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DEDE KORKUT K�TABI VE ALPAMIS DESTANI’NIN KARAKALPAK VARYANTI* 

Sar�gül BAHADIROVA 

 

Dede Korkut Kitab�, Türk boylar�n�n en eski ortak yaz�l� eserlerinden birisidir. Dede Korkut 
Kitab� üzerinde yüz y�ldan uzun bir süredir bilimsel çal��malar yap�lmaktad�r. Dresden kütüphanesindeki 
el yazmas� 1815 y�l�nda Alman ara�t�rmac� H. F. Von Diez taraf�ndan bulunmu� ve “Bisatt�n Depegezan� 
Kalay Öltirgeni Hakk�nda�� Kos�k (Basat’�n Tepegöz’ü Öldürdü�ü Destan)” adl� bölümü Almanca’ya 
çevrilip yay�nlanm��t�r. Daha sonra Alman ara�t�rmac� T. Nöldeke bu çal��may� devam ettirmi�, fakat bu 
zor çal��may� tamamlayamam��t�r. 

19. yüzy�l�n sonlar�nda Rus ara�t�rmac� W. Barthold elyazmas�n� Rusça’ya çevirerek üzerinde 
çal��maya ba�lam��t�r. Ekim Devrimi’ne kadar “Zapisok Vostocnogo Otdeleniya Russkogo 
Arheologiçeskogo Obtçestva (Rus Arkeoloji Toplulu�u Do�u Bölümü Notlar�)” adl� seride dört metni 
Rusça’ya çevirerek yay�nlam��t�r. Barthold, elyazmas� metnin tamam�n� 1922 y�l�nda Rusça’ya çevirmi� 
ve “Vsemirnaya Literatura (Dünya Edebiyat�)” serisi için yay�na haz�rlam��t�r. Bu çal��ma, yay�nevinin 
kapanmas� sebebiyle, ara�t�rmac� hayatta iken yay�mlanamam��t�r. 1950 y�l�nda Azerbaycanl� bilim 
adamlar� G. Arasl� ile M. Tahmas�b’�n çal��malar�n� içeren “Dede Korkut” ad� eser Bakü’de bas�lm��t�r. 
Fakat haz�rlay�c�lar taraf�ndan metinde baz� de�i�iklikler yap�lm��t�r. W. Barthold’un çevirisi orijinal 
�ekliyle, V. M. Jirmunskiy ve A. S. Kononov taraf�ndan yay�na haz�rlanm�� ve “Kniga Moego Deda 
Korkuta: Oguzskiy Geroiçeskiy Epos” (Dede Korkut Kitab�: O�uz Kahramanl�k Destan�) ad�yla SSCB 
�limler Akademisi taraf�ndan, 1962 y�l�nda Moskova’da yay�nlanm��t�r. Ayr�ca bu elyazmas� yurtd���nda 
da Almanca, �talyanca ve Türkçe’ye çevrilerek yay�nlanm�� ve birçok Sovyet ve yabanc� ara�t�rmac� bu 
yay�n� temel alarak de�i�ik çal��malar yapm��t�r.  

Sovyetler Birli�i ba�ta olmak üzere birçok ülkede, Dede Korkut Kitab� hakk�nda ve onun de�i�ik 
özelliklerini ortaya koyan çe�itli ara�t�rmalar yap�lm��t�r. W. Barthold’un “Turetskiy Epos-Kavkaz 
(Kafkas-Türk Destan�)”, “Knigi Korkuta (Korkut Kitab�)”, “Lektsiy Po �stori Tyurkski Naradov Sredney 
Azii (Orta Asya Türk Boylar�n�n Tarihi Hakk�nda)”, “Oçerki �stori Turkmenskogo Naroda (Türkmen 
Halk� Tarihi Üzerine Bir Deneme)” adl� çal��malar�, Türk boylar�n�n ortak yönleri ile ilgili bilgileri ilk 
kez ele ald�klar� için önemli çal��malar kabul edilmektedir. 

Bu eserin Berlin nüshas� Kilisli Muallim Rifat taraf�ndan 1916 y�l�nda �stanbul’da yay�nlanm��t�r. 
O. �. Gökyay, Berlin nüshas�n� Dresden nüshas�yla kar��la�t�r�larak 1938 y�l�nda tekrar yay�nlanm��t�r.1 

V. M. Jirmunskiy 1974 y�l�nda Leningrad’da yay�nlanan Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos (Türk 
Kahramanl�k Destan�) adl� çal��mas�yla, bu konu üzerinde çal��an di�er bilim adamlar�ndan bir ad�m öne 
geçmi�tir. Çünkü Jirmunskiy bu çal��mas�nda, Dede Korkut’un ya�ad��� ve öldü�ü yer hakk�nda geni� 

                                                 
* Prof. Dr. Sar�gül Bahad�rova’n�n bu makalesi Kitab� Dedem Korkut, Koblan, Edige Hem Hezirgi Edebiyat Hakk�nda Oylar-

EdebiyS�n Maklalar� (Nökis: Karakalpakistan Baspas�, 1992) adl� kitapta yay�nlanm��t�r. 
1 Orhan �aik Gökyay, Dede Korkut, �stanbul: 1938. 
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bilgilere ve Dede Korkut hakk�ndaki sözlü ve yaz�l� kaynaklara da yer vermi�tir. Bu döneme kadar 
yap�lan çal��malarda Orta Asya ve Kazakistan folkloru ile ba�lant� kurulmam��t�r. Jirmunskiy ise bu yeni 
problemi ara�t�rmaya ba�lam��t�r.2 

G. Arasl�, M. Tahmas�b, A. G. Tumanskiy, H. Köro�lu, E. Margulan, A. Kon�ratbayeva gibi bilim 
adamlar�, yapt�klar� birçok yay�nda Dede Korkut Kitab� hakk�nda önemli bilgiler vermi�tir.  

Dede Korkut Kitab�, Türk boylar�n�n günümüz folkloru ile ilgili çal��malarda ve kar��la�t�rmal� 
ara�t�rmalarda büyük yenilikler ortaya ç�kmas�n� sa�lam��t�r. Dede Korkut Kitab�, 15. yüzy�lda yaz�lm�� 
Türkçe en eski eser oldu�u için büyük bir öneme sahiptir. Bu eser, Türk boylar�n�n günümüz folkloru ile 
kar��la�t�r�ld���nda, Orta Ça�daki Türk boylar�n�n hepsinde ortak olay örgüsü ve motiflerden olu�tu�u 
görülür. Ara�t�rmac�lar Dede Korkut Kitab�’n�n te�ekkül tarihini 9-15. yüzy�llar olarak tahmin etmelerine 
ra�men, eserdeki baz� motifler milattan önceki devirlerin örf ve âdetleri hakk�nda bilgileri de ihtiva 
etmektedir. Bu eser dikkatle incelendi�i zaman, Türk boylar�n�n günümüzdeki örf ve adetlerinden farkl� 
baz� uygulamalar�n mevcut oldu�u göze çarpmaktad�r. Bunun sebebi, aradan geçen as�rlarda meydana 
gelmi� siyasi ve toplumsal de�i�ikliklerin tabii olarak bu esere yans�m�� olmas�d�r. Bu da bize 
atalar�m�z�n bundan be� on as�r önceki hayat� hakk�nda çok de�i�ik bilgiler sunmaktad�r. Dede Korkut 
Kitab�’nda bulunan pek çok motif ve atasözü Türk boylar�n�n de�i�ik yaratmalar�nda halen mevcuttur. 
Bununla birlikte bu eser, bugün tek ba��na incelendi�inde anla��lmayan pek çok konunun mahiyetinin 
aç�klanmas�nda çok büyük bir rol oynamaktad�r.  

Dede Korkut, Karakalpak folklorunda, kopuzu ilk defa kullanan ve kopuz ile ko�uk söylemeyi 
ö�reten j�ravlardan birisi olarak kar��m�za ç�kar. Dede Korkut’u, Türklerin �slam dininden önceki dini 
�amanizm’in peygamberlerinden biri olarak de�erlendirmek yerinde bir tespit olur. Karakalpak folkloru, 
Dede Korkut hakk�nda anlat�lan efsaneler bak�m�ndan oldukça zengindir. Biz bu çal��mam�zda, “Dede 
Korkut Kitab�” ile Karakalpak destan� “Alpam�s” aras�nda bir kar��la�t�rma yapmaya çal��aca��z.  

“Kam Burinin Balas� Bamsi Beyrek Hakk�nda Kos�k (Kam Püre O�lu Bams� Beyrek Destan�)” 
adl� anlatma eserde üçüncü s�rada yer almaktad�r ve en önemli anlatmalardan birisi olarak kabul 
edilmektedir. Jirmunskiy, Alpam�s Destan�’n�n varyantlar�n�n olay örgüsü ve benzerliklerine de�inir ve 
Kam Püre O�lu Bams� Beyrek Destan�’n�n, Alpam�s Destan�’n�n en eski varyant� oldu�unu kabul eder.  

Bams� Beyrek anlatmas�nda konu edilen olay, Türk boylar�n�n birçok farkl� destan�nda mevcuttur. 
Olay örgüsü, çocuksuzluk motifi ile ba�lar. Çocuksuzluk motifi Alpam�s Destan�’n�n Karakalpak 
varyantlar�n�n hepsinde mevcuttur. Dede Korkut Kitab�’nda bu motif ayr�nt�lar�yla verilmi�tir. Olay 
örgüsü, Hanlar Han’� Bay�nd�r Han’�n toyu ile ba�lar. Toya O�uzlar�n varl�kl� beyleri ça�r�l�r. Beylerin 
içinde Bay-Bura Bey’e sayg� gösterilmez. Bunun nedeni, o öldü�ünde mallar�na sahiplik edecek bir 
çocu�unun olmamas�d�r. Bay-Bura toyda kendisine ilgi gösterilmemesine gücenerek a�lar. Han Bay�nd�r 
Han’�n damad� Salur Kazan, Bay-Bura’ya neden a�lad���n� sordu�unda, Bay-Bura ona, çocuksuz oldu�u 
için a�lad���n� söyler. Daha sonra O�uz Beyleri güne�e bakarak hep beraber dilek dilerler. Bay-Bura da 
bir o�ul diler. Çocu�u olmayan di�er bey Bay Bidjan ise, bir k�z evlat diler. Beyler de onun için bir k�z 
evlat dilerler ve do�acak çocuklar�n� be�ik kertmesi ile birbirine ba�lar. Beylerin dilekleri yerine gelir ve 
Bay-Bura Bey’in bir o�lu olur ve o�lunun ad�n� Bams� koyar. Bay Bidjan Bey’in ise bir k�z� olur, o da 
k�z�na Banu Çiçek ad�n� koyar.  

 Alpam�s Destan�’nda O�uzlar hakk�nda, beyleri Bay�nd�r Han ve Salur Kazan hakk�nda hiçbir 
bilgi yoktur. Fakat çocuksuzluk ve tanr�dan çocuk dileyip çocuk sahibi olma motifleri ile do�an çocuklar� 
“be�ik kertme” yapma motifi Alpam�s Destan�’nda da mevcuttur.  

Alpam�s Destan�’n�n Kazak ve Özbek varyantlar�nda çocuksuz beylerin çocuk sahibi olu�lar� dinî 
motiflere ba�l� olarak anlat�l�r. Çocuksuz olan bey Bay-Bura, çocuk dileyip bir evliya aramaya gider. Bu 
motif, Karakalpak varyantlar�ndan Jiyemurat varyant�nda bulunmaktad�r. Esemurat J�rav ve O�uz J�rav 

                                                 
2 V. M. Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. L., 1974. 
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varyantlar�nda ise yoktur. Eserde, beylerin güne�e yalvar�p Bay-Bura Bey için çocuk dilemeleri motifi 
bulunmaktad�r. Güne�e yalvarman�n dinî inan��lar�n en eski �ekli oldu�u bilinmektedir. 

Bu eserde, Bams� Beyrek’in at�na, silah�na özel bir önem verilmektedir. Bams� do�du�u zaman, 
babas� tüccarlar�n� o�luna de�erli hediyeler almalar� için �stanbul’a gönderir. Tüccarlar, kahraman için üç 
silah (at, z�rh, k�l�ç) al�p geri dönerlerken, yolda dü�manlar�n�n sald�r�s�na u�rarlar. Bams�, avlan�rken bu 
olay� görür ve babas�n�n adamlar�n� kurtar�r. O zaman�n töresi gere�ince, çocuk kan döktü�ü zaman, ona 
ikinci bir isim koyulmas� gerekmekteydi. Bay-Bura, Dede Korkut’u ça��r�p ondan çocu�una ikinci isim 
koymas�n� ister. Dede Korkut ona “Bams�” yani “Boz Atl� Yi�it” ad�n� verir, daha sonra “Bams� Beyrek” 
ad�n� koyar. Bu motifler Alpam�s Destan�’nda yoktur, fakat kahraman�n ad� ve silahlar� destan�n bütün 
varyantlarda büyük bir öneme sahiptir. Alpam�s’a verilen ikinci isim, Karakalpak j�ravlardan Kurbanbay 
J�rav varyant�nda bulunmaktad�r. Bu anlatmada çocuk do�du�unda ona önce “Hekimniyaz” ad�, yeti�ip 
kahramanl�k gösterdikten sonra ise “Alpam�s” ad� koyulur. Bu motif me�hur Özbek bah��s� Faz�l 
Yolda�o�lu’nun anlatmas� olan Alpam�� Destan�’nda da mevcuttur. 

Bams� Beyrek’in, be�ik kertmesi yap�ld��� k�z ile kar��la�mas�, Alpam�s’�n Gülbar��n’� aray�p 
bulmas�ndan farkl�d�r. Fakat, do�madan önce be�ik kertme yap�lmas� ve bu k�z� arama motifleri Alpam�s 
Destan�’nda da vard�r. �ki beyin çat��mas� ve Baysar�’n�n göçü Dede Korkut Kitab�’nda 
bulunmamaktad�r. Bu farkl�l�klar�n, ataerkil düzenin y�k�ld���, feodalizmin güçlendi�i, boylar�n da��ld��� 
Orta Asya’da, feodal cemiyetin kurulmas� sonucunda meydana gelmi� olmas� mümkündür. 

Banu Çiçek’in üç yar��ta (at binme, ok atma ve güre�) kendisini yenen ki�iyle evlenme �art�, 
Özbek, Kazak ve Karakalpak varyant�n�n hiç birinde görülmez. �slam dini ve feodalizmin ataerkil örf ve 
âdetleri bu motifi kendisine adapte etmi� olmal�d�r. K�z güre�mez ama ödül olarak, yar��� kazananla 
evlenir. K�z�n yi�itle gücünü s�namas� Ba�kurtlar�n “Alpam��a ve Bars�n-H�luu” masallar�nda günümüze 
kadar korunmu�tur. Karakalpak varyantlar�n�n tamam�nda (Esemurat, O�uz ve K�yas J�rav) at yar��� ve 
güre� vard�r. Ok atma yar��� ise bulunmamaktad�r. V. Jirmunskiy, ok atma yar���n�n bulunmamas�n�, okun 
18. ve 19. as�rlarda silah olarak kullan�lm�yor olmas� ile aç�klam��t�r. (Özbek Türklerinin Faz�l Yolda� 
varyant�nda silahtan söz edilir.)  

Bams� Beyrek’in babas�na, “Beni, benden daha iyi ata binebilen ve benden önce kelle getirebilen 
bir k�zla evlendireceksin” diyerek �art ko�mas�, Alpam�s Destan�’nda bulunmamaktad�r. Banu Çiçek’in 
Karçar adl� bir a�abeyi vard�r. Karçar, karde�ini istemeye gelenleri öldürür. K�z� istemeye Dede Korkut 
gider. Karçar onun ne amaçla geldi�ini anlar, k�l�c�n� kald�r�r, tam k�l�c� ile vuraca�� zaman onun kolu 
tutulur. Karçar o an tövbe eder ve Dede Korkut’tan af diler. Karde�i için bin deve, bin pire, bin koyun, bin 
kuyru�u ve kula�� olmayan it, bin bu�ra ister. E�er bunlar� bulup gelmezse onu öldürece�ini söyler. Bay-
Bura ve Dede Korkut bunlar� bulup gelir.  

Alpam�s Destan�’n�n bugünkü varyant�nda Gülbar��n’�n a�abeyi hakk�nda bilgi yoktur. Karçar’�n 
ba�l�k paras�n� getirmesi için koydu�u �artlar Karakalpak masallar�nda vard�r, fakat destanlarda 
görülmemektedir.  

Karakalpak varyantlar�nda dü�üne ba�lama törenleri yoktur. Dü�üne, damad�n m�zra��n�n dü�tü�ü 
yere çad�r kurarak ba�lan�r. Banu Çiçek, damada k�z�l cepken giydirir. Cepken, Bams� Beyrek’in 
yan�ndaki yi�itleri üzmemek için her gün yi�itlerden birisine giydirilir. Bu törenler Kon�rat varyant�nda 
bulunmamaktad�r. 

Bams� Beyrek’in Banu Çiçek’le evlenece�ini duyan Bayburt Kalesi’nin sultan� yedi yüz asker ile 
gelerek sald�r�r. Bams� Beyrek’in yerine, k�z�l cepkeni giyen yi�idi öldürür. Bams� Beyrek’i ise esir al�r 
ve aradan on y�l geçer. Bams� Beyrek ve Banu Çiçek’in ayr� dü�meleri ile Alpam�s’�n Gülbar��n’�n ayr� 
dü�meleri birbirine benzemez. Fakat, baz� benzer motiflerin izleri hâlâ görülmektedir. Alpam�s’�n zindana 
dü�mesi ve ondan yedi y�l haber al�namamas� ortak bir nokta olarak kabul edilebilir. Karçar’�n Bams� 
Beyrek’in ya�ad���n� haber verenlere alt�n ve gümü�, ölüm haberini getirenlere ise karde�ini verece�ini 
söylemesi Alpam�s Destan�’n�n Kon�rat varyant�nda yoktur.  
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Yaltaçuk, bu haberi i�itince Beyrek’in cepkenini kana bulayarak getirir. Banu Çiçek cepkeni tan�r. 
Bunun üzerine Yaltaçuk, Banu Çiçek’le evlenmek için dü�ün haz�rl�klar�na ba�lar. Gülbar��n’�n, 
Alpam�s’�n ölüm haberini getiren ki�iyle evlendirilmesi motifi Alpam�s’�n varyantlar�nda da 
bulunmaktad�r. Fakat Kon�rat varyant�nda Gülbar��n’la, Alpam�s’�n yard�mc�s� Ultan evlenmek ister. 
Altay varyant�nda ise Al�p Mana�’�n dostu Akköben, yalan söyleyerek Al�p Mana�’�n ölüm haberini 
getirir Kümüjek-Aru ile evlenmek ister ve dü�ün yapar. 

Alpam�s’�n, Tay�ahan’�n yurdunda Gülbar��n’�n evlenece�i haberini duymas�, Karakalpak 
varyant�nda yoktur. Bams� Beyrek’in zindanda ko�uk söylemesi ve onun zindandan ç�kar�larak toylarda 
ona ko�uk söyletilmesi motifi ise Karakalpak varyantlar�nda de�i�tirilmi�tir. Alpam�s zindandayken 
“��nkob�z” çalar ve bu onun zindandan kurtulmas�n� sa�lar. Bams� Beyrek de toyda ko�uk söyler. Onu 
kendi yurdundan gelen adamlar tan�rlar ve ona sevgilisinin dü�ünü olaca��n� söylerler. Bams� Beyrek de 
zindandan kaçma haz�rl�klar�na giri�ir. Bams� Beyrek’in zindandan ç�k��� ile Alpam�s’�n zindandan ç�k��� 
aras�nda benzerlikler vard�r. Burada kafir padi�ah�n�n k�z� Bams� Beyrek’e a��k olur. E�er kendisi ile 
evlenirse zindandan kaçmas� için ona yard�m edece�ini söyler. Bams� Beyrek onunla evlenmeye söz verir 
ve k�z da onu zindandan ç�kart�r. Burada E�im Kel ve Keykuat Kel hakk�nda bilgi bulunmamaktad�r. 
Bams� Beyrek’in at�n�n onu tan�mas� Alpam�s Destan� ile benzerlik gösterir. Bams� Beyrek zindandan 
kaçar. Alpam�� ise zindandan ç�karak Tay�ahan ile sava��r. Burada kafir padi�ah�n yerine çoban� han 
yapmas� ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu olay, halk�n bak�� aç�s�n�n de�i�erek, padi�ah�n yerine kendi 
temsilcisini koymak istemesi ile ba�lant�l� olaylardan biri olmal�d�r.  

 Bams� Beyrek’in sevgilisinin dü�ününe gitmesi motifi, Alpam�s Destan�’nda da ayn� �ekilde 
mevcuttur. Bams� Beyrek, O�uzlar�n yurduna geldi�inde dü�üne gitmekte olan â��klarla kar��la��r. Kendi 
at� ile â����n kopuzunu de�i�tirerek dü�üne gider. Tan�nmamak için ba�kas�n�n elbiselerini giyerek 
dü�üne gitmesi Alpam�s Destan�’n�n Karakalpak, Özbek ve Kazak varyantlar�nda da görülmektedir. 
Kimli�ini belli etmeden, karde�ini ve çobanlar�n� kendisi için a��t söylerken görür. Kahraman�n k�yafetini 
de�i�tirerek kimli�ini gizlemesi kimin dost, kimin dü�man oldu�unu ö�renmek istemesi ile alakal�d�r. 
Dü�ünde yap�lan ok atma yar���nda Bams� Beyrek’in yay� k�r�l�r ve ona Bams� Beyrek’in yay�n� getirirler. 
Onun att��� ok yüzü�ün içinden geçer. Burada Alpam�s’�n, hiç kimsenin yerinden ç�karamad��� oku 
çocu�u Jadiger’�n ç�karmas�ndan bahsedilmemekte, fakat bu yar��ma ve Bams� Beyrek’in kazanmas� ile 
ilgili bilgi verilmektedir. Gülbar��n’�n Alpam�s’� tan�mas� ile Banu Çiçek’in Bams� Beyrek’i tan�mas� 
büyük benzerlik göstermektedir. Her ikisi de ko�uk söyleme yar���nda birbirlerini tan�rlar. Bams� 
Beyrek’in, sevgilisinin kendisine sad�k olmad���n� dü�ünmesi, Alpam�s’�n bütün varyantlar�nda 
mevcuttur. Alpam�s Destan�’n�n bütün varyantlar�nda Gülbar��n kendisinin Alpam�s’a sad�k oldu�unu 
bildirir. Bams� Beyrek de kendi yüzü�ünü sevgilisinin parma��nda görünce onun sadakatine inan�r. 
Karakalpak varyant�nda “Yar Yar” ko�u�u söyleyerek birbirlerini bekledikleri anlat�l�r. Bams� Beyrek’i 
ise adamlar tan�r. Bams� Beyrek kendi parma��ndan bir damla kan alarak babas�n�n gözüne sürünce 
babas�n�n gözleri aç�l�r. Yaltaçuk kaçar ve Banu Çiçek’in a�abeyi de Bams� Beyrek’ten özür diler. Bams� 
Beyrek de onu affeder. Bu olay Alpam�s Destan�’n�n hiçbir varyant�nda yoktur. Alpam�s, yurdunda iken 
dostu olan, fakat onun yoklu�unda onun yerine geçerek sevgilisi ile evlenmek isteyen Ultan’� öldürür. 

Bams� Beyrek’in kafir kalesine ikinci defa yapt��� sefer, Alpam�s’�n Karakalpak varyant�nda 
yoktur. Alpam�s’�n Gülbar��n ile evlenmesi ve halk�n�n övünüp toy vermesi ile Karakalpak varyant� 
tamamlan�r. Bams� Beyrek ise kendisi ile beraber esir dü�en yi�itleri kurtarmak için sefer yapar. Bu yedi 
yi�idi kurtard�ktan sonra onlara yedi karde�ini vererek toy yapar. Burada da olaylar toy ile sona erer. 
Burada kafirlerin kalesinin zapt edilmesi ile ilgili bilgi yoktur.  

Alpam�s Destan� ile Bams� Beyrek hikayesi aras�nda olay örgüsünün kurulu�undaki 
paralelliklerin yan� s�ra destan kahramanlar� aras�nda baz� farkl�l�klar ve benzerlikler görülür. Her ikisinde 
de çocuksuz iki beyin o�lu ve k�z�n�n evlenmesi konu edilir. Bay Bura - Bayböri, Baysar� - Bay Bidjan 
olarak adland�r�lm��t�r. Ultan’a ise Yaltaçuk ad� verilmi�tir. Kalmuklar - kafirler diye adland�r�lm�� ama 
Tay�ahan, kafirlerin padi�ah� olarak adland�r�lmam��t�r. Tay�ahan’�n k�z�n�n ad� da belirtilmemi�tir. 
Alpam�s Destan�’n�n Kon�rat varyant�nda Dede Korkut, Salur Kazan ve Karçar’dan bahsedilmez.  
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Bams� Beyrek anlatmas�nda Salur Kazan, O�uz Beylerinin beyi, Dede Korkut ise O�uzlar�n 
peygamberi gibidir. Fakat Bams� Beyrek anlatmas�nda Korkut Ata olaylara çok aktif olarak kat�lmaz. 
Sadece Bams� Beyrek’e ad konulmas� ve Banu Çiçek’in istenmesi s�ras�nda görülmektedir. Bunun d���nda 
bu anlatmada pîr ve Allah’a s���nma yoktur. Ayr�ca, H�z�r �lyas ya da Ali hakk�nda da bilgi verilmemi�tir. 
Bütün bunlar bize Bams� Beyrek anlatmas�nda �slam dininin etkisinin olmad���n� gösterir. Anlatman�n 
tamam�nda Dede Korkut iyilerin taraf�ndad�r. Kahramanlar pîrden, peygamberden de�il, Dede Korkut’tan 
yard�m al�rlar.  

Banu Çiçek ve Gülbar��n tipleri aras�nda bir tak�m farkl�l�klar oldu�u göze çarpmaktad�r. Her iki 
tip de yarat�ld�klar� ve anlat�ld�klar� devirlere ait özellikleri ta��rlar. Banu Çiçek ile Bams� Beyrek’in 
yapt�klar� yar���n üç �art� daha önceki anaerkil devrin özelli�ini göstermektedir. Gülbar��n’�n koydu�u üç 
�arta göre ise, yi�itlerin kendi aralar�nda yar���p birbirlerini geçmeleri gerekmektedir. Buradaki kad�n 
tiplerin feodalizmin etkisinde yarat�lan tipler oldu�unu görürüz. Bu iki tipte de de�i�tirilmeden verilen 
fikir; kad�n�n erke�ine sad�k olmas�d�r. Aradan ne kadar y�l geçmi� olursa olsun (Bams� Beyrek’te 16, 
Alpam��’ta 7 y�l) erke�inin öldü�üne dair haber gelmi� olmas�na ra�men, kad�n�n erke�ine sad�k kalmas�, 
halk�n bu fikri ilk devirlerden beri idealle�tirdi�ini gösterir. Kopuz ile türkü söyleme Bams� Beyrek’te 
daha büyük bir öneme sahiptir. Bams� Beyrek kafirlerin zindan�ndan ç�k�p, toyda kopuz ile türkü söyler. 
Banu Çiçek’in toyunda türkü söyleyebilmek için at�yla kopuzu de�i�ir. Bams� Beyrek’in toya gelip, 
hizmetçi kad�nlarla türkü söylemesi, Alpam�s’�n Gülbar��n ile türkü söylemesine benzemektedir.  

Dede Korkut Kitab�’nda bulunan “Kam Burinin Balas� Bamsi Beyrek Hakk�nda Kos�k (Kam Püre 
O�lu Bams� Beyrek Destan�)” adl� anlatma Alpam�s Destan� ile kar��la�t�r�ld���nda, olay örgüsünün ve 
kahramanlar�n benzer özelliklere sahip oldu�u görülmektedir. Jirmunskiy, Dede Korkut ile ilgili 
anlatmalar�n en eskilerinden birisi olan Bams� Beyrek anlatmas�, O�uzlar�n Altay Da�lar�nda ya�ad�klar� 
devirlerde (6-8. as�r) yarat�lm�� oldu�unu ileri sürer. Daha sonra 9.-10. as�rlarda Sir-derya, Aral Denizi 
boylar�nda, 11-15. as�rlarda Küçük Asya ve Kafkasya bölgesinde yay�ld��� ve bu bölgelerde ya�ayan 
halk�n aras�nda her türlü toplumsal ve siyasî olaylarla geni�leyerek, tekrar yarat�ld���na i�aret etmektedir.3 

Alpam�s’�n at� Bay�ubar tipi bu destan�n bütün varyantlar�nda kahraman�n en yak�n yard�mc�s�d�r. 
Kahraman�n at�n�n, Kon�rat varyant�nda “Bay�ubar”; Altaylarda, Ba�kurt ve Tatarlarda “Ak Boz At”; 
Dede Korkut Kitab�’nda “Boz At” ad�n� ald��� görülmektedir. A. N. Kononov taraf�ndan haz�rlanan 
sözlükte “Marskaya jerebsta (Teniz Kul�n�) [Deniz Tay�]” olarak geçmektedir. “Teniz Kul�n�” hakk�nda 
Karakalpak folklorunda pek çok mit mevcuttur. Karakalpak destanlar�nda ise “Suv Tulpar” diye 
adland�r�lmaktad�r.  

 “Suv tulpardan bol�pt�, 

 Jel biyeden tuu�pt�”.4 

 [Su tulpar�ndan olmu�tur, 

 Yel k�sraktan do�mu�tur]. 

Alpam�s Destan�’n�n O�uz J�rav varyant�nda Suv Tulpar hakk�nda verilen bilgiler, Suv Tulpar’�n 
Teniz Kul�n� ile benzerli�ini göstermektedir. Kahraman�n at�n�n, Suv Tulpar ve Teniz Kul�n� ile 
benzerlikler göstermesi Yunan mitolojisinde Odysseia’n�n at� ile ilgili olmal�d�r. Ayr�ca bu benzerlik, at�n 
deniz ve su ile neden ba�lant�l� oldu�u sorusunu da akla getirmektedir. 

Bams� Beyrek anlatmas� ile Alpam�s Destan� aras�ndaki en büyük benzerlik kahramana ad 
verilmesine çok önem verilmesidir. Kon�rat varyant�nda da kahramana ad verilmesi ayn� derecede öneme 
sahiptir. Özbek Faz�l Yolda� varyant�nda ve Karakalpak Kurbanbay J�rav varyant�nda kahraman do�du�u 
zaman bir dervi� gelerek kahraman�n ad�n� (Özbek varyant�nda Hakimbek) koyar. Dede Korkut 
Kitab�’nda da kahraman do�du�u zaman Bams� ad�n� al�r. �kinci ad ise kahraman yeti�ip kan dökünceye 

                                                 
3 V. M. Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. L., 1974, s. 515. 
4 Alpam�s. “O�uz J�rav Varyant�”. Karakalpakistan Folkloru Dergisi, C. 7, Nökis: 1981. 
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kadar koyulmaz. Bams�, 15 ya��na geldi�inde, babas�n�n ona hediye almalar� için �stanbul’a gönderdi�i 
adamlar�n� kafirin elinden kurtar�r. Babas� o zaman o�lunun yeti�kin biri oldu�unu anlay�p, Dede 
Korkut’u ça��r�r ve ad koydurur. Dede Korkut ona Beyrek ad�n� verir. Böylece Bams� Beyrek ad�n� al�r. 
Burada, Beyrek’in kahramanl��� gösteren bir ad oldu�u anla��lmaktad�r. “Alpam��”, “Olpomi�”, “Al�p 
Mana�” ad�yla ilgili olarak ara�t�rmac�lar taraf�ndan çe�itli fikirler ileri sürülmü�tür. “Al�p” kahramanl��� 
bildiren bir kelime, “Mam�s”, “Mam��”, “Pam��” kelimelerinin “Alp-m��” yani “Alpam��” anlam�na 
geldi�ini V. Jirmunskiy, Ettore Rossi, H. Lewis gibi ara�t�rmac�lar ileri sürmü�lerdir.5 Türk bilim adam� 
Hasan Paksoy, bu kelimenin etimolojisini Cenevizlileri yöneten “�ltutmu�”’un (yani “Alpam��” 1210 y�l�) 
ad�na ba�lamaktad�r.6 

Karakalpak leksikolojisinde “Alpamsa” kelimesi, do�rulu�u, yi�itli�i ve kahramanl��� 
bildirmektedir. “Alpamsa” kelimesi 6. as�rdan önce Türk boylar�n�n leksikolojisinde var m�yd�? Yoksa, 
“Alpam�s” ad�na ba�l� olarak m� ortaya ç�kt�? Bu, hâlâ bilinmemektedir. Bu ad�n Türkçe “Bams�” ad�yla 
ilgili oldu�u fikri de ileri sürülmü�tür. Alpam�s’�n Altay varyant�nda geçen “Mana�” kelimesi de 
“Alpam�s” kelimesi içinde “Mana�” kelimesinin gizlendi�ini gösterir. “Alpmanas”, “Alp-pam�s” bu 
birbirine yak�n iki kelimenin “Manas” kelimesinin de�i�mesinden do�mu� olabilece�ini söylemek zordur. 
Bu de�i�menin olabilece�i ça�larda “man” kelimesi Eski Mo�ol yazma eserlerinde “çokluk, kalabal�k, 
millet” anlam�na gelmektedir. Buradan, kalabal���n içinden gelen kahraman anlam�n� ta��d��� 
anla��lmaktad�r.  

Destandaki Bayböri ve Gülbar��n adlar�n� da Dede Korkut Kitab� ile kar��la�t�rd���m�zda �u 
anlamlara sahip oldu�unu görmekteyiz. Burada “Han Bur�” veya “Bay Bur�” olarak kullan�lmaktad�r. Han 
Bur� ad� kendi boyunun han� manas�na gelmektedir. “Bur�” kelimesi nas�l ortaya ç�km��t�r? Eski Türk 
yazma eserlerinden biri olan O�uz-name’ye (15. as�r) bak�ld���nda “Böri” sözünün anlam� görülmektedir. 
Bu eserde O�uz Han’�n sava�a gidi�inde böri gelerek askerlerini de al�p yürür. O�uz Han “Kök böri 
bols�n uran” der ve bu sebeple kurda inan�lmas�n�n, kurdun yol gösterici olmas�n�n eski Türk boylar�ndan 
gelen bir töre oldu�unu görmekteyiz. Kon�rat varyant�nda, Bayböri’nin Baysar�’ya nazaran toplumda 
daha büyük bir yere sahip oldu�unu görürüz. Bayböri, han veya kendi boyunun yöneticisi olarak 
görülmektedir. Bayböri ad�n�n yöneticilik ile ilgili bir anlamda olmas� mümkündür.  

“Kask�r (kurt)”, Avrasya ve Amerika halklar�n�n mitolojisinde genellikle dostluk kültü veya 
tanr�sal bir �ekilde verilmektedir. Bat� ve Orta Avrasya halklar�n�n mitolojisinde kavmin yöneticisini kurt 
terbiye eder ya da ikiz çocuklar� emzirir. (Örne�in Eski Roma’daki Romus ve Romulus’u emziren kurt 
hakk�ndaki efsane) 7. as�rdaki Çin tarih yazmalar�n�n birinde Türklerin atalar�n�n kurttan do�du�u veya 
kurtla evlendi�i, on çocu�u oldu�u anlat�lmaktad�r. (Büyük bir sava��n sonunda sadece bir çocuk hayatta 
kal�r ve di�erleri ölür. Onu kurt emzirir, büyütür. Çocuk yine bir kurtla evlenir ve on tane çocu�u olur. 
Türklerin atalar�n�n bu �ekilde türedi�i anlat�lmaktad�r.) 

Kurt hakk�ndaki bilgilerimizi Berdak’�n �ecere �iiri daha da artt�rmaktad�r. �iirde, Alt�n Han’�n 
k�z� ��ng�s Han’� do�urduktan sonra Tomaul’dan “Bödenetay” ve “Burgeltay” adl� iki çocuk daha 
do�urur. Tomaul’�n kendisi de bir avc� yi�it olur. ��ng�s Han ormanda kendi ba��na ya�ayarak avc�l�k 
yapar. Alamal�-Körikli’nin avc� Tomaul’dan do�an çocu�unun ismi de avc�l�kla ilgilidir. “Börigeltay” 
kelimesinin içinde “böri” kelimesinin var oldu�u anla��lmaktad�r.  

Bams� Beyrek’in alt� karde�i ile ilgili bilgilere Alpam�s Destan�’n�n Kon�rat, K�pçak, Altay 
varyantlar�nda rastlanmamaktad�r. Kon�rat varyant�nda Alpam�s’�n bir karde�i vard�r. Özbek varyant�nda 
“Kald�rga�”, Karakalpak ve Kazak varyantlar�nda “Karl�ga�”, Altay varyant�nda “Erke-Koo” isimlerini 
almaktad�r. Ebulgazi’nin �ecere-i Türkmen adl� eserinde de alt� karde� hakk�nda bilgi bulunmaktad�r. 
Eserin “O�uz Yurduna Bey Olan K�zlar Hakk�nda” adl� bölümünde O�uzlar� bir araya toplayarak uzun 

                                                 
5 V. M. Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. L., 1974, s. 158. 
6 H. B. Paksoy, “Alpam�s ve Bams� Beyrek-�ki At, Bir Destan”, Kazak Edebiat�, 1986. 
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y�llar bey olan yedi k�zdan bahsedilmektedir. Onlar�n aras�nda Salur Kazan’�n kar�s�ndan sonra ikinci 
mevkie sahip olan kad�n, Mam�� Bey’in kar�s� “Barç�n Salor” olarak gösterilmektedir.7 

Barç�n’�n gömüldü�ü yeri, Ebulgazi, S�r Derya boyunda “Kökkesene Evliyas�” olarak 
belirtmektedir. Bu evliyaya 19. ve 20. asr�n ara�t�rmac�lar� da (V. Kallour ve A. Y. Yakubovskiy) 
çal��malar�nda yer vermi�lerdir. V. Jirmunskiy, Türkmen kad�nlar�n�n söylediklerine ba�l� olarak 
“Barç�n”, kahraman k�z, amazon, O�uzlara bey olan kad�n �eklinde adland�r�ld���n� söylemektedir.8 
Demek ki “Barç�n” ad� ile kad�n padi�ah ve amazonlar hakk�ndaki bilgilerin birbiri ile ilgili oldu�u 
görülmektedir.  

Alpam�s Destan�’n�n Karakalpak varyant�ndaki Gülbar��n ad� ile Bams� Beyrek’in ni�anl�s� Banu 
Çiçek’in ad� aras�nda yak�n bir ili�ki bulunmaktad�r. “Gülpar�a” bir parça gül anlam�na gelmektedir. 
“Banu” ise do�uda kad�n ve k�zlara sayg� ifadesi olarak kullan�lan bir kelimedir. “Çeçek” kelimesi “gül” 
manas�n� ta��maktad�r. Aralar�ndaki fark ise Banu Çiçek kahraman bir k�zd�r, eline silah al�r, sava� 
sanatlar�n� bilir, k�zlar�n� yan�na alarak çad�r kurar ve sava��rd�. Kahraman k�z�n sava� sanatlar�n� 
yurdundan uzak bir yerde ö�renmesi motifi Karakalpak destan� “K�rk K�z”da da görülmektedir. Buradaki 
Gülay�m tipi ile Banu Çiçek tipinin birbirine oldukça benzer oldu�u görülmektedir. Birçok ara�t�rmac� 
Gülay�m tipinin anaerkil devre ait bir tip oldu�u üzerinde fikir birli�ine varm��t�r. Tarihî bilgilerde, eski 
efsanelerde ve Yak�n Do�u, Orta Asya ile Kafkasya halklar� aras�nda Aral Denizi yak�n�nda Orta Asya 
halklar�n�n ya�ad��� bölgede 5. as�rda hüküm süren �ran padi�ah� Kir’in kellesini alan bir kad�n padi�ah 
olan “Tomiris” hakk�nda j�rlar oldu�u bilinmektedir. Ayn� kahraman, tarihi bilgilerde ise “Temiram�da”, 
“Zarina”, “Samiramida (�amiram)” olarak bilinmektedir. S. P. Tolstov, N. Karazin, T. A. Jdanko ve L. S. 
Tolstova’n�n ara�t�rmalar�nda bu isme s�kça rastlanmaktad�r. L. S. Tolstova’n�n 1984 y�l�nda Moskova’da 
yay�nlanan “�storiçeskie Predaniya Yujnogo Priaralya (Güney Aral Bölgesinin Tarihi Efsaneleri)” adl� 
eserinde Karakalpak folklorundaki kad�n kahramanlar ile ilgili anlatmalarla, ba�ka halklar�n 
anlatmalar�ndaki kad�n kahramanlar� kar��la�t�r�lmakta ve kahraman� kad�n padi�ah olan “K�rk K�z” 
Destan�’ndaki Gülay�m, Karakalpak masal� “Jupar Nine Hakk�ndaki Efsane”deki Jupar Nine ve “Kad�n 
Padi�ah Hakk�ndaki Efsane”deki Zanay padi�ah tiplerinin ortak özellikleri üzerinde durulmaktad�r. Banu 
Çiçek tipinin amazonlarla alakas� Karakalpak folklorundaki kad�n tiplerinin boylar�n yol göstericisi 
olmalar� ile (Ar�vhan, Ak�olpan) de ba�lant�l� olmal�d�r. Alpam�s Destan�’nda zindana dü�en Alpam�s’�n 
“s�rney” çalarak Tay�ahan’�n k�z�n�n ilgisini çekmesi motifi vard�r. Tatarlar�n “Alpam�a” masal�nda, 
Alpam�a’ya bir dostu “skripka (keman)” gönderir, kendisini zehirlemek isteyen padi�ah k�z� skripkan�n 
sesini duyar ve a��k olur. Ba�kurt folklorunda a�açtan “tumbra”, Karakalpak folklorunda zindana at�lan 
mahkumlar�n kemi�inden yap�lan “s�rnay” ve Özbek folklorunda kemikten “��nkob�z” çal�nmaktad�r. 
Demek ki müzik sesinin dü�man k�z�n� etkilemesi bütün varyantlarda mevcuttur. Dede Korkut Kitab�’nda 
da kopuz hakk�nda çe�itli bilgiler bulunmaktad�r. Ama kopuz çal�nd���nda Banu Çiçek’in yan�ndaki 
k�zlar�n ellerini ç�rparak oynamalar� ba�ka hiçbir varyantta yoktur.  

Bams� Beyrek anlatmas�nda �slam dininin tesirinin çok az oldu�u görülmektedir. Gerçeklik daha 
fazlad�r. Alpam�� Destan�’nda görülen Hz. Ali, H�z�r �lyas, K�rk erenler tiplerine Bams� Beyrek 
hikayesinde rastlanmamaktad�r. Fakat bütün O�uz beylerinin güne�e inanmalar�, dilek dilemeleri, 
dileklerinin kabul olup çocuksuz beylerin çocuk sahibi olmalar� ve Dede Korkut’a el kald�ran Karçar’�n 
elinin tutulmas� motifleri bulunmaktad�r. Güne� kültü ve güne�e tapma bütün dünya halklar�nda en eski 
yarat�l�� mitlerinin izleri olarak görülmektedir. Dede Korkut’un eren tipi Alpam�s Destan�’nda mevcut 
de�ildir. Bams� Beyrek’te ise peygamber vasf�nda görülmektedir. Dede Korkut Hikayelerinin son 
varyantlar�nda bulunmayan baz� olaylar vard�r. Örne�in; Dede Korkut, Banu Çiçek’in a�abeyine elçi 
olarak gitti�inde Bay�nd�r Han’�n hayvanlar�ndan keçi ba�l� ve koç ba�l� iki at götürür. Bu motif 
Karakalpak destanlar�nda yoktur. Dünyadaki birçok halk�n yaratmalar�nda yar� insan, yar� hayvan tipler 
hakk�nda mitolojik unsurlar vard�r. Fakat iki hayvandan olu�an tipler seyrek olarak görülmektedir. Bu 
tipin totem dininden kalma bir unsur olmas� mümkündür.  

                                                 
7 A. N. Kononov, Rodoslovnaya Turkmen. Soçinenie Abulgaz� cana Hivinskogo – M. L., 1958, s. 78. 
8 V. M. Jirmunskiy, Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos, L., 1974, s. 168. 
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Dede Korkut Kitab�’nda bulunan on iki hikayeden biri olan Bams� Beyrek Hikayesi ile Alpam�s 
Destan�’n�n Karakalpak varyant� kar��la�t�r�ld���nda halk�m�z�n yüzy�llar önce yaratt��� edebî zenginli�in 
baz� unsurlar�n�n günümüz folklorunda da halen ya�ad���, fakat baz� unsurlar�n da toplumsal ve siyasî 
olaylar sonucunda de�i�mi� oldu�u görülmektedir.  

O�uz varyant� ile Karakalpak varyant� kar��la�t�r�ld���nda ise a�a��da s�ralanan farkl�l�klar 
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 güne�ten 
çocuk istenmesi, çocuk sabi olmalar�) benzerdir.  

2. Kahraman k�z Banu Çiçek, kazananla evlenece�ini söyledi�i bir yar��ma düzenler, fakat Banu 
Çiçek’in istedi�i �artlar her varyantta o devrin toplumsal ve siyasî �artlar�na göre de�i�iklikler 
göstermektedir. Banu Çiçek’in kahraman k�z tipi, Alpam�s Destan�’nda da korunur. Onun yerine 
Gülbar��n’�n yar��� kazanan erkekle evlenme �art� bulunmaktad�r. 

3. O�uz varyant� ve Karakalpak varyant� aras�ndaki di�er bir farkl�l�k da olay örgüsü ile 
kahramanlar�n karakterlerinde görülür. O�uz varyant� Bams� Beyrek’in do�u�u, kendisine evlenece�i bir 
k�z aramas�, Banu Çiçek’i yenerek onunla evlenmesi, toy zaman�nda dü�mana esir dü�mesi, uzun y�llar 
sonra Banu Çiçek’in dü�ününe gelmesi ve dü�manlar� yenerek e�iyle tekrar beraber olmas� olay örgüsü 
Karakalpak varyant�yla birebir ayn�d�r. Fakat O�uz varyant�nda Bams� Beyrek’in toy yap�l�rken esir 
al�nmas� farkl�d�r. Bir di�er farkl�l�k da kahramanlar�n isimlerindedir. “Bay Bura - Bayböri”, “Baybidjan 
Beg - Baysar�”, “Bams� Beyrek - Alpam�s”, “Banu Çiçek - Gülbar��n”, “Yaltaçuk – Ultan”, “Bugaz 
Fatima - Kekeme Gül�in” olarak verilmi�tir. O�uz varyant�n�n en büyük farkl�l��� ise Dede Korkut’un 
destana kat�lmas�d�r. Dede Korkut bir evliya tipi olarak görülmektedir. Karçar, k�z istemeye gelen 
adamlar� öldürür ama Dede Korkut’a el kald�rd���nda eli tutulur. Buna benzer bir motif Alpam�s 
Destan�’nda yoktur. Bir de Salur Kazan tipi O�uz varyant�nda O�uzlar�n pîri olarak görülmektedir. 
Alpam�s Destan�’nda ise keramet sahibi bir tip de�ildir.  

4. Anlatmalar aras�ndaki bir ba�ka farkl�l�k ise, O�uz varyant�nda bugün ya�amayan örf ve 
adetlerin görülmesidir. Mesela, kan dökmeyince çocu�a ad konmay���, çocuk için silah ve at�n uzak 
yerlerden getirilmesi, ba�l�k paras�, güveyi için dikilen k�z�l cepkeni di�er yi�itlerin de birer gün 
giymeleri, bu adetler Alpam�s Destan�’n�n Kon�rat varyant�nda görülmemektedir. 
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