NARKIZ DESTANI VE DEDE KORKUT
The Epic Story of Nark›z and the Book of Dede Korkut
Dede Korkut et l’épopée de Nark›z
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ÖZET
Nark›z, Kazak Türkleri’nin “kahramanl›k-aﬂk” konulu destanlar›ndan biridir. Kazaklar›n Kiçi Cüz, Orta Cüz ve Ulu Cüz olarak üç merkezli olarak yönetildikleri dönemlerde, Orta Cüz ile Kiçi Cüz aras›ndaki anlaﬂmazl›klar› konu edinen Nark›z Destan›’n›n kahraman›, ayn› ad› taﬂ›yan bir kad›nd›r. Nark›z’›n yi¤it Niyaz’la aras›ndaki aﬂk da, onun söz konusu problemleri çözmeye çal›ﬂt›¤› dönemde ortaya ç›kar. Destan hem
Nark›z’›n kimli¤i ve kahramanl›klar›, hem de di¤er epik ve mitik unsurlar bak›m›ndan Dede Korkut’a olan
benzerli¤iyle dikkati çekmektedir.
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RESUMÉ
Nark›z est l’une des épopées des Turcs Kazakhs ayant comme sujet l’héroïsme et l’amour.
Nark›z est l’héroine de l’épopée qui se déroule à l’époque où les Kazakhs étaient administrés à partir
de trois centres: Kiçi Cüz, Orta Cüz et Ulu Cüz. L’épopée traite des discordances entre Orta Cüz et Kiçi Cüz.
L’amour entre Nark›z et le vaillant Niyaz se développe alors qu’elle cherchait à résoudre les problèmes en
question. L’épopée est remarquable par sa ressemblance à Dede Korkut du point de vue de la personnalité et
de l’héroïsme de Nark›z ainsi que d’autres éléments épiques et mythiques.
Mots clés
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Bilindi¤i üzere destanlar›m›z konar
göçer bir hayat›n ürünüdür ve söz konusu hayat tarz›n›n ihtiyaçlar›na cevap verir; beklentilerini aksettirirler. Tarihi bir
olaya dayanmakla birlikte daha çok o tarihi olay›n halk üzerindeki izlerini dile
getirmesi sebebiyle aralar›nda tarih ve
kültür birli¤i olan milletlerin edebiyatlar›ndaki baz› ortak de¤erlerin ortaya ç›kmas›, kaç›n›lmaz olur. Özellikle ayn›
kökten gelen, ancak zamanla ve çeﬂitli
sebeplerle farkl› co¤rafyalarda yaﬂayan
boylar›n çeﬂitli ürünlerindeki benzerli¤in sebebi de, budur. Nitekim Kazak
Edebiyat›’n›n “kahramanl›k-aﬂk” türündeki ve as›l kahraman› Nark›z lakapl›
bir genç k›z olan Nark›z Destan›’yla

Türk Dünyas›’n›n dev eseri Dede Korkut
aras›ndaki paralelliklerin kayna¤›n› da
burada aramak gerekecektir.
Ulu Cüz, Orta Cüz ve Kiﬂi Cüz olmak üzere üç gruba ayr›lan ve üç merkezli bir idare sistemini denemeleri (Saray, s. 82) üzerine Orta Cüz ile Kiﬂi Cüz
aras›ndaki anlaﬂmazl›klardan birini konu edinen; güzelli¤i, cesareti ve yi¤itli¤i
ile bu iki Kazak gurubu aras›ndaki gidererek ülkesine adaleti, huzuru getiren
biri olarak karﬂ›m›za ç›kan Nark›z’la bile¤ini bükemedi¤i Niyaz’›n aﬂk›n› anlatan ve 2000 y›l›nda Kazakistan’da araﬂt›rmac› Pakizat Avesbayeva taraf›ndan
Nurpeyis Bayganin’den derlenen 1945
m›sral›k bu destan ile Dede Korkut ara-
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s›ndaki paralelliklere geçmeden önce
metinden yap›lan al›nt›lar›n yan›na m›sra numaralar›n› verdi¤imizi belirtmek
istiyoruz:
* Bilindi¤i üzere destan kahramanlar› ola¤andan iri ölçülerde, roman ve hikayenin çerçevesini aﬂacak boyutlarda
tasvir edilirler. Bir insan›n gerçek ölçülerinden daha büyük, daha güçlü olarak
karﬂ›m›za ç›kan, epik kanunlara da uygun olan bu durum tamamen destan türünün ortaya ç›kmas›n› sa¤layan hayat
tarz› ve o toplumun ihtiyaçlar›yla ilgili
bir hususla ilgilidir. Nitekim Nark›z
Destan›’n›n ayn› adl› kahraman›n›n d›ﬂ
görünüﬂü:
Balt›r eti besiktey,
Om›rav› esiktey
Cav›r›n› ΩaΩpaΩtay
Celesinde örilgen
Buvr›m› bar toΩpaΩtay
Kelbetine köz salÌan
Erkekten ozat köringen (Metin, ss.
30-36)
(Bald›r eti beﬂik gibi,
Omuzlar› kap› gibi,
Kürek kemi¤i kapak gibi,
Ensesinde örülmüﬂ
Saçlar› var tokmak gibi.
Heybetine bak›nca,
Erkekten fazla görünmüﬂ)
sat›rlar›yla verilmektedir. Dikkat edilece¤i üzere kahraman›n tasviri bol s›fatl›,
bol zarfl›, secilerle yüklü ve uzun cümlelerle yap›lm›ﬂ olup (Boratav II, s. 71) ayn› durum destandan romana geçiﬂin, bir
baﬂka ifadesiyle naz›mdan nesre uzan›ﬂ›n ilk örne¤i olan Dede Korkut’ta (Boratav II, s. 71) da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Mesela, at a¤›zl› Aruz Koca “altm›ﬂ ögeç
derisinden kürk eylese topuklar›n› örtmeyen, alt› ögeç derisinden külah itse
kulaklar›n› örtmeyen” (Ergin, s. 113);
olarak tarif edilmekte; Beyrek, esir oldu-
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¤u Parasarun Bayburt Hisar›’ndan döndü¤ünde k›z kardeﬂi ona:
Karﬂu yatan kara tag› sorar olsan
A¤am Beyregün yaylas›-y-idi
A¤am Beyrek gideli yaylarum yok
Sovuk sovuk sular›n› sorar olsan
A¤am Betregün içidi-y-idi
A¤am Beyrek gideli içidim yok (Ergin, s. 139)
ﬂeklinde seslenmektedir. Dikkat edilece¤i üzere “soylama” k›s›mlar›nda da görülen, (Boratav II, s. 92) ve halk hikayelerimizde de karﬂ›m›za ç›kan ve romanlardaki psikolojik tahlillerin yerini tutan
bu ifade ﬂekli (Boratav I, s. 75) tekrarlarla doludur.
Daha önce de belirtti¤imiz üzere
Nark›z, as›l kahraman› kad›n olan bir
destan olup onun evlenece¤i erke¤i seçmek yolunda yak›n ya da uzak, dost veya düﬂman bütün boylar›n pehlivanlar›n› tekrar tekrar yenerek Niyaz ile evlenmesini; bu suretle Orta Cüz ile Kiﬂi Cüz
aras›ndaki düﬂmanl›¤›n sona ermesini
hikaye eder. Vakan›n merkezinde Nark›z
yer almakta; olaylar›n hepsi de onun etraf›nda cereyan emektedir. K›rg›z Edebiyat›’nda “Cang›l Mirza” (Köse III, ss. 6770)da da gördü¤ümüz bu “baﬂ kahraman› kad›n olan destan”›n Dede Korkut ile
motif ve baz› unsurlar söz konusu edildi¤inde ortaya ç›kan paralelliklerine göz
atacak olursak:
* Her ﬂeyden önce Nark›z ile Ban›
Çiçek’in evlenecekleri delikanl›lar› seçmelerinde, büyük bir benzerlik görmekteyiz. Nitekim Nark›z, kendisini kar›s›
ölen a¤abeyi Ar›stan ile evlendirmek isteyen Membet Han’a:
Ald›ña al›p suvlatt›m,
Ar›stan att› balvand›
Oylañ›zﬂ› maÌa teñbe edi,
¤at›n› ölgen aÌañ›z? (ss. 811-814)
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(Önünde boylu boyunca uzatt›m,
Ar›stan adl› pehivan›.
Düﬂünsenize, bana denk miydi
Kar›s› ölen a¤abeyiniz?)
der ve:
adil bolsañ erik ber,
Teñimdi tav›p tiyemin,
IΩt›yar ber bas›ma! (ss. 826-828)
(Adil isen izin ver,
Dengimi bulup evleneyim,
Serbest b›rak›n beni!)
ﬂeklinde cevap vererek “kendisini güreﬂte kim yenebilirse onunla evlenece¤ini”
belirtir. Bunun üzerine Membet Han da
ona:
Endi öziñ Ωarars›ñ,
Teñiñdi elden tabars›ñ,
Ilay›Ì›ñ, Ωatar›ñ,
Sügeniñe baras›ñ (ss. 963-966)
(ﬁimdi kendin bakars›n,
Halktan dengini bulursun,
Lay›¤›n›, dengini,
Sevdi¤ine var›rs›n!)
diyerek “istedi¤iyle evlenebilece¤ini”
söyler. Nark›z da, s›rt›n› yere y›kan yi¤it
Niyaz ile evlenir.
Dede Korkut’ta da benzer bir durum söz konusudur. Mesela, “Bams› Beyrek Boy›”nda Banu Çiçek kendisini görmek isteyen Beyrek’e: “men Ban› Çiçe¤üñ dad›s›yam, gel imdi senüñ ile ava ç›Ìalum, eger senüñ atuñ menüm atum›
kiçer ise onuñ at›n› dah› kiçersin, hem
senüñ ile oh atalum, meni kiçer iseñ an›
dah› kiçersiñ ve hem senüñ ile güreﬂelüm, meni basar iseñ an› dah› basars›ñ”
(Ergin, s. 123) diye cevap verir; kendini
güreﬂte yenebilen Beyrek ile evlenir.
Tamamen Türklerin eski hayatlar›na geri giden, bir baﬂka ifadeyle konargöçer bir hayat›n ürünü olan bu düﬂünce
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tarz›; destan kahramanlar›n›n niteliklerindeki benzerliklere de sebep olmuﬂtur.
* Bilindi¤i üzere “at” göçebe Türklerin hayat›nda büyük bir rol oynam›ﬂ,
hatta onlar›n yaﬂad›klar› hayat tarz›n›n
belirlenmesinde de en önemli faktör olmuﬂtur (Ç›nar, ss. 13-14; Kaplan, ss. 1213). Bu itibarla at “toplumlar›n içinde
bulunduklar› hayat ﬂartlar›yla kültürel
ortam›n›n ifadesi ve ihtiyac› olan anlat›
türlerinde, söz konusu hayat›n ve kültürün özelliklerinin bulunmas› teorisi”
(Dorson, ss. 28-30) ne de uyarak Türk
destanlar›ndaki hakl› yerini alm›ﬂt›r.
Bir baﬂka ifadeyle Türklerin göçebe olmalar›n› sa¤layan (Ç›nar, ss. 14-19) ve
bozk›r Türk ekonomisinin esas›n› teﬂkil
eden “at”›n bu kadar büyük bir önem kazanmas›nda, Türklerin yaﬂad›klar› co¤rafyan›n rolü büyüktür (Kafeso¤lu, ss.
304-305). K›saca Türk kültürü içindeki
yerini belirtmeye çal›ﬂt›¤›m›z en az sahibi kadar güçlü, bazen onunla ayn› günde
do¤an yörük atlar Nark›z Destan›’nda
da söz konusudur. Nitekim Nark›z’›n alt›nda k›rat› Akmanﬂak, pehlivan Niyaz›’›n beraberinde de (destanda ad› belirtilmeyen) yörük at› vard›r.
Dede Korkut kahramanlar› için de
ayn› durum söz konusudur. Mesela, Dede Korkut’un “Keçi Baﬂl› Geçer Ayg›r”›
(Ergin, s. 126), Beyrek’in “Boz Ayg›r”›
(Ergin, s. 117), Deli Karçar’›n “Toklu
Baﬂl› Doru Ayg›r”› (Ergin, s. 126), Kazan’›n “Ya¤›z Al At” ile Ban› Çiçek (Ergin, s. 124) ve Selcen Hatun’un (Ergin, s.
196) yörük atlar› bu tür yenilmez, kahraman, yörük atlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu arada Manas’›n “Ak Kula”s› (Radloff, s. 71) ile Teyitbek’in ünlü
“Teltoru At”›n› (s. 85), Tölögön’ün k›sra¤› “Kökcal”› (K›zcibek, s. 6) ve Kan›kay’›n yörük at›n› (Radloff, s. 243) da
unutmamak gerekti¤ine inan›yoruz.
* Yukar›da da bahsetti¤imiz üzere
besledikleri at sürüleri sebebiyle Türkle-
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ri göçerli olmaya zorlayan bu hayat tarz›, kendisine uygun insan tipini de yaratmakta gecikmemiﬂtir. Söz konusu hareketli, yaz› yaylakta k›ﬂ› k›ﬂlakta geçiren ve olas› tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya kalan bu hayat›n insan› da tabiat ﬂartlar›na dayan›kl›, at binip k›l›ç kullanabilen,
hareketli ve yenilmez kimseler olmak zorundayd›lar. Bu durum, erke¤iyle birlikte ayn› hayat›n içinde yaﬂayan kad›n
için de geçerliydi. Yani kad›n da en az erke¤i gibi güçlü, muhtemel tehlike ve sald›r›lara haz›rl›kl›, at binip k›l›ç kullanabilen ve bu hareketli hayata dayan›kl›
olmal›yd›. K›sacas› konar göçer hayat
tarz›n›n ve bu hayat tarz›n›n ifade ﬂekli
olan destanlardaki insan tipi “alp kad›n”
ve “alp erkek” idi (Kaplan, ss. 48-56).
‹ﬂte bu husus, inceledi¤imiz destanda da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Nitekim
Nark›z, karﬂ›s›na ç›kan beﬂ pehlivan›n
hepsini de yere y›kacak kadar kuvvetlidir. Destanda:
Bir kisige bes cigittiñ
Endi èli cetpedi.
Mañay›na kele almay
Eki cigit ﬂettedi,
........................
Nark›z Ωayrat bastad›,
Bes cigitten saspad›.
Boy›n aﬂuv Ωaptad›,
Aﬂuvlan›p aΩ›r›p,
Bes cigitti at›nan
Avdar›p cul›p tastad› (Metin, ss.
151-162)
(Beﬂ yi¤idin bir kiﬂiye
ﬁimdi gücü yetmedi.
Yak›n›na yaklaﬂamay›p
‹ki yi¤it çekindi.
...........................
Nark›z var gücüyle baﬂlad›,
Beﬂ yi¤itten kaçmad›,
Sinirleri bozuldu,
Beﬂ yi¤idi at›ndan
Düﬂürüp f›rlat›p att›.)
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sat›rlar›yla verilen bu durum pehlivan
Niyaz’›n a¤z›ndan da:
Can bettegen coΩ edi,
Kaypas beren er Nark›z (ss. 17501751)
(Karﬂ›s›nda durabilen yok idi
Kimseden korkmayan yi¤it Nark›z)
olarak tarif edilmektedir.
Nark›z Destan›’nda erkek kahraman› Niyaz için de ayn› durum söz konusudur. Niyaz destanda:
Sol balvand›ñ balt›r›
Nar san›men teñ edi,
Cav›r›n› ΩaΩpaΩtay
Balç›Ω eti taΩpaΩtay (ss. 605-608)
(O pehlivan›n bald›r›
Deve kalças› gibi idi
Omuzlar› kapak gibi,
Paz› eti tokmak gibi)
ﬂeklinde tarif edilmekte;
Köterip al›p Mémbetti
Ald›na èkep urad›.
Balvan Niyaz öñgerip,
Erge bas›n soÌad› (ss. 1495-1998)
(Kald›r›verip Mémbet’i
Önüne getirip koydu,
Pehlivan Niyaz kald›r›p,
Baﬂ›n› eyere soktu)
sat›rlar›nda da görülece¤i üzere güçlü
kuvvetli, yenilmez biri olarak anlat›lmaktad›r.
Dede Korkut kahramanlar›na bakt›¤›m›zda da kad›n›yla-erke¤iyle cesur,
korkusuz kahramanlarla karﬂ›laﬂmaktay›z. Mesela babas› Kam Püre o¤lu Beyrek’e: “O¤uzda kimün k›z›n al› vireyin”
diye sordu¤unda o: “Baba, maña bir k›z
al› vir kim men yirümden turmad›n ol
turmah gerek, men Ìara Ìoç atuma binmedin ol binmeh kerek, men Ìar›muma
varmad›n ol baﬂ maña baﬂ getürmek gerek, bunun gibi bir k›z al› vir baba ma-

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 57
ña” (Ergin, s. 124) diye cevap verir; Trabuzan tekürü “Sa¤›na soluna iki koﬂa
yay çeken, att›¤› ok yere düﬂmeyen ve üç
canavar kal›nl›¤› kaftanl›¤› olan güzel
k›z›”n› ancak “kim o üç canavar› yenebilirse, ona verece¤ini” vaat etmiﬂtir (Ergin, s. 185).
Görülece¤i üzere bu hayat tarz›nda
esas olan yenmektir, cesarettir. Bu sebeple kap›s› kelepçeli bir yerde esir tutulan Nark›z k›rk gün boyunca yemek yemez, bir yudum su içmez; tek istedi¤i urgan›ndan kurtulup Mémbet Han’dan
öcünü almakt›r (s. 35-36).
* Her iki destan aras›ndaki bir baﬂka bezerlik de “k›rk say›s›” üzerinedir.
Nitekim Mémbet Han halk›n› toplayarak “Nark›z’› yakalay›p getirmeleri, aksi
halde ev baﬂ›na k›rk kaç ceza vereceklerini” söyler. Destanda:
Sol NarΩ›zda kegim köp
MaÌan üstap beriñder!
Eger Ω›zd› tappasañ
......................
Av›r caza köresiñ!
Üy bas›na Ω›rΩ Ωunan Ωoy
ﬁtrafΩa beresiñ! (ss. 873-875)
(O Nark›z’da kinim çok,
Bana yakalay›p veriniz!
E¤er k›z› bulamazsan›z
........................
A¤›z ceza göreceksiniz!
Ev baﬂ›na k›rk koç koyun,
Vergi verirsiniz!)
sat›rlar›yla verilen bu husustan baﬂka
Nark›z “k›rk yoldaﬂ k›z”› ile birlikte ota¤›n içinde oturmaktad›r (s. 28); Mémbet
Han kelepçeleri kopar›p da kaçmamas›
için önlem al›r ve Nark›z’› “k›rk urgan”
ile ba¤lamaya karar verir (s. 41).
Dede Korkut’ta da söz konusu formel ifade s›k s›k karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Mesela Dirse Han’›n o¤lu Bo¤aç’›n (Ergin, s. 83), Boz Ayg›rl› Bams› Beyrek’in
(Ergin, s. 129), Kan Tural›’n›n (Ergin, s.
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187) k›rk yi¤idi; Ban› Çiçek’in (Ergin, s.
122), Kazan’›n eﬂi Selcen Hatun’un (Ergin, s. 173) k›rk ince belli k›zlar› vard›r.
ayr›ca Kan Tural›, Selcen Hatun ile evlenirken k›rk yerde a¤ ota¤, k›rk yerde de
k›z›l ala gerdek diktirir (Ergin, s. 193).
Masallar›m›zda, hikayelerimizde ve
di¤er destanlar›m›zda da görülen bu
“k›rk say›s›”, Türklerin geçmiﬂteki
inançlar›yla ilgili olmal›d›r. Zira eski bir
K›rg›z efsanesi olan ve K›rg›zlar›n türeyiﬂini anlatan “Sa¤›n Han adl› bir Kazak
hükümdar›n›n ellerini suya soktuklar›
anda üzerlerine nur (kut) indi¤i için gebe kalan ve bir da¤a sürülüp ço¤alarak
K›rg›z kavmini meydana getiren K›rk
K›z” (Gökalp, s. 99) ﬂeklindeki hikayesi
ile; yine Güney Sibirya’da söylenen destanlarda “dünyan›n, alt›ndaki k›rk boynuzlu bir öküzün üstünde durdu¤u”
inanc›n›n (Ögel, s. 440) yaﬂad›¤› bilinmektedir.
* “Dünür gitme” de, bu kültür benzerliklerinden birini teﬂkil etmektedir.
Özellikle ailenin kurulmas›nda üstlendi¤i görev sebebiyle dünürlük için gelenlere izzet-ikramda kusur etmemek dünden
bugüne gelen kültür ba¤lant›lar›m›zdan
biridir.
Kazaklarda “Ìuda boluv” (Köse I, ss.
146-147) ya da “Ìudalasuv” (Köse II, s.
18) ad› verilen bu durum bazen çocuklar› henüz do¤madan, bazen beﬂikte iken,
bazen de avlanacak ça¤a geldiklerinde
söz konusu olur (Köse I, ss. 31-32) Anadolu’da “dünür gitme” ya da “dünür olma” ﬂeklinde bilinen bu adeti Nark›z
Destan›’nda da görmekteyiz. Nitekim
Mémbet Han, kardeﬂi Kelo¤lan için Seyit’e görücü gelerek “k›z› Ayﬂa (Nark›z)y›
eﬂ olarak istedi¤ini, kal›n da vermeyece¤ini” belirtir. Destanda:
Birge tuuÌan hanmenen
Taz aÌas› bar eken,
“K›z›ñd› ber dep sol Ìana,
Seyitke cavﬂ› kelipti”
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................
“Han aÌas› TazﬂaÌa
Nark›zd› bermek bol›pt› (ss. 53-60)
(Han ile birlikte do¤an
Kel a¤abeyi vard›.
“O da k›z›n› ver diye,
Seyit’e görücü gelmiﬂti”.
.....................
Han›n a¤abeyi Kelo¤lan’a
Nark›z’› verecek olmuﬂtu)
ﬂeklinde verilen bu durumla Dede Korkut’ta da karﬂ›laﬂmaktay›z. Nitekim
Kan Tural› kendisini evlendirmek isteyen babas›na: “Baba, men yirümden turmad›n ol turm›ﬂ ola, men kara koç atuma binmedin ol binmiﬂ ola, men kanlu
kafir iline varmad›n ol varm›ﬂ maña baﬂ
getürmiﬂ ola” deyince Kañl› Koca o¤luna
“o¤ul mala becid ol, men saña k›z aray›
gideyim” diye cevap verir ve yan›na ak
sakall› pir kocalar› da al›p ‹ç O¤uz’u, Taﬂ
O¤uz’u dolaﬂmaya ç›kar (Ergin, ss. 184185); yine Kam Püre, o¤lunun beﬂik
kertme niﬂanl›s› ve gönül verdi¤i sevgilisi Banu Çiçek’i istemek üzere Bay›nd›r
Han’› tavlas›ndan iki yörük at alarak k›z›n a¤abeyi Delü Karçar’›n ota¤›na gider
(Ergin, ss. 124-125).
* Her iki destan aras›ndaki son benzerlik ise kahramanlar›n ozanl›klar›
üzerinedir. Mesela Nark›z saz çal›p ﬂark› söylemekte, ﬂiir yazmakta usta bir
k›zd›r; herhangi bir ﬂölende ﬂark› söyleyince sanki yüzüne nur vurur. Destanda:
Öleñ ayt›p, èñ sozÌan
Domb›ra tartsa topta ozgan (ss. 10-11)
.......................
C›y›nd› cerde c›rlasa,
Èdemi körkem èninen (ss. 39-40)
.......................
Küﬂine sengen balvan Ω›z
AΩboz atΩa minedi.
Er Ωas›na ﬂaﬂaΩt›
Domb›ras›n iledi (ss. 87-90)
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(ﬁark› söyleyip ﬂiir yazan
“Domb›ra”y› alsa konuﬂturan
...........................
Herkesin ortas›nda söylese
Güzel, duygulu ﬂark›s›n›
........................
Kuvvetine güvenen pehlivan k›z
K›r at›na bindi,
Eyerin yan›na
“Domb›ra”s›n› ast›)
sat›rlar›yla verilen bu durum, gönül verdi¤i Niyaz için de geçerlidir. Nitekim
Nark›z’›n a¤z›ndan yi¤it Niyaz:
Èri ènﬂi ak›ns›n
Mende özindey önerli (ss. 1466-1467)
(Hem ﬂairsin, ozans›n
Ben de senin gibi hünerli)
olarak tarif edilmektedir.
Söz konusu bu husus bak›m›ndan
Dede Korkut da paralel bir görünüm arz
etmektedir. Nitekim Bams› Beyrek onalt› y›l esir kald›¤› Parasarun Bayburt Hisar›’ndan “eﬂi Banu Çiçek’in Yalanc›o¤lu
Yaltaçuk ile evlenece¤ini” duyunca ayr›l›p O¤uz’a geldi¤inde yolda saz› omzunda bir ozan görür. Ondan “Banu Çiçek ile
Yalanc›o¤lu Yaltaçuk’un dü¤ününe gitti¤ini” cevab›n› al›nca Boz Ayg›r’›n› verir
ve saz›yla birlikte önce evine, daha sonra da dü¤üne gider; çalar söyler. Hatta
adet oldu¤u üzere niﬂan ald›¤› “güveyin
yüzü¤ü”nü parçalayan Beyrek’e Kazan
Han: “Mere delü ozan, menden ne dilersin, çetirlü otak m› dilersin, kul karavaﬂ
m› dilersin?” (Ergin, ss. 137-145). Ayr›ca
“Kazan Big Ogl› Uruz Bigün Tutsak Oldu¤› Boy›” n›n sonunda görüldü¤ü üzereDede Korkut da bir ozand›r ve:
‹mdi kan› didü¤üm big erenler
Dünya menüm diyenler.
Ecel ald›, yir gizledi
Fani dünya kime kald›
Gelimli gidimli dünya
Ah›r son uç› ölümlü dünya (Ergin, s.
176)
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ﬂeklindeki O¤uzname’yi düzüp koﬂan,
odur.
Verilen bu örneklerden de anlaﬂ›laca¤› üzere kayna¤›n› eski ﬂaman inisyasyonuna geri götürebilece¤imiz ve tekke
edebiyat›yla onun kaynakl›k etti¤i aﬂ›k
edebiyat›n›n ortaya ç›kmas›na sebep
olan “aﬂ›k-ﬂair”lerimizde yaﬂamaya devam eden (Günay, ss. 9-22) bu ozanl›k
gelene¤i her iki destanda da ortak bir
husustur.
Sonuç olarak diyebiliriz ki Nark›z
Destan› ile Dede Korkut sadece belli baﬂl›lar›n› aktarmaya çal›ﬂt›¤›m›z bir k›sm›
üslup, ekseriyeti de motif ve unsurlar
bak›m›nda ortak özellikler göstermektedir. O¤uz Boylar›’n›n hayatlar›ndan kesitler veren ve XV. yüzy›lda yaz›ya geçirildi¤i kabul edilen Dede Korkut (Boratav, ss. 134) ile Kazak tarihinin XV. yüzy›l sonu ile XVI. yüzy›l baﬂlar›ndaki siyasi hayatlar›ndan izler taﬂ›yan Nark›z
Destan› aras›ndaki bu paralellikleri de
Türklerin daha eski dönemlerdeki ortak
hayatlar›na ba¤lamay› düﬂünüyoruz.
Belirtmek gerekir ki, pekçok yaz›m›zda yapt›¤›m›z üzere niyetimiz destanlar›m›z›n Dede Korkut ile olan ba¤lant›lar›n› ortaya ç›karmak de¤il, bir
Türk Destanlar› tipolojisinin yap›lmas›
gerekti¤inin bilincinde olmam›zd›r.
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