DEPEGÖZ VE POL‹FEM*
Haluk KÖRO⁄LU
Folklorun doğurduğu kiklop tipi, çok
tan beridir araşt›rmac›lar›n dikkatini çeki
yor. Fakat mevcut olan literatürde esas
olarak “Odissei Destan›”ndaki (9.bölüm)
(1.S. 214-227) polifemden bahsediliyor;
bugün Sibirya ve Kazakistan folklorunda
tek gözlü devler hakk›nda, geniş malze
me bulunmuş bulunmaktad›r. Bu maka
lede tek gözlü devler hakk›ndaki Merkezi
Asya masal-efsaneleri ve onlar›n kiklop
hakk›ndaki evrensel konularla bağlant›s›
incelenmektedir.
Heredot “Tarih” adl› eserinde yaz›yor:
“ .... kesinlikle bilinmektedir ki kellerden
doğuya doğru topraklarda ‹ssedonlar yaş›
yorlar fakat keller ve ‹sedonlar›n kuzeyin
deki topraklar hakk›nda hiçbir şey bilin
memektedir. Bilinenler sadece onlar›n
bu topraklar hakk›nda söylendikleridir.
Böylece ‹ssedonlar›n anlatt›ğ›na göre ora
larda tek gözlü insanlar ve alt›n› koru
yan grifonlar yaşamaktad›r. ‹ssedonlar›n
bu anlatt›klar›n› ‹skitler tekrarl›yorlar
ve biz de bunu ‹skitler’den öğreniyoruz.
Bunlardan dolay›d›r ki, onlar› ‹skitçe
Arimasp olarak adland›r›yoruz. ‹skitçe
arima “bir”, spu ise “göz” demektir.” (2.
s.308-309).
Heredot’un bildiklerinde, muhakkak
ki bir çok tarihi gerçeklik vard›r. Tarihçi,
Agrippeler hakk›nda bahsederken şöyle
dikkati çekmektedir: “Onlar›n yass› yüz
leri ve büyük çeneleri vard›r”. Bu konuda
ilginç birşey anlat›l›r ki, keller çekirdekli
ve baklaya benzeyen pontik ağac›n›n mey
veleri ile beslenirlermiş. Meyve olgunlaş
t›ğ› zaman onun “ashi” denen koyu öz
suyunu ç›kar›rlarm›ş. Sovyet tarihçi A.B.
Ditmar pontiğin Başkurt ve Kazaklar›n
günümüze kadar getirdikleri, kurutup
süt ile kaynatt›klar› ya da onun suyu
nu içtikleri k›raz olduğunu düşünüyor
(3.S.26). Kazan Tatarlar› kiraz suyuna

“aşa” derler, ‹skitlerin öz torunlar› san›
lan Osetinler ise kiraza “aş” derler.
‹.Zabelin, Heredot’a göre Agrippelerin
komşular› olan ‹sedonlar›n Ural’da mes
kunlaşt›ğ›n› düşünüyor. (4.S.220) Onun
fikrine göre Ural’daki ‹seti Çay›’n›n ad›
‹sedonlarla ilgilidir. Heredot ‹sedon
lar›n arkas›na Arimasplar’› ve onlar›n
komşular› “alt›n› koruyan” grifonlar›
yerleştiriyor. Tarihçiler bu yar› efsane
vi haberlerde gerçek pay› buluyorlar.
Baz›lar› Akimasplar›n oturduklar› yerin
Ural olduğunu (i.Zabel’in) diğerleri ise bu
kavimlerin Kuzey Kazakistan’da tahmi
nen büyük alt›n ocaklar›n›n bulunduğu
bugünkü Stepnyak şehri civar›nda göç
ettiklerini zannediyorlar, Arimasplar›n
yerinin Altay olduğunu söyleyen tarihçi
ler de vard›r (3.S.28)
Eski Yunanl›lar onlar›n sarmak diye
adland›rd›klar› Karedeniz ‹skitlerini iyi
biliyorlard›. Orta Asya ‹skitleri (Sakalar
v.b) hakk›nda Persler sayesinde haberdar
idilir fakat daha az kesin olan bilgiler
le Sakalardan kuzey ve doğuya doğru
meskunlaşm›ş kavimler hakk›nda ise
Yunanl› tarihçilerin bilgileri fantastikti:
Onlar›n düşüncelerine göre onlarda efsa
nevi hiperboreiler, kel Agripeler, tek göz
lü arimasplar ve alt›n› koruyan grifonlar
yaş›yorlard›. Belki bu düşüncelerin bir
k›sm› bu halklar hakk›ndaki efsanelerle
veya onlar›n mitleri ile ortaya ç›km›ş
olabilir. Böylece polifen hakk›ndaki eski
Yunan efsanesinin tek gözlü arimasplar
hakk›ndaki mitle ilişkisini tespit etmek
çok ilginçtir. Heredot’un fikrine göre tek
gözlü arimasplar hakk›ndaki miti hala
M.Ö. 8-7. as›rlarda ön Asya’ya ak›nlar
yapan ‹skitler getirebilirdi.
Bu gün Kuzey Kafkasya’da yaşayan
ve Sarmatlar›n torunlar› san›lan halk
lar›n destanlar›nda kiklop hakk›nda
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hikayeler bulunmaktad›r.Örneğin; Nart
Destan›’n›n Oset Varyant›nda ava ç›kan
kahraman Uruzmag, dağlar›n eteğinde
koyun sürüsü otlatan tek gözlü, kocaman
boylu birini görüyor. Sonra bu deve esir
düşüyor. O uyuduğu zaman Uruzmag
onun yegane gözünü değl›yor, en beğen
diği bir keçiyi kesiyor. Postunu giyiyor
ve sürüyü de alarak gidiyor. Sonra o
sürüyü Nurtlar aras›nda paylaşt›r›yor (5.
s.154) U.B. Dalgat bu varyant› polifem
hakk›ndaki antik mitin Nortlaşt›rmas›
olarak görüyor. Fakat örnek verdiğimiz
bu Osetin hikayesi Kazak (eski termino
lojide K›rg›z) bozk›rlar›ndaki tek gözlü
çoban masal› ile daha fazla yak›nl›k gös
termektedir. ‹skitler ve Sarmatlar Ön
Asya’ya gelmeden evvel bu bozk›rlar›n
yerleri ile s›k› temas halindeydiler. Özel
likle Oset varyant›n›n arkaik yap›y› koru
muş olmas› çok ilginçtir. Nitekim Ingus,
Çeçen ve Dağ›stan’daki kiklop hikayeleri
Yunan varyant›na daha yak›nlardaki çok
varyantl› masallardan üç tanesini örnek
vereceğiz. Onlar bir taraftan Osetin
rivayeti diğer taraftan ise Oğuz Destan›
Kitab-› Dedem Korkud’daki 8.boyla ilişki
kurmaya yard›m ediyorlar. Birinci masal›
Kazak Etnograf ve tarihçi Ç.Ç.Valihonov
(1835-1865) kaydetmiştir.
Bir gün perilerin baş› Nadir Çolak
gelecekle ilgili olağan raporunu vermek
için Bakş› Koylubay’›n huzuruna ç›km›ş.
Peribaş› ona birkaç gün sonra bir kad›n›n
doğumunda albastlar›n çar›n›n kendisi
nin bulunacağ›n› söylemiş ve baks›n›n
oraya gitmemesini öğütlemiş.Gerçekten
de iki gün sonra, zengin birinden bir
ulak (elçi) gelmiş, Koylubay’›n yard›m›n›
istemiş. O, yola ç›km›ş,......Çad›ra gir
miş ve gözlerini çad›r›n çang›raklar›na
yöneltmiş, k›l›c›n› sallam›ş, k›l›ç bir şeye
çarpm›ş, metalik bir ses ç›km›ş.......Koylu
bay ç›ğl›k atm›ş ve cans›z düşmüş. O çan
g›rakta siyah bir kadife gibi kara bir ata
binmiş, ayaktan başa kadar mor demir
elbise giymiş ve geniş aln›n›n ortas›na
k›m›z kasesi gibi büyük tek gözlü olan
albast›lar›n çar›n› görmüş.

Efsane diğer büyücü şaman Nadir
Çolak’›n tek gözlü dev albast› karş›s›nda
galibiyeti ile son buluyor (7.s.118-119).
Bu masalda sadece albast› kendi görü
şü ile politime benziyor. Konu ise Şama
nist düşüncelerle ilgilidir ve tamamen
başka bir özellik taş›yor. Fakat önemli
olan tek gözlü devin albast›lar k›ral›
olarak anlat›lmas›d›r. Albast›lar kötü
ruhlard›r ve gerek ‹ran dilli ‹skitlerin
torunlar›n› (yani Osetinlerin) Nart efsa
nelerinde, gerekse de Kuzey Kafkasya
Türklerinin (Karaçay, Balkar, Kumuk
vb.) efsanelerinde “almast›” olarak bilini
yorlar. Oğuzlar›n torunlar›n›n folklorun
da bu kötü ruh yeni doğmuş çocuklar›
çalan ve onlar›n kan›n› emen bir vampir,
Alkad›n› suretinde ortaya ç›k›yor. Bu
motif gösterilmiş olan masal ile mukaye
se edilebilir; Albast›lar›n k›ral› çocuğu
çalmak istemiş.
Kazak bozk›rlar›nda tek gözlü deve
dair başka rivayetler de derlenmiştir.
Örneğin P.V.Ostroumov iki varyant ile
ri sürüyor. Birincisinde Ç›b›nd› Dağla
r›’nda yaşayan bir K›rg›z avc› olan Üstü
ğün Mald›bayev taraf›ndan anlat›lm›şt›r.
Onu Buran Bat›r diye çağ›r›rlarm›ş. ‹lk
baharda o, arkadaşlar›ya ava gitmiş.
Bir gün dağda dolaş›rlarken çok değişik
hayvanlar›yla ve elinde asas› ile ihtiyar
bir çoban görmüşler. Buran ihtiyara yak
laşm›ş ve onunla selamlaşm›ş; ihtiyar
kafas›n› kald›rd›ğ› zaman onun aln›nda
bir tek gözü olduğu anlaş›lm›ş. Tek göz
lü ihtiyar, avc›ya kim olduğunu sormuş.
‹htiyar onun kahraman Buran olduğunu
öğrenince “Çoktand›r sizi bekliyordum,
dağdaki evine gidelim!” demiş. ‹htiyar
Buran’› ve arkadaş›n› bir dağ mağaras›
na getirmiş, bütün hayvanlar›n› oraya
sokmuş, misafirler de mağaraya girin
ce tek gözlü ihtiyar mağaran›n girişini
büyük bir taşla kapatm›ş. Oturduktan
sonra ihtiyar misafirlerine demiş: “ Şim
di benden hiç bir yere kaçamazs›n›z,
ben yat›yorum, siz ise gönüllü olarak
anlaş›n, içinizden birinizi kesin ve onun
etini bu kazanda pişirin”. Kahraman
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Buran arkadaş›n› hançerleyerek öldür
müş ve etini kazana koymuş. Tek gözlü
Buran’a demir bir şiş vererek demiş ki:
“Kazan›n alt›na ateş koy, bu şiş ile eti
kontrol et, demir k›zd›ğ› zaman beni
uyand›r.” Tek gözlü uyumuş, o zaman
Buran demiri ateşte k›zd›rm›ş ve ihtiya
r›n yegane gözüne bat›rm›ş. Kendisi ise
çitten atlam›ş ve hayvanlar›n arkas›na
gizlenmiş, tek gözlü ac›dan uyanm›ş ve
bağ›rmaya başlam›ş: “Ne olursa olsun
benden kaçamazs›n Buran.Yar›n hayvan
lar› mağaradan ç›kard›ğ› zaman seni
bulurum”. Fakat buran en büyük keçiyi
seçmiş, boğaz›n› kesmiş, baş›n› ve ayak
lar›n› ay›rmam›ş,postunu ç›karm›ş ve
onun içine girmiş, öyle olmuş ki; baş,
bütün gövde ve ayaklarda ki t›rnaklar
onun d›ş yüzünü kapatm›ş. Sabahleyin
ihtiyar taş› mağaradan çekmiş, ç›k›şta
durmuş her hayvan› bacaklar›n›n› aras›n
dan b›rak›yor ve elleri ile yokluyormuş.
Buran keçi postunun içinde ihtiyar›n
bacaklar›n›n aras›ndan sağ salim geçmiş
ve d›şar›ya ç›km›ş. Bütün hayvanlar ç›k
t›ktan sonra ihtiyar bağ›rmaya başlam›ş.
“Neredesin Buran, ç›k ortaya!” Fakat
Buran art›k mağaran›n d›ş›nda cevap
vermiş: “Ben art›k buraday›m” O zaman
ihtiyar üzüntü ile hayk›rm›ş: “Şimdi ben
art›k ölmeliyim, beni öldür ve hayvanla
r›m› kendine al !” Bunu söylerken ihti
yar bağr›n› Buran”a açm›ş. Buran silah›
ateşlemiş ve ihtiyar› öldürmüş,ama hay
vanlar›n› almam›ş, çünkü bunlar›n hepsi
yabani ehlileştirilmemiş hayvanlarm›ş
(8.s.202 ve diğerleri).
Bu masal polifem hakk›ndaki konuy
la tamam›yle uygun düşüyor. Tek gözlü
taraf›ndan mağaraya hapsedilmiş insan
lar, onun kör edilmesi, devin kahraman›
bulmak için sürüyü kontrol etmesi, kahra
man›n hayvan postu içinde kaç›ş› v.s.
Hikayelerin ayr›nt›lar› Oset menk›be
sindeki konuya da uygun düşüyor. (Mese
la; av sahnesi, orada kahraman›n sürüyü
otlatan tek gözlü deve ratlamas› veya
kahraman›n keçi postundan kurtuluşuy
la karş›laş›l›r). Ostroumov’un derlediği

tek gözlü dev hakk›ndaki diğer Kazak
masal› da konu itibar› ile buna daha
yak›nd›r.
Han 40 atl›s› ile keçi avlayarak bir
mağaraya düşmüş. Orada bir dev yat›
yormuş. Açl›ktan bitap düşmüş avc›lar
kazanda pişen eti yemeye başlam›şlar.
Açl›klar›n› giderince etrafa bakmaya baş
lam›şlar ve büyük bir evde oldukar›n›
anlam›şlar. Evin bir taraf›nda küçük bir
dağ büyüklüğünde tek gözlü dev ve diğer
taraf›nda ise biraz ötede onun koyunlar›
bulunmaktaym›ş. Bu dev bir oturuşta
40’ar koyun yermiş. Avc›lar oraya geldi
ği zaman dev uyuyormuş, uyand›ğ›nda
kazanda hiç bir şey bulamam›ş. Dev
öfkelenmiş, gözünü aç›nca hayretle evi
inceleyen davetsiz misafirleri görmüş.
O anda tek gözlü hiç düşünmeden, alt›n
boynuzlu keçiyi kovalayan avc›y› bacak
lar›ndan yakalam›ş, taşa vurmuş, öldür
müş ve onu yemeğe başlam›ş .Zavall›
avc›y› yiyip bitirince kiklop diğerlerine,
40 koyun kesmelerini ve kazanda pişir
melerini emretmiş. Ayn› zamanda o alt›n
boyunuzlu keçisini kovalad›klar› ve hatta
okla gözünü ç›kard›klar› için hergün bir
avc›y› yiyeceğini söylemiş. Dev böyle söy
lemiş ve kap›n›n önüne yatm›ş. Avc›lar
devin tehditlerinden korkmuşlar, önce 40
koyun kesmişler ve etlerini kazanda pişir
meye başlam›şlar. Dev bunlar› görünce
uymuş. Onun horlamas› etrafa yay›ld›ğ
›nda, han, adamlar›n› toplam›ş, onlara
bildirmiş: “ Düşünüyorum ki, eğer bu kor
kunç adam›n yegane gözünü kör edersek,
bizden herkes bir koyun keserek postunu
giyerse buradan kurtulabiliriz.” Han›n
fikrini herkes kabul etmiş. Dev halen uyu
yormuş. Han ateşe demir bir şiş koymuş,
şiş k›zd›ğ› zaman devin aln›nda bulunan
yegane gözüne bat›rm›ş. Dev ac›dan ç›ğ
l›klar koparmaya ve elleriyle avc›lar›
aramaya başlam›ş. Fakat nice aramalara
rağmen hiç kimseyi bulamam›ş. Çünkü
herkes han›n öğüdüyle koyunlar›n içine
gizlenmişti. Faydas›z aramalar sonunda
dev söylemiş: “Ne olursa olsun benden
kaçamazs›n›z; bugün olmasa bile bir gün

Millî Folklor	41

mutlaka sizi elime geçiririm, şimdilik bek
leyin “....... Sonra kap›n›n yan›nda tekrar
uyuyormuş, bütün avc›lar ise kendilerine
büyük bir koyun seçmişler, onlar› kes
mişler. Sabahleyin dev uyanm›ş, kap›n›n
yan›nda durmuş ve avc›lar koyunlarla
beraber kaçmas›n diye önce her bir koyu
nu eliyle yoklayarak b›rakmaya başla
m›ş. Böylece o bütün koyunlar› say›yla
ç›karm›ş ve söylemiş: “ Avc›lar, neredesi
niz ? Buraya gelin!” Onlar ise d›şar›dan
şöyle bağ›rm›şlar: “ Hey ak›ls›z, melun,
biz buraday›z”. Dev hayk›rmaya başlam›ş
ve sonunda sinirinden kafas›n› duvara
vurarak ölmüş (8.s. 206-207).
Hikayenin bu varyant› ayr›nt›lar› aç›
s›ndan Kitab-› Dedem Korkud’daki Depe
göz boyuna çok yak›nd›r. Ve bu husus
Orta ve Küçük Asya Oğuzlar›n›n destan
geleneğinin devaml›l›ğ›n› göstermekte
dir. Oğuzlar yeni vatanlar›na bu konuyu
pek çok Orta Asya ayr›nt›lar›yla birlik
te götürmüşler. Bu ayr›nt›lar Odise’de
bulunmamaktad›r.
Tek gözlü deve dair menk›benin iki
Oğuz rivayeti biliniyor. Birincisi aslen
Selçuklu Türkü olan Ebubekr ‹bn Abdul
lah ibn Aybek ad-Davadari’ye aittir. 1309
y›l›nda, o , Arapça olarak melik Naser
Muhammed ibn kalavun’a ithaf ettiği
“Durar ut-titcan ve tavarih gurar uzzaman” (Meşhurlar Tarihinden ‹nciler)
adl› küçük bir vakyiname yazm›şt›r.
Vakayinamede Oğuz Depegözüyle ilgili
masaldan bir parça verilmiştir. Tarihçi
nin ifadesine göre Abumuslim Horasa
ni’nin (755’te öldürülmüştür) hazinesinde
ünlü Sasani Anuşirvan (531-579 y›llar›n
da idave etmiştir) veziri Mevki (bugün
Türkmenistan’›n Mar› şehri) Buzurgmihr
Bahtagan Farsi’ye ait olan Orta Fars
ça’yla yaz›lm›ş bir kitap bulunmuştur.
Bu galiba kahramanl›k destan› türün
de Türkçe yaz›lm›ş “Kitab-› Uluhan-ata
bitigçi” adl› eserin Türkçe’den tercüme
sidir. Kitap halife Harun ar-Raşid (736809) devrinde Bağdatl› Cebrail Baht
yaşu taraf›ndan Arapça’ya çevrilmiş ve
Abubekr de as›l bu nüshay› kullanm›ş.
Ne yaz›k ki eski Türk eseri günümüze

kadar tam olarak gelmemiştir. Galiba
vaktiyle daha geniş olan Depegöz konu
sunun sadece bir k›sm› korunmuştur: “
......... Türklerin “Oğuz-name” ad›n› ver
dikleri ve onlar›n aras›nda çok yayg›n
olan bir kitaplar› var. Onda, onlar›n ilkel
yaşant›lar›ndan ve ilk hükümdarlar›n
dan bahsediliyor. ‹lk büyük hükümdarla
r›n›n ad› Oğuz’dur. Zikredilen Oğuzname
adl› kitapta onlar›n içinde meşhur olan
Depegöz ismindeki bir kişinin hayat› anla
t›l›yor. Bu Depegöz ülkeleri perişan etmiş
ve ilk Türklerin büyüklerini öldürmüş.
Tariflerine göre o korkunç iğrenç görünüş
lü, aln›nda tek gözü olan adamm›ş. Onu
ne k›l›ç ne de ok etkilermiş. Onun annesi
büyük denizlerin perisiymiş, babas› ise
13 koyun derisinden dikilmiş fakat yine
de onun kafas›n› tam olarak örtmeyen
bir şapka giyermiş. Onlar›n(Oğuzlar›n)
aras›nda bugüne kadar yay›lm›ş olan pek
çok efsane ve menk›be yaşamaktad›r. Bu
efsane ve rivayetlerin tan›nm›ş adamlar
kobuzla çalarak anlat›l›yorlar ve ezberle
rinde tutuluyorlar. En nihayetinde cesur,
üstün doğuşlu Arus oğlu Basat adl› deli
kanl› Depegözü öldürmüş” (9. kaynağ›n
giriş k›sm›).
Dedem Korkut Kitab›’n›n menk›bele
rinden biri depegöz’le ilgilidir. Konuyla
ilgili olarak bu rivayet çok ilginçtir:
Bir gün Oğuzara düşman sald›rm›ş.
Oğuz göçmüş. Kargaşa an›nda Aruzkoca’n›n oğlanc›l›ğ› b›rak›lm›ş. Dişi bir
aslan onu alm›ş, besleyip büyütmüş.
Oğuzlar bir süre sonra obalar›na geri
dönmüşler. Y›lk› çoban›, sazl›klardan her
gün adam gibi bir ruhun ç›k›p dolaşt›ğ›n›,
atlar› vurduğunu ve kanlar›n› emdiğin
haber vermiş. Aruz onun kendi oğlu oldu
ğunu anlam›ş ve onu evine götürmüş.
Fakat o s›k s›k aslan inine kaç›yormuş.
Nihayetinde Dede Korkut ona insan oldu
ğunu ve insanlarla beraber yaşamas›
gerektiğini telkin etmiş. Ve ona basat
ad›n› vermiş.
Başka bir sefer Oğuzlar yaylaya göçer
lerken Aruz’un çoban› birgün “uzun
p›nar”›n baş›nda birkaç peri k›z› görmüş.
Birini yakalayarak onunla ilişkiye gir
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miş. Sonra k›z uçup giderken çobana bir
y›l sonra Oğuzlar yeniden yaylaya göçtük
leri s›rada çoban bu p›nar›n yan›nda p›r›l
p›r›l parlayan bir torba görmüş. Peri k›z›
uçup gelmiş, çoban› çağ›rm›ş, ona emane
tini vermiş ve eklemiş:” Sen Oğuzlar›n
baş›na felaket getirdin”.
Çoban torbaya taş atmaya başlam›ş.
Fakat her vuruşuyla torba gittikçe büyü
yomuş. P›nar›n yan›nda, başlar›nda
Bayundur Han’›n bulunduğu Oğuz bey
leri belirmişler. Yiğitlerde torbay› yok
etmeye çal›şm›şlar, ama o hala büyüyor
muş. Sonunda Aruz-koca mahmuzlar›yla
dokununca çatlam›ş ve içinden aln›nda
tek gözü bulunan bir oğlan çocuğu ç›k
m›ş. Aruz bu çocuğu alm›ş, evine götür
müş. O, çabucak büyüyünce de çocuklara
sald›rmaya başlam›ş. Onu evden kovmuş
lar. Depegöz, Oğuz illerinin s›n›rlar›n›
aşm›ş, yüksek bir dağa ç›km›ş ve eşkiya
olmuş: Sürülere, insanlara sald›rm›ş ve
hepsini yemiş. Hiç kimse olunla baş ede
memiş. ‹leri gelen bütün oğuz beyleri
ayr›ca Kazan ona yenilmişler. O zaman
Dede Korkud’u görüşmeler için ona gön
dermeye karar vermişler. Depegöz ondan
yemesi için her gün 600 adam verme
lerini istemiş. Oğuzlar ona günde iki
adam ve 500 koyun, bir de yemeklerini
pişirmek için iki aşç› vermek konusunda
anlaşm›şlar. Oğuzlar her aileden s›ras›y
la adam seçmişler. ‹htiyar bir kad›n›n iki
oğlu varm›ş. Birini alm›şlar; s›ra ikinciye
gelince kad›n yard›m istemiş, yalvar›p
yakarmaya başlam›ş. Ona Oğuz ilindeki
en güçlü kuvvetli yiğide, Aruz kocan›n
oğlu Basat’a başvurmas›n› tavsiye etmiş
ler. Basat canavarla teke tek dövüşmeye
raz› olmuş. Fakat onunla dövüşmenin ilk
denemesinde yakalanm›ş ve mağaraya
kapat›lm›ş. Canavar uyuduktan sonra
Basat bir şiş k›zd›rm›ş ve Depegözün
gözünü kör etmiş. Kudurmuş canavar
düşman› yakalamaya çal›şm›ş. Mağara
n›n ç›k›ş›nda durmuş, koyunlar› d›şar›ya
ç›kar›rken hepsini elleri ile yoklam›ş.
Ama Basat koyun postunu örtünerek git
miş, mağaradan kurtulabilmiş. Depegöz
üç defa daha düşman›n› mağlup etmeye

yeltenmiş ama nafile. Sonunda Basat
canavar› onun sihirli k›l›c› ile öldürmüş.
Görüldüğü gibi tek gözlü dev hakk›n
da efsane Oğuzlar›n aras›nda derli toplu
epik hikaye’ye dönüşmüştür. Canavar›n
doğuşu, d›ş görünüşü, Oğuz halk›na karş›
savaş› detayl› bir şekilde anlat›l›yor.
Bunun d›ş›nda daha önce ise genellikle
kahramanl›k destanlar› için karakteris
tik bir biçimde, canavarla mücadeleye
girişecek kahraman›n soy kökü ve çocuk
luğu hakk›nda da bilgiler verilir. Oğuzla
r›n bu konunun esas›n› Merkezi Asya’dan
getirdiklerini söylemek mümkündür.
Tek gözlü devle ilgili Oğuz efsanelerinin
daha eski parçalar› bunu kan›tlamakta
d›r. Böyle “Kitab›-› Uluhan Ata Bitigci”
menk›biyesi ile “Kitab-› Dedem Korkud”
aras›ndaki Depegöz hakk›nda olan konu
bağlant›s› tamam›yle aç›kt›r: Her iki eser
de de Depegöz’ün annesi peridir ve büyük
denizde yaşarm›ş. Kitab-› Dedem Kor
kud’da Depegöz’ün babas›n›n şapkas›n›n
13 koyun derisinden dikilmiş ama yine
de onun baş›n› tam olarak örtmeyen şek
lindeki tarifine her iki eserde de rastlan›
yor. Basat’› Depegöz’le savaşmaya teşvik
eden dövüşçü k›za gelince “Kitab-› Dedem
Korkud” da bu tip 6. boydaki Selçem
Hatun tipinde temsil edilmektedir. Muh
temeldir ki “Kitab-› Uluhan Ata Bitigçi”
“Kitab-› Dedem korkud”’a çok sonralar
dahil olmuş ayr›nt›lar› da kaps›yordu.
Tek gözlü dev hakk›ndaki Oğuz men
k›beleri F›rdevsi’nin (934-1020) Şahname
adl› iran destan›ndaki Zohhak ve isfendi
yar menk›beleriyle baz› ortak özelliklere
sahiptir. Zohhak hergün kendi omuzlar›n
da şeytan›n öptüğü yerde ç›kan iki y›lan›
beyinleriyle beslemek için ‹ranl›lardan
iki delikanl› al›yordu(Oğuzlar›n Depe
göz’ü sakinleştirmek için ona hergün
yemesi için delikanl›lar getirmesini hat›r
layal›m). Şahname’de mümin namuslu
üstün ak›ll› Armail ve Karamail adl› iki
kişi ölüme mahkum edilenlere yard›mda
bulunmak amac›yla kendi istekleriyle
bu zalime aşç› olmuşlar (Kitab-› Dedem
Korkud’a Depegöz, delikanl›larla beraber
iki tane de aşç› vermelerini talep ediyor).
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Şahname’de iranl›lar Zohhak için her
aileden birer tane delikanl› ay›r›yorlard›.
Demirci Kare’nin 18 oğlundan sadece biri
hayatta kalm›ş ve üzüntüyle son oğluna
merhamet etmesi için zalim hükümdara
yalvarmaya gitmiş (Oğuz menk›besinde
de anne, s›ra son oğlunu canavara verme
ye gelince kahraman Basat’›n yard›m›n›
diliyor. Kave gibi Basat da canavara
karş› ç›k›yor).
Depegöz’ün zay›f yeri yegane gözüydü;
Basat onu kör ederek galip geldi. Bu motif
de Şahnamede bulunuyor. ‹sfendiyar çok
güçlüydü ve efsanevi kuş Simurg Rüs
tem’e devim tek zay›f yerinin gözleri oldu
ğunu anlat›yor (kiklopun yegane gözüy
le karş›l›şt›r). Kahraman isfendiyar’›n
ancak gözünü k›zg›n, demir bir şişle kör
ediyorlarken Şahname’de Simurg’un Rüs
tem’e Ilg›n ağac›ndan yap›lm›ş oku ateşte
tavlamas›n› emretmesi karakteristitir.
(Odisse’de ise bu zeytin ağac›d›r). Niha
yet Rüstem’in babas›n› besleyin büyüten
mitlojik kuş’u Depegöz’ün bir masal var
l›ğ› olan peri annesiyle de karş›laşt›rabi
liriz. Elbette ki, bütün bu ‹ran-Türk epik
paralelliklerini direk al›nt› olarak izah
etmek zordur. Bahis konusu olan mesele
yi çözmek için yeteri kadar malzememiz
yoktur. Fakatşu gerçeği de görmemez
likten gelmek mümkün değildir ki, bu
‹ran destan›ndaki birçok tip Oğuzlar›n
ve torunlar›n›n destanlar›nda da bulun
maktad›r. Örneğin günümüze kadar ulaş
m›ş parçalardan da görüldüğü gibi Türk
mitolojisinden gelen albast›-kiklop gibi
kötü ruhlar›n yan›s›ra iran mitolojisin
den gelen peri, dev, ejderha gibi tipler de
bulunmaktad›r.
Diğer taraftan Afrasiyab ve öteki Türk
Kahraman›yla (Firdevsi’nin kendisi onlar›
böyle adland›r›yor) ilgili bir çok şahname
konular›n›n eski Türk menk›belerinden
al›nd›ğ› çok aç›kt›r. Bunun izlerini biz
Mahmut Kaşgari’nin Divanü Lügat-it
Türk (11. as›r), Balasagunlu Yusuf’un
Kutadgu Bilig (11. as›r), Kitab-› Dedem
Korkud bir de Reşidüddin ‘in Camiü’ttevarih ve diğer eski Türk abidelerinde
görüyoruz (10. s. 108 ve diğerleri).

Gerek birbirine benzeyen gerekse de
diğer eski Türk efsaneleriyle bir çok pare
lellikleri olan tüm versiyonlar›n bir çok
ayr›nt›lar› Depegöz konusundun Oğuz
menşeli olduğunu kan›tlamaktad›r.
Kitab-› Dedem Korkud’da, Depegöz hika
yesinin en baş›nda göç zaman›nda Aruz
Koca denen Oğuz beylerinden birinin
süt çocuğunu kaybettiğinden, dişi bir
aslan çocuğu bulduğunda ve besleyip
büyüttüğünden bahsediliyor. Bu motif
kurt taraf›ndan beslenen, Türklerin atas›
Aşina hakk›nda soy efsanesiyle benzerlik
göstermektedir (4.s.22).
Depegöz menk›besinin şah›s adlar›
da Oğuz epik gelenekleri ile ilgilidirler.
Burada bir çok Oğuz kahramanlar›, özel
likle de Oğuz epik geleneklerinin merkezi
kaharaman› Salur Kazan yer almaktad›r.
Doğrudur, bu menk›bede onun rolü pek
büyük değildir. Diğer oğuzlarla beraber
o da Depegöz’den zarar görür. Burada
K›yan Selçuk’un kardeşi Basat baş kah
raman s›fat›nda iki kere ortaya ç›k›yor.
Son isim Kitab-› Dedem Korkud’da s›k
s›k karş›m›za ç›k›yor. O tarihi Selçuklu
lar›, Selçuklu Hanedan›n›n kurucusunu
çağr›şt›r›yor. Menk›be de ad› geçen diğer
ünlü Oğuz beyleri Alp Rüstem, Bügdüz
Emen ve özellikle bütün Oğuzlar›n baş
han› Bay›nd›r Han’d›r.
Depegöz’ün doğuşu motifi menk›bede
büyük önem teşkil ediyor. Onun babas›
yağ›z (gonur) koca, sar› çoban, annesi
ise bir peri k›z›d›r. (Polifem’in de deniz
k›z› Fetidan’dan doğduğunu hat›rlaya
l›m). Peri k›z› tipi Oğuzlar›n halk hikaye
lerinde s›kça ratlanan bir tiptir. Bütün
fantastik konulu destan ve masallarda
kötülüğü temsil eden kad›nlar peri olarak
adland›r›l›yorlar. Örneğin Türkmen des
tan› Göroğl›’n›n kahraman› kendine peri
ülkesinden bir eş getiriyor. “Şaberham”
adl› Türkmen destan›ndaysa peri k›zlar›
Tepegöz menk›besinden olduğu gibi hepsi
beraber uçuşuyorlar ve onlardan biri kah
raman taraf›ndan esir al›n›yor. Uygur
Oğuznamesi’ndeki (14.as›r) bir hikayede
ise peri k›z› gökten ›ş›k şeklinde inmiştir.
“Oğuz k›z› görünce, akl› gitti beyninden,
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k›za vuruldu birden, sevdği k›z› gönülden,
k›zla gerdeğe girdi, ald› dilediğinden”
(11. s. 27-28) Kitab-› Dedem Korkud’da
çoban›n peri k›z›yla karş›laşmas› da ben
zer ifadelerle verilmiştir. Herhalde daha
Oğuzlar›n ilk yurdunda (önce merkezde
sonra ise Orta Asya’da) Depegöz hakk›n
daki eski Türk konusu ‹ran unsurlar›n›
içine alm›şt›r. Uygur elyazmas› Oğuz
name’de tasvir edilen çocuğun doğumu
an›nda ›ş›k saç›lmas› olay›n›n Depegöz
menk›besindeki paraleli, içinde yeni doğ
muş çocuk bulunan, par›l par›l parlayan
torbad›r (5 . s.207).
Depegöz’ün dağlara çekilmesi, orada
yağmac›l›ğa başlamas› ve eşkiya olmas›
motifine gelince ise (“Depegöz Oğuz’dan
ç›kd›, bir yüce dağa vard›, yol kesdi, adam
ald›, büyük harami oldu” (12.s.207), bu
Köroğlu’nun hayat›n› anlatan sahnelerle
bir benzerlik gösteriyor ve hiç şüphesiz
Oğuz kahramanl›k destanlar› gelenekle
riyle bağlant›l›d›r. Fakat eşkiyaya dönme
ve eşkiyal›k sanat› hiç şüphesiz Oğuz
lar›n yeni vatan› Orta Asya’da ortaya
ç›km›şt›r. Bu konu hemen hemen bütün
kaynaklarla tespit edilmiştir.
Nihayet 15. as›rda Balkanlarda tespit
edilmiş insan yiyen ejderha hakk›nda
menk›beyi de hat›rlatmak gerekir. Depe
göz’ün Oğuzlar›n içinde ortaya ç›kt›ğ› gibi
ejderha da Selçuklular’›n aras›nda peyda
olur. (“Ne çobanlar ne de çoban yard›mc›
lar› kalm›ş, hepsini yemiş bitirmiş, Oğuz
halk›ndan da yemeğe başlam›ş “(9.s.126).
Bu ilişkide çok ilginçtir ki Kitab-› Dedem
Korkud’da Kazan Depegöz’ü kendi gücü
nün yetmediği bir ejderhaya benzetiyor.
“Kara evren kapd›. Depegöz, Arş yüzinde
çevürdüm al›madum Basat” diye söylüyor
o. (12.s.211)).
Demek ki Depegöz konusu Oğuzlar›n
eski hayat›yla ilgilidir ve büyük ihtimalle
daha Oğuzlar›n Küçük Asya’ya ve Kafkas
lar ötesi’ne göçlerine kadar oluşmuştur.
Bu hikaye masals› ve mitolojik yönün
tarihi yön üzerinde ağ›rl›k kazand›ğ› tek
Oğuz destan›d›r. Basat’›n yurdu canavar
lardan temizleme göreviyle ilgili arkaik
konu bu hikayenin çok eski tarihi dönem

lerde oluştuğunu göstermektedir.
Tek gözlü dev tipi Türk halk›n›n folk
lorunde toplumsal yap›n›n tekamülüne
göre farkl› gelişmiştir. ‹nsan yiyen cana
var motifi henüz ilkel toplumda, Türk
halk›n›n avc›l›ktan hayvanc›l›ğa geçiş
devrinde ortaya ç›kabilirdi. Hikayenin
Kazak versiyonundaki avc› kahraman›n
düşman› tek gözlü çoban› yendikten son
ra onun hayvanlar›yla ilgilenmemesi
bunu kan›tlamaktad›r. Depegöz tipine
son biçiminin verilmesi Oğuzlar›n hay
vanc›l›ğa tam geçiş devresinde gerçekleş
mişti. Oğuzlar›n yeni vatandaşlar›ndaki
tarihi hayat şartlar›, komşular›yla ilişki
leri Depegöz tipinin bir çok arkaik unsu
runun ortadan kalkmas›na, yeni özellik
ler kazanmas›na sebep olmuştur: O art›k
Kazak versiyonunda olduğu gibi doğa
üstü güçlere sahip bar›ş sever bir çoban
değil, bütün Oğuzlar› korkuda b›rakan
bir hayduttur.
Böylece 7. ve 8. as›rlarda Oğuzlar›n
Bizansla s›k› ilişkilerinin olmas›na rağ
men Oğuz kiklopu Depegöz tipinin Odi
se’deki polifemin etkisiyle ortaya ç›kmas›
ihtimali oldukça azd›r. Galiba burada
çeşitli halklar›n destanlar›ndaki tipolo
jik benzerlik söz konusudur. Fakat buna
dair Herodot’un şu ifadesini gözönünde
bulundurmamak elde değildir: Tek gözlü
dev motifi doğudan Eski Yunanistan’a
gelmiş ve daha sonralar› burada epik
menk›be olarak şekillenmiştir. Tabii ki
bu, tahminden ileri birşey değildir. Kesin
bir hüküm için şimdilik yeterli verilere
sahip değiliz.
* 		 Depegöz; Polifem “Sovetskaya Turkologiya”,
Say›: 4 ‹yul-Agust 1989, s. 76-83.
				 Yaz›, ilk olarak, 1-8 Temmuz 1988 tarihleri
aras›nda Bakü’de toplanan “Birinci Tür-Sovyet
Kollekyumu”nda tebliğ edilmiş, tebliğ metni
Rusça asl›ndan Muvaffak Duranl› taraf›ndan
Türkçeye çevrilerek Türk Dil Kurumu, Türk
Dili Araşt›rmalar› Y›ll›ğ› Belleten 1988’de
(Ankara 1994) yay›nlanm›şt›. Bu çeviri, Sovets
kaya Turkologiya’n›n 4. say›s›nda (‹yul-Agust
1989) 76-83 safalar aras›nda yer alan “Depe
göz; Polifem” başl›kl› Rusça asl›ndan Prof.
Dr. Ahmet Pirverdioğlu’nun redaktörlüğünde
M.Ü. Çağdaş Tarih Lehçeleri ve Edebiyatlar›
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Bölümü’nden Bülen KARAO⁄LAN taraf›ndan
yap›lm›şt›.)(Derginin notu)
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