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Epitetler üzerinde yap›lan çal›şmala
r›n hepsi manzum destanlar üzerinedir.
Düz söz ile anlat›lan veya düz yaz› ile
kayda geçmiş olan destanlardaki epitet
üzerine yap›lm›ş bir çal›şma yoktur.
Bunun için epitetler üzerinde geliştiri
len teorileri, manzum olmayan, Dede
Korkud gibi bir destanda denemek ilginç
sonuçlar verebilir. Böyle bir çal›şma, bir
yandan, teorinin düz söz ile anlat›lan
destanlara uygulan›p uygulanam›yaca
ğ›n› gösterecek, bir yandan da şimdiye
kadar yap›lan çal›şmalarda karanl›kta
kalan baz› noktalar›n daha iyi anlaş›lma
s›n› sağlayacakt›r.
Bir arkadaş›, tan›nm›ş Frans›z mito
loji bilgini George Dumezil’den şöyle bir
görüş nakleder. Dumezil demiş ki: “En
önemli teori bile ancak yirmi beş y›l değe
rini korur. Yirmi beş y›ldan daha fazla
yaşayan teori pek azd›r. Ama sağlam
metotlarla ve gerekli notlamalarla derle
nen metin her zaman değerini korur.”
Büyük başar› kazanm›ş ve pek değer
li araşt›rmac›larca uygulanm›ş bir teori
bile, daha ortaya ç›kar ç›kmaz yap›s›n
daki canl›l›k gereği, karş›t görüşlerin
tohumlar›n› da içinde taş›r. Millman
Parry’nin epitetler için ileri sürdüğü
teori de böyle oldu.
Parry, Homer destanlar›ndaki epi
tetleri inceleyerek şu sonuca varm›şt›:
“Epitetler bağl› olduklar› isimleri uzata
rak vezne uydururlar, bunun d›ş›nda o
isimle başka bir ilişkileri yoktur. (Parry
1928) Epitetlere sadece veznin boşluğu
nu doldurmak gibi mekanik bir işlev
tan›yan bu teoriye hemen karş› ç›kanlar
oldu. Bowra, 1930’da yazd›ğ› kitapta
epitetlerin bir kahraman› ötekinden ay›r
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maya da yarad›klar›n› ortaya koydu.
(Bowra 1930).
William Whallon, Homer destanla
r›ndaki epitetlerin, bağl› olduğu kahra
man›n karakterini doğru olarak belirtti
ğine dikkati çekti. (Whallon 1969). Gre
gory Nagy, bizim çal›şmam›z için önemli
bir gözlemde bulundu. Ona göre “Epi
tet, niteliği isimle bağlant›l› olan olay›,
minicik bir biçim içinde anlat›r. Epitet
küçük bir kapsüle s›k›şt›r›lm›ş epizot
tur.” (Nagy 1976). Özellikle 1960’lardan
sonra, Albert Lord’un sözlü formüller,
(Söz Kal›plar› Teorisi) ile birlikte epitet
üzerindeki çal›şmalar›n bibliyografyas›
büyük bir kitap olacak kadar büyüdü ve
yay›mland›. (Forey 1985)
Bu kadar büyük ilgi çeken ve çok
değişik işlevler yükletilen epitetlerin,
bizim Dede Korkut hikâyelerindeki yeri,
kullan›l›ş› ve işlevi nedir? Çal›şmam›z
bu konunun incelenmesine ayr›lm›şt›r.
Bilindiği gibi Dede Korkut destan›,
15. yüzy›lda, kimliğini bilmediğimiz biri
si taraf›ndan yaz›ya aktar›lm›ş ve bize
2 yazma halinde gelmiştir. Bunlardan
en tamam› Dresten yazmas›d›r ki son
olarak Orhan Şaik Gökyay taraf›ndan
yay›mlanm›şt›r. (Gökyay 1973). Destan
bize yaz›l› ulaşt›ğ› halde, sözlü anlat›
m›n özelliklerini o kadar iyi korumuştur
ki, yan›lmadan, bunu yaz›ya aktaran
insan›n geleneği çok iyi bilen, bu destan›
anlatm›ş bir ozan olduğunu söyleyebili
riz. Destan üçüncü kişinin ağz›ndan, düz
anlat›m ile söyleniyor, ama yer yer dört
lükler halinde gelişmemiş, sağlam bir
kafiye yap›s›na ulaşmam›ş şiirlerle, bu
düz anlat›m kesiliyor. Bu şiirleri, hikâye
yi anlatan ozan›n, kopuz adl› bir müzik
23

aleti ile çal›p çağ›rd›ğ›n› biliyoruz.

b. Sar›. Sar› Kulmaş, Soğan Sar›.

Dede Korkut destan›, kahramanlar›,
şeyleri, Tanr›’y›, Peygamberi anarken,
onlar›n ad›na epitetler bağl›yor. Biz bun
lardan yaln›z insan kahramanlar›na
koşulan epitetler üzerinde duracağ›z.

c. Konur. Konur Koca Sar› Çoban.
Bu renk başka niteliklerle beraber kul
lan›l›yor.

Dede Korkut kitab›nda kullan›lan
epitetleri iki kümeye ay›rabiliriz:

e. Boz. Genellikle at için kullan›lan
bu renk, Boz Oğlan’da olduğu gibi Bams›
Beğrek için de kullan›l›yor.

1. K›sa ve isme doğrudan bağl› epi
tetler. Baz› örnekler:
Kara Güne
Deli Dündar
Şir Şemseddin
At ağ›zl› Aruz.
2. Uzun, söz kal›plar› halinde epitet
ler. Bir örnek
Hamid ilin Merdin kalesin depip
y›kan, demir yayl› K›pçak Melike kan
kusturan, gelüben Kazan›n k›z›n erlik ile
alan, Oğuzun ak sakallu kocalar› gören
de ol yigidi tahsinleyen, al mahmuzu şal
varl›, at› bahri hotozlu, Kara Güne oğlu
Kara Budak.
Dede Korkut destan›ndaki, kad›n
erkek, Oğuz savaşç›lar›n›n hepsine, şu
veya bu cinsten epitet koşulmuştur. Des
tandaki 71 karakterden, sadece ikisi,
s›radan bir göçebe olan Kapak Kan’la,
Ulak K›lbaş’›n isimleri epitetsiz verili
yor. Düşman soylular› ve savaşç›lar›
da her zaman epitetlerle an›l›yor, ama
bu epitetlerin isme yüklediği anlam iyi
değil, kötü. Uzun söz kal›plar› halinde
ki epitetler, yiğitlikleri ile ün kazanm›ş
Oğuz beylerine ayr›lm›şt›r. Destan anla
t›c›s›, böyle uzun epitetleri sadece 10
kahraman için kullanm›şt›r. Bu aç›kça
gösteriyor ki, epitetin bir kahraman›n
ad›na sadece koşulmas› bile bir üstünlük
ve değer işaretidir. Epitetler rastgele
seçilmiyor. Epitetler, Dede Korkut kita
b›ndaki kahramanlar› aşağ›daki nitelik
lerle tan›tmaktad›r:
1. Renk:
a. Kara. Kara Budak, Kara Çekür, Ka
ra Güne, Kara Tekür.
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d. Ak. Ak Melik Çeşme. (Düşman
beyi)

2. ‹nsan Özellikleri:
a. Deli. Deli Dumrul, Deli Evren,
Deli Dündar, Deli Karçar, Deli Budak.
b. Dölek. Dölek Evren
c. Alp. Alp Eren, Alp Rüstem.
d. Kanl›. Kan Tural›.
e. Güzeller Serveri. Güzeller serveri
Selcen Hatun.
f. Namert. Namert Aruz,
g. Çal karakuş erdemli. Çal Karakuş
erdemli Yigenek.
3. Mitsel Nitelikler:
a. Tülü kuşun yavrusu. Bay›nd›r
Han, Kazan Han.
b. Ejderhan›n ağz›ndan adam alan.
Deli Evren.
c. B›y›ğ›n› ensesinde yedi defa düğen,
(Düğümleyen) Kara Göne.
d. Altm›ş erkeç deresinden kürk eyle
se topuğunu örtmeyen, Aruz Koca
e. Alt› ögeç derisinden külah etse
kulaklar›n› örtmeyen Aruz Koca.
f. Ac›ğ› tutanda b›y›ğ›ndan kan boşa
nan Büğdüz Emen.
g. Ac›ğ› tutanda kara taş› kül eyleyen
Kara Göne.
h. K›rk cübbe bürünen Alp Eren.
4. Fizik Özellikler:
a. At yağ›zl› Aruz Koca.
b. Ağ al›nl› Bay›nd›r Han.
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c. Uzun bald›rlar› ince Aruz Koca.
d. Kolu budu hezence (bunun Gök
yay’›n h›ranca okumas› doğru değildir.
Dedem Korkudun Kitab›, s.222,). Aruz
Koca
e. B›y›ğ› kanl› Büğdüz Emen.

9. Mal, Mülk ve Zenginlik:
a. Ağ ban evin sahibi. Bay›nd›r Han,
Salur Kazan.
b. Tavla tavla şahbaz atl›. Bay›nd›r
Han, Salur Kazan.
c. Ak sancakl›. Bay›nd›r Han, Salur
Kazan.

5. Hayvan Adlar›:

d. Boz ayg›rl›. Bams› Beyrek.

a. Şir (aslan) Şemseddin.

e. Konur atl›. Salur Kazan.

b. Karaçuğun kaplan› Bay›nd›r Han,
Kazan Han.
c. Ejderha (Evren) Karaçuk Çoban,
Dumrul, Kara Göne.

f. Bol karavaşl›. Bay›nd›r Han.
g. Yaykand›ğ›nda yağ dökülen. Salur
Kazan.
h. Bin ipek haliçeli. Han Bay›nd›r.

d. Am›t soyunun aslan›. Bay›nd›r
Han.

10. Mevki, Sosyal Statü:
a. Hanlar Han›. Han Bay›nd›r.

6. Akrabal›k ‹lişkileri:

b. Han.

a. Ogul. Kazan oğlu Uruz,

c. Beyler Beyi.

b. Güveyi. Bay›nd›r Han’›n güvegisi
Salur Kazan.

d. Big (Bey).
e. Bin Büğdüz başlar›.

c. Eş (Hatun) Kazan Bey’in hatunu
Burla Hatun, Kan Tural›’n›n hatunu Sel
cen Hatun.

f. Bin kavim başlar›.
g. Bin yiğidin baş›.

d. Day›. Kazan Bey’in day›s› Aruz
Koca.

11. Meslek:

e. Kardaş. Kazan Bey’in kar›ndaş›
Kara Göne.
f. Torun. Aruz Koca’n›n torunu
K›yan Selçuk.
g. Baba. Han Uruz’un babas› Salur
Kazan.
h. Emmi. Kara Budak’›n emmisi
Salur Kazan.
7. Yaş:
a. Kocal›k. Aruz Koca, Kaz›l›k Koca.
8. Boy (kabile) Ad›:
a. Büğdüz. Bin Büğdüz başlar›
Emen.
b. K›pçak. K›pçak Melik.
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a. Dan›şman. müşavir.
b. Okçu. Ense Kocan›n oğlu.
b. Vezir. Bay›nd›r Han›n veziri Kaz›
l›k Koca.
12. Sayg›nl›k, Nüfuz.
a. Beze miskin umudu. Bay›nd›r
Han, Salur Kazan.
rek.

b. Kal›n Oğuzun imrencesi. Han Bey

c. Kalm›ş yiğit arkas›. Salur Kazan,
Bay›nd›r Han,
d. Türkistan’›n direği. Salur Kazan.
e. Oğuzun ak sakallar›nca beğenilen.
Kara Göne.
f. Yedi k›z›n umudu. Bams› Beyrek.
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13. Giyim Kuşam:
a. Al
Budak.

mahmuzi

şalvarl›.

Kara

b. Demir donlu. Mamak.
c. Kur kurma kuşakl›. Yigenek.
d. Sar› donlu. Selcen Hatun.
e. Saç› ard›na örülü, göğsü k›z›l düğ
meli. Kâfir k›zlar›.
14. Adet, Gelenek:
a. Kulağ› küpeli. Bams› Beyrek ve
Oğuz beyleri.
b. Yüzü nikabl›. Bams› Beyrek.
c. Beşiğinin yapuğ› kara buğa deri
sinden. Kara Göne.
15. Dine Değinenler:
a. Var›p Peygamberin yüzünü gören.
Büğdüz Emen.
b. Peygamberin sahabesi olan. Büğ
düz Emen.

mi:

16. Destan Eylemi, Yiğitlik Eyle

a. Elli yedi kalan›n kilidini alan.
Alp Eren.
b. Parasar›n Bayburt hisar›ndan
uçan. Bams› Beyrek.
c. Kafirlere kan kusturan. Şir Şem
settin, Kara Budak, Alp Eren.
d. Er böğürten. Deli Dündar.
e. Üç kere düşman görmese kan ağla
yan. Rüstem.
f. Destursuzca Bay›nd›r Han›n yağ›
s›n basan. Şir Şemseddin.
g. Yerin bir ucundan bir ucuna yetem
diyen. Soğan Sar›.
h. Kafirleri ard›na b›rak›p horlayan.
Alp Eren.
i. Ayg›r Gözler suyunda at yüzdüren.
Alp Eren.
j. Kay›n oku koşa burçta eğlenmeyen.
‹lalm›ş.
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k. At›n›n yelesi üzerinde kar durdu
ran. Şir Şemseddin.
l. Kafir k›zlar›n› çal›p, bir bir koçan,
dudağ›ndan öpen. Alp Eren.
m. Kazan gibi pehlivan› üç kere at›n
dan y›kan. Deli Dündar.
n. Kal›n Oğuz beyerini bir bir at›n
dan y›k›c›. Yigenek.
o. Kazan Hana keşiş diyen . Yige
nek.
ö. Yiğitlik ile Kazan Han›n k›z›n›
alan. Kara Göne.
p. Öz ad›n› horlay›p ilden ç›kan.
Dülek Evren. (Dölek Vuran?)
r. ‹ki kardeş bebeğin öldürüp zelil
gezen. Alp Rüstem.
s. Düşman›n aslan, boğa ve erkek
devesini Öldüren. Kan Tural›.
17. Doğum Yeri:
Kara Dere ağz›nda Allah’›n arma
ğan› olarak doğan. Kara Göne.
Epitet, Birey ve Toplum.
Dede Korkut Kitab› Oğuz göçebele
rinin hayat›n›, özellikle, yerleşik düze
ne geçmiş çeşitli uluslarla kahramanca
savaşlar›n› anlat›r. Kökenleri 7’inci yüz
y›la kadar ç›kan Oğuzlar, Selçuklu ve
Osmanl› ‹mparatorluklar›n›n kurucula
r›d›r. Ama, destanda anlat›lan Oğuzlar,
ne tarih içinde belli bir zamana, ne de
coğrafyada hudutlar› kesinlikle çizilebi
len bir yere bağlanabilir. Dede Korkut
Kitab›’ndaki Oğuz coğrafyas› Sir-i Der
ya’dan Hazar Denizi’ne ve Doğu Ana
dolu’ya kadar geniş bir bölgeyi içine
al›r. Pek belirli olmayan tarih dilimi ise
9’uncu yüzy›ldan 15’inci yüzy›la kadar
uzayan bir dilimdir. Tarih ve coğrafya
dilimi böyle kesinlikten uzak olduğu hal
de, destanda bize verilen sosyal yap›n›n,
insan ilişkilerinin ve zengin etnografya
malzemesinin gerçekliğine güvenebili
riz. Oğuzlar üzerinde yap›lan tarih ve
antropoloji çal›şmalar› bunu aç›kça gös
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termiştir. Epiteti doğru anlamak için, bu
temel bilginin güvenilirliği önemlidir.
Dede Korkut destan›nda Oğuz fede
rasyonu, ‹ç Oğuzlar, D›ş Oğuzlar diye iki
ye ayr›lmaktad›r. Bu iki boy da, mitsel
bir kökenden (Tülü kuşun yavrusu) gel
diğine inan›lan Bay›nd›r Han taraf›ndan
yönetilmektedir. Oğuz federasyonunun
tümü, kendilerini Hanlar Han› Bay›nd›r
Han’›n töresel akrabas› saymaktad›r. Bu
mitsel Hanlar Han›’n›n yan›nda önem
li bir han daha var: Kazan Han. Öyle
görülüyor ki, gerçek idârede söz Kazan
han’›nd›r. Destan Kazan Han’la, Han
Bay›nd›r aras›nda görev ve nitelikler
bak›m›ndan ay›r›m yapm›yor; ikisini de
benzer epitetlerle tarif ediyor.
Oğuz göçebe toplumunun sağlam ve
kesin kurallarla belirtilmiş, tesadüfe ve
karars›zl›klara yer b›rakmayan bir sos
yal yap›s› vard›r. Oya gibi, ayr›nt›larla
işlenmiş bu sosyal ve kişisel ilişkilerin
merkezinde, Hanlar han› bulunur. Bu
Han, otoritenin, siyasal ve askerî birli
ğin ve sosyal organizasyonun odak nokta
s›d›r. Onun çad›r›, bu merkezî otoritenin
yeridir. Bu çad›rda beylerin oturma düze
ni, Oğuz toplumunun yap›s›n› yans›t›r.
Oğuz beyleri, sosyal konumlar›na, sosyal
ilişkilerine ve savaştaki kahramanl›k
lar›na göre belli bir s›ra gözeterek bu
çad›rda oturabilirler. Onlar, bu s›raya
göre Hanlar Han›’n›n ağban çad›r›na
girer, kendilerine ayr›lm›ş yerlere otu
rurlar. Çad›r›n ortas›, yâni en değerli
yeri, Hanlar Han›’na ayr›lm›şt›r. Onun
sağ›na kendi soyundan gelen, kan akra
balar› (Sağ Beyler) oturur. Bunlar›n en
seçkinleri, Salur Kazan’›n oğlu Uruz,
erkek kardeşi Kara Göne, Kara Göne’nin
oğlu Kara Budak’t›r. Bu beyler Salur
Kazan’›n kendi boyu olan ‹ç Oğuz’un üye
leridir. Bu beylerin oturma s›ralar› da,
yaşlar›na ve Hanlar Han› ile akrabal›k
lar›na göre derecelenmiştir. Baba Salur
Kazan’›n tam yan›na oğlu Uruz oturur;
Uruz’un yan›na, Hanlar Han›’n›n karde
şi Kara Göne, onun yan›na da kendi oğlu
Kara Budak oturur. Salur Kazan›n sağ›
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kadar sayg›n sol yan›, evlilikle kurulan
akrabal›klara ayr›lm›şt›r. Sol yanda otu
ranlar›n baş›nda Salur Kazan’›n day›s›
Aruz Koca vard›r. Aruz Koca’n›n sol
yan›nda iki oğlu, Basat ve K›yan Selçuk
oturur; K›yan Selçuk’un yan›nda oğlu
Deli Dündar yer al›r. Evlilikle kurulan
bu akrabalara Sol Beyler denir. salur
Kazan’›n arkas›nda Has Beyler oturmak
tad›r. Çad›r kap›s›n›n kenarlar› en değer
siz yerlerdir. Buralar Hanlar Han› ile
akraba olmayan idarecilere ayr›lm›şt›r.3
Oğuz beylerine gösterilen sayg›, onlar›n
Han’la akrabal›k derecelerine, servetle
rine, yaşlar›na, işlevlerine ve özellikle
savaştaki başar›lar›na göre dikkatle s›ra
lan›r. Beylerin çocuğunun olup olmamas›
ve çocugun erkek veya k›z olmas› bile
ona gösterilen sayg›y› azalt›p çoğaltabi
lir. Hanlar Han› bir gün şu emri verir:
“Oğlu olan› ağ otağa, k›z› olan› k›z›l
otağa konduran, kimin ki oğlu k›z› yok
kara otağa kondurun, kara keçeyi alt›na
döşen, kara koyun yahn›s›nden önüne
getirin. Yer ise yesin, yemez ise koysun
gitsin. Onu Tanra Ta’ala kargay›pt›r,
biz dahi kargaruz.” “Gökyay 1973:4). Bir
insan›n toplumadaki yeri, onun insan
ilişkilerinde nas›l davranmas› gerektiği
ni de belirlemektedir. Bu nedenle, avlan
ma, şölen, düğün ve kavga gibi birlikte
görülen işlerde, beyler kendilerinden
beklenen sosyal davran›ş› gösterirler.
Söz gelimi, destanda Oğuz beylerinin
adlar›, savaş meydan›na girerken, teker
teker, önemlerine göre dizilerek söyle
nir. Destan anlat›c›s› ozan, ilkin, Sağ
Beylerin en yaşl›s› Kara Göne’nin ad›n›
söyler. Daha sonra toplumda kendilerine
ayr›lan yerin değerine göre, öteki beyle
rin ad› s›ralan›r. Kara Göne’nin ard›n
dan Deli Dündar, Kara Budak, yani Sağ
Beyler gelir; bunlar› Sol Beyler izler.
Bu düzenleme yaslarda ve ağ›tlarda da
görülür. Bams› Beyrek’in ölüm haberini
al›nca, ilk defa Hanlar Han› elini yüzüne
vurup ağlar. Ondan sonra Han’›n karde
şi Kara Göne ağlar, ondan sonra da Kara
Göne’nin oğlu Kara Budak ağlayanlar
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s›ras›na kat›l›r. Destanda bir ailenin üye
leri de, aile içindeki sosyal statülerine
göre davran›rlar. Bams› Beyrek’in ölü
mü üzerine ilk yas tutan Beyrek’in baba
s›d›r, daha sonra annesinin ad› verilir ve
yedi k›z kardeş anadan sonra an›l›r, en
sonda ise aile d›ş›nda kalan insanlardan
ve Beyrek’in arkadaşlar›ndan sözedilir.
Destan anlat›c›n›n toplumun yap›s›n› ve
insan ilişkilerini bu kadar dikkatle anla
t›mda korumas›, uzun zamand›r folklor
çal›şmalar›nda tart›ş›lan, “folklor sosyal
yap›y› yans›t›r m›, yans›tmaz m›?” tart›ş
mas›na da aç›k bir cevap önerir.
Bu sosyal s›ralamada bir Oğuz beyi
ne verilen yer, kolayca değiştirilemez.
Ancak, k›l›c› ile büyük başar› kazanan
veya sofras›nda aç doyurup yoksul giy
diren kahraman bu düzendeki yerinden
daha yukar›ya ç›kabilir. Bir gün Eğrek,
Han’›n çad›r›nda hak etmediği bir yere
oturur. Sağ Beyler’den biri olan Ters
Uzam›ş hemen al›n›r: “Mere Uşun Koca
oğlu! Bu oturan beylerin her biri oturdu
ğu yeri k›l›c› ile al›pt›r, mere sen baş m›
kesdin, kan m› döktün, aç m› doyurdun,
yal›ncak m› donatt›n?” dedi. (Gökay,
1973: 125). Salur Kazan’›n çad›r›n›n yağ
malanmas› gibi bir töresel yağmada bile,
beylerin ve boylar›n sosyal konumlar›na
önem verilmesi gerekir. Yoksa, beyler
aras›nda kavga ç›kar. Bu töresel yağ
maya hem ‹ç Oğuz beylerinin hem D›ş
Oğuz beylerinin davet edilmesi töre idi.
Bir seferinde bu tören, D›ş Oğuz beyleri
davet edilmeden yap›ld›. D›ş Oğuz beyle
ri bunu öğrenince Kazan Bey’e düşman
olurlar: “ Aruz, Emen ve öteki D›ş Oğuz
beyleri bunu işittiler, dediler ki, bak bak
şimdiye değin Kazan›n evini bile yağma
eder idik. Şimdi niçin bile olmay›z dedi
ler. ‹ttifak, bütün D›ş Oğuz beyleri Kaza
na gelmediler, düşmanl›k eylediler.” Bu
karş› gelme destandaki en son hikâyenin
konusudur.
Şuras› dikkate değer ki, göçebe top
lumundaki, s›k›ca örgütlenmiş sosyal
tabakalaşmay› aşabilmesi, ona karş›
gelebilmesi için bireyin elinde tek bir
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araç vard›r: K›l›c› ile büyük bir başar›
kazanmas›. Bu bak›mdan başar›l› olan
bir kahraman, sosyal s›ralanman›n mer
divenlerini t›rman›p, en yukar›lara ula
şabilir. Kahramanl›k başaras› bireyin
ilerlemesindeki engelleri ortadan kal
d›rabilen önemli bir insanî niteliktir.
Kahraman›n sosyal s›ralanmay› bozan
davran›şlar›, toplum düzenini korumaya
yönelik olduğu için kabul edilir. Kahra
man, böylece, göçebe toplumundaki kuru
lu düzeninin beklentilerini ve göçebe
federasyonunun bütün üyelerinin ortak
isteklerini ve ç›karlar›n› sembolize eder.
Destan kahraman›n›n davran›ş›, kendi
kişisel ç›kar›n› hiçbir zaman düşünme
yen, kendini tümden topluma adayan
bir davran›ş olacakt›r. Bunun için kahra
man›n destandaki savaş› toplumu tehdit
eden, kabile aristokrasisinin varl›ğ› için
tehlike olan olaylara yönelmiştir. Bunlar
d›ş güçlerden veya olağanüstü kuvvet
lerden gelen tehditlerdir. Destan›n kah
raman›, diyelim, bir güzeli elde etmek
gibi, kişisel bir hedef peşinde koşmaya
başlay›nca, ki Bams› Beyrek hikâyesi
nin konusu budur, kahramanl›k destan›
aşk hikâyesine doğru değişmeye başlar.
Bams› Beyrek, bu bak›mdan destandan
hikâyeye geçiş süresinin türüdür.
Dede Korkut Destan› bize, kahra
manca bir başar›n›n ve beylerin sos
yal konumunu nas›l iyiye doğru değiş
tirdiğini gösteren örnekler verir? Deli,
yak›ş›kl› ve büyük savaşç› Eğrek, ne
vakit Han’›n çad›r›na girse, bütün bey
leri geçer ve gider Han’›n sağ›ndaki baş
köşeye oturur. Çünkü, bu yeri k›l›c›yla
kazanm›şt›r. Beğil’in oğlu Emren, bir
savaştan zaferle döndüğünde, Hanlar
Han›, onu yan›na çağ›r›r ve kardeşinin
yerinden daha üstün say›lan bir yere,
oğlu Uruz’un sağ›na oturur. ‹stanbul’dan
gelen tüccarlar›, Bams› Beyrek, savaş›p
kâfirlerin elinden kurtarm›şt›r. Tüccar
lar, Han’›n çad›r›na girince, ilkin Han’›n
elini öpeceklerine, orada gördükleri oğul
Bams› Beyrek’in elini öperler. bu kabul
edilemez bir davran›şt›r. Bunun üzerine
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Han baba k›zar ve der ki: “Mere kavat
oğlu kavatlar, ata durur iken oğulun
elini mi öperler? Mere menim oğlum baş
m› kesti, kan m› döktü?” (Gökyay, 1973:
34) Bams› Beyrek gerçekten baş kesmiş,
kan dökmüştür. Bu başar›s›, tüccarlar›n
gözünde onu babas›ndan üstün bir yere
ç›karm›şt›r. Bunun için tüccarlar›n yer
siz davran›ş› affedilir.
Destanda görülen bu sosyal s›rala
mada kahraman›n yeri, tarih gerçekle
rine uymaktad›r, sadece bir edebiyat
hayallemesi değildir.
Türk tarihindeki hanlardan bir
k›sm›, pek mütevazi bir sosyal kökenden
geldikleri halde, kahramanl›klar› ile yük
selmiş ve başa geçmiş kişilerdir.
Dede Korkut Kitab›’nda kahrama
n›n ad›na bağlanan epitetler, onun göçe
be toplumu içindeki yerini, göçebelerin
kahramanl›k anlay›şlar›n›, kahraman›n
kişisel özelliklerini ve başar›lar›n› yans›
t›r. Bu bağlamda, incelediğimiz ipetetler
şunlar› belirtir:
a. Göçebe toplumu içinde kahrama
n›n sosyal konumunu, aile ilişkilerini,
aşireti, mesleğini. (Makaledeki küme
lemede 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17
numaral› ipetet guruplar›.)
b. Kahraman›n davraş›lar› ve fizik
özelliklerini. (1, 2, 4, 5, 7, 13, 14.)
c. Kahram›n›n yiğitlik eylemlerini
ve başar›lar›n›. (16)
Epitetin bu niteliklere uluslararas›
epitet çal›şmalar›nda san›ld›ğ›ndan
daha fazla toplumla ilişkili olduğunu;
hiçbir zaman rastgele seçilmediğini gös
termektedir.
Burada akla şöyle bir soru gelmekte
dir. Acaba Dede Korkut’taki epitetlerin,
Parry’nin ileri sürdüğü gibi, biçimsel bir
görevi hiç mi yoktur? Yani onlar›n metin
de estetik yap›y› düzenlemek veya bir
ilkel vezin boşluğunu doldurmak işlev
leri olamaz m›? Dede Korkut destan›
çoğunlukla düz yaz› ile kaleme al›nm›ş
t›r. Vezin onda bask›n bir rol oynamaz.
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Bunun için Millman Parry’nin geliştir
diği mekanik bir isim- epitet ilişkisi
ni onda aramak yersiz görünmektedir.
Ama, bu destan hikâyelerinin aras›na
biçim bak›m›ndan daha oturmam›ş şiir
parçalar›n›n serpiştirildiğini ak›lda tut
mak gerekir. Bu parçalar›n belirli bir
dörtlük yap›s›, yerleşmiş bir kafiye düze
ni yoktur, ama bu k›s›mlar›n eşit say›da
hecelerden, (genellikle dört heceli), iç
kafiyelerden, alliterasyonlardan ve para
lelliklerden oluşan biçimsel bir yap›s›
vard›r. Destan›n bu bölümlerinde epitet
lerin bir estetik işlevi olduğu görülüyor.
Örneğin, çad›r demek olan iki heceli ‘say
van”, s›k s›k gene iki heceli bir s›fat olan
“ala” epiteti ile nitelendirilmektedir. Böy
lece, dört heceli ve veznin temelini teşkil
eden biçimsel bir yap› oluşuyor. Bu dört
heceli biçimsel yap›y› Dede Korkut hikâ
yelerinde s›k s›k buluruz:
Kam Gan oğlu (4 heceli) + Han
Bay›nd›r (dört heceli) + yirinden durmuş
idi (4+2 heceli) + kara yerin (dört heceli)
+ üzerine (dört heceli) + ağ ban evin (4
heceli) + dikmiş idi (4 heceli) + ala say
van (4 heceli) + gök yüzüne (4 heceli) +
aşanm›ş idi. (5 heceli).
Ama eğer epitet tek heceli ise o vakit
nitelenen isim (-li) ekini alarak üç heceli
oluyor, böylece dört heceli yap› korunu
yor. Şu örneklerde olduğu gibi:
Şahbaz atlu (4 heceli) + bol çavuşlu
(4 heceli) + bol nimetlü (4 heceli) + ağ
ban evlü (4 heceli) gök sayvanlu C4 hece
li). Bu biçimsel yap› içinde isim iki heceli
ise, atlu, evlü gibi, s›fat da iki hecelidir.
Ama kelime çavuşlu, nimetlü, sayvan
lu gibi üç heceli ise, epitet dört heceli
elemanlar›n yap›sal birliğini sağlamak
için, gök veya bol gibi tek heceli bir keli
me ile yer değiştiriyor. Bu değişimde,
biçimsel yap›y› korumak isteğinin d›ş›n
da bir neden göremiyoruz. Bu örnekle
re bakarak diyebiliriz ki, Dede Korkut
destan›n›n şiirli yerlerinde epitetlerle
bağl› olduklar› isimler aras›nda biçimsel
bir ilişki de yok değildir. Bunun d›ş›nda
kalan yerlerde epitetin başka işlevleri de
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vard›r, oralarda biçimsel yap› değişebi
lir, ama epitet olduğu gibi kal›r.
O vakit, belli bir epitet, neden her
zaman belli bir kahraman›n ad›na bağ
lanmaktad›r?

doğru olduğunu gösteren başka örnekler
de verilebilir. Ama bu kadar› bize yeter
lidir. Hikâye anlatan ozan›n kahraman
lara yak›şt›rd›ğ› epitetler o kahraman›n
hikâyedeki gerçek niteliğini, bize doğru
olarak yans›tmaktad›r. Bu nedenle, belli
bir karakter çizgisini belirten epitet bu
nitliğe sahip olmayan kahraman için kul
lan›lmaktad›r. Dede Korkut Kitab›’ndaki
uzun klişeler biçimindeki epitetler, kah
raman - epizot ilişkisi bak›m›ndan biraz
değişiktir. Bunlarda ya bir sözçük ya
da bir cümlecik kakarteri belirler, geri
kalan k›s›mlar, kahram›n›n başar›lar›n›
içine alan hikâyeyi özetler. Bunlarda bir
çeşit kişiye yak›şan, onun ad›ndan baş
kas›na bağlanmayan epitetler ama, kah
raman› olaylar içinde, yahut başard›ğ›
olaylar›n nitelikleri ile bize anlat›r. Bu
bak›mdan, diyebilirim ki bu uzun epitet
lerde, kahraman›n eylemleri ile epitetler
aras›ndaki s›k› ilişkiyi belirtmek daha
kolayd›r. Dede Korkut Kitab›’n›n üçü
ncü hikâyesi, Bams› Beyrek’in baş›ndan
geçen olaylar› anlat›r. Yaln›z bu hikâye
de değil, başka hikâyelerin sonunda da
Oğuz beyleri savaşa girerken Beyrek’in
ad› uzun bir epitet bağlanarak söyle
nir. bu durum, epitet-epizot ilişkilerini
incelemek için bize pek güzel bir f›rsat
sunmaktad›r.

Dede Korkut Kitab›’ndaki üç örne
ğin d›ş›nda kalan bütün epitetler, niçin
seçilmiş olurlarsa olsunlar, kesinlikle
tek bir karaktere bağlanm›şlard›r. Aruz
Koca her zaman at ağuzlu, Selcen hatun
sar› donlu, Bams› Beyrek yüzü nikab
lu veya boz ayg›rl›, Emen bin Büğdüz
başlar›, Ense Koca oğlu Okçu epitetine
bağlanm›şt›r. Hangi hikâyede söylenirse
söylensin, kahraman›n ad›na başka bir
epitet koşulmuyor. Whalon’un (1969) sor
duğu soruyu burada biz de sorabiliriz:
Acaba bu epitetler kahraman›n gerçek
karakterini mi yans›t›yor? Dede Kor
kut Kitab›’nda bu soruya kesin cevap
verecek aç›klamalar var. Dede Korkut
hikâyelerinin baz›lar›nda bu kahraman
lara neden bu epitetlerin verildiği izah
edilmektedir. Söz gelimi, Kan Tural›
hikâyesi bize Selcen Hatun’a niçin sar›
donlu dendiğini izah etmektedir. “Meğer
k›z meydanda bir köşk yapt›rm›ş idi,
cemi yan›nda olan k›zlar al giymişler idi,
kendi sar› giymiş idi.” Hikâye, Bams›
Beyrek avlad›ğ› geyiği, beşik kerme
yavuklusu Banu Çiçeğe armağan olarak
verince, Banu Çiçek sorar “Mere k›z
lar bu yiğit ne yiğittir? K›zlar “Vallahi
sultan›m, bu yiğit yüzü nikablu yahşi
yiğittir, bey oğlu bey imiş dediler.” (Gök
yay. 1873: 35) Kan Tural› hikâyesinde
de şu bilgi veriliyor:” Oğuzda dört yiğit
nikab ile gezerdi: Biri Kan Tural›, biri
Kara Çekür, ve oğlu K›rk K›nuk ve Boz
atl› Beyrek.” (Gökyay 1973:87). Kitapta,
Dumrul’un ad›na neden deli epitetinin
bağlanm›ş olduğu da şöyle aç›klan›yor:
“Meğer han›m, Oğuzda Duha Koca oğlu
Deli Dumrul derler idi, bir er var idi. Bir
kuru çay›n üzerine bir köprü yapt›rm›ş
idi. Geçeninden otuz üç akça alur idi,
geçmeyeninden döğe döğe k›rk akça al›r
idi. (Gökyay, 1973:75).

Parasar›n Bayburd Hisar›ndan par
lay›p uçan, ap alaca gerdeğine karş›
gelen, Kal›n Oğuz imrencesi, yedi k›z›n
umudu, Kazan Beyin ›nag›, Boz ayg›rl›
Bams› Beyrek (2.4. hikâye)

Epitetin, kahraman›n kişiliği için

Bams› Beyrek hikâyesinin epizotlar›

Dede Korkut Kitab›’n›n çeşitli hikâ
yelerinde Bas› Beyrek ad› şu epitetlere
bağl› olarak verilmektedir:
1. Boz aygurlu Beyrek (2, 4, 9, 11 inci
hikâyeler)
2. Bay Büre Han oğlu Bams› Beyrek
(2. ve 4. hikâyeler)
3. Yüzü nikablu Bams› Beyrek (3.
hikâye).
Bams› Beyrekin uzat›lm›ş klişe epi
teti ise şudur:
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ise şöyle özetlenebilir:
1. Salur Kazan›n beylerinden iki
sinin, Pay Püre ile Pay Piçen’in çocuk
lar› yoktur. Kal›n Oğuz beyleri bunlar›n
çocuklar› olmas› için dua ederler.
2. Pay Püre’nin oğlu ve Pay Piçen’in
k›z› olur, beşik kertmesi nişanlan›rlar.
3. Pay Püre, tüccarlar›n› ‹stanbul’a
göndererek oğluna hediyeler ›smarlar.
Boz Ayg›r da bu hediyeler aras›nda ‹stan
bul’dan gelir.
4. Tüccarlar› ‹stanbul’dan dönerken
kâfirler esir al›rlar. Beyrek onlarla sava
şarak tüccarlar› kurtar›r. Bu kahram›n
l›k yüzünden ve Boz Ayg›ra sahip olduğu
için, Dede Korkut oğlana Boz Ayg›rl›
Bams› Beyrek ad›n› kor.
5. Beyrek evlenecektir, kâfirler,
düğünden bir gün evvel Bams› Beyrek’i
ve k›rk yoldaş›n› esir al›rlar.
6. Beyrek Parasar’›n Bayburt kale
sinde zindana at›l›r ve orada 16 y›l
yatar.
7. Beyrek, kendine âş›k olan kale
kumandan›n›n k›z›n›n yard›m› ile, kale
duvar›ndan inerek zindandan kurtulur,
yurduna döner. Başkas› ile evlenecek
olan sevgilisi, Banu Çiçek’in düğününe
var›r.
8. Yeni damat Yalanç› oğlu Yaltac›k
ile giriştiği ok atma yar›şmas›n› kazan›r;
kim olduğu bilinir, yedi k›z kardeşine
kavuşur ve evlenir.
Bu özet epitetlerle olaylar›n yâni
hikâye epizotlar›n niçin birleştiğini aç›k
ça belirtmektedir. Hikâyede Bams› Bey
rek’in yedi k›z kardeşi vard›, epitet Bey
rek’i yedi k›z›n umudu olarak tan›mlar.
Bams› Beyrek’e Boz Ayg›r ‹stanbul’dan
hediye gelmiştir. Bunun için Boz Ayg›rl›
Beyrek olarak tan›t›l›r “Parasar›n Bay
burt Hisar›ndan uçan” diye özetler. Oba
s›na gelirken Beyrek nişanl›s›n›n düğün
çad›r›na karş› gelir, epitet bunu “ap
alaca gerdeğine karş› gelen” diye ifade
eder. Beyrek yüzüne peçe takar, bunun
için “yüzü nikablu” diye an›l›r.

Bamsu Beyrek’in uzat›lm›ş epiteti,
birkaç cümleye s›k›şt›r›lm›ş bir şekilde
hikâyesinin anlat›lmas›ndan başka bir
şey değildir. Bir kapsül içine s›k›şt›r›l
m›ş, minicik Beyrek hikâyesi. Epitet,
kahraman›n ad› ile temel hikâye epizot
lar› aras›ndaki değişmeyen birlikteliğin
anlat›lmas›d›r. Bunun için diyebiliriz ki
epitet hikâyenin özetidir. Epik hikâye
nin kolayca hat›rlanmas›n›, ak›lda tutul
mas›n› sağlar.
Bu epitet-epizot birlikteliği, Dede
Korkut’ta o kadar sağlam ki, epitetlerde
verilen bilgiye dayanarak, Dede Kor
kut hikâyesinden baz›lar›n›n kaybolmuş
olduğu ileri sürülebilir. Dede Korkut
Kitab›’nda Bey Yigenek’in epiteti şöyle
dir: “Çaya baksa çal›ml›, çal karakuş
erdemli, kurkurma kuşakl›, kulağ› alt›n
küpeli, kal›n Oğuz beylerini bir bir at›n
dan y›k›c› Kaz›l›k Koca oğlu Bey Yige
nek.” Yigenek’in kal›n Oğuz beylerini
birer birer alt›ndan y›kt›ğ›n› anlatan
bir hikâye elimizde yok, ama epitete
bakarak böyle bir hikâyenin Oğuzlar ara
s›nda yaşam›ş ve tan›nm›ş olduğunu söy
leyebiliriz. Buna benzer bir epizot Alp
Rüstem’in iki kardeşinin bebeğini öldü
rüp zelil gezdiğini anlatan bir hikâye de
bilinmiyor. Yaz›c› oğlu Ali’nin Tevârih-i
Âl Osman adl› kitab›nda bir Oğuznâme
özeti var. Bu Oğuznâme’de beylerin sade
ce epitetleri kaydedilmiş, ancak Onlara
bağl› olan hikayeler yoktur. Bu epitetler
le, Dede Korkut Kitab›ndandaki epitetler
aras›nda büyük benzerlikler olduğu gibi
baz› farkl›l›klar da vard›r. Oğuznâme’de
Bams› Beyrek’in epiteti şöyledir: “Ban
hisar›ndan parlay›p uçan, 6 batman som
demiri ayağ›nda k›ran, apul apul yürü
yende boğa yiyen, z›v›l z›v›l z›vlayanda
y›lan yiyen, 16 y›l Bayburt Hisar›nda
tutsakl›k çeken, Bald›r› Uzun Bald›rşa
dan hakk›n alan, yüce yerden alçak yere
göz gözeden Pay Püre oğlu Bey Baru.”
(Gökyay 1973 DLXXIX) “Bu epitete baka
rak diyebiliriz ki, art›k Bams› Beyrek
hikâyesinin yeni bir çeşitlemesi ile karş›
karş›yay›z, bu çeşitlemede Dede Korkut
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Kitab›’nda bulunmayan yeni motifler ve
epizodlar vard›r. Dede Korkut kitab›nda
Bams› Beyrek’in 6 batman som demiri
k›rd›ğ›n›, boğa ve y›lan yediğini, Bald›r›
Uzun Bald›rşa’dan hakk›n› ald›ğ›na işa
ret eden hiçbir bilgi yoktur.
Millî Folklor dirgisinin 36’›nc› say›
s›nda Zirmunski’den çevrilen bir araşt›r
ma var. Dede Korkut Kitab›’na Girmeyen
Hikâyeler adl› bu çeviri, ayn› yaklaş›m›
kullanarak kaybolan başka hikâyelerin
olabileceğini gösteriyor. Ama, Rusça’dan
yap›lan çevirik aynağ›n epitetler olduğu
nu aç›kça belirtmediği için yaklaş›m iyi
anlaş›lm›yor. Ancak, bu yaklaş›m, yuka
r›da belirttiğimiz epitet - epizot ilişkisi
nedeniyle, doğru bir yaklaş›md›r. K›sa
cümleler halindeki epitetler, hikâyeler
den daha az değişiyorlar ve geleneksel
hikâye eylemlerini, hikâyenin kendisin
den daha fazla koruyorlar.
Kahraman›n uzat›lm›ş bir epitetle
nitelendirilmesini yaln›z Dede Korkut
destan›nda değil, Asya Türklerinin baş
ka destanlar›nda da buluyoruz. Hatto,
Manas destan› üzerindeki çal›şmas›nda,
Manas’›n uzat›lm›ş epitetinin destanda
anlat›lan epizotlarla çok yak›n benzer
likler gösterdiğini bildiriyor: Manas’›n
epiteti şudur:
“Anadan doğanda sağ elinde koyun
ciğeri kadar bir kan parças› tutan, göz
kapaklar› yüksek, kaşlar› düşük olan,
gözü kanl›, çehresi boz, kanl› doğan Er
Manas.”
Hatto’ya göre bu epitet Manas’›n
destan›ndaki kişiliğine uymaktad›r. Bur
dan yola ç›karak Hatto, bu epitet - epi
zot beraberliğinin kültürler aras› destan
çal›şmalar›na uygulanmas›n› öneriyor;
diyor ki “Burda elimize bir f›rsat geçmişe
benziyor; bu f›rsat, geleneksel epitetin
bize kadar gelen veya yeniden düzeltilen
eski Yunan kahramanl›k hikâyelerinde
ki epizotlara veya hiç olmazsa uzun des
tan parçalar›na uyup uymad›ğ›n› ortaya
koymak f›rsat›d›r.” (Hatto, 1967) Küçük
bir Altay kabilesinin Alt›n Han adl› des

tan›, bize epitet - epizot bağlant›s›n›n
başka bir örneğini vermektedir. Alt›n
Han’a bağlanan şu uzun epitet onun
destanda anlat›lan hayat›n› özetlemek
tedir:
Uzak ülkelerde yaşayan, uzak yerle
rin suyundan içen, Akp›nar›n kaynağ›n
daki, Akdenizin k›y›s›ndaki gök ayg›rl›
Alt›n Han. (Cohn, 1946) Dede Korkut
Kitab›’ndaki epitetlerin yap›s›, ismi nite
lendirme yollar› ve toplumla, kişinin
konumu ile ilgileri Osmanl› tarihinde
seçkinlerin isimlerine bağlanan epitet
lerle büyük bir benzerlik içindedir. Yuka
r›da belirtilen 17 epitet kümesinden iki
tanesi, yâni mitsel nitelikleri belirten
epitetlerle, mal mülk, zenginlik belirten
epitetler ç›kar›l›rsa, geride kalanlar›n
hepsi Osmanl› adlar›nda bulunmakta
d›r. Aşağ›ya ald›ğ›m›z Osmanl› adlar›n›n
yan›nda Dede Korkut’taki epitetlerin
küme numaras› da verilmiştir. Bu adlar
Mehmet Süreyya’n›n Sicilli Osmanisi ile
Aş›k Paşazade Tarihi’nden al›nm›şt›r.
1. Sar› Mehmet, Boz oğlan ‹brahim.
2. Deli ‹brahim Paşa.
3. Mitsel nitelemeler.
4. Şişman ‹brahim Ağa.
5. Şir (aslan) ‹brahim Efendi.
6. Damat ‹brahim Paşa, Enişte Ali
Bey.
7. Ece (Yaşl›) Yakup, Genç Ali Paşa.
8. Macar Ali Ağa.
9. Bu kümede de ad yok.
10. Beylerbeyi Mehmet Bey. Beyler
Hocas› Ahmet.
11. Baltac› Mehmet. Ispanakç› Faz›l
Bey.
12. Uğurlu Mehmet Bey.
13. Sar›kl› Mehmet Bey.
14. Küpeli Muhyeddin, Peçelizade
Hasan. (Ne kadar Oğuz beylerinin âdeti
ne benziyor)
15. Sofu Mukbil.
16. Zincirk›ran Ali Bey, Fatih Sultan
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Mehmet.
17. Nevşehirli ‹brahim, Tepedelenli Ali
Paşa.
Bu nitelemelerden başka Osmanl›
Sultanlar›n›n adlar›na da, tarih kitap
lar›nda uzun epitetler bağland›ğ› görül
mektedir. Sultan Murad’›n epiteti şöyle:
Şehinşah-› âzam, Sultan-› muaz
zam, Kutb-› dâire-yi zaman, iftihar-› Âl
Osman, Gâzi Murad Han. (Neşri, Cihannüma, c.1.s.291)
‹sim nitelendirmelerinde görülen
Destan’la, toplum aras›ndaki bu ilişki
önemli bir soruyu ortaya ç›kar›yor. Bu
beraberliğin kaynağ› nedir? Osmanl›lar
daki ad verme ve lâkap takma geleneği
acaba destan edebiyat›ndan m› al›nm›ş
t›r? Yahut her iki gelenek daha eski bir
kaynaktan m› inmektedir? S›n›rl› bir göz
lem, her iki geleneğin de daha eski, Türk
ad verme ve lâkap takma geleneğinden
indiğini göstermektedir. 7’inci yüzy›la
kadar ç›kan baz› kaynaklar, Türklerin
tanr›lar›, Şaman ruhlar›na, ilk Müslü
manl›k zaman›nda da peygamberlerin
ve din ulular›n›n adlar›na epitetler bağ
lad›klar›n› ve onlar›n kişi olarak önemi
ni, toplum içindeki değerlerini ve din
bak›m›ndan önemlerini bu yolla belirt
tiklerini gösteriyor. Gök Türkler’in Han›
Bilge Kağan (M.S. 795 - 805) bize şöyle
tan›t›lmaktad›r.
“Ay Tengride Ulug bolmuş, Alp ulug
kutlug Bilge kagan.
Bir Şaman, ruhlara dua ederken,
Dede Korkut’taki Aruz Koca’n›n epite
tine çok benzeyen bir ifade kullanmak
tad›r:

di geleneklerini Müslümanl›ğa uyarla
yarak nas›l devam ettirdiğini aç›kça
belirtmektedir. Kitapta Adem Peygambe
ri tan›tan epitet şudur:
“Evvel toprak›n yarat›lgan (yarat›
lan), Kudret bile yürütülgen, andan son
gökge ç›kgan, uçmak içre girgen Adem
Peygamber”. (Rabgozi, 1948)
15’inci yüzy›l şâirlerinden Ali Şir
Nevâi kendisini, şöyle uzun bir epitetle
tan›tmaktad›r:
“Söz söyleme sanat›n›n ustas›, söz
incileri hazinesinin muhaf›z› şiir bahçe
sinin hoş sadal› bülbülü, Nevâi mahlasl›
Ali Şir”
‹şin dikkate değer yan› şu ki, kahra
man ad›n›n uzun epitetlerle nitelenme
sinin, Bat› destan geleneklerinde görün
memesidir. Ama, Doğu Anadolu’da Türk
lerin Dede Korkut Destan›’n› söylediği
13 - 15’inci as›rlar aras›nda yarat›lan
bir Yunan destan›nda görülmektedir.
Bu romantik destan›n ad› Digenis Akri
tas’t›r. Destanda kahraman›n babas›
bize şöyle tan›t›l›yor:
“Hudut boylar›n›n yiğidi, soylular
soylusu, kahramanlar kahraman›, gücü
nü Tanr›’da alan Basil. (Hull, 1972)4
Türklerin kahramanlar›n› neden
böyle epitetlerle tan›tt›ğ›, bunun psikolo
jik ve sosyal nedenleri konusunda çeşitli
araşt›rmalar yap›labilir. bunlar benim
çal›şmam›n kapsam› d›ş›nda kal›yor.
Ancak, Dede Korkut Kitab›’n›n niçin
böyle epitetler kulland›ğ› ve bu epitet
lerin ne gibi işlevler yüklendiği üzerinde
görüşlerimi özetlemek istiyorum:

“Doksan dokuz koyun derisinden bir
giyimi ç›kmayan seksen koyunun deri
sinden bir külâh› ç›kmayan Şarabaş.”
(‹nan, 1954)

Dede Korkut Kitab›’ndaki kahraman
lar›n baş›ndan geçen yiğitlik hikâye
lerini ve giriştikleri savaşlar› anlatan
hikâyeler yap› bak›m›ndan sağlam bir
birlik sergilemektedir.:

12’inci yüzy›lda yaz›lan, Rabgozi’nin
K›sas-el Enbiya adl› kitab›ndaki pey
gamberlerin isimlerine bağl› epitetler,
kesin olarak destan geleneğinin izlerini
taş›maktad›r. Bu örnek, Türklerin ken

1. Hanlar Han›’n›n veya aile üyelerin
den biri (kar›s›, oğlu gibi) veya Oğuz bey
lerden biri, bir belaya uğrar. Bu felâket
Han ailesinin ve Oğuz boyunun bütün
lüğünü ve varl›ğ›n› tehdit eder.
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2. Oğuz aristokrasinin ileri gelenleri
veya onlardan biri bu krizi ortadan kal
d›rmak için savaşa girer.
3. Kriz ortadan kald›r›l›r. Han ailes
inin bütünlüğü ile beraber aşiretin birlik
ve beraberliği korunur.
Bu yap› içinde dinî bir amaç için
kâfirle savaş çok geri plânda kalan bir
motiftir. Kavga, as›l toplumun birliğini
ve beraberliğini simgeleyen Han ailes
inin selâmeti için verilir. Bu hikâye
yap›s› içinde Oğuz yiğitlerinin fonk
siyonu ayn›d›r ve hepsinin yapt›ğ› iş,
genelde birbirine benzer. Han ailesini ve
göçebe toplumunu bir felâketten koru
mak ve onlar›n birliğini sağlamak için
döğüşmek. Bu nedenle hikâyede kah
ramanlar›n adlar› da, yapt›klar› işler de
de kolayca kar›şt›r›labilir. Hangi hikây
enin hangi olaylar› içerdiği ve hangi
kahramanla ilintili olduğu ak›lda kal
mayabilir. kahram›n›n ad›na bağlanan
uzun epetetler, anlat›c› için haf›zay›
yenileyeci, hat›rlamay› kolaylaşt›r›c› bir
işlev görürler. 1956 y›l›nda dinlediğim
halk hikâyecileri, türküleri bir deftere
yazarak önlerine al›yor ve anlat›m s›ras›n
da onlara bak›yorlard›. Birkaç k›sa cüm
leden oluşan epetitlerin ak›lda tutulmas›
kolayd›r. Topkap› Saray› Kitapl›ğ›’nda
bulunan Yaz›c› Ali’nin Oğuznamesi’nde
sadece kahramanlar›n›n epitetlerinin
kaydedilmiş olmas› başka türlü aç›k
lanamaz. Bunlar› yaz›l› olarak elde tut
mak, bir bak›mdan bütün hikâyelerin
listesini elde tutmaya benziyor. Bir çeşit
k›sa not alma, Bu Oğuzname, destan›
anlatan ozan için, küçük bir el kitab›d›r.
Sözlü geleneğin nas›l korunduğunu belir
ten önemli bir şey bu. Bu hat›rlatma işi,
uzun epitetlerin işlevlerinden biridir.
Epitetlerde s›k s›k söylenen şeyler,
Oğuz göçebelerinde nelerin yiğitlik say›l
d›ğ› ve hangi değerlerin sayg›n bulun
duğunu da gösteriyor. Epitet, bu değer
leri ve kahraman anlay›ş›n› tanr›lardan,
kutsal ruhlardan, peygamberlerden ve
şamanlardan alarak kahramanlar›n
ad›na bağl›yor. Bu değerlerin epitetler

yolu ile yeniden, yeniden hat›rlat›lmas›
dinleyenleri ortak değerler etraf›nda bir
liğe çağ›r›yor. Geçmişle o gün aras›nda
bir köprü kurarak kültür kopmalar›n›
önlüyor. Bu süreliliğin insana güvenlik
duygusu vermek bak›m›ndan önemine
“digression”larla (konu d›ş› söz, arasöz)
ilgili çal›şmamda da değinmiştim. Bu
değerlerin ve kahramanl›k öğelerinin
Hanlar›n ve beylerin ad›na bağlan
mas› onlar› idealleştiyor, yüceltiyor
da. Böylece, göçebe toplumunu çekip
çeviren aristokrasiye bağl›l›ğ› koruyor
ve art›r›yor. Buradan bak›nca destan›n
tümü, göçebe soylular› olan hanlar, bey
ler ailesinin, insan ilişkilerinin, hayat
biçiminin ve değerlerin idealize edilerek
anlat›lmas›d›r. Bu folklorun dört işlevin
den biri olarak ileri sürülen, “kurulu
düzeni korumak” görüşünü doğrulamak
tad›r. Kahraman hayat›n› bu düzenin
korunmas› için büyük bir cömertlikle
ortaya koyacakt›r ve bu düzenin korun
mas›na çal›şacakt›r. destana aşiret aris
tokrasisinin edebiyat türü denmesinin
nedeni budur. Dede Korkut’taki hikâye
ler, epitetler ve kahramanlar bu idealin
gerçekleşmesi için tam bir uyum içinde
görünürler.
Burada küçük ama önemli bir nok
tayada değinmek istiyorum. Dede Kor
kut’ta kahramanlar›n epitetleri aras›n
da, düzenin baş›ndaki beylere karş› gel
meyi de kahramanl›k sayan birkaç örnek
vard›r: Kaz›l›k Koca oğlu Yigenek’in
epiteti şöyledir:
“Konur atl› Kazan (Bey) a keşiş
diyen, kulağ› alt›n küpeli kal›n Oğuz bey
lerini bir bir at›ndan y›kan, Kaz›l›k Koca
oğlu Yigenek: (Ergin 1991: 133, Vatikan
nushas› 66). Eğer, yukar›da belirtildiği
gibi Oğuz destan› sosyal düzeni koruyup
kollayan bir ideolojinin sergilenmesi ise,
Kazan Bey’e bu hakareti ve Oğuz bey
leri ile savaş› nas›l aç›klayacağ›z? Öyle
san›yorum ki bu epitet, Oğuz içinde, t›pk›
Bams› Beyrek hikâyesinde gördüğümüz
gibi, bir çat›şma, bir iç isyan hikâyesini
belirtiyor. Ne kadar sağlam bir düzene
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ulaş›rsa ulaşs›n hiç bir toplum iç çat›ş
malardan kurtulamaz. Onun içinde, bir
meslek gurubunun, bir ailenin veya bir
oban›n ç›kar› başkalar›n›nki ile ters
düşebilir. Yigenek’in bu epiteli bize, folk
lorun, benim beşinci işlev dediğim çat›ş
malar› yans›tan bir işlevi de olduğunu
göstermektedir.
Notlar
1.

Epitel, bir ismi veya folklor araşt›rmalar›nda
kahraman›n ismini bir s›fatla veya isimle veya
bir s›fat cümlesi ile tamamlayan söz ve cümlele
re verilen add›r... Deli adam deyince; deli, ada
m›n epiteti olarak anlaş›yor, veya kap›y› k›r›p
zorla içeri giren adam deyince ismin önündeki
cümleler ismin epiteti olarak anlaş›yor, veya
kap›y› k›r›p, zorla içeri giren adam deyin ismin
önündeki cümleler ismin epiteli olarak anlaş›l›
yor. (Türkçe’de epitete karş›l›k bulamad›m.)

2.

Bu çal›şma Dr. Nebi Özdemir taraf›ndan Türk
çeye çevrilmiştir. Ancak, yazar, çal›şmas›na
sonradan öğrendiği baz› bilgileri ve kaynaklar›
eklemiş ve dergimize gönderdiği notta “Türk
okuyucusunun daha iyi anlamas› için çeviri
yi biraz değiştirdiğini” belirtmiştir. Makalenin
asl› Studies in Turkish Folklore, in Honor
of Pertev Naili Boratav ed. by. ‹lhan BaşgözMark Glazer, Indiana Üniversty Turkish Stu
dies No:1 adl› kitapta yay›nlanm›şt›r. s. 25-42
(Derginin notu)

3.

Bu oturma düzenini ben Doğu Anadolu’da hikâ
ye anlat›lan kahvelerde de gördüm. Oralarda
ocağ›n yak›n›na en yaşl› ve sayg›n insanlar
oturuyor, kap›n›n yanlar›nda ise, çocuklara
ve tan›nmam›ş yoksullara yer veriliyordu. Bir
seferinde ben ocağa uzak bir yere oturmuştum,
“olmaz, yak›şmaz” denerek, ocağ›n yak›n›na
götürüldüm.

4.

Anadolu’da 10 uncu ve 15 inci yüzy›llar aras›n
da yaz›lan Yunan destanlar› ve özellikle âşk
hikâyeleri ile Türk destanlar› ve halk hikâyeleri
aras›nda henüz kapsaml› bir araşt›rma yap›l
mam›şt›r. Türk kaynaklar›n›n incelenmesi bu
konuya önemli katk›lar sağlayacakt›r. Elimizde
14 ve 15’inci yüzy›llarda yaz›lm›ş beş Yunan
aşk hikâyesi vard›r: Manzum olan bu hikâyele
rin adlar› şunlard›r: Emperos ile Margarina; Flo
ir ile Blaşflör; Kalimak ile Krisorhoe; Belthand
ros ile Krisantza; Ribitsios ile Rodamne. Bu
hikâyelerin sadece adlar› bile bize, hemen kad›n
erkek kahramanlar›n ad› ile an›lan Kerem ile
Asl› , Emrah ile Selvi gibi Türk halk hikâyele
rini an›msat›yor. Ama benzerlik bununla da
kalm›yor, Yunan hikâyelerini an›msat›yor. Ama
benzerlik bununla da kalm›yor, yunan hikâye
lerindeki Eros’un şerbetini içerek aş›k olmak,
idael ve romantik aşk anlay›ş› ve genel olarak
maceralar›n gelişmesi Türk halk hikâyeleri ile

s›k› benzerlikler içindedir. ‹ki gelenek aras›nda
ki dil malzemesinin benzeşmesi, Yunan hikâye
lerinde yans›yan etnografik malzemenin, Türk
hikâyelerine benzemesi ciddi bir karş›l›kl› al›ş
veriş olduğunu ortaya koymaktad›r. Yunancay›
iyi bilen eski Yunan destanlar›n› inceleyecek
olan bir Türk araşt›rmac› bu konuya eğilmeli
dir.
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