
Yarlu kara dağlarun yıkılmasun 
Gölgelice kaba acın kesilmesün

Dede Korkut

Dedem Korkut Oğuznâmeleri’nde geçen “Karşı yatan kara dağ” diye 
başlayan soylamaları her okuduğumda bu destan dilinin derinliği 
karşısında tüylerim diken diken olur. Gözümde beliren; fıstık yeşi-
linden, koyu bir yeşile, sonra neftîye, ardında mavi ve mor arasın-
da geçişken bir renge ve giderek beyaz bir silüete dönüşen dağlardır. 
Renklerin bu geçişkenliği dağların da hikâyesidir. Onlar, kelimeler-
den ziyade renklerle konuşurlar.

Dağda zaman, mekân ve renkler çok izafidir. Yaklaştıkça, içinde bu-
lundukça bunlar da değişir. Bu durum, insan hayatındaki nice duygu 
ve düşünce için dahi böyle değil midir? Dağların zirvelerinde bu ha-
kikate sanki biraz daha yaklaşıyoruz. İnsan idraki burada yükseliyor. 
Varlık, esrarını dağlarda sanki biraz daha cömert sunuyor.

Destanlarda, bu dağların “kara” diye anılışı dikkatimi onların üzerin-
de topluyor. Kara; bize sanki soylu bir geçmişi, sarsılmaz bir kuvveti, 
onların hakikatle kurduğu rabıtayı ve dağların kadimden beslenen 
asaletini çağrıştırır.

Destan duyarlılığı gelişmiş olanlar için bir dağın bütün sihri işte bu 
“kara” olmasındadır. Bu ifadede bir insanı kavrayan bütün idealler ve 
zamanlar gizlidir. Sanki Dedem Korkut bize onu bir muhayyel fakat 
hep var olan, bazen görünüp kanımızı coşturan bir Kızılelma idea-
li gibi benimsetmek istemektedir. Orası ruhların çekileceği aziz ve 
yüce bir mekân ve belki de hakikatte bir makamdır.

Eski Türklerde, her boyun bir dağı varmış. Boyların bir araya gele-
rek oluşturduğu milletin de yine ortak bir kutsal dağı bulunurmuş.  

DAĞLARA DAİR
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Bazı Türkler dağların üzerine yemin edermiş. Kâşgarlı Mahmud’un ifadesine 
göre, diğer bazı Türkler de dağlara secde ederlermiş.

Bu bilgi, onları kutsal biliş ve dağlara yakın olma hâli, bizim gönül katmanla-
rımızda bir yerde hâlâ yaşıyor. Dağlar, benliğimizin tekâmül etmesinde sanki 
bir mertebe gibi gözüküyor. Dağlara bir ürperişle beraber duyduğumuz sevgi-
nin temelinde böyle bir hâl gizlidir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zaman za-
man bir dağa sığınması ve burada vahye muhatap olması bir tesadüf müdür? 
Bilgelerin, mutasavvıfların, filozofların böyle sarp ve tenha mekânları tercih 
edip yıllarca burada yaşamaları hep bir hikmete bağlı değil midir?

Demek ki dağlarda hem afak hem de enfüsümüz bir uyum içinde işleyebil-
mektedir ki Yaratıcı, dağlarda insanı mukaddes oluşlara ve hislere muhatap 
kılıyor. Kim ne söylerse söylesin dağların, kadimden beri insanın, kendini var-
lığın en saf hâline ve nihayet Allah’a en yakın hissettiği yerler olduğu anlaşı-
lıyor çünkü insanın ufku karşı yatan bu kara dağlara doğru genişlemekte ve 
açılmaktadır. Dağ, ait olduğumuz bu sınırlı mekânın ve zamanın hudududur. 
O bilinen her şeyin sonunda, bilinmezlerin ise başlangıcındadır.

Dağ, kültürümüzde bana göre yeni bir ufkun habercisi ve dahi başlangıcıdır. 
Tabir yerindeyse o, bir kapıdır. Bu misaller veya mecazlar âleminden bunla-
rın hakikatine açılan bir kapı… Burada Anka, Simurg, Kafdağı diye anılanlar, 
o eşik geçildiğinde daha başka görüntülerle ve hakikate daha yakın elbiselerle 
karşımıza çıkarlar fakat bunun böyle olduğunu anlamak için o dağı (belki de 
bir dağ fikrini) aşmamız gerekir.

Kendine yeni idealler arayan bir insan idrakinin ilk tanışacağı kavram, bu 
dağlar olmalıdır. Küçüklüğümde dünyayı, köyümü çevreleyen dağlardan iba-
ret zannetmem benim onlarla ilk tanışma faslımdı. Kestane ağaçlarıyla, me-
şelerle, gürgenlerle kaplı o yüce dağlardan sonra ne olduğunu bilmemek ne 
güzeldi! Dağları duymam ve belki de görmem ilk böyle oldu. Bu bir çocuğun 
ufuklara ilk dokunuşuydu. Bu daveti bizlere vatan edindiğimiz bu coğrafya 
sunmaktadır. Dağlara yönelen her bakış, içimizdeki nakışları çözmemize ve 
orijinimizdeki saflığa erişmemize bir manada imkân vermektedir.

Dağlar ve bir dağ fikri; destandan şiire, halı desenlerinden kilimlere kadar 
daha birçok vesileyle yaşamaktadır. Türkler, dağ düşüncesinden zengin tedai-
ler çıkarabilmeyi başarmış bir millettir. Sadece türkülerimizi dinlemek bile bu 
hakikati teslim etmeye yeter. İnsani duyguların işlediği şeyler içerisinde bir 
dağ düşüncesinden söz etmeyen neredeyse yoktur çünkü insan, kendine hep 
yeni ufuklar arayan bir varlıktır. Onun saadetinin de hüsranının da sebebi bu-
dur. İşte böyle bir durumda hemen bir dağ düşüncesi belirmektedir içimizde… 
Dağ; söylenenlerin, görüntülerin öyle göründüğü gibi olmadığına dair ilk ve 
en keskin işarettir.
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Türkülerde dağlara dair bambaşka manalar belirir. Dağ; engeldir, benliktir, 
hasrettir, sevenleri birbirinden ayıran yüceliklerdir… İşte bu son mana, dağla-
rın bizi hem sevdiklerimizden hem de hakikatimizden ayırması itibarıyla be-
lirmiştir. Ancak insanın; varlığın, zamanın ve mekânın bir hududu olduğunu 
fark etmesi ona takdim edilmiş en güzel anlamlardan birisidir bence. Bu; asıl 
varlığın dağlardan (engellerden, benliğimizden) sonra başladığı, sevdikleri-
mizin hemen onun ardında bulunduğu gibi bir düşünceyi içimize, dilimize ve 
gönlümüze yerleştirmiştir. Dağ, hasrettir… Harekete geçiren, bizi kavuşmaya 
sevk eden, kuşatıcı bir hasret duygusudur.

Dağların zikrettiğinin söylenmesi (Hac Suresi/18), kadim inanışlarda bura-
larda ilahi güçlerin bulunduğuna inanılması, tapınakların buralara yapılması, 
destani varlıkların dağlardan neşet ettiğinin söylenmesi ve buralarda yaşadı-
ğına inanılması, onların insanlığın hemen her döneminde bir kutsallık ihtiya-
cına cevap vermesiyle ilgilidir. Bu söylenenler; içimizdeki dağı bulmak, orada 
adanmış kurbanımızı sunmak, o yüceliklerden Tanrı’ya ulaşmak içindir belki. 
Dağ bir anlamda içimizdekinin dışımıza yansımasıdır. Benliğimizi dönüştür-
dükçe dağımız, kutsal bir mekâna dönmektedir. Kutsalımız oradan neşet et-
mekte; ilhamımız doludizgin yine ondan doğmaktadır. Bize engeller çıkaran 
dağ, bu sefer ibadetimizi ve imanımızı irfana dönüştüren gayreti temsil eden 
bir hikmet abidesi olmaktadır. Belki de bu yüzden dağ; vahyin, ilhamın, terte-
miz duyguların, şiirin, destanın, efsanelerin ve berrak düşüncelerin membası 
gibi görülmüş ve hep öyle kabul edilmiştir.

Kültürümüz bunu çözümlemiştir. Bizde çeşitli anlam mertebeleriyle beraber 
edebî metinlerde hep bir dağ fikri vardır. Türkülerimiz, masallarımız, desta-
nımız, hikâyelerimiz, bu fikri ne kadar canlı aksettirir!

Dağlarla ilgili söylenenlere kulak vermeli, türkülerin neden onlardan böyle-
sine ısrarla bahsettikleri düşünülmeli, gözümüzü ve gönlümüzü çelen bu yü-
celikleri yeniden düşünmeliyiz. Geçilmesi, aşılması istenen bir dağ fikri veya 
engeli kıymetlidir ve en az bir Kızılelma ideali kadar hâlâ canlıdır. Türkün kül-
türünde dağların böylesine geniş yer edinmelerinin temelinde acaba bilme-
diğimiz yahut artık kaybettiğimiz başka bir arzu, ideal veya başka düşünceler 
mi gizlidir?

Biz, edebiyatımızda kendine yer edinen dağlara yöneldikçe Türk’ün kendine 
yeni ufuklar arayan köklü tecessüsüyle karşılaşacağız. Dağ gibi, deniz gibi, or-
man gibi, göl gibi daha nice kavramın arkasında yeni fetihlere çıkan; yeni duy-
guların, yeni hayallerin yurduna giden bir yol bulacağız. Dünyaya sığmayan 
Türk’ü anlamak biraz da dağları anlamak demektir. Dağ; Tanrı Dağları’ndan, 
Altaylar’dan, Aladağlar’dan, Haydar Baba’dan, Karaçuk Dağı’ndan, Şar Dağı’n-
dan, Canikler’den başlayarak bize bir şeyler söylemek isteyen bu geleneğe yak-
laşmak demektir.


