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ABDÜLKADIR INAN

" It ba~l~~ ulus„ hakk~ ndaki bu efsanenin kayna~~~çok eski
ça~larda olsa gerektir. M. ö. IV. yüzy~ lda Rodoslu Simmiy taraf~ ndan yaz~ lan efsane ile M. s. VI. yüzy~ lda Çinli vak'anüvis taraf~ ndan naKledilen efsane aras~ ndaki benzerlik dikkati çekmektedir.
XII. yüzy~ lda bu efsaneyi K~ pçak bozk~ rlar~ nda i~itmi~~olan Plano
Karpini buna inanarak kaydetmi~tir. Bu efsanenin Iskit efsanesi
olmas~~ mümkündür.
2. ISKITLERIN SAVA~~BELGESI VE Xl. YOZYIL
TÜRKLERINDE BEÇKEM
Arrian, Büyük Iskender'in seferleri hakk~ nda 166 - 168 y~ llar~ nda yazd~~~~ Anabazis adl~~ eserinde Iskit sava~ç~ lar~ n' ~öyle
tavsif ediyor: "Iskitlerin sava~~belgeleri ejderdir ki muayyen
uzunluktaki s~ r~ klar üzerinde dalgalan~ r.... Atlar rahat durduklar~~ zaman türlü renkteki paçavralar~ n a~a~~ya sark~ k bulunduklar~~ görülür. Harekete geldikleri zaman rüzgar~ n esmesiyle
adlar~~ geçen yarat~ klara (ejderlere) çok benzerler. Süratle hareket
ettiklerinde ~sl~ k sesi ç~ kar~ rlar... Bunlar yaln~z keyif veya dü~manlar~~ korkutmak için de~il, fakat askerlerin birbirlerine sald~ rmamalar~ n~~ da temin içindir„.
Mahmud Kâ~gart (Divanü Lugat-it-Türk, I. 401 ; Besim Atalay
tercümesi S. 483) "Beçkem„ kelimesini ~öyle izah ediyor : Beçkem
- alamet. Sava~~günlerinde yi~itlerin (muhariplerin) belge olmak
üzere tak~ nd~ klar~~ ipek parças~~ ve da~~s~~~ r~~ kuyru~u. O~uzlar
buna perçem derler„.
Mahmud Ka~garl bu izah~ nda "Beçkem„ in atlara tak~ ld~~~ n~~
söylemiyorsa da Karahanl~~ Islam Türklerin Budist Uygurlar üzerine sald~ rd~ klar~ n~~ tasvir eden ~iirden bunun, t~ pk~~ Iskitlerde
oldu~u gibi, atlara tak~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r:
Bekçem urup atlaka (atlara)
Uygurdaki tatlaka (tatlara)
O~r~~ yavuz ~ tlaka (itlere)
Ku~lar gibi uçtum~ z
Arrian'~ n tavsifine göre Iskit " bekçem „ i " ejder „ gibi imi~.
Türklerin " beçkem „ i de ipek kuma~lardan ve da~~s~~~ r~~ kuy-
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ru~undan ibaret oldu~una göre uzaktan "y~lan - ejder„ gibi görünmü~~olacakt~ r.
Altayl~~ ~aman (kam)'lar~ n törende giydikleri cübbede paçavralardan ve uzun ipliklerden yap~ lm~~~y~lan - ejder sembolleri bulunur.
Bunlar ~aman~ n sava~t~~~~kötü ruhlar~~ kurutmak için cübbeye tak~lm~~lard~r. Arrian'~n tavsif etti~i Iskit beçkemi ile ~aman~ n kötü
ruhlara kar~~~ z~ rh ödevini gören cübbesi aras~ nda bir benzerlik
olup olmad~~~ n~~ kesin olarak iddia etmek mümkün de~ilse de
Mahmut Kâ~garVnin haber verdi~i " beçkem „ in Iskit devrindan
kalma bir gelenek oldu~u muhakkakt~ r.
3. BARAK EFSANESI
Mahmud Kâ~gari " Barak „ kelimesinin aç~ klanmas~nda ~öyle
diyor : "Barak - çok tüylü köpek. Türklerin inand~klar~ na göre,
kerkes (
ku~u kocay~ nca iki yumurta yumurtlarm~~, bunlar~n
üzerine otururmu~, yumurtan~n birisinden barak ( tüylü köpek)
ç~ karm~~. Bu barak köpeklerin en çok ko~an~, en iyi avlayan~~
olurmu~. öbür yumurtadan da bir yavru ç~karm~~ ; bu, son yavrusu
olurmu~ ,, ( Cilt I, s. 315 ; B. Atalay tercümesi, s. 377 - 378 ).
Bu efsanenin ba~ka bir rivayeti Soyot-urenha Türklerinde (Kuzey - Do~u Mo~olistanda ) Yakovlev taraf~ ndan tesbit edilmi~tir.
Urenha'lar~n inand~ klar~ na göre ular ( Megaloperdix altaica ) denilen ku~~hayat~nda üç nesne do~urmu~~; barak ( köpek ) , urgan,
balta 2 .
Ba~kurtlar~n Salcuvut, Katay ve Bar~ n boylar~ nda ( Ural da~lar~ n~n do~usundaki sahada) i~itti~imiz bir efsaneye göre Kuzgun
kocay~ nca iki yumurta yumurtlar, birisinden tuygun denilen tüylû
köpek, birisinden de ~onkar denilen av ku~u ç~ karm~~, Bu yarat~ klar~ n her ikisi de hanlara yara~an av köpe~i ve av ku~u
olurlarm~~.
Xl. yüzy~la Mahmud Kâ~garl taraf~ndan nakledilen bu barak
efsanesinin ça~da~~Türk uluslar~ndaki yank~ s~~ bizim bilgimize göre
bukadard~ r.
ABDOLKAD~ R INAN
2 Izvestiya krasn. p / O Vostoçno sibirs. otdela IRGO, 1902, I. fas, 111,
sah. 50.

