Çev ~ riler:

"KITABI KORKUD" VE O~UZ DESTANI GELENE~I *
Yazan: V. M. J~ RMUNSKIY Çeviren: Dr. ~smail Kaynak

Türk dilini konu~an halk~n biricik destani eseri olan "Korkud
dedemin kitab~ " ("Kitabi Dede Korkud") (V. V. Barthold'un "b~lin=destanlar" ad~n~~ verdi~i) bir önsöz ile on iki "hikaye" veya
manzumeden ibaret bir destan külliyat~d~ r. Her hikâyenin ayr~~ bir
mevzuu vard~r; bunlar~~yaln~z bir hikayeden di~er hikâyeye geçen
kahramanlar birle~tirmektedir. O~uzlar'~ n destani hâkimi Bay~nd~rhan'a tâbi olan bahad~ rlar destan hakramanlar~n~~ te~kil etmektedirler. Bunlar~n en büyü~ü babad~ r Kazan-bek (veya Salur-Kazan),
Bay~ nd~r-han'~n damad~~ ve "iç O~uzlar'~n" ba~bu~udur. Hanlar~n,
beylerin ve halk~n bilgiç mü~aviri ve ayn~~zamanda milli kahramanl~k
destanlanmn koruyucusu ve a~~zdan okuyarak nakleden ~airi aksakall~~ ihtiyar Dede Korkud da bütün bu hikayeleri birbirine ba~layan
bir destan kahramamd~ r. Bu hikâyelerde Korkud hadiselere i~tirak
eden ve onlar~~meydana getirip ayn~~ zamanda olaylar~~ifa eden b~r
kimse olarak görülmektedir. Her hikayenin sonunda o kahraman~n
~erefine "hikâyeyi tertiplemi~~oluyor", kahraman~ n yararl~klar~n~~
övüyor ve ayn~~zamanda, ~erefine hikayenin söylendi~i hani takdis
ediyor.
Hikâyelerin esas metni nesir olmakla beraber baz~~ k~s~mlar~~
manzum bir karakter ta~~maktad~ r. Bu gibi nesir halindeki hikayelerin içine manzumelerin kat~lm~~~olmas~~ ~ekli Türk dili konu~an halk~n
çok eski destani hikâye tarz~n~~ te~kil etmektedir.
Destanlarda geçen co~rafi yer isimlerine istinaden hadiselerin
cereyan etti~i saha, Güney Kafkasya (Ermeni da~lar~) ve Anadolu
(Trabzon, Bayburt v. s.)'dur. Barthold: "Ça~da~lar~~olan halk ~airleri gibi destan kahramanlan da Ermeni da~lar~nda, çad~rlarda, at,
deve veya koyun sürüleriyle yazl~k yaylalarda, fakat ba~~ve bahçelere de sahip olarak tam veya yar~~ göçebe hayat~~ sürüyorlar" 1.
* Sovetskoe Vostokovedenie 1 958, 4.
'• V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz. "Yaz~ k i literatura" (Türk destan~~ ve
Kafkasya. "Dil ve Edebiyat", t. V. L., 1930, S. 1-12.
Belle~en C. X XV, F. 39
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Buna belki de ~unu ilave etmek gerekirdi: Dede Korkud destanlar~nda, yerle~ik yabanc~~ bir kavim halk~n~n hâkimi durumunda bulunan veya eskidenberi yerle~ik hayat süren bir ülkenin hududundaki
~ehir ve kalelere ak~nlar yapan sava~ç~~ tam veya yar~~ göçebe bir kavim tasvir edilmektedir.
"Kitabi Korkud"daki derebeyli~i ve Müslümanl~~a ait renk keza
O~uz destanlar~n~n tarih bak~m~ndan daha sonraki inki~af merhalesini te~kil eden yak~n do~u devresiyle ilgilidir.
"Kitabi Korkud" un bizde XVI. yüzy~la ait iki yazmas~~ bulunmaktad~ r. Birincisi Drezden, ikincisi de, yak~n zamanda ke~fedilen ve
birincisine nazaran ba~ka bir ~ekilde tertiplenmi~~olup yaln~z alt~~
hikayeyi ihtiva eden Vatikan nüshas~d~r. 2 Drezden nüshas~~ 1815 y~l~nda Alman müste~riki H. F. Diez taraf~ndan ke~fedilmi~tir. Ad~~geçen müellif bunlardan VIII. destan~~ te~kil eden tek gözlü dev (Depegöz)'e ait menk~ beyi, "Odissey"den bilinen hikaye mevzuunun yeni
bir ~ekli olarak Almancaya tercüme etmi~tir. 3
1891-1892 y~llar~ nda V. V. Barthold, daha henüz Peterburg Üniversitesi ~arkiyat Fakültesi'nde ö~renci iken bütün bu elyazmay~~
kopye etmi~~ve daha sonra (1894-19%) bunlardan I-III. ve V. k~s~mlar~n~~Rusça tercümeleri ve bir önsözle birlikte ne~retmi~tir. 4
Bundan sonra Barthold bir kaç defa daha "Kitabi Dede Korkud" destanlar~n~~ ele alm~~, bilhassa "Türk destan~~ ve Kafkasya"
(1930) adl~~makalesinde esasl~~ bir ~ekilde bunlar~n mevzuundan faydalanm~~t~r. Onun çal~~malar~~bu eserin ilmi bir ~ekilde ve her ~eyden önce tarihi bak~mdan incelen~nesine ba~lang~ç te~kil etmi~lerdir.
1922 de Barthold "Vsemirnaya literatura" ("Dünya edebiyat~")
ne~ riyat serisi için bütün destanlarm tam rusça tercümesiyle birlikte
bir önsöz haz~rlam~~t~ r. Maalesef, bu ne~riyat~n lâ~vedilmesi neticesinde, ilmi oldu~u kadar edebi de~eri bak~m~ ndan da fevkalade olan
bu tercüme, Barthold'un sa~l~~~nda ne~redilememi~ tir. Bu tercüme
2 Bk. EttOre Rossi. Il "Kitab-i Dede Qorqut". Racconti epico cavallereschi
dei Turchi Oguz tradotti e annotati con "facsimile" del ms. vat. turco 102. Citta
de! Vaticano, 1952.
3 Heinrich Friedrich Diez. Denkwürdigkeiten von Asien... 2. Theil. Berlin
und Halle, 1815, ("Der neuntdeckte oghuzische Cyklop verglichen mit dem homerischen"), S. 399-457.
4 "ZVORAO", t. VIII, 1894, S. 203-218; t. IX, 1899, S. 175-194; t. XII, v~ p.
4, 1900, s. 037-059; t. XV, v~p. II-III, 1904, s. 1-38.
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ancak (SSCB. Ilimler Akademisi ar~ivinde mahfuz elyazmalar~ ndan
al~narak) 1950 y~l~nda 5 fazla ra~bet görmeyen bir Azerbaycan Ilimler Akademisi serisinde ne~redilmi~tir. 6
A. Yu. Yakubovskiy'in "Literaturn~e pamyatniki" ("Edebi eserler") serisi için haz~ rlam~~~oldu~u destanlar~ n tefsir edilmi~~nüshas~~
da yay~nlanmam~~t~r.
Bu esnada fevkalâde k~ ymetli bir eser olup destanlara tahsis edilen türkçe, almanca ve italyanca olarak bir s~ra yeni ne~riyat yay~nlanm~~t~ r. Sovyetler Birli~inde toplanm~~~olan folklör malzemesi,
maalesef, bu tetkiklerde istifade edilememi~lerdir. Eserin tam metinli
orijinali 1916 da Istanbul'da Kilisli Muallim Rifat taraf~ndan yay~nlanm~~~olup, ayn~~eseri 1938 y~l~ nda yine Istanbul'da geni~~bir önsöz
ilâvesiyle Orhan ~aik Gökyay lâtin alfabesiyle tekrar yay~nlam~~t~r. 8 Azerbaycan ne~ri de keza lâtin alfabesiyle olmak üzere 1939 da
ç~ km~~t~ r.
Asl~ nda "Kitabi Dede Korkud"un bas~lm~~~ ~ekli aynen, Güney
Kafkasya ve Anadolu'da XV. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda O~uzlar aras~ nda a~~zdan a~~za söylenen O~uz bahad~rl~klar~ na ait destani ~ekle
uymaktad~ r. Mamafih bu külliyat~ n yi~itlik destanlar~~ve manzumelerinin mühim bir k~ sm~~ ilk olarak IX-X. yüzy~ llarda O~uzlar'~ n
eski yurdu olan Sirderya boylar~nda meydana gelmi~~ve Selçuklu
hânedan~n~n emri alt~ndaki bir k~s~m O~uzlar'~ n kuzey Iran eyaletleriyle güney Kafkasya ve Anadolu'yu ele geçirdikleri XI. yüzy~lda
Yak~n-Do~uya geçmi~tir. Barthold: "O~uzlar, Korkud ve Kazanbek'e dair destanlar bat~ ya, ~ üphesiz, Azerbaycan, Kafkasya ve
Anadolu'nun türkle~ mesi zaman~ na rastlayan, Selçuklu imparatorlu~u devrinde (XI-XII. yüzy~ llarda) nakledilmi~~olduklar~n~"
yazmaktad~r. 9
Arhiv AN SSSR, ~ift 68. ~~. 183.
"Dede Korkud". Akademisyen V. V. Barthold'un tercümesi. Ne~redenler:
Hamid Arasl~ ,. M. T. Tahmasib. Baku, Azerbaycan S. S. C. ilimler Akademisi
ne~riyat~, 1950.
Bilhassa Bk. Walter Ruben. Ozean der Marchenströme, t. I Die 25 Erzahlungen des Damons... Mit einem Anhang über die 12 Erzahlungen des Dede
Korkut. Helsinki. 1944 S. 193-285; Ettore Rossi. Gösterilen eser. S. 1-95.
8 Orhan ~aik Gökyay. Dede Korkut. Istanbul, 1938.
önsöz.
9 Barthold. E~ çe izvestie o Korkude (Korkud'a dair bir haber daha), ZVORAO, t. XIX, v~ p. I, 1909, S. 076. Keza Bk.: <. Barthold. 12 Vorlesungen über
die Geschichte der Turken Mittelasiens, bearbeitet von Th. Menzel. "Die Welt
des Islams", Beiband, 1935, S. 107.
5
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"Kitabi Korkud" destan! hikayeleri, di~er Yak~n Do~u ve
Orta-Asya milletlerinin tarih ve folklor malzemesiyle kar~~la~t~nlacak
olurlarsa bir çok misallerle oldukça güvenilir bir ~ekilde söylenebilir
ki, bunlar~n ayr~~ayr~~her biri, yukar~da i~aret edilen O~uzlar'~n iki
ayr~~tarihi sahfas~nda destan külliyat~na dahil edilmi~~olup, bununla
birlikte her bir menk~be bilhassa Orta-Asya ve Yak~n-Do~u'ya ait
eski tarih ve folklör malzemesinin izlerini ta~~maktad~r.
Orta-Asya yaz~~kaynaklar~ndan birinci yeri (166o- y~llar~~civar~nda) 10 Hiva hani olan Ebulgazi han'~n "~ecere-i terakime" adl~~
eseri almaktad~r ki bu eser k~smen daha eski tarih! kaynaklara (XIV.
yüzy~l ba~~ndaki Re~id ud-din'e) ve k~smen de a~~zdan nakledilen
Türkmen halk menk~belefine istinad etmektedir. Ebulgazi eserinde
s~k s~k, "geçen günlerin bah~ileri", "zeki Türkmen ihtiyarlar~" ve
"tarihe istinad eden Türkmen asil ve bah~ileri" ni, kaynak olarak
göstermektedir n. O~uzlar'~ n Sirdeya boylannda ya~ad~klar~~Korkut ile Salur-Kazan'~n destani devrinin Hicri üçyüz y~l 12 öncesine
(yani Miladi IX-X. yüzy~llara tekabül eden) ait oldu~unu yaz~yor.
"~ecere-i Teraldme" de Korkut-ata'dan birkaç O~uz han~'run "veziri" olarak bahsedilmektedir. Bu tabir yeni bir derebeyi ünva~u olup,
eski içtimai bir mevki ad~n~~kendinde gizlemektedir. Bu eski ünvana
göre Korkut-ata ashnda ihtiyar bilgiçlerin ve halk~ n reisi s~fatiyle
kav~nin bilgiç ba~bu~u olarak görülmektedir; hanlan seçiyor veya
azlediyor, hanlara ve halka onlar taraf~ ndan bir kahinlik ve vasiyet
olarak kabul edilen tavsiyelerde bulunuyor; kendisine kav~nin en
büyü~ü olarak hürmet ediliyor; ~ahs~~mukaddes say~larak kendi
sözü üzerine han seçilen kimse de onun önünde diz çöküyor Ebulgazi'nin Korkud'a dair anlatt~klar~n~n esas~~ Re~iduddin'in tarih eserine istinad etmekte olup dolay~siyle kronolojik olarak 1300 y~llar~~civar~na rastlamaktad~r 14.
Ebulgazi'nin eserinde keza Peçenekler ("Becene")'e kar~~~yap~lan sava~larda ün salan O~uz boyundan Salurlar'~n beyi Salur-Kazan
(veya Kazan-Alp)'a dair bir s~ra malûmat vard~r. "Kitabi Korkud"
1° Bk. A. N. Kononov. ~ecere-i Terakime. Hiva hani Ebulgazi'nin eseri, Izd.
AN SSSR. 1958.
il Ayn~~eser; s; 52, 53; 78;
la Ayn~~eser, s. 61;
IS Ayn~~eser, s. 57-60.
14 Buna muvazi olarak Bk. Orhan ~aik Göltyay. Gösterilen eser, s. XVIIIXXI.
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daki "Salur-Kazan'~n çad~r~n~n ya~malatbr~lmas~na dair hikaye"
(II)'de Ebulgazi'nin iki defa anlatt~~~~15 Sularlarla Peçenekler aras~nda cereyan eden sava~a dair birçok tafsilât vard~r. "~ecere" de
"Kitabi Korkud" dan farkl~~olmakla beraber Salur-Kazan'~n hatunundan (Altun-Gözeki adiyle) bahsedilmektedir. Fakat destanda oldu~u
gibi burada da o, cenkçi olarak ün kazanm~~~olup menk~bevi ismi
"boylu Burla-hatun" ~eklinde geçmektedir, ki bu da Türkmen halk
tarihçisinin haberine uygundur: "Kazan-Alp'~n hatununun boyu
uzundur" 16 . Korkud destan~~külliyat~n~n hikâyelerinden birinin kahraman~~olan Salur-Kazan'~n o~lu Uruz-bek, keza Ebulgazi'nin Salur
beylerine ait ~eceresinde Cotküzli-Urus 17 olarak zikredilmi~tir.
Nihayet, O~uz destan~nda Bamsi-Beyrek adiyle bilinen ("Kambun'mn o~lu Bamsi-Beyrek'e dair hikâye", III) Alpam~~'a dair OrtaAsya hikâyesi de "~ecere-i Terâkime" de aksettirilmi~tir. "O~uz halk~n~~kahimiyetleri alt~na alarak uzun y~llar beylik eden" yedi k~z aras~nda Salur-Kazan'~n hatunu yan~nda Ebulgazi, Karm~~-bay'~n k~z~~
ve Mam~~-bek (yani Alpam~~ = Alp-Mam~~)'in hatununu da zikretmektedir. Ebulgazi'nin anlatt~~~ na göre, "onun mezan Sir nehri
boyunda olup halk aras~nda tan~nm~~t~r. Ozbekler ona Barç~n~n Kökkesene ("Barçin'in gök renkli evi") ad~n~~vermi~lerdir". "Bu çini i~lemelerle süslü ~aheser bir gumbez (kümbet)'dir"".
Orta - Asya'da Türkmenler, Ozbekler ve bilhassa Kazaklar aras~nda muhafaza edilen Korkud'a dair efsaneler bu folklör kaynaklar~ndan bir k~sm~n~~ te~kil etmektedirler. Bunlar aras~nda Korkud'a
dair efsanelerin yay~lm~~~olmas~n~n sebebi, XI. yüzy~l ortalar~nda Sirderya boyundaki O~uzlar'~n ba~ka bir Türk eli olan K~pçaklar taraf~ndan s~k~~t~nlmalan ve neticede bunlar~n büyük bir k~sm~n~n Kazaklar'a kan~m~~~olmas~d~r. Barthold, kendi el yaz~siyle yazd~~~~"Kitab-i
Korkud" un tercümesinin önsözünde ~öyle yazmaktad~r: "XIII. yüz
y~lda bile Mo~ollar'~ n, Sirderya boylar~nda Türkmen veya O~uzlar'Ebulgazi, s. 56 ve 73-74. Keza Bk. V. M. Jirmunskiy, H. T. Zarifov. Özbek
milli kahramanl~k destan~~ ("Uzbekskiy narodmy geroiçeskiy epos"). M., 1947, s. 15.
" Ebulgazi, s. 78.
" Ayn~~yer, s. 70.
18 Ayn~~yer, s. 78. ("Turkologiçeskiy sbornik" - Turkoloji mecmuas~mn 1951,
No. 1, s. 93-102) inde ne~retti~im "Sled~~oguzov v nizov'yah S~r-Dar'i "(Sirderya
boylannda O~~alar'a dair izler") adl~~makalemde, Ebulgazi'nin bahsetti~i arkeolog
V. A. Kallaur'un 19oo y~l~ nda resmini çekip A. Yu. Yakubovskiy'nin de 1927' de
tetkik etti~i, Kök-kesene (veya ka~ane) mezar~n~n S~~nak harabelerinin yak~n~nda
bulundu~unu tespit etmek imkan~n~~elde etmi~~oldu~umu belirtmi~tim.
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in kal~nt~lar~na rastlam~~~olmalar~na ra~men, Islâm co~rafya eserlerinde K~rg~z (yani Kazak) isteplerinden bahsedilirken eski "O~uz
istepleri" ismi yerine yeni "K~pçak istepleri" tabiri kullan~lm~~t~r".
Yine ayn~~ müellif: "K~pçaklar vas~tasiyle Kazaklar'~n O~uzlar'dan
Korkud kültünü benimsediklerini" yazmak tad~r.
Korkud'un efsanevi mezar~, bugüne kadar, Sirderya sahillerinde
CusaWn~n 20 kilometre a~a~~~(tren istasyonu Horhut'un a~a~~s~nda).
IX-X. yüzy~llarda O~uzlar'~ n yurt tuttuklar~~sahada muhafaza edilmi~tir. Müslüman azizi ("evliya") s~~ve ayn~~zamanda ilk halk ~airi
ve onlar~~ilk olarak kopuz çalma~a ö~reten, hekim ve kâhin, ölümden
kaçma~a te~ebbüs eden v. s. ~eylere muktedir halk ~amam ("baks~"),
~amanlar~n "piri" s~fatiyle hakk~ nda rivayetler bulunan bir kimse
olarak Korkud'un bu mezar~~yerlilerin ziyaret merkezi olmu~tur ".
Barthold'un ve Kazak etnografi Valihanov 2° un fikirlerine göre,
~eklen islâmla~t~r~lm~~~olan bu rivayetler O~uzlar'~n eski, müslümanl~k
öncesi (~amani) inançlar~n~~aksettirmektedir.
"Kitabi Korkud" un yay~nlanm~~~metninde O~uzlar'~ n destani
ba~bu~u Bay~nd~r-han'd~ r. V. V. Barthold 21 ile V. I. Gordlevskiy 22'in
19 V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya), s. 14-15.
Bu husustaki çok say~daki haberlerden bilhassa a~a~'~dakilere bk.: Gr. Potanin. V
yurte poslednego kirgizskogo tsareviça. "Russkoe bogatstvo" (Son K~rg~z ~ehzadesinin yurdunda. "Rus serveti"), 1896, No. 8, s. 85-86; A. Divaev. Neskol'ko slov o
mogile svyatogo Horhut-ata (Aziz Horhut-ata'n~n mezar~na dair bir kaç söz).
ZVO RAO, t. X, 1897, S. 193-194; P. S. Spiridonov. Odin iz variantov legend~~ o
Horhute (Korkut'a dair efsanelerden birinin variant~). "Protokoll zasedaniy i
ioob~çeniya çlenov Turkestanskogo krujka lyübiteley arheologii" (Türkistan arkeoloji sevenler derne~inin toplant~~ zab~tlar~ ), 1909, S. 18-19; t. A. Çekaninskiy.
Baks~l~k (Kazaklar'~n eski inançlar~ na dair izler). "Zapiski Semipalatinskogo otdela Ob~çestva izuçeniya Kazahstana" (Kazakistan~~ ö~renme derne~inin Semipalatinsk ~ubesinin notlar~), t. 1, v~ p. XVIII. Semipalatinsk, 1929, s. 77 ve devam~.
Keza bk. Muhtar Auezov i Leonid Sobolev. Epos i folklör kazahskogo naroda.
(Kazak halk~n~ n destan ve folklörü). "Literaturn~ y kritik" (Edebiyat münekkidi),
1939, No. ~ o-~~~ , s. 228.
20 Ç. Ç. Valihanov'un eserleri. SPb., 190¢ ("Zapiski imperatorskogo Rus
kogo Geografiçeskogo ob~çestva po etdeleniyu etnografii" = Rus imparatorluk
Co~rafya derne~i, etnografya bölümü notlar~, t. XXIX), s. 28.
21 V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ ve Kafkasya), s. 5;
ayn~~müellifin: Oçerk istorii Turkmenskogo naroda. Sb. "Turkmeniya" (Türkmenistan halk~n~ n tarihçesi. "Türkmenistan" mecmuas~), t. I, L., Izd. AN SSSR,
1929, s. 34.
22 VI. Gordlevskiy. Gosudarstvo Sel'djukidov Maloy Azii (Anadolu Selçuklu
devleti) M.-L., ~ zd. AN SSSR, 1941, S. 50.
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i~aret ettiklerine göre, böyle bir destani isimle han, ancak, Yak~nDo~u'da O~uz elini, hâkim zümre olarak Bay~nd~r boyundan gelen
Türkmen hanedan~~Ak-koyunlular'~n idare etti~i bir devirde (XIV.
yüzy~l ortalar~ndan XV. yüzy~hn ikinci yar~s~na kadar) O~uzlar'~n
efsanevi ba~bu~u olabilirdi. Rossi'nin kaydetti~ine göre, bu elin destani ba~bu~u ismini alan hânedan sultanlar~~Salâtin-i Bay~nd~riyye 23
resmi ünvan~n~~ ta~~maktay-d~lar. Bay~nd~r-han'~n eski destani an'aneye dayanan bir deste~i yoktur. Onunla ilgili destanda i~lenmi~~bir
mevzu olmad~~~~gibi (boy isminden maada) özel bir ismi de yoktur.
"Kitabi Korkud" da o tamamen passif bir hükümdar olarak gösterilmi~tir. O~uz bahad~rlar~n~n ba~bu~u s~fatiyle o, "Korkud destanlar~"
rida onun damad~~ve beylerbeyi durumunda bulunan, Salur boyuna
mensup ve daha önce ya~am~~~olan Kazan-Alp'~n yerine geçmi~tir.
Öyle görülüyor ki "Bahad~r Domrul" (V) ve "Kanl~-koca o~lu
Kan-Turali" ye dair (VI) destani hikayeler daha sonraki, Yak~n - Do~u
devrine aittir. Bu iki hikâye "Kitabi Korkud" da birbirini takip etmekte olup, bunlar art~k d~~~görünü~leri bak~m~ndan destan külliyat~na dahildirler, çünkü bunlar~n kahramanlar~ndan di~er hikâyelerde
bahsedilmedi~i gibi bunlarda di~er destanlarda mevcut Bay~nd~rHan, Salur-Kazan ve di~er destan kahramanlar~ndan bahsedilmemektedir. Yaln~z bu hikâyelerin de sonunda ~iiri besteleyen s~fatiyle
Dede Korkud'un mutad son sözleri mevcuttur.
"Kan-Turali'ye dair hikâye" (VI)'de genç O~uz beyinin Trabzon tekfuru (hâkimi)'nin k~z~na talip olmas~~anlat~lmaktad~r. Bizans'~n Anadolu'daki hakimiyetinin kal~nt~s~~olan Komnenler'in Trabzon
imparatorlu~u 1464 y~l~nda Türkler taraf~ndan tamamen fethedilmi~tir. O zamana kadar, yani XIV. yüzy~l ortalar~ndan XV. yüzy~l
ortas~na kadar, tarihi kaynaklarda defalarca Ak-koyunlu hanedamna
mensup beylerin, Trabzon prensesleriyle vukubulan evlenmelerinden
bahsedilmektedir. 24 Mihail Paneret'in Bizans kroni~ine istinaden
Rossi, Türkmen emini Turali-bek Bozdo~an (veya Türkali Bey) in
1348 y~l~ndaki Trabzon ak~n~~ile o~lu Kutlu-bek'in 1351 y~l~nda III.
Aleksey Komnen 25'in k~zkarde~i olan Trabzon prensesi Mariya ile
evlendi~ini yazmaktad~r. Böylece her nekadar bu hikâyedeki kahraEttore Rossi. Gösterilen eser, s. 31.
Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya), s. 5.
25 Ettore Rossi, Gösterilen eser, s. 33.
23
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mana atfedilen, mesela kahraman~n bir yi~it s~fatiyle bir k~za talip
olmas~~(ejderlerle, yani azg~n arslan, siyah bo~a ve deve ile sava~~,
ni~anlanaca~~~yi~it k~zla teke tek güre~mesi) tarz~ndaki eski destan
motifleri "Kan-Turali hikâyesi" nde mevcut ise de böylece kahraman~n ad~~ve devrin umumi tarihi durumu bizi, bu destan~n XIV.
yüzy~l ortalar~nda tertiplenmi~~oldu~u kanaatine sevketmektedir.
"Yi~it Domrul'a dair hikaye" ile (V) kahraman~n Ezrail ile sava~mas~~mevzuu ortaya ç~kmaktad~ r. Bu mevzu, "Digenis Akrit'e dair
Bizans efsanevi hikâyelerinden iyice bilinmektedir, ki buradan Rus
dini ~iirine "Anik-voin" ("Er-Anik") (Grekçe'deki Aniketos, yani
Digenis'in lakab~~olan "yenilmez" kelimesinden gelmektedir. 26 Digenis'e ait grekçe ~iirlerdeki mevzuun çok defa "Kitab~~Korkud" dakine
benzeyen bir devam~~vard~r: Hikaye kahramanlar~ndan genç k~z, ihtiyar anne ve baban~n kendi hayatlar~n~~feda etmeyi reddettiklerinden
sonra, Ezrail taraf~ndan yenilmi~~olan dostu genç yi~itin yerine onu
kurtarmak için kendi hayat~n~~feda etmeye haz~r oldu~unu bildirince, merhametsiz ihtiyarlar~n aleyhine olarak, her iki genç a~~k, ölüm
mele~i taraf~ndan uzun örnürlülükle mükafatland~nhyorlar." X.
yüzy~lda ortaya ç~kan Digenis'e ait menk~beler Anadolu ve Güney
Kafkasya'n~n ayr~, ayr~~dil konu~an halk~~ aras~nda çok yayg~n bir
halde bulundu~una delil olarak, ayn~~mevzuun k~smen Ermeni folklörüne (Kaguan-Arslan ve ni~anl~s~~Margrit) 28 aksetmi~~oldu~u gösterilebilir. Digenis'in Türk milli destan~~"Seyyid-Battal" 29 ile olan
mü~ahebetine de müteaddid defalar i~aret edilmi~tir. "Kan-Turali'ye
Bk. T. Jdanov. Eserleri t. I. SPb., 1904, s• 554, devam~ , 571, devam~.
Bk. A. Lesky. Alkestis, der Mythus und das Drama. "Sitzungsberichte der
Phil~~sophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften".
Wien, &I. 203, 2. Abhandlung 1925, s. 26-29. P. Falev, "Domrul" ile "Digenis"
aras~nda biraz benzerlik oldu~una dair fikir ileri süt-müsait-. Bk. Vvedenie v izuçenie
tyurkskih literatur i nareçiy (Türk edebiyat~~ve lehçelerinin ö~renimine giri~).
Ta~kent, 1922, s. 26.
22 Bagrat Chalatianz. Armenische Heiligenlegenden. "Zeitschrift des Vereins
für Volkskunde", 19. Jahrg., Hft. 4, 1909, s. 368-369.
22 Bk. H. Gregoire. L'epopee byzantine et ses rapports avec Pepopee turque
et Pepopee romane. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques Academie royale de Belgique". Bruxelles, 51 serie, t. XVII. 1932, No. 12, p.
473-477. Mukayese için Bk. "Die Fahrten des Sajjid Batthâl. Ein alttürlcischer
*Volks-und Sittenroman... übersetzt von Dr. Hermann Ethe", B. I. Leipzig, 1871,
s. 174., devam~.
22
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dair hikaye" nin de ilgili bulundu~u Trabzon, Digenis menk~besinin
yay~lma merkeziydi. 3° Kahraman~n babas~n~n, aç~ kça, müslüman
as~ll~~bir isim olmayan Duka-hoca ad~n~~ ta~~mas~~bilhassa bu hususta
ikna edicidir: Digenis ana tarafindan Bizansl~~ asil Duka ailesine mensuptur. "Domrul"un, Anadolu ile ilgili olan bu münasebetleri, onun,
O~uz destanlanna, Yak~n-Do~u tarih devresinde dahil oldu~unu söylemek için bir delil te~kil etmektedir.
Baban~n, sava~~arkada~lar~n~n ~irret sözlerine uyarak bir genç
yi~it olan öz o~lunu nas~l öldürdü~ünü anlatan "Derse-han'~n o~lu
Bogaç-Can'~n hikâyesi" (I)'nin kahramanlar~na di~er Korkud destanlar~nda rastlan~lmamaktad~r. Külliyatm destani çerçevesi (Bayl~d~r-han'~n piri)'nin mevcudiyetine ra~men bu mevzuun da destanlara daha sonralar~~dahil edilmi~~olmas~~mümkündür.
O~uz destanlann~n ba~~kahraman~~ Salur-Kazan'a üç hikâye
tahsis edilmi~tir. Bunlar:
~~— Men~ei bak~m~ndan tarihi olan "Salur-Kazan'~n çad~nmn
ya~malanmas~" (II);
2 — Konusu bak~m~ndan ona yak~n olan "Kazan-bek'in o~lu
Uruz-bek'in esir edilmesine dair hikâye" ve
3 — Hakim rolün genç yi~ite ait oldu~u "Salur-Kazan'~n esir
edilmesi ve o~lu Uruz-bek'in onu nas~l kurtard~~~na dair hikâye" dir.
Uruz'un ilk cenge ç~kmas~na dair menk~be konu bak~m~ndan
buna benzer birçok hikayenin ortaya ç~kmas~na sebep olmu~tur. Ünlü
baban~n o~lu olarak ilk sava~a ç~kan genç cengaver O~uz destan~n~n
en sevimli ~ahsiyetlerinden biri oluyor. Esarete veya felakete dü~en
baba veya ya~ça büyük olan bir akraban~n yard~m~na ko~mak eksenya bu gibi sava~~seferlerinin gayelerini te~kil etmektedir. Böylece, genç
iekenk babas~~Kaz~l~k-koca'r, genç Sekrer a~abeyisi Ekrek'i esaretten kurtanyorlar (X); genç Amran, ordas~n~~gavurlar~n sard~~~~a~~r
yaral~~olan babas~~Bekil'i onlar~n elinden kurtar~yor (IX). Yukar~daki
iki hikayenin birçok motif ve vak'alan konu bak~m~ndan birbirine
yak~n oldu~u gibi ayn~~zamanda her ikisi de Uruz-bek'e dair hikâyeye
uymaktad~rlar (XI). Bu O~uz kahramanlar~n~n isimleri, Bekil ve
Amran'~nki müstesna, di~er Korkut destanlannda da zikredilmektedir; bunun için bunlar~n yeni ~ah~slar olmalar~~mümkündür. Sonuncu
30 Digenis menk~belerinde Trabzon'un ehemmiyeti için Bk. Bernhard Schmidt. Griechischte Marchen, Sagen und Volkslieder. Leipzig, 1877, s. 36-38. Mukayese için Bk. A. Lesky, gösterilen eser, s. 28.
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isim belki de Kafkasya as~ll~d~ r: "Kafkasya Prometey'i" Amiran veya
Amran, Gürcistan ve Kuzey Kafkasya halk~n~n destan ve folklöründe
tan~nm~~t~r.
O~uzlarda, daha IX.-X. yüzy~ llarda Sirderya boylar~na gelmelerinden önce, mevcut en eski hikâyelerden birini, muhtemelen,
"Bisat'~n Depe-Göz'ü nas~l öldürdü~üne dair hikâye" te~kil etmektedir (VIII). Bu eski hikâyenin Dits taraf~ndan bulunan variyant~~
(de~i~ik ~ekli) Do~uda oldu~u gibi Bat~ da da insan yiyen tek gözlü
dev (depe-göz-harfiyyen: gözü tepesinde bulunan—rusças~~"temeglaz~y")'in kör edilmesi ~eklinde yayg~nd~r 31. Bu konu "Odissey"
(Uliks)'in siklop (dev) Polifen'in kör edilmesine dair hikâyesinden
bilinmekte olup muhtelif ~ekillerde Kafkasya'da, "Binbir gece" adl~~
Arap masallar~nda ve keza Yak~n-Do~u, Orta-Asya ve Güney Sibirya'daki Türkler aras~ nda, yani bugünkü Türkiye, Azerbaycan, Türkmen, Kazak, K~rg~ z ve Altay Türk lehçelerinde kaydedilmi~~(15 ayr~~
nüshadan fazla) ~ekilleri mevcuttur.
Orta-Asya ve Yak~n-Do~u'daki Alpam~~~menk~besi (yani kahraman~n yi~itçe dünür olmas~, esir edilmesi ve rakibi=yalanc~~adla
yerini alan ile kar~s~n~ n evlenece~i gün esaretten dönmesi)32'nin O~uzca tercümesi olan "Kam-bur~'n~n o~lu Bamsi Beyrek'e dair hikaye"nin asl~n~~bu eski bahad~rl~ k destan~~ te~kil etmektedir. Bu konunun
Altay as~ll~~oldu~u, 1939 da ne~ redilen N. Ulaga~ev adl~~hikâyecinin
anlatt~~~~variant~ndan, men~e bak~m~ ndan çok eski bir Altay kahramanhk destan~~olan "Al~p-Mana~" ile mü~ahebetinden görülmektedir. IX-X. yüzy~ llarda Salur-Kazan ve di~er O~uz kahramanl~k
menk~ belerine dahil edilen bu konu, ~imdi ihtimal, mevzuu bak~m~ndan tarihi olan ve d~~~ O~uzlar'la birlikte Salur-Kazan'a ve iç
O~uzlar'a kar~~~ ç~kar~ lan isyamn destan kahraman~~ olarak bilinen
31 Bk. Oskar Hackman. Die Polyphemsage in der Volksüberlieferung. Helsingfors, 1904. M. N. Komarov. Ekskursü v skazoçmy mir. Etyud~~v oblasti ~nifov i
narodn~h predaniy (Masal alemine seyahatler. Mitoloji ve halk efsaneleri sahas~nda
tetkikler). 1886; Vs. Miller. Kavkazskie skazaniya o tsiklopah. "Etnografiçeskoe
obozrenie" (Sikloplara-devlere dair Kafkasya efsaneleri. "Etnografya tetkikleri")
k. IV, No. 1, 1890, S. 25-4332 Bk. V. M. Jirmunskiy. Epiçeskoe skazanie ob Alpam~se i "Odisseya "Gomera. Izvestiya AN SSSR. Otd. literatur~~i yaz~ka"(Alpam~ s ile Homeros'un "Odisseya" s~na dair efsane. SSCB Ilimler Akademisi Haberleri, Edebiyat ve dil bölümü"), t. XVI, 1957, V. 2, S. 97-113.
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O~uz bahad~ r~~ Beyrek'e maledilmi~tir (XII). "Bamsi-Beyrek" destan~ na konu bak~m~ndan uygun olan Beyrek'e dair hikâyeler bugüne
kadar Anadolu'da söylenmekte olup muhtelif variantlar halinde 1930
y~llar~ nda ne~redilmi~lerdir 33.
—3—
"Kitabi Korkud" O~uzlar'~n mevcut menk~belerinin hepsini
kat'iyyen ihtiva etmemektedir. Hizmetkârlar~n (çoban, u~ak v. s.)
figürleri hariç, destanda ad~~geçen kahramanlar~n (yi~itler ve onlar~n
babalar~ ) adedi k~rktan fazla olmas~ na ra~men bunlardan ancak
on'u bize kadar gelen destanlar~n kahramanlar~~rolündedirler. "Kitabi Korkud" destanlar~n~n konular~nda müstakil bir rol oynamayan
bahad~rlar~ n, geçen vak'alarda hat~rlat~lmalar~~ile iktifa edilmeyip
çok defa ~u veya bu ~iirde onlar~n, ozan~n ve dinleyicilerinin iyice bildikleri a~ikâr olan, mühim yararl~klar~~da birlikte k~saca zikredilmektedir. Ekseriya ozan, bu gibi karakteristikleri, az veya çok, devaml~~
bir menk~bevi katalog ~eklinde; meselâ: dü~man ile vukubulan kat'i
sava~lara i~tirak etmekte olan beylerin isimlerini okurken (beylerin
sava~~meydan~na geli~leri II, IV, Bayburt surlar~~önünde sava~~III)
veya sefere ç~ karlarken (VII) veya dü~man cengâverleriyle s~ra ile
teke tek dövü~e ç~ karlarken (XI) ve keza toy (ziyafet) sahnelerinde
(II), yi~it müsabakalar~nda (II!), ava ç~kmalar~~gibi ve buna benzer
sahnelerde vermektedir. Bir nev'i devaml~~ süs s~fat~~gibi bahad~r~n
ismine eklenen, bu karakteristiklerin, tamamen eski ve an'anevi ifade
~ekilleri vard~r. Bunlar, O~uz destan külliyat~nda "Kitabi Korkud"a
dahil edilmemi~~çok say~da menk~benin varl~~~n~~göstermemizi sa~lamaktad~r.
"Kitabi Korkud" daki esas kahraman gurubunu te~kil edenler ve
bilhassa onlar aras~nda daha çok ün kazananlar hakk~nda bize kadar
gelmeyen menk~belerin olmas~~icabetmektedir.
Böylece, Kazan-bek, kendisini esir eden Tumanan kalesi tekfuruna "Kitabi Korkud" da ayr~~~iirler halinde bulunmayan yararl~ klariyle övünerek bunlardan ~öyle bahsetmektedir: "Yedi ba~l~~ejdere
kar~~~yürüdüm; deh~eti kar~~s~nda sol gözüm ya~arma~a ba~lad~ ;
33 Bk. Orhan ~aik Gökyay. Gösterilen eser, s. LXIV-LXXI; Walter Ruben.
Gösterilen eser, s. 206-227.
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"gözüm" dedim, "i~e yaramaz göz, sana ne oldu, bir y~landan m~~
korktun?" Ve daha sonra ~öyle devam eder: "Umman denizinin y~kad~~~~çetin bir tepenin üzerinde, insan~n eri~emiyece~i yerde gâvurlann ~ ehri bulunuyordu; bunlar sa~a, sola asker gönderiyor ve herkesi
yeniyorlard~ ; onlar~ n yüzücüleri deniz dibinin her taraf~n~~geziyorlard~ " (inci arayanlar kastedilmektedir) ; "Bunlardan tecrübeli olan
Tanr~'n~n bizzat onlar~ n hâkimiyetinde oldu~unu zannederek suyun
dibinde birbirlerine ba~~nrlard~ ; onlar~n ahlaks~zlan do~ruyu reddedip kötüyü okuyorlard~ ; onlar~n k~z ve ni~anl~lar~~alt~n a~~klarla oynuyorlard~ ; onlar~ n beyleri yabani ot kadar çoktu. O~uzlar alt~~defa
sefer ett;kieri halde bu kaleyi zaptedemediler; alt~nc~~defas~nda ben,
Kazan, adamlar~mla gittim, alt~~gün mühlet bile vermeden kaleyi
fethettim, kiliselerini y~k~ p yerine camiler yapt~ rd~m...".
Bu hikayedeki malümat~n fazlal~~~, ozanlarca bilinen fakat bize
kadar gelmeyen, Kazan-bek'e ait iki destan~n varl~~~n~~tahmin ettirmektedir. Bunlardan biri yedi ba~l~~ejderle yap~lan sava~a ve di~eri de
Umman denizi sahilindeki kalenin zaptma dairdir.
Orta-Asya kaynaklar~~Salur-Kazan'~n ejderle yapt~~~~sava~a dair
destanlar~ n mevcudiyetini teyid etmektedirler. 1896 y~l~ nda A. Tumanskiy ~öyle yazm~~t~ r: (Ihtimal Salur boyuna ait-V. J.) Türkmenlerden Salur-Kazan adiyle tan~nan ve güya, ilk atalar~~olarak sayd~ klan, Hazer denizinin güneyinde oturan biri bizlerce malûmdur."
Salur Kazan "Gökten inip insanlar~~ yutan korkunç y~lamn ba~~n~~
kesmi~tir" 34 . Bu destan~n eskili~i Ebulgazi taraf~ ndan da teyid edilmektedir. Korkud'a atfetti~i Salur-Kazan'~ n Peçenekleri yenmesi ~erefine tertiplenen methiyede ("tart~m") ~u m~sralar vard~r :
"Mavi gökten inip geldi canl~~ y~lan,
Insan~~yutard~~gördü~ü zaman.
Salur-Kazan ba~~ n kesti vermedi aman,
Alplar, Begler, gören var m~~Kazan gibi?" 35.
"K~r at~ n binicisi" Beyrek (VI, IX), ekseriya kendinden bahsedilirken "Bamsi-Beyrek'e dair hikaye" de onun ismine tertiplenen
34 A. Tumanskiy. Po povodu "Kitabi Korkud" (Kitabi Korkud munasebetiyle). ZVO RAO, t. IX, 1896, S. 269-271.
33 Ebulgazi, s. 71. A. Tumanskiy ne~rinde ~iirin büyük bir k~sm~~ tercüme
edilmemi~ tir. Mukayese için Bk. A. N. Samoyloviç. Oçerki po istorii turkmenskoy
literatun. Sb. "Turkmeniya" (Türkmen edebiyat tarihçesi. "Türkmeniya"
Mecmuas~ ), t. I, 1929, S. 150-151. "Doklad~~AN SSSR", 1927, S. 41-42.
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esas konu ile ilgili olarak tasvir edilmektedir. Sava~~meydan~na O~uz
yi~itlerinin geli~ i tasvir edilen sava~~sahnelerinde (II, IV), kendisinden ~öyle bahsedilmektedir: "Bayburt'u ~ erefle terkeden, renkli dü~ün çad~r~m haz~ r bulan, yedi k~z~ n iimidi, kalan O~uzlar'~n münadisi, Kazan-bek'in yard~mc~s~~Beyrek, k~ r at üzerinde geldi". Gâvur
beyinde Beyrek'in yedi y~ l müddetle esir bulundu~u Bayburt kalesi
ile "dü~ün çad~r~" sahtekâr Yartaçuk ile kar~s~n~n dü~ünü yap~laca~~~
günde onun esaretten dönmü~~oldu~u hadisesiyle ilgili olarak zikredilmi~ tir. Bu husus, "Salur-Kazan'~ n esir edilmesine dair hikaye"de
(IX) kahraman~ n bizzat söyledi~i kendi sözlerinden daha aç~k olarak
anla~~lmaktad~r: "Benim ad~ m, hatununu ba~ kalar~ n~n almak istedikleri bir s~ rada Para-Sara'n~ n kalesi Baybut'tan ~erefle uçarak gelip
onlar~~durduran ve hatununu alan Bay-Buri-han o~lu Bamsi-Beyrek'tir." "yedi k~z~ n ümidi" (II) kelimelerinin manas~~ aç~k de~ildir.
Barthold, bunlar~ n, kendisinin esaretten dönmesini bekleyen Beyrek'in k~z karde~ leri (mukayese için III. destan, s. 38'e bk.) oldu~unu yazmaktad~ r. "Kazan-bek'in yard~mc~s~" s~ fatiyle Beyrek bilhassa "D~~~
O~uzlar'~ n isyan~" nda tasvir edilmektedir. Asilerin eleba~~s~~ Aruz
onun hakk~ nda: "O, damad~ m~zd~r, fakat ayn~~zamanda Kazan'~n
yard~mc~s~d~ r" demektedir. "O~uzlar'~ n münadisi" olarak Beyrek
"Kitabi Korkud"un hiçbir yerinde rol almam~~t~ r, fakat O~uz beylerinin "yard~mc~s~ " olarak bu ünvan~ n ona ait olmas~~muhtemeldir.
"Kan-Turali'ye dair hikaye" de (VI) ~iirin kahraman~~ile birlikte
(di~er O~uz destan kahramanlar~ ndan bahsedilen hikâyedeki tek
yer) yüzünde peçe ta~~yan dört genç O~uz bahad~r~ na dahil olmak
üzere, Beyrek'in ismi de zikredilmektedir. "Kan-Turali mükemmelligi ve güzelli~i ile tan~nan bir yi~it idi; O~uzlar içinde dört yi~it peçe
ta~~rd~ : biri Kan-Turali, di~erleri Kara-Çükür, o~lu K~rk-Kopuk
ve k~ r at~ n binicisi Beyrek". Yaln~z yukar~ da zikredilen yerde bahsi
geçen bu adetin manas~~ aç~k de~ildir: metinden tahmin edilebilece~ine nazaran, yi~idin güzelli~ini örten peçenin nazarla ilgisi vard~r.
"Kitabi Korki~d"un ba~ ka hiçbir yerinde Kara-Çükür ve K~rkKopuk'un ismine rastlamlmamakla beraber, anla~~lan, bunlar ozan
ve dinleyicilerin bildi~i kimselerdir.
"Yekenk'e dair hikaye"de (VII) Kaz~l~k-koca'mn o~lu Yekenk
Bey, Bay~nd~r-han'~ n veziri olarak tasvir edilmi~ tir. Ayn~~destana göre,
"Salur-Kazan'~n çad~r~n~n ya~malanmas~~ hikayesi" nde (II) O~uzlar aras~ nda islam dininin va~z~~olarak tan~t~lan d~~~O~uz beyi Emen
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Yekenk'in hocasryd~ . Uruz-bek, (Salur-Kazan'~n ye~eni) Kara-Güne'nin o~lu Kara-Budag ve d~~~O~uz beyi ihtiyar Aruz'un torunu babad~ r Dundaz ile birlikte Yekenk genç O~uz yi~itleri grubuna mensuptur. Bay~nd~ r-han'~ n ziyafetinde o, han~ n sol taraf~ nda, Uruz, sa~~
taraf~ nda, Kara-Budag ise han~n kar~~s~ nda oturuyor (III), BamsiBeyrek'in evindeki dü~ün ziyafetleri esnas~ nda o, ayn~~yi~itlerle babad~r yay~ ndan ok atma müsabakas~na i~ tirak ediyor ve ad~~geçen
Bamsi-Beyrek'in Bayburt seferine kat~l~ yor (II!). Beyrek'e dair destan~n yazar~~ona "beyler ba~~" ~ eref adiyle hitabediyor.
Salur-Kazan'~ n Gâvur k~ral~~ ~ükli ile yapt~~~~sava~a i~tirak eden
O~uz beylerinin listesindeki (II, IV) ismine eklenen s~fatlarda, "Kitabi Korkud"da bulunmayan Yekenk hakk~ndaki menk~ belere ait
malümat zikredilmi~ tir: "Kartal~n çayla~~~mahvetmesine benzeyen
bir kahramanl~ kla, deh~et saçan ku~a~~, kula~~nda alt~ n küpesi;
onunla birlikte sava~an di~er O~uz beyleri birbiri ard~ ndan dü~üyorlard~" (II); IV. variantteki: "birbiri ard~ndan atlanndan dü~en di~er O~uz beyleri" cümlesiyle mukayese ediniz.
"Kitabi Korkud"daki müstakil mevzularda birinci rolde bulunmay~ p destanlarda dolay~siyle adlar~~geçen çok say~ daki di~er O~uz
beylerinden bilhassa s~k s~k Salur-Kazan'~ n karde~i, "kara da~daki
kulübesi siyah bo~a derisi ile örtülü olup, hiddetlenince siyah ta~~~
balç~~a çeviren" (ihtimal, k~ l~c~yla ta~~, balç~k.' keser gibi parçalarm~~), "b~y~klar~n~~arkas~ ndaki yedi yere ba~layan", "erleri mahveden" Kara-Güne'nin ad~~geçmektedir (II). "Kara da~" - "kara
bo~a" - "kara ta~" tâbirleri kahraman~n ta~~d~~~~Kara-Güne ismine
ba~l~~ olup kendisini tasvir etmektedir; uzun b~y~klar, O~uz kahramanlar~n~ n an'anevi yi~itlik alâmetidir (Köro~lu destan~n~ n Azerbaycanca tercümesinde, kahraman~n b~y~klar~~"bükük olup kulaklar~n~n arkas~na tutturulmu~ tur")36.
Kara-Güne'nin "ya~~z Arap at~" vard~ r. O, Salur Kazan ile birlikte ava gidiyor, a~abeyisinin görmü~~oldu~u kötü rüyay~~tâbir etmesine yard~ m ediyor, "Salur-Kazan'~ n evinin mahvedilmesi"ndeki
gâvurlarla yap~ lan kat'i sava~ lara i~ tirak ediyor (II) ve "Uruz'un esir
edilmesi" nde (IV), Uruz-bek ile birlikte Kazan-bek'i kurtarma~a
giden birli~in komutanl~~~n~~yap~yor (XI), a~abeyisi ile beraber dev
Depe-Gözü yenemiyorlar (VIII). Kendisine hücum eden gâvurlan
38

Bk. V. M. Jirmunskiy ve H. T. Zarifov. Gösterilen eser, S. 177.
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Amran onun ad~ yla tehdid ediyor (IX). Kazan-bek'in öldürülen Beyrek'in cesedi önünde a~lad~~~~çad~r~na ilk önce o giriyor ve ona d~~~
O~uzlar'dan intikam almak vazifesini hat~rlat~yor (XII).
Tarihi esasa dayananlar dahil, Salur-Kazan'a ait bütün ~iirlerde (II, XII), a~abeyisinin birinci yard~mc~s~~olarak mühim rol oynayan Kara-Güne'nin bu yeri, O~uz destanlar~n~n daha Orta-Asya'daki tertiplenme devrinde ald~~~n~~dü~ünebiliriz.
Kara-Güne'nin o~lu Kara-Budag (veya Kara-Budak) sava~a
"~alvarl~, k~rm~z~~mahmuzlu ve at~ n~n e~erinde püsküller oldu~u halde" digiyor (II). Ozanlar onun hakk~nda menk~bevi oldu~u kadar
romantik mahiyyette hikâyeler biliyorlard~ ; kendisine ~u s~fatlar~~atfediyorlard~~: "Hamid ve Mardin kalelerini yokeden, demir yayla techiz edilmi~~bulunan K~pçak k~ ral~na kan kusturan, Kazan'~n k~z~na
erkekçe sahip olan" (II). Her nekadar "Mardin kalesi" bizi Anadolu
ve Suriye hudutlar~na ve dolay~siyle Yak~n - Do~u'ya atfedilen destanlar çevresine götürüyorsa da, "demir yayla teçhiz edilmi~~bulunan
K~pçak k~ral~" ile Kara-Budag'~n teke tek cengetmesi bizi, daha XI.
yüzy~lda O~uzlar'~n Orta-Asya'daki yurtlar~nda K~pçaklarla yapt~klar~~tarihi mücadeleler zaman~na sevketmektedir (yukar~ya bk.). Buna göre, ihtimal, bu kahraman~n menk~bevi biyografisinin geli~mesi
mütevali iki safha arzetmektedir. Kara-Budag'~n, amcas~~ Kazanbeg'in k~z~na yi~itçe talip olmas~~veya onu zorla kaç~rmas~~keyfiyeti de
destan~n eski bir vas~f ta~~d~~~n~~göstermektedir. Her nekadar Orta-Asya
yaz~~ve folklör an'anesinde bu destan hiçbir iz b~rakmarru~sa da,
bunun O~uz tarihinin ~slam öncesi devrinde tertiplenmi~~oldu~u
dü~ünülebilir.
Uruz, Yekenk ve yi~it Dundaz gibi Kara-Budag da O~uz yi~itlerinin genç nesli, genç bahad~rlar grubuna, mensuptur. Uruz ve Yekenk
ile birlikte o da Bay~nd~r-han'~n ziyafetinde O~uz hâkiminin etraf~nda "oturuyor" (IV). Ayn~~kahramanlarla o, Beyrek'in tertipledi~i ziyafette ok 'atma müsabakas~na i~tirak ediyor (III). O, gâvurlara esir
dü~en babas~n~~kurtarmad~~~~için genç (ihtimal boyda~~~olan) Yekenk'i süçland~nyor. (VII). "Salur-Kazan'~n ota~~n~~ ya~ma" ve
"Uruz'u esir" eden k~ral ~ükli'nin gâvurlar~~ile cereyan eden büyük
sava~lara i~tirak ediyor; "genç-yi~itler" in ba~~nda sol kanada geçip
bozdo~an (demir topuz-silâh)'~~(II) veya k~l~c~~ile (IV) kâfirler k~ral~~
Bogaçik'i öldürüyor. Bayburt'un fethine i~tirak edip Kara-Arslan'~~
at~ndan yere dü~ürüyor (~li).
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D~~~ O~uz beyi Aruz'un torunu ve K~yan-Selçuk'un o~lu "yi~it
Dundaz" (deli Dundaz) onun boyda~~~ve sava~~arkada~~d~r. "Deli""yi~it" ("ç~lg~n") lakab~~ O~uz destanlanndaki kahramanlardan bir
kaçma verilmi~tir: "yi~it Domn~l" ("deli Domrul"), "yi~it Budag"
("deli Budag") v. s. Bilâhare bu lakab, O~uz destan an'anesinde tutunmu~~ve daha sonra Azerbaycan Köro~lu destan~ndaki "deliler",
daha do~rusu, yi~itler için de bu tâbir kullan~lm~~t~r. (Deli-Hasan,
Deli-Mehter v. s.). XVI-XVII. yüzy~llarda Celan isyan~n~n eleba~~lanndan birine, yani Deli-Hasan'a verilmesiyle tarihte, bu lakab~n bir
an'ane halinde kullan~ld~~~~ispat edilmi~tir. 37 Bu ~eref lakab~mn,
O~uzlar'a kom~u di~er göçebe kavimlerde de kullan~ld~~~n~~görüyoruz. Kuzey Kafkasya Nogaylar~nda, mesela, "Deli Urak" ("yi~it
Urak") - Nogay destanlar~ndan birinin kahraman~d~r. 38
Yukar~da bahsi geçen ~ükli'nin gâvurlanna kar~~~ yap~lan iki
sava~ta d~~~ O~uzlar'm ba~~nda yi~it Dundaz daima sa~~kanatta,
boyda~~, genç Kara-Budag ise sol kanatta çarp~~maktad~rlar. Onlar~n
bu sava~lardaki yararl~klan birbirine muvazi olarak inki~af etmektedir: Dundaz k~l~c~~ ile kafirlerin k~rah Kara-Tüken'i öldürüyor
(II, IX), Kara-Budag da Baybt~rt surlar~~önünde Kara-tekfur'u at~ndan yere y~k~p öldürüyor (II!).
Bahad~rlar listesinde k~saca zikredilen yi~it Dundaz'a dair yararl~klardan da hakk~ndaki menk~ belerin mevcudiyetini ke~fetmek mümkündür: "Derbent bo~az~ndaki demir kap~lar~~harabedip fetheden,
altm~~~tümen (iran alt~n~) de~erindeki alaca m~zra~~mn üzerinde eri
ba~~rtan" (II); bunlardan maada: "bir müsabakada Kazan gibi bahad~n üç defa at~ndan indiren" (IV); mukayese için keza: "(dü~mana) kim oldu~unu sormayan" (VII). Yi~it Dundaz'~n "Derbent
bo~az~ ndaki demir kap~lar ile" olan ilgisi, hiç olmazsa, menk~belerde
zikredilen yararl~klar~mn baz~~safhalar~n~n O~uzlar'~n daha sonraki,
Yak~n-Do~u tarihi hayat~na ait oldu~unu gösterme~e yaramaktad~r.
Bununla ilgili olarak Dundaz'a "Demir kap~~(yani Derbent) beyi"
denmektedir (VII).
Bahad~r Dundaz men~e itibariyle Aruz'un torunu olup d~~~O~uz
boyunun beyidir. Fakat Aruz'un di~er o~lu Bisat'~n aksine olarak,
37 Mukayese için Bk. Tveritinova. Vosstanie Kara Yaz~c~-Deli Hasana v
Turtsii (Türkiye'de Kara Yaz~c~-Deli Hasan'~n isyan~). M.-L., izd. AN SSSR, 1946.
38 Bk. N. Semenov. Tuzemtsi severo-vostoçnogo Kavkaza (Kuzey-Do~u Kafkasya yerlileri). SPb., 1895, s. 410-411.
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K~yan-Selçuk ve o~lunun Aruz-koca'n~n önderli~i alt~nda yap~lan d~~~
O~uz isyan~na i~tirak ettiklerine dair bir kay~ t yoktur (XII). Destandaki isyamn tarihi karakterini nazan itibare alarak, her iki kahraman~n daha sonra zuhur etti~i kanaatine varabiliriz. Bu hususta delil
olarak Dundaz'~n yukar~ da zikredilen Derbent ile olan ilgisinden
maada, ihtimal, Selçuklu hanedan~~ (XI-XIII y. y.) ile alâkal~~olan
K~yan-Selçuk ismi de gösterilebilir. K~yan-Selçuk'a destanda müstakil bir konu rolü verilmeyip ancak kendisinden Dundaz'~ n babas~~
ve Aruz'un o~lu olarak bahsedilmektedir; yaln~ z "Depe-Göz'e dair
hikâye" de, Bisat'~n karde~~intikam~~ alan bir bahad~r olarak destani
yararl~~~ n~~ göstermek için, K~ yan-Selçuk'un tek gözlü deyin kurbanlar~ndan biri olarak ad~~geçmektedir.
O~uz kabile büyükleri aras~nda bizzat Korkut'tan ba~ka d~~~
O~uz beyleri Aruz ve Emen de bulunuyordu. D~~~o~uzlar~n boy beyi
ve Kazan-beg'e kar~~~ç~kan isyan~n eleba~~s~~ (XII) "aksakall~" ihtiyar
Aruz-koca (VII) destanda mühim rol oynamaktad~r. O, hileyle Kazan-beg'in "yard~mc~s~" oldu~u için Beyrek'i öldürüyor, fakat kendisi
de Kazan taraf~ ndan öldürülüyor. Aruz'un tarihi bir ~ah~s olmas~~
mümkündür, hiç de~ilse kendisi en eski destan an'anesindeki devkahramanlara has bir d~~~görünü~tedir: "at gibi geni~~a~~zl~, kollar~~
ve gövdesi uzun... bald~rlar~~ince; kendini, 6o keçi derisinden yap~lm~~~bir kürk bile tamamen örtemez, 6 keçi derisinden mamül bir ~apka
onun kulaklar~n~~bile örtemez" (II). Buna benzer mubala~al~~tasvirler
Orta-Asya Türkleri'nin kahramanl~ k destanlar~ ndaki en eski ifade
tarz~ na mahsustur. Bunlara özbeklerin "Alpam~~" ~nda ve K~rg~zlar~n "Manas" ~nda daha ziyade dü~ man kahramanlar~ n~n, korkunç
devlerin tasvirlerinde rastlamlmaktad~ r, ki bunlardan biri hakk~nda
50 ki~iyi ku~atabilen bir ku~akla ku~anm~~ ; di~eri için ta~~d~~~~kavu~lar (deri ayakkab~lar~ ) go büyük öküz derisinden yap~ lm~~t~r; üçüncüsü hakk~nda: ta~~d~~~~kalpak "6o çift ar~ in alaçtan (çizgili pamuklu
bez)" imal edilmi~ tir denilmekte ve di~er kahramanlar da buna benzer
bir tarzda tasvir edilmektedirler 39 .
Destana göre Aruz, Salur Kazan'~n day~s~~ (II, IV) ve kendisinin
kurnazl~kla öldürdü~ü Beyrek'in kaympederidir. Aruz, di~er O~uz
beyleriyle birlikte gâvurlarla Salur-Kazan ve Uruz için çarp~~~yor
(IV, V). Küçüklü~ünde evinde yeti~ tirdi~i ve büyüyünce insan yuva" Bk. V. M. Jirmunskiy ve H. T. Zarifov. Gösterilen eser, s. 107.
Balleten C. XXV, F. 40
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s~ndan koymak mecburiyetinde kald~~~~Depe-Göz hakk~ndaki hikayede Bisat'~n babas~~ s~fatiyle mühim rol oynamaktad~ r. Di~er O~uz
kahramanlar~~gibi o da tek gözlü dev'e kar~~~yapt~~~~sava~ta ma~luboluyor, büyük o~lu K~yan-Selçuk ise deyin kurban~~oluyor (VIII).
D~~~O~uzlann ihtiyar beylerine Begdür kabilesinden Emen de dahildir. Destanda o, O~uzlar aras~nda ~slam dininin müridi olarak tasvir edilmektedir: "Yurdunu terkederek, Peygamber'in yüzünü görmü~~ve O~uzlar aras~ nda onun müridi olmu~ tur" (II). ~slam rivayetleri mutad olarak, putperest milletlerin bir mucize olarak, bu
hâdiseyi Muhammed zaman~ ndan ay~ran birkaç yüzy~l ya~am~~~olan
(ihtimal Emen gibi) bir ibtiyann vaizleri sayesinde Islamiyeti kabul
ettiklerini bildirmektedir. Karakanl~~Bugrahan'a dair rivayetlerde
(X. yüzy~l) hoca Abu-n-Nasr Samanrnin, Manas destan~nda ihtiyar
Ay-koca v.s, kimselere de bu gibi müridlik vas~flan atfedilmi~tir 40.
Her ne kadar "Kitabi Korkud"da O~uzlar, koyu müslüman olarak
tasvir edilmi~lerse de, bu dini görü~ler, Barthold'un tahminine göre,
O~uz destanlann~n daha eski, ~slam öncesi esas~n~~gizlemektedirler.
Bunun için Dede Korkud, kabile büyü~ü, bilgiç ~aman ve ozan
olarak "Kitabi Korkud"ta, ~slam müridi ve "vaizi" Emen'e nispetle
çok daha mühim rol oynamaktad~r 41. Ayn~~zamanda Emen'in tasvirinde daha ziyade onun kahramanl~ k vas~flan kafi derecede aç~k
olarak görülmektedir. "Hiddetlendi~i zaman b~y~klanndan kan fi~k~r~rd~" (II) ki bu destani vasf~~Azerbaycan destan~~daha sonraki kendi kahraman~~Köro~lu'ya da isnad etmektedir. Emen, bahad~r Yekenk'in hocas~d~r ve bo~una, alt~~defa onun babas~~Kaz~hk-koca'y~~
esaretten kurtarma~a te~ebbüs etmi~tir (VII). Aruz gibi o da keza
tek gözlü Depe-Göz'ü yenememi~ tir: "Begdür soyundan olan Emen,
kanl~~ b~y~klariyle ona kar~~~kudretsiz kalm~~t~ r" (VIII). O, O~uz
beylerinin ~ükli'nin gavurlanna kar~~~açt~klar~~sefere (II, IV) ve keza
d~~~O~uzlar'~ n Kazan'a kar~~~ç~kard~klar~~isyana i~tirak etmi~tir (XII).
~üphesiz, di~er O~uz bahad~rlan keza müstakil destan kahraman~~idiler. Bunlardan, Gaflet-koca'mn o~lu ~er ~ems üddin müslüman ad~~ ta~~maktad~ r. Bu kahraman, ~ükli gavurlanyle yap~lan
sava~a (II, IV), Beyrek'in evinde yap~ lan ok at~~~müsabakas~na i~ti40 Bk. M. F. Grenard. La Mgende de Satok Bogra Khân et l'histoire. "Journal Asiatique", 9e s&ie, t. XV, Janvier-Fevrier ~ goo, p.
41 Bk. V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz (Türk destan~~ve Kafkasya),
s• 13-14.
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rak etti~i gibi (III) "Bay~nd~r-han'~n amans~z dü~man~n~~ yenmi~,
6o,000 gâvura kan kusturmu~, k~r at~n~n yelesinin üzerindeki kar~n
erimesine imkân vermemi~tir" (II). Ad~ndan, onun destan kahramanlar~n~ n daha sonraki grubuna ait oldu~u anla~~lmaktad~r.
Yukar~da bahsi geçen ~ükli gâvurlarma kar~~~yap~lan sava~ta
(II) çok geni~~bir destani hayat hikâyesiyle birlikte ~ lik-koca'mn o~lu
Alp-Eren'in ad~~geçmektedi~ . O, "nefretle, gâvurlar~n pe~ine köpekleri sald~rtm~~ , yurdunu terketmi~, Ayg~r-Gözlü ~rma~~n~~atiyle geçmi~, 57 kalenin anahtar~ na sahibolmu~, beyaz k~ral~n k~z~~ Çeçme ile
evlenmi~, k~ral Sunu-Sandal'a kan kusturmu~, 40 kaftan giyermi~, 37
kale beyinin k~zlar~ n~~esir alm~~, birbiri ard~n onlar~ n boynuna sar~lm~~, a~~z ve yanaklar~ ndan öpmü~tür".
~lik-koca'mn o~lu (yukar~da ad~~ geçen bahad~r~n karde~i) DülekVuran ("yi~it Vuran")'dan destanda keza s~k s~ k bahsedilmektedir;
o, "ricat etmesini bilmeyen" (IX, XI), yabani erkek merkepleri
(zebra) yüzme~e mecbur eden, 57 kalenin anahtarlar~ n~~ alan", "ejderlerin a~z~ndan insanlar~~ ç~karan" (VII, ihtimal, ejderi öldürüp
yuttu~u adamlar~~ kurtaran). Teke tek dövü~e ç~kt~~~~zaman bu kahraman ~öyle ö~ünmü~tür: "Bana Ilik-koca o~lu Dülek-Vuran derler.
Ben yava~~hareket etmeyi utanç sayar~m; halk~m aras~ ndan ç~k~ p 57
kalenin anahtarlar~m ald~m; ricat etmesini bilmem (XI). Dülek-Vuran, Yekenk'in sergüze~tine (VI), Salur-Kazan'i~n esaretten kurtar~lmas~na (XI) i~tirak etmi~~olup Amran'~n hikâyesinde ad~~geçmektedir
(IX). Salur-Kazan'a isyan eden d~~~O~uz beyidir (XII).
Bu isyana kat~lan di~er bir kahraman ise Duzan'~n o~lu Rustem'dir. Onun daha romantik bir biyografisi vard~r: "Ben, yerinden
kalk~ p iki küçük çocuk bulunan karde~lerini öldürüp ~erefsiz bir hayat süren Duzan o~lu Rüstem'im" (IX). Bunun ad~~Amran'~n hikâyesinde de geçmekte olup (IX), Salur-Kazan'~n esaretten kurtar~lmas~na i~tirak etmi~~ve tekgözlü Depe-Göz ile çarp~~mada ölmü~tür
(VIII).
Di~er O~uz cengâverlerinden muhtelif ~iirlerde birer defa bahsedilmektedir: "Çift katl~~ kuleden a~a~~~sal~nan ve (buna ra~men)
ok atmakta gecikmeyen ~gr~nçi o~lu ~lalm~~" (VII); "Dünyan~n bir
ucundan di~er ucuna geçti~ini iddia eden Sugan-Sar~" (VII); menk~bevi O~uz-han'dan ne~'et eden 24 O~uz boyundan birinin ad~n~~
ta~~yan "binlerce halk~n ba~~" Düker (IV); Depe-Göz'le sava~~rken
ölen demir z~ rhl~~ Mamak" (VIII); Salur-Kazan'~n ota~~n~~ basan
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gâvurlarla cereyan eden sava~ta öldürülen ~lik-koca o~lu Sar~~ Kalma§ (II); maltimat elde etmek için Kazan-Beg'in d~~~O~uzlar'a gönderdi~i Kulba~~(XII), v. d.
Mamafih, yaln~z bir defa zikredildiklerinden ötürü kahramanlar~n isim ve ~ahsiyetlerinin mevcudiyetinden ~üphe edilmemelidir.
Birçok hususlar, bize kadar gelen ~iirlerin tesadüfi olarak tertiplenmesine ba~l~d~r. Bay~nd~r-han'~n divan~nda, sava~ta yararl~k göstererek
haketmedi~i ~eref mevkiinde oturdu~u için U~un-koca o~lu Ekren'i
suçland~ran Ters-Uzam~~~adl~~bir yi~it (X), e~er d~~~ O~uzlar'~n isyan~na dair hikâyede, Salur-Kazan'~n taraftar~~bulundu~undan, ihtiyar Bey Emen'in öldürmeyi tasarlad~~~~
' biri olarak, keza tesadüfen
~ikredilmeseydi, bize destan~n tamamen tesadüfi, an'ane d~~~~ ~ahsiyeti olarak gözükebilirdi (XII). Rustem'in öldürmek istedi~i ve onunia birlikte bir kurban olarak kaydedilen Eksek-koca'n~n o~lu olup
Okçu namiyle an~lan birinden bahsedilmektedir. Onun da isminin
Salur-Kazan ile ilk bak~~ta zan edildi~inden daha s~k~~bir an'aneyle
ba~l~~ bulundu~u kuvvetle muhtemeldir: Korkud'a atfedilen XVI.
yüzy~l "Atalar sözü" nde erkekli~in ideal bir ~ekli olarak Salur Kazan
ile birlikte onun "okçu" su, yani Barthold'un tefsirine göre, "okçusu
ve ona ok yapan" 42 Kuzan adl~~birinden bahsedilmektedir. "BamsiBeyrek" teki Beyrek'in hatunu, bahad~r k~z Banu-Çeçek'in babas~~
olarak ad~~geçen Bay-Bican-Beg'in isminin an'anevi olmas~ndan da
~üphe edebilirdik. Bu isim Orta-Asya destan an'anesinde bilinmemektedir; buna göre, Alpam~~'~n hatunu Barçin'in babas~n~n ad~,
Türkler'in masal folklöründe çok yayg~n olan Bay-Sar~'d~r.
Mamafih, Barthold'un bildirdi~ine göre, Bay-Bican-Beg, ad~~geçen Türk ata sözleri külliyat~nda "beylerin ideal bir tipi" olarak vas~fland~nlmaktad~r 43 .
Bütün "Kitabi Korkud" da 30 kadar bu cins vak'a zikredilmi~tir;
~üphesiz, bunlardan hiç olmazsa baz~lar~, bize kadar gelmeyen ve
fakat ozan ile dinleyicilerin iyice mallimu olan, menk~bevi ~iirlere
mevzu te~kil etmi~lerdir. Biraz önce söylenenlerden görüldü~ü gibi,
tesadüfen "Kitabi Korkud" da hiçbir izine rastlan~lmayan di~er destani ~iir ve hikâyenin mevcudiyeti de imkans~z de~ildir. Bu kitab~~tertipleyen, fazlasiyle zengin ve onun zaman~nda henüz canl~l~~~n~~mu" V. Barthold. Turetskiy epos i Kavkaz, s. 16.
43 Ayn~~ yer, s. 16.
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hafaza etmekte olan a~~zdan söylenen destani eserlerden yaln~z 12
~iiri bir araya getirmek imkan~n~~ bulmu~tur. Birbirini teyid eden çok
say~daki kar~~l~ kl~~ kay~ tlar, bu an'ançnin ça~da~larca da iyice bilindi~ini göstermektedir. Belki de bu an'ane, k~smen, bu kay~tlardan
ihya edilmi~, k~smen de, uzak geçmi~in a~~zdan söylenen herhangi bir
halk edebiyat eseri olarak yaz~~ kaynaklar~nda oldu~u gibi bugünkü
folklör an'anesine de aksettirilmeyip, bizim için kaybolmu~lard~r.

