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1.

Giriş

:

Anadolu Türk edebiyatında,anlatma esasına bağlı eserlerden Dcde Korkut

Kitabı** "destaııı Oğuz hiMyeleri mecmuasıdır.'·1 Bu hikayeler, "Türk dilinin
en gü::.el en dikkate değer eserlerinden biri" 2dir.

Kazım Karabekir Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl Öğr. Üyesi
Dede Korkut Kitabı, Oğuzların yakın doğuya gelmeden önceki hayat ve
hatıralarına dayanmaktadır Çok eski devirlerden beri mevcut olan bu hatıraların,
bazı olaylar etrafında toplanması ise ıX-XL. yüzyılarda Oğuzların Sırderya
kuzeyindeki yurtlarında geçen hayatIarı ilc ilgili görünmektedir ...Hikayelerdeki
türlü vak'alar Oğuzların iptidai devirlerinde teşekküle başlamış, sonra onların ıx-xı
.yüzyıllarda başlarından geçen büyük mücadeleler etrafında toplanmış ve bu suretle
destan haline gelmiştir
Hikayelerin Osmanlıların Anadolu'da kuvvetlenmeğe başladıkları bir
zamanda, xv. YÜ7.yılın ortalarında veya ikinci yarısında yazıldığı tahmin
edilmektedir.
Dede Korkut Kitabı'nın bilinen iki nüshası vardır Bunlardan biri Vatikan
Kütüphanesi'nde, diğeri Dresten Kral Kütüphanesi'ndedir. Bu nüshayı ilkdefa H.O.
Fleischer bulmuştur. F~.,erden ilk defa faydalanan ise B.F.von Diez olmuştur. Diez'den
sonra Dede Korkut Kitabı hakkında ilk mühim makaleyi W.Uartold yazmıştır.
Türkiye'de ise Kilisli Muallim Rıfat, 1916'da Diez'in Berlin
kopyasının
fotoğraflarına dayanarak yapmıştır. Bundan sonra ilk yazıyı M.Cevdet yazmış Bu
tarihten sonra Fuat Köprütü, Abdülkadir İnan Pertev Naili Horatav, Hüseyin Namık
Orkun, Orhan Şaik Gökyay, Ömer Faruk Akün, Mehmet Kaplan ve Muhrrem Ergin
gibi bilim adamlarının eserle ilgili çalışmalarıyla karşılaşırız.( Konu ile ilgili geniş
bilgi için bknz Gökyay,Orhan Şaik; Dedem Korkud'un Kitabl,,,Milli Eğitim
Hasımevi, İstanbul, 1973 s. ı-xv. )
i Ergin, Prof. Dr. Muharrem, Dede Korkut Kitabı I-Giriş-Metin-Faksimile, Atatürk
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 169, Ankara, 1994,
s. I.
2 a.g.e., s. XII.

* Atatürk (in.

**
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Fuat Köprülü'nün de

belirttiği

gibi "Biitiin Tiirk

edebiyatını

tera;.inin bir

güziiııe, Dede Korkut'u öbiir gÖZiine koysa1//z, yinl' Dede Korkut ağır basar. '3
Bu sebeple "Tiirk dili, Tiirk

edebivarı ı'e

bakımından

Tiirk kiiltiirii

(... )

ardı

arkası kesilıııe."en iııcelemelere kO/ııı olmakta" dır. 4
Kitabı, edebiyatımz.da, sırf

Dede Korkut
Ka.~aıı

desta1/l ve Göktiirk Yaz.iTlan ile

hareketten ibareT olan

santimaııtal

halk

şiiri

Oğuz.

aras/llda orta bir

yeri işgal eder."S Büyük ölçüde göçebe hay:ıtını aksettirmeklc berabcr, Türk
düşünce "c

hayat

cdebiyat tarihindc, bir

tarzını

gcçiş

döneminin izlerini

taşır.

Bu döncmc has

tasvir cttiği gibi, sanat faaliyctlerim de aksettirir.

Bu hikayclcrdc.

"Atlı

r;(j('ebe

medeııivetini

terkip edeli

uıısurlar

bir araya

getirilmiştir. ,,6 "Bütün bu insanlarda müşterck olan taraf, yapılan tasvirlerden dc
anlaşıldığı

gibi, "kuvvet,

yiğitlik,

galebe çalma

ve hakim olma

ihtirasl"dır.7 HikayCıer, dcstandan romana uzanan çizgide halk hikayclerinin
ilk

basamağını teşkil

çalışmasında, Dede

tcmalar

kcndisindcn sonra

tcşckkül

tarzı,

gcrcksc

edcn Halk hikayclcri

yapı

vc

üıcrindeki

örncklcrlc göstermi~tir.8

Dcdc Korkut
bağımsız

Korkut hikayclerinin. gerek anlatma

bakımından

tcsirlerini

cdcr mahiycttcdir. Metin Ekici. konu ilc ilgili

Kitabı'nda

ve tam bir hikaye

on iki hikayc

bütünlüğü

ile

vardır.

Bu hikayclcrin her biri.

karşımıza çıkmakla

birlikte, hcpsi

3 ı~r!1in, Prof. Dr. !vluharrem, Dede Korkut Kitahı, Boğaliçi Yay, İstanhul. LO. Baskı,
s.5.
4 Ergın, ~luharrem, l)Cdc Korkut Kitabı I', s.XIII.
5 Kaplan, :'vlchmct, Türk Edebiyatı Cı.erindc Araştırmalar 3 Tip Tahliilcri, I)crgah
Yay .. istanbuı, 1985,s.52.
6ag .c ., s,49.
7 a.ge., s.50.
8 Ekici,\!ctin. Dcde Korkut lIikayeleri Tesiri ilc Teşckkül Eden IIalk
Hikayeleri,Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi
Yayını, Sayı: ıoı, Ankara,1995.
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birden, ayrıca büyük bir bütünü meydana

getimıektedir

"Bu bütünün konusu

maceraları. yaşayışı ve hayat g(jrüşleri ile geniş Oğuz ıopluluğudur"9
"Her hikaye, esas olarak. bir bey'in macerası olmakla beraber, az veya
çok

di~er

beylerin de

katıldıkları

veya hiç

değilse

bir vesile ile isimlerinin

karıştığı bir olaylar silsilesidir."lO Aynı devirde, aynı bölgede yaşayan ve
birbirlerine çeşitli

şekilerde bağlı

bulunan Oğuz beylerinin etrafında vücut bulan

bu hikayelerde "adetleri gelenekleri ve

çeşitli

Oğuz

yönleriyle bütün bir

kavminin yaşama larzı aksellirilmişlir." i i "Vak'alar bakımından birbirinden
ayrılan

hikayefer,

büıün

bir

etrafında /oplanmaktadır.
şeyin Oğuz

kavmi ve

Oğuz

kavminin

Hik/lyelere bu gö:le

hayatı olduğu,

hikaye

yaşayış

ve dünya

gÖ'rüşlerinin

bakınca asıl anlatılmak isıenilen
kahramanlarıilin

ise buna vesile

olmak iizere seçildiiii giiriilür. Gerçekten eserde kahramanlarm olan şey.
vakalardır.

Vakalarm içine

yerleşliği hayaı

ve dünya

görüşleri

yalnız

ise bütün

Oğuzfarm ortak malıdır." 1'2 Bu yüzden Dede Korkut Kıtabı'nda ferdin değil,

toplumun hikilyesi
Hikilyelerin
yaşadıkları

anlatılmaktadır
tamamında

olaylar

toplumun özlemlerini,

bazı

değer

tipler çevresinde

anlatılır.

hükümlerini nefislerinde

Bu tipler
yaşar

ve

temsil ederler.

i ncelememize konu olan hikaye 13 de olaylar şöyle gelişir:
Bayındır

sohbet

Han, her

yıl,

toplantısı yaparmış.

kızıl otağ,bir

büyük bir ziyafet düzenleyip,

Oğuz

Yine böyle bir ziyafette, bir yere

yere de kara otağ kurdurol',

kızıl otağa, oğlu kızı olmayanların

beyleri ile bir

ağ otağ,

bir yere

Oğlu olanların ağ otağa, kızı olanların

ise kara

otağa kondurulmasını, altına

kcçe döşenmesini, önüne de kara koyun yahnisinden getirilmesini emreder.
Ergin, Muharrem,Dcdc Korkut Kitabı l,s.23.
IOa.g.e,s.24.
Il a. g .e .,s.24.
12a . g .c .,s.25.
13 a.g.e., "Dirse Han Oğlu Buğaç Han Destanı", 5.4-6.
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kara

Ziyafete

katılan

ogıu kızı

beylerden

otağa

olmayan Dirse Han, kara

oturtulur. Dirse Han buna son derece hiddetlenir, ziyafet yerini terk eder,
olanları karısına anlatır.
Karısı,

Çocuk sahibi

olamayışlarının

bunda kendilerinin her hangi bir suçunun
olduğunu

Allah'tan
ıjyafet

söyler.

Çocuklarının

tcrtip etmesini, bütün

kimselere

yardım

OğUı:

sebebini

bulunmadıgını,

sorar.

bu

işin

olabilmesi için Dirsc Han'a büyük bir

beylerini bu ziyarete

açı doyurmasın', çıplağı

etmesini:

karısından

çağırmasını,

yoksul

giydirmesini, borçluyu

borcundan kutarmasını tavsiye eder.
Dirse Han,

eşinin

fikirleri yolunda ziyareti düzenler, ziyafetin sonunda

beyler Tanrıya dua ederler, bir zaman sonra, Dirse
Oğlan

on

beş yaşına geldiği

Han'ın bogasının saldırısına uğrar,

Dede Korkut gelir.
Boğaç

umursamaz.

yalan ve

alıp,

Babasının adamları

bir entrika ilc

Boğaç Hanı

iftıralarda

vakit, üç arkadaşı ilc

bir oğlu dünyaya gelir.

aşık

oynarken

Bayındır

büyük bir mücadeleden sonra boğayı öldürür.

Oğlana Buğaç adını

Han beylik

Han'ın

babasından

verir,

taht sahibi olunca
eski izzet, hürmet ve

ortadan

taht ve beylik alır.

babasının kırk yiğidini
itibarıarına kavuşmak

kaldırmayı düşünürler. Buğaç

Han

için

hakkında

eğlencesinde Boğaç Han'ı

bulunurlar, düzenledikleri bir av

babasına vurdunırlar.

Av
oğlunu

sütü ile

dönüşünde oğlunu

kanlar içinde bulur.

göremeyen anne,

Boğaç

dağ çiceğinden yapılacak

haber verdiğini söyler.

Han,

kırk

ince

kızla

aramaya

başlar,

anasına korkmaması gerektiğini,

bir ilaçla

Buğaç" babasından

ve

ana

yaralarının iyıleşeceğıni Hızır'ın
kırk

namerdinden gizli olarak

kırk

günde yarası tedavi edilerek iyileşir.
Durumu

öğrenen kırk

namert, ihanetlerinin ortaya

Han'ın

elini kolunu

bağlayıp

korkarak Dirse
verirler.

Buğaç

Han

Hanlar ham Han

arkalarından yetişir, kırk

Bayındır oğlana

kafir illerine götürmeye karar

namerdin elinden

yeniden beylik verir.
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çıkmasından

babasını kurtarır.

2. Tema:
Hikaye,
Oğuz

Kamgan-oğlu Han Bayındır'ın, geçmişte,

yıl,

töre

gereği,

Beyleri için bir ziyafet düzenlediğini bildiren cümlelerle başlar. Bu ziyafet

geleneğe

has söz

grupları ve

ifade biçimleri ile

"Gine toy idüp atdmı aygır deveden

yire ağ otağ bir yire kızıL
kızı

her

yok kara

otağa

otağ

buğra

bir yire kara

kondurun, kara kiçe

tanıtılır:

koyundan koç kırdırmuş idi. Bir

otağ kurdurmuş

altına döşen,

ö'nine getürün, yir ise yisün, yemez ise tursun gitsün

idi. Kimin ki

kara koyun
demiş

oğLı

yahnısl1ıdan

idi.(... )

AğLı kızı

olmayanı Allah Taala kargayupdur, biz dahı kargaruz belLü bilsin dimiş idi. ,,14
Oğlu-kızı

olmayan Dirse Han,

kırk yiğidiyle Bayındır Han'ın

sohbetine

katılır:

"Bayındır Hanun yiğitleri Dirse Han'ı karşuLadılar. Getürüp kara otağa
kondurduLarXara bçe altma döşediler. Kara koyun yahnısından önine getürdiler.
Bayındır Hand'an

buyruk böyLedir hanum didiLer. Dirse Han aydur: Bayındır Han

benüm ne eksiklilgiim gördi,

kılıcumdan mı

mı

gördi, suframdan

gördi. (...)

benüm suçum ne oldı kim kara otağa kondurdı" 15.
Kara

buyruk

atağa oturtulmasının sebebini

şöyLedir

kim

"Hamm bu gün

oğLı kızı oLmayanı Tanrı

Bayındır

Handan

Taala kargayupdur biz dolu

kargaruz dimişdür. "16 cümleleriyle öğrenen Dirse Han, ziyafet yerinden
ayrılır,durumu hatununa anlatır.

Hatununun tavsiyesi üzerine;

"Ulu toyeyledi, hacet diledi. Atdan
kırdurdı.

görse

iç Oğuz Taş Oğuz

tonatdı. Borçluyı

aygır

deveden

buğra

koyundan koç

biglerin üstine yığnak itdi. Aç gö'rse toyurdı. YaLın

borcundan

kurtardı.

Depe gibi et

sağdurdı. El götürdiLer hacet dilediler. Birağzı

14 Ergin, Muharrem, Dede kokut Kitabı I, s78.
J 5a .g .c ., s. 78,
16a . g.e ., s. 79.

83

duaLmun

yığdı

göl gibi

alkışı-y-ile

kımız

ALLah Taala

bir ayal virdi:

Haluııı

oldı,

hamile

ıııiiddetten

bir nice

sonra bir

oğlan

1oğurdl. ,. 17

Hikayede, birinci bölümde yer alan vak'a
oğlu Boğaç Han'ın macerası
alakasız

gibi görünürse de,

bakımından

ile,

başka

deyişle

bir

,·akanın nasıl

parçaları,

ilk bakışta Dirse Hançatışmayla

hikayedeki temel

bir zeminde cereyan ettiğini göstermesi

önemlidir. Ancak modern hikayedeki mekana ait özellikleri

anlatmakla vazildi

satırları burada

bulmak IP..ümkün değildir. Mekan,

fiziki özelliklerinden t.iyade üzerinde kurulan sosyal
boylarında, fereli

ve sosyal hayali idare eden temel

Bunların başında oğlı

kızı

olmak

yapı

değerler

kılıç ında,

ile

çoğrafi

tanıtılır,

ve

Türk

dikkatlere sunulur.

sufra

sında

eksiklik

olmamak gelir.
boylarında yaşanan

Türk
olmak,

kahramanlık

sosyal

hayatın

göstermek yüksek

gereği

bir

kıymet

olarak kuvvetli

hükümlerinden

sayılır.

Bu

yüzden ailede anne '·e çocuk da baba gibi kuvvetli olmak zorundadır, yani sosyal
hayat,

kadının

da

çocuğun

da kahraman

vasıflarına

sahip

olmasını

gerektirir.

Böyle, ku","etli insana dayanan bir toplumda erkek çocuk yüksek bir
içtimai bir

değer kaLanır.

Bu hikayede de

görüldüğü

gibi

oğul

kıymet,

sahibi olanlar

tahif edilir, ağ otağa kondurulur. 18
Yine, bu bölümde yer alan, Dirse Han ile hatunun
doyurmak",

"Çıplağı

"Allah Taala'dan
ifade edilir.

Ayrıca

giydirmek, "borçluyu borcundan kurtarmak",

yardım

başlayan

vaka

olduğuna

satırlarda

parçasında

dilemek" gibi tarihi dini ve ananevi

boylarında kadınların

Türk

ikinci '·e mühim bir değer
Müteakip

konuşmalarında "açı

çocuk

değerler

doğurabilmelerinin

dikkat çekilir.

kiilük

ozmı

dili çevük olur." cümlesiyle

Dirsc Han oğlunun

boğa

ilc mücadelesi tasVIr edilir.

"Al

ayağı

17a .g .c ., s. 81.
i 8Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzcrinde Amştırmalar 3 Tip Tahlilleri, s44-52.
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"... Oğlan
götin gildi.
ile

yumruğı-y-ile buğanun

Buğa oğlana

sürdi girü geldi.

katı urdı. Oğlan bıı

katla

alil/na
Oğlan

kıya

yine

tutup

çaldı. buğa

buğamn alnına yumruğı-y

buğanun alnıııa yumruğım tayadı

meydallllııbaşlflll çıkardı. Buğa-y·ile oğlan

gritin

bir hayli

sürdi

çekişdiler(... ) Oğlan

fikir

eyledi, aydur: Bir tama direk ururlar, ol tama tayak olur, ben bunun almna niye
tayak oluT/n turunn didi.
savuldı. Buğa ayağ

Oğlan buğanın almndatı yumruğın

üstine

turamadı, düşdi

pıçağma el urdı, buğanun başını

aldılar,

kesdi.

Oğuz

giderdi yolmdan

tepesinün üstine

bigleri gelüp

oğlan

yıkıldı.Oğlan

üstine

yığnak

tahsin dediler. Dedem Korkut gelsün bu oğlana ad kosun, bilesince alup

babasına varsun, babasmdan oğlana biglik istesün. taht alı virsün didile,." 19

Gerek bu vak'a parçasında, gerekse Dede Korkut'un
ve

babası

Dirse Han'dan beylik istemesini anlatan:

"Hey Dirse Han biglik virgil bu oğlana
Taht virgil erdemlüdür
Boynı

uzun bidevi at virgil bu

oğlana

Biner olsun !ıünerlüdür
Ağayıldan

tümen koyun virgil bu oiflana

Şişlik olsıU!

erdemliidür

Kaytabandan kızıl deve virgil bu oğlmııı
Yüklet olsun hünerlüdiir.
Altun

başlu

ban iv virgil bu oğlana

Kölgeolsun erdemlüdür
Çigni

kuşlu

ciibbe ton virgil bu

oğlana

Geyer olsun hiinerlüdiir.

19 Ergin, Muharrem, Dede kokut Kitabı l, s. 82.
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,o~lana

ad

koymasını

Bayltıdır
öldürmiş

Han 'lin

ağ meydanında

itmişdür.

olflan cenk

adım

bir

buğu

yaş11l1 A/lalı

virsün

Vaka parça~ında, Boğaç Hanım şahsında Türk boylannda bir ferdin

adının,

sel/ün

ol/ıin, adı Bıılfaç

bıı

o/slll/,

ben virdüm

dilii. ,,20

sanının olması,

bir

kimliğe

beyliğin başına

alarak bir

Dedem Korkut
kavramları ile

ünvanını

ifade edilir. Bunlar,

tekrar edilen "hünerli" ve "erdemli"

özetlenir.
bakıma

Fakat bu "ben", "biz"in
"biz"in

toplumun

şartları

geçebilmesinin temel

tarafından ısrarla

Bu olay, bir

değil,

sahip bulunabitmesinin, bilhassa Bey

kendini kabul

değer

değerlerini

değerlerine

"biz" içerisinde "ben"in.
hükümlerine

karşı

şahsiyetini ispatlamasıdır.

gelmek. ona isyan etmekle

nefsinde toplamak ve temsil etmek suretiyle veya

tezat

teşkil

ctmedcn ferdi kuvvetini göstermek suretiyle

ettirmiştir.

İncelemeye çalıştığımız bu hikayede, Boğaç Han'ın, kendi ben'ini ispat

etmesi üç merhalede

gerçekleşir.

kuvvetini isbat eder. ikinci merhalede, av
merhalede,
ispat eder.

babasını kurtardığı

uğrunda

ilc mücadelede

meydanında hünerini

gösterir, üçüncü

sahnede kılıç kullanmadaki, ok atmadaki hünerini

Boğaç Han'ın kişiliğindeki

\e büyük ülküler

boğa

Birinci merhalede,

bu

gelişme

merhaleleri toplumsal gayeler

olmasa da ferdi pW.nda ve aile çerçevesinde

şekillenen

kahramanlığın ifadesidir.

Hikayede, söz konusu
hikayelerine has sö/o

grupları

~hıslar,

ve destan motilleriyle beslenerek anlatılmıştır. Bu

sebeple, hikayeyi sadece Dirse
geleneğin

ve dilin

imkanları

olaylar ve durumlar yer yer destan ve halk

Han-oğlu Boğaç Han'ın macerası değil,

türün,

ölçüsünde, belli bir mekanda belli bir toplumun

hayat tamnın ifadesi olarak görmek ve

20a . ge ., s. 83.
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düşünmek

gerekir.

İkinci

bölüm, Bogaç Han'a beylik verilmesinden sonra Dirse

adamlarının kıskançlıklarını

ifade eden "Gelün

ollanı babasına

kim öldüre, gine bizim izzetiimüz, hürmetümiiz anun

Han'ın

kovlayalum, ola

babası yanında hoş

ola,

artuk ola. ,,21 şeklinde özetleyen ve mantıki bir entrikayı anlatan vaka parçasıyla
başlar.

" ...GiirÜr,misin Dirse Han neler oldu, ... senün
kopdı, kırk

yigidin

kopdı-y-ise

çeküp

südin

tartdı,

bayına aldı, kalın oğuzun
aldı, Ağ

sakallu kocanun

(... ) örü turdu, göksi güzel kaba

avladı kuş kuşladı anasınun yanına
anası-y-ile

sohbet eyledi.

(... ) Böyle

oğul

atasına

oğluun

kür

kopdı

erçel

üstine yonyış itdi. ne yirde güzel
ağZln sögdi.ağpiirçeklü karınun
tağa

alup geldi. al

ava

çıktı,

şarabın

sen var iken av

ilisinden

kasd eyledi, seniin ollun kür

aldı

içdi,

kopdı erçellwpdı

nene gerek. öMürsene didiler. Dirse Han aydur.· Varun getürün

öldüreyim böyle oğul mana gerekmez didi. "22
Görüldügü gibi bu
yapmakla

suçlanır;

satırlarda,

Bogaç Han töre ve gelenege

içki içip sefalete

düştügü,

aykırı işler

hatta annesiyle bile kötü

yapmaga kalkıştıgı söylenerek öldürülmesi istenir. Her hangi bir

araştırmaya

gerek görmeden söylenenlere hemen inanan Dirse Han, "dilek ile bir
bulmuş" olmasına ragmen,

Bu vak'a

parçasında

olması,

Bu vaka

güç

iki önemli hususa dikkat çekildigi kanaatindeyiz.

digeri de

ülkenin diriik ve düzenini

oğul

öldünnekte tereddüt göstennez.

aykırı

Bunlardan birincisi töre ve gelenege
olsa dahi, ölüm

işler

hareket etmenin

kıskançlıgın

yalan ve

cezasının

iftiranın

Han

oğu

bir ailenin bir

bozmasıdır.

parçasının devamında, kırk

tarafından

kurulan entrika

OL kırk namadin bir kan

oğlanun yanına

namerd

geregi, bir av eglencesi tertip edilir.

"Av

avladılar. kuş kuşladılar

geldi. aydur.· Baban didi geyikleri kovsun gerürsün benüm önümde depelesün,
21 a .g .e ., s. 83.
22 a .g .e . s.83-84.
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o,~lıl/1ll1n

at

segidişin kılıç çalışm

ok

giivene,vim didi didilcr.( ... ) Babam (/1
baksll11 giivensiin.
sırasında kırk

Yukarıdaki

gtireyim. sevineyim.

segirdişiime

kılıç çatışlIlfla

namerd,

alışm

oh

atışıuna

baksll11 sevinsiin dir idi... " Bu

eğlence

oğlunu bubasına

"urdururlar.

bölümlerde Türk boylarında erkek çocuklarının ad sahibi

olmasının, ayrıca beyoğlu olmalarına rağınen
~rllarının
Şımdi,

bu

babun

kıvanslltl,

kıvanayım.

Dedem Korkut

satırlarda, söı

"at segirdmek",

tarafından

beylik sahibi olabilmelerinin

iki kelime ile

özetlendiğini belirtmiştik,

konusu l11e/.iyetlerin daha açık bir ifadeyc

"kılıç

çalmak, "ok atmak", söz

kavuştuğunu:

gurupları

ile ifade

edildiğini görmekteyiı,

Yazımızın ba~ında

Dede Korkut

olduğunu ifade etmiştik, Türk boylarının

al hareketli

yarı yerleşik

A\

hüner gösterme,

J()t1U~Unde

yÜ/.Une bakar,
bir felaketin

Dirse

sağına soluna

eğlence

bir

toprağı

an:ılığın

yeri olmaya

geçi m

göz ge/.dirir,

oğlunu

ı:ô";: aÇiıbati

gördügiim

ha/l1I iviim

fjö'niil viriip sevdiigiim A J)irse

Karanu dümle

"kara ba.~n

ıahl1

H(/ıı

bllldl"~lIm 0/;111 katıl

Kesilsiin oif,lan emen siM tamanm yamatl sl'::./ar
Çık\ıın

beniim görür gö-::ülfl.....
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ekip biçmeleri, koç
vasıtası

olmaktan

hatunu, Dirse

göremeyince

kara gti::Ieri katı yaş dolar." Dirse Hanldan oğlunu sorar:

baş/lm

eseri

başladığını öğrenmekteyiı.,

Han'ı karşılamaya çıkan

geldiğini dUşUnUr dehşete kapılır.

Rerii gelgil

geçiş döneminın

göçebe ve hareketli bir hayattan, daha

bir hayata geçmeleri,

koyun sürüleri beslemelerinden sonra,
çıktığını, artık

Kitabı'nın

başına

Han'ın

her hangi

sarsılır, yiire~i

oynar,

Yalunu"ca oğul görinmez

bağrum

yanar

Yalunuz oğulhaberin a Dirse Han digil mana
Kara başum kurban olsun bu gün sana ,,23
Yukarıdaki mısraları

ihtiva eden Dirse Hanım hatununun sözlerinde, Türk

Oğuz boylannda kadınların, çocukları ve eşlerine

dair duygularını öğreniriz.

Buna göre Türk boylarında eşler birbirlerinin
açıp gördüğü,
danışılan

bir

gönül verip

yetkili birisidir.

sevdiğidir.Hatun,

Oğul

bahtıdır.

Bey, hatunun göz

ailede sözüne itibar edilen, fikir

ise maddi ve manevi her çeşit

fedakarlığa değer

kıymettir.

"Karşu yatan Ala Tağ'dan

hir oğul uçurdun ise digil mana

Aslan ile kaplana bir oğul yidürdün ise digil mana
Kara fonlu azgun dinlii kafirlere hir oğul aldurdun ise digil mana
Han babamun katma ben varayım
Ağır

hazine bolleşker alaym

Azgun dinli kafire hen varayıın
Paralanup kazılık atumdan inmeyince
Yinüm ile alca kanum silmeyince
Kol lmd olup yir üstine

düşmeyince

Ya/unu::'. oğul yollarından dijnmeyeyim,,24
Bu manzumede "e
konuşmalarda, Oğuz

yaralı

halde

bulduğu oğlu

ile

anası arasında

beylerinin, tabiat kuvvetleri ve

mücadelelerinin yanında, kafirlerle de mücadele ettiklerini

vahşi

geçen

hayvanlarla

öğreniriz.

Fakat söz

konusu hikiiyede kafirle mücadeleyi gerektiren ne toplumsal bir mesele ne
yüksek milli bir gaye ne de dini bir

değer vardır.

23 Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I, s. 86-87.
24a .g .e ., s. 86-87.
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Ancak "Kara tonlu azgun

diniii kafirkr" de mücadele edilen unsurlardan biri olur. Yani toplumsal ve milli
yanında

degerlerin
sayılır,

dini degerier de Türk

oğuz boylarında

kuvvetli degerlerden

ugrunda savaşıllL

Akar seniin suların

Ka'alık Tağı

Akar iken akma: olsun
Biter seniin otlarun

Kazılık Tağı

Biter iken bitme: olsun
Kaçar seniin geyikleriin

Kazılık Tağı

Kaçar iken kaçma: olsım taşa diinsiin
Ne bileyim oğul arslandan

mı

oldu

Yoksa kaplandan mı oldıı ne bileyim"2S
Bu söyleşmenin

devamında oğlanın anasına

hitaben söyledigi;

"Beri gelgil ak südin emdiigiim kadıınum ana
Ağ pürçeklü izzetlii canımı ana "26
mısralarında

korhmagı/,

boz atlu

ve "Ana
Hızır

a/flamagıl.

mana

bıı

mana geldi. üç kerre yaratnı

yaradan ii/iim yokdur
sığadı.

bu yaradan sluw

ö"liim yokdur tağ çiceği anan südi sana merhemdiir didi. ,,27 cümlelerde ana sütü
ve

ananın kıymeti

sezdirilirken, Dirse

Han'ın

namertler elinden

kurtarılmasını

isteyen halunun:

"Gö'riir-misin ay oğulneler
yağı yağ

iken

senibı babamııı

yoldaşları babam fudılar. ağ
takdılar.

oldıı.

üsline

oğul

."a.~ı

el/erin ardma

kendiiler aflu babam yayak

yöneldiler.hanum

sarp kayalar oynamadı. yir obrıldı. ilde
geldi. ol

kırk

bağladılar. kıl

yorıtdılar alubaııı

kalkubam yiriinden ö'rii turgil.

25 a.g .e.. s. X9.
26a .g .e .. s. Xl).

27 a .g .e ., s. 90.
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namerd babamn
sirim

ağ

boynma

kanlu kafir illerine

kırk

yigidiin boyuna

algıl,

kırk

babam ol

namerden

kurtargıl,

baban sana

kıydı-y-ise

sen babana

kıymagıl ,,28
boylarında babanın

Ogluna söyledigi sözlerde Türk
arasındaki

aile bireyleri

yeri ve önemi vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki

vaka

parçaları

düşünüldügü

birlikte

takdirde Türk oguz

boylannda ana-ogul, baba-ogul ve eşI er arasındaki ilişkileri boya hakim töre ve

gelenek'in

şekillendirdigini söylemek
entrikanın kurbanı

olmadan kurulan bir

mümkündür. Çünkü hiç bir suçu
olan

Boğaç

Han, annesinin dilegine

itiraz etmeden, babasının yardımına koşmuştur. Bu

tavır,

babayı sorgulamadan

töresinin tezahüründen başka

sevmek, saymak,

bagışlamak

Türk oğuz boylarında

bir şey değildir.
Bunu

takip

eden

vaka

parçalarında, baba-oğulun karşılıklı

söyleşmelcrinde:

"Boynu uzun bidevi atlar senün gider
Menüm de içinde hinidim var
Komağum

yok kırk namerde

Kaytabanda kml deve senün gider
menümde içinde yükletim var
Komağum

Ağayılda

yok kırk namerde

tümen koyun senün gider

menüm de içinde şişligüm var
Ağ

yüzlü ala gözlü gelin senün gider ise

Meniim dahı içinde nişanlum var
Komağum

yok kırk namerde

Altun başlu ban evler senün gider ise
Menüm de içinde odam var

28a.g.e., s. 91.
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Komağıııı

yok

kırk ııamerde

AL sakallu kocalar set/iin gider ise
dalıı

Meniim

Komağmn

içinde bir aklı şaşmış biligi yilmiş koca babam var

yok

kırk

namerde "29

mısralannda Türk'ün
uğruna savaşmayı

gibi

aldığı

göze

kıymetlerin sıralandığını

Son vaka

maddi ve manevi

parçasında,

eş,

ana, ata,

hayatında

önem

verdiği,

hatta

ev-bark, mal-mülk, servet

görmekteyiz.
Dirse Han namertlerin elinden

kurtanıır, Boğaç

Han'a yeniden beylik verilir, Hikaye, türe has bir biçimde kötülerin
cezalandırıldığı,iyilerin ödüııendirildiği

3.

Yapı

mutlu sonia biter.

:

Dede Korkut hikayeleri muhtevada

olduğu

gibi,

şekil bakımından

da bir

bütünlük gösterir.
Hikaye
Bu

yapı bakımından

özelliğinden dolayı

destan ile halk hikayesi

anlatılışı, vak'aların

seslenmeler,

konuşmalar,
salkuııı

bir yer tutar.

Muharrem Ergin, "destani hikaye" tabirini

Hadiselerin

"Salkum

arasında

kullanır.

hikayesi mensur olarak ifade edilirken,

duygulanmalar gencl olarak manzum

tan yilleri esdiigiııde

5,'akul/u bo:aç turgay sayradııkda
Saka" U:II1I tat eri baııilulukda
Bidevi at/ar issini göriip okmdukda
Aklu karalu seçile il ça,~da
(;öhi gö:el kaba tağ/ara giilUlegelU/e
Big yigilier cılasUl/lar birbirine koyulan çağda 30

veya Dirse Han'ın, hatununa söylediği manzumedc:

29Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I, s.93
30 a.g.e s. 7R
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şekildedir.

"Beri gelgit

başum bahtı

ivüm

tahtı

Evden çıkup yonyanda selvi boylum
Topuğuıda samıaşanda karasaçlıun

Kurulu yaya benzer çatma kaşlum
Koşa badem sığmayan

tar ağızlum

Güz almannna benzer al yanaklum
Kavunum viregüm düvlegüm
Giı"rür misin neler o/dı ,,3 i
nazım parçalarında

Fakat, bu
kısalığında,

ne vezinde, ne de kafiyede

göıiilmemektedir.

mana birliklerinin
yazıya

oldugu gibi, ne

geçirenin

Ancak, en küçük ifade
sıralanışında

mısraları

uyulması

uzunlugu-

gereken kesin bir kural

gruplarından

bir iç ahenk

mısraların

en büyügüne kadar bütün

yaratılmıştır.

Bu ahenk, hikayeleri

tanziminden ziyade, Türkçenin,

ozanlık

geleneginde

kazanmış olduğu estetik değerinden kaynaklanmaktadır.

Dede Korkut hikiiyelerinin teşekkül tarihinden tesbit tarihine kadar geçen
sürede,

muhatabının

itibariyle

okuyucudan ziyade dinleyiciler

nazım-nesir karışımı

mam.um ve mcnsur

arası

bir

yapıya

sahip görülen hikayenin,

söyleyiş

bütün bir

olduğu düşünülürse, şekil
aslında

ile vücut buldugunu ifade

edebiliriz.
Fakat, hikiiyeleri
hikayelerin

yazıya

bazı kısımlarını

geçiren zat, böyle bütün bir

manzum,

bazı kısımlarını

söyleyişe

da mensur

sahip
tarı,da

kaydetmiştir.

Hikayede ncsir olarak tesbit edilen parçalar da, halk hikayelerinde
gördüğümüz nesre

hiç bcnzcmez.

"Bir gün Kamgan
yir yüzine

dikdirmiş

oğlı

idi. Ala

Han

Bayındır

sayvanı

yirinden

gök yüzine

31 a.g.e., 8.79.
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turmuş idi.Şami

aşanmış

günlügi

idi Bin yirde ipek

haltrası döşenmiş

idi.

Haıılar

bayll/dır yılda

ham Han

bir kerre lay idüp

OğlıZ

big/eriıı koıııık/ar idi' "32
Veya hikayenin dua bölümünden aldığımız:
virsiiıı Sağfığ

"Kara ölüm geldiiginde kiril
ar/ursun. 0/ ôgdiigiim yiice
hanI/m: Yirlii kara

'['aıın

ile

sağınçm

dev/e/ün Hak

dos/ o/u/mili meded in'ün. Yöm vireyin

/ağ/anm yıkl/ıııaslll1.

Kö/ge/üre kaha

ağaemı

kesiilmesiin.

Kamm akan görklii sııyıın kliniliosun, kanal/anUt uçlan kmlmasım. ,,33
Bu cümleler alt alta yazılacak olursa
bir yapının meydana

sıralanır,

Bu

arkasından

sıralanışın

hikilyelerinde manzumcye
açıkça

manzum parçalara benzcr

geleccği açıkça görülebilir.

Hikaycde Bir biri
ahcnkle

yukarıdaki

gclen bu ve benzeri cümleler büyük bir

meydana getirdiği akıcı bütünlük, Dede Korkut

yakın

veya

yarı

manzum bir ifadenin

gösterir. Dedc Korkut'ta, nesrin böyle

yarı

bulunduğunu

manzum

oluşu

ile

"okııvan/an, diıı/eyenleri vak'anııı içine sürükleyen rümik bir ifade yara/llır.,,34
Yukarıda

da işaret ettiğimiz gibi, bu tarz,

teşckkül

tarihinden yaIJya

hikilyclerin

gcçirildiği

ağızlarda yaşaması

ancak

Bu üslup kollcktif J:cvkin I.cmininde

anlatının kaynağı

ile ilgilidir. Çünkü,

tarihc kadar gcçen uzunca bir I.aman

ozanların dili

vc üslubu ile mümkündür.

kırıstalize Imuş

bir üsluptur' Hikaycdcki

anlatma tarzının tahlili ise "üslup \'e problcmleri"35 bakımından ayrıca e1c
alınabilecck

bir husustur.

32 Ergin. Dede Korkut Kiıabı l,s. 77.

!l~e, S. 94.
34D~fnc, Zeki Ömer,Dcdc Korkut Hikayeleri Üzcrindc Edcbi Sanatlar

33 a

Bakımından Bir Araştırma,Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksck Kurumu Türk
Dil Kuruu Yayınları: ~ Ankara i 988,s.1 ır).
35Edebı metinlerin ifadc tar/.ının çö/.ümlcnmesinde, söz dizimindcki anlam
birliklerinin paradigınatik değerlcri tesbit edilir, birbirlcriylc ilişkısi dikkatc
alınır. Hcr seviyedeki göstergenin "üslup değerleri" ortaya konulur. (Geniş bilgi
için bk.Aktaş, Doç.Dr Şerif, Edcbiyatta Uslup ve Problemleri,Akçağ yayınları,
Ankara ı 980).
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Dede Korkut Kitabı
oluşmuş

büyük bir

hakkında yapılan araştırmalar, bu

Oğuz destanından ayrılan,

hikayelenn eskiden

yeni yeni unsurlar eklenerek

zamanla bağımsız hale gelen parçalar olduğu görüşünde birleşmektedir.
konuşmalara

Hikayedeki manzum parçalar, esa-; olarak seslenmeler ve
kısımlardadır.

olduğu

Hikayelerin üslubu

konuşmalar

için

daima

hareketli olan bu hikayelerde
bir

"dolaysız anlatım"

şahıslar

kısmı konuşmalardan ibarettir.

olanları ozanlık geleneği icabı

daima sahnede

anlatılmakta,

olduğu

manzum

olduğu

çok

için eserin büyük

konuşmaların heyecanlı,

Bu

tarzında

(style directe)

kahramanların ağzından

ait

için hikayenin

duygu yüklü

yarısı

manzum

parçalardan meydana gelmiştir.
Bu manzum parçalar gerek anlam, gerekse biçim
Türk

şiirinin

güzel ve orijinal

örneklerini

kahramanlık unsurları, göçebe hayatı

benzetmeleri,

coşkunluğu

ve

ile ilgili

yiğitce

edası

teşkil

geniş

ile

ve

bakımından

taşıdıkları

etmektedir;
canlı

canlı

destani

tabiat ta'lvirleri ve

bir destan

havasını

aksettiri ri er.
Kafiyeleri

bakımndan

hafif bir ses

benzerliği

verecek

şekilde yarım

kafiyeli olan bir çok defa da ahengi tekrarlarla elde eden bu manzumelerde vezin
yoktur. Fakat ölçüsüz bir mısra yapısı içerisinde bir iç ahenk
Söyleyişteki
baskısından

samimiyet ve sadelik,

manzum

kurtararak, bu gün, serbest

örneklerini ortaya
"Anlatma

nazım

parçaları

denilen

yaratılabilmiştir.

veznin ve Imfiyenin
şiir

türünün

başarılı

koymuştur.36

esasına bağlı

edebi nevilerin hemen hepsinde, metin karakterini

haiz eLi küçük bÜ/ÜII, bir vaka parçası etrafında teşekkül eder ,,37 Bu parçalar ise

cümle

altı

ve cümle üstü

manalı

birliklerin belli bir kaideye

bağlı

kalarak bir

36 Ergin, Muharrem, Dede kokut Kitabı I, s.30-31.
37Aktaş,ProL Dr. Şerif,Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Akçağ
yayınları,Ankara,1991 ,s.48
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parçalarının

araya getirilmesiyle vücut bulur. Vaka
sisıem

birleşiminden

bütun bir

hüviyetiyle metin meydana gelir.
Dirse

oluşturan

Han-oğlu Boğaç

Han

adlı

hikaye de iki bölümden ve bölümleri

parçalarından te~ekkül etmiştir.

vaka

boylarında hayatı

Oğuz

Her iki bölüm de

idare eden töre \e gelenek'in galibiyeti çiz.gisinde

birleşmiştir.

Hikayenin ilk bölümü,
yapılan geleneğe ait

bir ziyafeti haber veren vaka

ad verilmesini anlatan vaka

parça<;ına

geleneğin ifadesiyle başlaması,

ait bir

mer<ı<;imle

Oğuz boylarında,

Hanlar

hanının başkanlığında

parçasıyla başlar; Boğaç

Han'a

kadar devam eder. Bu ilk bölümün bir

bu ifadenin

sona ermesi hikayedeki

sık sık

tekrar edilmesi, yine

çatışmanın taraflarından

geleneğe

birini hemen

sezdirmektedir. Bu, boya hakim "Töre ve gelenek" tir.
Hikayenin ikinci bölümü de yine gelenekle ilgili bir törenin
başlar. Boğaç Hanlın babasını kurtardığını

anlatan vaka

anlatımı

parçasına kadar

ilc

devam

eder.
Bu bölümde daha ziyade ferdi hassasiyetler, bilhassa ana-oğul
bağlılık anlatılır.

hissettiren Kan

Bu

bağı

ilişkide,

arasındaki

birinci bölümde ifade edilen Töre kadar kuvvetini

üzerinde durulur, aile bireyleri

arasındaki

duygusal

bağlılık

ifadeye çalışı!ır.
İşte, Hikaye biri ferdi, diğeri toplumsal iki ayrı hassasiyet ve değerlerin
çatışması
çatışmada

üzerine

kurulmuştur.

Bir koııektıf değerler mecmuası olan töre, bu
gelmiştir.

ferdi hassasiyetlere galip

Hikayede bölümler, metin
şekillenmediği gibi,

rastgele de

halkaları

de

\e vakla

parçaları

sıralanmamıştır. Cümle altı

cümle üstü birliklere kadar bütün malna birlikleri, vaka
nizamla birbirini takip

etmiş,

tesadüfi olarak

parçaları mantıki

tam bir kompozisyon meydana
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birliklerden,

getirmiştir.

bir

4. Sonuç:
yakın

Hikaye nesirden ziyade manzum ifadeye
arka"ından anlatıma dayalı

manzum bir vaka
vcya manzuma

parçası

ncsir cümlelerinden meydana

cümlelerle

gelmiş

başlar,

parça"ını

vak'a

takip eder. Hikaye boyunca, böyle manzum, mensur

yakın yarı

manzum bir

söyleyişte

vaka

parçaları

sistemli bir

tarzda adeta istif cdilmiştir. Harcketi bildiren vaka

parçaları

cümlc seviyesinde

kalırken.

anlatımı

ile vazifeli vaka

parçaları

bir halin, bir durumun, bir duygunun
cümle üstü ma'na birliklerinden

gcçici olan hareketten ziyade,
bunları

uzun

uzadıya

anlaşılacağı üzerc

değerlerdir,

tasvir

kalıcı

teşekkül etmiştir. Anlatıcı,

hikayede,

olan durum ve degcrler üzerinde

etmiştir.

durmuş,

Muhtevaya dair tesbitlermizden de

tasvirine özen gösterilen durum ve

değerler

ferdi ve toplumsal

yani içtimai tabloyu oluşturan kıymet hükümleridir.

Hikiiycde bir hareketi anlatan vaka parça"ını bir duygu anının ifadesi olan
vak'a

parça"ı

takip cder; her vak'a

mahiyctledir. Böyle bir
kaldırırken, diğer
bulmasını,

kuruluş,

yandan da,

bir bütünlük

parçası

bir sonraki vak'a

parçasını hazırlar

bir yandan tahkiyedeki monotonlugu ortadan

hıkayenin

tek bir vaka çizgisi üzerinde vücut

kazanmasını sağlamıştır.

Türk milletinin en büyük ve en güzel kültür

varlıklarından

biri olan DOOe

Korkut hikayeleri, Türkün ortak zihni faaliyetinin ve estctik
mahsülüdür.
insani

Türklüğün

milli

va"ll1arını, duygularını.

hayatını

anlayışının

aksettirmekte, Türk milletinin yüksek

fazilctlerini ve mcziyetlerini dile getirmektedir.

Bu sebeple Dede Korkut hikayelerini sadece "Türk

çocuklarınm

ruh ve kafa

yapısını tek haşıııa sağlam lillacak kudrette ve karakterde bir eser". 38 değil. her
seviyedc Türk aydınının istifade edebileceği bir şaheser olarak görmek gerekir.

38 Ergin. Muharrem, Dede Korkut Kitabı, s. 5-9.
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