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Özet: Hakaslar, Güney Sibirya’da, Sayan ırmağından kuzeye doğru Yenisey 
ırmağını içine alan bölgede yaşayan bir Türk topluluğudur. Yenisey Kırgızla-
rının torunu olarak kabul edilen Hakas Türklerinde güçlü bir epik destan gele-
neği bulunmaktadır. Gırtlaktan şiir/destan söyleyen kişi anlamına gelen Hay-
cının anlattığı Hakas destanlarında, doğayla ve hayvanlarla iç içe bir yaşam 
karşımıza çıkar. Türklerde kahramanın vazgeçilmez yardımcısı ve destanlarda 
hayvan kahraman tipi olarak karşımıza çıkan atlara, Hakas destanlarında çokça 
yer verilmektedir. Bundan hareketle yapılan bu çalışmada, Hakas Türklerine 
ait Han Mirgen Destanı’ndaki atları hayvan kahraman tipi olarak ele alınacak-
tır. Bunun ardından, destandaki atlara ait olan ve destan metnindeki anlatımı 
ve ahengi zenginleştiren epitetler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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Abstract: Khakas is a Turkic community living in the region extending 
from Sayan River to Yenisei River. Khakas Turks which is accepted as the 
grandson of Yenisei Kirghiz and has a influential epic saga tradition. We 
come up with life commune with animals and nature in  Khakas epic sagas 
which Haycı tells gutteraly. Khakas epics give wide coverage to the horse as 
an indispensable companion to the hero and animal hero type. In this study, 
the researcher will handle the horse in Han Mirgen Epic belongs to Khakas 
Turks as a animal her type. And then, reseacher will also consider the epit-
hehts which enrich the narration and harmony in epic. 
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Giriş 
Atlar, Türk toplumunun medeniyet yol-
culuğunda en önemli yol arkadaşı olan 
hayvanlardır. Atın evcilleştirilmesi ve 
binek olarak ilk kez kullanılması yakla-
şık olarak MÖ 3500’lerde günümüz Ka-
zakistan’ın kuzeyinde Botai kültürü tara-
fından olmuştur (Outram 2008: 1332). 
Botai kültürü, bazı uzmanlara göre Pro-
to-Türk, bazı Batılı uzmanlara göre ise 
Hint-Avrupa kökenlidir. Son yıllarda ya-
pılan bilimsel araştırmalardaki tutumları, 
Avrupalı bilim adamlarının medeniyete 
ait bu önemli gelişmeye sahip çıkmaları-
nı rahatlıkla açıklayabilir. Konumu itiba-
riyle bu alan, Türkî toplulukların yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerden biridir. Bu 
da atın gündelik yaşama dâhil olarak, 
kültürel ve sosyolojik açıdan vazgeçil-
mez olması anlamına gelir. 

Göçebe bir hayat süren Türkler için vaz-
geçilmez olan attan, öncelikle yiyecek 
olarak, içecek olarak, yük taşıtmada ve 
savaşlarda yararlanılmıştır. Bozkırda sert 
tabiat şartlarında yaşayan Türkler, at sa-
yesinde göçebe kültürün en yüksek dere-
cesi olan atlı çoban kültürünü ortaya çı-
karmıştır. Bu durumun dünya tarihinde 
oynadığı en önemli iki rolden biri, eko-
nomik alanda hayvan yetiştiriciliğinin 
gelişmesi, sosyo-siyasi alanda ise olağa-
nüstü devlet kurma kabiliyetini geliştir-
miş olmasıdır (Rásony 1988:4). Bu kadar 
değer verilen bir hayvan elbette ki o ulu-
sun kültürel belleğinde ve buna bağlı 
ürünlerinde dikkat çekici izler bırakacak-
tır. İşte bu izleri bugün çeşitli Türk toplu-
luklarının mitlerinde, efsanelerinde, des-
tanlarında ve saire anlatılarında hala 
bulmaktayız. Bundan hareketle inceleye-
ceğimiz Han Mirgen Destanı’na geçme-
den önce ilk olarak Hayvan Kahraman 
Tipi üzerinde durulacaktır. 

1.Hayvan Kahraman Tipi (Kahramanın
Atı) 
Özkul Çobanoğlu’nun yaptığı sınıflan-
dırmaya göre Türk epik destan gelene-
ğinde karşımıza dört tip çıkmaktadır. 
Bunlar; Alperen tipi ve Düşmanları, Bil-
ge Devlet Adamı tipi ve Kahramanın 
Yoldaşları, Kadın tipleri ve son olarak 
ise Hayvan Kahraman tipidir (2003, 
110). 
Hayvan kahraman tipinde asıl kastedil-
mek istenen canlı, destan kahramanının 
en büyük yardımcısı olan atıdır. Atlar, 
tıpkı destan kahramanları gibi olağanüstü 
vasıflara sahip canlılardır. Atlar insan di-
linden anlarlar, insan gibi konuşurlar, 
kahramanların yaptığı yanlış harekette 
onları uyarırlar ve onları ölümden kurta-
rırlar (Yıldırım 1998: 151). Tıpkı kahra-
manın doğumu gibi atların da doğumu 
olağanüstüdür ve sanki o kahraman için 
yaradan tarafından özellikle yaratılmıştır. 
Bunu Manas destanında Ak-kula’nın do-
ğumunda görebiliriz. Ak-kula, Manas’la 
aynı gün doğmuş ve ona yoldaş olmuş-
tur.  

Atlar, kahramanlar için öyle önemlidir 
ki, destan anlatılarında zaferin ve yenil-
ginin sahibi attır. Dede Korkut Hikâyele-
ri’nde ise bu durumu çok iyi gözler önü-
ne seren bir olay bulunur. Bamsı Beyrek 
boyunda, Beyrek yayan olduğu için 
düşmana esir düşer. Bu durum “at işler er 
öğünür, yayan erin umudu olmaz” şek-
linde tarif edilir (Gökyay 2007: 69). At 
savaşta ya da mücadelede ne kadar etkin 
olursa, sahibi için o derece övünç ve iti-
bar kaynağıdır. 

Türk epik destanlarında isimleri zikredi-
len atlar, soyları bilinen, zeki, inanılmaz 
derecede hızlı, kahramanlık ahlakına sa-
hip olan ve kahramanı tehlikelere karşı 
kahramanı uyaran hayvanlardır. Bunun 
yanı sıra kahraman ölümcül yaralar aldı-
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ğı zaman atı, uzak diyarlara giderek onu 
iyileştirecek otlar bulmakta adeta ustadır. 
Getirdikleri otlarla kahramanın dirilme-
sini sağlarlar (Dilek 2002). Bunun ya-
nında atların olağanüstü fiziksel özellik-
leri bulunur. Bastıkları yerlerde taşlar 
ezilir, alev gibi yanar, tepeler dümdüz 
olur, atın bastığı yerde bir daha ot bit-
mez. Bu kadar kuvvetli olan atlar destan 
anlatılarında anlatılırken daha da müba-
lağa edilirler. Örneğin Manas’ın atı Ak-
Kula’nın altından sırtı dolu bir deve ge-
çebilir ya da tam giyimli insanlar burun 
deliğinden içeri rahatça girebilir.  

Destanlarda atların özel isimleri bulunur. 
Atlara isimleri verilirken, onların rengin-
den, fiziksel yapısından, gücünden ve 
kahramanlığından ötürü özel isimlerin 
verildiği bilinir. Önemli Türk destan an-
latılarındaki bazı kahramanlar ve onlarla 
özdeşleşen atlarının isimleri şöyledir: 
Han Mirgen ile Dokuz Kulaç Boyunda 
Alnında Ak Lekeli Kan Kızıl At, Oğuz 
Kağan ile Alaca At, Köroğlu ile Kırat, 
Alpamıs ile Bayşubar, Alıp Manaş ile 
Kanatlı Ak Boz At, Altın Arığ ve Ak 
Boz At, Alpamış ve Bayçibar, Er Töştük 
ve Çal Kuyruk, Alpamışa ve Kızılsarı, 
Edige ve Tim Çuvar , Hevben ve Akbu-
zat, Ebley ve Kara Yorga, Ural Batır ve 
Ak Boz At, Ebley ve Kara Yorga, Zaytü-
lek ve Gök Tulpar, Devletyar ve Serhoş, 
Bamsı Beyrek ile Bengiboz, Battal Gazi 
ve Aşkar (Çobanoğlu 2003: 110). Bun-
lardan Başkurt destanlarından olan Ulan-
Batır’da ata tapmanın izleri korunmuştur. 
Destanda geçen Tulpar adı verilen kanat-
lı/uçan atlardan Akbuzat ve Sarat isimli 
atlar gökyüzünde yaşayan tanrısal atlar-
dır. Özellikle Akbuzat hem destan kah-
ramanının koruyucusu hem de yeryüzün-
deki atların neslini devam ettiren aygır 
görevini görür (Sagitov 1986: 125). 

Destan anlatılarında at ile kahraman öyle 
özdeşleşmiştir ki bazen kahramanın adını 
anmadan sadece at anılır. At, kahraman 
yerine mücadeleye girer. Manas Desta-
nı’nda Manas, Kökçe’nin atını öldürür ve 
“Seni öldürürsem Allah’a karşı günahtır. 
Al atını; dört budu sana dört gün azık ol-
sun; dört parça derisi ayağına çarık ol-
sun” diyerek alay eder ve atını öldürmek-
le iktifa ederek Kökçe’yi öldürmez, bu 
kâfi bir hakarettir  (Boratav: 1984: 72).  

Bunun yanı sıra Türk destanlarında kah-
ramanın önemli bir vazifesi ise atını ter-
biye edip yetiştirmesidir. Bu kahramana 
ait önemli bir vasıf olarak birçok anlatıda 
karşımıza çıkar (Yıldırım 1998: 151). 
Köroğlu Destanı’nda, Köroğlu’nun atı, 
sudan çıkan bir aygırın, at sürüsünde bu-
lunan bir kısrağa aşmasından doğmuştur. 
Yani at sudan gelmiştir. Bu da Türklere 
has bir özellik olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Boratav 1984: 66). Gene Bora-
tav’ın belirttiğine göre Kırat’ın öldürül-
mesi üzerine Köroğlu kendini müdafaaya 
kalkışmadan,  başını katillere uzatır 
(1984: 72). 

Türk destanlarındaki atların ilginç bir 
özelliği ise hızları ve güçleridir. Göz açıp 
kapayıncaya kadar büyük düzlükleri, 
dağları, dereleri aşarlar, hatta kimsenin 
görmediği kanatlara sahiptirler ve bunlar 
vasıtasıyla uçarlar. Türk mitolojisinde 
Tulpar adıyla anılan bu atlara has uçma 
özelliğine destanlarda sıkça rastlarız. 
Tulpar’ın kanatları görülürse, Tulpar’ın 
yok olacağına inanılır (Karakurt 2011: 
751). Ayrıca atların özellikleri anlatılır-
ken hızını rüzgâr ve kasırgaya, vücudunu 
Türkler tarafından güçlü kabul edilen 
boğa, yılam, ejderha, tonga (kaplan) gibi 
hayvanların vücuduna benzetirler. 
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1.1. Han Mirgen Destanında Hay-
van Kahraman Tipi  
Han Mirgen Destanı, Hayvan Kahraman 
Tipi olarak ele alındığında son derece 
dolu bir anlatıdır. Daha anlatının başında 
semiz ve güçlü ata sahip olmanın övünü-
lecek bir durum olduğu açıkça belirtilir 
(Davletov 2005:7). Hakaslar için öneme 
haiz olan at destan epizotlarının hemen 
hepsinde aşırı abartılı bir anlatımla kar-
şımıza çıkar. Özellikle atların hızlarını ve 
güçlerini anlatan kısımlar hemen her epi-
zotta bulunduğu için bunlardan benzer 
olanlara çalışmamızda bir kez yer vere-
ceğiz. 

Kara Küreñ Atlı Küreldey’in Elçisi Ak 
Sabdar Atlı Altın Seyzen Alp Yiğit adlı 
epizotta Altın Seyzen’in Han Mirgen’in 
sarayına geliş şu şekilde tasvir edilir:  

Yere hafifçe eğildiğinde alp yiğidin bil-
mediği ve tespit edemediği bir yerden ül-
kesine doğru ayaklarını sert vuran bir 
atın kasırga gibi hızla yaklaştığını işitti… 
Çok güçlü bir at olduğu belliydi. Yüksek 
doruklu Hanım dağına çarptığında bile 
kayalar ezilerek birer küçük çakıl taşı 
gibi etrafta uçuşuyordu adeta…..(s8). 

Aktardığımız bu bölümde atın sadece 
uzaktan gelmesi duyuluyor ve bundan 
hareketle ne kadar güçlü olduğu üzerinde 
duruluyor. Kasırga gibi gelmesi, Hanım 
dağının taşlarını çakıl taşı gibi etrafa 
uçurması abartılı bir şekilde anlatılıyor. 

Aynı epizotta Ak Sabdar atın, daha önce 
kimsenin aşamadığı bir yerden gelmesi 
halk arasında bağrışmalara sebep olmuş, 
Ak Sabdar atın binicisi Altın Seyzen Alp 
Yiğit’e er yiğitlerin en iyisi olarak nite-
lemelerine sebep olmuştur. Epizodun 
ilerleyen kısmında ise Ak Sabdar atın bı-
raktığı izlerden yola çıkarak Han Mirgen 
yarışmaya çağrılmaktadır. Atın sarp dağ-

larda ve kayalarda derin izler bırakması, 
onun ne denli hızlı kuvvetli olduğunu 
gösterir (s10). 

Alp Yiğit Han Mirgen’in Sefere Çıkması 
isimli epizotta ise ilk olarak dokuz kulaç 
boyunda kan pozırah at olarak adlandırı-
lan kahramanın atı aynı epizotta ok gibi 
uçan aran-çula at olarak adlandırılmıştır. 
Hayvanların en hızlısı olduğunu söyle-
yen kuzgun bile ona yetişmekte zorlanı-
yor. At ayaklarını toprağa değdirmeden, 
uzaya ses işittirmeden koşmaya devam 
ediyor (s16). 

Alp Yiğit Han Mirgen’in Kan Pozırah 
Atının Kız Han Ülkesine Doğru Koşması 
isimli bu epizotta ise at sahibi Han Mir-
gen adına yarışmaya girmektedir. Kan 
pozırah at “Yediği içtiğinden esirmiş alp 
üstünü yiğit iyem Han Mirgen üstüme bi-
risini bindirdi ama bunun iyi mi kötü mü 
olduğunu ne o, ne de ben anlayabildik.” 
diye düşünür (s35). 

Kan Pozırah Atın Vurulması isimli epi-
zotta ise yarışma esnasında at bir batak-
lık önünde bir anda durur. Binicisi buna 
anlam veremez ve ata ne olduğunu sorar, 
at ise insan diliyle:“Sen hiç müsabakalar 
esnasında, bu denli önemli yarış zaman-
larında bir tulbar atın yerinde durduğu-
nu, koşusunu kestiğini yarışmadan çekil-
diğini hiç gördün mü, hiç duydun mu? Ya 
da bu Orta dünya üzerinde aran-çula 
atın hastalandığına hiç tanık oldun mu? 
Durmamın nedeni önümüzde, yolumuzun 
üzerine yayılmış derin bir kara bataklık-
tır. Çünkü bu basit ve sıradan bir yer de-
ğildir. Bizi onun içinde bekleyen birisinin 
bulunduğunu seziyorum. İşte bu nedenle 
uzun ve yüksek bir atlayış yapmak için 
durdum. Bunun için de gücümü iyice to-
parlamam gerekiyor. Bataklığı arkada 
bırakmak için bu yerin üzerinden atlar-
ken sana karşı tüm şiddetiyle esecek olan 
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çok şiddetli bir rüzgârla karşılaşacaksın. 
Bu yüzden, eyere sağlam otur, iyice ve 
sımsıkı tut ve üzerimden düşmemeye ça-
lış.”(s38). Bu konuşma hayvan kahra-
man tipi olarak atın tüm özelliklerini ser-
gilemesi bakımından çok dikkat çekici-
dir. Atın yarışması, tulbar olması, hiç 
hastalanmaması, tehlikeyi sezinlemesi, 
konuşarak binicisini uyarması, uzun atla-
yış yapması ve gücü, tek bir epizotta top-
lu halde karşımıza çıkar. Epizodun de-
vamında atın sezinlediği gibi bataklıkta 
düşman vardır ve at uçarken oklayarak 
onu vurur ancak at buna rağmen binicisi-
ni sağ salim yere indirir. 

Toolay- Mooray Alp Kızın Han Mirgen’i 
Alp Yiğidin Ülkesine Götürmesi isimli 
epizotta ise Han Mirgen ölüdür. Atı hala 
yaşıyordur ancak ayakları yere batmış ve 
dayanılmaz şekilde yorgundur. Kan po-
zırah at sahibinin durumundan dolayı 
yerden zor doğrulur (s57). Biri güçten 
düşmüşken diğerinin de düşmesi, destan-
da at ile sahibi arasındaki bağı görmemiz 
açısından dikkat çekicidir.  

Kan Pozırah Atın Uzun Yola Çıkması 
isimli epizotta ise atın fiziksel gücü üze-
rinde durulur. O denli güçlüdür ki ayak-
larıyla teptiği zaman yer sarsılmakta, 
dağlar sallanmaktaydı. Hızı o denli yük-
sekti ki ayak sesleri kendisine yetişeme-
yip yalnızca arkasından takip etmekteydi 
(s122). Görülüyor ki epik anlatılarda 
abartma son derece sık kullanılan bir du-
rum, bunun güzel bir örneği de bu epi-
zottaki atın durumudur. 

Kan Pozırah Atın Ak Dağ Silsilesi Ülke-
sine Giderken Yaşadığı Tehlikeler isimli 
epizotta ise Ak Dağ Silsilesi ülkesine gi-
derken atın yaşadıkları anlatılır. Ön ayak 
dizleri çenesine, arka ayaklarıyla ise kuy-
ruğuna değecek kadar hızlı giden ata üç 
kulaç boyunda bir ak kurt saldırır. At bir 

anki şaşkınlığını üzerinden atıp ileri atı-
larak uzaklaşır. Burada “Aslında kendi-
sine saldıran düşmanına karşı savaşması 
gerekti, ancak sırtında riske giremeyece-
ği kadar değerli yük taşıyordu şu anda. 
Bundan dolayı kan pozırah at töreye uy-
gun davranamadı.”(s125). Bu durum ol-
dukça dikkate değerdir. Atlar da sahipleri 
gibi töreye uyar. Bu yolculuğun deva-
mında at o denli zarar görür ki yalnızca 
butları kalmıştır ve at, bu butlarının üze-
rinde yolculuğuna devam etmekte-
dir(s128). 

Kan Pozırah Atın Ak Dağ Bölgesine 
Ulaşması adlı bölümde ise at, ulaşılması 
imkânsız olan dağa ulaşır ve buradaki 
göle Ak Süt gölüne girer. Tüm yaraları 
ve çektiği çilelerden kalan yerleri iyileşir 
(s129). Bu yeniden doğma sürecinde al-
tın toynakları ve ak tüyleri yeniden ve 
hızlıca büyümüştür. Ayrıca bu bölümde 
düşman, sahibine olan öfkesinden dolayı 
atına meydan okur (s132).  
Yaşlı Alp Tarafından Kız ve Erkek Çocu-
ğa Birer Alp Yiğit At ve Adla Soy Adının 
Verilmesi isimli bu epizotta ise yaşlı alp 
yiğit oğlan ve kıza isim verir. Dede Kor-
kut’tan farklı olarak bu isimler kahra-
manlık yaptığı için verilmez. Zarar gö-
ren, evi yakılıp yıkılan bu oğlana “Ad ve 
soyadı altı kulaç boyunda gölge sarı atlı 
Çaas Han olsun. Bilirsiniz ki at ile sahibi 
olan alp yiğidin arasında bir bütünlük 
vardır, çünkü at iyesinin ruhudur aslın-
da” demiştir. Kıza ise teertpek kanatlı 
huba kara atlı Haan Arığ adını verir 
(s138).  

Gölge Sarı Atı İyesi Çaas Hanı’ı Kur-
tarması isimli epizotta ise gölge sarı at 
düşmanın alp hatun kişisini güçlü bir so-
lukla çekip yutarak yener. Cesedi ise tüm 
alt dünyaya yayılacak şekilde püskürtür 
(s148). Bu bölüm atın insanı yemesini 
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anlatması bakımından hayli ilginç bir du-
rumu anlatır. 

2. Epitetler Üzerine

Milman Perry ve onun öğrencisi 
olan Albert B. Lord’un ortaya attığı Söz-
lü Formül Kuramı’nın önemli parçala-
rındandır. Epitet kavramını literatürümü-
ze İlhan Başgöz kazandırmıştır. Başgöz 
epiteti makalesinin dipnot kısmında “Bir 
ismi veya folklor araştırmalarında kah-
ramanın ismini bir sıfatla veya isimle ve-
ya sıfat cümlesi ile tamamlayan söz ve 
cümlelere verilen addır (1998: 35)” diye-
rek tanımlamaktadır. Başgöz, bu tanımı 
yapar ancak epitet için dilimizde tam bir 
karşılık bulamadığını da belirtir. Epitet 
kelimesine karşılık olarak Azeri bilim 
adamı Kemal Veliyev 1984’te yayımla-
dığı Destanın Poetikası adlı eserinde epi-
tete “bediȋ vasıf” karşılığını verir.(1989: 
82). Epitetle ilgili diğer bir tanımı ise 
Yılmaz Öztürk yapmıştır. “Sözlü gelenek 
ürünlerinde kahramanın adını veya her-
hangi bir ismi sıfatla, isimle ya da bir sı-
fat cümlesiyle tamamlayan söz ve cümle-
lere verilen addır”(2003: 29) diyerek epi-
teti tanımlar. Son olarak Milli Folklor 
Dergisi’nde yayımlanan makalesinde Sa-
lahaddin Bekki epitetin tanımını yapmış-
tır. Epitet, sözlü gelenek ürünlerinde, es-
tetik özellik kazandırılmak istenen kah-
raman yahut herhangi bir nesnenin ren-
gini, hacmini, güzelliğini veya çirkinliği-
ni yansıtmak için o kahraman ya da nes-
neye koşulan öğelerdir (Bekki 2012: 
205). 

Epitetler halk anlatılarında anlatımı kuv-
vetlendirmek, ahengi sağlamak, vezne 
uydurmak ve kahramanın kendine has 
özelliklerini belirtmede kullanılırlar. Epi-
tetler bir tek kelime olabileceği gibi bir 
kelime grubu hatta bir cümle şeklinde de 
bulunabilir. Veliyev’e göre epitetler, an-

latılarda kullanılan sıfatların o halkın 
dünya görüşünü yansıtması bakımından 
ve halkın konuşma diliyle uzvȋ olarak 
alakalı ve destanlarda yer alan bediȋ va-
sıf’ların ait oldukları eşya ve şahıs hak-
kında açık ve mükemmel malumatlar 
vermekle birlikte metnin edebi kalitesini 
kat kat arttırır (1989: 82).  Epitetler sade-
ce kişileri anlatırken değil, nesne ve hay-
vanları hatta Dede Korkut Kitabı’nda ol-
duğu gibi Tanrıyı ve peygamberleri de 
anlatmakta kullanılır. Ayrıca Mehmet 
Aça’nın makalesinde belirttiği üzere De-
de Korkut Kitabı nazım ve nesir olarak 
ayrılmak yerine nazım şekliyle ele alınır-
sa epitetlerin varlığı ve işlevleri daha iyi 
anlaşılabilir. Aça’ya göre Kazak kahra-
manlık destanları cırların farklı terennüm 
şekilleri bulunmaktadır (1998: 699).   

2.1. Han Mirgen Destanında At Epitet-
leri 
Epitetlerle alakalı çalışmalarda genellikle 
destan kahramanlarının epitetleri üzerin-
de durulmuştur bu yüzden çalışmada 
Hayvan Kahraman Tipi olarak karşımıza 
çıkan atlarla ilgili epitetleri tespit etmeye 
çalıştık. 

Hayvan epitetleri bakımından Han Mir-
gen destanı oldukça zengindir. Neredey-
se adı zikredilen her ata ait belirleyici ve 
ona has bir epitet bulunmaktadır. Bu epi-
tetler genellikle hayvanın niteleyici belir-
li özelliklerine, renklerine ve hem nitele-
yici hem de renklerini birlikte zikrederek 
verilmiştir. Destanda bulunan epitetler: 
*Tekrarlanan epitetler bir kez verilmiştir.

a) Hem Niteleyen Hem de Renklerine
Göre Verilmiş Epitetler

 Ak oy at
 Ak= beyaz
 oy= açık bej rengi
 Alp yiğit kan pozırah at
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 pozırah= kızıl renk
 Altı çatal kanatlı altı kulaç boyunda kara

haltar at
 Kulaç=  170cm
 Haltar= kara rengin bir çeşidi
 Altı kulaç boyunda ak oy at
 Altı kulaç boyunda gölge sarı at
 altın tüylü, ipek yeleli altı kulaç boyunda

ak Sabdar at
 Sabdar= açık havuç rengi kızıl
 Aran-çula kan pozırah at
 Aran-çula= Mitolojik kanatlı ata verilen

ad
 Cesur yürekli kan pozırah at
 Dev oy sarı at
 Dokuz kulaç boyunda oy sarı at
 dokuz kulaç boyunda, alnında ak lekeli

kan kızıl at
 kan kızıl= kan rengi
 dokuz kulaç boyunda, kara küreñ at
 küreñ= kahverengi
 ipek yeleli altı kulaç boyunda ak Sabdar

at
 Kadife kanatlı açık gök at

Gök= mavi,boza yakın mavi
 Kan pozırah at yiğit
 ok gibi uçan aran-çula at
 Teertpek kanatlı huba kara at
 Huba= beyazımsı, açık renkli, huba kara

at “açık kara at
 Teertpek= yuvarlak daire ya da tekerlek

biçimine sahip
 Üç ulağlı üzüm sarı at
 Ulağ= ulak,haber ulaştırmak için kurul-

muş 30 kilometrelik konak
 Üzüm= çok hızlı ve kısa mesafelerde

koşan at
 Yatık kanatlı, katı tüylü kara haltar at
 Yılan kuyruklu kertenkele yeleli yılan

ağızlı kara oy at
 Yılan omurgalı kara oy at

b) Niteleme Özelliklerine Göre Epitetler
 Alp at

 Alp yiğit at
 Dev bir aran-çula at
 Doğrayıp kesilen at
 Eski Türklerde alp kişi ölünce, ölümden

sonra ona hizmet etmesi için at kesilir.
Bu ata doğrayıp kesilen at denir.

 Düldül at
 Kasırga gibi esen dev at
 Kuyruğuyla kasırgalar estiren rüzgar gibi

hızlı at
 Üç ulağlı üzüm sarı at

c) Renklerine Göre Epitetler
 ak haltar at
 ak sabdar at
 altın tüylü ak Sabdar at
 gölge sarı at
 huba kara at
 kan pozırah at
 kara haltar at
 kara küreñ at

Sonuç 
Atın Hakaslar için ne denli önemli oldu-
ğu ve kültürlerine ne denli etki ettiği bu 
destandan çok rahat bir şekilde anlaşıla-
bilir. Hayvan kahraman tipi olarak at,bu 
destanda –belki kahramandan da fazla- 
mücadele verir. Destanın genelini değer-
lendirdiğimiz zaman atın Hakas halkının 
tüm kültürüne doğrudan etki ettiğini söy-
leyebiliriz. Özellikle “henüz atı olmayan 
alp kız” tabiri atın Hakaslar için isimden 
dahi önemli olduğunu gösterir. 

Hakas Kartalı Han Mirgen Destanı’nın 
geneline baktığımız zaman mitolojik 
öğeleri ağır basan uçma, dirilme, don de-
ğiştirme gibi motiflerin bulunduğunu gö-
rürüz. Epik destan anlatılarında Kamil 
Veliyev’in belirttiği gibi epitetler destan 
metnini adeta şenlendirmektedir. Söy-
lenmek istenen o kişiye, hayvana ya da 
varlığa ait durumlar epitetler vasıtasıyla 
anlatılmaktadır. Destanda ahengi ve anla-
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tım zenginliğini bu derece arttıran epitet-
ler bu bakımdan önemlidir. Bu kadar faz-
la epiteti barındırması yanında Han Mir-
gen Destanı’nı diğer destanlardan ayıran 
önemli bir özellik de epitetli hayvan kah-
ramanın da kişi epitetini tamamlayıcı 
olarak karşımıza çıkmasıdır. “Dokuz ku-
laç boyunda alnı ak lekeli kan kızıl atlı 
Han Mirgen”(s1) ve “altı kanatlı altı ku-
laç boyunda kara haltar atlı Hataan Mo-
lat” (s25.) gibi kişi epitetleri destan met-
ninin tamamında yer almaktadır. 
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