
H. Paasonen, Çuvaﬂ Sözlü¤ü, ‹brahim horoz Yay›nevi, ‹stanbul 1950, s. 68.
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s›ra pìlan “geyik”,39 Saha Türkçesi’nde keyiik “boynuzlayan, boynuzu ile
vuran; daima tos vuran (davar hakk.)” örnekleri de mevcuttur.40 Bunun yan› s›ra taba “geyik” (k››l taba “vahﬂi geyik”; cie tabata “ev geyi¤i”;
at››r taba “erkek geyik”; t›h› taba “diﬂi geyik”) de tespit edilen örneklerdendir.41
Türk Lehçelerinin söz hazinesini ilk tespit edenlerden Radloff’a
bakt›¤›m›zda kîk (Tar. Alt. Tel. Leb. ﬁor. Sag. Koyb. Kzk. Küer. K›r. Kazan. Çag. O. T.) “vahﬂi, yabanî hayvan”, ayr›ca kiji kîk (Alt.) “maymun; dört ayakl› yüksek boylu yabanî hayvan” aç›klamalr›n› görürüz.42
Bunun yan› s›ra kiyìk (Kazan) “vahﬂi; vahﬂi hayvan “~ kiyìk kaz “yabanî kaz” da Radloff’un tespitlerindendir.43 Clauson’›n etimolojik sözlü¤ünde kelimenin geçti¤i yerler belirtilerek kéyik (k~g; e~i) orijinalinde herhangi bir “yabanî dört ayakl› av hayvan›” için genel terim; bundan isim olarak “geyik, da¤ keçisi gibi yabanî hayvanlar”, s›fat olarak
“yabanî, vb. ” için kullan›l›yor. Dolay›s›yla ço¤u zaman baz› metinlerde tam anlam›n› tespit etmek zordur” denilerek ve kéyi: k o∫l› kelimesine de “yabanî hayvan yavrusu” anlamlar› verilmiﬂtir.44 Räsänen keyik
“vahﬂi hayvan, geyik” anlamlar›n› vermiﬂ”,45 herhangi bir aç›klama
yapmam›ﬂt›r. Kelime hakk›nda en geniﬂ izah› Sevortyan vermiﬂtir. Sevortyan, tarihî ve yaﬂayan lehçelerde kelimenin ﬂekillerini (käyik> keyik> kiyik> ki: k> kik) ve anlamlar›n› verdikten sonra yukar›daki anlamlar›n d›ﬂ›nda kelimenin “tavﬂan; fare, bit; börtü böcek” anlamlar›na geldi¤ini; tavﬂan ve fare anlam›n›n benzetmeyle oluﬂtu¤unu, bit ve
böcek anlam›n›n ise Farsça’daki
veya
“pire” kelimesinden
46
geçti¤ini belirtmiﬂtir. Bununla birlikte geyik kelimesinin Farsçaya
geçmedi¤ini, en az›ndan Doerfer’in sözlü¤ünde bulunmad›¤›n› bilmek39
40
41
42

43
44

45
46

Çìvaﬂla-V›rìsla Slovar, s. 277.
E. K. Pekarskiy, Yakut Dili Sözlü¤ü, ‹stanbul 1945, s. 487.
P. A. Slepstov (redaktör), Yakutsko-Russkiy Slovar, Moskva 1972, s. 371.
Wilheim Radloff, Versuch eines Wörterbuches der nördlichen Türkdialekte, C II, Petersburg 1893-1911, s. 1340.
Wilheim Radloff , age., s. 1407.
Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Clerendon Press, Oxford 1972, s. 755.
Wilheim Radloff , age., s. 247.
E. V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yaz›kov, Moskova 1974, s. 21-23.

266 • Geyik Kitab›

teyiz. Sevortyan da kelimenin kökeni ile ilgili bir aç›klama yapmam›ﬂt›r. Hasan Eren, geyik kelimesini k›sa bir madde baﬂ› olarak alm›ﬂ ve
bilinenin d›ﬂ›nda bir izah getirmemiﬂtir.47 Tuncer Gülensoy, kelimeyi
K (>g) E (>a, e, i) Y‹ (>ì) K ﬂeklinde alm›ﬂ ve kedik <ked “pek, sa¤lam” + ik ﬂeklinden getirerek -d->-y- de¤iﬂmesiyle geyik ﬂeklinde bugüne kadar geldi¤ini belirtmiﬂtir.48 Muhtemelen Gülensoy’u Clauson’›n sözlü¤ünde kelimenin sonundaki “bak›n›z: keyü∫ ve kedü∫ “
izahat› ve yukar›da belirtti¤imiz gibi baz› tarihî lehçelerde kelimenin
kedik ﬂeklinde görülmesi yan›ltm›ﬂt›r. Mesut ﬁen de “keyik” kelimesi
üzerinde durdu¤u çal›ﬂmas›nda kelimenin keñ “zorlu, pek” kökünden
+k isimden isim yapma ekinin getirilmesiyle “zorlu, pek” anlam›ndaki
“kedik” kelimesinden türetildi¤ini, “yaban” anlam›n› ise daha sonra
anlam kaymas› ile kazand›¤›n› ifade etmiﬂtir.49 Buna benzer bir izahat›
da Sevortyan, Clauson’›n sözlü¤ünde verdi¤i kéyli∫ < kéyikli∫ “vahﬂi
adam” kelimesini aç›klarken yapm›ﬂt›r. Sevortyan, bu kelimeyi aç›klarken “keyik~* kedik kelimesinin kökündeki *key~*ked~*ked yap›s›n›n So¤otça kej, ked, ked “farkl›; özel, garip, korkunç” unsurlar›yla birleﬂtirmek acaba mümkün müdür” diye bir ihtimali ortaya koymuﬂtur.50
E¤er geyik kelimesinin en aslî ﬂekli ke ik olsayd›, -d-> sesini -t-, -z-, r- ﬂeklinde geliﬂtiren Saha, Çuvaﬂ, Hakas gibi lehçelerde de kelime ona
uygun ﬂekillere girerdi. Hâlbuki durum böyle de¤ildir. Bugünkü Türk
yaz› dillerine bakt›¤›m›zda en farkl› ﬂeklin Saha Türkçesi’nde oldu¤unu görürüz. Saha Türkçesinde geyik karﬂ›l›¤›nda taba (<tebe) kelimesi
görülmektedir.51 Sahacada ‘deve’ anlam›nda ise tebien kelimesi vard›r.52 Bu kelime Kaluzinski’nin de belirtti¤i gibi Mo¤olca temegen (>
Yak. tebien ~ timien) “deve” kelimesiyle ba¤lant›l› olabilir.53 Muhtemelen Sahalar kuzeye göçmeden güneyde gördükleri deveye benzeyen
hayvana taba ismini vermiﬂler, tebien kelimesini ise Mo¤olcadan alm›ﬂ47
48

49

50
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Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlü¤ü, Bulak Neﬂriyat, Ankara1999, s. 155.
Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlü¤ü,
Ankara 2007, s. 368.
Mesut ﬁen, “Keyik Kelimesi Üzerine”, ed. Emine Gürsoy Naskali - Hilal Oytun Altun, Av ve Avc›l›k Kitab›, Kitabevi Yay›nlar›, ‹stanbul 2008, s. 82.
E. V. Sevortyan, age., s. 23.
P. A. Slepstov (redaktör), Yakutsko-Russkiy Slovar, Moskva 1972, s. 371.
P. A. Slepstov, age., s. 424.
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lard›r. Keyiik kelimesi ise “boynuzlu tos vuran hayvanlar›n genel ad›”
olarak kalm›ﬂt›r. Saha Türkçesinde key- “birisini bir ﬂeyle dürtmek,
saplamak, sokmak, boynuzlamak, tos vurmak” fiili vard›r54 ve buradan
-››k/-iik, -uuk/-üük fiilden isim yapma ekiyle keyiik “tos vuran, boynuzla vurmas›n› seven, vb. ” kelimesi yap›lm›ﬂt›r (Ayn› kökten keyder“boynuzlatmak” ve keyeeççi “boynuzu ile vuran azg›n hayvan”). Az iﬂlek olan bu ekle ›t›r››k “›s›r›k”, tebiik “tepik, tekme” kelimeleri de yap›lm›ﬂt›r.55 Tarihî metinlerde kelimenin kökü aç›kça görülmedi¤i için bir
izahat yap›lamam›ﬂt›r. Ayr›ca ekin uzun olmas› ve di¤er lehçelerde bulunmamas› da izaha muhtaçt›r. Sahacadaki di¤er iki kelimeden (tebiik,
›t›r››k) hareket edip ayr›ca Sahaca için geçerli olabilecek -››k/-iik, uuk/-üük <-∫uË/-gük de¤iﬂimini düﬂünsek bile kelimelerin eski ﬂekilleri tepik (~tepi∫ ~tepüg) ve ›s›r›k biçimindedir; tepgük ve ›s›r∫uk biçimleri yoktur.56 Yani, ek - (I)k ﬂeklindedir.
Eski Türkçenin kelime yap›s› üzerine çal›ﬂan Gabain, fiilden isim
yapan- ķ, -k; -uķ, -ük ekini belirtmiﬂ fakat örneklerine kiyik kelimesini almam›ﬂt›r.57 Tekin de eki belirtmiﬂ, örneklerine kiyik kelimesini almam›ﬂt›.58 Eraslan, Eski Uygur Türkçesi Grameri’nde eki-ķ/-k, -uķ/-ük
olarak vermiﬂ, kelime burada da geçmemiﬂtir.59 Erdal, Eski Türkçenin
Gramerinde eki -K ﬂeklinde vermiﬂ, ancak ek sonu ünsüzle biten kelimelerden sonra hep -uķ/-ük ﬂeklinde eklendi¤i için bir (O) K (>UK)
ihtimali üzerinde durmuﬂtur.60 Ayn› eki Clauson da sözlü¤ünün ekler
listesinde belirtmiﬂtir.61 Eki, tarihî dönemlerde ve bugün hemen hemen bütün Türk yaz› dillerinde görmekteyiz.62 Zeynep Korkmaz’›n ek53

54
55

56

57

58

59

Stanisław Kałuzinski, “Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache”,
Iacutica, Warszawa 1995, s. 70.
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V. M. Nadelyaev, D. M. Nasilov, E. R. Teniﬂev, A. M. ﬁçerbak, Drevnetyurkskiy
Slovar, Leningrad 1969, s. 220, 552; Gerard Clauson, age., s. 250-251, 438.
A. Von Gabain, çev. Mehmet Akal›n, Eski Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu
Yay›nlar›, Ankara 2003, s. 54, 58.
Talat Tekin, A Gramer of Orkhon Turkic, Indiana University Publications, Indiana
1968, s. 113.
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le ilgili olarak “Biz, -Ik/-Uk ekiyle yap›lm›ﬂ türetmelerde “olmuﬂ, bitmiﬂ olan› gösterme ve -m›ﬂ ekine koﬂut bir iﬂlev taﬂ›ma” özelli¤i gördü¤ümüz için eki ET. -yUk ekine ba¤lamay› gerekli bulduk. y ünsüzünün
dilimizde kolayca eriyip kaybolma özelli¤i taﬂ›mas› da eki -yUk> -Ik/Uk biçimine dönüﬂtürmüﬂtür yarg›s›na vard›k”63 görüﬂü de dikkate
al›nmal›d›r. Ancak, bugün bu ekle yap›lan kelimelerin hepsinin Eski
Türkçe döneminde -yUk’lu olmas› (tepyük ve ›s›ryuk) gerekirdi.
Kelimenin komﬂu dillerle bir alakas› olabilir mi diye bakt›¤›m›z
zaman kelimenin Mo¤olcada bugu ~buga,64 Mans›cada sal›,65 Hans›cada vuļ›, uļ› (ayr›ca ur kalan “vahﬂi geyik),66 Ketçede sel’ (se’n),67 Koluma Yukagirlerinde tolou, Tundra Yukagirlerinde talaw,68 Evenkicede
куреjкa, курajкa,69 Çukçi dilinde ķorah,70 Kot dilinde xui, hui71 ﬂeklinde oldu¤unu görürüz.
Bütün bunlardan hareketle asl›nda ekin Ana Türkçe döneminde
uzun ünlülü oldu¤unu, sonraki dönemlerde ekin k›sald›¤›n› veya lehçelerin ses yap›s›na uydu¤unu söylemek mümkündür. Kelimenin anlam›na gelince, baﬂlang›çta geyik karﬂ›l›¤›nda kullan›lan s›¤›n kelimesi
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zamanla iﬂlerli¤ini kaybetmiﬂ sadece “alageyik” için kullan›lan bir kelime olmuﬂtur.72 Hatta bu iki kelimenin s›∫›n geyik “yabanî geyik ve s›¤›r”,73 s›¤›n geyi¤i “evcilleﬂmemiﬂ s›¤›r”74 ﬂeklinde birlikte kullan›ld›¤›n›
da görmekteyiz. Ancak zamanla yerine boynuzlu hayvanlar için genel
ad olarak kullan›lan geyik kelimesi kullan›lmaya baﬂlam›ﬂ, kelimenin
“y›rt›c› olmayan dört ayakl› hayvan, dört ayakl› boynuzlu hayvan” genel anlam› Emine Atmaca’n›n da yerinde tespitiyle kaybolarak bildi¤imiz geyik anlam› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.75 Bu itibarla bütün eski okumalarda da “geyik” anlam› tekrar gözden geçirilmelidir.
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“Keçi” Kelimesi
Ümit Özgür Demirci*

Eski Türkçedeki ėçkü “keçi” kelimesi, ilk defa Harezm Türkçesinde keçi ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Pek çok Türkolog bu ﬂeklin
O¤uzca oldu¤unda hemfikirdir. Bat› Türkçesinde keçi ﬂeklinde görülen
kelime, Anadolu A¤›zlar›nda zaman zaman ėçkü ﬂeklinde de geçer.
“Keçi”nin Tarihi ve Ça¤daﬂ Lehçelerdeki Seyri
Göktürk harfli metinlerde keçi anlam›nda herhangi bir kelime
tespit edilemedi. Eski Uygur Türkçesinde keçi anlam›nda ėçkü bulunmaktad›r; ėçkü süti “keçi sütü” (Heilkunde II), bukan› ėçküni “s›¤›r ve
keçiler” (USp 36, 2). Karahanl› Türkçesinde ėçkü “keçi” (DLT I 128),
Harezm Türkçesinde ėçkü “keçi” (Kutb 156), ėkçi “keçi” (KE 170v 19),
keçi “keçi” (ME 222, 5), K›pçak Türkçesinde ėçkü “keçi” (MM 195 1),
keçi “keçi” (KM 69b 6), ėçki “keçi” (CC 108, 3), keﬂi “keçi” (Kav 62,
1), Ça¤atay Türkçesinde ėçgü “keçi” (Sang 65v 4), ėçkü “keçi” (Vel
97) ve Osmanl› Türkçesinde kelime keçi ﬂeklindedir. Anadolu a¤›zlar›nda keçi ﬂeklinin yan›nda iﬂk ve ėçki “keçi” (DS 1663, 2564) ﬂekli de
bulunmaktad›r.
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Ça¤daﬂ lehçelerde Bﬂk. käzä, Kzk. eﬂki, K›r. eçki, Özb. eçki, Tat. kaza, käcä, Sib. Tat. icke, ickä, Tkm. geçi, YUyg. öçkä (TLS 462, 463);
Alt. eçki (ATS 80), Nog. eﬂki, KKlp. eﬂki, KarBlk. eçki, ﬁor. öﬂke, Tel.
eçke, Hak. eski, Tuv. öﬂkü, Sag. üske, KarH. ecki, KarC. eçki, Kum. eçki,
Az. keçi, Gag. keçi, Khor. geçi, gäçi, geççi, gäççi, Hal. äççü, äçgü, göçü,
Sal. eﬂku, Çuv. kaçaka ﬂeklindedir.1
“Keçi”nin Kökeni
Keçi kelimesinin kökeni ve ėçkü ile keçi aras›ndaki ba¤lant› ile ilgili Clauson; keçi’nin O¤uzcada bozulmuﬂ biçim oldu¤unu, kelimenin
en eski biçiminin ėçkü oldu¤unu belirtir.2 ﬁçerbak; keçi biçiminin ėçki
kelimesinin metatezli ﬂekli oldu¤unu düﬂünür;3 Bazin de t›pk› ﬁçerbak
gibi keçi biçimini metatezli ﬂekil olarak kabul eder ve keçi biçiminin
*keçü ara dura¤› yoluyla ėçkü’den gelmiﬂe benzedi¤ini ifade eder.4 Ligeti; keçi kelimesiyle ilgili “bozulma” görüﬂünün kolay kolay do¤rulanamayaca¤›n›, hatta göçüﬂme ﬂeklini de zorlama olarak görmektedir.
Bu iki kelimenin hayvanlar› ça¤›rma maksad›yla kullan›lan birbirine
benzer ça¤›rmal›k oldu¤unu düﬂünür.5 Németh; keçi kelimesinin keçileri ça¤›rmak için kullan›lan keç keç ﬂeklinden geldi¤ini belirterek, görüﬂüne delil olarak da ça¤daﬂ lehçelerde keçileri ça¤›rmak için çi çi, çik
çik, çige çige gibi çeﬂitli kullan›mlara dikkat çekmiﬂtir. Németh, ėçki biçiminin de yukar›da belirtti¤i ça¤›rmal›klardan geldi¤ini düﬂünmektedir.6 Munkácsi; ėçki biçiminin Sanskritçe oldu¤unu ifade etmiﬂtir.7
Eren, yukar›daki görüﬂleri s›ralad›ktan sonra, keçi biçimi ile ilgili orta1
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Gerard Clauson, Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford
the Clarendon Press, London 1972, 24b.
Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlü¤ü, Bizim Büro Bas›mevi, Ankara 1999, s.
226.
Hasan Eren, age., s. 226.
Hasan Eren, age., s. 226.
Hasan Eren, age., s. 226.
Hasan Eren, age., s. 226.
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ya at›lan bozulma görüﬂünün kolay kolay do¤rulanamayaca¤› gibi, metatez olas›l›¤›n›n da düﬂünülemeyece¤ini belirttikten sonra, Macarcadaki kecske “keçi” kelimesinin Çuvaﬂça kaçaka kelimesi ile aras›ndaki
benzerli¤e dikkat çeker; ancak Çuvaﬂça kaçaka biçiminin mi daha eski
oldu¤unun bilinemeyece¤ini, Çuvaﬂça kaçaka biçiminin kurala ayk›r›
bir ﬂekil oldu¤unun göz ard› edilemeyece¤ini belirtir.8 Róna Tas ve
Árpad Berta; West Old Turkic, Turkic Loanwords in Hungarian adl› eserlerinde Macarcadaki kecske “keçi” kelimesini aç›klarken, kelimenin
hayvan› (keçiyi) ça¤›rmakta kullan›lan bir veya birden fazla kelimeyle ilgili oldu¤unu, Sevortyan’a göre hayvan› ça¤›rmada kullan›lan kelime ﬂekillerinin ya k›salm›ﬂ ya da bozulmuﬂ ﬂekiller oldu¤unu, ayr›ca
Sevortyan’›n kelimenin sonundaki -i ~ -ü ve -ki ~ -kü ﬂekline dikkat
çekti¤ini belirterek, Çuvaﬂçada bugün var olmayan; ancak Aﬂmarin’in
sözlü¤ünde geçen *kasaka gibi ilginç bir ﬂekle daha dikkat çekerler; kile olan kelimelerin tipik O¤uzca özellik oldu¤unu ve bunun Kaﬂgarl›
Mahmut taraf›ndan çoktan ifade edildi¤ini belirttikten sonra, Gamkrelidze-‹vanov’un (1995: 504) hem *keçi hem de *ėçkü kelimelerinin
her ikisinin de Eski Hint-Avrupa dillerinden geldi¤i görüﬂünü vererek,
bu görüﬂün ne göz ard› edilebilece¤ini ne de reddedilebilece¤ini belirtirler.9 Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te keçi kelimesi aç›klan›rken, kelimenin Orta Türkçeden beri dilimizde oldu¤unu ve keçileri ça¤›rmak
için kullan›lan keç keç sözünden geldi¤inin tahmin edildi¤ini ve Eski
Türkçedeki ėçkü ~ ėçki kelimeleriyle aras›nda bir iliﬂkinin olmad›¤› belirtilir.10 Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlü¤ü
adl› eserde Gülensoy; keçi kelimesini aç›klarken keçi < ET. ėçkü <
*ėç+kü < *ėç “keçiyi ça¤›rma ünlemi” ﬂeklinde aç›klayarak, Anadolu
a¤›zlar›nda kiçi “köpe¤i ça¤›rma ünlemi”, kiçi kiçi “keçiyi ça¤›rma ünlemi”, ﬂeklinde aç›klam›ﬂt›r.11
8
9
10

11

Hasan Eren, age., s. 226
R. 226Eren, as›mevi, Ankara 19age., s. 519.
‹lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealt› Neﬂriyat, ‹stanbul 2006, s.
1628.
Gülensoy, Tuncer, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlü¤ü,
Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2007, s. 491.
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Bu iki ﬂekil, ėçkü ve keçi kelimeleri aras›ndaki iliﬂkiye gelirsek;
Clauson’un keçi kelimesi Eski Türkçe ėçkü kelimesinin O¤uzcadaki bozulmuﬂ halidir ﬂeklindeki görüﬂlerine, keçi kelimesinin ėçkü kelimesinin metatezli ﬂekli oldu¤unu ileri süren ﬁçerbak ve Bazin de kat›l›r.12
Bizce, Harezm Türkçesinde KE 170v 19’daki ėkçi ﬂekli ėçkü ve keçi aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤›n› tespit etmekte önemlidir. Ayr›ca bu
örnek hem Clauson hem de ﬁçerbak ve Bazin’in görüﬂlerini birleﬂtirmede önemlidir. Eski Türkçedeki ėçkü metatez sonucunda t›pk› KE
170v 19’daki ėkçi ﬂekline dönmüﬂtür. Clauson’un dedi¤i gibi keçi ﬂekli
bu ėkçü ﬂeklinin O¤uzcadaki bozulmuﬂ ﬂekli gibi durmaktad›r. Keçi kelimesinin ėçkü ﬂeklinin bozulmuﬂ biçimi oldu¤unu kabul etti¤imize göre, ėçkü ﬂeklinin kökeni ile ilgili ﬂunlar› söyleyebiliriz; Munkácsi’nin
ėçki kelimesinin Sanskritçeden geldi¤i görüﬂü ve yine Gamkrelidze‹vanov’un hem keçi hem de ėçkü kelimelerinin Eski Hint-Avrupa dillerinden geldi¤i ﬂeklindeki görüﬂlerini de kabul etmek zordur. Yine Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te keçi kelimesi ile ilgili bu kelimenin Eski
Türkçedeki ėçkü kelimesi ile iliﬂkisinin olmad›¤› ﬂeklindeki aç›klama,
Harezm Türkçesindeki metatezli örnekler dikkate al›nd›¤›nda ėçkü >
ėkçü ~ ėkçi > *keçü > keçi ﬂeklinde geliﬂme gösterdi¤ini bize düﬂündürmektedir. ėçkü kelimesinin kökeni ile ilgili bizce en mant›kl› görüﬂ
Gülensoy’un ėçkü < *ėç+kü aç›klamas›d›r.13 Böylece ėçkü biçimi, *ėç
keçileri ça¤›rmada kullan›lan isim soylu ünlem ve Eski Türkçede “ses”
anlam›na gelen kü isminin kaynaﬂmas›yla oluﬂmuﬂ birleﬂik isim gibi
durmaktad›r.

12
13

Hasan Eren, age., s. 226.
Tuncer Gülensoy, age., s. 491.

Emine Gürsoy Naskali - Erkan Demir • 277

K›saltmalar
1. Eserler
ÁKE

Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel-vekben

ATS

Altayca-Türkçe Sözlük.

CC

Codex Cumanicus

DLT

Divan-› Lûgat-it-Türk

DS

Derleme Sözlü¤ü

‹RLTJa

Grammatičeskij očerk jazyka tjurkskix tekstov

Kav

El-Kavânînü’l-Külliyye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye

KE

K›sasü’l-Enbiyâ

KM

Kitâb-› Mecmû-› Tercümân-› Türkî ve Acemî ve Mugalî

KSz

Über die “uralten armenischen Lehnwörter” im Türkischen

Kutb

Kutb’un Hüsrev ü ﬁirin’i

ME

Mukaddimetü’l-Edeb

MM

Mu’înü’l Mürîd

Seng

Senglax

TörK

A Magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás elött és az Árpádkorban

Usp

Uigurische Sprachdenkmeler

Vel

Ve. de Veliaminov-Zernov

2.

Diller

Alt.

Altay Türkçesi

Az.

Azeri Türkçesi

Bﬂk.

Baﬂkurt Türkçesi

Çuv.

Çuvaﬂ Türkçesi

ET.

Eski Türkçe

Gag.

Gagauz Türkçesi

Hak.

Hakas Türkçesi

Hal.

Halaç Türkçesi

KarBlk.

Karaçay-Balkar Türkçesi

KarC.

Karay Türkçesi C
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KarH.

Karay Türkçesi H

K›r.

K›rg›z Türkçesi

KKlp.

Karakalpak Türkçesi

Kzk.

Kazak Türkçesi

Kum.

Kumuk Türkçesi

Nog.

Nogay Türkçesi

Özb.

Özbek Türkçesi

Sag.

Sagay Türkçesi

Sal.

Salar Türkçesi

SibTat.

Sibirya Tatar Türkçesi

ﬁor.

ﬁor Türkçesi

Tat.

Tatar Türkçesi

Tel.

Teleüt Türkçesi

Tkm.

Türkmen Türkçesi

Tuv.

Tuva Türkçesi

YUyg.

Yeni Uygur Türkçesi
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Do¤ada Geyik

Türkiye’de K›z›l Geyi¤in (Cervus elaphus L., 1758)
Popülasyon Durumu ve Gelece¤i
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(Cervus elaphus L., 1758) in Turkey
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Türkiye’de Cervidae familyas›na mensup üç tür geyik bulunmaktad›r. Bu türler içinde K›z›l geyik (Cervus elaphus) en büyük olan›d›r.
Alageyik (Dama dama) orta boylu olup Türkiye’de nesli tehlike alt›ndad›r. Bu türler içinde en küçük ve en narin olan ise Karaca (Capreolus capreolus)’d›r.
Kuzey Anadolu’da yap›lan kaz›larda tür düzeyinde teﬂhisleri yap›lmam›ﬂ Cervidae kemikleri geyiklerin Türkiye’deki geçmiﬂinin en
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az Alt Pleistosen’e kadar uzand›¤›n› ortaya koymuﬂtur.1 Dolay›s›yla k›z›l geyi¤in Anadolu’daki bulunuﬂu Pleistosen ça¤›na kadar uzanmaktad›r.2
Tarih öncesi ça¤larda, Anadolu’nun büyük bir bölümü meﬂe ve
çam ormanlar› ile kapl› iken, bu engebeli, geniﬂ alanlarda geyikler yaﬂam›ﬂt›r. Ormanlar›n tar›m arazisi ve steplere dönüﬂmesiyle geyikler,
Orta Anadolu’nun bat›s›, güneyi ve do¤usundaki ormanl›k alanlarla,
Marmara, ‹ç Ege ve Trakya ile Karadeniz Bölgesindeki ormanlara çekilerek nesillerini sürdürmüﬂlerdir.3 Anadolu’daki ilk evcil k›z›l geyik ve
geyik çiftliklerinin 2000 y›l kadar öncesine dayand›¤› Bo¤azköy-Hattuﬂaﬂ’ta yap›lan çal›ﬂmalarda belirlenmiﬂtir.4
Türkiye’de geyik say›s›n›n sürekli azalmas› üzerine 1959 y›l›nda
‹stanbul-Belgrad Orman›’nda, daha sonra 1962’de Bursa-Uluda¤’da,
1964’te Bolu-Abant’ta ve 1966’da Yedigöller’de üretme istasyonlar›
kurulmuﬂtur.5 Geyik üretme istasyonlar›n›n say›s› 1992 y›l›nda dokuza
ve 1998 y›l›nda on beﬂe ulaﬂm›ﬂt›r. Üretme ‹stasyonu kurarak kapal›
alanlarda geyikleri koruman›n geçerli bir çare olmad›¤› anlay›ﬂ›n›n benimsenmesinden sonra 1967 y›l›ndan itibaren kendi yaﬂam ortam›nda
koruma ve üretme sahalar› oluﬂturularak geyikler özel koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r. 1992 y›l›nda yaklaﬂ›k 400.000 hektar alana sahip 24 geyik
koruma ve üretme sahas›n›n say›s› 1998 y›l› itibar›yla 20’ye ve alan
1

2

3

4

5

Ergün Dayan, “Kuzey Anadolu’da Step Filinin (Elaphas trogontherii) Varl›¤›”, Do¤a
Türk Zooloji Dergisi, 1990, 14 (3), Ankara, s. 353-360.
‹dris O¤urlu, “Wild Ungulates of Turkey”, International Symposium Ongules/Ungulates 91, 2-6 September 1991, Toulouse-France, Proceeding of International Symposium Ongules/ Ungulates, 1992a, 91, Paris-Toulouse, s. 575-577; Danilkin, Alekseì,
Behavioural Ecology of Siberian and European Roe Deer, Chapman and Hill, London,
1996.
Meriç Kumbaﬂl›, ‹stanbul Belgrad Orman› Av Üretme ‹stasyonu’nda Geyik (Cervus
elaphus L.) Populasyonunun Düzenlenmesi Üzerine Araﬂt›rmalar, ‹Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1998.
Nihat Turan, Türkiye’nin Av ve Yaban Hayvanlar›: Memeliler, Ongun Kardeﬂler Matbaac›l›k Sanayi, Ankara 1984.
‹dris O¤urlu, Çatac›k Koruma-Üretme Sahas›nda Geyik (Cervus elaphus L.) Popülasyon Ekolojisi Üzerine Araﬂt›rmalar, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ
Doktora Tezi, Trabzon 1992b.
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olarak yaklaﬂ›k 300.000 hektara düﬂmüﬂtür.6 Bunun d›ﬂ›nda üretme istasyonlar›nda üretilen geyiklerin bir k›sm› 1973’te Manisa - Spil Da¤›
Milli Park›na, 1979’da Erdek-Kap›da¤ Yar›madas›na, 1982 ve daha
sonraki y›llarda s›ras›yla Kefken, Karacabey-Karada¤, Kahramanmaraﬂ
- Baﬂyokuﬂ ve Afyon - Sultan Da¤› ormanlar›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
Daha sonraki y›llarda kurulan Eskiﬂehir Çatac›k ve Samsun Vezirköprü Üretme ‹stasyonlar› halen geyik üretimini sürdürmektedir. Bu zaman içerisinde geyikler için baﬂkaca üretme istasyonlar› (Yozgat Akda¤madeni Üretme ‹stasyonu, Ankara Nall›han Çamkoru Geyik Üretme
‹stasyonu, Erikçe Yaban Hayvan› Üretme ‹stasyonu vb.) kurulmuﬂ; fakat
son y›llarda benimsenen “geyikleri do¤al ortamlar›nda koruma” anlay›ﬂ›
ile bu istasyonlar kapat›lm›ﬂt›r. Bu istasyonlardaki geyikler Yaban Hayat› Koruma ve Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahalar›na yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada k›z›l geyik hakk›nda bilgiler verilmiﬂ, Türkiye’deki
popülasyonlar›n›n azalmas›n›n nedenleri ve artt›r›lmas› için yap›lmas›
gerekenler üzerinde durulmuﬂtur.
K›z›l Geyik Hakk›nda Genel Bilgiler
K›z›l geyi¤in uzunlu¤u 2,0-2,8 m, omuz yüksekli¤i 1,35-1,50 m,
kuyru¤u 22 cm olup, a¤›rl›¤› 100-250 kg aras›nda de¤iﬂir. Erkekleri çatall› ve büyük boynuzlar taﬂ›r. Bu boynuzlar her y›l Mart–Nisan aylar›
aras›nda at›l›r, A¤ustos ay›na kadar yeni boynuz geliﬂir. Diﬂileri boynuzsuzdur. Geyiklerde boynuz geliﬂimi tamam›yla erkeklik hormonuyla iliﬂkilidir. Postlar› bahar ve yaz aylar›nda kahverengi ve k›rm›z›ms›,
k›ﬂ›n ise koyu kahverengi ve grimsidir. Karn› krem rengidir. Kuyruk so6
7

‹dris O¤urlu, age., (1992b); Meriç Kumbaﬂl›, age.
Savni Huﬂ, Av Hayvanlar› ve Avc›l›k, ‹stanbul Üniversitesi Yay›n No: 1971, Orman
Fakültesi Yay›n No: 202, ‹stanbul 1974; Nihat Turan, age.; Ali Demirsoy, Yaﬂam›n
Temel Kurallar›, Omurgal›lar - Amniyota, Cilt III / K›s›m II (II. Bask›), Meteksan
A.ﬁ., Ankara 1995; David. W. Macdonald, - Priscilla Barrett, Collins Field Guide to
The Mammals of Europe, Princeton University Press, New Jersey 1993; Torul Mol,
Yaban Hayat› (Orman Mühendisleri ‹çin), ‹stanbul Üniversitesi Yay›n No: 4643. Orman Fakültesi Yay›n No: 489, ‹stanbul 2006.

286 • Geyik Kitab›

kumu etraf›nda aﬂa¤›ya do¤ru inen aç›k renkli bir ayna bulunur. Geyiklerde çiftleﬂme zaman› Eylül sonundan Ekimin sonuna kadar sürmektedir. Erkeklerin en güçlü göründükleri bu zamanda yeleleri vard›r.7
Geyiklerin gebelik süresi 240 – 260 gün civar›nda olup Haziran ay›nda 1 veya 2 yavru do¤ururlar.8 Yavrular›n a¤›rl›klar› 10,4 – 20,4 kg aras›nda de¤iﬂir. Yavrular yaklaﬂ›k 2,5 ay kadar emzirilir9 (ﬁekil 1).
K›z›l geyik Avrupa’n›n birçok ülkesinde, Rusya, Sibirya, Ukrayna,
K›r›m, Kafkasya, Türkistan, Tibet, Keﬂmir, Altay Da¤lar›, ‹ran, Bat›
Çin, Afganistan, Anadolu, Cezayir, Tunus ve Kuzey Amerika’da yay›lm›ﬂt›r.10 Ayr›ca Yeni Zelanda, Avustralya ve Arjantin’e de götürülmüﬂtür.11

a

8

9
10

11

b

Savni Huﬂ, age.; Anthony B. Bubenik, “Physiology”, Elk of North America, Ecology
and Management, Thomas Jack Ward, Toweill, Dale E. (ed.), Stackpole Boks, Harrisburg 1982.
Anthony B. Bubenik, age.
Savni Huﬂ, age.; Nihat Turan, age.; Ali Demirsoy, age.; Torul Mol, age.; David. W.
Macdonald, - Priscilla Barrett, age.; E. Don Wilson, - DeeAnn M. Reeder, Mammal
Species of the World, A Taxonomic and Geographic Reference, Second Edition, Smithsonian Institution Press, Washington 1993.
E. Don Wilson, - DeeAnn M. Reeder, age.; Anthony J. Mitchel-Jones, - Giovanni
Amori - Wieslaw Bogdanowicz - Boris Kryštufek - Peter J. H. Reijnders - Friederike Spitzenberger - Michael Stubbe - Johan B. M.Thissen - Vlademir Vohralik - Jan
Zima, The Atlas of European Mammals, Academic Press, London 1999.
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ﬁekil 1: K›z›l geyik (a) erkek, b) genç erkekler ve diﬂiler sürü, c) yavru d) diﬂi

Geyiklerin habitatlar› Akdeniz’den ‹skandinavya’ya kadar oldukça çeﬂitlilik göstermektedir.12 Geyikler sakin, s›k ve çevresinde yer yer
aç›kl›klar, tarla ve çay›r gibi arazi, akarsu ve batakl›k bulunan ormanlar› sever.13 Alplerde ve Norveç’te orman üst s›n›r›nda da bulunurlar.14
Yaprakl› ve kar›ﬂ›k ormanlarda bulunmalar›na ra¤men, orman içi aç›kl›klar›n ve çay›rl›klar›n bol oldu¤u i¤ne yaprakl› ormanlar› da severler.
Yaz aylar›nda orman üst s›n›r›na, yaylalara kadar ç›karlar. Alt tabakas›
zengin ormanlar geyiklere mükemmel yaﬂam alan› sunar.15 Geyiklerin
habitat seçimlerini yükselti, e¤im, arazi yap›s›, ya¤mur miktar›, kar kal›nl›¤›, s›cakl›k, nem, bas›nç, rüzgâr, besin kalitesi ve miktar›, örtü tipi, yo¤unluk, alan›n verimlili¤i, alan›n yap›s›, vejetasyonun süksesyon
durumu, su ve tuz, yavrulama için özel habitatlar gibi baz› faktörler be-

12

13

14

15
16

Patrick Patthey, Habitat and Corridor Selection of an Expanding Red Deer (Cervus
elaphus) Population, Universite de Lausanne, Faculte des Sciences de I’Universite de
Lausanne, Unpublished Doctorate Thesis, Switzerland 2003.
Mustafa Köktürk, Av Hayvanlar› ve Avc›l›k, T.C. Tar›m Bakanl›¤›, Orman Genel
Müdürlü¤ü Yay›nlar› Yay›n No: 35, S. Süreyya Bükey Bas›mevi, ‹stanbul 1947; Savni Huﬂ, age.; Torul Mol, age.
David. W. Macdonald, - Priscilla Barrett, age.; Anthony J. Mitchel-Jones ve di¤.
age.
Nihat Turan, age.
Jon M. Skovlin, “Habitat Requirements and Evaluations”, Elk of North America,
Ecology and Management, Thomas, Jack Ward, , Toweill, Dale E., Stackpole Books,
Chicago 1982.
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lirlemektedir.16 Geyikler gündüzleri genellikle yatak aktivitelerinin
merkezinde, besin ve örtü bulduklar› s›k ormanlarda bulunur. Geceleri ise orman içi aç›kl›klarda veya ekili alanlar›n çevrelerinde bulunur.17
Bir geyi¤in günlük diyeti ortalama 15 kg taze bitkiden oluﬂur.18 Yay›l›ﬂ gösterdi¤i alanda yaklaﬂ›k olarak 145’in üzerinde bitki türü ile beslendikleri kaydedilmiﬂtir. Diyetleri içinde 6 büyük bitki grubu yer almaktad›r. Bunlar: a) Calluna ve Vaccinium, b) ‹¤ne yaprakl› a¤açlar›n
yapraklar›, c) ‹ncedallar ve kabuklar, d) Geniﬂ yaprakl› a¤açlar›n yapraklar›, e) Çal›lar, f) Tohumlar ve meyveler olarak s›n›fland›r›labilir.19
Geyikler k›ﬂ aylar›nda özellikle kar ya¤›ﬂ›n›n çok fazla oldu¤u zamanlarda kat›rt›rna¤›, ard›ç, bö¤ürtlen yapraklar›, çeﬂitli a¤açlar›n kabuk ve ince sürgünlerini; sonbaharda ise üzümsü ve di¤er yabani meyveler ile kestane, meﬂe palamudu, kay›n tohumlar› ve patates gibi bitkileri yer. Geyi¤in k›ﬂ aylar›nda kabu¤unu soydu¤u a¤açlar ladin, meﬂe, diﬂbudak, köknar, kay›n, çam ve k›z›la¤açt›r.20 Geyikler, yo¤unluklar› fazla oldu¤unda ormana ve plantasyon sahalar›na çok büyük zararlar vermektedir.21 Bu nedenle, popülasyonlar›n düzenlenmesi çal›ﬂmalar›nda avc›l›ktan yararlan›lmaktad›r.
Geyikler grup/sürü oluﬂturan türlerdir. K›z›ﬂma zaman› d›ﬂ›nda erkek ve diﬂiler nadiren birliktedir. Genç erkekler genellikle iki yaﬂ›ndan
sonra annelerinden ayr›larak gençlerin oluﬂturdu¤u gruplara kat›l›r.
Sosyal yap›lar› genellikle üçlü gruplara dayanan ana erkil bir yap› gösterir. Diﬂiler geçen y›l›n ve bu y›l›n yavrular› ile birlikte bulunur. Ayn›
gruptaki diﬂiler genellikle birbiriyle akrabad›r. Grup büyüklü¤ü y›l›n
17
18

19
20
21

Patrick Patthey, age.
R. Reinhold Hofmann, “Digestive Physiology of the Deer – Their Morphophysiological Specialisation and Adaptation”, The Royal Society of New Zealand Bulletin,
Charles Daugherty, 1985, 22, Taylor and Francis Online, New Zealand, s. 393-407;
(Hofmann 1985, Claudia Gebert - Hélene Verheyden Tixier, “Variations of Diet
Composition of Red Deer (Cervus elaphus L.) in Europe”, Mammal Review, 2001,
31(3), Blackwell Publishing Ltd. Mammal Society, Great Britain, s. 189-201.
Claudia Gebert - Hélene Verheyden Tixier, age.
Savni Huﬂ, age.; Torul Mol, age.
Anthony J. Mitchel-Jones ve di¤. age.
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zaman›na, popülasyon büyüklü¤üne ba¤l› olarak 2–200 birey aras›nda
de¤iﬂir. Do¤um yapacaklar› s›rada, diﬂiler önceki y›l›n yavrular›ndan
ayr›l›r ve yaz aylar›n› küçük anaerkil gruplar içinde geçirir. K›z›ﬂma ve
zor k›ﬂ koﬂullar›nda diﬂiler daha büyük gruplar oluﬂturabilir. Diﬂiler iki
yaﬂ›ndan itibaren eﬂeysel olgunlu¤a ulaﬂ›r. Genç erkeklerin y›ll›k teritorileri (bireysel yaﬂam alanlar›) 6000 ha kadar olabilir. Diﬂilerin bireysel yaﬂam alanlar› ise yetiﬂkin erkeklere göre daha küçüktür.22 Yetiﬂkinler teritori alan› olarak daha küçük alanlar kullan›r ve yaz›n kulland›klar› yaﬂam alanlar›ndan k›ﬂ yaﬂam alanlar›na büyük mesafeler kat ederek göç ederler.23
K›z›l geyik (Cervus elaphus) Türkiye’de Trakya–Istranca Ormanlar›nda, Adapazar›, Bolu, Kastamonu, Sinop Ormanlar›nda, ‹ç Anadolu’nun kuzeyinde K›z›lcahamam, Beypazar›, Nall›han, Çerkeﬂ, Ilgaz
Ormanlar›nda, Eskiﬂehir, Kütahya Tavﬂanl›, E¤rigöz Da¤›, Murat Da¤›,
Türkmenbaba Da¤›’ndaki ormanlarda, Bursa, Bilecik, Bal›kesir civar›ndaki ormanlarda, Manisa, Denizli çevresinde, Toroslar›n Akseki,
Beyﬂehir kesiminde, Kahramanmaraﬂ’›n Binbo¤a Da¤lar›ndaki ormanlarda, Do¤u ile Cudi Da¤›’nda bulunmaktad›r.24
K›z›l Geyiklerin Popülasyon Durumu, Üretme ve
Koruma Çal›ﬂmalar›
Türkiye’de Çanakç›o¤lu ve Mol’a göre 7000 civar›nda geyik bulunmaktad›r.25 Ancak ülke yüzölçümü düﬂünüldü¤ünde mevcut geyik
say›s›n›n 150000-225000 civar›nda olmas› gerekmektedir. Ülkemizde
geyiklerin say›lar› ile ilgili yeterli veriler bulunmamaktad›r. Üniversitelerimizin baz› bölümlerinde birkaç çal›ﬂma bulunmas›na ra¤men tüm
Türkiye’yi kapsayan envanter çal›ﬂmalar› çok yetersizdir. Bu çal›ﬂmala22
23
24

25

Patrick Patthey, age.
Patrick Patthey, age.
Savni Huﬂ, age.; Nihat Turan, age.; Ali Demirsoy, age.; Sevgi Koçyi¤it, Kütahya ‹li K›z›l Geyik (Cervus Elaphus) Populasyonunun Ekolojisi, Biyolojisi ve Yay›l›ﬂ›, Dumlup›nar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2012.
Torul Mol, age.
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ra göre; Eskiﬂehir-Çatac›k Geyik Koruma ve Üretme Sahas›nda 8776
hektarl›k araﬂt›rma alan›nda popülasyon yo¤unlu¤u 2,01 geyik/100 ha
olup yaklaﬂ›k 176 birey geyi¤in alanda yaﬂad›¤› tespit edilmiﬂtir.26 Yedigöller Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas›nda geyik popülasyon yo¤unlu¤u 2003 ve 2010 y›llar› aras›nda 0,44 - 1,19 birey/100 ha olarak tespit edilmiﬂtir.27 Kütahya’da yap›lan araﬂt›rmada Tavﬂanl›, E¤rigöz Da¤›, Murat Da¤› ve Türkmenbaba Da¤› ormanlar›nda 186 birey yaﬂad›¤› tespit edilmiﬂtir.28
Ülkemizde Üretme ‹stasyonlar›n›n dördü halen geyik üretmeyi
sürdürmekte (Tablo 1) ve bu istasyonlarda 189 geyik bulunmaktad›r.
Kapat›lan birçok üretme istasyonu Yaban Hayat› Koruma ve Yaban
Hayat› Geliﬂtirme Sahalar›na dönüﬂtürülerek geyikler koruma alt›na
al›nm›ﬂt›r (Tablo 2). Yaban hayvan› üretme istasyonlar› ülkemiz yaban
hayat› içinde önemli bir yere sahiptir. Buralarda üretilen hayvanlar›n
yaﬂayabilecekleri do¤al ortamlara veya daha önce mevcut iken say›lar›n›n azald›¤› ya da yok olduklar› alanlara b›rak›lmas› yaban hayvanlar›n›n popülasyonlar›n›n artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Tablo 1. Türkiye’deki Geyik Üretme ‹stasyonlar›na ait bilgiler
‹li

‹lçesi

Eskiﬂehir
‹stanbul
‹stanbul
Samsun

Mihal›çç›k
Sar›yer
Polonezköy
Vezirköprü

Kuruluﬂ Y›l›
1987
1959
2007
1988

Büyüklü¤ü (ha) Geyik Say›s›*
45
100
350
83,5

36
66
54
33

Geyik yo¤unlu¤u habitat›n taﬂ›ma kapasitesi taraf›ndan belirlenir.
Ancak yaﬂam ortamlar› aras›ndaki besin, bar›nak gibi etkenlerin farkl›l›¤› nedeniyle 100 hektarl›k alanda bar›nabilecek geyik say›s› büyük
26
27

28

‹dris O¤urlu, age., (1992b)
Vedat Beﬂkardeﬂ, “Monitoring Red deer and Roe deer Population Density in Yedigoller -Yeﬂilöz Wildlife Reserves in Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, Muhammad Kamran, 2012, 11 (9), Medwell Online, Faisalabad, Pakistan, s.
1356-1361.
Sevgi Koçyi¤it, age.
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ölçüde de¤iﬂebilmektedir. Örne¤in Litvanya’da geyiklerin ormana
olan zararlar›n›n tolere edilebilmesi için gerekli yo¤unluk 5 birey/100
ha’› aﬂmamal›d›r.29 Avrupa’da geyiklerin popülasyon yo¤unlu¤u 5 – 45
birey/100 ha aras›nda de¤iﬂmektedir.30 Prokesova ve di¤. Çek Cumhuriyeti’ndeki Morava nehri yak›nlar›nda geyik yo¤unlu¤unu 9,6 birey/100 ha olarak bildirmektedir. Leopold’a göre Bohemia’da bir geyik
için gerekli alan 40,4 hektard›r.31 Bruinderink ve Lammertsma ise
Hollanda Veluwe’de orman rejenerasyonuna zarar vermesini önlemek
için popülasyon yo¤unlu¤unun 2 – 3 birey/100 ha olarak tutulmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.32 Palmer ve di¤. 100 hektarda 4 geyi¤in bulunmas› halinde sar›çam orman›nda rejenerasyonun devam etti¤ini, 25
geyi¤in bulunmas› durumunda ise rejenerasyonun olmad›¤›n› belirtmektedir.33 Ratcliffe a¤açlar›n geliﬂmesine devam edebilmesi için geyik say›s›n›n 100 hektarda 4 – 8 aras›nda olmas› gerekti¤ini bildirmiﬂtir.34

29

30
31
32

33

34

Rimantas Baleišis - Petras Bluzma, “State of the Red Deer Population, Its Dynamics
and Impact on the Habitats on the Žagare Botanical-Zoological Reserve”, Acta Zoologica Lithuanica, Mečislovas Žalakevičius, 1999, 9 (1), Institute of Ecology of Nature Research Centre, Lituanica, s. 49–54.
Anthony J. Mitchel-Jones ve di¤. age.
Aldo Leopold, Game Management, University of Wisconsin Press., Wisconsin 1933.
Groot Bruinderink - Dennis R. Lammertsma, “Management of Red Deer in Netherlands, Population Ecology”, Population Ecology Management and Welfare of Deer,
Goldspink C.R., King, S., Putman, Rory J. (ed.), The Manchester Metropolitan
University, 1997, Proceedings of a Symposium held in Manchester, s. 88-94.
Stephen C. F. Palmer - Ian S. Paterson - Mick Marquiss - Brian W. Staines, “The
Impact of Deer Browsing on Regeneration of Scots Pine: a preliminary study”, Population Ecology Management and Welfare of Deer, Goldspink C.R., King, S., Putman,
Rory J. (ed.), The Manchester Metropolitan University, 1997, Proceedings of a
Symposium held in Manchester, s. 48–53.
Philip R. Ratcliffe, “Woodland Deer Management: Integrating the control of their
impact with multiple objective forest management in Scotland”, Population Ecology
Management and Welfare of Deer, Goldspink C.R., King, S., Putman, Rory J. (ed.),
The Manchester Metropolitan University, 1997, Proceedings of a Symposium held in
Manchester, s. 67–72.
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Tablo 2. Türkiye’de Geyiklerin Korundu¤u Yaban Hayat› Koruma ve
Geliﬂtirme Sahalar› (Asl›m ve di¤. 2012)
Korunan
Tür

‹l a

Karaca - Geyik Karabük
Zonguldak
Bart›n
Geyik
Kütahya 1
Kastamonu 1
Kastamonu 2
Kastamonu 3
Kastamonu 4
‹stanbul
Eskiﬂehir
Denizli
Bolu 1
Ankara 1
Ankara 2
Afyonkarahisar
Bolu 2
Bal›kesir
Bolu 3
Kütahya 2

Saha

Hektar

Toplam
Alan (ha)

Yenice
Yeﬂilöz
Ulus Sökü
Tavﬂanl› Çakmak
Tosya Gavurda¤›
Aydavaz Kartda¤›
Taﬂköprü Elekda¤›
Ilgazda¤›
Çatalca Çilingöz
Mihal›çç›k Çatac›k
Çivril Akda¤
Göynük Kap›orman›
Nall›han Saçak
Beypazar› Kapakl›
Sand›kl› Akda¤
Yedigöller
Akda¤
Geyik Gölü
Merkez-Türkmenbaba

26.775
9.168
6.374
2.807
9.262
11.216
4.236
17.036
35.829
26.654
15.753
21.896
5.268
9.471
14.894
40.125
3.560
1.931
11.888

42.317

231.826

K›z›l Geyi¤in Yerleﬂtirme Çal›ﬂmalar›
Ülkemizde Yaban Hayvan› Üretme ‹stasyonlar›nda üretilen geyiklerin yerleﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. Daha önceki y›llarda
yap›lan yaban hayvan› yerleﬂtirme çal›ﬂmalar›nda, takip ve kay›t sistemi geliﬂtirilmedi¤i için örne¤in Manisa-Spil Da¤› ve Band›rma-Kap›da¤›’na sal›verilen geyiklerde oldu¤u gibi, sadece hayvanlar›n sahaya
nakilleriyle s›n›rl› kalm›ﬂ ve popülasyonun ileriki dönemlerdeki ak›beti hakk›nda bilgi sahibi olunamam›ﬂt›r.35 1979 y›l›nda 13 birey olarak
35

Yasin Ünal - Ebubekir Gündo¤du - Emrah Tagi Ertu¤rul - Halil Süel, “Yaban Hayat›nda Yerleﬂtirme: Türkiye’deki Uygulamalar›, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 1.
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Kap›da¤ Yar›madas›na b›rak›lm›ﬂt›r. Kap›da¤’da memeliler üzerine yap›lan araﬂt›rmada geyiklerin yar›madan›n merkezindeki orman›n güney bat› k›sm›nda a¤açland›rma sahalar›, yaprakl› orman ve orman içi
aç›kl›klarda yay›ld›klar› saptanm›ﬂt›r.36
Erikçe Yaban Hayvan› Üretme ‹stasyonu Gaziantep ilinde 1999
y›l›nda kurulmuﬂtur. Ayn› y›l›n Kas›m ay›nda K›z›lcahamam’dan 1 erkek, Kahramanmaraﬂ’tan 4 diﬂi k›z›l geyik getirilerek üretme çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Mart 2008 tarihi itibariyle istasyonda bulunan 27
k›z›l geyik (12 erkek + 15 diﬂi) Gaziantep’in Nurda¤› ilçesi Karagöl
mevkiine yerleﬂtirilmiﬂtir.
Yozgat Akda¤madeni Geyik Üretme ‹stasyonu 1991 y›l›nda Vezirköprü Geyik Üretme ‹stasyonundan getirilen 2 erkek 3 diﬂi geyikle 5
ha'l›k kapal› alanda üretime baﬂlam›ﬂt›r. 2007 y›l›nda say›lar› 16’ya
ulaﬂan geyikler (9 erkek, 7 diﬂi) bulunduklar› Akda¤madeni-Kad›p›nar› mevkiinde üretim istasyonundaki çitler kesilerek serbest b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak geyiklerin ilk zamanda alan› terk etmedikleri gözlenmiﬂ,
yemlemeleri azalt›ld›kça do¤al alana do¤ru beslenmek için yönelecekleri düﬂünülmüﬂtür. Ankara Çaml›dere ilçesi Çamkoru Geyik Üretme
‹stasyonu’nda Eylül 2007’de 45 k›z›l geyik do¤aya sal›nm›ﬂt›r. Kütahya’da 2004 y›l›nda Dumlup›nar Üniversitesi taraf›ndan al›nan ve yetiﬂtirilen geyiklerden 6 erkek bireyi Tavﬂanl› Çatak Yaban Hayat› Geliﬂtirme sahas›ndaki do¤al ortama 2012 Mart ay›nda b›rak›lm›ﬂ, 6 diﬂi
ve 1 erkek yavru ise Samsun Vezirköprü Geyik Üretme ‹stasyonuna
gönderilmiﬂtir. Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme ‹stasyonu’nda yetiﬂtirilen 7 geyik 2012 Ekim ay›nda do¤al ortam›na sal›nm›ﬂt›r. Üretme
istasyonlar›m›z›n en verimlilerinden biri olan Belgrad Geyik Üretme
‹stasyonunda yetiﬂtirilen ve do¤aya sal›nan geyiklerin listesi Tablo 3'te
verilmiﬂtir.

36

Türkiye Av ve Yaban Hayat› Sempozyumu, Sürdürülebilir Avc›l›k ve Yaban Hayat›
Derne¤i, 17-20 May›s 2008, Antalya, s. 1-9.
Erdem H›zal, Kap›da¤ Yar›madas› Yaban Hayat› Koruma Alan› Memeli (Mammalia) Faunas›, ‹Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul 2007.
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Tablo 3. Belgrad Geyik Üretme ‹stasyonundan taﬂ›nan geyiklerin
say›s› ve yerleﬂtirme çal›ﬂmas›n›n yap›ld›¤› alanlar 37
Y›llar Erkek Erkek Diﬂi Diﬂi Yerleﬂtirildi¤i alan
Yavru Ergin Yavru Ergin
1998
1998
2006

1
1
1

1
1
4

6

2007

4

4

2007

7

2

7

10

2008

17

28

10

19

2008
2010

1

3
3

Sivas Belediyesi Hayvanat Bahçesine
Sivas Belediyesi Hayvanat Bahçesine
Kocaeli Suadiye Orman ‹ﬂletme
ﬁefli¤ine ba¤l› Kartepe Ormanlar›
Mevki
Alemda¤› DKMP Mühendisli¤i
Polonezköy Mevki
Kocaeli ili Suadiye Beldesi Pazarçay›
Civar›
45 adet Çorum, 19 adet Polonezköy,
6 adet Kocaeli, 4 adet ‹zmir
Polonezköy
Polonezköy

Tart›ﬂma ve Sonuç
K›z›l geyik popülasyonu Avrupa ve Kuzey Amerika’da artmaktad›r.38 Ülkemizde yasad›ﬂ› avc›l›k, do¤al yaﬂam alanlar›n›n daralt›lmas›
ve parçalanmas› ile baﬂ›boﬂ köpekler geyik neslini tehdit etmektedir.
Avc›l›¤›n yo¤un olarak yap›ld›¤› ülkeler göz önüne al›narak geyikler ülkemizde sadece av turizmi kapsam›nda avlat›lmaktad›r. Yaﬂ› ilerlemiﬂ, üreme yetene¤i zay›flam›ﬂ ve trofesi iyi hayvanlar›n av turizmi
kapsam›nda avlatt›r›lmas› ekonomik yönden bir kazanç sa¤lamaktad›r.
Ancak ülkemizde geyikler için verilen kotalar Avrupa'daki kotalarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok düﬂük kalmaktad›r. Av turizmi için 2012 y›l›nda 54 geyik, 2013 y›l›nda 62 geyik kotas› belirlenmiﬂtir. Avrupa ülkelerinde geyik için verilen kotalar 2006 y›l›nda Almanya'da 58.900 bi37
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Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü, I. Bölge Müdürlü¤ü, ‹stanbul ﬁube Müdürlü¤ü verileri.
Meriç Kumbaﬂl›, age.
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rey, Avusturya'da 47.121 birey, Macaristan 31.959 birey, 2005 y›l›nda
Slovakya'da 14.030 birey ve 2003 y›l›nda Fransa'da 36.583 bireydir.39
Hatta yüzölçümü olarak ülkemizden 10 kat daha küçük S›rbistan'da
2005 - 2009 y›llar› aras›nda geyik için verilen kota 750-800 birey civar›ndad›r.40
I¤›rc›k ve di¤., ‹çiﬂleri Bakanl›¤› kay›tlar› itibar› ile 1997 y›l› Türkiye’de Yivsiz Av Tüfe¤i Taﬂ›ma Belgesine (av tezkeresine) sahip
2.070.000 kiﬂinin avlanma etkinli¤inde bulundu¤unu bildirmektedir.41
Ancak 2011-2012 av sezonunda avlanma pulu alan avc› say›s› 120.000
civar›ndad›r42. Kaçak avc›l›k ülkemiz yaban hayat›n›n en önemli sorunudur. Verilen cezalar cayd›r›c› gibi gözükse de (K›z›l geyik 12.000 TL,
Alageyik 25.000 TL)43 uygulamada s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. ‹hbar
mekanizmas›n›n çal›ﬂmamas›, yeterli say›da orman muhafaza memurunun bulunmamas› ve memurlar›n gerekli ekipman ile yetkilere sahip
olmamas› denetimlerin yap›lmas›n› güçleﬂtirmektedir. Ayr›ca geyik ve
di¤er yaban hayat› türlerinin korunmas›na mutlaka yerel avc› teﬂkilatlar› ve yerel halk›n iﬂtiraki de sa¤lanmal›d›r.
Her y›l yüzlerce köpek sahiplerince veya belediyelerce do¤aya sal›nmaktad›r. Baﬂ›boﬂ köpekler do¤ada yabanileﬂmekte ve aç kald›klar›nda geyik, karaca ve di¤er yaban hayvanlar›na zarar vermektedir. Bu
zararlar geyi¤in do¤rudan öldürülmesi, yavrular›n öldürülmesi, kovalamaca s›ras›nda geyiklerin yola atlamas›yla trafik kazalar›n›n yaﬂanma39

40

41

42
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Lina Burbaite - Sandor Csanyi, “Red deer Population and Harvest Changes in Europe”, Acta Zoologica Lithuanica, Mečislovas Žalakevičius, 2010, 20 (4), Institute of
Ecology of Nature Research Centre, Lituanica, s. 179-188.
Zoran Popovic - Vera Lavadinovic - Marko Djordjevic - Milos Beukovic, “State and
Trends of the Hunting Sector in Serbia as the Base for the Sustainable Game Management”, International Scientific Conference, Forest in the Future: Sustainable Use,
Risks and Challenges, 4-5 October 2012, Invitation Paper Book, Belgrade, Serbia, s.
205-213.
Memduh I¤›rc›k - Saliha Yadigar - Sultan Bekiro¤lu - Taner Okan - M. Emin Akkaﬂ, Marmara Bölgesi Avc› Profili, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Ege Ormanc›l›k
Araﬂt›rma Müdürlü¤ü, Bakanl›k Yay›n No: 258, Müdürlük Yay›n No: 38, ‹zmir
2005.
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s› ve güvenli yaﬂam alanlar›n›n terk edilmesidir. Köpekler insanl›¤›n
tarihi boyunca suni seçilim yoluyla üretilen hayvanlar olduklar›ndan
do¤al alanlara ait de¤ildir. Bu nedenle baﬂ›boﬂ köpeklerin do¤al alanlardan toplan›p hayvan bar›naklar›nda uygun koﬂullarda bak›lmalar›
ve yeniden sahiplendirme çal›ﬂmalar›na önem verilmelidir. Bu imkân›n olmad›¤› durumlarda köpeklerin uyutulmalar› konusu da tart›ﬂ›lmal›d›r.
Geyik üretme istasyonlar›n›n ço¤u 2005 y›l›ndan itibaren kapat›lm›ﬂ, günümüzde ancak 4 istasyon kalm›ﬂt›r. Ayr›ca buralarda üretilen
geyik popülasyonlar›n›n yap›s›, birey ve eﬂey say›lar› hakk›nda bilimsel
verilerin azl›¤›na ek olarak yerleﬂtirme çal›ﬂmalar›nda takip edilememesi nedeniyle geyiklerin ak›betleri ve yerleﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›s› hakk›nda bilgi bulunmamaktad›r. Bugün Yeni Zelanda’da
5000’in üzerinde geyik çiftli¤i ve 1.8 milyon civar›nda da geyik bulunmaktad›r.44 Bu çiftlikler özel ﬂah›s ve kurumlara aittir. Benzer yap›lanma ile ülkemizde geyik hatta nesli tehlike alt›ndaki di¤er türlerin say›lar›n›n artt›r›lmas› çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Geyik say›s›n›n artmas› av
turizminin, ülkemiz ekonomisinin ve av etiyle birlikte mutfaklar›m›z›n
zenginleﬂmesini sa¤layacakt›r.
Üretme istasyonlar›n›n en önemli sorunu dar bir alanda çok say›da hayvan›n bulunmas›d›r. Belgrad Orman› Av Üretme ‹stasyonunda
bulunan geyiklerin zaman içinde popülasyonlar›n›n artmas› alandaki
bitki türlerini ve topra¤› olumsuz etkilemiﬂtir.45 Do¤al besinlerin alanda yetersiz kalmas› sonucu evcil hayvan yemleri ile beslenen geyikler
beslenme al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmiﬂtir. Eskiﬂehir-Çatac›k Geyik Koruma ve Üreme Sahas›nda yap›lan araﬂt›rmada genç a¤açlara boynuzlar›n› sürterek yapt›klar› soymuk zararlar› geyik popülasyon yo¤unlu¤uyla do¤ru orant›l› artm›ﬂt›r. Bu alanda geyiklerin en fazla kabuk za44
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Anonim, 2012 Deer animal pests, Department of Conservation Te Papa Atawhai, Eriﬂim 15 Kas›m 2012, http://www.doc.govt.nz/documents/about-doc/concessionsand-permits/conservation-revealed/deer-lowres.pdf.
Meriç Kumbasli - Ender Makineci - Meriç Cakir, “Long term effects of red deer
(Cervus elaphus) grazing on soil in a breeding area”, Journal of Environmental Biology,
Divakar Dalela, 2010, 31, Triveni Enterprises, India, s. 185-188.
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rar› yapt›klar› a¤açlar sar›çam ve karaçam gençlikleri oldu¤u, bu a¤açlardan yar›s›n›n kurudu¤u belirtilmiﬂtir.46 Bu nedenle zaman içinde av
üretme istasyonlar›n›n rehabilitasyonlar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
ﬁehirlerin h›zla geliﬂmesi ve büyümesi, artan yol a¤lar› ile büyük
yaﬂam alanlar› küçük parçalara ayr›lmaktad›r. Gerek geyiklerin gerekse di¤er yaban hayvanlar›n›n yaﬂam alanlar›n›n daralmas› zaman içinde popülasyondaki birey say›s›n›n azalmas›na neden olmaktad›r. Yollarda pek çok hayvan›n kaza sonucu öldü¤ü de bir gerçektir. Bu sorunlar›n giderilmesi amac›yla son y›llarda ekosistem köprüleri ve geçitleri
gündeme gelmiﬂ; ülkemizde de ilk uygulamalar› görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Mersin Orman Bölge Müdürlü¤ü Çamalan Orman iﬂletme ﬂefli¤i
sahalar›ndan geçen, Gülek Bo¤az› ile Akdeniz’i ‹ç Anadolu'ya ba¤layan otoyol üzerinde tesis edilen köprü, Bölge Müdürlü¤ü ve Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü iﬂ birli¤i ile yenilenerek “Orman Ekosistem Köprüsü” olarak düzenlenmiﬂtir.
Son olarak, ülkemizde envanter çal›ﬂmalar›n›n yetersizli¤ine ra¤men, rekreasyonel aktiviteler sonucunda rastlanan geyiklerin çoklu¤u,
geyik popülasyonunun artt›¤›n› düﬂündürmektedir. Envanter çal›ﬂmalar›na önem verilerek ülkemizde var olan geyik, karaca, domuz gibi yaban hayvan› varl›¤›n›n ortaya konulmas› gerekmektedir. Ayr›ca ülkemizde en iyi korundu¤unu iddia etti¤imiz yerlerde yap›lan s›n›rl› çal›ﬂmalara dayanarak tespit edilen geyik yo¤unlu¤u, di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok düﬂüktür. Geyik say›s›n›n taﬂ›ma kapasitesine ulaﬂmas› ülkemizin yaban hayat›na, av turizmine ve ekonomisine büyük
katk›lar sa¤layacakt›r.

46

‹dris O¤urlu, age., (1992b).
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Avrupa’da yayg›n olarak bulundu¤u fosil kay›tlar›ndan bilinen alageyi¤in, son buzul ça¤›nda neslinin tükendi¤i birçok bilim adam› taraf›ndan öne sürülmektedir.1 Anadolu’dan al›narak2 Romal›lar taraf›ndan
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Savni Huﬂ, “Antalya Dolaylar›nda Alageyik ve Bezoar Keçisi”, ‹.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 1964, Seri B, Cilt 14, Say› 1, ‹stanbul, s. 17-22; Günter Heidemann,
“Damwild, Cervus dama Linne, 1758, im Kleinasien”, Bestand Schutz, Säugetierkundliche Mitteilungen, 1976, 24, München, s. 124-132; Hans Kummerloeve, “Türkiye’nin Memeli Hayvanlar›”, ‹.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, çev. Savni Huﬂ, 1978,
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‹ngiltere, Almanya, Hollanda ve di¤er Avrupa ülkelerine yeniden yerleﬂtirme iﬂlemleri,3 15. yüzy›lda Rodos ﬂövalyeleri taraf›ndan da sürdürülmüﬂtür.4 Avrupa’da önceleri park ve çiftliklerde beslenen bu hayvanlar daha sonra k›taya yay›lm›ﬂ, buradan da dünyan›n her taraf›na götürülerek av hayvan› olarak yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu ülkelerde çiftlik ve
avlak hayvan› olarak kültüre edilen alageyikler h›zla ço¤alm›ﬂt›r. Günümüzde, Almanya’da 80.000, ‹ngiltere’de 62.000, Macaristan’da 18.000,
Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde 16.500, Romanya’da 12.500 ve
Fransa’da 11.600 olmak üzere Avrupa’da 250.000 civar›nda alageyik oldu¤u bildirilmiﬂtir.5 Dünyada say›lar› 500.000’in üzerindedir. Kuzey ve
Güney Amerika, Karayip Adalar›, Avrupa, Güney Afrika, Avustralya,
Yeni Zelanda ve Fiji olmak üzere yaklaﬂ›k 38 ülkeye götürülmüﬂtür.6
Yeniköy, Alacahöyük ve Türkiye’nin Suriye s›n›r› yak›nlar›nda
bulunan Hititler dönemine ait resim ve kal›nt›lar›7 ile yak›n geçmiﬂte
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Mammalian Species, 1988, 317, The American Society of Mammalogists, Northampton, s. 1-8; Ronald Nowak, Walker's Mammals of the World, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1999.
Norma G. Chapman - Donald I. Chapman, age.
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Van, Tuz Gölü civar›, Marmara’n›n güneyi, Bo¤azlar, Bat› Toros da¤lar›n›n eteklerinde bulunan fosillere dayan›larak alageyi¤in birçok yörede yaﬂad›¤› tespit edilmiﬂtir.8 ‹ngilizlerin 1835-37 y›llar›nda F›rat–Dicle dolaylar›nda yapt›klar› inceleme gezisinde alageyi¤in bölgede oldukça fazla miktarda bulundu¤u, güney sahil bölgeleri ile alçak da¤ bölgelerinde yaﬂad›klar› tespit edilmiﬂtir.9 1877 y›l›nda Alston ve Danford
taraf›ndan güney Anadolu yaylalar›nda çok miktarda bulundu¤u bildirilmiﬂtir.10 Marmara Bölgesinde art›k yok olmaya baﬂlayan tür 1892-94
y›llar›nda Marmara sahil bölgesindeki Karabiga’da bulunmuﬂtur.11
Alageyi¤in 20. yüzy›l baﬂlar›nda Kocaeli Yar›madas›, Enez, Kazda¤›
etekleri, Band›rma civar›ndaki da¤larda bulundu¤u Prof. Dr. Ernst
Lehman taraf›ndan bildirilmiﬂtir.12 Tür Akdeniz sahilleri, Güneybat›
Anadolu, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesinin baz› yöreleri ile Do¤u
Anadolu’nun güneyinde 20. yüzy›l baﬂ›na kadar yay›l›ﬂ göstermiﬂtir.13
Özellikle yaﬂama ortamlar› olan düzlük ormanlar›n14 tar›m arazisine
dönüﬂtürülmesi ve aﬂ›r› avlanmalarla alageyiklerin say›lar› h›zla azalm›ﬂt›r. Marmara ve Ege bölgelerinde ise 20. yüzy›l baﬂlar›nda yok olmuﬂtur. Alageyiklerin Akdeniz bölgesinde azalmalar› ve baz› yerlerde
yok olma süreci 1950’li y›llardan sonra artarak h›zlanm›ﬂt›r.15
8

9
10

11

12
13
14

15

Pierre Ducos, Archaéozoologie quantitative: Les valeurs numériques immédiates a Catal
Hüyük, Cahiers Du Quaternaire No. 12, CNRS Editions, Paris 1988.
Hans Kumerloeve, agm.
Savni Huﬂ “Türkiye’de Do¤ay› Koruma Yönünden Nesli Tükenmekte Olan Hayvansal Varl›klar”, ‹.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, 1978, Seri A, Cilt 28, Say› 1, ‹stanbul, s. 66-71.
Hans Kumerloeve “I-Anadolu Memeli Hayvanlar› Üzerinde Yap›lm›ﬂ Olan Araﬂt›rma
ve Buluﬂlar›n Tarihsel Geliﬂimi II-Anadolu Rodentia = Kemirgenleri”, ‹.Ü. Orman
Fakültesi Dergisi, çev. Savni Huﬂ, 1980, Seri B, Cilt 30, Say› 2, ‹stanbul, s. 196-223.
Savni Huﬂ, agm. (1974)
Günter Heidemann, agm.; Hans Kumerloeve, agm. (1978); Nihat Turan, age.
Theodor Haltenorth, “Beitrag zur Kenntnis des Mesopotamischen Damhirsches Cervus (Dama) mesopotamicus Brook, 1875 - und zur Stammes- und Verbreitungeschichte der Damhirsche allgemein”, Säugetierkundliche Mitteilungen, 1959, 7, München, s. 1-89; Günter Heidemann, agm.; H. Peter Uerpmann, agm.
Günter Heidemann, agm.; Norma G. Chapman - Donald I. Chapman, age.; Nihat
Turan, “Türkiye’nin Büyük Av Hayvanlar› ve Sorunlar›”, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayat› Uluslararas› Sempozyumu, 16-20 Eylül 1987, ‹stanbul, s. 61-103.
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Antalya-Düzlerçam› ilk defa 1964 y›l›nda alageyi¤in optimum yaﬂama alan› olarak tespit edilmiﬂtir.16 Antalya-Düzlerçam› ve Manavgat
yörelerinde alageyik popülasyonunun yo¤unlu¤u 1966 y›l›nda araﬂt›r›lm›ﬂt›r.17 Antalya-Düzlerçam›’ndaki 7 adet (3 erkek, 2 diﬂi, 2 yavru)
alageyi¤in yaﬂad›¤› 1.750 ha’l›k saha “Alageyik Koruma Alan›” ilan
edilmiﬂtir.18 Alageyiklerin koruma alan› d›ﬂ›na ç›kmalar› üzerine, 1967
y›l›nda alan geniﬂletilerek 11.432 ha’a ç›kar›lm›ﬂ ve ad› da “Alageyik
ve Yaban Keçisi Koruma Alan›” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. 1970 y›l›nda
14.300 ha’a geniﬂletilen alanda, yo¤un koruma önlemleri sonucunda
her iki türün popülasyonu kayda de¤er art›ﬂlar göstermiﬂ ve bunun üzerine alan, 1987 y›l›nda 34.000 ha’a ç›kart›larak, Yaban Hayat› Koruma
Alan› statüsüne kavuﬂturulmuﬂtur.19 Son olarak alageyi¤in yay›l›ﬂ gösterdi¤i bu alan›n 2005 y›l›nda 28.973 ha’l›k k›sm› Düzlerçam› Yaban
Hayat› Geliﬂtirme Alan› olarak ayr›lm›ﬂt›r. Bu alan içinde Eﬂenadas›
Alageyik Üretme ‹stasyonu yer almaktad›r. Türkiye için alageyik türünün gen merkezi say›lan bu istasyon son derece önemlidir. Bu çal›ﬂmadaki amaç 1966 y›l›nda baﬂlat›lan koruma ve popülasyon tespit çal›ﬂmalar›n›n geçmiﬂten günümüze nas›l geliﬂti¤ini incelemektir.
Alageyik Hakk›nda Genel Bilgiler
Geviﬂ getirenler (Ruminantia) alt tak›m› aras›nda yer alan geyikler, Cervidae familyas› alt›nda incelenmektedirler. Cervinae alt familyas›nda bulunan alageyikler, Dama cinsinin Dama dama türü olarak s›n›fland›rmada yer almaktad›r.20 Alageyiklerin erkekleri yaba ﬂeklindeki boynuzlar› ile tan›nmaktad›r. Diﬂilerde boynuz yoktur. Mevsime gö16
17

18
19

20

Savni Huﬂ, agm. (1964)
Nihat Turan, Antalya Orman Baﬂmüdürlü¤ü Düzlerçam› Örnek Orman ‹ﬂletmesi Alageyik Koruma Sahas› ile Alageyik Üretme Yerine Dair Rapor, Antalya, 1966.
Nihat Turan, age. (1966)
Halil Sar›baﬂak - M. Süleyman Kaçar - Mehmet A. Baﬂaran - Yusuf Cengiz - Afﬂin
Köker - Ayd›n Sert, Alageyik (Dama dama L. 1758) Üretim ve Yerleﬂtirme Teknikleri,
Teknik Bülten No: 23, Bat› Akdeniz Ormanc›l›k Araﬂt›rma Müdürlü¤ü, Antalya,
2005.
Norma G. Chapman - Donald I. Chapman, age.
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re renkleri kahverengi ve gri, koyu kahverengi olarak de¤iﬂmektedir.
Boynuzlar›n› Mart-Nisan aylar›nda atarlar. Birçok geyik türünden daha küçüktür. Erkek bireyler 70-125 kg a¤›rl›¤a, 139-175 cm vücut
uzunlu¤u ve 81-97 cm omuz yüksekli¤e, diﬂiler (ﬁekil 1) ise 40-80 kg
a¤›rl›¤a, 119-159 vücut uzunlu¤u ve 72-84 omuz yüksekli¤e sahiptir.
Alageyikler genellikle gece yay›l›rsa da akﬂam karanl›¤› ve sabah›n erken saatlerinde daha hareketlidir; küçük sürüler halinde dolaﬂ›r,
s›çrayarak koﬂmay› tercih eder. Bahar ve yaz aylar›nda diﬂiler, yavrular
ve genç erkekler bir aradad›r. Erkekler 2 veya 4’lü gruplar halinde, yaﬂl› bo¤alar ise tek dolaﬂ›r. Çiftleﬂme mevsimi Ekim ay›d›r. Erkekler yalak denen bir çukur kazar, kesik kesik bö¤ürerek diﬂileri yan›na ça¤›r›r.
Haziran ay›nda tek yavru do¤ururlar. Nadiren ikiz do¤urduklar› olur.
Çeﬂitli otlar›, maki formasyonunda yer alan birçok bitkinin yaprak ve
taze sürgünlerini, olgunlaﬂm›ﬂ çeﬂitli meyvelerini yiyerek beslenirler.
Alageyikler 12-18 y›l yaﬂar.21

ﬁekil 1: Düzlerçam›-Eﬂen Üretme ‹stasyonu’ndaki Diﬂi Alageyikler
(Foto: Do¤a Koruma Milli Parklar Müdürlü¤ü).
21

Anonim 2012a = Alageyik (Dama dama), Eriﬂim 30 Temmuz 2012, http://bolge6.ormansu.gov.tr/6bolge/AnaSayfa/esenadasi_alageyik_uretme_istasyonu.aspx?sflang=tr.
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Alageyiklerin Popülasyon Seyri ve Alageyikleri Koruma
Çal›ﬂmalar›
1966 y›l›nda Alageyik Koruma Alan› olarak ayr›lan 1.750 ha saha içerisinde 84, 99 ve 100 nolu bölmeleri kapsayan 34 ha alana üretme istasyonu planlanm›ﬂ, ancak 1974 y›l›nda 25 ha’l›k alanda faaliyete geçmiﬂtir. ‹stasyon kurulurken biri Alageyik, biri Yaban Keçisi ve biri ise bina ve lojmanlarla tan›t›m sahas› niteli¤indeyken daha sonra saha 10 ha daha geniﬂletilmiﬂtir. ‹leriki y›llarda Düzlerçam› üretme istasyonunda üretilen alageyiklerden Bal›kesir ilinde Ayval›k-Adalar,
Mu¤la ilinde Gökova ve Adaköy ile Adana ilindeki Pos-Çatalan bölgelerine yerleﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r.22 Üretme istasyonunda uzun y›llar
yo¤un kullan›m sonucunda do¤al besin maddesinin kalmay›ﬂ›, hayvan
say›s›n›n artmas› ve alan darl›¤› gibi nedenlerle 2002 y›l›nda Alageyiklerin taﬂ›nmas›na karar verilmiﬂtir. Do¤al yaﬂam ortam› içerisinde 521
ha büyüklü¤ündeki alan üzerine yeni üretme istasyonu kurulmuﬂ olup
ilk etapta 430 ha’l›k alan kafes telle çevrilmiﬂtir.23 Alan içerisinde iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›ld›ktan sonra 2003 y›l›nda 64 Alageyik hiç kay›p verilmeden yeni üretme istasyonuna taﬂ›nm›ﬂt›r.
Eﬂenadas› Üretme ‹stasyonu ve etraf›ndaki do¤al yaﬂam alan›
36°55’24” – 37°03’12” kuzey enlemleri ile 30°03’12” – 30°28'32” do¤u boylamlar› aras›nda kalmaktad›r. Bu alan Düzlerçam› Yaban Hayat› Geliﬂtirme sahas› içinde yaklaﬂ›k 7.500 ha’l›k k›sm› ormanl›k ve 600
ha’l›k k›sm› ormaniçi aç›kl›k ile tar›m alanlar›ndan oluﬂmaktad›r (ﬁekil 2). Do¤al yaﬂam alan› içerisinde orman alan›, s›k k›z›lçam gençlikleri, kapal›l›¤›n gevﬂek oldu¤u yerlerde ise alt tabakada yo¤un maki
elemanlar›, üst tabakada k›z›lçam, yer yer orman içi aç›kl›klarla özel
ﬂah›slara ait tarlalar yer almaktad›r. Maki elemanlar› olarak alanda
funda, sandal, menengiç, sak›z, akça kesme, kermes meﬂesi, zeytin, karaçal›, tespih, defne, laden ve keçi boyunuzu vb. a¤açlar bulunmakta22

23

Nihat Turan, age., (1984); Ali H. Üstay, Hunting in Turkey, BBA/Aksoy Matbaac›l›k A.ﬁ., ‹stanbul 1990; Marco Masseti, “The fallow deer, Dama dama L., 1758, in
the Aegean region”, Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region, 1999, 1, Athens, s. 17-30.
Halil Sar›baﬂak ve di¤., age. (2005)
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d›r. Alan içerisinde yap›lan floristik çal›ﬂmalar sonucunda 75 familyaya ait otsu ve odunsu toplam 426 bitki türü tespit edilmiﬂtir. Do¤al yaﬂam alan›nda yaz aylar› s›cak ve kurak, k›ﬂ aylar› ise ›l›k ve ya¤›ﬂl› geçen tipik Akdeniz iklimi hâkimdir. Yeni tesis edilen üretme istasyonu
etraf›nda do¤al ortamda yo¤un olarak kulland›klar› alan›n 113,5 ha’l›k
k›sm›nda tarla ve aç›k alanlar, alabal›k üretme çiftli¤i, çevresi çitle
çevrili tarla ve meyve bahçeleri, zeytinlik ve portakal bahçeleri bulunmaktad›r.

ﬁekil 2: Düzlerçam› Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas› ile Dilek Yar›madas›

Düzlerçam› Yaban Hayat› Geliﬂtirme (DYHG) sahas›nda 1966 y›l›ndan 2012 y›l›na kadar olan 45 y›ll›k bir süreçte alageyik popülasyonunun geliﬂim seyri çeﬂitli kaynaklardan al›narak Tablo 1’de verilmiﬂtir. Düzlerçam› Yaban Hayat› Geliﬂtirme sahas› içerisinde, do¤al alageyik popülasyonunun yaﬂad›¤› 8100 hektarl›k alanda yap›lan envanter
çal›ﬂmalar› sonucunda 30 bireyin bulundu¤u tespit edilmiﬂtir.
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Tablo 1: Alageyiklerin popülasyon seyri
Y›l

Koruma
Alan› Ad›

1966 Alageyik Koruma
Alan›
1967 Alageyik-Yaban
Keçisi Koruma
Alan›
1969
”
1970
”
1975
”
1975
”
1983
”
1987
Yaban Hayat›
Koruma Alan›
1990
”
1993
”
1994
”
1996
”
2000
”
2000
”
2001
”
2002
”
2003
”
2004
”
2005

Büyüklü¤ü
(ha)

Kaynaklar

1750

7 Turan 1966

11432

9 Turan 1967/70/75

”
14300
”
”
”
34000
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Yaban Hayat›
Geliﬂtirme Sahas›
2006
”

28973

2007
2008
2009
2010
2011

”
”
”
”
28973

”
”
”
”
Yaban Hayat›
Geliﬂtirme Sahas›
Dilek Yar›madas›
Milli Park›
2012
Yaban Hayat›
Geliﬂtirme Sahas›
Dilek Yar›madas›
Milli Park›

Alageyik Miktar›
(birey say›s›)*

”

19
19
65-70
60-80
>500
400
300-400
250
>537(37 + >500)
200
60-80
100 (40 + 60)
79 (51+28)
85 (57+28)
92 (64+28)
105 (78+27)
150
77 (53+24)
102-103 (52-53+50)
55-61 (25-31+30)
90 (60+30)
95 (65+30)
97 (67+30)
126(96+30)
125(95+30)
109(79+30)

Turan 1967/70/75
Turan 1967/70/75
Turan 1967/70/75
Heidemann 1976
Turan 1984
Anonim 1990
Anonim 1990
Anonim 1990
Masseti 2007
Kaçar 2002
Kaçar 2002,
Masseti 2007
Sar›baﬂak ve di¤. 2005
Sar›baﬂak ve di¤. 2005
Sar›baﬂak ve di¤. 2005
Sar›baﬂak ve di¤. 2005
Masseti 2007
Arslangündo¤du ve di¤. 2010
Masseti 2007
Masset› 2007
Arslangündo¤du ve di¤. 2010
Arslangündo¤du ve di¤. 2010
Arslangündo¤du ve di¤. 2010
Arslangündo¤du ve di¤. 2010
Heidemann 2010
Anonim 2012a

10985

17 Anonim 2012b

28973

117(87+30) Anonim 2012a

10985

22 Anonim 2012e

* (40 + 60) = Örne¤in 40 birey üretme istasyonunda, 60 birey üretme istasyonu etraf›ndaki do¤al yaﬂam ortam›nda bulunmaktad›r.
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Antalya Düzlerçam›’nda korunan 7 adet alageyi¤in 1983 y›l›ndan
sonra 500’ü aﬂt›¤› bildirilmiﬂtir.24 Türkiye’de 1986 y›l›nda 1300 civar›nda alageyi¤in yaﬂad›¤› söylenmiﬂtir25 ve Balkan Ülkelerinde Yaban
Hayat› Uluslararas› sempozyumunda alageyik say›lar› ile ilgili olarak,
Türkiye’deki tüm koruma sahalar› ve üretme istasyonlar›nda 1987 y›l›nda 700 civar›nda,26 ayn› y›llarda Antalya Düzlerçam›’nda 600’e
ulaﬂt›¤›,27 1980’li y›llarda Antalya Düzlerçam›’nda 400’lere ç›kt›¤›,28
1987 y›l›nda Antalya Düzlerçam›’nda 500’ü aﬂt›¤›29 belirtilmiﬂtir. Birçok kayna¤a göre 1983 y›l›ndan sonra alageyik say›s›n›n pik yapt›¤› ve
500’lü say›lara ulaﬂt›¤› görülmektedir.
Tablo 1 incelendi¤inde 1966 ile 2000 y›llar› aras›ndaki ço¤u y›llarda alageyik ile ilgili veri ve envanter sonucu bulunmamaktad›r. Antalya Düzlerçam›’nda 28.973 ha’l›k Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas›n›n
yaklaﬂ›k 8.100 ha’› aktif yaﬂama alan› ve 10.358 ha’› ise alageyiklerin
yaﬂayabilece¤i uygun yaﬂam alan› olarak tespit edilmiﬂtir. Alageyi¤in
bugün kulland›¤› ve gelecekte kullanabilece¤i yaklaﬂ›k 18.458 ha’l›k
alan›n ortalama taﬂ›ma kapasitesi (4 adet /100 ha) düﬂünüldü¤ünde, bu
alan›n 738 bireyin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yaﬂamlar›n› sürdürebilecekleri ortaya ç›kmaktad›r. Antalya Düzlerçam›’nda alageyik popülasyonu 1984
y›l›na kadar h›zl› bir art›ﬂ göstermiﬂ olup 1987 y›l›ndan itibaren ayn› ﬂekilde h›zl› bir düﬂüﬂe geçmiﬂtir. Azalma 2000 y›l›na kadar devam etmiﬂ
bu tarihten sonra ise tekrar art›ﬂa geçmiﬂtir. 1996 y›l›ndaki say›mlarda
200 civar›nda olan alageyiklerin say›lar› 2000 y›l›na gelindi¤inde 60’a
24
25

26
27

28

29

Nihat Turan, age. (1984)
M. Sabit Tarhan, “Av Koruma ve Bak›m Çal›ﬂmalar›”, Milli Parklar ve Yaban Hayat› Semineri, 28 Nisan-2 May›s 1986, Mu¤la, s. 270-344.
Nihat Turan, age., (1987)
Tarhan, M. Sabit, “Av Hayvanlar›n›n Korunmas›, Üretimi ve Avc›l›¤›n Düzenlenmesi Çal›ﬂmalar›”, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayat› Uluslararas› Simpozyumu, 16-20 Eylül 1987, ‹stanbul, s. 105-130.
‹smail Zengingönül, “Av Turizmi”, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban Hayat› Uluslararas› Simpozyumu, 16-20 Eylül 1987, ‹stanbul, s. 131-140.
Fatma Erkan, “Türkiye’de Nesli Tükenmekte Olan Av ve Yaban Hayvanlar›n›n Korunmas›nda Milli Parklar›n Rolü ve Önemi”, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban
Hayat› Uluslararas› Simpozyumu, 16-20 Eylül 1987, ‹stanbul, s. 141-152.
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düﬂmüﬂtür. Yaban Hayat› Koruma sahas›n›n yak›n çevresindeki h›zl› yap›laﬂma ve yerleﬂimler ile 1997 y›l›nda meydan gelen ve 2.100 ha orman alan›n yanmas›yla sonuçlanan orman yang›n› alageyik habitat›n›
oldukça daraltm›ﬂ; buna ba¤l› olarak alageyiklerin beslenme, bar›nma
kaynaklar›n› da olumsuz etkilemiﬂtir.30 2005 y›l›nda üretme istasyonunda nedeni aç›klanamayan bir ﬂekilde 25 birey ölmüﬂ, bundan dolay› popülasyonda bir dalgalanma meydana gelmiﬂtir. 2005 y›l›ndan sonra alageyiklerin say›lar› tekrar art›ﬂa geçmiﬂtir. Do¤al ortamdaki popülasyon
ise 2001-2012 y›llar› aras›nda art›ﬂ gösterememiﬂtir.
Dilek Yar›madas› Milli Park›’na Alageyik Yerleﬂtirme
Çal›ﬂmalar›
“Dünyadaki Tek Otokton Alageyik (Dama dama) Popülasyonun
Yeni Uygun Alanlara Aﬂ›lanmas›n›n Yay›l›ﬂ Modellemesi, Alan De¤erlendirmesi ve Popülasyon Yaﬂayabilirlik Analizi Yöntemleriyle Tasar›m› ve ‹lk Aﬂ›laman›n Telemetri ile ‹zlenmesi” adl› olan proje TÜB‹TAK taraf›ndan destekmiﬂ ve 1 Haziran 2011 tarihinde baﬂlam›ﬂt›r. Do¤a Koruma Milli Parklar Av ve Yaban Hayat› Dairesi ile ODTÜ Biyoçeﬂitlilik ve Koruma Laboratuar›’n›n (BKL) ortak çabalar› sonucu bu
proje oluﬂmuﬂtur.31 Projenin amac› ülkemizde sadece Antalya-Düzlerçam›’nda kalm›ﬂ az say›da alageyi¤in bir k›sm›n›, yeni popülasyon çekirdekleri oluﬂturacaklar› daha güvenli ve uygun alanlara taﬂ›makt›r. Bu
alageyikler türünün dünyada tek yerli (baﬂka yerden getirilmemiﬂ) örnekleri olarak bilinmektedir. Proje 30 ay sürecek olup, benzeri yerleﬂtirmeler için uygulanabilir bir ﬂablon oluﬂturmay› da hedeflemektedir.32

30

31

32

M. Süleyman Kaçar, “Antalya Düzlerçam›’nda Alageyik Popülasyonu ve Yok Olma
Sürecinin Baﬂlang›c›”, Bat› Akdeniz Ormanc›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Dergisi, 2002,
Orman Bakanl›¤› Yay›n No:171, Say› 4, Antalya, s. 1-14.
Anonim 2012b = Alageyik Projesi (2011-2013), TUB‹TAK TOVAG 110O563 no.lu
proje hakk›nda bilgi ve haberler, Projeye baﬂlarken, Eriﬂim 08 A¤ustos 2012, http://alageyikler. blogspot.com/.
Anonim 2012c = Alageyiklerin ilk partisi yerleﬂtirilecekleri alana sal›nd›, ODTÜ BKL
Güncesi, Eriﬂim 19 Eylül 2012, http://odtubkl.wordpress.com/2011/05/01/alageyiklerin-ilk-partisi-yerlestirilecekleri-alana-salindi/.
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Alageyiklerin (Dama dama) uygun yeni alanlara taﬂ›nmas› projesi kapsam›nda Türkiye’de ilk defa denenen drop net (tepeden inme
a¤) sisteminin yan› s›ra daha önce yaban koyunlar›nda kullan›lan boma tipi kapanlarla yakalanan 6 erkek alageyik, sal›nacaklar› Dilek Yar›madas› Milli Park›’na üç parti halinde taﬂ›nm›ﬂt›r. Her biri GPSGSM verici tasma taﬂ›yan geyikler bir ay süreyle al›ﬂt›rma bölmesinde
tutulmuﬂlard›r. Boynuzlar›n›n düﬂtü¤ü Nisan ay›nda taﬂ›nan ilk partideki erkek geyiklerden (ﬁekil 3) sonra, A¤ustos ay›nda sekiz anaç diﬂi
ve üç genç erkek yakalanarak alana getirilmiﬂtir.33

ﬁekil 3: Dilek Yar›madas› Milli Park›’nda fotokapanla çekilmiﬂ alageyik
(Foto: Do¤a Koruma Milli Parklar Müdürlü¤ü).

2011 y›l›n›n Nisan ve A¤ustos aylar›nda yap›lan baﬂar›l› yakalama ve taﬂ›ma sonras›nda alageyiklerin Dilek Yar›madas› Milli Park›’na
uyum çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›l› oldu¤u görülmüﬂtür. Baﬂ›boﬂ köpeklerin
sald›r›s› sonucunda bir erkek, bir diﬂi ergin bireyin kayb› d›ﬂ›nda olum33

Anonim 2012c = Alageyiklerin ilk partisi yerleﬂtirilecekleri alana sal›nd›, ODTÜ BKL
Güncesi, Eriﬂim 19 Eylül 2012, http://odtubkl.wordpress.com/2011/05/01/alageyiklerin-ilk-partisi-yerlestirilecekleri-alana-salindi/.
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suz bir geliﬂme olmam›ﬂt›r. Erkek ve diﬂi bireylerin 2011 Ekim ay›nda
üreme dönemi boyunca ayn› alanlarda dolaﬂt›klar› vericiler taraf›ndan
tespit edilmiﬂtir. Diﬂilerin ço¤unun gebe kald›¤› fotokapan foto¤raflar›ndan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. 2012 y›l›n›n ilk yar›s›nda 15 bireyin habitata
uyum sa¤lad›¤› görülmüﬂtür.34 Buradaki popülasyonu desteklemek
amac›yla 2012 y›l›nda dört diﬂi alageyik daha Dilek Yar›m Adas›’na
yerleﬂtirilmiﬂtir. Antalya’dan son getirilen dört alageyik ve tespit edilen iki yavru ile birlikte bölgedeki alageyik say›s› 22’ye yükselmiﬂtir.35
Tart›ﬂma ve Sonuç
Do¤al alageyik popülasyonunun yaﬂad›¤› 8.100 hektarl›k alanda
yap›lan envanter çal›ﬂmalar› sonucu Düzlerçam› Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas›’nda 30 bireyin bulundu¤u tespit edilmiﬂtir. Düzlerçam›
Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas›’nda Eﬂen Üretme ‹stasyonu’nda 2012
y›l› itibariyle 87 birey ve do¤al ortamda minimum 30 birey dahil edildi¤inde 117 adet bireyin yaﬂad›¤› saptanm›ﬂt›r. Dilek Yar›madas› Milli
Park›na yerleﬂtirilen bireylerin say›s› 22’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Alageyikler için düﬂünülen üretme istasyonunun büyüklü¤ünün
en az 400-500 hektar olmas› gerekti¤i y›llar önce bildirilmiﬂtir.36
1966’da planlanan ancak 1974 y›l›nda ayr›lan alageyik (25 ha) ve Yaban Keçisi (9 ha) üretme istasyonu yaklaﬂ›k 34 ha’l›k bir alanla s›n›rl›
kalm›ﬂ, bu üretme istasyonu 37 y›l sonra 2003 y›l›nda 430 ha’l›k üretme istasyonuna nakledilebilmiﬂtir.
Birçok kayna¤a göre 1983 y›l›ndan sonra alageyik say›s›n›n pik
yapt›¤› ve say›lar›n›n 500’ü aﬂt›¤› görülmektedir. O y›llara ait envanterler konusunda net bir bilgi olmad›¤› da bir gerçektir. Antalya Düzlerçam›’nda alageyik popülasyonu 1984 y›l›na kadar h›zl› bir art›ﬂ gös34

35

36

Anonim 2012d = Alageyik Projesi (2011-2013), TUB‹TAK TOVAG 110O563 no.lu
proje hakk›nda bilgi ve haberler, Güncel durum (May›s 2012), Eriﬂim 10 Ekim 2012,
http://alageyikler. blogspot.com/.
Anonim 2012e = Yaban hayvanlar› üretiliyor, Eriﬂim 31 Ekim 2012, http://www.ormansu.gov.tr/ osb/haberduyuru/ guncelhaber/2012-10-26/.
Savni Huﬂ, agm. (1964)
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termiﬂ olup 1987 y›l›ndan itibaren ayn› ﬂekilde h›zl› bir düﬂüﬂe geçmiﬂtir. Bu art›ﬂ ve düﬂüﬂün, Arslangündo¤du ve di¤erlerinin37 çal›ﬂmalar›nda ortaya koydu¤u analiz sonucunda, (popülasyondaki geliﬂim seyrinin ve h›zl› düﬂüﬂün) ortam›n taﬂ›ma kapasitesinden kaynaklanmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Popülasyondaki azalma 2000 y›l›na kadar devam
etmiﬂ, bu tarihten sonra ise tekrar yavaﬂ bir ﬂekilde dalgalanmalar yaparak art›ﬂa geçmiﬂtir. Düzlerçam›’nda alageyiklerin bulundu¤u alan›n
yak›n çevresindeki h›zl› yap›laﬂma ve yerleﬂimler ile 1997 y›l›ndaki orman yang›n›, alageyiklerin yaﬂam alan›n› daha da daraltarak beslenme
ve bar›nma kaynaklar›n› olumsuz etkilemiﬂtir.38
Alageyik do¤al yaﬂama ortam› çevresinde Kuzeyde Ç›¤l›k Belediyesi, do¤uda Düzlerçam› Belediyesi, güneyde Doyran ve Aﬂa¤› Karaman köyleri ile Antalya ilinin sanayi alan› ve mahalleleri yer almaktad›r. Alan içinde ad› geçen yerleﬂimlere ait tapulu arazilerin yan› s›ra
ormanl›k araziye çeﬂitli nedenlerle giren insanlar yaban hayat› üzerinde bask› oluﬂturmaktad›r. Bu bask›; orman yang›nlar›, kaçak avlanma,
evcil hayvanlar›n otlat›lmas›, ar›c›l›k gibi de¤iﬂik ﬂekillerde kendini
göstermektedir.39 Do¤al ortamdaki popülasyon bu bask›lardan dolay›
2001-2012 y›llar› aras›nda art›ﬂ gösterememiﬂtir.
Koruma alan› olan Antalya-Düzlerçam› bölgesi köylüler taraf›ndan keçi sürülerinin otlat›lmas› amac›yla da kullan›lmaktad›r. Bu hayvanlar›n alageyiklerin besinlerine ortak olunmas› d›ﬂ›nda evcil hayvan
sürülerinden bulaﬂabilecek bir hastal›¤›n tüm alageyikleri (bir bölgede
olduklar›ndan) yok etme riski de bulunmaktad›r.
Dilek Yar›madas› Milli Park›na yap›lan yerleﬂtirmeler alageyiklerin korunmas› aç›s›ndan çok önemli çal›ﬂmalard›r. Alageyiklerin say›37

38
39

Zeynel Arslangündo¤du - Max Kasparek - Halil Sar›baﬂak - M. Süleyman Kaçar Osman Yöntem - M. Tu¤rul ﬁahin, “Development of the population of the European Fallow Deer, Dama dama dama (Linnaeus, 1758), in Turkey”, Zoology in the Middle East, 2010, 49, Heidelberg, s. 3-12.
M. Süleyman Kaçar, agm. (2002)
H. Sar›baﬂak - M. Süleyman Kaçar - Mehmet A.Baﬂaran - Yusuf Cengiz - Afﬂin Köker - Ayd›n Sert, “Nesli Tükenme Tehlikesi Alt›ndaki Türlerimizden Biri Olan
Alageyik (Dama dama L. 1758) ve Sorunlar›”, Türkiye’de Ormanc›l›k E¤itiminin 150.
Y›l› Uluslararas› Sempozyumu, 17-19 Kas›m 2007, Harbiye-‹stanbul, s. 922-930.
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lar› artt›kça bu yerleﬂtirmeler daha farkl› ve uygun alanlarda devam etmelidir. Hatta Marmara Bölgesi’nin Anadolu yakas›nda uygun yerler,
Bat› Karadeniz gibi bölgeler de yerleﬂtirme alan› olarak düﬂünülmelidir. Ayr›ca, bu türün Anadolu d›ﬂ›nda Avrupa’daki en yak›n akrabalar›ndan baz›lar›n›n Trakya’ya yerleﬂtirilip yerleﬂtirilemeyece¤i konusu
da tart›ﬂ›lmal›d›r.
Masseti ve di¤erleri40 Mu¤la-Gökova’da alageyi¤in var oldu¤una
dair bilgiler vermiﬂtir. Adana Çatalan’a 1986 y›l›nda yerleﬂtirilen alageyikler (2 adet) 1991 y›l›nda yeterli bak›m görmedi¤inden ölmüﬂtür.41
Türkiye’de sadece Düzlerçam› ve yerleﬂtirmelerle Dilek Yar›madas›’nda do¤al alageyik türü yaﬂamaktad›r; Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerinin ço¤unda ve bir özel parkta bulunan alageyiklerin tamam›
yurt d›ﬂ›ndan getirilmiﬂtir.
Ülkemizin sahip oldu¤u do¤al alageyik popülasyonu Düzlerçam›
Yaban Hayat› Geliﬂtirme sahas›nda yaﬂamaktad›r. Bu alanda alageyik
popülasyonunu tehdit eden faktörlerin baﬂ›nda kaçak avlanma, y›rt›c›lar ve yabanileﬂmiﬂ köpekler, usulsüz otlatma, su kaynaklar›n›n
plans›z kullan›m› ile özel ﬂah›s ve arazi sahiplerinin sahaya giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n›n kontrol edilememesi gelmektedir. Yöre halk› ile arazi sahiplerinin bilinçlendirilmesi, verim düzeyi düﬂük olan arazilerin otlak olarak kullan›m›n›n sa¤lanmas› ve koruman›n art›r›lmas›yla alageyik popülasyonunda art›ﬂ› sa¤lanabilir. Ayr›ca dikim çal›ﬂmalar› sonucunda kapal›l›¤›n oluﬂtu¤u ormanl›k alanlarda yap›lacak silvikültürel çal›ﬂmalarla alageyik için optimal yaﬂama ortam›n›n oluﬂturulmas›na çal›ﬂ›lmal›d›r. Öncelikli çözüm, özel arazilerin kanunlar›n
izin verdi¤i ölçüde kamulaﬂt›r›lmas›nda görülmektedir. Bu durum, türün neslinin devam› ve alandaki di¤er yaban hayat› unsurlar›n›n da
40

41

Marco Masseti - Alberto Cavallaro - Elena Pecchioli - Cristiano Vernesi, “Artificial Occurrence of the Fallow Deer, Dama dama dama (L., 1758), on the Island of
Rhodes (Greece): Insight from mtDNA Analysis”, Human Evolution, 2006, 21,
Dordrecht, s. 167–175.
Selçuk ‹naç, Antalya-Düzlerçam›, Adana-Pozant› ve Kayseri-Yahyal› Ormanlar›nda
Do¤al Olarak Yaﬂayan Yaban Keçisini Koruma ve Üretme Olanaklar› Üzerine Araﬂt›rmalar, ‹.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul 1994.
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korunmas› bak›m›ndan zorunluluk arz etmektedir. Dilek Yar›madas›
Milli Park›’na yerleﬂtirilen alageyiklerden ikisi baﬂ›boﬂ köpekler taraf›ndan sald›r›ya u¤ramas› sonucu kaybedilmiﬂtir. Yeniden yerleﬂtirme
çal›ﬂmalar› henüz yeni oldu¤undan alandaki sorunlar hakk›nda bilgi
mevcut de¤ildir.
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Cauvin, Jacques, Sanlaville Paul (ed.), Centre National de la Recherche Scientifique, 1981, Paris, s. 99-106.
Üstay, Ali H., Hunting in Turkey, BBA/Aksoy Matbaac›l›k A.ﬁ., ‹stanbul
1990.
Zengingönül, ‹smail, “Av Turizmi”, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde Yaban
Hayat› Uluslararas› Simpozyumu, 16-20 Eylül 1987, ‹stanbul, s. 131140.
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kasya'n›n do¤usunda her iki türün yay›l›ﬂ alanlar›n›n kesiﬂti¤i yerler
bulunur. Cinsin toplam yay›l›ﬂ alan› yaklaﬂ›k 13 milyon km2'dir.1
Karaca (Capreolus Capreolus) buluntular› 600.000 y›l öncesine
(Holosene) kadar uzanmaktad›r. Ayr›ca karacalar buzul ve buzullar
aras› dönemden günümüze kadar 3000 fosil kayd›yla geç Kuaterner dönemde en s›k rastlanan memelilerdendir.2 Ülkemizde ve Avrupa'daki
Cervidae familyas› içindeki en küçük ve en fazla say›da rastlanan tür
olan karacalar›n,3 tüm dünya üzerindeki yay›l›ﬂ› yaklaﬂ›k olarak 7.2
milyon km2'dir (ﬁekil 1). Türkiye’de genel olarak Trakya’da Ist›ranca
Ormanlar›’ndan ‹stanbul - Belgrad Orman›’na kadar olan alanda, Tekirda¤, Gelibolu Yar›madas›, Çanakkale çevresi, Kazda¤lar›, Kocaeli,
Adapazar›, Bilecik, Bursa ve Bal›kesir Ormanlar›nda, Karadeniz Bölgesinde tüm sahil ﬂeridindeki ormanlarda, Gümüﬂhane, Kars, Ardahan,
Göle, Sar›kam›ﬂ, Erzurum’un Oltu ilçesi, Tokat, Amasya ve Çorum illeri ormanlar›nda, ‹zmir’in Bergama, Bay›nd›r, Kemalpaﬂa ve Ödemiﬂ
ormanlar›nda, Manisa’n›n Soma, Gördes, Demirci çevresindeki ormanlarda, Antalya’n›n Manavgat ve Alanya ilçeleri, Osmaniye ve
Antakya çevresinde yay›lm›ﬂt›r.4
Karacalar›n görünüﬂleri oldukça estetik, narin ve güzeldir. Boylar› 100-126 cm, kuyruk uzunlu¤u 2-3 cm, a¤›rl›klar› da 18-32 kg civar›ndad›r. Karacalar›n ön ayaklar› arka ayaklar›na göre daha k›sa olup
yeleleri bulunmaz (ﬁekil 2). K›ﬂ renklenmesi aç›k griden koyu kahverengiye de¤iﬂir ve arkas›nda beyaz kalça yamas› vard›r. Yaz›n post ren1

2

3

4

Aleksei A. Danilkin, Behavioural Ecology of Siberian and European Roe Deer, Chapman and Hall, London 1996.
Robert S. Sommer - Julia M. Fahlke - Ulrich Schmölke - Norbert Benecke - Frank
E. Zachos, “Quternary History of The European Roe Deer Capreolus Capreolus”,
Mammal Review, 2009, 39 (1), Bristol, s. 1-16.
Robin Gill, Monitoring the status of European and North American cervids, The Golbal Enfironment Monitoring System, GEMS Infromation Series, Nairobi 1990.
Savni Huﬂ, Av Hayvanlar› ve Avc›l›k, ‹stanbul Üniversitesi Yay›n No: 1971, Orman
Fakültesi Yay›n No: 202, ‹stanbul 1974; Hasan Çanakç›o¤lu, - Torul Mol, Yaban
Hayvanlar› Bilgisi, ‹stanbul Üniversitesi No: 3948, Orman Fakültesi Yay›n No: 440,
‹stanbul 1996; ﬁa¤dan Baﬂkaya, “Türkiye'nin Av ve Yaban Hayat› Kapasitesi”, Av
Tutkusu Dergisi, 1998, Say› 9, ‹zmir, s. 12-13.
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gi k›rm›z›ms› veya k›rm›z› kahverengi olur ve beyaz renkli kalça yamas› az belirgindir veya yoktur. Karacalar birincisi baharda ve ikincisi de
sonbaharda olmak üzere y›lda iki kez k›llar›n› dökerek post renklerini
de¤iﬂtirir. Yavrular beyaz lekelidir. Almanya'da koyu kahverengi ve siyah renkli karacalara da rastlanmaktad›r. Erkekler diﬂilerden biraz daha iridir. Ayr›ca karacalar 3 çatall› ve yumrulu boynuzlara sahiptir.
Boynuzlar sonbaharda veya k›ﬂ›n baﬂ›nda dökülür ve hemen sonra yenisi büyümeye baﬂlar. Boynuzlar›n›n diplerinde belirgin pürüzler (gül
dibi) bulunur.5

ﬁekil 1. Karacan›n (Capreolus capreolus) yay›l›ﬂ› (www.IUCN.org)

a) Fakülte Koleksiyonu (Bolu 2010)

b) Bolu - Yedigöller diﬂi karaca

ﬁekil 2. Karaca a) Diﬂi ve b) Erkek
5

Aleksei A. Danilkin, Behavioural Ecology of Siberian and European Roe Deer, Chapman and Hall, London 1996.
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Karacalar ortalama 7-10 y›l yaﬂar, maksimum ömürleri ise 18 y›ld›r. Çiftleﬂme mevsimleri Haziran - A¤ustos aylar›na rastlar. Ancak
bu dönem bazen Ekim ay›na kadar sarkabilmektedir.7 Bu dönemde erkekler teritori (hakimiyet) alanlar›n› korur ve erkekler aras›nda bu
alanlar için k›yas›ya mücadeleler yaﬂan›r. Karacalarda gebelik 264-318
gün sürmektedir. Nisan-Haziran aylar›nda 1-1,7 kg a¤›rl›¤›nda genellikle 2 olmak üzere, bazen 3 veya 4, bazen de 1 yavru do¤ururlar8 (ﬁekil 3). Karacalar› di¤er geyik türlerinden ay›ran en önemli özellik döllenme gerçekleﬂtikten sonra embriyonun implantasyonunu (ana rahmine gömülmesi) geciktirebilmeleridir. Böylelikle karacalar çiftleﬂme
ve do¤um zamanlar›n› besinin en bol oldu¤u bahar ve yaz mevsimine
denk getirerek üreme baﬂar›lar›n› artt›rmaktad›r.9 Karacalar›n diﬂileri
14 ayl›kken üreme yetene¤i kazan›r. Erkeklerde 7 ayl›kken sperm üretimi baﬂlamas›na ra¤men, 3 yaﬂ›na kadar üremedikleri kaydedilmiﬂtir.10
6

ﬁekil 3. Bolu - Yedigöller karaca yavrusu (Foto: Mustafa Sezkin)
6

7

8
9
10

David W. Macdonald - Priscilla Barrett, Collins Field Guide to The Mammals of Europe, Princeton University Press, New Jersey 1993.
Antoine J. Sempere - Vladimir E. Sokolov - Aleksei A. Danilkin, “Capreolus capreolus”, Mammalian Species, 1996, 538, Northampton, s. 1-9.
Antoine J. Sempere - Vladimir E. Sokolov - Aleksei A. Danilkin, agm., s. 1-9.
Aleksei A. Danilkin, age.
Antoine J. Sempere - Vladimir E. Sokolov - Aleksei A. Danilkin, agm., s. 1-9.
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Karacalar tar›msal alanlardan ormanl›k alanlara kadar çok de¤iﬂik
habitatlarda bulunabilir. Karacalar›n habitatlar›n› öncelikle besin ve
örtüye ulaﬂ›labilirlik; sonra da su, iklimsel faktörler ve insan aktiviteleri belirlemektedir. Karacalar›n en be¤endikleri habitatlar kar›ﬂ›k yaﬂ ve
kompozisyonda, zengin çal›l›k tiplerinden oluﬂan alt örtüye sahip çay›rl›k ve otlak alanlarla çevrili ormanlard›r. Ayr›ca t›raﬂlama alanlar›n› veya yang›nlarla oluﬂmuﬂ aç›kl›k alanlar› da tercih ederler. Böyle alanlar
karacalar›n daha h›zl› geliﬂen otlardan, k›sa boylu çal›lar›n ve fidanlar›n genç sürgünleri ile yapraklar›ndan faydalanmas›n› sa¤lar. Son zamanlarda Avrupa’n›n baz› kesimlerinde karacalar›n geniﬂ tar›msal alanlar› tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu alanlardaki karacalar kulland›klar› besinin çevresindeki çal›l›k ve a¤açlardan oluﬂan örtünün yak›nlar›nda bulunur.11 Karacalar yay›l›ﬂ alanlar›nda yaklaﬂ›k 1289 bitki türü
ile beslenebilmektedir. Bu özellikleri karacalar›n çok geniﬂ co¤rafi alanlarda yay›lmalar›na yard›mc› olmuﬂtur. Günlük besin tüketimleri 1,5-4
kg aras›nda; ortalama 2,2 kg taze bitkilerden oluﬂmaktad›r.12
Popülasyon Drumlar›
Burbaite ve Csanyi'nin13 Baleisis’in yay›n›na atfen yapt›klar› araﬂt›rmada Karacalar›n say›lar›n›n 19. yy.›n sonlar›ndan 20. yy. baﬂlar›na
kadar azald›¤›n› ve sebebinin de insanlar›n kontrolsüz avlanmas› ve di¤er aktivitelerinden kaynakland›¤›n› belirtilmektedir. Andersen14 ve
Gill’e15 göre 20. yy.›n baﬂlar›ndan itibaren karaca popülasyonu yeniden artmaya baﬂlam›ﬂt›r. IUCN’e16 göre bunun esas sebepleri k›rsal›n
11

12
13

14

15
16

Savni Huﬂ, age; David W. Macdonald - Priscilla Barrett, age; Aleksei A. Danilkin,
age.
Aleksei A. Danilkin, age.
Lina Burbaite - Sandor Csanyi “Roe Deer Population and Harvest Changes in Europe”, Estonian Journal of Ecology, 2009, 58 (3), Tallinn, s. 169-180.
Reida Andersen - Patrick Duncan - John D. C. Linnell, The European Roe Deer: The
Biology of Success, Scandinavian University Press, Oslo 1998.
Robin Gill, age.
Capreolus capreolus,The IUCN red List of Threatened Species, Eriﬂim 01 A¤ustos
2012, http://www.iucnredlist.org/details/42395/0.
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terk edilerek ﬂehirlere göçün artmas›, karacalar için geliﬂtirilmiﬂ özel
avlanma planlar› ve karacalar›n birçok alana yeniden yerleﬂtirilme çal›ﬂmalar›d›r.
2000'li y›llarda Avrupa'daki karaca popülasyonu ve avc›l›k yoluyla elde edilen has›latlar› Tablo'1'de verilmektedir.17 Buna göre tüm
Avrupa'daki karaca popülasyonu 9,5 milyon civar›ndad›r. IUCN rakamlar›na göre orta Avrupa'da tahmin edilen karaca say›s› 15 milyon
civar›ndad›r.18
Türkiye'deki karaca say›s›n›n Baﬂkaya19 15000, Danilkin20 20000,
IUCN21 ise 17500 civar›nda oldu¤unu bildirmektedir. Ancak Bolu'da
çeﬂitli yerlerde yap›lan say›m çal›ﬂmalar›nda 100 hektardaki karaca popülasyon yo¤unlu¤u Yedigöller'de 1,48 - 2,05 aras›nda,22 Abant’ta ise
1,94 oldu¤u23 bildirilmektedir. Bolu ili; ormanl›k alan, habitat tipi,
co¤rafi ve jeomorfolojik aç›dan Bat› Karadeniz Bölgesinin tipik bir örne¤i olarak kabul edilebilir. Orman Genel Müdürlü¤ü verilerine göre
Bat› Karadeniz Bölgesi’nin ormanla kapl› alan› yaklaﬂ›k 2.348.704
hektard›r.24 Bu alan karacalar›n yaﬂam alan› ve optimum yay›l›ﬂ gösterdi¤i alan olup, karaca say›s› 100 ha'da minimum 1,5 birey varsay›ld›¤›nda, buna göre sadece Bat› Karadeniz Bölgesinde yaklaﬂ›k 35000 civar›nda karaca bulundu¤unu ileri sürebiliriz. Baﬂkaya’ya25 göre ülkemizde karacalar için uygun yaﬂam ortam› yaklaﬂ›k 10 milyon hektard›r.

17
18
19
20
21
22

23

24

25

Lina Burbaite - Sandor Csanyi agm., s. 169-180.
The IUCN, agm.
ﬁa¤dan Baﬂkaya, agm., s. 12-13
Aleksei A. Danilkin, age.
The IUCN, agm.
Vedat Beﬂkardeﬂ, “Monitoring Red Deer and Roe Deer Population Density in Yedigoller-Yesiloz Wildlife Reserves in Turkey”, Journal of Animal and Veterinary Advances, Muhammad Kamran, 2012, 11 (9), Faisalabad, Pakistan, s. 1356-1361.
Anonim, Abant Yaban Hayat› Geliﬂtirme Sahas› Envanter Raporu, Orman ve Su iﬂleri Bakanl›¤›, IX. Bölge Müdürlü¤ü, Bolu ﬁube Müdürlü¤ü, Bolu 2010.
Anonim, Orman Varl›¤›m›z, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Orman Genel Müdürlü¤ü, Ankara 2006.
ﬁa¤dan Baﬂkaya, agm., s. 12-13.
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Ülkemizde karacalar›n do¤al yaﬂam alan› olan ormanlar›m›zda ve
karacalar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i di¤er alanlarda Bat› Karadeniz'e göre çok
daha düﬂük; 100 ha'da 0,5-1 karaca kabul edersek Türkiye’deki karaca
say›s›n›n 50000 - 100000 civar›nda oldu¤u tahmin edilebilir. Ancak
ülkemizde bar›nabilecek karaca say›s› bundan çok daha fazlad›r. Beﬂkardeﬂ’26 göre bu say› 6 karaca/100 ha'dan toplam 600000 karacad›r.
Karacalar Avrupa’da ve Türkiye’de en önemli av hayvanlar›ndand›r. Dolay›s›yla av turizmi anlam›nda birçok ülkenin ekonomisine
önemli katk›lar sa¤larken, rekreasyonel aç›dan da avc›lar için önemli
bir tür olmaktad›r. Karacalardan has›lat alma oran› yaklaﬂ›k olarak
%40 olarak bildirilmiﬂtir.27 Örne¤in Tablo 1'de karacalarla ilgili has›lat miktar›na bak›ld›¤›nda Almanya'da her y›l yaklaﬂ›k 1 milyon karaca avlanmaktad›r. Do¤al olarak, bu miktar›n ülke ekonomisine yapt›¤›
Ülkeler
Arnavutluk
Avusturya
Beyaz Rusya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Slovakya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Macaristan
‹talya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Moldovya
26

27

Popülasyon Durumu
450
750000
51190
39260
71000
295092
85124
400000
55000
15000
1200000
3000000
310852
310500
129573
86362
23972
2300

Has›lat

Has›lat Y›l›

258264
3145
16989
992
120995
20659
101000
10215
2932
461689
1077441
80614
48810
21042
16590
6898
-

2006
2003
2002
2000
2004
2005
2005
2005
2003
2002
2005
2006
2004
2005
2006
2002

Vedat Beﬂkardeﬂ - Akif Keten - Zeynel Arslangündo¤du, “Karacalar›n (Capreolus
capreolus L., 1758) Türkiye'nin Yaban Hayat› Aç›s›ndan Önemi”, ‹.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Sedat Ayano¤lu, 2008, Seri B, Say› 58 (2), ‹stanbul, s. 15-22.
Aleksei A. Danilkin, age.
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Hollanda
Norveç
Polonya
Romanya
Rusya
‹sveç
‹sviçre
Türkiye
Ukrayna
‹ngiltere
H›rvatistan
Makedonya
Karada¤
S›rbistan
Slovenya
Toplam

50000
105000
692000
150000
98000
600000
122213
17500
120900
501000
45320
5000
1627
120000
82500
9536735

25100
147000
2500
129700
38582
3
103025
8217
3
10000
34656
2746971

2006
2005
2006
2005
2006
2006
2003
2005
2005
2006
2005

Tablo 1. 2000'li y›llarda Avrupa ülkelerinde karaca popülasyonlar›n›n
büyüklü¤ü ve has›lat miktarlar›.28

katk› yads›namaz. Oysa ülkemizde avlanan karaca say›s› 2004-2005 av
sezonunda 39 birey,29 2006'da 3 birey ve 2011-2012 av sezonunda 52
bireydir.30
Karacalar›n dahil oldu¤u Cervidae türlerinin, bulundu¤u ormanlar›n taﬂ›ma kapasitesini aﬂmamas›, orman›n kendini yenileyebilmesi
aç›s›ndan önemlidir.31 Bu anlamda avc›l›¤›n do¤an›n dengesini korumaya hizmet etmesini sa¤lamak için çeﬂitli avlanma planlar› yap›lmakta; Avrupa'n›n birçok ülkesinde karaca av›, av turizmi hizmetine aç›lmaktad›r.

28
29
30

31

Lina Burbaite - Sandor Csanyi agm., s. 169-180.
Vedat Beﬂkardeﬂ - Akif Keten - Zeynel Arslangündo¤du, agm., s. 15-22.
(Tablo 1) Anonim, 2011- 2012 av y›l› (1 Nisan 2011- 31 Mart 2012) av turizmi uygulamalar›n› içerir ilkeler, Eriﬂim 15 A¤ustos 2012, http://www.milliparklar.gov.tr.
Vedat Beﬂkardeﬂ, Bolu - Yedigöller Yaban Hayat› Koruma ve Geliﬂtirme Sahas›nda Yaban Hayat› Yönetimi, ‹stanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yay›nlanmam›ﬂ
Doktora Tezi, ‹stanbul 2009.
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Karaca Popülasyonlar›n› Tehdit Eden Unsurlar
Ülkemizde y›llar boyu sürdürülen bilinçsiz avc›l›k ve yaban hayat› yaﬂam alanlar›n›n yok edilmesi, birçok hayvan türü gibi karacalar›n
da neslini tehlike alt›na sokmuﬂtur. Ancak tüm bu bask›lara ra¤men
karacalar›n varl›klar›n› sürdürebilmeleri ﬂu ﬂekilde aç›klanabilir:
• 2 yavru yapmalar›
• Tar›m alanlar›ndan dar ormanl›k alanlara kadar de¤iﬂik ve parçal› habitatlarda bulunabilmeleri
• 1,5 y›lda eﬂeysel olgunlu¤a eriﬂebilmeleri
• Vücut yap›lar›n›n ormaniçi aç›kl›larda dolaﬂmaya ve koﬂmaya
elveriﬂli olmas›
• Diyetlerinin çok de¤iﬂken ve geniﬂ olmas›
• Di¤er geyik türlerine göre daha az su gereksinimleri olmas› ve
bu suyu da sabahlar› yapraklar üzerindeki çiyden sa¤layabilmeleri gibi ekolojik üstünlükleri
• 2000'li y›llardan sonra köyden kente göçün artmas›
• Köylerdeki avc› nüfusun azalmas›
• Cayd›r›c› ceza uygulamalar› ve kontrollerin artmas›
Ülkemizdeki popülasyonun artt›¤›n›n en önemli göstergesi; önceleri hiç karaca görülmeyen veya çok az say›da gözlenebilen yerlerden
gelen gözlenme haberlerinin artmas›d›r. Tüm bunlara ra¤men, Ülkemizde karaca popülasyonlar›n› tehdit eden, bu önemli av türünden
ekonomik ve rekreasyonel anlamda faydalan›lmas›n› engelleyen birçok etken vard›r. Bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz:
• Aﬂ›r› ve kaçak avlanma
• Habitatlar›n bozulmas› (yaﬂam alanlar›n›n kullan›m ﬂeklinin
de¤iﬂimi, kimyasallar, yang›nlar vb.)
• Baﬂ›boﬂ köpekler
• Predatör (y›rt›c›) türler (Çakal, kurt, tilki vb.)
• ‹nsanlar›n yo¤un rekreasyonel faaliyetleri
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Tart›ﬂma ve Sonuç
Karaca nesli; zor durumlarda hayatta kalmalar›n› sa¤layan üstün
özellikleri, aﬂ›r› ve bilinçsiz avc›l›¤a karﬂ› al›nan tedbirler, köyden kente göçler ve köylerdeki avc› nüfusun azalmas› sayesinde toparlanm›ﬂt›r.
Ancak, günümüz dünyas›nda yaban hayat› için en büyük tehlikelerin
baﬂ›nda gelen habitatlar›n kullan›m ﬂeklinin de¤iﬂmesi, artan insan
nüfusu için yo¤un tar›m uygulamalar› ile kimyasallar›n kullan›m› tüm
hayvanlar› olumsuz etkiledi¤i gibi karacalar› da olumsuz etkilemektedir. Bundan dolay›, do¤al alanlar›n korunmas› tüm yaban hayat›n›n
gelece¤i aç›s›ndan büyük önem arzetmektedir.
Avc›l›k birçok ülke için önemli bir gelir kayna¤›d›r, ayn› zamanda insanlar›n boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirdi¤i önemli bir rekreasyonel
aktivitedir. Ayr›ca popülasyonlar› yo¤un art›ﬂ göstermeye meyilli baz›
türlerin kontrolünde de çok etkili bir araçt›r. Bugün 3-4 günlük bir karaca av› için 1000 - 1250 Euro aras›nda fiyat ödenmektedir.32 Bu rakam
yabanc› avc› için verilen fiyat olmas›na ra¤men bir karaca için ödenen
avlanma bedeli günlük 200 Euro civar›ndad›r. Ayr›ca bu fiyatlara özel
ücretler (trofe bedeli, ﬂehir turu, çantac› vb.) dahil edilmemektedir. 1
milyon karacan›n avland›¤› bir ülkede karaca av› gelirinin 200 milyon- 1,25 milyar Euro aras›nda olmas› beklenebilir. Ayr›ca göre ülkemizde 600000 karacan›n bulunmas› halinde ülkemizin et ihtiyac›n›n
%0,3'ünün karﬂ›layaca¤›n› ve etinin de sofralar›m›za ayr› bir lezzet kataca¤›n› da hesaba katmak gerekmekir.33
Ülkemizdeki karacalar›n say›lar› hakk›nda birçok kaynakta farkl›
fakat birbirine yak›n rakamlar verilmektedir. Ancak Bolu'da yap›lan
çal›ﬂmalar karacalar›n yay›l›ﬂ gösterdikleri alanlarda 100 ha'a 1,5-2 karaca oldu¤unu göstermektedir.34 Bu verilere dayanarak, sadece Bat›
Karadeniz bölgesinde 35000 civar›nda karaca yaﬂad›¤› tahmin edilebilir. Di¤er alanlarla ilgili çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ortaya ç›kt›kça ülkemiz
için gerçek rakamlara yak›n de¤erler ortaya konulabilir. Bununla bir32
33
34

http://www.yabantur.com/TurDetay.aspx?TID=23
Vedat Beﬂkardeﬂ - Akif Keten - Zeynel Arslangündo¤du, agm., s. 15-22.
Vedat Beﬂkardeﬂ, agm., s. 1356-1361; Anonim, age. ( 2010)
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likte, henüz Türkiye'de karaca için verilen avlanma kotas› çok düﬂüktür. 2012 y›l›nda 52 adet olan karaca av› kotas›n›n artt›r›lmas› karacalar›n popülasyonlar› üzerinde herhangi bir olumsuz etki meydana getirmeyecektir. Bu say› çok rahat bir ﬂekilde 1000 karacaya ç›kar›larak
yerel avc›lar›n da kotalardan faydalanmas› sa¤lanabilir.
Türkiye'deki karaca say›s›n› 50000 olarak kabul edersek 1000 karaca toplam popülasyonun % 2'si kadard›r. Oysa karacalarda has›lat
oran› %40 olabilmektedir.35 Yasad›ﬂ› avc›l›k ülkemizde yaban hayat›n›
en çok tehdit eden unsur olarak öne ç›kmaktad›r. Kaçak avlanma, cezalar›n cayd›r›c› olmas›na ra¤men kontrol faaliyetlerinin yetersiz oldu¤u bölgelerimizde görülmektedir. Araﬂt›rma için gitti¤imiz bölgelerin
birço¤unda kaçak karaca av›n›n yöre insan› taraf›ndan yap›ld›¤› gözlenmiﬂtir. Kaçak avc›lar yöreyi çok iyi bildiklerinden kontrollerden rahatl›kla kaçabilmektedir. Dolay›s›yla karaca av›nda kotay› düﬂük tutmak, karacalar›n gelece¤i için en az›ndan avc›lar›m›z›n kontrollerini
do¤ru bir ﬂekilde yapabilece¤imiz zamana kadar en uygun yol olarak
görülmektedir. Ancak 2012 y›l›nda verilen kota da (52 karaca) çok
düﬂüktür. Bu say›n›n artt›r›lmas›, en az›ndan 1000 karacaya ç›kar›lmas› nispeten yasad›ﬂ› avc›l›¤›n önüne geçecek ve ülkemizin av gelirine
katk› sa¤layacakt›r.
Baz› bölgelerde baﬂ›boﬂ köpekler ve çakallar da karacalar›n özellikle yavrular› için büyük tehdit oluﬂturabilmektedir. ‹nsanlar›n ilgisizli¤inden, do¤aya ait olmamalar›na ra¤men köpeklerin do¤al alanlara
b›rak›lmalar›, ﬂehirlerde baﬂ›boﬂ dolaﬂan ve kontrolsüz üreyerek ço¤alan köpeklerin do¤aya yönelmeleri yaban hayat› için büyük tehdit
oluﬂturmaktad›r. Ülkemizde köpekler ya sahipleri taraf›ndan bak›lamad›¤› için veya bar›nak imkan› olmad›¤› için belediyeler taraf›ndan
sokaklardan topland›ktan sonra ormanlara b›rak›lmaktad›r. K›smen
hayvan severler taraf›ndan beslenen bu hayvanlar›n ormanda yiyecek
bulamad›klar›nda geyik, karaca ve yavrular›na zarar verdikleri gözlenmiﬂtir (ﬁekil 4). Baﬂ›boﬂ köpeklerin do¤adan kesinlikle uzaklaﬂt›r›lmas› bu konuda tek çözümdür.
35

Aleksei A. Danilkin, age.
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Ayr›ca bu köpeklerin bulaﬂ›c› hastal›k yaymas›, atalar› kurtlar oldu¤u için kurtlarla çiftleﬂmeleri halinde kurtlar›n yüz binlerce y›ll›k
evrimleri boyunca kazand›klar› do¤all›klar›n› bozacak genlerin, (insanlar›n suni seçilimle ürettikleri köpeklerden aktar›lacak genler)
kurtlar›n gelecek nesillerine aktar›lmas›na neden olabilir.
Karacalar›n üretme istasyonlar›nda ve avlaklarda üretilmesi, do¤ada var olan sto¤un korunmas›na yard›mc› olabilir. Özellikle ülkemizde var olan avlak sisteminde avlak sahiplerine karaca, geyik üretme
izinleri verilerek bu hayvanlar›n say›lar›n›n artt›r›lmas› ve nesillerinin
korunmas› sa¤lanmal›d›r.

ﬁekil 4. Karacalar› kovalayan baﬂ›boﬂ köpekler, karacalar›n yollara atlamas›na ve
trafik kazalar›na neden olabilmektedir (Foto: O. Devrim Elvan)
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Türkiye’de Ceylan (Gazella subgutturosa)
Varl›¤›n›n Korunmas›na Yönelik Örnek Bir Giriﬂim:
Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi
Güven ﬁahin*

Giriﬂ
Kursakl› ceylan ya da di¤er ad›yla ‹ran (Asya) ceylan› (Gazella
subgutturosa Güldenstaedt, 1870); ülkemizde ceylan, ahu, ceren, gazel
gibi isimlerle de an›lan, Bovidae (Boynuzlugiller) familyas›na mensup
bir canl›d›r. Geviﬂ getiren, çift toynakl› canl›lar›n yer ald›¤› bu familyada ceylanlar›n yan› s›ra yak, impala, yaban keçisi, muflon, Asya
mandas›, antilop ve berberi koyunu gibi canl›lar da yer almaktad›r. Çal›ﬂma konumuzu oluﬂturan ceylanlar ise erke¤inin çiftleﬂme döneminde boynunda belirgin bir biçimde ortaya ç›kan ﬂiﬂlikten dolay› kursakl› ceylan (‹ng. Goitered gazelle) olarak da tan›mlanmaktad›r. Yabanc›
kaynaklarda bu tür, siyah kuyruklu ceylan (black-tailed) olarak da adland›r›l›r.
Uluslararas› terminolojide en yayg›n kullan›lan ﬂekliyle kursakl›
ceylan Mo¤olistan’dan Azerbaycan’a; Türkiye’den Kazakistan’a kadar
geniﬂ bir sahada yay›l›ﬂ gösteren ve ekseriya zay›f bitki örtüsünün hâkim oldu¤u çöle yak›n kesimlerde yaﬂayan bir canl›d›r. Bununla birlikte kursakl› ceylanlar›n say›lar› tüm dünyada trajik bir ﬂekilde gerilemiﬂ
*

Uzm. Güven ﬁahin, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., ‹stanbul.
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hatta K›rg›zistan’da vahﬂi yaﬂamdan tamam›yla silinmiﬂtir. Eti ve derisi için uzun süre kontrolsüz bir ﬂekilde avlanan kursakl› ceylan ayn› zamanda hobi(!) amaçl› olarak avlanmas›ndan ve de yaﬂam alanlar›n›
ciddi anlamda daraltacak ﬂekilde tar›m arazilerinin geniﬂlemesinden
ötürü günümüzde tehdit alt›ndaki türler içerisinde; k›rm›z› listede yer
almaktad›r. Buna karﬂ›l›k geliﬂen çevre bilinci ve artan bilgi birikiminin de etkisiyle Türkiye’de ﬁanl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesindeki örnek giriﬂimler sayesinde say›lar› son birkaç y›lda ciddi bir art›ﬂ göstermiﬂ olup bu yöndeki koruma ve üretme faaliyetlerine devam edilmektedir.
Ceylanlar, Türkiye faunas› içerisinde hem ekolojik hem de kültürel aç›dan özel bir yere sahiptir. Bundan dolay› ceylanlar zoolojiden
tarihe; güzel sanatlardan ziraata kadar farkl› disiplinlerden araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ele al›narak birçok araﬂt›rmaya konu edilmiﬂtir. Co¤rafyada da zooco¤rafya ve ziraat co¤rafyas› kapsam›nda ele al›nabilecek ceylanlar ne yaz›k ki co¤rafyac›lar taraf›ndan yeteri kadar irdelenmemiﬂtir. Sadece ceylanlar›n de¤il genel olarak hayvan varl›¤›n›n
co¤rafi bak›ﬂ aç›s›yla fazlaca irdelenemeyiﬂinin sebebi konuyla alakadar araﬂt›rmac›lar›n yapm›ﬂ olduklar› tan›mlamalardan da anlaﬂ›labilmektedir. Zooco¤rafya, yeryüzünde yay›l›ﬂ gösteren hayvan topluluklar›n›n da¤›l›ﬂ› ve bu da¤›l›ﬂ› belirleyen faktörlerin co¤rafi prensiplere
göre incelenmesidir.1 Efe de benzer ﬂekilde zooco¤rafyay› hayvanlar›n
yeryüzünde da¤›l›ﬂ›n›, bu da¤›l›ﬂ› etkileyen faktörlerle (jeomorfoloji,
iklimbilim, hidroloji, vejetasyon, toprakbilim, beﬂeri) birlikte aç›klayan bilim ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r.2 Fiziki co¤rafya bünyesindeki biyoco¤rafyan›n iki alt dal›ndan biri olan zooco¤rafya ne yaz›k ki bitki
co¤rafyas› kadar araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Bu kapsamda ortaya konan eserlere bak›ld›¤›nda da bitki co¤rafyas›yla rekabet edemeyecek ölçüde geri kald›klar› görülür. Bu durumun baﬂl›ca sebepleri aras›nda bitkilerin
aksine hayvanlar›n h›zla yer de¤iﬂtirebilmesi, hayvan da¤›l›m›na etki
1

2

M. Avc›, “Yeryüzünün Zooco¤rafya Bölgeleri ve Türkiye’nin Yeri”, ‹stanbul Ünv.
Co¤rafya Dergisi, Say›: 8, ‹stanbul 2000, s. 157 – 200.
R. Efe, Biyoco¤rafya, Çantay Kitabevi, ‹stanbul 2004, s. 304.
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eden faktörlerin daha kompleks oluﬂu ve de faunan›n her zaman co¤rafi gözleme elverecek ﬂekilde do¤al ortamda bulunam›yor oluﬂu yer
almaktad›r.
Zooco¤rafyan›n haricinde iktisadi co¤rafyan›n bir alt dal› olan ziraat co¤rafyas› kapsam›nda da ceylanlar irdelenmemiﬂtir. Oysaki eti ve
derisiyle ayn› zamanda ekonomik bir de¤ere sahip olan ceylanlar, turizm ve rekreasyon faaliyetleri kapsam›nda da istifade edilebilecek bir
potansiyele haizdir. Türkiye’deki co¤rafi araﬂt›rmalarda genel olarak
ceylan varl›¤›yla ilgili çok s›n›rl› bilgiler de salt Ceylanp›nar’daki giriﬂimlerden ibarettir; da¤›l›m›na ve canl›yla alakal› bilgilere rastlanmamaktad›r. Yine Beﬂeri – ‹ktisadi Co¤rafyan›n bir di¤er çal›ﬂma alan›
olan Kültür Co¤rafyas› içerisinde de ceylanlar kayda de¤er çal›ﬂma konusu olabilecek mahiyettedir. Ceylanlarla ilgili çal›ﬂma konular›, yer
adlar› (Toponomi), dericilik ile ilgili faaliyetler kapsam›nda yerel
ürünleri ve k›rsal kalk›nmaya etkileri (mikroekonomi) gibi konularla
daha da fazla örneklendirilebilir.

Foto¤raf 1: Ceylanp›nar (ﬁanl›urfa)’da Ö¤le S›ca¤›nda A¤aç Gölgesinde
Dinlenen Kursakl› Ceylanlar
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Bu çal›ﬂmam›zda öncelikle Türkiye’deki ceylan varl›¤›na iliﬂkin
farkl› disiplinlerden yerli ve yabanc› araﬂt›rmac›lar›n ortaya koydu¤u
eserlere ulaﬂ›larak konuyla ilgili genel bilgiler edinilmiﬂtir. Bu kapsamda zoolog, zooteknist, biyolog ve ziraat mühendislerinin çal›ﬂmalar›
baﬂta olmak üzere co¤rafyac›lar›n konuyla dolayl› olarak ilintili çal›ﬂmalar› referans al›nm›ﬂt›r. ‹lerleyen aﬂamada ilki 2010 y›l›nda Türk
Co¤rafya Kurumu bünyesinde gerçekleﬂtirilen “Güneydo¤u Anadolu
Do¤a E¤itimi Gezisi3”, ikincisi ise 2011 y›l›nda ﬁanl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesine gerçekleﬂtirdi¤imiz saha gözlemleri4 ile tabii ve beﬂeri
çevre bilgisi edinilerek ceylanlar›n yaﬂamsal faaliyetleri yerinde incelenmiﬂ, ayr›ca Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi yetkililerinden önemli bilgiler edinilmiﬂtir. Sonuç olarak Türkiye’nin ceylan varl›¤›na iliﬂkin temelde co¤rafi özelde ise ziraat co¤rafyas› baﬂta olmak üzere zooco¤rafya kapsam›nda konu ele al›narak folklorumuzda da özel bir yere sahip
olan bu gen kayna¤›m›za dikkat çekilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kursakl› Ceylan›n (Gazella subgutturosa) Morfolojik ve
Davran›ﬂsal Özellikleri
Ceylanlar genel olarak zarif yap›l›, çevik ve ürkek canl›lard›r. Bu
gruptaki canl›lar›n ekseriya erkeklerinde boynuzlar›n bulunmas› türün
en karakteristik özellikleri aras›ndad›r. Canl›n›n bir di¤er karakteristik
özelli¤i ise yine erkeklerinde bulunan ve çiftleﬂme döneminde tiroit
3

4

2010 y›l› May›s ay›nda yap›lan bu do¤a e¤itiminde Türk Co¤rafya Kurumu Yönetim
Kurulu Baﬂkan›, De¤erli Hocam Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet Ertek’e ve arazi gözlemleri esnas›nda de¤erli bilgileriyle bizleri ayd›nlatan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Co¤rafya Bölümü’nden De¤erli Hocam Prof. Dr. ‹hsan Bulut’a, ayr›ca yorucu ve bir o kadar zahmetli bir organizasyonu neredeyse kusursuz bir ﬂekilde baﬂ›ndan
sonuna de¤in yürüten De¤erli Meslektaﬂ›m Co¤rafya Ö¤retmeni Mehmet Zor’a burada teﬂekkürlerimi sunmay› bir borç bilirim.
ﬁanl›urfa – Ceylanp›nar ilçesine yapt›¤›m›z bu araﬂt›rma gezisinde teknik bilgileriyle beni ayd›nlatan de¤erli dostum Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden Araﬂ. Gör. Harun Cinli’ye, konuyla ilgili kaynak temininde yard›mlar›n› esirgemeyen de¤erli bilim insan› Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dal›’ndan Araﬂ. Gör. Raziye Iﬂ›k’a ve arazi gözlemlerimizde bizden hiçbir yard›m› esirgemeyen de¤erli dostum Ceylanp›nar ilçesi Ceylan Köyü ‹lkokulu’ndan Ayﬂegül ‹nceday›’ya ayr› ayr› teﬂekkür ederim.
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bezlerinin geniﬂlemesine ba¤l› olarak ortaya ç›kan ﬂiﬂlik olup canl›n›n
“kursakl›” ismini almas›na sebep olmuﬂtur. Davran›ﬂ özellikleri içerisinde ise çeviklikleri ve ulaﬂabildikleri h›zlar› ceylanlar› ayr› bir kategoriye sokabilecek mahiyettedir. Nitekim tehlike an›nda h›zlar› saatte
60 km’ye kadar ç›kabilmektedir.

Foto¤raf 2: Kursakl› Ceylan›n Karakteristik Bir Özelli¤i Olan Erke¤inin
Belirginleﬂmeye Baﬂlam›ﬂ Kursakl› Görünümüne Bir Örnek

Çal›ﬂma konumuzu oluﬂturan kursakl› ceylanlar›n yap›sal
özelliklerine bakt›¤›m›zda boylar› 90-110 cm, omuz yükseklikleri (cidago) 55-60 cm ve ortalama a¤›rl›klar› erkeklerde 22-40 kg, diﬂilerde
ise 18-33 kg aras›nda de¤iﬂmektedir.5 Erkekler, boylar› 20 ila 43 cm
aras›nda de¤iﬂen bo¤umlu, parlak siyah, sivri boynuzlara sahip olup di5

S. C. Kingswood - D. A. Blank, “Gazella subgutturosa”, Mammalian Species, No.
518, The American Society of Mammalogists, 1996, s. 1-10; S. Y. Ölçer, “Antelopes
Global Survey and Regional Action Plans Part: 4 North Africa, The Middle East and
Asia (Chapter 20. Turkey)”, ed. D. P. Mallon - S. C. Kingswood, IUCN Publications, Switzerland, Cambridge 2001, UK, s. 112-113; Ü. Yavuzer - G. Bengisu, “Ceylan Üretimi ve Koruma”, GAP VI. Tar›m Kongresi, 09 – 12 May›s 2011, ﬁanl›urfa,
s. 767 – 771.
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ﬂileri ise boynuzsuzdur. Yaﬂam süreleri diﬂilerde ortalama 5-6 y›l kadarken erkeklerde 8-12 y›la kadar ç›kabilmektedir.6 Vücutlar› genel olarak yaﬂad›klar› bölgeye (Özellikle step sahalar›na) gösterdikleri uyuma
göre kahverenginin çeﬂitli tonlar›nda k›sa tüylü bir kürkle kapl›d›r.
Vücutlar›n›n alt k›sm› ise daha aç›k renklidir (bej, aç›k sar›, kirli beyaz). Yabanc› kaynaklarda siyah kuyruklu ceylan olarak da yer almas›n›n sebebi, vücudunun boynuzlardan sonra en dikkat çekici özelli¤i
olan siyah renkli, yaklaﬂ›k 15-20 cm uzunlu¤undaki kuyru¤udur. Sosyal canl›lar olan kursakl› ceylanlar kuyruklar›n› tehdit an›nda, korktu¤unda veya çiftleﬂme durumunda da kullanarak çevresine mesaj verir.
Genelde küçük sürüler halinde yaﬂayan kursakl› ceylanlar Eylül
sonu Ekim baﬂ› gibi çiftleﬂir, Nisan’›n sonu May›s’›n ilk haftalar›nda da
do¤um yapar.7 Kursakl› ceylanlar çok eﬂli (Polygamus) olup diﬂisi her
bat›nda genellikle ikiz olmakla birlikte bazen bir yavru dünyaya getirir. Yavrulayan diﬂilerle birlikte oluﬂan sürüde sadece yeni do¤anlar ve
diﬂiler bulunur ve 10 – 30 aras›nda de¤iﬂen topluluklar oluﬂtururlar.8

Foto¤raf 3: Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’nde Kaba ve Kesif Yemle Beslenen
Kursakl› Ceylan Topluluklar›

Kursakl› ceylanlar yaﬂad›klar› ortamlara özgü olan step alanlar›n›n
karakteristik kurakç›l bitkileriyle beslenmektedir. K›sa boylu otlar, çal›lar (Anabasis brevifolia, Haloxylon ammodendron, Allium spp., Artemi6
7

8

Ü. Yavuzer - G. Bengisu, agm., s. 767 – 771.
A. Demirsoy, Türkiye Omurgal›lar› – Memeliler, Çevre Bakanl›¤› Proje No: 90 K
1000 90, ISBN: 975-7746-24-X, Ankara 1997, s. 261.
S. C. Kingswood - D. A. Blank, agm.,, s. 1-10.

Emine Gürsoy Naskali - Erkan Demir • 341

sia spp. gibi) ile kurakl›¤a dayan›kl› çiçekli ve çiçeksiz bitkiler baﬂl›ca
besin kaynaklar›d›r.9 Yetiﬂkin bir kursakl› ceylan günde 6 kg bitki tüketir, s›v› ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›n› da bu bitkisel besinlerden temin eder. Ceylanp›nar’daki ceylan üretme istasyonunda kursakl› ceylanlar günlük ortalama (ekstra) 300 gr. kesif ve 1.5 kg kaba yemle beslenmektedir.
Kursakl› Ceylan›n (Gazella subgutturosa) Dünya ve
Türkiye’deki Co¤rafi Da¤›l›m›
Dünyam›z zooco¤rafya aç›s›ndan 6 bölgeye ayr›lmaktad›r10. Bunlar; Palearktik, Nearktik, Neotropikal, Etiyopya (Afrotropikal), Oriental ve Avustralya zooco¤rafya bölgeleri olup Türkiye ise bu ay›r›ma
göre Palearktik zooco¤rafya bölgesi içerisinde yer almaktad›r (ﬁekil
1). Bununla birlikte baz› araﬂt›rmac›lar Palearktik ve Nearktik bölgeleri birleﬂtirerek Türkiye’nin de bulundu¤u bu geniﬂ co¤rafyay› Holarktik zooco¤rafya bölgesi (Holarktik ekozonu) ﬂeklinde de ifade et-

ﬁekil 1: Zooco¤rafya Bölgelerinin Lokasyonu
9

10

Anonim, (2012c). http://www.lhnet.org/goitered-gazelle/, Goitered gazelle (Gazella
subgutturosa), (Son eriﬂim: 18.10.2012).
Baz› araﬂt›rmac›lar Antarktika ve Arktika Bölgeleri’ni de dâhil ederek bölge say›s›n› 8 olarak ifade etmektedir.
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mektedir.11 Palearktik zooco¤rafya bölgesi de kendi içerisinde 4 alt
bölgeye ayr›lmaktad›r. Bunlar; Avrupa, Akdeniz, Sibirya ve Mançurya alt bölgeler olup Türkiye, Avrupa alt bölgesi içerisinde yer almaktad›r.
Türkiye’nin de içinde yer ald›¤› Avrupa alt bölgesi, geçmiﬂi çok
gerilere uzanan yo¤un insan faaliyetlerinden; zirai etkinlikler, Sanayi
Devrimi ve yaﬂanan savaﬂlar baﬂta olmak üzere pek çok beﬂeri faaliyetten ötürü fauna aç›s›ndan çok ciddi kay›plar›n ve tahribat›n yaﬂand›¤›
bir bölgedir. Günümüzde söz konusu alt bölgede çok say›da hayvan›n
nesli tükenmiﬂ olup bir o kadar›n›n da nesli tükenme tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu türler aras›nda çal›ﬂma konumuzu oluﬂturan kursakl›
ceylanlar (Gazella subgutturosa) da yer almaktad›r.
Kökeni ‹ran’›n kuzeyi ve bat›s› olan kursakl› ceylanlar Suudi Arabistan, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Yemen, ‹srail, Suriye, Irak, ‹ran, Ürdün, Afganistan (güney, güneybat›s›), Özbekistan,
Türkmenistan, Çin (kuzeyi ve merkezi kesimi), Mo¤olistan, Türkiye’nin güneydo¤usunda ve Pakistan’›n bat›s›nda yay›l›ﬂ göstermektedir
(ﬁekil 2). Kursakl› ceylanlar genel olarak az engebeli, oval›k sahalarda
yaﬂar. Susuzlu¤a oldukça dayan›kl› olan bu canl›lar için bitki örtüsünün seyrek oldu¤u çöl s›n›r›na yak›n step alanlar› baﬂl›ca yay›l›ﬂ alanlar›d›r. ‹lgili ﬂekilden de anlaﬂ›ld›¤› üzere baﬂta Arap Yar›madas› olmak
üzere Orta Asya ve Mo¤olistan’›n Gobi Çölü’ne de¤in uzanan yaﬂam
alan› karakteristik olarak canl›n›n varl›¤›n› sürdürebilmesi aç›s›ndan
optimum ﬂartlar› ihtiva etmektedir. Buna karﬂ›l›k yine ilgili ﬂekilde çok
net bir ﬂekilde görüldü¤ü üzere do¤al yaﬂam alan› aç›s›ndan ideal ﬂartlar› ihtiva etmesine ra¤men kursakl› ceylanlara K›rg›zistan ve Tacikistan’›n tamam›nda, Afganistan ve Pakistan’›n ise büyük bir kesiminde
rastlanmaz. Bu durumun temel nedeni, daha önce de k›saca bahsetmiﬂ
oldu¤umuz beﬂeri faaliyetlerdir [Tar›msal etkinlikler, kontrolsüz avc›l›k
(hobi veya derisi için), savaﬂlar].

11

M. Avc›, agm., s. 157 – 200.
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ﬁekil 2: Dünyada Kursakl› Ceylanlar›n (Gazella subgutturosa) Da¤›l›m›

Kursakl› ceylanlar›n say›s› sadece Türkiye’de de¤il tüm dünyada
h›zl› bir gerileme sergilemekte olup baz› bölgelerde vahﬂi yaﬂamdan tamam›yla silinmiﬂtir. Özellikle 20. yüzy›lda tabii ortamda say›lar›n›n
ciddi anlamda gerilemesinden ötürü günümüzde tehdit alt›ndaki türler
aras›nda k›rm›z› listede yer almaktad›r. Bu durumu rakamlarla izah
edecek olursak Kazakistan’da 1930’larda say›lar› kabaca 200.000 civar›nda iken 1970’lerde 10.000’e; Azerbaycan’da 13.000’den 1999 y›l›nda 4.000’e; 1970’lerde Özbekistan’da 10.000 ila 8.000 aras›ndaki iken
1980’lerin ilk yar›s›nda kabaca %50’lik bir azalmayla say›lar› 5.000’e
kadar gerilemiﬂtir.12 Bununla birlikte do¤al yay›l›ﬂ alan› içerisinde olmas›na ra¤men K›rg›zistan, Tacikistan, Kuveyt, Ermenistan ve Gürcistan’da vahﬂi yaﬂamdan tamam›yla silinmiﬂtir.13 2001 y›l›nda tüm dünyada 120.000 ila 140.000 aras›nda kursakl› ceylan bulundu¤u tahmin
ediliyordu.14 Günümüzde ise kursakl› ceylan say›s›ndaki h›zl› gerilemeye ba¤l› olarak yaklaﬂ›k %50’den fazla bir azalmayla bu say›n›n 40.000
– 50.000 civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir.15 Buna karﬂ›l›k Suudi
12
13

14

15

Anonim, (2012c).
Anonim, (2012d). http://www.iucnredlist.org/details/8976/0, The IUCN Red List
of Threatened Species, (Son eriﬂim: 18.10.2012).
Mallon, D. P. - Kingswood, S. C. (2001). “Antelopes. Part 4: North Africa, the Middle East, and Asia. Global Survey and Regional Action Plans”, SSC Antelope Specialist
Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. viii + 260 pp.
Anonim, (2012c).
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Arabistan ve Türkiye’de canl›n›n bütünüyle yok olmamas› için kayda
de¤er giriﬂimlerde bulunulmaktad›r. Bu anlamda Türkiye’de ﬁanl›urfa’n›n Ceylanp›nar ilçesinde “Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi” bünyesindeki çal›ﬂmalar söz konusu gen kayna¤› için oldukça önemli olup günümüzde canl›n›n korunmas› yönünde olumlu geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir.

ﬁekil 3: Kursakl› Ceylanlar›n (Gazella subgutturosa) Geçmiﬂte ve
Günümüzde Türkiye’deki Yay›l›ﬂ Alanlar›

1900’lerin baﬂ›nda kursakl› ceylanlar Türkiye’de bat›da Dörtyol,
Ceyhan ve Çukurova civar›ndan baﬂlay›p do¤uda Cizre’ye kadar Suriye
s›n›r› boyunca uzanan sahada yay›l›ﬂ göstermekteydi (ﬁekil 3). 1950’lere kadar I¤d›r ve Aral›k Ovalar›’nda da kursakl› ceylanlar›n yaﬂad›¤› ifade edilmektedir.16 1960’l› y›llara gelindi¤inde ise yaﬂam alanlar›, tar›m
arazilerinin kontrolsüz bir ﬂekilde geniﬂlemeye baﬂlamas› nedeniyle daralm›ﬂ ve aﬂ›r› avlanmayla birlikte K›r›khan, Hassa, Suruç, Akçakale,
Viranﬂehir, Ceylanp›nar ve Cizre’de da¤›n›k topluluklar halinde varl›klar›n› sürdürmüﬂlerdir. ‹lerleyen y›llarda nesillerinin tükenme noktas›na gelmesi ile Ceylanp›nar’da üretme istasyonunda korumaya al›nm›ﬂt›r. Bununla birlikte istasyondaki baﬂar›l› giriﬂimler sonucu do¤aya sal›nan ceylanlar bir kenara b›rak›lacak olursa günümüzde vahﬂi do¤ada
kursakl› ceylan varl›¤›na ait herhangi bir bulguya rastlanmamaktad›r.
16

A. Demirsoy, agy., s. 261; Ü. Yavuzer - G. Bengisu, agm., s. 767 – 771.
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Kursakl› ceylanlar günümüzde yo¤un olarak koruma bölgelerinde
varl›klar›n› sürdürmekle beraber bu alanlar›n s›n›rlar› konusunda da
dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktad›r. Örne¤in; Durmuﬂ’un
Suruç (ﬁanl›urfa)’ta GPS ile yapt›¤› saha tespiti çal›ﬂmas› sonucunda
baz› kursakl› ceylanlar›n koruma alan› d›ﬂ›nda da varl›klar›n› sürdürdükleri, bununla beraber koruma bölgesi içerisinde kalan geniﬂ bir sahan›n ise canl› taraf›ndan pek de tercih edilmedi¤i tespit edilmiﬂtir.17
Bu nedenle ceylanlar vahﬂi do¤aya sal›n›rken sahan›n çok daha titiz
bir ﬂekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Canl›n›n yaﬂam alanlar› net
bir ﬂekilde tespit edilerek koruma bölgelerinin bu yönde düzeltilmesi,
ileriye yönelik daha olumlu sonuçlar ortaya koyacakt›r.

Foto¤raf 4: Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Bünyesinde Koruma Alt›na Al›nan
Özel Sahalar›nda Otlayan Kursakl› Ceylanlar

17

M. Durmuﬂ, Determination of Home Range Size And Habitat Selection of Gazelles (Gazella subgutturosa) by GPS Telemetry in ﬁanl›urfa, Ortado¤u Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enst., Biyoloji Bölümü, Bas›lmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s.
121.
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Kursakl› ceylanlar için optimum ﬂartlar ihtiva eden ve günümüzde en yo¤un ceylan varl›¤›na sahip olan Ceylanp›nar’›n co¤rafi ﬂartlar›, söz konusu canl›n›n yaﬂam alan› konusunda daha iyi fikir sahibi
olunmas›n› sa¤layacakt›r. Ceylanp›nar, Atalay’›n Türkiye’nin ekolojik
bölgelere göre yapt›¤› ay›r›mda Güneydo¤u Anadolu Geçiﬂ Bölgesi
içerisinde yer al›r.18 Söz konusu bölge, tüm Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ile Do¤u Anadolu Bölgesi’nin Hakkâri Bölümü’nü de kapsamaktad›r. Ceylanp›nar, ﬁanl›urfa – Silopi aras›ndaki alçak bozk›r sahas›nda yer almaktad›r. Alt›nbaﬂak (Harran) ve Ceylanp›nar Ovalar›n›n
uzand›¤› saha günümüzde kursakl› ceylanlar›n varl›klar›n› sürdürdükleri önemli merkezlerden biridir. Suriye s›n›r› boyunca uzanan bu oval›k sahan›n ortalama yükseltisi 200 – 500 m aras›nda de¤iﬂmekte olup
kuzeye do¤ru kademeli olarak yükselti artar. Ceylanp›nar’›n en yüksek
kesimini ise 527 m ile Aﬂ›k Mevkii teﬂkil eder.

ﬁekil 4: 1970 – 2011 Verilerine Göre ﬁanl›urfa’n›n Ayl›k S›cakl›k De¤erleri

18

‹. Atalay, Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Orman Bakanl›¤› Yay›nlar› No: 168, ‹zmir
2002, s. 266.
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Sahan›n klimatolojik özellikleri, Do¤u Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi aras›nda bir geçiﬂ özelli¤i sergilemekte olup Ceylanp›nar’›n
da içinde yer ald›¤› geçiﬂ bölgesinin bat›s›nda ekseriya Akdeniz iklimi
görülürken do¤uya do¤ru karasal iklim etkisini artt›rmaktad›r. Ceylanp›nar ve çevresi ayn› zamanda Türkiye’nin hemen hemen en s›cak yeridir. ﬁekil 4’te de görüldü¤ü gibi Temmuz ay›nda en yüksek s›cakl›k
de¤eri 44.8ºC olarak ölçülmüﬂ olup ortalama en yüksek s›cakl›klara
bakt›¤›m›zda bölgede s›cakl›¤›n y›l›n 4 ay›nda 30ºC’nin üzerinde oldu¤u gözlenmektedir. Y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n y›l içerisindeki seyrine
bakt›¤›m›zda ise en düﬂük s›cakl›k Ocak ay›nda 5.7ºC olup ortalama
en düﬂük s›cakl›klarda dahi s›cakl›¤›n 0ºC’nin alt›na inmedi¤i görülmektedir (ﬁekil 4). En düﬂük s›cakl›k de¤eri ise 01.03.1985 tarihinde
-7.3ºC olarak ölçülmüﬂtür.19 Bölgenin ya¤›ﬂ durumuna bakt›¤›m›zda
ise y›ll›k toplam ya¤›ﬂ miktar› 433.1 mm olan ﬁanl›urfa’da ya¤›ﬂ›n kabaca yar›s› (%49.8) k›ﬂ mevsiminde düﬂmektedir (ﬁekil 5). Ceylanp›nar, bölgenin en kurak alanlar›ndan birisidir. Bununla birlikte ilçe sadece bölgenin de¤il Türkiye’nin en kurak yerlerinden birisi olup 2010
– 2011 y›llar› kurakl›k analizlerine göre saha büyük ölçüde ﬂiddetli kurakl›k görülen bölge içerisinde yer almaktad›r. Yörede Haziran – Eylül
aras› dönem oldukça kurak geçmekte olup Temmuz ve A¤ustos aylar›nda neredeyse ya¤›ﬂ gözlenmemektedir.20 S›cakl›k ve ya¤›ﬂ ﬂartlar›ndaki bu durum kursakl› ceylanlar için oldukça ideal bir ortam haz›rlamaktad›r. Nitekim daha öncede belirtildi¤i üzere kurakl›¤a oldukça
dayan›kl› olan kursakl› ceylanlar sulak alanlardan ve yüksek nemden
hoﬂlanmaz. Gün içerisinde genel olarak akﬂamlar› ve sabah›n ilk saatlerinde faal olan kursakl› ceylanlar ö¤len vaktinde s›cakl›¤›n etkisini
en fazla hissettirdi¤i saatlerde gölge alanlara çekilir.

19

20

MGM, (2012). “Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü Resmi ‹statistikler – ﬁanl›urfa”,
http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=SANLIURFA#sfB, (Son eriﬂim: 18.10.2012).
MGM, (2012)
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ﬁekil 5: 1970 – 2012 Y›llar› Aras› Verilerine Göre ﬁanl›urfa’n›n
Ayl›k Ortalama Ya¤›ﬂ Miktar›

Bölge nemden hoﬂlanmayan kursakl› ceylanlar aç›s›ndan da oldukça elveriﬂlidir. Y›ll›k ortalama ba¤›l nem oran› %50 civar›nda olup
bu de¤er yaz döneminde %30’a kadar inmektedir. Hatta yaz›n baz›
günler ba¤›l nem oran›n›n %1’e kadar düﬂtü¤ü ifade edilmektedir.21
Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’nin de bütünüyle içinde yer ald›¤›
oval›k sahada do¤al bitki örtüsü tipik bozk›r olup Suriye s›n›r›na do¤ru çölümsü steplerin hakim oldu¤u gözlenir. S›n›ra do¤ru çöl ﬂartlar›
etkisini artt›rarak hissettirmeye baﬂlad›¤›ndan seyrek bir bitkisel yay›l›ﬂla birlikte kurakl›¤a dayan›kl› türler hakim olmaya baﬂlar. Yayg›n
bitki türlerine bakt›¤›m›zda ise günümüzde pek çok kültüre al›nan tah›l ve baklagillerin yabani türleri (bu¤day, mercimek, burçak, bezelye,
nohut, korunga, yonca gibi) sahada yayg›nl›k kazanmaktad›r. Üçgül
(Trifolium sp.), fi¤ (Vicia sativa) ve gazal boynuzu (Lotus cornikulatus)
bölgenin do¤al bitki örtüsü içerisinde yer alan yem bitkileri aras›nda
say›labilir.22 Bölgede öne ç›kan bir di¤er yayg›n bitki türü de 6 tanesi
bölge için endemik olan baklagiller ailesinden geven (Astragalus) tür21
22

‹. Atalay, age., s. 266.
‹. Atalay - K. Mortan, Resimli ve Harital› Türkiye Bölgesel Co¤rafyas›, ‹nk›lap Kitabevi, 3. Bask›, ‹stanbul 2006.
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leridir. Kursakl› ceylanlar›n diyetinin önemli bir k›sm›n› oluﬂturan bunun gibi flora elemanlar› ayn› zamanda canl›n›n su ihtiyac›n›n büyük
bir k›sm›n› da karﬂ›lar.
Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi ve Burada Sürdürülen Faaliyetler
T‹GEM (Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü) bünyesindeki Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’nin genel özellikleri ve burada sürdürülen faaliyetlere geçmeden evvel k›saca kuruluﬂ sahas› hakk›nda bilgi verecek
olursak geçmiﬂi MÖ 5000’li y›llara de¤in uzanan, Münbit Hilal (Bereketli Hilal)’in bir parças› olan Yukar› Mezopotamya’da kurulmuﬂ bir
yerleﬂimdir.23 1921’de imzalanan Ankara Antlaﬂmas› gere¤ince eskiden ba¤l› bulundu¤u Resulayn (Ras al-Ayn / Kaynakbaﬂ›) Suriye’de
kalm›ﬂ, ülkemizdeki k›s›m ise Ceylanp›nar ad›yla ﬁanl›urfa iline ba¤lanm›ﬂt›r. ‹lçe, ad›n› bir dönem bölgede oldukça yayg›n olan ceylanlardan al›r. 1937’de nahiye (bucak) statüsü kazanan Ceylanp›nar,
1982’de Viranﬂehir’den ayr›larak ilçe statüsü kazanm›ﬂt›r.

ﬁekil 6: Ceylanp›nar ve T‹GEM’in Lokasyonu
23

E. Atar - M. F. Eslenmez, Ceylanp›nar ‹lçe Durum Raporu, Karacada¤ Kalk›nma
Ajans› Program Yönetim Birimi, 2011, s. 27.
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‹lçe, do¤uda Mardin, kuzeyde Viranﬂehir, bat›da Merkez ilçe, Harran ve Akçakale ile çevrili olup güneyde 76 km’lik Suriye s›n›r› uzanmaktad›r (ﬁekil 6). 2011 y›l› itibariyle Ceylanp›nar, 35 köy ve 14 mezraya sahip olup 2010 y›l› say›m›na göre 73.305 kiﬂilik nüfusunun
%38.9’u (28.579) k›rsal kesimde yaﬂamaktad›r.
Ceylanp›nar’›n geliﬂimine Tar›m ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nün büyük
katk›s› olmuﬂtur. Günümüzde ilçe, dünyan›n en büyük tek parça devlet tar›m iﬂletmesine ve dünyan›n en büyük ivesi koyun popülasyonuna sahiptir. Ceylanp›nar, 2.020 km2’lik bir alana sahip olup 2011 y›l›
itibariyle 1.381.347 da’l›k tar›m arazisiyle (Toplam alan›n›n %68.3’ü)
ﬁanl›urfa genelinde 3. s›rada yer al›r.24 Ayn› y›l söz konusu ekilebilir
arazi varl›¤›n›n %56’s› ekilmiﬂ olup çok geniﬂ bir k›sm› nadasa terk
edilmiﬂtir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir di¤er husus ise ayn›
zamanda çal›ﬂma saham›z› oluﬂturan Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’nin
tüm Ceylanp›nar’›n ekilebilir arazisinin tamam›na yak›n bir k›sm›na
(yaklaﬂ›k %90’›na) sahip olmas›d›r. Özel mülkiyetin çok s›n›rl› oldu¤u
ilçede söz konusu devlet tar›m iﬂletmesinin devasa boyutlarda oluﬂu
bitkisel ve hayvansal üretimde bir standard›n ve istikrar›n yakalanmas›n› da sa¤lamaktad›r. Ayr›ca arazi bütünlü¤ü, tar›msal altyap› ve hizmet çal›ﬂmalar›n›n daha h›zl› ve adil da¤›l›m›na imkân tan›d›¤› gibi
tek parçadan oluﬂuyor olmas› iﬂletmeyi dünyada say›l› tar›m ünitelerinden birisi haline getirmiﬂtir. Söz konusu devlet tar›m iﬂletmesinin
devasa alan›ndan ötürü Merkez, Gümüﬂsuyu ve Beyazkule olmak üzere üç alt birime ayr›larak idare edilmektedir. ‹lk olarak 1898 y›l›nda
880.000 da’l›k bir alanda ordunun at ihtiyac›n› karﬂ›lamak için kurulan iﬂletmenin (Anavarza Çiflikat-› Hümayunu Askerisi) alan› günümüzde 1 milyon da’› aﬂm›ﬂt›r.25 At yetiﬂtiricili¤iyle baﬂlayan faaliyeti,
koyun, keçi, s›¤›r ve kanatl› hayvanlar (hindi, tavuk, devekuﬂu gibi) izlemiﬂ olup bunun yan› s›ra yaban hayat›ndaki hayvanlar› (ceylan gibi)
koruma ve üretme faaliyetlerine de yönelinmiﬂtir.
24
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TÜ‹K, (2012). “Türkiye ‹statistik Kurumu Tar›m ‹statistikleri”, http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul, (Son eriﬂim: 18.10.2012).
T‹GEM, (2012). “Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü Bilgi Notu”, http://www.tigem.gov.tr/isletmeler/Pages/Anasayfa.aspx,
(Son eriﬂim: 18.10.2012).
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Türkiye’deki ceylan varl›¤›, özellikle kursakl› ceylanlarla ilgili ilk
müspet giriﬂim Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi bünyesinde 1977 – 1978
döneminde Milli Parklar ve Avc›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün de giriﬂimleriyle Ç›rf› Deresi kenar›nda 260 da’l›k bir alanda baﬂlam›ﬂt›r.26 Baz›
kaynaklara göre ilk olarak 4 diﬂi ve 2 erkek bireyle koruma faaliyetinin
baﬂlad›¤›,27 baz› kaynaklarda ise çevreden temin edilen 23 baﬂ ceylan
ile bu faaliyetin baﬂlad›¤› ifade edilir. 1970’lerin ikici yar›s› itibariyle
baﬂlayan koruma ve üretme faaliyetleri sonucunda 1980’lere gelindi¤inde kursakl› ceylanlar›n say›s› 100’ü aﬂm›ﬂ, 1995’te say›lar› 1.000’e
yaklaﬂm›ﬂ ve nihayet 2000’li y›llar›n baﬂ›nda Ceylanp›nar’daki kursakl› ceylan say›s› 1.000’i aﬂm›ﬂt›r. 2011 y›l›na gelindi¤inde ise say›
1.530’a ulaﬂm›ﬂt›r. Ceylan say›s›ndaki bu umut verici art›ﬂa ba¤l› olarak ilerleyen y›llarda arazinin yetersiz kalmas›ndan dolay› 800 da’l›k
bir alanda yeni bir koruma ve üretme istasyonu tesis edilmiﬂtir.28
Türkiye’de kursakl› ceylanlar›n say›s›ndaki art›ﬂa ra¤men bu geliﬂme, malesef canl›n›n insan müdahalesi olmaks›z›n vahﬂi do¤ada varl›¤›n› sürdürebilmesi için yeterli de¤ildir. Nitekim günümüzde salt Ceylanp›nar de¤il Gaziantep ve Malatya’daki üretme istasyonlar›ndaki
ufak çapl› giriﬂimlerle de koruma ve kollama faaliyetlerine dikkat çekilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’ndeki giriﬂimin
d›ﬂ›nda k›saca di¤er yörelerimizdeki faaliyetlerden de bahsedecek olursak; 1999 y›l›nda bünyesinde Keklik ve Turaç Üretme ‹stasyonu ile
birlikte Geyik ve Ceylan Üretme ‹stasyonu da bulunan toplam 1.100
da ’l›k bir alanda Erikçe (Gaziantep – ﬁehitkâmil) Yaban Hayvan›
Üretme ‹stasyonu kurulmuﬂtur. ‹stasyon, 2000 y›l›nda Ceylanp›nar’dan getirilen 14 ceylanla üretime baﬂlam›ﬂ ve 2010 y›l›na gelindi¤inde istasyondaki birey say›s› 100’e yaklaﬂm›ﬂt›r. Erikçe’deki baﬂar›l›
giriﬂimlerle birlikte 2012 y›l›nda hayata geçirilen “Ceylanlar›n Eski
Yaﬂam Alanlar›na Yeniden Yerleﬂtirilmesi Projesi” kapsam›nda eskiden
do¤al yaﬂam alanlar›ndan birisi olan Aral›k Ovas› (I¤d›r) çevresine

26
27
28

E. Atar - M. F. Eslenmez, agy,. s. 27; T‹GEM, (2012).
Ü. Yavuzer - G. Bengisu, agm., s. 767 – 771.
E. Atar - M. F. Eslenmez, agy,. s. 27.
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100 tanesi Erikçe’den, 50 tanesi de Ceylanp›nar’dan getirilen toplam
150 kursakl› ceylan sal›verilmiﬂtir. Bir di¤er giriﬂim ise Hekimhan
(Malatya) Geyik ve Da¤ Keçisi Üretme ‹stasyonu bünyesinde gerçekleﬂmektedir. Toplam 700 da’l›k bir alanda kurulan istasyonda 2012 y›l›na gelindi¤inde 20 baﬂl›k bir ceylan varl›¤›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Baﬂta Ceylanp›nar’daki faaliyetlerin bir sonucu olarak 2012 y›l›na gelindi¤inde
üretme istasyonlar›ndan do¤aya sal›nan kursakl› ceylanlar›n say›s›n›n
350 civar›nda oldu¤u ifade edilmektedir. Bununla birlikte halk› bilinçlendirmek ve avc›l›¤›n önüne geçebilmek ad›na Ceylanp›nar Üretme
‹stasyonu’ndan her y›l ortalama 100 – 150 civar›nda ceylan sat›ﬂ› yap›lmaktad›r. Böylelikle vatandaﬂlar›n ceylanlar› avlayarak de¤il besleyerek tabiatla bar›ﬂ›k hobiler edinmesi arzulanmaktad›r.
Kursakl› ceylan varl›¤›m›zla ilgili bu koruma ve üretme faaliyetiyle ilgili olarak kaydedilen olumlu geliﬂmelerin yan› s›ra toplumsal hayatta da birtak›m faaliyetlerde bulunulmas› söz konusu de¤erin sürdürülebilir bir ﬂekilde varl›¤›n› devam ettirebilmesi aç›s›ndan büyük
önem arz etmektedir. Özellikle kursakl› ceylan›n do¤al yay›l›ﬂ alan›
içerisinde yer alan köylerdeki halk›n bu gen kayna¤›m›z hakk›nda bilgilendirilmesi, koruma ve üretme faaliyetlerini tamamlay›c› önemli bir
faktördür.
Türkiye’de ceylan varl›¤›n› tehdit eden baﬂl›ca faktörlerden birisi
de yasa d›ﬂ› avc›l›kt›r. Eskiden beri karaca, geyik, yaban domuzu, kurt,
tilki ve çeﬂitli kuﬂlarla birlikte ceylanlar da geleneksel av hayvanlar›
aras›nda an›lagelmiﬂtir. Bununla beraber günümüzde pek çok yaban
hayvan›m›z yasalarla koruma alt›na al›nm›ﬂt›r ki pek ço¤unun nesli tükenme tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. 1937 y›l›nda ç›kar›lan bir av kanunu ile ceylan, karaca, tavﬂan, keklik, sülün, b›ld›rc›n, ördek ve kaz y›l›n belirli zamanlar›nda avlanabilecek hayvanlar kategorisine al›nm›ﬂt›r.29 ‹lerleyen y›llarda avc›l›k izni olsun olmas›n yap›lan yo¤un avc›l›k
faaliyetleri neticesinde yaban hayvan› popülasyonunda ciddi gerilemeler tespit edilmiﬂ ve yeni yasal düzenlemelere gidilmiﬂtir. 1970’li y›lla29

R. ‹zb›rak, Türkiye, Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤› Yay›nlar›: 263, II. Bask›, ‹stanbul 1984, s. 677.
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r›n baﬂlar›nda önce geçici olarak daha sonrada daimi bir ﬂekilde ceylanlarla birlikte alageyik, karaca, kartal, ﬂahin ve akbaba gibi hayvanlar›n av› yasaklanm›ﬂt›r.30 Bununla beraber burada belirtilmesi gereken
bir di¤er husus ise her ne kadar yasalarla ceylanlar koruma alt›na al›nm›ﬂ dahi olsa; özellikle ülkemizde do¤al yay›l›ﬂ sahas›nda yaﬂanan terör
olaylar›, kaçakç›l›k ve yasa d›ﬂ› avc›l›k ceylan varl›¤›n› ciddi anlamda
tehdit etmektedir.
Ceylanlar›n uzun süre yo¤un bir ﬂekilde avlanmas›nda ve ticarete
konu olmas›nda en önemli etken yaz›n alan›nda da oldukça tercih edilen derisi olmuﬂtur. Ceylan derisi uzun y›llar el yazmas› eserlerde, hat
sanat›nda ve dekoratif amaçl› duvar süslemelerinde yayg›n bir ﬂekilde
kullan›lm›ﬂt›r. Bunlara verilebilecek en güzel örnek Piri Reis (1465/70
– 1554)’in ceylan derisi üzerine yap›lm›ﬂ ünlü dünya haritas›
(1513)’d›r. Derisinin bir dönem önemli ölçüde popüler olmas› ne yaz›k ki ceylan say›s›ndaki ciddi azalmada önemli bir etken olmuﬂtur.
Günümüzde Türkiye’de ceylanlar devlet korumas›nda oldu¤undan ve
üretme çiftliklerinden do¤aya sal›nanlar da koruma bölgelerinde tabiata terk edildi¤inden, herhangi bir deri ticareti söz konusu de¤ildir.
Özelde kursakl› ceylanlara genel anlamda ise ülkemiz yaban hayat›nda görülen ceylanlara sosyal hayatta daha fazla dikkat çekebilmek
ad›na etkili kullan›mlar›na güzel bir örnek de kentsel bir imge haline
gelmesidir. Dünyada geçmiﬂi oldukça gerilere uzanan ve neredeyse ilk
medeniyetlerden günümüze devletler, hanedanl›klar, beylikler, imparatorluklar, soylu aileler, gösteriﬂinden, gücünden etkilendikleri hayvanlar› logo ve/veya armalar›nda kullanm›ﬂlard›r (ﬁekil 7). Bu uygulama günümüzde de devam etmekte; hatta uluslararas› etkinliklerde
(spor müsabakalar›, çeﬂitli yar›ﬂmalar, olimpiyatlar, konserler, festivaller gibi) etkin bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Son y›llarda çevre bilincinin geliﬂmesi, hayvan haklar›n›n kamuoyunu daha fazla meﬂgul etme30

2011 – 2012 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Karar› uyar›nca Memeliler grubunda sadece yaban tavﬂan›, adatavﬂan›, tilki, kaya sansar›, a¤aç sansar›, yaban domuzu
ve çakal av›na izin verilmektedir (Bu karar 18 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de
ilan olunmuﬂtur).
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si gibi etkenler sonucunda özellikle ülke, ﬂehir veya bölgelerle özdeﬂleﬂmiﬂ hayvanlar adeta birer milli sembol haline gelmiﬂtir. Avustralya’n›n koalalar› ve kangurular›; Alaska’n›n ve Sibirya’n›n ren geyikleri; Çin’in pandas›, Hindistan’›n kaplanlar› ve filleri; ﬁili’nin lamalar›
bunlar aras›nda say›labilir. Ankara keçisi, Ankara tavﬂan›, Ankara kedisi, Van kendisi, Aksaray malakl›s›, kangal koyunu, kangal köpe¤i ve
Denizli horozu Türkiye’de akla gelen ilk sembol hayvanlardand›r. Bununla birlikte Türkiye’nin co¤rafi konumu itibariyle zengin bir flora ve
faunaya sahip olmas›; fakat buna karﬂ›l›k çok uzun y›llard›r burada iskan edilmesi, savaﬂ ve göçler, tar›m gibi beﬂeri faaliyetler; örneklerini
ço¤altabilece¤imiz hayvansal de¤erlerimizi olumsuz yönde etkilemiﬂtir.
Buna en tipik örnek çal›ﬂma konumuzu oluﬂturan kursakl› ceylanlar,
baﬂta olmak üzere, alageyik ve kelaynaklar verilebilir. Günümüzde kursakl› ceylanlar ile ilgili müspet geliﬂime paralel olarak özelde Ceylanp›nar genelde ise ﬁanl›urfa baﬂta olmak üzere tüm Güneydo¤u Anadolu Bölgesi il ve ilçeleri için birer sembol haline getirilebilir. Günümüzde Ceylanp›nar Belediye ve Kaymakaml›¤›’n›n logosunda yerini alm›ﬂ
olan kursakl› ceylanlar; il ve ilçedeki etkinliklerde, turistik organizasyonlarda ve peyzajda (Kursakl› ceylan heykelleri, tabelalar›, resimleri
gibi) daha da etkin bir ﬂekilde yer almal›d›r. Halka ulusal bir de¤er, bir
sembol ﬂeklinde lanse edildi¤inde etkili koruma ve kollama sa¤lanm›ﬂ
ve tamamlanm›ﬂ olabilecektir.

ﬁekil 7: Baz› Ülke, Eyalet ve Hanedanlara Ait Armalarda Kullan›lan
Hayvansal Semboller
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Sonuç:
Kursakl› ceylanlar (Gazella subgutturosa Güldenstaedt, 1870),
zengin say›labilecek Türkiye faunas› içerisinde müstesna bir yere sahip
türlerdendir. Dünya genelinde çok geniﬂ bir alanda yay›l›ﬂ gösteren bu
hayvan›n, ne yaz›k ki ço¤u yerde say›s› trajik bir ﬂekilde azalmaktad›r.
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi baﬂta olmak üzere geçmiﬂte I¤d›r Ovas›
ve çevresinde de varl›¤›n› göstermiﬂ olan kursakl› ceylanlar›n yak›n
y›llara kadar neredeyse nesli tükenmek üzereyken, koruma ve üretme
çal›ﬂmalar›yla bu tehlike en az›ndan ﬂimdilik kayda de¤er bir ﬂekilde
bertaraf edilmiﬂtir.
Türkiye’nin Suriye s›n›r› boyunca özellikle oval›k sahalar baﬂta
olmak üzere çöle yak›n kesimler kursakl› ceylanlar için en ideal yaﬂam
alan›n› teﬂkil eder. Uzun y›llar oldukça k›ymetli olan; bir o kadar da
kullan›ﬂl› ve uzun ömürlü derisi yüzünden kontrolsüz bir ﬂekilde yo¤un
olarak avlanan kursakl› ceylanlar, vahﬂi yaﬂamdan neredeyse bütünüyle silinmiﬂtir. 1970’lerde yaﬂanan bu ekolojik y›k›m nedeniyle 1977 –
1978 döneminde yöre halk›ndan temin edilen az say›daki ceylanla bir
koruma ve üretme istasyonu tesis edilmiﬂtir. Söz konusu tesis dünyan›n
en büyük tek parça devlet tar›m iﬂletmesi olan Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi bünyesinde kurulmuﬂ olup baﬂar›l› giriﬂimlerle bir dönem say›lar› birkaç tane ile ifade edilirken günümüzde kursakl› ceylan say›s›
1.530’a ulaﬂm›ﬂt›r. Türkiye’deki birkaç istasyonla daha giriﬂilen baﬂar›l› üretme çal›ﬂmalar› ile vahﬂi do¤aya sal›nan ceylanlarla birlikte Türkiye ekosistemindeki bir de¤erin tamam›yla yitirilmesinin önüne geçilmiﬂtir. Günümüzde “Ceylanlar›n Eski Yaﬂam Alanlar›na Yeniden
Yerleﬂtirilmesi Projesi” kapsam›nda koruma ve üretme istasyonlar›ndan vahﬂi do¤aya sal›nan canl› say›s›n›n 350 civar›nda oldu¤u ifade
edilmekte olup sonuç itibariyle Türkiye’deki toplam birey say›s›n›n kabaca 2.000 civar›nda oldu¤unu belirtebiliriz. Bununla birlikte bu de¤er
hala çok kritik bir say›d›r. Yasa d›ﬂ› avc›l›k, halk›n bilinçsiz giriﬂimleri
(tuzak kurma, yaﬂam alanlar›n›n tar›m arazisi açarak daralt›lmas› gibi),
canl›n›n do¤al yay›l›ﬂ alan›ndaki güvenlik problemleri (s›n›r kaçakç›l›¤›, terör olaylar›, may›nl› sahalar›n varl›¤›) kursakl› ceylan varl›¤›n›
önemli ölçüde tehdit etmektedir.
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Kursakl› ceylanlar›n korunmas› ve üretimiyle ilgili Ceylanp›nar
Tar›m ‹ﬂletmesi’ndeki faaliyetler dahilinde say›lar›nda kaydedilen
önemli art›ﬂlar›n yan› s›ra yöre halk›na ceylan sat›ﬂ› da yap›lmaktad›r.
Böylelikle canl›n›n korunmas› ve yaﬂam alan›n›n geniﬂlemesi ad›na
halkla iﬂbirli¤ine gidilerek avlanmaktan ziyade beslenmesi yoluna gidilmeye gayret edilmektedir. Bir di¤er müspet geliﬂme ise Gaziantep ve
Malatya’ya da tesisten anaç ceylanlar gönderilerek buralardaki üretme
faaliyetlerine de önayak olunmas›d›r. Bununla birlikte birtak›m eksiklikler de söz konusudur. Bunlar›n baﬂ›nda ise kursakl› ceylanlar›n yaﬂam alanlar›n›n tespiti konusu gelmektedir. Nitekim kursakl› ceylan
varl›¤›n›n ülkemizdeki da¤›l›m alanlar› henüz net bir ﬂekilde tespit
edilmemiﬂ oldu¤undan zaman zaman koruma bölgesi alan› d›ﬂ›nda da
söz konusu canl›n›n varl›¤›na rastlanm›ﬂt›r. Bu aç›dan teknolojik imkanlarla art›k çok daha h›zl› ve pratik saha tespiti yap›labilir, koruma
alanlar› yeniden düzenlenebilir. Ayn› zamanda sürdürülebilir ve çok
boyutlu bir koruma program› geliﬂtirilerek yöre halk›ndan kamu görevlilerine, s›n›r güvenli¤inden sorumlu askeri personelden bölgeye gelen
turistlere var›ncaya kadar geniﬂ kitlelere bilgi (Broﬂürler, k›sa tan›t›m
filmleri, posterler gibi) verilerek Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi’ndeki
koruma ve üretme giriﬂimleri güçlendirilebilir.
Ceylanlar, baﬂta yörenin folkloru olmak üzere Türkiye genelinde
önemli birer kültürel ve yöresel semboldür. Peyzajda (heykel ve tabela
olarak), edebiyatta (ﬁiirler, destanlar), musikide (Türküler), resimde
(Duvar resimlerinden minyatürlere kadar) ve zanaatta (Deri iﬂleme)
ceylanlar Türk Beﬂeri ve ‹ktisadi hayat›nda önemli yer edinmiﬂ tabii
de¤erlerimizdendir. Bu kapsamda bölgesel ve ulusal birer sembol haline gelmeleri canl›n›n korunmas› ve çok daha modern tesislerde üretme faaliyetlerinin devam etmesinde altyap› oluﬂturacak önemli bir
faktördür. Ankara’n›n tavﬂan›, keçisi, kedisi; Van’›n kedisi ve inci kefali; Çin’in pandas› ve Hindistan’›n kaplan› gibi kursakl› ceylanlar›n
da Ceylanp›nar baﬂta olmak üzere ﬁanl›urfa ve güneydo¤u illerimizde
birer sembol haline gelmesi sosyal anlamda canl›ya olan ilgiyi art›racakt›r. Bu sayede koalalar, pandalar ve kaplanlar gibi yaban hayat›na
ait daha pek çok de¤er korunarak hem ekosistemden silinmelerinin
önüne geçilmiﬂ hem de ülkeleri için adeta bir turistik cazibe ürünü ha-
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line gelmiﬂlerdir. Nitekim Anadolu pars›, yaban eﬂe¤i, Tazmanya kaplan› veya kurdu, Hazar kaplan›; insano¤lunun çok k›sa sürede hayvanlar›n neslini tüketebildi¤inin bir sembolü haline gelmiﬂ olan dodolar
(Mauritius dodosu); ne yaz›k ki ekosistemde yeri doldurulamaz boﬂluklar yaratm›ﬂ ve yaban hayat›ndan tamamen silinmiﬂtir. Kursakl› ceylanlar ile ilgili kritik bir noktadayken yürütülen faaliyetler neticesinde
gelinen nokta, henüz çok k›sa bir mesafe kat edilmiﬂ olsa da, ileriye dönük umut verici bir geliﬂme olarak de¤erlendirilebilir.

ﬁekil 8: ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Gülhane)’nde
Co¤rafya – Mineraller Salonundaki Zooloji Panoramas›ndan Bir Detay
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