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DEDE KORKUT KTABI VE ALPAMIS DESTANI’NIN KARAKALPAK VARYANTI*
Sargül BAHADIROVA
Dede Korkut Kitab, Türk boylarnn en eski ortak yazl eserlerinden birisidir. Dede Korkut
Kitab üzerinde yüz yldan uzun bir süredir bilimsel çalmalar yaplmaktadr. Dresden kütüphanesindeki
el yazmas 1815 ylnda Alman aratrmac H. F. Von Diez tarafndan bulunmu ve “Bisattn Depegezan
Kalay Öltirgeni Hakknda Kosk (Basat’n Tepegöz’ü Öldürdüü Destan)” adl bölümü Almanca’ya
çevrilip yaynlanmtr. Daha sonra Alman aratrmac T. Nöldeke bu çalmay devam ettirmi, fakat bu
zor çalmay tamamlayamamtr.
19. yüzyln sonlarnda Rus aratrmac W. Barthold elyazmasn Rusça’ya çevirerek üzerinde
çalmaya balamtr. Ekim Devrimi’ne kadar “Zapisok Vostocnogo Otdeleniya Russkogo
Arheologiçeskogo Obtçestva (Rus Arkeoloji Topluluu Dou Bölümü Notlar)” adl seride dört metni
Rusça’ya çevirerek yaynlamtr. Barthold, elyazmas metnin tamamn 1922 ylnda Rusça’ya çevirmi
ve “Vsemirnaya Literatura (Dünya Edebiyat)” serisi için yayna hazrlamtr. Bu çalma, yaynevinin
kapanmas sebebiyle, aratrmac hayatta iken yaymlanamamtr. 1950 ylnda Azerbaycanl bilim
adamlar G. Arasl ile M. Tahmasb’n çalmalarn içeren “Dede Korkut” ad eser Bakü’de baslmtr.
Fakat hazrlayclar tarafndan metinde baz deiiklikler yaplmtr. W. Barthold’un çevirisi orijinal
ekliyle, V. M. Jirmunskiy ve A. S. Kononov tarafndan yayna hazrlanm ve “Kniga Moego Deda
Korkuta: Oguzskiy Geroiçeskiy Epos” (Dede Korkut Kitab: Ouz Kahramanlk Destan) adyla SSCB
limler Akademisi tarafndan, 1962 ylnda Moskova’da yaynlanmtr. Ayrca bu elyazmas yurtdnda
da Almanca, talyanca ve Türkçe’ye çevrilerek yaynlanm ve birçok Sovyet ve yabanc aratrmac bu
yayn temel alarak deiik çalmalar yapmtr.
Sovyetler Birlii bata olmak üzere birçok ülkede, Dede Korkut Kitab hakknda ve onun deiik
özelliklerini ortaya koyan çeitli aratrmalar yaplmtr. W. Barthold’un “Turetskiy Epos-Kavkaz
(Kafkas-Türk Destan)”, “Knigi Korkuta (Korkut Kitab)”, “Lektsiy Po stori Tyurkski Naradov Sredney
Azii (Orta Asya Türk Boylarnn Tarihi Hakknda)”, “Oçerki stori Turkmenskogo Naroda (Türkmen
Halk Tarihi Üzerine Bir Deneme)” adl çalmalar, Türk boylarnn ortak yönleri ile ilgili bilgileri ilk
kez ele aldklar için önemli çalmalar kabul edilmektedir.
Bu eserin Berlin nüshas Kilisli Muallim Rifat tarafndan 1916 ylnda stanbul’da yaynlanmtr.
O. . Gökyay, Berlin nüshasn Dresden nüshasyla karlatrlarak 1938 ylnda tekrar yaynlanmtr.1
V. M. Jirmunskiy 1974 ylnda Leningrad’da yaynlanan Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos (Türk
Kahramanlk Destan) adl çalmasyla, bu konu üzerinde çalan dier bilim adamlarndan bir adm öne
geçmitir. Çünkü Jirmunskiy bu çalmasnda, Dede Korkut’un yaad ve öldüü yer hakknda geni
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bilgilere ve Dede Korkut hakkndaki sözlü ve yazl kaynaklara da yer vermitir. Bu döneme kadar
yaplan çalmalarda Orta Asya ve Kazakistan folkloru ile balant kurulmamtr. Jirmunskiy ise bu yeni
problemi aratrmaya balamtr.2
G. Arasl, M. Tahmasb, A. G. Tumanskiy, H. Körolu, E. Margulan, A. Konratbayeva gibi bilim
adamlar, yaptklar birçok yaynda Dede Korkut Kitab hakknda önemli bilgiler vermitir.
Dede Korkut Kitab, Türk boylarnn günümüz folkloru ile ilgili çalmalarda ve karlatrmal
aratrmalarda büyük yenilikler ortaya çkmasn salamtr. Dede Korkut Kitab, 15. yüzylda yazlm
Türkçe en eski eser olduu için büyük bir öneme sahiptir. Bu eser, Türk boylarnn günümüz folkloru ile
karlatrldnda, Orta Çadaki Türk boylarnn hepsinde ortak olay örgüsü ve motiflerden olutuu
görülür. Aratrmaclar Dede Korkut Kitab’nn teekkül tarihini 9-15. yüzyllar olarak tahmin etmelerine
ramen, eserdeki baz motifler milattan önceki devirlerin örf ve âdetleri hakknda bilgileri de ihtiva
etmektedir. Bu eser dikkatle incelendii zaman, Türk boylarnn günümüzdeki örf ve adetlerinden farkl
baz uygulamalarn mevcut olduu göze çarpmaktadr. Bunun sebebi, aradan geçen asrlarda meydana
gelmi siyasi ve toplumsal deiikliklerin tabii olarak bu esere yansm olmasdr. Bu da bize
atalarmzn bundan be on asr önceki hayat hakknda çok deiik bilgiler sunmaktadr. Dede Korkut
Kitab’nda bulunan pek çok motif ve atasözü Türk boylarnn deiik yaratmalarnda halen mevcuttur.
Bununla birlikte bu eser, bugün tek bana incelendiinde anlalmayan pek çok konunun mahiyetinin
açklanmasnda çok büyük bir rol oynamaktadr.
Dede Korkut, Karakalpak folklorunda, kopuzu ilk defa kullanan ve kopuz ile kouk söylemeyi
öreten jravlardan birisi olarak karmza çkar. Dede Korkut’u, Türklerin slam dininden önceki dini
amanizm’in peygamberlerinden biri olarak deerlendirmek yerinde bir tespit olur. Karakalpak folkloru,
Dede Korkut hakknda anlatlan efsaneler bakmndan oldukça zengindir. Biz bu çalmamzda, “Dede
Korkut Kitab” ile Karakalpak destan “Alpams” arasnda bir karlatrma yapmaya çalacaz.
“Kam Burinin Balas Bamsi Beyrek Hakknda Kosk (Kam Püre Olu Bams Beyrek Destan)”
adl anlatma eserde üçüncü srada yer almaktadr ve en önemli anlatmalardan birisi olarak kabul
edilmektedir. Jirmunskiy, Alpams Destan’nn varyantlarnn olay örgüsü ve benzerliklerine deinir ve
Kam Püre Olu Bams Beyrek Destan’nn, Alpams Destan’nn en eski varyant olduunu kabul eder.
Bams Beyrek anlatmasnda konu edilen olay, Türk boylarnn birçok farkl destannda mevcuttur.
Olay örgüsü, çocuksuzluk motifi ile balar. Çocuksuzluk motifi Alpams Destan’nn Karakalpak
varyantlarnn hepsinde mevcuttur. Dede Korkut Kitab’nda bu motif ayrntlaryla verilmitir. Olay
örgüsü, Hanlar Han’ Bayndr Han’n toyu ile balar. Toya Ouzlarn varlkl beyleri çarlr. Beylerin
içinde Bay-Bura Bey’e sayg gösterilmez. Bunun nedeni, o öldüünde mallarna sahiplik edecek bir
çocuunun olmamasdr. Bay-Bura toyda kendisine ilgi gösterilmemesine gücenerek alar. Han Bayndr
Han’n damad Salur Kazan, Bay-Bura’ya neden aladn sorduunda, Bay-Bura ona, çocuksuz olduu
için aladn söyler. Daha sonra Ouz Beyleri günee bakarak hep beraber dilek dilerler. Bay-Bura da
bir oul diler. Çocuu olmayan dier bey Bay Bidjan ise, bir kz evlat diler. Beyler de onun için bir kz
evlat dilerler ve doacak çocuklarn beik kertmesi ile birbirine balar. Beylerin dilekleri yerine gelir ve
Bay-Bura Bey’in bir olu olur ve olunun adn Bams koyar. Bay Bidjan Bey’in ise bir kz olur, o da
kzna Banu Çiçek adn koyar.
Alpams Destan’nda Ouzlar hakknda, beyleri Bayndr Han ve Salur Kazan hakknda hiçbir
bilgi yoktur. Fakat çocuksuzluk ve tanrdan çocuk dileyip çocuk sahibi olma motifleri ile doan çocuklar
“beik kertme” yapma motifi Alpams Destan’nda da mevcuttur.
Alpams Destan’nn Kazak ve Özbek varyantlarnda çocuksuz beylerin çocuk sahibi olular dinî
motiflere bal olarak anlatlr. Çocuksuz olan bey Bay-Bura, çocuk dileyip bir evliya aramaya gider. Bu
motif, Karakalpak varyantlarndan Jiyemurat varyantnda bulunmaktadr. Esemurat Jrav ve Ouz Jrav
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varyantlarnda ise yoktur. Eserde, beylerin günee yalvarp Bay-Bura Bey için çocuk dilemeleri motifi
bulunmaktadr. Günee yalvarmann dinî inanlarn en eski ekli olduu bilinmektedir.
Bu eserde, Bams Beyrek’in atna, silahna özel bir önem verilmektedir. Bams doduu zaman,
babas tüccarlarn oluna deerli hediyeler almalar için stanbul’a gönderir. Tüccarlar, kahraman için üç
silah (at, zrh, klç) alp geri dönerlerken, yolda dümanlarnn saldrsna urarlar. Bams, avlanrken bu
olay görür ve babasnn adamlarn kurtarr. O zamann töresi gereince, çocuk kan döktüü zaman, ona
ikinci bir isim koyulmas gerekmekteydi. Bay-Bura, Dede Korkut’u çarp ondan çocuuna ikinci isim
koymasn ister. Dede Korkut ona “Bams” yani “Boz Atl Yiit” adn verir, daha sonra “Bams Beyrek”
adn koyar. Bu motifler Alpams Destan’nda yoktur, fakat kahramann ad ve silahlar destann bütün
varyantlarda büyük bir öneme sahiptir. Alpams’a verilen ikinci isim, Karakalpak jravlardan Kurbanbay
Jrav varyantnda bulunmaktadr. Bu anlatmada çocuk doduunda ona önce “Hekimniyaz” ad, yetiip
kahramanlk gösterdikten sonra ise “Alpams” ad koyulur. Bu motif mehur Özbek bahs Fazl
Yoldaolu’nun anlatmas olan Alpam Destan’nda da mevcuttur.
Bams Beyrek’in, beik kertmesi yapld kz ile karlamas, Alpams’n Gülbarn’ arayp
bulmasndan farkldr. Fakat, domadan önce beik kertme yaplmas ve bu kz arama motifleri Alpams
Destan’nda da vardr. ki beyin çatmas ve Baysar’nn göçü Dede Korkut Kitab’nda
bulunmamaktadr. Bu farkllklarn, ataerkil düzenin ykld, feodalizmin güçlendii, boylarn dald
Orta Asya’da, feodal cemiyetin kurulmas sonucunda meydana gelmi olmas mümkündür.
Banu Çiçek’in üç yarta (at binme, ok atma ve güre) kendisini yenen kiiyle evlenme art,
Özbek, Kazak ve Karakalpak varyantnn hiç birinde görülmez. slam dini ve feodalizmin ataerkil örf ve
âdetleri bu motifi kendisine adapte etmi olmaldr. Kz güremez ama ödül olarak, yar kazananla
evlenir. Kzn yiitle gücünü snamas Bakurtlarn “Alpama ve Barsn-Hluu” masallarnda günümüze
kadar korunmutur. Karakalpak varyantlarnn tamamnda (Esemurat, Ouz ve Kyas Jrav) at yar ve
güre vardr. Ok atma yar ise bulunmamaktadr. V. Jirmunskiy, ok atma yarnn bulunmamasn, okun
18. ve 19. asrlarda silah olarak kullanlmyor olmas ile açklamtr. (Özbek Türklerinin Fazl Yolda
varyantnda silahtan söz edilir.)
Bams Beyrek’in babasna, “Beni, benden daha iyi ata binebilen ve benden önce kelle getirebilen
bir kzla evlendireceksin” diyerek art komas, Alpams Destan’nda bulunmamaktadr. Banu Çiçek’in
Karçar adl bir aabeyi vardr. Karçar, kardeini istemeye gelenleri öldürür. Kz istemeye Dede Korkut
gider. Karçar onun ne amaçla geldiini anlar, klcn kaldrr, tam klc ile vuraca zaman onun kolu
tutulur. Karçar o an tövbe eder ve Dede Korkut’tan af diler. Kardei için bin deve, bin pire, bin koyun, bin
kuyruu ve kula olmayan it, bin bura ister. Eer bunlar bulup gelmezse onu öldüreceini söyler. BayBura ve Dede Korkut bunlar bulup gelir.
Alpams Destan’nn bugünkü varyantnda Gülbarn’n aabeyi hakknda bilgi yoktur. Karçar’n
balk parasn getirmesi için koyduu artlar Karakalpak masallarnda vardr, fakat destanlarda
görülmemektedir.
Karakalpak varyantlarnda düüne balama törenleri yoktur. Düüne, damadn mzrann dütüü
yere çadr kurarak balanr. Banu Çiçek, damada kzl cepken giydirir. Cepken, Bams Beyrek’in
yanndaki yiitleri üzmemek için her gün yiitlerden birisine giydirilir. Bu törenler Konrat varyantnda
bulunmamaktadr.
Bams Beyrek’in Banu Çiçek’le evleneceini duyan Bayburt Kalesi’nin sultan yedi yüz asker ile
gelerek saldrr. Bams Beyrek’in yerine, kzl cepkeni giyen yiidi öldürür. Bams Beyrek’i ise esir alr
ve aradan on yl geçer. Bams Beyrek ve Banu Çiçek’in ayr dümeleri ile Alpams’n Gülbarn’n ayr
dümeleri birbirine benzemez. Fakat, baz benzer motiflerin izleri hâlâ görülmektedir. Alpams’n zindana
dümesi ve ondan yedi yl haber alnamamas ortak bir nokta olarak kabul edilebilir. Karçar’n Bams
Beyrek’in yaadn haber verenlere altn ve gümü, ölüm haberini getirenlere ise kardeini vereceini
söylemesi Alpams Destan’nn Konrat varyantnda yoktur.
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Yaltaçuk, bu haberi iitince Beyrek’in cepkenini kana bulayarak getirir. Banu Çiçek cepkeni tanr.
Bunun üzerine Yaltaçuk, Banu Çiçek’le evlenmek için düün hazrlklarna balar. Gülbarn’n,
Alpams’n ölüm haberini getiren kiiyle evlendirilmesi motifi Alpams’n varyantlarnda da
bulunmaktadr. Fakat Konrat varyantnda Gülbarn’la, Alpams’n yardmcs Ultan evlenmek ister.
Altay varyantnda ise Alp Mana’n dostu Akköben, yalan söyleyerek Alp Mana’n ölüm haberini
getirir Kümüjek-Aru ile evlenmek ister ve düün yapar.
Alpams’n, Tayahan’n yurdunda Gülbarn’n evlenecei haberini duymas, Karakalpak
varyantnda yoktur. Bams Beyrek’in zindanda kouk söylemesi ve onun zindandan çkarlarak toylarda
ona kouk söyletilmesi motifi ise Karakalpak varyantlarnda deitirilmitir. Alpams zindandayken
“nkobz” çalar ve bu onun zindandan kurtulmasn salar. Bams Beyrek de toyda kouk söyler. Onu
kendi yurdundan gelen adamlar tanrlar ve ona sevgilisinin düünü olacan söylerler. Bams Beyrek de
zindandan kaçma hazrlklarna giriir. Bams Beyrek’in zindandan çk ile Alpams’n zindandan çk
arasnda benzerlikler vardr. Burada kafir padiahnn kz Bams Beyrek’e ak olur. Eer kendisi ile
evlenirse zindandan kaçmas için ona yardm edeceini söyler. Bams Beyrek onunla evlenmeye söz verir
ve kz da onu zindandan çkartr. Burada Eim Kel ve Keykuat Kel hakknda bilgi bulunmamaktadr.
Bams Beyrek’in atnn onu tanmas Alpams Destan ile benzerlik gösterir. Bams Beyrek zindandan
kaçar. Alpam ise zindandan çkarak Tayahan ile savar. Burada kafir padiahn yerine çoban han
yapmas ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu olay, halkn bak açsnn deierek, padiahn yerine kendi
temsilcisini koymak istemesi ile balantl olaylardan biri olmaldr.
Bams Beyrek’in sevgilisinin düününe gitmesi motifi, Alpams Destan’nda da ayn ekilde
mevcuttur. Bams Beyrek, Ouzlarn yurduna geldiinde düüne gitmekte olan âklarla karlar. Kendi
at ile ân kopuzunu deitirerek düüne gider. Tannmamak için bakasnn elbiselerini giyerek
düüne gitmesi Alpams Destan’nn Karakalpak, Özbek ve Kazak varyantlarnda da görülmektedir.
Kimliini belli etmeden, kardeini ve çobanlarn kendisi için at söylerken görür. Kahramann kyafetini
deitirerek kimliini gizlemesi kimin dost, kimin düman olduunu örenmek istemesi ile alakaldr.
Düünde yaplan ok atma yarnda Bams Beyrek’in yay krlr ve ona Bams Beyrek’in yayn getirirler.
Onun att ok yüzüün içinden geçer. Burada Alpams’n, hiç kimsenin yerinden çkaramad oku
çocuu Jadiger’n çkarmasndan bahsedilmemekte, fakat bu yarma ve Bams Beyrek’in kazanmas ile
ilgili bilgi verilmektedir. Gülbarn’n Alpams’ tanmas ile Banu Çiçek’in Bams Beyrek’i tanmas
büyük benzerlik göstermektedir. Her ikisi de kouk söyleme yarnda birbirlerini tanrlar. Bams
Beyrek’in, sevgilisinin kendisine sadk olmadn düünmesi, Alpams’n bütün varyantlarnda
mevcuttur. Alpams Destan’nn bütün varyantlarnda Gülbarn kendisinin Alpams’a sadk olduunu
bildirir. Bams Beyrek de kendi yüzüünü sevgilisinin parmanda görünce onun sadakatine inanr.
Karakalpak varyantnda “Yar Yar” kouu söyleyerek birbirlerini bekledikleri anlatlr. Bams Beyrek’i
ise adamlar tanr. Bams Beyrek kendi parmandan bir damla kan alarak babasnn gözüne sürünce
babasnn gözleri açlr. Yaltaçuk kaçar ve Banu Çiçek’in aabeyi de Bams Beyrek’ten özür diler. Bams
Beyrek de onu affeder. Bu olay Alpams Destan’nn hiçbir varyantnda yoktur. Alpams, yurdunda iken
dostu olan, fakat onun yokluunda onun yerine geçerek sevgilisi ile evlenmek isteyen Ultan’ öldürür.
Bams Beyrek’in kafir kalesine ikinci defa yapt sefer, Alpams’n Karakalpak varyantnda
yoktur. Alpams’n Gülbarn ile evlenmesi ve halknn övünüp toy vermesi ile Karakalpak varyant
tamamlanr. Bams Beyrek ise kendisi ile beraber esir düen yiitleri kurtarmak için sefer yapar. Bu yedi
yiidi kurtardktan sonra onlara yedi kardeini vererek toy yapar. Burada da olaylar toy ile sona erer.
Burada kafirlerin kalesinin zapt edilmesi ile ilgili bilgi yoktur.
Alpams Destan ile Bams Beyrek hikayesi arasnda olay örgüsünün kuruluundaki
paralelliklerin yan sra destan kahramanlar arasnda baz farkllklar ve benzerlikler görülür. Her ikisinde
de çocuksuz iki beyin olu ve kznn evlenmesi konu edilir. Bay Bura - Bayböri, Baysar - Bay Bidjan
olarak adlandrlmtr. Ultan’a ise Yaltaçuk ad verilmitir. Kalmuklar - kafirler diye adlandrlm ama
Tayahan, kafirlerin padiah olarak adlandrlmamtr. Tayahan’n kznn ad da belirtilmemitir.
Alpams Destan’nn Konrat varyantnda Dede Korkut, Salur Kazan ve Karçar’dan bahsedilmez.
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Bams Beyrek anlatmasnda Salur Kazan, Ouz Beylerinin beyi, Dede Korkut ise Ouzlarn
peygamberi gibidir. Fakat Bams Beyrek anlatmasnda Korkut Ata olaylara çok aktif olarak katlmaz.
Sadece Bams Beyrek’e ad konulmas ve Banu Çiçek’in istenmesi srasnda görülmektedir. Bunun dnda
bu anlatmada pîr ve Allah’a snma yoktur. Ayrca, Hzr lyas ya da Ali hakknda da bilgi verilmemitir.
Bütün bunlar bize Bams Beyrek anlatmasnda slam dininin etkisinin olmadn gösterir. Anlatmann
tamamnda Dede Korkut iyilerin tarafndadr. Kahramanlar pîrden, peygamberden deil, Dede Korkut’tan
yardm alrlar.
Banu Çiçek ve Gülbarn tipleri arasnda bir takm farkllklar olduu göze çarpmaktadr. Her iki
tip de yaratldklar ve anlatldklar devirlere ait özellikleri tarlar. Banu Çiçek ile Bams Beyrek’in
yaptklar yarn üç art daha önceki anaerkil devrin özelliini göstermektedir. Gülbarn’n koyduu üç
arta göre ise, yiitlerin kendi aralarnda yarp birbirlerini geçmeleri gerekmektedir. Buradaki kadn
tiplerin feodalizmin etkisinde yaratlan tipler olduunu görürüz. Bu iki tipte de deitirilmeden verilen
fikir; kadnn erkeine sadk olmasdr. Aradan ne kadar yl geçmi olursa olsun (Bams Beyrek’te 16,
Alpam’ta 7 yl) erkeinin öldüüne dair haber gelmi olmasna ramen, kadnn erkeine sadk kalmas,
halkn bu fikri ilk devirlerden beri idealletirdiini gösterir. Kopuz ile türkü söyleme Bams Beyrek’te
daha büyük bir öneme sahiptir. Bams Beyrek kafirlerin zindanndan çkp, toyda kopuz ile türkü söyler.
Banu Çiçek’in toyunda türkü söyleyebilmek için atyla kopuzu deiir. Bams Beyrek’in toya gelip,
hizmetçi kadnlarla türkü söylemesi, Alpams’n Gülbarn ile türkü söylemesine benzemektedir.
Dede Korkut Kitab’nda bulunan “Kam Burinin Balas Bamsi Beyrek Hakknda Kosk (Kam Püre
Olu Bams Beyrek Destan)” adl anlatma Alpams Destan ile karlatrldnda, olay örgüsünün ve
kahramanlarn benzer özelliklere sahip olduu görülmektedir. Jirmunskiy, Dede Korkut ile ilgili
anlatmalarn en eskilerinden birisi olan Bams Beyrek anlatmas, Ouzlarn Altay Dalarnda yaadklar
devirlerde (6-8. asr) yaratlm olduunu ileri sürer. Daha sonra 9.-10. asrlarda Sir-derya, Aral Denizi
boylarnda, 11-15. asrlarda Küçük Asya ve Kafkasya bölgesinde yayld ve bu bölgelerde yaayan
halkn arasnda her türlü toplumsal ve siyasî olaylarla genileyerek, tekrar yaratldna iaret etmektedir.3
Alpams’n at Bayubar tipi bu destann bütün varyantlarnda kahramann en yakn yardmcsdr.
Kahramann atnn, Konrat varyantnda “Bayubar”; Altaylarda, Bakurt ve Tatarlarda “Ak Boz At”;
Dede Korkut Kitab’nda “Boz At” adn ald görülmektedir. A. N. Kononov tarafndan hazrlanan
sözlükte “Marskaya jerebsta (Teniz Kuln) [Deniz Tay]” olarak geçmektedir. “Teniz Kuln” hakknda
Karakalpak folklorunda pek çok mit mevcuttur. Karakalpak destanlarnda ise “Suv Tulpar” diye
adlandrlmaktadr.
“Suv tulpardan bolpt,
Jel biyeden tuupt”.4
[Su tulparndan olmutur,
Yel ksraktan domutur].
Alpams Destan’nn Ouz Jrav varyantnda Suv Tulpar hakknda verilen bilgiler, Suv Tulpar’n
Teniz Kuln ile benzerliini göstermektedir. Kahramann atnn, Suv Tulpar ve Teniz Kuln ile
benzerlikler göstermesi Yunan mitolojisinde Odysseia’nn at ile ilgili olmaldr. Ayrca bu benzerlik, atn
deniz ve su ile neden balantl olduu sorusunu da akla getirmektedir.
Bams Beyrek anlatmas ile Alpams Destan arasndaki en büyük benzerlik kahramana ad
verilmesine çok önem verilmesidir. Konrat varyantnda da kahramana ad verilmesi ayn derecede öneme
sahiptir. Özbek Fazl Yolda varyantnda ve Karakalpak Kurbanbay Jrav varyantnda kahraman doduu
zaman bir dervi gelerek kahramann adn (Özbek varyantnda Hakimbek) koyar. Dede Korkut
Kitab’nda da kahraman doduu zaman Bams adn alr. kinci ad ise kahraman yetiip kan dökünceye
3
4
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kadar koyulmaz. Bams, 15 yana geldiinde, babasnn ona hediye almalar için stanbul’a gönderdii
adamlarn kafirin elinden kurtarr. Babas o zaman olunun yetikin biri olduunu anlayp, Dede
Korkut’u çarr ve ad koydurur. Dede Korkut ona Beyrek adn verir. Böylece Bams Beyrek adn alr.
Burada, Beyrek’in kahramanl gösteren bir ad olduu anlalmaktadr. “Alpam”, “Olpomi”, “Alp
Mana” adyla ilgili olarak aratrmaclar tarafndan çeitli fikirler ileri sürülmütür. “Alp” kahramanl
bildiren bir kelime, “Mams”, “Mam”, “Pam” kelimelerinin “Alp-m” yani “Alpam” anlamna
geldiini V. Jirmunskiy, Ettore Rossi, H. Lewis gibi aratrmaclar ileri sürmülerdir.5 Türk bilim adam
Hasan Paksoy, bu kelimenin etimolojisini Cenevizlileri yöneten “ltutmu”’un (yani “Alpam” 1210 yl)
adna balamaktadr.6
Karakalpak leksikolojisinde “Alpamsa” kelimesi, doruluu, yiitlii ve kahramanl
bildirmektedir. “Alpamsa” kelimesi 6. asrdan önce Türk boylarnn leksikolojisinde var myd? Yoksa,
“Alpams” adna bal olarak m ortaya çkt? Bu, hâlâ bilinmemektedir. Bu adn Türkçe “Bams” adyla
ilgili olduu fikri de ileri sürülmütür. Alpams’n Altay varyantnda geçen “Mana” kelimesi de
“Alpams” kelimesi içinde “Mana” kelimesinin gizlendiini gösterir. “Alpmanas”, “Alp-pams” bu
birbirine yakn iki kelimenin “Manas” kelimesinin deimesinden domu olabileceini söylemek zordur.
Bu deimenin olabilecei çalarda “man” kelimesi Eski Mool yazma eserlerinde “çokluk, kalabalk,
millet” anlamna gelmektedir. Buradan, kalabaln içinden gelen kahraman anlamn tad
anlalmaktadr.
Destandaki Bayböri ve Gülbarn adlarn da Dede Korkut Kitab ile karlatrdmzda u
anlamlara sahip olduunu görmekteyiz. Burada “Han Bur” veya “Bay Bur” olarak kullanlmaktadr. Han
Bur ad kendi boyunun han manasna gelmektedir. “Bur” kelimesi nasl ortaya çkmtr? Eski Türk
yazma eserlerinden biri olan Ouz-name’ye (15. asr) bakldnda “Böri” sözünün anlam görülmektedir.
Bu eserde Ouz Han’n savaa gidiinde böri gelerek askerlerini de alp yürür. Ouz Han “Kök böri
bolsn uran” der ve bu sebeple kurda inanlmasnn, kurdun yol gösterici olmasnn eski Türk boylarndan
gelen bir töre olduunu görmekteyiz. Konrat varyantnda, Bayböri’nin Baysar’ya nazaran toplumda
daha büyük bir yere sahip olduunu görürüz. Bayböri, han veya kendi boyunun yöneticisi olarak
görülmektedir. Bayböri adnn yöneticilik ile ilgili bir anlamda olmas mümkündür.
“Kaskr (kurt)”, Avrasya ve Amerika halklarnn mitolojisinde genellikle dostluk kültü veya
tanrsal bir ekilde verilmektedir. Bat ve Orta Avrasya halklarnn mitolojisinde kavmin yöneticisini kurt
terbiye eder ya da ikiz çocuklar emzirir. (Örnein Eski Roma’daki Romus ve Romulus’u emziren kurt
hakkndaki efsane) 7. asrdaki Çin tarih yazmalarnn birinde Türklerin atalarnn kurttan doduu veya
kurtla evlendii, on çocuu olduu anlatlmaktadr. (Büyük bir savan sonunda sadece bir çocuk hayatta
kalr ve dierleri ölür. Onu kurt emzirir, büyütür. Çocuk yine bir kurtla evlenir ve on tane çocuu olur.
Türklerin atalarnn bu ekilde türedii anlatlmaktadr.)
Kurt hakkndaki bilgilerimizi Berdak’n ecere iiri daha da arttrmaktadr. iirde, Altn Han’n
kz ngs Han’ dourduktan sonra Tomaul’dan “Bödenetay” ve “Burgeltay” adl iki çocuk daha
dourur. Tomaul’n kendisi de bir avc yiit olur. ngs Han ormanda kendi bana yaayarak avclk
yapar. Alamal-Körikli’nin avc Tomaul’dan doan çocuunun ismi de avclkla ilgilidir. “Börigeltay”
kelimesinin içinde “böri” kelimesinin var olduu anlalmaktadr.
Bams Beyrek’in alt kardei ile ilgili bilgilere Alpams Destan’nn Konrat, Kpçak, Altay
varyantlarnda rastlanmamaktadr. Konrat varyantnda Alpams’n bir kardei vardr. Özbek varyantnda
“Kaldrga”, Karakalpak ve Kazak varyantlarnda “Karlga”, Altay varyantnda “Erke-Koo” isimlerini
almaktadr. Ebulgazi’nin ecere-i Türkmen adl eserinde de alt karde hakknda bilgi bulunmaktadr.
Eserin “Ouz Yurduna Bey Olan Kzlar Hakknda” adl bölümünde Ouzlar bir araya toplayarak uzun

5
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yllar bey olan yedi kzdan bahsedilmektedir. Onlarn arasnda Salur Kazan’n karsndan sonra ikinci
mevkie sahip olan kadn, Mam Bey’in kars “Barçn Salor” olarak gösterilmektedir.7
Barçn’n gömüldüü yeri, Ebulgazi, Sr Derya boyunda “Kökkesene Evliyas” olarak
belirtmektedir. Bu evliyaya 19. ve 20. asrn aratrmaclar da (V. Kallour ve A. Y. Yakubovskiy)
çalmalarnda yer vermilerdir. V. Jirmunskiy, Türkmen kadnlarnn söylediklerine bal olarak
“Barçn”, kahraman kz, amazon, Ouzlara bey olan kadn eklinde adlandrldn söylemektedir.8
Demek ki “Barçn” ad ile kadn padiah ve amazonlar hakkndaki bilgilerin birbiri ile ilgili olduu
görülmektedir.
Alpams Destan’nn Karakalpak varyantndaki Gülbarn ad ile Bams Beyrek’in nianls Banu
Çiçek’in ad arasnda yakn bir iliki bulunmaktadr. “Gülpara” bir parça gül anlamna gelmektedir.
“Banu” ise douda kadn ve kzlara sayg ifadesi olarak kullanlan bir kelimedir. “Çeçek” kelimesi “gül”
manasn tamaktadr. Aralarndaki fark ise Banu Çiçek kahraman bir kzdr, eline silah alr, sava
sanatlarn bilir, kzlarn yanna alarak çadr kurar ve savard. Kahraman kzn sava sanatlarn
yurdundan uzak bir yerde örenmesi motifi Karakalpak destan “Krk Kz”da da görülmektedir. Buradaki
Gülaym tipi ile Banu Çiçek tipinin birbirine oldukça benzer olduu görülmektedir. Birçok aratrmac
Gülaym tipinin anaerkil devre ait bir tip olduu üzerinde fikir birliine varmtr. Tarihî bilgilerde, eski
efsanelerde ve Yakn Dou, Orta Asya ile Kafkasya halklar arasnda Aral Denizi yaknnda Orta Asya
halklarnn yaad bölgede 5. asrda hüküm süren ran padiah Kir’in kellesini alan bir kadn padiah
olan “Tomiris” hakknda jrlar olduu bilinmektedir. Ayn kahraman, tarihi bilgilerde ise “Temiramda”,
“Zarina”, “Samiramida (amiram)” olarak bilinmektedir. S. P. Tolstov, N. Karazin, T. A. Jdanko ve L. S.
Tolstova’nn aratrmalarnda bu isme skça rastlanmaktadr. L. S. Tolstova’nn 1984 ylnda Moskova’da
yaynlanan “storiçeskie Predaniya Yujnogo Priaralya (Güney Aral Bölgesinin Tarihi Efsaneleri)” adl
eserinde Karakalpak folklorundaki kadn kahramanlar ile ilgili anlatmalarla, baka halklarn
anlatmalarndaki kadn kahramanlar karlatrlmakta ve kahraman kadn padiah olan “Krk Kz”
Destan’ndaki Gülaym, Karakalpak masal “Jupar Nine Hakkndaki Efsane”deki Jupar Nine ve “Kadn
Padiah Hakkndaki Efsane”deki Zanay padiah tiplerinin ortak özellikleri üzerinde durulmaktadr. Banu
Çiçek tipinin amazonlarla alakas Karakalpak folklorundaki kadn tiplerinin boylarn yol göstericisi
olmalar ile (Arvhan, Akolpan) de balantl olmaldr. Alpams Destan’nda zindana düen Alpams’n
“srney” çalarak Tayahan’n kznn ilgisini çekmesi motifi vardr. Tatarlarn “Alpama” masalnda,
Alpama’ya bir dostu “skripka (keman)” gönderir, kendisini zehirlemek isteyen padiah kz skripkann
sesini duyar ve ak olur. Bakurt folklorunda aaçtan “tumbra”, Karakalpak folklorunda zindana atlan
mahkumlarn kemiinden yaplan “srnay” ve Özbek folklorunda kemikten “nkobz” çalnmaktadr.
Demek ki müzik sesinin düman kzn etkilemesi bütün varyantlarda mevcuttur. Dede Korkut Kitab’nda
da kopuz hakknda çeitli bilgiler bulunmaktadr. Ama kopuz çalndnda Banu Çiçek’in yanndaki
kzlarn ellerini çrparak oynamalar baka hiçbir varyantta yoktur.
Bams Beyrek anlatmasnda slam dininin tesirinin çok az olduu görülmektedir. Gerçeklik daha
fazladr. Alpam Destan’nda görülen Hz. Ali, Hzr lyas, Krk erenler tiplerine Bams Beyrek
hikayesinde rastlanmamaktadr. Fakat bütün Ouz beylerinin günee inanmalar, dilek dilemeleri,
dileklerinin kabul olup çocuksuz beylerin çocuk sahibi olmalar ve Dede Korkut’a el kaldran Karçar’n
elinin tutulmas motifleri bulunmaktadr. Güne kültü ve günee tapma bütün dünya halklarnda en eski
yaratl mitlerinin izleri olarak görülmektedir. Dede Korkut’un eren tipi Alpams Destan’nda mevcut
deildir. Bams Beyrek’te ise peygamber vasfnda görülmektedir. Dede Korkut Hikayelerinin son
varyantlarnda bulunmayan baz olaylar vardr. Örnein; Dede Korkut, Banu Çiçek’in aabeyine elçi
olarak gittiinde Bayndr Han’n hayvanlarndan keçi bal ve koç bal iki at götürür. Bu motif
Karakalpak destanlarnda yoktur. Dünyadaki birçok halkn yaratmalarnda yar insan, yar hayvan tipler
hakknda mitolojik unsurlar vardr. Fakat iki hayvandan oluan tipler seyrek olarak görülmektedir. Bu
tipin totem dininden kalma bir unsur olmas mümkündür.
7
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Dede Korkut Kitab’nda bulunan on iki hikayeden biri olan Bams Beyrek Hikayesi ile Alpams
Destan’nn Karakalpak varyant karlatrldnda halkmzn yüzyllar önce yaratt edebî zenginliin
baz unsurlarnn günümüz folklorunda da halen yaad, fakat baz unsurlarn da toplumsal ve siyasî
olaylar sonucunda deimi olduu görülmektedir.
Ouz varyant ile Karakalpak varyant karlatrldnda ise aada sralanan farkllklar
üzerinde durmak gerekmektedir:
1. Dede Korkut Kitab’nda Bay Bura Bey’in çocuksuzluk motifi ile Alpam Destan’ndaki
Bayböri’nin çocuksuzluk motifleri ile Tanr’dan çocuk istemeleri (Dede Korkut Kitab’nda güneten
çocuk istenmesi, çocuk sabi olmalar) benzerdir.
2. Kahraman kz Banu Çiçek, kazananla evleneceini söyledii bir yarma düzenler, fakat Banu
Çiçek’in istedii artlar her varyantta o devrin toplumsal ve siyasî artlarna göre deiiklikler
göstermektedir. Banu Çiçek’in kahraman kz tipi, Alpams Destan’nda da korunur. Onun yerine
Gülbarn’n yar kazanan erkekle evlenme art bulunmaktadr.
3. Ouz varyant ve Karakalpak varyant arasndaki dier bir farkllk da olay örgüsü ile
kahramanlarn karakterlerinde görülür. Ouz varyant Bams Beyrek’in douu, kendisine evlenecei bir
kz aramas, Banu Çiçek’i yenerek onunla evlenmesi, toy zamannda dümana esir dümesi, uzun yllar
sonra Banu Çiçek’in düününe gelmesi ve dümanlar yenerek eiyle tekrar beraber olmas olay örgüsü
Karakalpak varyantyla birebir ayndr. Fakat Ouz varyantnda Bams Beyrek’in toy yaplrken esir
alnmas farkldr. Bir dier farkllk da kahramanlarn isimlerindedir. “Bay Bura - Bayböri”, “Baybidjan
Beg - Baysar”, “Bams Beyrek - Alpams”, “Banu Çiçek - Gülbarn”, “Yaltaçuk – Ultan”, “Bugaz
Fatima - Kekeme Gülin” olarak verilmitir. Ouz varyantnn en büyük farkll ise Dede Korkut’un
destana katlmasdr. Dede Korkut bir evliya tipi olarak görülmektedir. Karçar, kz istemeye gelen
adamlar öldürür ama Dede Korkut’a el kaldrdnda eli tutulur. Buna benzer bir motif Alpams
Destan’nda yoktur. Bir de Salur Kazan tipi Ouz varyantnda Ouzlarn pîri olarak görülmektedir.
Alpams Destan’nda ise keramet sahibi bir tip deildir.
4. Anlatmalar arasndaki bir baka farkllk ise, Ouz varyantnda bugün yaamayan örf ve
adetlerin görülmesidir. Mesela, kan dökmeyince çocua ad konmay, çocuk için silah ve atn uzak
yerlerden getirilmesi, balk paras, güveyi için dikilen kzl cepkeni dier yiitlerin de birer gün
giymeleri, bu adetler Alpams Destan’nn Konrat varyantnda görülmemektedir.
Aktaran: Pnar DÖNMEZ FEDAKAR*

*

Ara. Gör., Ege Üniversitesi, Türk Dünyas Aratrmalar Enstitüsü.

120

