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Dede Korkut Kitab›, Türk Edebiya
t›n›n şaheserlerinden biridir. Şaheser,
nevi şahs›na münhas›r, millî kültür biri
kiminin yâdigâr› ayn› zamanda bir çok
yönüyle öncü eser niteliklerine sahiptir.
Dede Korkut Kitab›ndaki hikâyeler, tür
yönünden, destan, masal, tiyatro, halk
hikâyesi, modern hikâye türlerinin baz›
özelliklerini bünyelerinde ahenkli bir
bütün halinde toplam›şlard›r. Mükem
mel edebi eser, tasniflerin üstünde, s›n›f
lamalar› aşan niteliklere sahiptir. Bir
başka ifade ile edebi değerlendirme ve
tasniflerin kriterleri örnek edebi eserin
niteliklerinin tesbitiyle belirlenir. Şahe
serlerin nitelikleri arkadan gelen benzer
eserleri değerlendirmede ve s›n›fland›r
mada ölçü olarak kullan›l›r.
Dede Korkut Kitab›ndaki hikâyeler,
destan geleneğinden hikâye geleneğine
geçişin önemli bir halkas›d›r. Destani
Türk dünya görüşünün yumuşad›ğ› yeni
aşama tarz› içinde yeni ihtiyaç ve kabul
lere göre şekillenmeğe başlad›ğ› dönemin
akisleridir. Bu hikâyeler, şekil itibariyle
biyografik halk hikâyeciliği geleneğinin
başlang›c› ve bugünkü bilgilerimize göre
ilk örneğidir.
Serim, düğüm, çözüm şeklinde plân›
özetlenen yaşanm›ş hayat sahnelerini
anlatan modern hikâyelerin, Türk tahki
ye geleneği içinde tabiî oluşumudur.
Hikâye kahramanlar› ve yaşan›lan
hayat sahnelerinin tasviri, karakterler
aras›nda düzenli söyleşmeler yönünden
dramatik eser senaryosu gibidir.
Medeniyet ve kültür farkl›laşmas›
sebebiyle milletimizin unutulmuş tarihi
dönemini aksettirişi, masal iklimini çağ
r›şt›rmaktad›r.
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Dede Korkut hikâyelerinde, anlat›lan
olaylar›, canland›r›lan sahneleri, hisset
tirilen duygular›, aktar›lan tecrübeleri,
sevgiyle an›lan hat›ralar›, tecessüm etti
rilen karakterleri Türkçenin kudreti,
zaman perdelerini aralayarak bize aktar
maktad›r. Kelimelerin seçimi ve cümle
veya m›sra içine yerleştirilmesi ile üslûp
oluşur. Yaz›y›, üslûp edebi eser haline
getirir. Edebî eser için doğru Türkçe kul
lan›m› yan›nda, anlat›m› zihinlerde can
land›racak, ruhlar› etkileyecek, yazarla
okuyucu, okuyucu ile okuyucu aras›n
daki iletişimi sağlayabilen kendine has
üslûp gereklidir. Dede Korkut Kitab›,
Türk dilinin kusursuz kullan›m› yan›nda
kendi ad›yla an›lan seçkin ve örnek üslû
ba sahiptir. Dede Korkut Kitab›, Türkçe
vas›tas›yla kültür farkl›laşmas› sürein
de inen perdeleri aralamakta, Türk kül
türünün ve Türk insan›n›n kişiliğindeki
sürekli ve değişken unsur ve değerlerin
tesbitine imkân sağlamaktad›r.
Dede Korkut hikâyeleri, Oğuz boyu
nun kültür ve insan tipine bağl› olarak
doğmuştur. Türk tarihinin, Atl›-Göçebe
dönemi medeniyet ve kültürünün zihni
yet, ruh, çağr›ş›m, tecrübe ve alg›lama
lar›n›n anlat›m›d›r. Dede Korkut Kita
b›ndaki hikâyeler, kahramanl›k - kültür
zihniyetini temsil eden Türk Atl› - göçe
be medeniyet ve kültürünün belgesi nite
liğindedir.
Oğuz Kağan ve Manas Destanlar›n
da, Dede Korkut Kitab›nda temsilci
lerini gördüğümüz alp tipi, diğer kül
türlerdeki kahramanl›k insan›1 gibi bu
dünyay› fethetmek, değiştirmek, diğer
insanlara galebe çalmak isterse de bu
kendi benlik iradeleri veya benlik doyu


mu için değil, kendilerine Tanr› taraf›n
dan verilen görev olduğuna, yarad›l›ş
sebeplerinin bu olduğuna inand›klar›
içindir. Oğuz Kağan ölürken çocuklar›na
hayat›n›n amac›n› şöyle anlatm›şt›r: “Ey
oğullar›m, ben çok aşt›m, çok karg› ve
ok att›m, atla çok yürüdüm, düşmanlar›
ağlatt›m, dostlar› güldürdüm. BEN GÖK
TANRIYA BORCUMU ÖDED‹M. Şimdi
Yurdumu size veriyorum.”2
Oğuz Kağan gibi daha beşikteyken
konuşan Er Manas da ‹slâmiyetle belirle
nen amac›n› babas›na şöyle anlat›r:
Aksakal babam Yakup Han
Müslim yolunu açacağ›m
Kâfirin mal›n› saçacağ›m
Kâfiri sürerek ç›kart›p
Müslime necat saçacağ›m3

Dede Korkut Kitab›nda böyle büyük
ve kutsal idealler dile getirilmemekle
beraber, Oğuz boyunu korumak, tabiata
ve düşman kavimlere karş› güçlü olmak
ve kendilerini savunmak mecburiyeti ile
yap›lan her mücadele öncesinde; “Kal›n
Oğuz beyleri ar› sudan abdest ald›lar, ak
al›nlar›n› yere koydular, iki rekât namaz
k›ld›lar. Ad› Görklü Muhammed’i yad
getürdiler.”4 ifadesiyle dile getirilen dua
ve pratiklerle dilek, istek ve davran›şla
r›n›n onaylanarak başar›ya ulaşt›r›lma
s›n› Allah’tan isterler.
Dede Korkut Kitab›nda, destan döne
mi eserlerindeki cihangirlik ülküsünün
kayboluşu, değişmeye başlayan kahra
man kültür zihniyeti ile aç›klanabilirse
de meseleye çok kesin bir çözüm getir
mez. Çünkü bu ülkü aç›kça bu hikâye
lerde ifade edilmemekle beraber, Türk
tarihine bak›ld›ğ›nda Cumhuriyet döne
mine kadar, Türk milleti cihangirlik
ülküsünü taş›m›ş ve başar› ile gerçek
leştirmiştir. Kahramanl›k kültür zihni
yeti insan› için, dünya fethedilecek bir
mekân; insanlar, galebe çal›nacak, tâbi
k›l›nacak varl›klard›r. Dede Korkut Kita
b›ndaki karakterler, kahramanl›k insan›
gibi güçlü, dinamik, faal, gergin ve ener
jiktir. Mücadele kendini, âilesini ve boyu


nu müdafaa ve haklar›n› korumak için
dir. Hikâye karakterlerinin kendileriyle
ve diğer insanlarla başa ç›kmak için
kendilerine has değerleri ve doğrular›
vard›r. Kazan beyle oğlu Uruz aras›nda
geçen “düşman” kavram› ile alâkal› şu
konuşma Oğuz boyunun dünya görüşü
nün, hayat felsefesinin, doğrular›n›n ve
değerlerinin önemli bir bölümünü akset
tirmektedir:
Berü gelgil ağam Kazan
Deniz kibi kararup gelen nedür
Od kibi ş›layup ›lduz kibi parlayup
gelen nedür
Ağ›z dilden biş kelime haber mana
Kara başum kurban olsun babam
sana

didi. Kazan aydur:
Berü gelgil arslanum oğul
Kara deniz kibi yaykanup gelen
Kâfirün leşkeridür
Gün kibi ş›layup gelen
Kâfirün baş›nda ›ş›ğ›dur
Ild›z kibi parlayup gelen
Kâfirün c›das›dur
Argun dinlü yağ› kâfirdür oğul

didi. Oğlan aydur: Yağ› diyü neye dirler?
Kazan aydur: Oğul anuniçün yağ› dirler
ki biz anlara yetsevüz öldürürüz, anlar
bize yetse öldürür didi. Uruz aydur:
Baba içinde big yigitler öldürseler kan
sorarlar m› da’vilerler mi? Kazan aydur:
Oğul bin kâfir öldürsen kimse senden
kan da’vilemez, amma azg›n dinlü kâfir
dür, hub yirde tuş old›, veli mana sen
yaman yirde dutsak oldun oğul didi5
Dede Korkut, hikaye karakterlerinin
değer yarg›lar›, çocuklar›n› yetiştirme
tarzlar› kahraman kültür zihniyetine
çok yak›n olmakla beraber uygulamada
mesihçi kültür zihniyetinin6 uyumlu ve
bar›ş›k yaşama tarz› ile sentezi söz konu
sudur. Dede Korkut Hikâyeleri, Atl›Göçebe Medeniyetinden yerleşik mede
niyete geçiş döneminin ve eski Türk ina
n›şlar›n›n islâmî inanca dönüşmesi saf
has›n›n zihniyet, ruh, çağr›ş›m, tecrübe
ve alg›lamalar›na anlat›m kazand›rm›ş
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edebi eserdir. Dede Korkut Kitab›ndaki,
mukaddime ve hikâyeler, Türk kültür ve
medeniyetinin bir kesitinin belgesi niteli
ğini haizdir.
Atl›-Göçebe kültür ve medeniyetini
yaşayan bir toplumun insan› ağ›r tabiat
ve geçim şartlar›na dayanmaya, kuvvetli
ve heybetli olmaya mecburdur. D›ş dün
yaya karş› fiziki olarak güçlü olan bu
insanlar›n iç yap›lar›n›n da güçlü olmas›
gereklidir. ‹ç yap›y›, inanç, değer yar
g›lar›, bilgi birikimi ve kendine güven
oluşturur. ‹nsan›n inançlar› ve değer
yarg›lar›, d›ş dünyada yaşan›lan ve alg›
lanan anlamlar-kurallar-değerler bütü
nüyle çelişmediği, uyumlu olduğu nispet
te insan dengeli ve güçlü ruh yap›s›na
sahip olur. Hikayelerde bu ahengi hem
karakterlerin kişilik yap›lar›nda hem de
yaşan›lan toplum hayat›nda görmek ve
tesbit etmek mümkündür.
Hikayelerin anlat›c›s› ve ayn› zaman
da hikaye karakterleri aras›nda rol alan
Dede Korkut, kahraman kültür zihniye
tinden ziyade mesihçi kültür zihniyetine
yak›nd›r. Dede Korkut, dünyay›, uzlaş
ma ve Tanr›n›n buyruğuna göre düzelt
me duygusuyla sever. Kendi içinde his
settiği uyumu çevresinde de kurmak
ister. Dede Korkut, çevresindeki insanla
ra, kuşku ve nefretle değil, tedbir, güven
ve sevgiyle yaklaş›r. “Kam Pürenün Oğl›
Bams› Beyrek” isimli hikayede, Dede
Korkut’un Beyrek için Ban› Çiçek’in ağa
beyi Deli Karçara gönderilişi, onun kişili
ğini aç›k bir şekilde aksettirmektedir:
“...Kal›n Oğuz bigleri ay›td›lar: Bu
k›z› istemeğe kim vara bilür? Maslahat
gördüler ki Dede Korkut varsun didiler.
Dede Korkut aydur: Yarenler çünkü
meni gönderürsiz, bilürsiz kim Delü Kar
çar k›z kardaş›n› dileyeni öldürür. Bari
Bay›nd›r Hanun tavlas›ndan iki şahbaz
yügrük at getürün, bir kiçi başlu kiçer
ayg›r› bir tokl› başl› tor› ayg›r›, nâgâh
kaçma kovma olur-ise birisini binem,
birisini yedem didi. Dede Korkut’un sözü
makbul geldi. Vard›lar Bay›nd›r Hanun
tavlas›ndan ol iki at› getürdiler. Dede
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Korkut birini bindi, birin yetdi, yarenler
sizi Hakka ›smarladum didi gitdi.
Meger sultanum Delü Karçar dahi
ağ ban ivini ağ otağ›n› kara yirün üze
rine kurdurmuş -idi, yoldaşlar› ile puta
atup oturur- idi. Dedem Korkut öteden
berü geldi Baş indürdi, bağ›r basd›, ağ›z
dilden görklü selam virdi. Delü Karçar
ağz›n köpüklendürdi, Dede Korkudun
yüzine bakd›, aydur: ‘Aleyke’s-selam ay
‘ameli azm›ş fi’li dönmüş kâdir Allah ağ
aln›na kada yazm›ş, ayaklular buraya
geldügi yok, ağ›zlular bu suyumdan içdi
ği yok, sana nold›, amelün mi azd›, fi’lün
mi döndi, ecelün mi geldi, bu aralarda
neylersin didi. Dede Korkut aydur:
Karşu yatan kara tağun aşmağa
gelmişem
Akund›lu görklü suyun› içmeğe
gelmişem
Gin etegüne tar koltuğuna k›s›lmağa
gelmişem

Tanr›nun buyruğ›-y-ile Peygambe
rün kavli-y-ile aydan aru günden görk
lü k›z kardaşun Banu Çiçegi Bams›
Beyrege dilemege gelmişem didi. Dede
Korkut böyle digeç Delü Karçar aydur:
Mere ne didigüm yetürün, kara ayg›r›
yarağ-ile getürün didi. Kara ayg›r› yarağ
ile getürdiler, Delü Karçar› bindürdi
ler. Dede Korkut köstegi üzdi, turmad›
kaçd›. Delü Karçar ard›na düşdi. Tokl›
başlu ton ayg›r yor›ld›, Dede Korkut kiçi
başlu kiçer ayg›ra s›çrad› bindi. Dede
yi kova kova Delü Karçar on belen yir
aşurd›. Dede Korkudun ard›ndan Delü
Karçar irdi. Dedenün an›s› an›td›, Tanr›
ya s›ğ›nd›, ism-i azam ok›d›. Delü Karçar
k›l›c›n eline ald›, yukar›s›ndan öyle ile
hamle k›ld›. Delü Big diledi ki Dedeyi
depere çala. Dede Korkut ay›td›: Çala
risen elün kur›sun didi. Hak Ta’alanun
emri-y-ile Delü Karçarun eli yukaruda
as›lu kald›. Zira Dede Korkut velayet
issi idi, dilegi kabul oldu. Delü Karçar
aydur: Meded aman el aman, Tanr›nun
birliğine yoktur güman, sen menüm elü
mi sağald› gör, Tanr›nun buyruğu-y-ile
Peygamberün kavli-y-ile k›z kar›ndaşu



mu Beyrege vireyim didi. Üç kerre ağ›z
dan ikrar eyledi, günah›na tevbe eyledi,
Dede Korkut dua eyledi, Delünün eli
Hak emri-y-ile sapa sağ old›.”7
Yukar›daki parçada Dede Korkut’un
toplum içinde yap›c› ve birleştirici rolü
aç›kça görülmektedir. Dede Korkut,
enerji ve dinamizm doludur, bu ener
ji ve dinamizm öldürmeye ve y›kmaya
yönelik değil, ayr›lm›ş olan› birleştirme
ye, uyumsuzlara uyum kazand›rmaya
yöneliktir. Dede Korkut, velâyet sahibi
olarak Deli Karçar’› öldürebilecek güce
sahiptir. Ancak o bu gücünü daima,
uzlaşma, düzeltme ve anlaşma için kul
lanmaktad›r. Dede Korkut’un mensubu
bulunduğu Oğuz boyu içindeki mevkii
ve olumlu kişiliği ile vas›flar› Kitab›n
mukaddime bölümünde şöyle tasvir edil
mektedir:
“Resûl aleyhi’s-selâm zaman›na yak›n
Bayat boy›ndan Korkut Ata dirler bir er
kopd›. Oğuzun ol kişi tamam biliçisiy
di. Ne dir-ise olur-idi. Gay›pdan dürlü
haber söyler-idi. Hak Ta’ala anun kön
line ilham ider-idi. Korkut Ata ay›td›:
Ah›r zamanda hanl›k girü Kay›ya dege,
kimsene ellerinden almaya, ah›r zaman
olup k›yamat kop›nca. Bu didüğü Osman
neslidür, işde sürilüp gide yor›r. Ve dah›
niçe buna benzer söz söyledi. Korkut Ata
Oğuz kavm›nun müşkülini hall ider-idi.
Her ne iş olsa Korkut Ataya tan›şma
y›nca işlemezler-idi. Her ne ki buyursa
kabul iderler-idi. Sözin tutup tamam
iderler-idi.”8
Yukar›da ifade edildiği üzere Dede
Korkut, güvenilir, yap›c› ve sayg› değer
kişiliği ile Oğuz Boyunun, değerler,
anlamlar ve kurallar bütününden olu
şan dünya görüşünün uygulanmas›nda
ve öğretilmesinde etkilidir. Bu dünya
görüşü, insana bak›ş ve insandan bek
lenenler Dede Korkut’un dilinden akta
r›lmaktad›r9. ‹slâmi inanca göre, işlerin
düzelmesi için önce “Allah” demek gerek
lidir. Kur’andaki “ilmi isteyene, zengin
liği istediğimize veririz” âyetine göre
Tanr› nasip etmezse insan zenginleş
mez. ‹slâmiyetten önceki efsane ve des
tanlarda görülen ölüp-dirilme motifinin


doğru olmad›ğ›, “Ezelden yaz›lmasa kul
baş›na kaza gelmez, ecel vade ermeyince
kimse ölmez. Ölen adam dirilmez, ç›kan
can geri gelmez.” cümleleriyle tekrar
tekrar vurgulanmaktad›r. Herkes nasibi
ne kanaat etmelidir. Nasibinden fazlas›
kişinin eleni geçse bile bunu ancak elin
de tutar, harcamas› mümkün değildir.
Kişinin nasibinde zengin olmak yok ise
seller gibi gelse de denizler dolmaz.
Kibirli insan› Tanr› sevmez. El oğlu,
bak›p büyütmekle öz oğul yerini tutmaz.
Büyüyünce, beni büyüttüler diye min
net duymaz, b›rak›r gider. Eski düşman
hiç bir zaman dost olmaz. Kar ne kadar
çok yağarsa yağs›n, yaza kalmaz, erir.
Çimen de güze kalmaz. Güzel ve çirkin
hiç bir şey dünyada bâki değildir, zaman
dâima hükmünü icra eder. Çocuklar,
âileden gördükleri takdirde iyi yetişebi
lirler. K›z, annesinden görmemişse son
radan sözle hiç bir şey öğrenmez. Oğlan
babas›ndan görmezse misafir ağ›rlamay›
bilmez. Baban›n oğluna mal b›rakmas›
iyidir, ancak oğlanda ak›l yoksa mal bir
işe yaramaz. Ak›l, mal ve itibar beraber
ce olursa insana faydal› olur.
Dede Korkut, Allah sizi ak›ls›z›n
şerrinden korusun, şeklinde dua ettik
ten sonra, Türk geleneği içinde daima
zarar›ndan korkulan ve küçümsenen
“nâmerd insan” kavram›na geçiyor.
Nâmerd yiğitlerin de iyi atlara binebile
ceğini iyi k›l›ç kullanabileceğini ancak
bunlar güçlerini insanlara zarar vermek
için kullanacaklar›ndan ata binemese
ler, k›l›ç kullanmasalar daha iyi olur
ifadesi ile bunlar›n da şerrinden insan›
Allah›n koruyabileceğini anlat›yor. Dede
Korkut, insana ve atlara faydal› olma
yan nesnelerin varl›ğ›ndansa yokluğu
nun daha iyi olduğu düşüncesindedir.
Misafiri gelmeyen evler y›k›lmal›, atla
r›n yiyemediği ac› otlar ç›kmamal›d›r.
Ata ad›n› şerefle sürdürmeyecek oğullar
doğmasa, yalan söz bu dünyada olmasa
daha iyi. Doğru söyleyenler yüz yaş›n›
doldursa iyi olur.
‹nsan, yarad›l›ş›ndan olumlu ve olum
suz vas›flar› bünyesinde taş›r. ‹slâmiyet,
bu olumsuz vas›flar› etkisiz hale getire
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rek insan› olumlu vas›flarla donanm›ş
olgun insan mertebesine yükseltmeyi
öngörür. Dede Korkut, yukar›da özet
lediğimiz düşünceleri ile zararl›lardan
ar›nm›ş, problemsiz bir dünya sergile
mektedir.
Dede Korkut Kitab›nda millî hayat
içinde evrensel insan boyutu yakalan
m›ş, insan yarat›l›ş›nda var olan olumlu
ve olumsuz vas›flar›n büyük bir k›sm›
çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Hikâ
yelerde, karakterler mücadele s›ras›nda
savaşan devler görünümü sergilemekle
beraber bunun d›ş›ndaki hayatlar›nda
bütün nüanslar›yla insan olarak hisset
tirilmektedirler. Karakterlerin sorum
luluk taş›y›şlar›, birbirleriyle ilişkileri,
eğitimleri, duygular›n› ifade ediş tarz
lar›, birbirinden farkl›d›r. Bu haliyle
karakterler, diğer geleneksel türlerdeki
gibi kal›plaşm›ş tipler değil, hissedilebi
len insanlard›r. ‹nsan›n kendi içindeki
âhengi veya âhenksizliği diğer insan
larla ilişkilerini belirlediği gibi, toplum
daki âhenk veya âhenksizlik de ferdin
mutluluğunun veya mutsuzluğunun
belirleyicisidir. ‹nsanlar›n birbirleriyle
âhenk içinde olmalar› toplum ve kül
tür hayat›nda yarat›c›l›ğ› beraberinde
getirir. Dede Korkut Kitab›ndaki hikâ
yelerde, değerleri belirlenmiş ve üyele
ri taraf›ndan benimsenmiş âhenkli bir
toplum hayat› sergilenmektedir. Anlam
lar-değerler-kurallar bütünlüğünü etki
leyen ihmal veya ihlal, aile ve toplum
hayat›nda problem haline gelmekte ve
çat›şmalara sebep olmaktad›r. “‹ç Oğu
za Taş Oğuz Asi Olup Beyreğin Öldüğü
Boyu Beyan Eder” ismini taş›yan hikaye
de, Üç Oklarla Boz Oklar›n Kazan Beyin
evini yağmalama törenini daima beraber
yaparlarken, son seferinde Boz Oklar›n
bu törene davet edilmeyişleri, önce küs
lüğe daha sonra savaşa sebeb olur. D›ş
Oğuz’un düşmanl›ğ›n›n sebebini anlama
ya giden K›lbaş, anlaşamamazl›ğ›n sebe
bini öğrenmesine rağmen uzlaşt›rma ve
düzeltme gayretine girmez, öfkeye kap›
l›r ve şöyle der:
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Mere kavat
Kalkuban› Kazan Han yirinden tur›
geldi
Ala tağda çad›r›n otağ›n dikti
Üç yüz altm›ş alt› alp erenler yan›na
y›ğnak old›
Yimek içmek aras›nda bigler seni and›
Üstümüze yağ› nesne gelmedi
Men senün dostl›ğun düşmenligün
s›nayu geldüm
Kazana düşmen imişsin bildüm10

O güne kadar Kazan beyin en iyi dost
lar› olan ve savaşlarda en çok yiğitlik
gösterenlerden olan day›s› Aruz, Emen,
Alp Rüstem, Dönebilmez Dölek Evren
gibi D›ş Oğuz beylerinin hepsi Kazan
beye düşman olurlar ve Kuran’a el basa
rak yemin ederler. D›ş Oğuzlardan k›z
alan Beyreği davet ederek ona da Kazan
Beye asi olmas›n› teklif ederler. Beyrek
onlara şöyle cevap verir:
Men Kazanun nimetini çok yimişem
Bilmez-isem gözüme tursun
Kara koçda kaz›l›k at›na çok binmişem
Bilmez-isem mana tabut olsun
Yahşi kaftanlar›n çok geymişem
Bilmez-isem kefenüm olsun
Ala bargah otağ›na çok girmişem
Bilmez-isem mana zindan olsun
Men Kazandan dönmezem bellü bilgül11

Beyrek, ahde vefa göstererek, bir
ihmal veya hikayede aç›klanmayan bir
sebepten ötürü Kazan beye asi olmayaca
ğ›n› söyleyince, Aruz ve beğleri, haz›rl›k
s›z gelen Beyreği öldürürler. Türk gele
neğinde, döğüş veya savaş, düşmanl›ğ›n
ilan›ndan sonra eşit silah ve şartlarda
yap›ld›ğ›nda mertçe kabuledilir. Kazan
Beyle bizi bar›şt›r diye d›ş Oğuza çağr›
lan Beyrek bu hali şöyle ifade eder:
Aruz mana bu işi idecegün bilse-y-idüm
Kara koçda kaz›l›k atuma biner-idüm
Egni berk demür tonum gayer-idüm
Kara polad öz k›l›cum bilüme
bağlar-idüm
Al›n başa kunt ›şuğüm urur-idüm
Kargu tal› altm›ş tutam sünümi elüme



alur-idüm
Ala gözlü bigleri yanuma salar-idüm
Kavat men bu işi tuysam sana böyle
gelür mi-y-idüm
Aldayuban er tutmak avrat işidür
Avratundan m› öğrendün sen bu işi
kavat

Kazan Beyle Day›s› Aruz’u bar›şt›r
mak için D›ş Oğuzun davetini iyi niyetle
kabul eden Beyrek, dürüstlüğünün kur
ban› olurken, Aruz Bey ve yiğit beyleri
bu iki yüzlülükleri ile Türk değerlerine
göre namerd s›fat›n› kazan›rlar.
Türk tarihinin her döneminde, yanl›ş
anlama, ihmal ve dedikodu gibi sebep
lerle ortaya ç›kan al›ng›nlak ve küslük
sonucu doğan öfke, bu hikayedeki ahenk
li milli beraberliği ve toplum hayat›n›
darmadağan etmiş, iç ve d›ş Oğuzlar›n
beğ yiğitlerinin ölümü sonucu doğurmuş
tur.
Dede Korkut’un her hikaye sonunda
yer alan duas›nda “Kadir Tanr› seni
namerde muhtac itmesün.” ifadesi ile
“namerd” insan›n toplum ve insan haya
t›nda yapabileceği muhtemel zararlara
karş› uyarma söz konusudur. Dirse Han
Oğl› Boğaç Han, ad›n› taş›yan hikayede
namerdlerin baba ile oğulu nas›l birbirle
rine düşman edebildikleri anlat›lmakta
d›r. Bu hikayede de k›rk yiğidin Boğaç
Hana düşman oluşlar›nda Boğaç Han›n
bu yiğitlerin hat›r›n› almada ihmali
sebeb olarak gösterilmektedir:
“Oğlan tahta ç›kd›, babas›nun k›rk
yiğidin anmaz old›. Ol k›rk yigit hased
eylediler, birbirlerine söylediler: Gelün
oğlan› babas›na kovlayalum, ola kim
öldüre, gine bizüm “izzetümüz hörmetü
müz anun babas› yan›nda hoş ola artuk
didiler.12
Bu dönem Türk hayat›nda beyin oğlu
nun yetiştirilmesinde 40 yiğidin eğiti
cilik görevini de yapt›klar›n› biliyoruz.
K›rk yiğidin, beğ oğlu üstünde hakk›
vard›r. Boğaç Han, k›rk yiğidin gerektiği
şekilde hat›r›n› anmamakla büyüklere
sayg›da kusur işlemiş ve Türk töresinin
önemli değerlerinden birini ihlâl etmiş


tir. Ancak, böyle bir kusurun düzeltilme
si için ikaz, hat›rlatma gibi teşebbüsler
yerine k›rk yiğidin, dedikodu ve iftira
gibi yollara başvurmalar› onlar›n kişi
liklerinin kötülüğünü ve k›skançl›ğ›n
ne kadar büyük zararlara yol açt›ğ›n›
göstermektedir.
Baba Dirse Han’›n oğlu hakk›nda
söylenenlere kolayl›kla inanmas› onun
insan karakteri ile ilgili bilgi ve tecrübe
lerinin eksikliğini göstermektedir. Dirse
Han, k›rk yiğidinin savaşç›l›klar›n› bil
mekte ve onlara güvenmektedir, ancak
k›rk yiğidin insani zaaflar›ndan olan
hased gibi duygular›n›, izzet ve hürmete
ihtiyaçlar›n› hesaba katmamas› beğ kişi
liğinin eksik yönüdür.
Dirse Han ile oğlu Boğaç Han aras›n
daki ilişkide üzerinde durulmas› gerekli
diğer nokta da, Dirse Han’›n çocuk sahi
bi oluş sebebidir.
“Bir gün Kam Gan oğl› Han Bay›n
d›r yirinden turmuş-idi. Şami günlügi
yir yüzine dikdürmiş-idi. Ala sayvan›
gök yüzine aşanm›ş-idi. Bin yirde ipek
hal›ças› döşenmiş -idi. Hanlar han› Han
Bay›nd›r y›lda bir kerre toy idüp Oğuz big
lerin konuklar-idi. Gine toy idüp atdan
ayg›r deveden buğra koyundan koç k›r
durm›ş-idi. Bir yire ağ otağ bir yire k›z›l
otağ bir yire kara otağ kurdurm›ş-idi.
Kimün ki oğl› k›z› yok kara otağa kondu
run, kara kiçe alt›na döşen, kara koyun
yahs›n›dna önine getürün yirse yisün
yimez ise tursun gitsün dimiş-idi. Oğl›
olan› ağ otağa k›z› olan› k›z›l otağa kon
durun, oğl› k›z› olmayan› Allah Ta’ala
kargayupdur, biz dahi kargaruz bellü
bilsün dimiş idi.”13
Y›lda bir kere yap›lan bu büyük toy
da Hanlar Han› Bay›nd›r, protokolda bir
değişiklik yapm›ş, öncelik s›ras›n› çocuk
sahibi olanlara vermiştir. Dirse Han
daha önceki protokol s›ralamalar›ndaki
önceliğini kaybettiğini anlay›nca tepkisi
ni şöyle ifade etmişdir:
“Bay›nd›r Han benüm ne eksükligüm
gördi, k›l›cumdan m› gördi, suframdan
m› gördi, benden alçak kişileri ağ otağa
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k›z›l otağa kondurd›, benüm suçum ne
old›-kim kara otağa kond›rd› didi.”14
Han Bay›nd›r’›n indinde önceliğini
yitirdiğini anlayan Dirse Han, çocuk
sahibi olmay›ş›n›n sebebinin ya kendin
de ya da eşinde olduğunu ifade eder.
Evine dönünce, bir an evvel çocuk sahibi
olabilmeleri için eşine çok k›r›c› sözler
söyler ve bu problemin hallini eşine b›ra
k›r. Dirse Han diğer baz› hikaye karak
terleri gibi sevgi ve şefkat duygusu ve
soyunu devam ettirmek için değil, bir an
önce protokoldaki eski yerini kazanmak
üzere çocuk ister. “Kam Pürenün Oğl›
Bams› Beyrek” hikayesinde gördüğümüz
Kampüre ve Bay Piçen beğin çocuk sahi
bi olmak için dileklerini ifade edişlerin
deki s›cakl›k ve samimiyet Dirse Handa
yoktur:
“Han Kazan niçe ağlamayay›n, niçe
buzlamayay›n, oğulda ortacum yok kar
taşda kaderüm yok, Allah Ta’ala meni
kargayupdur, bigler tacum tahtum
içün ağlaram, bir gün ola düşem ölem
yirümde yurdumda kimse kalmaya didi.
Kazan aydur: Maksudun bu m›d›r? Pay
Püre Big aydur: Belli budur, menüm
dahi oğlum olsa, Han Bay›nd›run karşu
s›n alsa tursa kulluk eylese, men dah›
baksam sevinsem k›vansam güvensem
didi. Böyle digeç Kal›n Oğuz bigleri yüz
göğe tutd›lar, el kaldurup dua eylediler,
Allah Ta’ala sana bir oğul virsün didiler.
Ol zamanda biglerün alk›ş› alk›ş kark›ş›
kark›ş idi, dualar› müstecap olur idi. Pay
Piçen dah› yirinden ötürü turd›, aydur!
Bigler menüm dah› hakkuma bir dua
eylen, Allah Ta’ala mana bir k›z vire
didi.”15
Boğaç Han›n doğumundan sonra ra
yak›n bir baba oğul ilişkisi sezilmemekte
dir. Boğaç Han›n isim kazand›ğ› büyük
mücadelesinden sonra da Dirse Han›n
görevlerini yerine getirdiğini görüyoruz;
ancak sevinci paylaşt›ğ›na dair ifade
ler yoktur. Boğaç Han, üç arkadaş› ile
aş›k oynarken Bay›nd›r Han›n boğas›n›
buğra ile savaşt›rmak üzere meydana
salarlar. Çocuklara da kaçmalar›n› söy
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lerler. Diğer çocuklar kaçar, Boğaç Han,
hem gücü hem de akl›n› kullanarak
boğay› yener ve baş›n› keser. Beyler,
Dede Korkut gelsin bu oğlana ad koy
sun, al›p babas›na götürsün, babas›ndan
oğlana beğlik istesin taht als›n, derler.
Boğaç Han, mücadelesini kendi kendisi
ne kazanm›şt›r. “Kazan Big Oğl› Uruz
Bigün Tutsak Oldugu” hikayede baba
oğul aras›nda sevgi, şefkat ve paylaş
maya dayal› yak›n bir ilişkinin varl›ğ›
görülmektedir:
“Kazan sağ›na bakd› kas kas gül
di, sol›na bakd› çok sevindi, karşusuna
bakd› oğlancuğunu Uruz› gördi elin eline
çald› ağlad›. Oğl› Uruza bu iş hoş gelme
di. ‹lerü geldi, diz çökdi, babas›na çağ›
rup soylar, görelüm hanum ne soylar:
Ünüm anla menüm sözüm dinle ağam
Kazan
Sağuna bakdun kas kas güldün
soluna bakdun çok sevindün
Karşuna bakdun beni gördün ağladun
Sebeb nedür digil mana
Kara başum kurban olsun babam sana

Kazan aydur:
Berü gelgil kulunun oğul
Sağum ala bakduğumda kartaşum Kara
Göneyi gördüm
Baş kesüpdür kan döküpdür çuld› alup
dur ad kazanupdur
Solum ala bakduğumda tay›m Aruz› gör
düm
Baş kesüpdür kan döküpdür çuld› al›p
dur ad kazanupdur
Karşum ala bakduğumda seni gördüm
On alt› yaş yaşladun
Bir gün ola düşem ölem sen kalas›n
Yay çekmedün ok atmadun baş kesme
dün kan dökmedün
Kanl› Oğuz içinde çuld› almadun

Yar›nki gün zaman dönüp ben ölüp
sen kal›çak tacum tahtum sana virme
yeler diyü sonumu andum ağladum oğul
didi.
Aydur:



A big baba
Deveçe böyümişsin köşekçe aklun yok
Depeçe böyümissin tar›ça beynün yok

hüneri oğul atadan m› görür öğrenür,
yohsa atalar oğuldan m› öğrenür, kaçan
sen beni al›p kafir serhadd›na ç›kardun
k›l›ç çalup baş kesdün, men senden ne
gördüm ne öğrenem didi.”16
Kazan Han beğlerine oğlunun güzel
söylediğini ve hakl› olduğunu söyler ve
oğlunu alarak ilk av›na götürür. Avda,
düşman sald›r›s›na uğrarlar, burada
savaşmak isteyen Uruz’a, Kazan bey
şöyle söyler:
Oğul oğul ay oğul
Menüm ünüm anla sözüm dinle
Ol kafirün üçin atup birin yarmaz okç›s›
olur
Hay dimedin başlar kesen cellad› olur
Adam etin yahn› k›lan aşbaz› olur
Sen varas› kâfir degül
Kalkuban› yirümden men turay›m
Konur atun biline ben bineyim
Gelen kafir menümdür men varay›m
Kara polat öz k›l›cum çalay›n
Azg›n dinlü kafirdür başlar›n keseyin
Döne Döne savaşay›n döne döne çekişe
yin
K›l›ç çalup baş kesdüğüm görgil ögren
gil
Kara başuna düşende gerek olur17

Uruz da verdiği cevaplarla babas› için
savaşmak istediğini söylerse de Kazan
Han, müsaade etmeyince o zamanda
oğul ata sözünü iki etmezdi, kural›nca
at›n› ve yiğitlerini al›r dağ baş›na çeki
lir.
Boğaç Han ile ilgili hikayede ise oğlu
nu hiç tan›mayan Dirse Han, yirmi, yir
mi iki grupta gelen yiğitlerinin sözünü
hiç şüpheye düşmeden dinler:
“Görir misin Dirse Han neler old›,
yar›masun yarç›masun, senün oğlun kür
kopd› erçel kopd›, k›rk yigidin boy›na
ald›, kal›n Oğuzun üstine yor›y›ş itdi,
ne yirde güzel kopd›-y-ise çeküp ald›, ağ
sakallu kocanun ağz›n sögdi, ağ pürçeklü
kar›nun südin tartd›. Hanlar han› Han
Bay›nd›ra haber vara, Dirse Hanun oğlu
10

böyle bidat işlemiş diyeler, gezdüğünden
öldüğün yig ola, Bay›nd›r Han seni çağ›
ra, sana kat› kazap eyleye, böyle oğul
senün nene gerek, böyle oğul olmaktan
olmamak yigdür, öldürsene didiler.”18
Diğer grup da benzer suçlamalar› söy
ler ve Dirse Han, getirin öldüreyim der.
Kazan Bey ise oğlu Uruz için k›rk yiği
dinden savaşdan kaç›p annesinin yan›
na kaçm›şt›r suçlamas›n› duyduğunda
söylenenin doğruluğunu anlamak için
evine gider ve oğlunun oraya gelmediği
ni öğrenince düşmana tutsak olduğunu
anlar, oğlunu kurtarmaya gider.
Bu noktada, Oğuz boyunda ve Türk
lerde yiğitliğin yaln›zca savaşç›l›kla
ve iyi ata binmekle s›n›rl› olmad›ğ›n›,
örnek kişiliği oluşturacak nefse hakimi
yet, büyüklere sayg›, küçüklere sevgi,
dürüstlük, doğru sözlülük, dedikodu yap
mamak gibi pek çok değeri de kapsad›
ğ›n› görüyoruz. Mukaddeme bölümünde
Dede Korkut’un Sarp yor›rikin kaz›l›k
ata namerd yigit bine bilmez, bininçe
binmese yig. Çalup keser öz k›l›c› muhan
netler çal›nca çalmasa yig.” şeklindeki
ifadesi merd insan›n değerlerine sahip
olmayan namerdlerin gücünün getire
ceği zararlara işaret etmektedir. Dirse
Han, Oğuz topluluğunun düzenini sağ
layan değerlere sayg›s›zl›k ettiğine inan
d›ğ› oğlunu, daha çok zarar vermeden ve
kendisini Bay›nd›r Han›n indinde küçük
düşürmeden öldürmeğe karar verir.
K›rk yiğidin, oyunu bu karar› ald›rmak
la da bitmez, baba ile oğul karş› karş›ya
gelirler de hileleri anlaş›l›r düşüncesiy
le, Boğaç Han› ve Dirse Han› ayr› ayr›
yönlendirirler. Boğaç Hana babas›n›n
önünden git ona av avla, öğünsün sevin
sin derken, Dirse Hana seni saym›yor,
önünden yürüyor, senden iyi avc› oldu
ğunu göstermek istiyor diyecek kadar,
kendilerini h›rsa kapt›rm›şlard›r. Dirse
Hana oğlunu arkadan vurdurturlar.
Dirse Han›n Hatunu bir oğula sahip
olman›n güçlüklerini ve imtiyazlar›n›
bilen sağduyu sahibi bir kad›n olarak
düşünce ve duygular›n› şöyle dile geti
Millî Folklor

rir:
Berü gelgil başum baht› ivüm taht›
Han babamun güyegüsi
Kad›n anamun sevgüsi
Atam anam verdügi
Göz açuban gördügüm
A Dirse Han
Kalkuban› yiründen örü turdun
Yilisi kara kaz›l›k atun butun bindin
Göksi gözel kaba tağa ava ç›kdun
‹ki vardun bir gelürsin yavr›m kan›
Karanu dünde bulduğum oğul kan›
Ç›ksun benüm görür gözüm a Dirse Han
yaman segrir
Kesilsün oğlan emen süd tamarum yaman
s›zlar
Saru y›lan sokmad›n ağca tenüm kalkup
şişer
Yalunuzca oğul görinmez bağrum yanar
Kuru kuru çaylara su saldum
Aç görsem toyurdum, yal›nçak görsem
tonatdum
Depe kibi et y›ğdum, göl kibi k›m›z sağur
dum
Dilek ile bir oğlu güç - ile buldum
Yalunuz oğul haberin a Dirse Han digil
mana
Karşu yatan Tağdan bir oğul uçurdun
ise digil mana
Kam›n akan yügrük sudan bir oğul ak›t
dun-ise digil mana
Aslan ile kaplana bir oğul yidürdün ise
digil mana
Kara tonlu azgun dinlü kafirlere bir oğul
aldurdun-ise digil mana
Han babamun kat›na ben varay›m
Ağ›r hazine bol leşker alay›n
Azgun dinlü kafire ben varay›n
Paralanup kaz›l›k atumdan inmeyince
Yinüm ile alça kanum silmeyince
Kol bud olup yir üstine düşmeyince
Yalunuz oğul yollar›ndan dönmeyeyim
Yalunuz oğul haberin a Dirse Han digil
mana
Kara başum kurban olsun bu gün sana19

Dirse Han›n eşi, oğlunu bulup iyileş
tirdikten sonra, hâlâ gaflet içinde olan
Dirse Han’› k›rk yiğiti esir al›r. Sağduyu
sahibi, ilinin törelerine sayg›l›, örnek bir
kad›n olan Dirse Han›n eşi, Boğaç Han›
şu sözlerle babas›n› kurtarmaya ikna
eder: “Hanun oğul, kalkuban› yiründen
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örü turgul k›rk yiğidin boyuna alg›l,
baban› ol k›rk namerdden kurtarg›l, yor›
oğul, baban sana k›yd›-y-ise sen babana
k›ymag›l.”20
Kitab›n mukaddeme bölümünde,
gafil baş›n ağr›s›n› beyni bilir, şeklinde
ki özdeyişin anlatmak istediği s›k›nt›lar›
sonuçda Dirse Han yaşam›şt›r. Boğaç
Han, “Menim dah› içinde bir akl› şaşm›ş
biligi yitmiş koca babam var” diyerek
babas›n› kurtar›r.
Türk dünya görüşü aç›s›ndan anlam
lar-değerler-kurallar bütününde insan
karakteri değerlendirilirken merd, yiğit,
er s›fatlar› olumlu örnek tipe s›fat olmuş;
namerd ise kusurlu, kaypak, güvenil
mez, gücünü ve zekas›n› dostlar›n›n zara
r›na kullanan olumsuz insan dipine s›fat
olmuştur. Türk düşüncesinde ve edebi
eserlerinde merd yiğit sayg›yla, namerd
yiğit daima endişe ve sak›nma ile an›l
m›şt›r. Dede Korkut Kitab›n›n mukad
demesinde namerdlerden insan› yaln›z
Allah’›n koruyabileceği ifade edilmekte
dir: “Devletsüz şerrinden Allah saklasun
hanum sizi. Sarp yor›r-iken kaz›l›k ata
namerd, yiğit bine bilmez, binince binme
se yig. Çalup keser öz k›l›c› muhannetler
çal›nca çalmasa yig. Çaba bilen yigide
ok-ile k›l›çdan bir çomak yig. Ata ad›n›
yor›tmayan hoyrad oğul ata bilinden
inince inmese yig, ana rahmine düşünce
togmasa yig.”21
Yiğitlik, savaşç›l›k, güç, ailesini ve
boyunu korumak için gereklidir. Dirse
Han’›n ve k›rk yiğidinin k›l›çlar›nda sof
ralar›nda eksik yoktur. Dirse Han gafil,
k›rk yiğit namerddir. Gücünü, beceri
sini, baba soyunu ve ad›n› yüceltişini
k›skand›klar› Boğaç Han› baba eliyle
ortadan kald›rmak için iftira atan k›rk
yiğit, ekmeğini yedikleri, yan›nda eğitim
gördükleri, itibar›n› paylaşt›klar› Dirse
Han’›n ak ellerini arkas›na bağlayacak,
k›l sicimi ak boyununa takacak, kendi
leri atl› onu yaya yürütecek, düşman
memleketlerine götürecek kadar haysi
yetsizdirler. Boğaç Hana, iyi avc› oldu
ğunu babana göster derken, Dirse Hana
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oğlun senin önünden yürüyor diyerek,
en güzel değerleri çat›şt›rarak, babay›
oğula yalanlarla düşman ederek amaç
lar›na ulaşabilecek ve bundan hiç bir
rahats›zl›k duymayacak niteliktedirler.
Merd yiğit olabilmek için k›l›c› ve
fiziki gücü kadar olgun insan vas›flar›,
dürüst, aç›k sözlü, sözünün eri, gafil
olmamak, ileriyi görmek, çevresindeki
insanlar›n zaaf ve meziyetlerini bilmek,
duyduklar›na muhakeme ettikten sonra
inanmak gibi vas›flar gereklidir.
Gerek Boğaç Han gerekse Taş Oğu
zun ‹ç Oğuza Asi Olduğu isimli hikaye
lerde bir hata, bir ihmal, k›skanç kişiler
taraf›ndan sebeb haline getirilmiş, karş›
l›kl› konuşarak problemi çözme, yanl›ş›
düzeltme yerine küslük ve öfke doğmuş
tur. Ahde vefa, tuz ekmek hakk› gibi
Türk geleneğinin birleştirici ve uzlaşt›
r›c› önemli değerleri kolayl›kla çiğnen
miş, büyük çat›şmalar sonucu büyük
zararlara uğran›lm›şt›r. Boğaç Han, H›z›
r›n yard›m›, annesinin şefkati ve güveni
sayesinde baba oku ile ölümden kurtul
muştur ama Şehzade Mustafa, Kanuni
Sultan Süleyman gibi adaleti ile tan›nan
baban›n yan›lt›lmas›yla can vermiştir.
K›skançl›k, fitne, öfke, büyük impara
torluğun kaderini değiştirmiştir. Türk
yap›s›nda tesbit edilen bu çabuk al›ngan
l›k, yüzyüze konuşup tart›şmak yerine
arac›lar›n yorumu ile karar vermek, pek
çok olumlu ilerlemeyi, yarat›c›l›ğ›, milli
bütünlüğü bozan önemli bir kusurdur.
Türk kişilik ve milli geleneğinde olumlu
ve olağanüstü yarat›c› ve güzel vas›flar›
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y›kan ve engelleyen ihmal, k›skançl›k,
küslük, al›nganl›k gibi zaaflar›n insan
tabiat›n›n ahengi içinde olaylar zinciri
ile sergilenmeleri Dede Korkut hikayele
rinin başar›s›d›r.
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