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TÜRK MİTOLOJİSİ EVRENİNDE GEYİK 

MOTİFİ ÜZERİNE GENEL BİR İNCELEME 

Seda Nur KURT* 

ÖZET 

eyik motifi yalnızca Türklerde değil Kore, Moğol gibi pek çok kültürde 

karşımıza çıkan eski bir simgedir. Mitolojik bir sembol olan geyik ongun, 

kutsal, yol gösterici ve uğur getirici özellikleri ile dikkat çeker. 

Destanlarda, Halk hikâyelerinde, dizilerde, kıyafetlerde, çeşitli kültürlerin 

ritüellerinde sık sık kendini gösteren bu motifin ortaya çıkışı oldukça eskiye 

dayanır ve etkisi günümüze kadar sürer. 

 

Anahtar Kelimeler: Geyik, motif, simge. 

                                                           
*Künye: Kurt, S. Nur (2020). “Türk Mitolojisi Evreninde Geyik Motifi Üzerine Genel Bir 

İnceleme”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 60-73. 
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GİRİŞ 

 

Diğer milletlerde olduğu gibi, Türk milletinin de 

kendince kutsal saydığı hayvanlar vardır. 

Bunlardan biri de geyiktir. Geyik tıpkı Bozkurt 

gibi bazı Türk boylarının sembolü olmuştur. Bu 

bakımdan Türk mitolojisi ve efsanelerinde geyik 

motifine sıkça rastlanır. Geyik motifi, dilimizde, 

edebiyatımızda, halımızda, kilimimizde; 

velhasıl bütün sosyal hayatımızda farklı renk ve 

şekillerde yer alır. Kimi Türk destanlarında 

rastlanan geyik motifi kutsal özelliğini 

korumaktadır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

geyik avlamanın uğursuzluk, hatta felaket 

getireceğine inanılır. Geyiğin kutsallığı 

nedeniyle geyik boynuzunun kimi evlerde uğur 

için duvara asıldığı bilinmektedir. 

 

Her Türk boyunun bir ongunu olduğu 

bilinmektedir. Bu ongun genelde kendisinden 

türediğine inanılan “kurt, kaplan, dağ keçisi, 

koç, geyik, boğa, at, kartal, şahin, doğan…” gibi 

hayvanların şeklini ayırıcı niteliği ortaya 

konulmuş öğelerdir. Dağ keçisi ve geyik 

motifleri milattan önceki bin yılda Avrasya’da 

yaşayan bütün göçebe boyların başlıca 

ongunlarındandır. 

 

1. Mitolojide Geyik 

 

Geyik Türk mitolojisinin kökleri mezolitik devre kadar inen en eski 

simgelerinden biridir. Gök ve yer unsurlarına bağlı olarak diğer birçok hayvanla 

benzer özellikler gösterir. Hayvan-Ata’ları temsil eden üç tip elbiseden biri de 

geyiktir. Şaman elbisesinde geyiği simgeleyen bir parça olduğu gibi, şamanın en 

önemli aksesuarı olan davul üzerinde de geyik resmi bulunurdu. 

 

Geyik motifi Türk efsanelerinde değişik şekillerde karşımıza çıkar. Göktürklerin 

Türeyiş Destanı’nda bir dişi kurt, bir çocukla birlikte mağaraya giriyor ve orada 

yaşıyor; Dede Korkut Kitabı’nda Bamsı Beyrek, geyik kovalayarak, nişanlısı 

Banu Çiçek’in otağının önüne gidiyor. Geyik Türk Destanları’nda, dağların, 

vadilerin ve sarp kayalıkların görünüp kaybolan sihirli ve en güzel 

hayvanlarındandır. Kurt göklerin, alageyik ise yerlerin sembolü ve ruhu gibidir. 

Güney Sibirya’da yaşayan Baraba-Om Türklerinin Radloff tarafından derlenmiş 

Cengiz AYTMATOV’un “Beyaz Gemi” adlı 
romanı Türklerin “kutsal geyik” motifini 
anlatan en güzel örneklerdendir. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dr.com.tr/Kitap/Beyaz-Gemi/Edebiyat/Roman/Dunya-Roman/urunno=0000000156851&psig=AOvVaw3jVdl08kql3Usw3XtVUurf&ust=1599056487218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCD2uOTyOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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“Yestey Möngkö” masalında geyik şöyle anlatılmaktadır: “Geyik-kız, yeraltının 

bittiği yerde oturuyordu. Yestey Möngkö adlı bir yiğit, geyik-kızı bir gün 

yeryüzünde gördü. Yedi yıl yorulmadan ve yılmadan geyiğin peşine düştü ve 

kovaladı. En sonunda onu bir taş evde yakaladı ve geyik-kızla evlendi. Yer Kara-

Alp adlı bir yer ruhu ise, onlara düşman oluyor. Geyik-kız, Yer Kara-Alp’in 

baldızı imiş. Bundan sonra savaş hazırlığı başlar. Geyik-kız da kocası gibi silahlı 

imiş.” Konuşan geyikler de Türk mitlerinde görülmektedir. Yavrusu kötürüm 

olan bir geyik, kimsesiz bir yiğide geliyor ve ondan kötürüm yavrusu için ilaç 

istiyor. Yiğit de gerekli ilacı veriyor ve yavru iyileşiyor. Bundan sonra da geyik 

yiğide çeşitli iyilikler yapmaya başlıyor. “Ala-geyik” tüylerinin arasında beyaz 

benekler olan geyiktir ve Türk Halk Edebiyatı’nda da önemli yeri olan bir türdür. 

Orta Asya Türk Halk Edebiyatı’nda da bu geyiğin çok daha farklı mitolojik 

türlerine rastlayabiliyoruz. Yaşar Kemal’in “Üç Anadolu Efsanesi” eserinden 

uyarlama olan “Alageyik” adlı filmde de alageyik yol gösterici vasfıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Geyik esaslı kayıtlara baktığımızda, geyiklerle ilişkilendirilmiş 

atasözleri de görebiliyoruz: “Bu dağda durarak, öbür dağa göz diken geyik ölür.” 

Anadolu’da görülen basma mevlit kitaplarının içinde de nazım şeklinde yer alan 

“Hikâye-i Geyik” bölümleri vardır. Ali Rıza Yalgın (Yalman)’ın, Binboğa 

Türkmenlerinden derlediği geyik hikâyesi kısaca şöyledir: “ Nurhaklı bir yiğit 

ava gidiyor. Bir geyik sürüsüne rastlıyor. Sürünün yanında da bir “Koca Adam” 

görüyor. Yiğit, geyiklere saldırıyor. Koca, bir geyik oluyor. Yiğit de kaçıyor…” 

Bu hikâyeyi anlatan Nurhaklı geyik avcısı, şu atasözlerini de sıralamaktadır: 

“Geyiğin avına biyol (bir kez) giden, bir daha tövbe eder.” “Geyiği iyi sayarlar, 

onun piri varmış.” “Bir adam su içen geyiğe bir ok atmış, geyik hemen aksakallı 

koca olmuş.” “Davarın uğruna bir geyik çıkarsa, o obaya zeval olmaz.” Gene 

Nurhaklı geyik avcılarının anlattığı bir başka geyik efsanesi de şöyledir: “ Yusuf 

adlı bir avcı, geyik avına gitmiş. Geyik sürüsünün yanında, aksakallı bir koca 

görmüş. Koca, Yusuf’a; beni kimseye söyleme, sana bir çebiş vereyim demiş. 

Fakat Yusuf dinlemeyip, sürüyü talana başlamış. İşte o zaman “koca” bir geyik 

tekesi oluyor ve Yusuf’a “yuf” diyor. Yusuf kayalardan düşerek ölüyor…” 

Yukarıda anlatılan efsaneler ve dillendirilen özdeyişlerde “geyik donuna girme” 

motifine de rastlamaktayız. 

 

2.Halk Edebiyatı Unsuru Olarak Geyik 

 

Edebiyatta benzetme unsuru olarak geyiğin şu özelliklerinden yararlanılır: 

Sevimli, çevik, hassas ve içli bir hayvandır. İnce zarif bir vücuda sahip ve 

ürkektir. İnsandan kaçar, peşinden sürüklediği insanı dermansız bırakır. Tenha 

yerlerde yaşar. Avlayan iflah olmaz, avlanmış geyiğin gittiği ev tarumar olur, 

yerinde ot bitmez. Bedduası avcının soyuna da etki eder. Mukaddes bir 

hayvandır. Kurt gibi aniden ortaya çıkar ve çoğu kere insanlara doğru yolu 

gösterir. Birdenbire ortadan kaybolur. Mutlu sona erdiricidir. Sevgi perisidir. 
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Totemdir, ruhların üzerinde dolaştığı ilahi bir varlıktır. Tanrı’nın elçisidir. Gökte 

dolaşan yarı ilahi yaratıktır.  

 

Cengiz Han’ın ilk atasının Gök-Kurt ile Kızıl (ak) geyik olduğu rivayeti vardır. 

İlk Türkçe yazılı belge olan Orhun kitabelerinde Bilge Kağan, abidenin batı 

cephesinde “Baga sıgun ötser (ança) sakınur men...” (Dağda yabani geyik 

gürlese öylece mateme gark oluyorum.) diyerek geyiğin hassasiyetine işaret eder. 

Oğuz Kağan milletin başına bela olan canavarı öldürmek için ağaca geyik 

bağlamıştır. Uygurlarda geyik, bir inanç aracı olmaktan çok, avcılık aracı olarak 

yer alır. 

 

Geyik Dede Korkut hikâyelerinde de önemli yer tutar. Kimi zaman yol gösteren, 

iyilik yapan, kimi zaman da insanları tuzağa düşüren bir kimliğe sahip olur. 

 

Geyik efsanelerine ait ilk 

araştırmayı yapan ve 

malzemeler toplayan Macar 

âlimi Gy. Moravcsık 

olmuştur. “A Csodaszarvas 

Montaja a Bizanci Iroknal” 

(Bizans Müelliflerinin 

Eserlerinde Sihirli Geyik 

Efsanesi, 1914) adıyla 

topladığı bilgileri 

yayımlamıştır. 

 

Geyik, masal, efsane ve halk 

hikâyelerinde kahramanı 

ardından sürükleyen gizemli 

bir avdır. Ancak avlandıktan 

sonra avcısını lanetler. Genel 

olarak geyik masumiyetin 

ifadesidir. Türk mitolojisinde 

geyik kutsal bir hayvandır ve 

tanrısal nitelikli dişi ruhu temsil eder. Şamanist Türklerde totem niteliği taşır. 

 

Hitit Tanrısı Runda aynı zamanda bir av tanrısıdır. Kalıntılarda Runda’nın 

yanında bir geyik vardır. Avrupa masallarında geyik avcıların koruyucusu St. 

Hubert’in can yoldaşıdır. Bu nedenle avcılar geyik vurmak istemezler. Yine 

Hititlerde geyik uğur getiren, iyilik sağlayan bir hayvandır. 

Halk inancına göre geyik avlayan iflah olmaz, avlanmış 

geyiğin gittiği ev tarumar olur, yerinde ot bitmez. 
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Anadolu ermişlerinden Abdal Musa zaman zaman geyik kılığında insanlara 

iyilikte bulunur. Fütüvvet kuruluşlarında, Bektaşi tekkelerinde geyiklerin 

vurulmasını yasaklar. 

Kutsal efsanevi geyik Battal Gazi’nin doğumunu müjdeler. Battalname’nin 

tümünde hayırlı haberlerin müjdecisidir. 

Alasığın: Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde kutsal geyiktir. Değişik Türk 

lehçe ve şivelerinde Alageyik, Alabolan ve Alabuğa olarak da bilinir. 

Türk kültüründe sığın(geyik) kutsal bir hayvandır. Bazen erenler alageyiğe 

dönüşür. Bazı Türk ve Moğol boyları soylarının bu kutlu varlıktan türediğine 

inanırlar. Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den 

gelmektedir. Geyik sürülerinin başında bulunan kurtlara da Gökgeyik denilir. 

Geyiklerin boynuzları kamların en önemli simgelerindendir. Bozkurt 

gökyüzünün Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Macarların ataları da bir geyiği 

izleyerek denizi geçmişler ve bu denizin ortasındaki yarı bataklık bir adada 

türemişlerdir. Anadolu ve Asya halılarında ve kilim desenlerinde geyik motifine 

resim veya sembol olarak sıkça rastlanır. Günümüzde de geyik motifli kazaklar 

ve çoraplar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Anadolu’da alageyiği kovalayan ve 

kaybolan avcı motifi masallarda ve türkülerde sıkça görülür. 

Kabulgan: Türk, Altay ve Moğol Mitolojisinde “Şekil Değiştirme” kavramıdır. 

Don Bürünme, Donuna Girme şeklinde de ifade olunur. En çok kuş ve geyik 

donuna girme yaygındır. Erenler güvercin ve geyik tonuna bürünürler. Örneğin 

bir masalda, mağarada yaşayan 13 kız birdenbire kurda dönüşür. Ahmet Yesevi 

zaman zaman Turna kuşu kılığına girer. Güvercin tonuna bürünen Hacı Bektaş'ı, 

Toğrul Baba bir doğan kılığına girerek takip eder. 

Türk söylence ve masallarında "don bürünme" (şekil değiştirme) genelde üstün 

bir güç (Tanrı, sihirbaz, cadı, evliya vb.) tarafından, ya yapılan bir iyiliğe karşılık 

ödül olarak ya da yapılmış bir kötülüğe karşı ceza şeklinde gerçekleştirilir. Bu 

efsane ve masallarda çoğunlukla, “geyik donuna girmek” ve “turna donuna 

girmek” şeklindeki bir "kabulgan"dan söz edilir. Bu konuyla ilgili olarak, 

Kaygusuz Abdal’ın, şeyhi Abdal Musa’ya nasıl mürit olduğunu anlatan yaygın 

bir hikâye güzel bir örnektir: “Rivayete göre, Gaybi Bey adamlarıyla avlanmaya 

çıkar. Bir ara güzel bir maral (geyik) görerek adamlarından ayrılır. Bir süre 

kovaladıktan sonra geyiği bacağından okla yaralar. Fakat maral koşarak Abdal 

Musa’nın tekkesinden içeri girer. Gaybi Bey de onun arkasından tekkeye girer ve 
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Abdal Musa’ya postunda otururken durumu anlatır. Abdal Musa cüppesini 

yukarı kaldırır ve koltuğunun altına saplanmış oku gösterir. Şaşkına dönen Gaybi 

Bey, affını ister.” Geyik, kuş ya da herhangi bir hayvanın şekline girme 

öykülerinin bir kısmı Şamanist gelenekten, bir kısmı da Budizm’den 

kaynaklanmaktadır. 

Hayvan donuna girme sadece Türklerde olan bir motif değildir. Kore Krallığının 

efsanesinde de hayvan donuna girme motifi vardır. Kore efsanesinde Gök 

Tanrı’nın oğlu ile Deniz Tanrısı sazan, su samuru, geyik, kurt, hindi ve doğan 

olarak hayvan donuna girerler. 

Deniz Tanrısı olan Habaek’in hayvan donuna girmiş olan geyik ve deniz ile ilgili 

olduğunu gösteren Göktürk efsanesi de vardır. Çinliler tarafından yazılan Tai-

ping guang-ji adlı kaynaktaki Göktürk efsanesinde, Göktürklerin atasının 

akmalara dönüşüp denize girdiği zikredilir. 

Ayrıca Goguryeo efsanesinin başka bir 

parçasında da ak geyiğin kutsal bir hayvan 

olduğu açıkça gösterilmiştir. Kral 

Dongmyeong, düşmanı olan Biryu devletini 

yok etmek için kutsal hayvan olan ak geyiğe 

başvurur. Ak geyik de kralın isteğini yerine 

getirmek için göğe ağlayarak yalvarır ve 

gökten yağmur yağdırır. Bu geyiğin ağlayışı 

motifi Radloff’un derlediği Sagay 

Türklerinin “Altın Purkan” destanında da 

görülür. 

Tarihte Avrasya bozkırında yaşamış göçebe 

halkların kültür ve efsanelerinde geyik 

motifi çok yaygındır. İskitlerden başlayarak 

Hun, Türk ve Moğollara kadar mitolojik 

hayvan olarak yer almıştır. Orta Asya ve 

Anadolu’da yaşayan ve 10.yüzyılda İslam 

dinini kabul eden Türkler geyiğin mitolojik 

hayvan olarak kutsallığını korumuş ve Halk 

Edebiyatı ürünlerinde bunu işlemişlerdir. 

Kore tarihinin büyük krallarından 

Dongmyeong için yapılmış bir heykel 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tomb_of_King_Tongmyong,_Pyongyang,_North_Korea.jpg
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Geyik, Türk mitolojisinde kökleri mezolitik devre kadar inen ve en erken hayvan 

motiflerinden birini oluşturan kutsal bir hayvandır. Orta Asya sanatının en başta 

gelen motifi de geyiktir. Ayrıca, Cengiz Han’ın ilk ataları ile ilgili efsanede ve 

Fin-Ugorların efsanelerinde de geyik motifi vardır. Kurtla birlikte Türklerin bir 

totemi olduğu sanılan bu hayvan Orta Asyanın çok çeşitli yerlerinde görülür: 

Moğolistan’ın Agrin Brigad bölgesinde, Hun devrine ait taş üzerinde geyik 

kabartması,geyikli heykel,geyik motifi kadınların saç süsü veya tacı,geyikli kaya 

resimleri, geyik maskıvs. Orta Asya’daki Türkler arasında önemli bir yer olan 

geyik motifi Anadolu Türklerinde de bu önemini sürdürmüştür. 15. yüzyılda 

İspanya elçisi Clavijo, seyahatnamesinde Erzurum bölgesindeki bir derviş 

köyünü tasvir ederken evlerin önlerinde asılmış siyah bayrağın altında geyik, koç 

ve teke boynuzları da asılı bulunduğunu zikreder.İnan, bu geyik, koç ve teke 

boynuzlarının Şamanizm’in bir unsuru olduğunu söyler. Geyik boynuzu takma 

âdeti ise Yenisey Nehri kenarında yaşayan Ostiyak şamanlarında da 

görülür.Şamanların elbisesinde ve şamanın ayin yaparken kullandığı davulunda 

geyik derisi bulunur. Ögel bunun Orta Asya Türklerinin ‘Hayvan-Ata’sı ile ilgili 

olduğunu belirtmiştir. Holmberg ise şaman elbisesini totemizmin en gerçek izi 

olarak göstermiştir. 

3. Diğer Kültürlerde Geyik Motifi 

Kore kültüründe de geyikle ilgili kalıntılar vardır: Bronz devrine ait bir kılıçta ve 

kaya resimlerinde geyik motifleri vardır. Eski Kore krallıklarından Şilla 

devletinin altın tacında geyik boynuzu şekli vardır. Bu Şilla krallığındaki geyik 

boynuzlu altın taç ise Dünya Ağacı ve kuş gibi şamanizmin önemli kavramlarını 

içeren motiflerle oluşmaktadır. Akişev, bu taçtaki motiflerin İskitlerdeki(Saka) 

hayvan motifleriyle ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu ağaç ile kuş motiflerine dikkat 

ederek inceleme yapan Kim, bunların Orta Asya’daki Altay etnik gruplarında da 

görülen totemizmin ya da Şamanizm’in izleri olduğunu belirtmiştir. Ve Orta 

Asya Altay etnik grupları ile eski Kore halklarının menşe bakımından bağlantılı 

olduğunu gösteren ortak bir delil olarak kabul etmiştir. 

Kore tarihi ve edebiyatı ürünleri incelendiğinde de geyik kutsal bir hayvan olarak 

karşımıza çıkar. Koreliler törenlerinde kutsal hayvan olarak geyiği 

kullanmışlardır. Ayrıca Kore halk edebiyatı ürünlerinde kutsal bir kahraman 

olarak rol üstlenmiştir. Moğolların atası da kurt ve geyiktir.  

Erken Tunç döneminde Alacahöyük’ün Kral Mezarları’nda “Hitit Güneş 

Kursları” diye adlandırılan geyik ve boğa motifli son derece karmaşık ve 
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gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç diskler bulunmaktadır. 

Alacahöyük mezarlarında bronz ve bronz üstüne kaplama elektrum süslü boğa ve 

geyik heykelleri de bulunmaktadır. 

Eski Türk sosyal hayatında tesiri kuvvetli bir müessese olan avcılık faaliyeti aynı 

zamanda bazı dinî inançların da doğmasına sebep olmuştur. Avcılıkla ilgili bu 

dinî inançların başında; dağların, ormanların ve hayvanların koruyucu ruhları 

olduğu inancı vardır. Eski Türk inancına göre avın verimliliği ve zenginliği 

tamamıyla bu ruhların himayesi altındadır. Eski Türk kültüründeki avcılıkla ilgili 

bu inançlar zamanla halk edebiyatına tesir ederek destan ve efsanelere 

aksetmiştir. Karaçay-Malkar “Biynöger” ve Kırgız “Kococaş” destanları bu 

tesirin en güzel örneklerindendir. Her iki destanda da geyiklerin koruyucusu 

tarafından lânetlenerek felâkete uğrayan bir avcının hikâyesi konu edilmektedir. 

Her iki destanın muhtevası ve tipolojik motifleri, birkaç farklılık dışında, 

birbirine çok benzemektedir. 

Eski Türk sosyal hayatında avcılıkla ilgili dinî inançlar vardır. Bu dinî inançların 

başında; dağların, ormanların ve hayvanların koruyucu ruhları olduğu inancı 

vardır. Eski Türk inancına göre avın verimliliği ve zenginliği tamamıyla bu 

ruhların himayesi altındadır. 

Eski Türklerin bu inançlarıyla bağlantılı olarak Kuzey Kafkasya bölgesinde 

yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinin eski kültüründe, av hayvanlarının, bilhassa 

geyik ve dağ keçisi cinsinden yabanî hayvanların “Apsatı” adında bir koruyucusu 

olduğuna dair bir inanç vardır. Bu inanca göre Apsatı, koruyucusu olduğu 

hayvanların kendisinden izinsiz olarak avcılar tarafından avlanmasına müsaade 

etmezdi. Bunun aksini yapan avcılar, Apsatı tarafından çeşitli şekillerde 

lânetlenerek büyük felâketlerle karşılaşırlardı. Bu yüzden, avcılar ava çıkmadan 

önce, Apsatı’nın şerefine törenler tertip ederler; kurbanlar keserler, dualar 

ederler, dilekler dilerlerdi. Mesela, Yukarı Çegem bölgesinde “Apsatı Taşı” adı 

verilen kutsal bir kayanın olduğu yerde, sonbaharda geyik avına çıkmadan önce 

burada Apsatı için törenler yapılır, kurbanlar kesilir, dualar edilir, Apsatı Taşı’nın 

etrafında, bir tür dinî ibadet şeklinde çeşitli danslar icra edilirdi. Karaçay-Malkar 

Türklerinin eski kültüründeki bu inanca göre, Apsatı başlangıçta beyaz bir dağ 

keçisi şeklinde, daha sonraları ise yüksek dağların tepesindeki bir tahtta oturan, 

heybetli, uzun ve aksakallı ihtiyar bir adam olarak tahayyül edilmiştir. 
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4. Geyik Motifli Hikâyeler 

Geyik motifli hikâyelerimizin sayısı da oldukça çoktur. Daha çok mesnevi 

tarzında yazılan bu hikâyelerin konusu genellikle dinidir. XII.-XIV. yüzyıllarda 

yazılmış anonim bir tefsirde “Hamza ve Geyik” hikâyesine rastlamaktayız. Bu 

hikâyede ele alınan konu şöyledir:  

“Hamza, Hz. Muhammed’in akrabası olduğu için müşrikler ona dokunmaya 

cesaret edemiyorlarmış. Bir gün Hamza’nın ava çıkmasını fırsat bilen müşrikler, 

Hz. Muhammed’e saldırarak onu yaralamışlar. Avda bir geyiğin peşine takılan 

Hamza’ya geyik lisana gelerek şöyle der: “Hamza! Beni niçin takip ediyorsun? 

Senin evinde sana ağır bir iş var.” Bu söz üzerine geyiği takip etmekten 

vazgeçerek geri dönen Hamza, Hz. Peygamber’in başına gelenleri görünce, 

geyiğin konuşmasını Hz. Muhammed’in bir mucizesi olarak değerlendirerek 

Müslüman olur.” 

Bir Kore halk hikâyesi olan Oduncu ile Peri Kızı’nda ise olay şöyledir: “Bir 

zamanlar ormanda, yaşlanmış annesi ile yaşayan fakir bir oduncu varmış. Bir 

gün oduncu ormanda odun keserken avcıdan kaçan bir geyik gelir ve kendisi 

saklanması için yardım ister. Oduncu geyiğe acıyarak onu bir yere saklar. Biraz 

sonra avcı gelip geyiğin bu tarafa geldiğini söyler ve nereye gittiğini sorar. 

Oduncu uzaklara gittiğini söyleyerek geyiği kurtarır. Geyik avcının gitmesinden 

sonra oduncuya teşekkür ederek onun isteğini sorar. Oduncu da fakirlikten hala 

evlenemediğini ve bir eşe ihtiyacı olduğunu söyler. Geyik oduncuya şöyle bir yol 

gösterir. Dolunay gecesi falanca gölde yıkanmak için gökten periler ineceğini ve 

o zaman bir peri kızının uçan elbisesini saklamasını söyler. Oduncu geyiğin 

dediklerini yerine getirir ve uçan elbisesini kaybeden peri kızıyla evlenir. 

Zamanla peri kızı iki çocuk doğurur. Bir gün oduncu gökteki dünyayı özleyip 

ağlayan peri kızına acır. Elbiseye sadece bakacağı sözünü alarak uçan elbiseyi 

peri kızına gösterir. Fakat uçan elbiseyi görür görmez peri kızı hemen uçan 

elbiseyi giyer ve çocuklarını alıp göğe yükselir. Oduncu üzülerek günlerini 

geçirirken o geyiğe rastlar ve geyik çözüm yolunu gösterir. İlk dolunay gecesinde 

su almak için gökten büyük bir kabın ineceğini ve o kaba binerek göğe 

çıkabileceğini söyler. Ve geyiğin dediklerine uyarak oduncu peri kızıyla kendi 

çocuklarına kavuşur.” 

 

Karaçay-Malkar Türklerinin Biynöger destanında Biynöger yaşadığı bölgede 

meşhur bir avcı olarak bilinmektedir. Hemen her gün dağlarda geyik ve dağ keçisi 

avlamaktadır. Öte yandan bu durum, geyiklerin ve dağ keçilerinin koruyucusu 

olan Apsatı’nın hoşuna gitmemektedir. Çünkü Biynöger gereğinden fazla 

avlanmakta, geyiklerin ve dağ keçilerinin neslini tüketmektedir. Apsatı bu 

yüzden Biynöger’i cezalandırmaya karar verir. Bir zaman sonra Biynöger’in 
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ağabeyi ölümcül bir hastalığa yakalanır. Onun iyileşmesi için bir dişi geyiğin sütü 

gerekmektedir. Biynöger bu dişi geyiği bulmak için dağlara çıkar. Bir süre sonra 

aradığı dişi geyiği bulur ve günlerce onun peşinden dolaşır. Biynöger dişi geyiğin 

peşinden giderken her nasılsa kendisini yalçın kayalıkların tepesinde bulur. Fakat 

oradan aşağıya inmesi mümkün değildir. Biynöger on beş gün boyunca yalçın 

kayalıkların tepesinde aç ve susuz yaşamaya çalışır. Aşağıya inmenin imkânı 

olmadığını anlayan Biynöger daha fazla dayanamaz ve sevgilisinin de 

telkinleriyle kendisini kayalıklardan aşağı atar. Bütün bu olan biteni en başından 

beri Apsatı planlamıştır. Biynöger’i günlerce peşinden koşturan geyik ise aslında 

Apsatı’nın kızı Fatima’dır. Fatima, Biynöger’i yalçın kayalıkların tepesine 

getirmiş, aşağıya inilmesi mümkün olmadığından, onu çaresiz bırakmış, 

gereğinden fazla avladığı geyiklerin bedelini hayatıyla ödetmiştir. 

 

Kococaş destanında ise Kococaş ile dağların sahibi, geyiklerin ve dağ keçilerinin 

koruyucusu “Sur-Eçki”nin, yani insanoğlu ile tabiatın mücadelesini 

anlatılmaktadır. Kococaş, avladığı hayvanlarla bütün bir kabilesini doyuran, 

bunun uğrunda neredeyse bütün zamanını dağlarda geçiren usta bir avcıdır. 

Kococaş o kadar çok geyik avlamıştır ki neredeyse geyiklerin soyunu kurutmak 

üzeredir. İşte bu sebeple geyiklerin koruyucusu Sur-Eçki tarafından lânetlenir. 

Sur Eçki, Kococaş’ın, peşinden gelmesini sağlayarak onu yüksek bir dağın 

tepesine çıkarır. Kococaş bu yüksek dağın tepesinde, yalçın kayalıkların arasında 

Anadolu köylerinde hâlâ birçok alageyik efsanesi anlatılmaktadır. 
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sıkışıp kalır ve aşağıya inemez. Çaresiz kalan Kococaş nihayetinde kendisini 

kayalıktan aşağı atarak hayatına son verir. 

 

Alageyik efsanesine göre Serçeme köyünde dağ keçisi ve geyik avına çok meraklı 

bir genç yaşarmış. Dağ keçisi ve geyik avından başka bir şey düşünmeyen bu 

genç her zaman Serçeme kayalıklarında geyik avına çıkarmış. Serçeme’de de 

güzel bir kız yaşarmış. Avcının gönlü avından sonra bu kıza düşmüş. Serçeme 

köylüleri durumu anlayınca delikanlıyı geyik avından vazgeçirip bu kızla 

evlenmesi için kandırlar. Düğün gecesi genç, Serçeme kayalıklarında geyik 

seslerini duyunca gelini teli duvağı ile orada bırakır, silahını kapıp geyiğin peşine 

düşer. Mevsim kış olduğu için kayalıklar su içindeymiş. Geyiğin peşinden giden 

genç Serçeme kayalıklarındaki oyuklardan birine düşer. Her taraf buzla kaplı 

olduğu için oyuklardan çıkamaz ve donarak ölür. 

Anadolu'nun dağlık, ormanlık bölge halkı arasında ve özellikle Toroslar’ın Gâvur 

Dağları'nda alageyikle ilgili ağızdan ağza dolaşan zengin bir edebiyat vardır. 

Bunlar zaman zaman âşıklar tarafından dile getirilmiş, yazarlar tarafından kaleme 

alınarak işlenmiştir. Hatta bu hikâyelerin bazı halk türkülerinin doğuşuna zemin 

hazırlayanları da olmuştur.  

 

Ben de gittim bir geyiğin avına 

Geyik çekti beni kendi dağına 

Tövbeler tövbesi geyik avına 

Siz gidin kardaşlar kaldım kayada 

 

diye başlayan ve avcının ağzından söylenen bu türkü, yavrusunu avlayan ana 

geyiğin intikam almak için avcıyı peşinden sürükleyerek bir uçurumdan 

düşürmesi üzerine yakılmıştır. 

 

Geyik motifini anonim halk edebiyatı eserlerinde de görmekteyiz. Geyikle ilgili 

bilmece ve mâniler düzülmüştür.  

 

Dağdan gelir dak gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir bir su içer. 

Bağırır oğlak gibi 

bilmecesinde olduğu gibi,  

Geyik atladı taştan 

Gözlerim dolu yaştan 

Kız senin güzelliğin 

Çıkardı beni baştan 

gibi mânilere de rastlanır. 
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Geyik motifinin Türk edebiyatında mesnevi tarzında yazılan destanî hikâyelerde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu destanlardan biri de “Geyik Destanı”dır. 

5. Sembol Olarak Geyik 

Birçok kültürde ve mitolojilerde dişil sembolün karşılığı olan kült hayvan olan, 

Anadolu’nun Kibele’sinden dönüşen Ay ve Avcılık Tanrıçası Artemis’in, Hitit, 

Hurri kültürünün, Noel Baba’nın simgesi olan geyik, arketipsel sembolizm 

açısından da kişisel yolculuğuna çıkan kahramanın içindeki kendi animasıdır. 

Özellikle geyik ile ağacın birlikte anılması da geyiğin ana tanrıçaya yönelik bir 

sembol olduğunun göstergesidir. 

Geyik sembolünün kullanımına tradisyonlardan şu örnekler verilebilir: 

– İrlandalı Tuan Mac Cairill öyküsünde, onun, reenkarnasyonu temsil 

etmek üzere dönüştüğü hayvanlardan biri olan geyik. 

– Altay Türkleri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Maya tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Pueblo Kızılderilileri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik. 

– Buryat şamanı başlığındaki üçlü geyik boynuzları. 

– Budist tradisyonda bodhisattva halini temsil eden altın geyik. 

 

Kullanıldığı tradisyona göre farklı anlamlara gelen sembolün tradisyonlardaki 

başlıca anlamları şöyle açıklanabilir. 

 

1.Reenkarnasyonu simgeler. Sembolün bu anlamda kullanılmasının ana nedeni 

geyiğin sık sık boynuz değiştirmesidir. 

2. Spirituel aydınlanmayı simgeler. (NeoSpiritüalist Yaklaşımla, Ezoterik 

Bilgilerin Işığında Semboller – Alparslan Salt) 

 

Geyik motifi Hannibal adlı dizide de bir nevi dönüşüm simgesiyle karşımıza 

çıkmaktadır. Dizideki Will Grahm karakteri halüsinasyon şeklinde sık sık bir 

geyik görmekte ve bazen geyiğin peşinden gitmekte bazen sadece geyiği 

izlemektedir. Dizinin diğer karakteri Hannibal’ı ara ara geyik boynuzlu olarak 

görmekte ve kendi kötülüğünü hissettiği anlarda kendisini de geyik boynuzlu 

hissetmektedir. Bu durum karakterin geyik boynuzunu kötülük simgesi olarak 

gördüğünü göstermektedir.   
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak geyik motifi, Türk, Moğol, Kore gibi pek çok millet tarafından 

kullanılmış, pek çoğu için ongun sayılmıştır. Moğollar geyiği ataları olarak 

saymışlardır. Geyik motifi Dede Korkut Hikâyelerinde, manilerde, bilmecelerde, 

halk hikâyelerinde, masallarda ve destanlarda kullanılmıştır.  
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