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Sadettin Özçelik

Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (1)

“ ul ulara girdü üm ulaz evi
Du arlayı odu um ya ı yurdu
‘Yaslı (ve) aciz girdi im acizler evi
A a ılayarak bıraktı ım dü man yurdu”

“…tul kelimesine isimlerin sıfat olarak da kullanılabilmesi özelli ine dayanarak ‘matemli,
yaslı’ anlamını veriyoruz.”
“…tulaz aciz, i siz, güçsüz, derbeder anlamlarındadır.”
“Tercümede ‘ya lı ve âciz olarak’ anlamını verdi imiz tul tulara ifadesindeki tular-a(>tul+ara) bizce tulaz ile aynı kökten geli en kelimedir ve iki kelimenin de kökü tul’dur. Aynen Dede Korkut
Kitabı’nda geçen gök, göger, gögez te killeri gibi.
du arla- ise ‘a a ı, baya ı’ anlamlarında olan Arapça
kelimesi ile +la- ekinden meydana
gelen ‘a a ılamak, baya ılamak’ anlamlarında bir te kil olabilir. Aynı ekilde metinde geçmi olan
da‘vile- ‘dava etmek, hesap sormak’ yapısı duharla- için destekleyici bir örnektir.”

“ odu um ya ı yurdı”

“ ul ulaz (?) girdügüm o uz damı
Du ar (?)

(?) odu um ya ı yurdı”

kısmı bulunmaktadır.”
sözcüklerden kurtulmak”

“Drs.56b.2-4’te DKK’nın en güç
“sorunlu

“Drs.74a.3-4,
Drs.135b.6, 142b.12 o uz amı”
dam
am
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t>d ve
yordı”
“do uzlayı uban

>

“do uzlayı odu um ba ı
yor‘çözmek’
odu um ba ı nı yordı’ = dokuz kat sarıp kodu um ba ını çözdü ”
yay

çöz
deri

“tovıl tolada gerdügüm
tola deri [katı yayum].
do uzlay[uban] [veya do urlayuban] qodu um
ba ı[n] yordı [katı yayum]”

“Beyrek’in yukarıda yayını görerek andı ı ve a ladı ı yolda larından biri, Du arlı Yusuf veya
ba ka bir Du arlı olabilir ve birlikte sava ırlarken Du arlı’nın öldü ü de anla ılabilir. (…) Böylece,
yukarıdaki dizenin (Du arlıyı odu um ya ı yurdı), ‘Duharlıyı bıraktı ım (kaybetti im) dü man yurdu’
eklinde okunması ve anla ılması mümkündür. Ancak, bundan emin olmamız için bir önceki dizenin tam
olarak çözülmesi gerekir. Ne yazık ki bir önceki dize üzerinde de tatmin edici bir çözüme ula ılmı
de ildir.”
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“ ulad a eri du arlayı odu um ya ı yurdı”
ula

“zindan, hapis”

“Kaleler ve burçlar müstahkem mevkiler oldu u için bu gibi yerler daima
hapishane olarak kullanılmı lardır. Burçların bir kuyu gibi olan bodrumlarında a ır cezalılar
hapsolunurlardı. Yedikule zindanı yüksek rütbeli siyasi mücrimlere mahsustu.”

“Hele azanı g türdiler, omanın
uyunu a zına bir degirmen a ı odılar”
“ atun gelüp zind ncıya apuyı açdurdı. Ça ırdı, eydür:
azan Beg, nedür lu ? Dirligü y r altındamı o dur, yo sa y r yüzindemi o dur?”
hisar, zindancı
kuyu
yer altı
yer üstü

al asında bir uyuya bıra dılar.

tol
Tol ya ayı ı kabir ya ayı ına benzer (Ere li- Konya)”
bodrum mahzen
“yertölä”
“cer tölö”

“yer altındaki ev ve ahırlar.

mahzen
asker, sava çı

Er

be ik kertme

“Yalancı o lı Yaltacu yay ufandu ına atı a ıdı, eydür: Mere Beyregü yayı vardur getürü ,
d di. Vardılar getürdiler. (56b.1)
, eydür:
‹
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‘Beyrek, yayı gördüginde yolda ların andı, a ladı’
“yayını eline alup ögdi, görelüm n ce ögdi.”
yayın övülmesi

soylama

“Bu lu yerde odum geldüm, Otuz o uz yolda um iki

ar ı um”
emanet

soylama

soylama

otuz dokuz yolda

sayarak
‘dugarla-’
“numaralamak, bir numara vermek”
‘saymak, sayısını belirtmek’
‘dugarla-’
“ ulada eri du arlayı odu um ya ı yurdı”
bıraktı ım dü man yurdu”

du arlayı
“zindanda sava çıları sayarak

“ ul ulada girdügüm”
“ ûl: (…) 2. zaman çoklu u, uzun müddet”
“uzun zaman zindana girdi im”
“ ula+da”
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“ ul ulada girdügüm, ulad a eri du arlayı odu um ya ı yurdı” “uzun
zaman zindana girdi im, zindanda sava çıları sayarak bıraktı ım dü man yurdu”
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