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KORKUT ATA
(DEDE KORKUT)
ÖMER KANAT*

Dede Korkut, Türklerin efsanevi dedesidir.
Korkut Ata ismiyle de an›l›r. Dede Korkut öyküleri, O¤uz Türkleri 'nin 9-11. yüzy›llardaki yaﬂay›ﬂlar›, inançlar› ve toplumlar› hakk›nda önemli
ipuçlar› içerir. O¤uz Türklerini, onlar›n inan›ﬂlar›n›, yaﬂay›ﬂlar›n›, gelenek ve göreneklerini, yi¤itliklerini, sa¤lam karakteri ve ahlak›n›, ruh enginli¤ini, saf, ar›-duru bir Türkçe ile dile getirir. Destanlar›ndaki ﬂiirlerinde, çal›nan kopuzlar›n k›vrak
ritmi, yan›k havas› vard›r. Dede Korkut, Türk sözlü edebiyat›n›n önemli ö¤elerindendir. Destanlar›
uzun süre boyunca sözlü aktar›lm›ﬂ, Akkoyunlular Devleti zaman›nda yaz›ya dökülmüﬂtür. Yazd›¤› Türk Destanlar›'n›n iki orijinal kopyas› vard›r.
Bu kopyalardan biri Almanya 'da Dresden 'de öteki ise Vatikan'dad›r.
Dresden yazmas› k›sa bir giriﬂ ve 12 öyküden
oluﬂur. Öyküler s›ras›yla:

2. Salur Kazan'›n Evinin Ya¤malanmas›
3. Kam Büre Bey O¤lu Bams› Beyrek
4. Kazan Bey O¤lu Uruz'un Tutsak Olmas›
5. Duha Koca O¤lu Deli Dumrul
6. Kanl› Koca O¤lu Kantural›
7. Kaz›l›k Koca O¤lu Yegenek
8. Basat'›n Tepegöz'ü Öldürmesi
9. Begin O¤lu Emren
10. Uﬂun Koca O¤lu Segrek
11. Salur Kaza’n›n Tutsak Olup O¤lu Uruz'un
Ç›karmas›
12. ‹ç O¤uz'a Taﬂ O¤uz Asi Olup Beyrek Öldü¤ü
Vatikan yazmas›nda k›sa bir giriﬂ ve alt› öykü
vard›r:

1. Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han

1. Hikâyet-i Han O¤lu Bo¤aç Han
2. Hikâyet-i Bams› Beyrek

* Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu
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3. Hikâyet-i Salur Kazan'›n Evi Ya¤malandu¤udur
4. Hikâyet-i Kazan Begün O¤lu Uruz Han
Tutsak Oldu¤udur
5. Hikâyet-i Kaz›l›k Koca O¤lu Yegenek Bey
6. Hikâyet-i Taﬂ O¤uz ‹ç O¤uz'a Asi Olup
Beyrek Vefat›
Türk dünyas›n›n bilge atas› olan Dede Korkut
ve onun hikâyelerinde; Türk toplumunun savaﬂlar› ve bar›ﬂlar› ile birlikte, aile ve e¤itim yap›s›yla
üstün ahlak ve karakter sa¤laml›¤›na dikkati çeker. Türk milletiyle özdeﬂleﬂmiﬂ olan do¤ruluk,
sözünde durmak, mukaddes de¤erler u¤runa ölmek gibi çeﬂitli karekterler, hikâyelerin ana temas›d›r. Dede Korkut hikâyelerindeki tüm kahramanlar›n aile, cemaat ve insan sevgisini ön planda tutmas›, millet olarak ahlak ve yaﬂam anlay›ﬂ›m›z› göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
Kahramanlar›n ço¤u gençtir ve mutlaka bir
yi¤itlik gösterdikten sonra ad verilir. Pek ço¤umuz biliriz, Dirse Han o¤lu bir bo¤ay› öldürünce
Dede Korkut o gencin ad›n› "Bo¤aç" koyar ve onu
ﬂan, ﬂeref, mal ve rütbe ile ödüllendirir. Dikkat
edilirse, hikâyelerde, gençli¤e son derece önem
verilmekte, onlar›n, ailesine, milletine ve devletine ba¤l›, cesur ve çal›ﬂkan olmalar›na iﬂaret edilmektedir. Savaﬂ, av, toy vb. e¤lencelere Hz. Peygambere salavat getirilerek baﬂlanmas› da Türk
Kavimleri'nin dinî yönden ﬂuurlu oldu¤unu ve
devlet millet birli¤inin sa¤lam temellere dayand›¤›n› göstermektedir.
Dede Korkut hikâyelerinde özellikle göçebe
O¤uz Türkleri'nin tabiat ﬂartlar›na karﬂ› dirençleri,
düﬂmanlar›na karﬂ› sürekli üstünlü¤ü ve birlik ﬂuurundan do¤an kuvvetlilikleri dikkati çeker. Korkut Ata olarak sayg› gören Dede Korkut’un hikâyeleri yaﬂl› ve bilginlere büyük de¤er verildi¤ini
de göstermesi aç›s›ndan, son derece önemlidir.
Allah, do¤um, din ve ölüm düﬂüncesi, hayat›n her
an›nda kendisini gösterir. Bugün Dede Korkut ve
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onun hikâyelerinden ve destanlar›m›zdan alaca¤›m›z önemli dersler vard›r. Fertler aras›nda sayg›,
sevgi, karﬂ›l›kl› hoﬂgörü ve mertlik bunlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Dede Korkut asl›nda büyük bir
vatanseverdir ve milletinin sonsuza dek güçlü ve
mutlu yaﬂamas›n› gerçekleﬂtirme mücadelesi içindedir. Hikâyelerindeki örnek ﬂahsiyetler olan Bay›nd›r Han, Kazan Han, Bams› Beyrek, Bo¤aç
Han, Selcen Hatun, Se¤rek ve di¤erleri toplumda
olmas› gereken ideal insan karakterlerini temsil
ederler. Bu insanlar, milleti ve vatan› için ölümü
göze alan ve tüm zorluklar›n üstesinden gelebilen
kahramanlard›r. Prof. Dr. M. Fuat KÖPRÜLÜ, Dede Korkut için; "Terazinin bir kefesine Türk Edebiyat›n›n tümünü, di¤er kefesine de Dede Korkut'
u koysan›z yine de Dede Korkut a¤›r basar." demektedir.1
O¤uzlar›n sa¤ kolunda bulunan Bayat boyu,
ekseri O¤uz hanlar›n›n ç›kt›¤› dört Bozok boyundan biridir. Di¤er O¤uz boylar› gibi Sirüderya
(Seyhun) Nehri k›y›lar›nda ve kuzeydeki bozk›rlarda yaﬂayan Bayat boyu, ‹slamiyet'ten önceki tarihinde, Korkut Ata (Dede Korkut) ile temsil edilmiﬂtir. Bayat boyundan Kara Hoca'n›n o¤lu Korkut Ata, ak›ll›, bilgili ve keramet sahibi bir insand›. "Ala atl› kiﬂ tonlu" Kay› ‹nal Yavku ile ondan
sonra gelen hükümdarlar devrinde ç›kan birçok
zor siyasi meseleler, Korkut Ata'n›n dirayeti sayesinde hâlledilmiﬂtir.2
Dede Korkut "Kitâb-› Dedem Korkud Alâ Lisân-› Tâife-i O¤uzân" baﬂl›¤›n› taﬂyan kitab›n›n çeﬂitli yerlerinde "dede" giriﬂ bölümünde dört defa
"ata" unvan›yla an›lmaktad›r.3
Türk edebiyat›nda kendi ismi ile an›lan hikâyelerinin anlat›c›s› olan bu bilge kiﬂiye "dede" veya "ata" yani Dede Korkut ya da Korkut Ata denilmesi acaba farkl› inanç ve dünya görüﬂü sonucu
mudur? Bir baﬂka ifadeyle Korkut Ata ﬁaman, Dede Korkut Müslümanlaﬂm›ﬂ dönemin isimlendirilmeleri midir? Bu kelimelerin ikisi de Türkçedir.
Türk Dil Kurumu internet sitesinde bu kelimelerin
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sözlük anlamlar› ve kullan›l›ﬂ biçimleri tabloda
gösterilen biçimde ele al›nm›ﬂt›r.

Atasözü, deyim ve birleﬂik fiiller

Atadan ba- Ata dostu
badan
o¤la migörmek
rast›r.

dede
isim
1 . Torunu olan erkek, büyük baba, büyük peder: "Dedenin kabri yan›nda bir çukur kaz›lm›ﬂ."- Y. Z. Ortaç.
2 . Büyük babadan baﬂlayarak geriye do¤ru atalardan her biri.

Ata mal›
mal olmaz, kendin kazanmak gerek.

3 . Mevlevi tarikat›nda çile doldurmuﬂ olan derviﬂlere verilen unvan.

Atasözü, deyim ve birleﬂik fiiller
Dede (veya dedesi) koruk yer, torununun diﬂi
kamaﬂ›r.

Birleﬂik Sözler
Dededen
kalma

ay dede

Koyun
dede

Bektaﬂi
dedesi

ata
isim
1 . Baba.
2 . Dedelerden ve büyük babalardan her biri:
"Ey k›z gözüme huri görünürsün / Atan sevmez
seni benden ziyade."- Karacao¤lan.
3 . Kiﬂinin geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olan büyükleri.
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Atalar sözünü tutmayan›
yabana
atarlar.

Atas›n› tan›mayan
Allah›n› tan›maz.

Birleﬂik Sözler
Atabey

4. Ünlem, teklifsiz konuﬂmada yaﬂl› erkeklere
söylenen bir seslenme sözü.

Atalar ç›karay›m
der tahta,
döner dolaﬂ›r gelir
bahta

ata erki

Ataerkil

Sözlük anlamlar› bak›m›ndan "dede" ve "ata"
kelimelerinin birbirlerinden farkl› olmad›klar› görülmektedir. Kavramsal olarak bakt›¤›m›zda Türkler aras›nda halka yol gösteren tecrübeli ve bilgili
kiﬂilere eskiden beri ata ve baba denildi¤i bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde dede unvan›
da ata ve baba gibi sayg› ifadesi olarak kullan›lm›ﬂt›r. Mesela Korkut Ata'ya Dede Korkut denilmekteydi.
Dede unvan› tek baﬂ›na veya ata ve baba ile
birlikte yayg›n olarak Mevlevilik ve Bektaﬂilikte
kullan›lmaktad›r. Aleviler de tabi olduklar› din
adamlar›na dede demektedirler. Anadolu'da Sünni halk aras›nda da dede inanc› önemli bir yere
sahiptir. Yat›r diye kabul edilen kabirlere gösterilen ilgi ve baz› yerleﬂim mahallerine dede unvan›
verilmesi bu inanc›n somut örneklerindendir.4
Müslümanlaﬂan Korkut Ata Türklerin ﬂaman
olduklar› dönemlere ait baz› dinî unsurlar› ﬂeklen
kullanm›ﬂt›r. Bunlar›n baﬂ›nda ﬁamanlar›n sazlarla
söyledikleri toplumun yi¤itlik, inanç ve ahlak de¤erlerini ifade eden taraf›n› görmekteyiz. Dede
Korkut (Korkut Ata) elinde kopuzuyla ﬂeklen bir
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y›lda yaz›ya geçirildi¤i hâlde ar› bir
Türkçeye sahiptir. Az miktarda Arapça
kökenli kelime de vard›r. Orhan ﬁaik
Gökyay ve Muharrem Ergin'in Latin
harfleri ile yay›nlad›klar› kitaplar ilkö¤retim ö¤rencilerinin anlayabilece¤i kadar sade ve basit cümle yap›s›na sahiptir. Hikâyeler ço¤unlukla manzum ve
ahenkli bir ﬂekilde anlat›l›r. Manzumlar›n bir k›sm› kafiyeli olmasa da kula¤a
hoﬂ gelen bir söyleyiﬂ tarz› vard›r. Kitapta yaklaﬂ›k 8.000 tane farkl› sözcük
ve deyim geçer. Cümleler k›sa ve yal›nd›r.
DEDE KORKUT DESTANLARININ GENEL ‹Ç YAPISI

ﬂaman gibi fakat içeri¤i Müslümanlaﬂt›r›lm›ﬂ olarak halk›n vicdan›na tesir eden de¤erleri dile getirmektedir. Bu gelenek günümüzde Alevi-Bektaﬂi kültüründe saz semaisi, Mevlevilikte ise enstrüman de¤iﬂtirerek hâlâ yaﬂam›n› sürdürmektedir.
Çünkü bir dil içindeki kavramsal de¤iﬂimlerin, bunun yans›tt›¤› hayat tarz›ndaki de¤iﬂikliklerle paralel olarak seyretti¤ini kabul edebiliriz.
Korkut Ata, Türk dünyas›n›n ortak kültürü olma hususiyetini taﬂ›maktad›r. Ata-Dede gibi unvanlar›n farkl› kullan›mlar› ayn› zamanda bölgesel
özellikler taﬂ›maktad›r. Günümüzde Türk Cumhuriyetleri olarak bilinen bölgelerdeki Kazak, Özbek, Türkmen, Karakalpak Türklerinin daha çok
Korkut Ata ismini benimsediklerini söyleyebiliriz.4
DEDE KORKUT DESTANLARI
Bu destanlar›n her biri bir boy için söylenilmiﬂtir. Bu destanlarda boylar›n hanlar›n›n baﬂ›ndan geçen olaylar, ad koyma, canavarlarla savaﬂma gibi bölümler yer almaktad›r.
Hikâyelerin dili oldukça sadedir. 15.-16. yüz-
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Destanlarda ola¤anüstü olaylar›n
yo¤unlu¤undan s›yr›lm›ﬂ ve günlük,
sade olaylar da konu olmuﬂtur. Destan niteli¤ine
tüm O¤uzlar'› etkilemesiyle ulaﬂm›ﬂt›r. Hikâyeler
basit görünen olaylarla baﬂlam›ﬂ ama tüm O¤uzlar'›n etkilenmesiyle sonuçlanm›ﬂt›r. Hikâyelerde
dersler verilmiﬂ, halk bilgilendirilmek istenmiﬂtir.
Destanlaﬂm›ﬂ tarih olaylar› anlat›lm›ﬂt›r. O¤uzlar›n
dinî inançlar› belirtilmiﬂtir, örne¤in Alpler kafirlerle savaﬂa gitmeden evvel ar› sudan abdest al›p iki
rekat namaz k›ld›klar› belirtilmiﬂtir.
Halk›n iktisadi durumu da anlat›lm›ﬂt›r. O¤uzlar›n daha çok hayvanc›l›kla geçindi¤i neredeyse
her hikâyede görülmektedir. Yaln›z O¤uzlar'da
üstünlük zenginlikle, mal mülkle olmaz. O¤uzlar'da üstünlük yi¤itlikle olur. Erkek gençlerin
isim alabilmesi için bir yi¤itlik göstermesi gerekir.
Yi¤itlik gösteren delikanl›ya Dede Korkut isim verir. Verdi¤i isimler genellikle delikanl›n›n gösterdi¤i yi¤itlikle alakal›d›r. Mesala Bo¤aç Han'a 'Bo¤aç' ismi bo¤ay› bo¤du¤u için verilmiﬂtir. O¤uzlar
iﬂlerini kendileri yapamazsa küçük düﬂerler. Üstünlüklerini kaybetmemek için yard›m kabul etmezler. Kazan Han'›n hikâyesinde de böyle olmuﬂ; Kazan Han, çoban› yard›m›n› engellemek
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için a¤aca ba¤lam›ﬂt›r.
Hikâyelerde kad›n da söz sahibidir. Kad›n da
hanl›k edebilir. Kad›n evlenirken güçlü, yi¤it birini arar. Gerekti¤inde kad›n da savaﬂ›r fakat kad›n›n savaﬂmas› erke¤i küçük düﬂürür.

• Devlete sad›k olmak

Destanlarda yo¤unlukla ideal O¤uz Alp'inin
nas›l olmas› gerekti¤i anlat›l›yorsa da Alplerin baﬂ›na gelen olaylardan herkese pay düﬂüyor. Büyüklü¤ün ve güçlülü¤ün erdem ve hünere ba¤l›
oldu¤u her f›rsatta belirtilmiﬂ. Düﬂmana karﬂ› savaﬂmak da yi¤itli¤in, büyüklü¤ün göstergesidir.
Verilen dersler bu kadarla da kalm›yor. Bunlar›n
bir k›sm› do¤rudan devlete ve yöneticilere bir k›sm› da millete verilmek istenen derslerdir.

• Gönlü zengin olmak

1- Devlete Verilen Ö¤ütler;
Destanlarda genel bir ilke ﬂeklinde O¤uz birli¤ini devam ettirme fikri iﬂlenmiﬂtir. Bu birli¤i devam ettirebilmek için devlete ve devlet adamlar›na;
• Ekonomik güce sahip olma
• Hüner ve erdem sahibi olma
• Buyruk olman›n gere¤i anlat›lm›ﬂt›r.
Destanlarda vurgulanan bu unsurlar san›r›z
dünya döndü¤ü sürece devam edecektir.
Ayr›ca Alplere de ﬂöyle ö¤ütler veriliyor;
• Ok atmada ve yay çekmede hünerli olmak
• Düﬂman ile savaﬂta üstün gelmek
• Ülkesine sahip ç›kmak
• Zengin ve eli aç›k olmak ('Aç doyurmak,
yoksul donatmak' ﬂeklinde geçen halka karﬂ›
merhametli ve cömert olmak)
• Soylu olmak ve soyunu küçük düﬂürmemek.
2- Halka Verilen Ö¤ütler;
Destanlarda halka, Alpler kadar yer verilmese
de hem çoban gibi kahramanlarla hem de örnek
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Alplerle halka da bir tak›m dersler verilmiﬂ;

• Misafirperver olmak
• Dedikodu yapmamak

• Dürüst olmak
• Korkak olmamak
• Çocu¤unu iyi yetiﬂtirmek
• Üstüne düﬂen görevi yerine getirmek
• Eﬂine sad›k olmak
• Ana babaya hürmet etmek ...
Baz› ö¤ütler de var ki pek ço¤u atasözleri gibi kal›plaﬂm›ﬂt›r;
• Ecel vakti ermeyince can ç›kmaz.
• Ç›kan can geri gelmez.
• Y›¤›l› mal›n mülkün olsa da nasibinden
fazlas›n› yiyemezsin.
• Kara eﬂek baﬂ›na gem vursan kat›r olmaz,
hizmetçiye elbise giydirsen han›m olmaz.
Ve bunlar gibi pek ço¤u do¤rudan olarak mukaddimede verilmiﬂ. Bir o kadar da hikâyelerin
mânzum ve secîli k›s›mlar›nda mevcuttur.
DEDE KORKUT DESTANLARI'NDA YER
ALAN ESK‹ TÜRK GELENEKLER‹
• Ad Koyma : O¤uz Türklerinde bir gencin
ad alabilmesi için bir yi¤itlik göstermesi gerekiyordu. Bu yi¤itli¤i gösterdikten sonra Dede Korkut'u ça¤›r›rlard›. Dede Korkut da dua edip gence yi¤itli¤iyle alakal› bir isim verirdi; "... Bunun
ad› boz ayg›rl› Bams› Beyrek olsun, ad›n› ben
verdim yaﬂ›n› Allah versin."
• Toy etme (Toplant› yap›p karar verme): O¤uzlar mühim konularda karar vermek
için toplant› yaparlard›; "Kudretli O¤uz beylerini
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hep ça¤›rd›lar evlerine getirdiler. A¤›r misafirlik
eylediler.
• Dü¤ün: Hâlen devam eden bir gelene¤imiz olan dü¤ünlerde ziyafet verilir, ﬂenlik yap›l›rd›.
• K›z ‹steme: K›z babas›ndan veya abisinden istenirdi. K›z isteme¤e büyük ve sayg›n kiﬂiler giderdi. Dede Korkut Deli Karçar'dan k›z kardeﬂini Bams› Beyrek'e ﬂöyle istemiﬂtir; "Tanr›n›n
buyru¤u ile peygamberin kavli ile aydan ar›, güneﬂten güzel k›z kardeﬂin Banu Çiçek'i Bams›
Beyrek'e isteme¤e gelmiﬂim."
• Baﬂl›k Alma: K›z vermeye karﬂ›l›k k›z›n
ailesi baﬂl›k isterlerdi. Kitapta k›z kardeﬂini vermek istemedi¤i için aﬂ›r› miktarda baﬂl›k isteyen
Deli Karçar anlat›lm›ﬂt›r.
"Deli Karçar der: Dede, k›z kardeﬂim yoluna
ben ne istersem verir misin? Dede der : Verelim
dedi, görelim ne istersin? Deli Karçar der : Bin erkek deve getirin diﬂi deve görmemiﬂ olsun, bin de
ayg›r getirin ki hiç k›srakla çiftleﬂmemiﬂ olsun, bin
de koyun görmemiﬂ koç getirin, bin de pire getirin bana dedi. E¤er bu dedi¤im ﬂeyleri getirirseniz
pekâlâ veririm."
• Sövüﬂ Etme: O¤uzlar bir misafir geldi¤i
zaman onun için bir hayvan kesip ikram ederlerdi.
• Düﬂ Yorma: Rüyalar›nda gördükleri garip
durumlar› Dede Korkut'a yorumlat›p mana ç›kar›rlard›.6
20. yüzy›l sözlü gelene¤inde Dede Korkut
boylar›n›n en canl› olarak yaﬂad›¤› yer Türkmenistan’d›r. Yüzy›l›n ortalar›nda Ata Rahmanov'un
derledi¤i metinler el yazmalar› hâlinde Türkmenistan'›n Kol Yazmalar› Enstitüsü'nde saklanmaktad›r. Ayr›ca Nurm›rat Esenm›radov'un derledi¤i
iki metin de vard›r. Bu metinler 1980'lerin sonundan itibaren Türkmenistan'da yay›mlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
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Ata Rahmanov'un derlemelerinden anlaﬂ›ld›¤›na göre Dede Korkut kitab›ndaki 12 boydan 7'si
Türkmenistan sözlü gelene¤inde 20. yüzy›la kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Bunlar Iza berilediren Nesilsiz (Dirse Han o¤lu Bo¤aç Han Boyu), Makav (Deli Dumrul Boyu), Yekegöz (Basat'›n Tepegöz'ü öldürdü¤ü Boy), Töreli Bey (Kan Tural› Boyu), Bams›m
Birek (Bams› Beyrek Boyu), Sal›r (Salur Kazan'›
o¤lu Uruz'un tutsakl›ktan ç›kard›¤› Boy), Imra
(Begil o¤lu Emren Boyu) adl› hikâyelerdir. Bu hikâyelerde farkl›l›klar olsa da Dede Korkut yazmalar›ndaki boylar›n konular› temel olarak korunmuﬂtur; hatta kahramanlar›n adlar› da küçük de¤iﬂikliklerle ayn› kalm›ﬂt›r.
Ata Rahmanov'un derledi¤i üç hikâye ile Nurm›rat Esenm›radov'un derledi¤i iki hikâye Dede
Korkut kitab›nda yoktur. Bunlar ‹gdir, D›ﬂo¤uzlar›n Gever Hanl›k›na Karﬂ› Köreﬂi, O¤uzlar›n Melâllaﬂmak›, Tekemuhammet, Sal›r Gazan ve ‹temcek Hekâyas›'d›r. Dede Korkut kitab›ndaki 12
boy, bu 5 hikâye ile 17'ye ç›kmaktad›r.
Dede Korkut kitab›ndaki üç boy, Azerbaycan, Anadolu ve Balkanlar co¤rafyas›nda, sözlü
gelenekte masallaﬂm›ﬂ olarak yaﬂamaya devam
etmektedir.
Bunlardan en yayg›n› Bams› Beyrek boyunun
Bey Böyrek ad›yla söylenen masallaﬂm›ﬂ biçimidir. Bu masal›n Azerbaycan'dan; Anadolu’nun
Trabzon, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Urfa, Kilis,
Kahramanmaraﬂ, Sivas, Yozgat, Amasya, Sinop,
Bart›n, Zonguldak, K›rﬂehir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Afyon, Eskiﬂehir, Kütahya, ‹stanbul ﬂehirlerinden derlenmiﬂ varyantlar› vard›r. Masal›n
1791'de yaz›ya geçirilmiﬂ eksik bir varyant› ise
Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde saklanmaktad›r. Ayn› masal›n 1730-31 tarihli tam bir nüshas›
ise M›s›r'da bulunmuﬂtur.
Masallaﬂm›ﬂ olan ikinci boy Tepegöz boyudur. Bu masal›n da Azerbaycan'dan; I¤d›r, Posof,
Bayburt, Erzurum, Siirt, Yozgat, Kastamonu, Ço-

43

Bilim ve Aklın
Aydınlığında

e¤itim
rum, Çank›r›, Ankara, Konya, Ayd›n, ‹stanbul,
K›rklareli ﬂehirlerinden ve Dobruca'dan derlenmiﬂ varyantlar› vard›r.
Üçüncü olarak Deli Dumrul boyunun masallaﬂm›ﬂ varyantlar› Tokat, Konya, Antalya, Bolvadin ve Üsküp'ten derlenmiﬂtir.
Ferruh Arsunar'›n 1962'de Gaziantep'ten yapt›¤› bir derleme ise çok ilgi çekicidir. Salur Kazan'›n evinin ya¤maland›¤› boyun bir özeti gibi
olan hikâyede kahramanlar birbirine kar›ﬂm›ﬂ olmakla beraber, Türkmenistan'daki rivayetlerde oldu¤u gibi temel konu ayn›d›r.
Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'da
sözlü gelenekten derlenen bir rivayet ise do¤rudan do¤ruya Dede Korkut'un kendisiyle ilgilidir.
Bu rivayetlere göre Korkut Ata, Azrail'den kaçmak ve ölümden kurtulmak ister; nereye giderse
kabrinin kaz›ld›¤›n› görür ve sonunda ölür.
Özbeklerde Alpam›ﬂ, Kazak ve Karakalpaklarda Alpam›s, Baﬂkurtlarda Alpam›ﬂa, Tatarlarda
Al›pmemﬂen ve Altay Türklerinde Al›p Mamaﬂ
olarak yaﬂayan destan; birçok araﬂt›r›c›ya göre
Dede Korkut kitab›ndaki Bams› Beyrek boyu ile
ilgilidir. Dolay›s›yla bu destan› da Dede Korkut
miras› olarak düﬂünebiliriz. Böylece Dede Korkut
miras›n›n Balkanlardan Altaylara kadar uzanan
Türk dünyas›nda yay›lm›ﬂ oldu¤unu görüyoruz.7
Bayburt ‹linde 16-22 Temmuz 2001 tarihleri
aras›nda düzenlenen Dede Korkut Uluslararas›
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Kültür ve Sanat ﬁöleninde Devlet Eski Bakanlar›ndan Nam›k Kemal Zeybek konuﬂmas›n›n bir bölümünde ﬂunlar› söylemektedir: "Korkut Ata, Türk
Dünyas›’na sesleniyor. Birlik, bilim ve bilinç yolunu gösteriyor... Korkut Ata, Türk Dünyas›’n›n her
yerinde bilinir. Avrupa ve Türkiye Türklü¤ü, Türkistan ve ‹dil-Ural Türklü¤ü, Korkut Ata'ya sahip
ç›kar. Hepsi de hakl›d›r. Nerede Türk varsa, Korkut Ata oradad›r. Kim sahip ç›karsa, Korkut Ata
onlar›nd›r. Kim Korkut Ata'ya sahip ç›karsa, Korkut Ata da, onlara sahip ç›kar. Türk'ün kopuzunun en büyük ustas› Korkut Ata... Korkut Ata, kopuzu ile Türklere varolman›n gerçeklerini anlatan
insan. Korkut Ata'n›n kopuzu din yolunun inceliklerini ve bar›ﬂ›n erdemlerini ve birli¤in faziletlerini anlatm›ﬂt›r. Gerekti¤i zaman kopuz, millet savunmas›nda yi¤itlerin yüreklerine cesaret aﬂ›s› olmuﬂtur."8
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