


Tepegöz Masalının Trabzon Varyantı Üzerine Bir
Değerlendirme'

Kemal ÜÇÜNCÜ"

Türk kültüründe Tepegöz, klasik Yunan mitolojisinde Kyklop adı verilen tek
gözlü devin (yaratığın) kahramanı olduğu anlatılar Avrasya milletlerinin sözlü
kültürlerinde oldukça geniş bir yayılım sahasına sahiptir. 19. ve 20. yüzyıllarda

Avrupa'da ağırlıklı olarak özellikle Grimm, Frazer, Oscar Hackman gibi karşılaş

tırmalı folklor araştırmacıları masalın birçok varyantını derlemişlerdir. Bu derle
melerin ortaya çıkardığı koleksiyon tek gözlü dev motifinin Avrupa ile sınırlı

olmadığı kanaatini uyandırmıştır (Conrad 1997:139).
Bu erken dönem araştırmacılar özellikle Tarihi-Coğrafi Metodun biçimlen

dirdiği bir formasyonla masalın ait olduğu bağlarndaki işlevine ve dokusuna
bakmaksızın, ilk ve en eski şeklini bulma-inşa etme endişesiyle bu motifin Yunan
kaynaklı olduğunu ve buradan diğer milletlere geçtiği görüşünü ileri sürmüşler

dir.
Batılı araştırmacılar Türk kültür dairesi içinde teşekkül eden Tepegöz anlatı

sıyla ilk olarak müsteşrik Henrich von Diez vasıtasıyla tanışmışlardır, Diez Dede
Korkut kitabını tanıttığı yazısının ekine Dede Korkut kitabındaki Basatın Tepe
gözü Öldürdüğü Boyun Almanca tercümesini ilave eder. 1857 yılında Wilhelm
Grimm metni Dünya Tepegözleri Antolojisine dahil eder. 1956 yılında Mundy,
Türk ve Yunan anlatmalarını geniş bir şekilde mukayese eder ve bu iki ürünün
farklı periyotlarda ve şartlarda ortaya çıktığını söyler. Tepegözün Türkiye var
yantları üzerine değerlendirmeler yapan Prof. Saim Sakaoğlu masalın Türk kül
tür geleneği içerisindeki önemini vurgular (Sakaoğlu 1973:50).

Umum Türk Kültürü açısından bakıldığında Tepegöz motifi sadece Dede
Korkut Kitabı ile sınırlı değildir. Türkiye masallarında Ala Geyik, Azrail ila Arka
daş Olan Çoban; Güney Sibirya Masallarında Manas destanında Celmağuz is
miyle görülmektedir. Ayrıca Tepegöz motifi Samoyet Ostyaklarında, Moğolların

Yeke Nikun efsanesinde ve Cengiz Han'ın şeceresinde Duva Sokor ismiyle geç
mektedir (Ögel 1989:9-260).

* Tepegöz anlatısı farklı coğrafyalarda farklı biçimlerle (masal, efsane, hikaye, mit) anlatıla

bilmektedir. Ayô ve artzamanlı olarak baktığımızda da görülmektedir. Ayô
coğrafyalarda ayô farklı formlarda anlatıldığı gibi, tarihsel so

reç içerisinde bir anlatı biçim ve içerik hatta işlevini değiştirmiş olarak değişime uğrayıp ye
niden üretilmektedir. İncelediğirniz Tepegöz metni de

** Arş. Gör., K.T.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi TOrkDili Ve Edebiyatı Bölümü, Trabzon.
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Miller, Şortan Askerbiy gibi Kafkas araştırmacıları Yunan Mitolojisindeki
Kyklop mitinin Kafkasya mahreçli olduğunu ileri sürerler. M.Ö. V. ve VI. yüzyıl
larda Kafkasya kıyılarında Grek kolonilerinin kurulmuş olduğu velarda
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2- Basat da�d�i���e�r kahramanda Tepegözdenkurtulmak için kamuflaj olarak
koyun postunu�k�u�l�l�a�n�1�r�l�a�r�.

Yunan mitolojisindeki Odysses vePolyphemos�a�n�l�a�t�1�s�1�n�d�a Kykloplar, Yunan
�c�o���r�a�f�y�a�s�1�n�d�a�n uzaktagemilerle �u�l�a�_�1�l�a�b�i�l�e�n ve tesadüfen�k�a�r�_�1�l�a�_�1�l�a�n bir ülkede
�y�a�_�a�r�l�a�r�. Yine �K�y�k�l�o�p�l�a�r�1�n birden fazla oldugununve �c�o���a�l�m�a özelliklerinin ol
�d�u���u�n�u görmekteyiz.

Türk kültüründeTepegöz�a�n�l�a�t�1�l�a�r�1�n�d�a Tepegözüncinsiyeti yoktur. Tekil bir
�v�a�r�l�1�k�t�1�r�. �A�y�n�1 hususiyetTrabzon�v�a�r�y�a�n�t�1 için de sözkonusudur.

�A�n�l�a�t�1�l�a�r�1 fonksiyon ve simgeselgönderimleri�a�ç�1�s�1�n�d�a�n inceleyen�a�r�a�_�t�1�r�m�a�
�c�1�l�a�r da Türk ve Yunan eksenli �a�n�l�a�t�1�m�l�a�r�1�n �f�a�r�k�1�n�a �i�_�a�r�e�t ederler. �0�m�g�e ve sim
geler tarihsel süreçte �f�a�r�k�l�1 anlamlar �k�a�z�a�n�1�r�l�a�r�. Mircae Eliade'ye göre {( imge
anlam demetiolarak imgedir. onun�a�n�l�a�m�l�a�r�1�n�d�a�n tek bir tanesi veya çok�s�a�y�1�

daki �a�t�1�f düzlemlerinden tek bir tanesi�d�e���i�l�d�i�r�. Bir imgeyi �a�t�1�l�d�ü�z�l�e�m�l�e�r�i�n�d�e�n

tekbir taneyeindirgeyereksomutbir terminoloji içinde ifadeetmekonu sakat
lamaktan daha vahjmolup, onu bilgi �a�r�a�c�1 olarak yok etmektir.n (Eliade
1992:24).

Michel Meker her iki �a�n�l�a�t�1�n�1�n da Türk ve �b�a�t�1 �t�o�p�l�u�m�l�a�r�1�n�d�a bireyin toplum
içerisindeki rollerinin �f�a�r�k�l�1�l�1�k�l�a�r�1�n�1 kavramsalolarakkendi �b�a�k�1�_ �a�ç�1�l�a�r�1�y�l�a or
taya �k�o�y�d�u���u�n�u belirtir. Dede Korkutta �a�n�l�a�t�1�n�1�n bir bireycilik temeli üzerine
�y�ü�k�s�e�l�m�e�d�i���i�n�i ileri sürer.Bireyler toplumsalve töresel�d�e���e�r�l�e�r�i�n etkisi �a�l�t�1�n�d�a�

�d�1�r�. Bireyler ikincil �p�l�a�n�d�a�d�1�r�. Yunan Mitolojisi eksenli �a�n�l�a�t�1�m�l�a�r�d�a �b�i�r�e�y�c�i�l�i���i�n

bir manifestoolarak ortaya�k�o�n�u�l�d�u���u�n�u ileri sürer (Conrad1997:140).Bu sü
recin �b�a�t�1 ve Türk �t�o�p�l�u�m�l�a�r�1�n�1�n tarihsel �g�e�l�i�_�i�m sürecindede aynendevametti
���i�n�i savunur.�B�a�t�1 sözlü kültür �g�e�l�e�n�e���i�n�d�e �_�ö�v�a�l�y�e�-�k�a�h�r�a�m�a�n�, eylemini öncelikli
olarakbireyselbeklentilerile �g�e�r�ç�e�k�l�e�_�t�i�r�i�r�.

Türk kültürü eksenli �a�n�l�a�t�1�m�l�a�r�d�a TepegQt.bir tabununihlali ile ortaya �ç�1�

kar. DedeKorkutta Saru �Ç�o�b�a�n�1�n �P�1�n�a�r �k�e�n�a�r�1�n�d�a �f�a�r�k�l�1 kategoridenbir �c�a�n�l�1�y�l�a

(peri �k�1�z�1�y�l�a�) �i�l�i�_�k�i�y�e girmesi sonucuTepegözmeydanagelir. Bu evrensel�y�a�r�a�t�1�

�l�1�_ dizgesine�b�a�_�k�a�l�d�1�r�1 bir �_�e�k�i�l�d�e Tepegözünortaya �ç�1�k�m�a�s�1�y�l�a �0�l�a�h�i�-�o�n�t�o�l�o�j�i�k

müeyyideyle�k�a�r�_�1�l�a�_�1�r�. Tepegözünortadan�k�a�l�d�1�r�1�l�m�a�s�1 sürecindeyine Meker'in
�i�_�a�r�e�t �e�t�t�i���i gibi toplumsal bir boyut �v�a�r�d�1�r�. Kahramanlar�t�o�p�l�u�m�l�a�r�1 için sava
�_�1�r�l�a�r�. Türk sözlü kültür �g�e�l�e�n�e���i�n�d�e bu husus�k�a�h�r�a�m�a�n�1�n en temel �ö�z�e�l�l�i���i�d�i�r�.

�0�d�e�a�l�o�l�a�n �d�a�v�r�a�n�1�_ budur. Kahramanböylelikle kendini �g�e�r�ç�e�k�l�e�_�t�i�r�m�i�_ olur. Bu
vesileyle toplum �t�a�r�a�f�1�n�d�a�n �a�l�p�l�1�k�l�a taltif edilir. Bu �a�y�n�1 zamandakahramaniçin
bir onur ve duyusal tatmin �v�a�s�1�t�a�s�1�d�1�r�. Toplum düzeninin �s�a���l�a�n�m�a�s�1 ve korun
�m�a�s�1�, �b�e�k�a�s�1�, �n�o�r�m�l�a�r�1�n �m�e�_�r�u�l�a�_�t�1�r�1�l�m�a�s�1 ve benimsetilmesiiçin Basat ve�d�i���e�r

kahramanlarsözlü ortak �h�a�f�1�z�a �t�a�r�a�f�1�n�d�a�n ideal tipler olarak �k�u�r�g�u�l�a�n�1�p sunul
�m�u�_�l�a�r�d�1�r�.

Türk ve �B�a�t�1 eksenliTepegöz�a�n�l�a�t�1�m�l�a�r�1�n�1�n ait �o�l�d�u�k�l�a�r�1 toplumlardao top
luma ait kültürel �k�o�d�l�a�r�1 aktarmak ve mesaj vermek �b�a�k�1�m�1�n�d�a�n kurgulan
�d�1�k�l�a�r�1�n�1 tahmin ediyoruz.Benzer motif ve �s�o�s�y�a�l�o�l�g�u�l�a�r�1�n �f�a�r�k�l�1 toplumlarda
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zamanlarda ortaya olarak kültürel antropolojinin
bir tespitidir.Bu çerçevede Çepni Türk kültür dairesi içinde
üretilip ortaya William Bascorn'un tasnifine göre

ait "törelere, toplum
destek verme" söyleyebiliriz. 1999: 226).

Sonuç olarak; Tepegöz metninin, sözlü gelene
üretilip ve mesaj bu

mahsullerin yerel kültürel giderilmesinde amaçlarla üretildik
lerini ve söyleyebiliriz.
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Ek: ı. Bemt Brendemon tarafından 1979 yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesi
Sayvançarak köyünde 79 taşındaki Meryem Kalaylı'dan derlenen Tepegöz masa
lının metni.
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