
DEDE KORKUT ~i ELER~R~DEK~ 

Dede Korkut Hikiiyelerinde @riilen, hikiiyelere 
xd ve destan havasi katan ola@ntistti motifle- 
kayna&, destan devirlerine kadar uzanmakta- 
Bu destan devirlerinde insanlar, kendilerini ve 

lumu etkileyen bazi olaylan, kigileri, varhklan 
aniistil gll~lex-e bagayarak ac$lamqlardir. Boy- 
t tannlardan, tannplardan ve dogaiistii varhk- 
ian olqan, mitoloji a& verilen olamiistu bir 
lyada yaqamafa bag lamqld r .  Ozellikle Eski 
ian Mitolojisi, bu konuda qok zengin bir varhk- 
kargimza Gikar. Dede Korkut Hikiiyelerinden 
sat'in Tepeg6z'f.i t)ldiirmesi"nde bulunan bazi 
iflerin benzerine Yunan Mitolojisinde rastla- 
ktaylz. 

3azi ola@niistu motiflerde de Samanizmin ve 
mh$n etkisi gijriiltiyor. drnegin adak adayarak, 
bqinda durarak dileginin geqeklgecegini um- 
r, duqte bazi olaylann onceden haber verilmesi 

bazi motifler Qamanizme 6zgtidur. Bazan bu 
iflerin Isliim inanciyla kangip kaynqti$ da 
*. Bir a@ dualimn sayesinde dileginin geqek- 
lesi gibi. Aynca biltunilyle blbmh$n etkisini 
yan motifler de vardir. Deli Dumrul'un Azrail 
miicadelesinde ve Basat'in "kelime-i qahbdet" 
rerek duvann yanlmasi motifinde oldujju gibi. 

3u qahqmada belirlenen motifler, belki kaynak- 
nig oldujju din ve inaniqlara gore simflandinla- 
di. Ama ayni motifin degiqik kaynaklarda ba- 
kuqiik farkliliklarla gijriinmesi nedeniyle her 

if ayn ayn incelenmeye pliqildi. 

. Adak adandrktan s o m a  gocugun olmasi: 

ldak adamak, bir dilegin gerqeklgmesi ama- 
kurban kesip yoksullara daatmak ya da kut- 

~ i r  giice yonelik bir niyette bulunmak (1)tlr. 
:en-Edebiiat Fakultesi, Turk Dili ve Ed.Bolumu Aragrma Gorevlisi 

Anadolu'nun bir qok yerinde, qqu& olmayan ka- 
dinlann bugiin de doij;aiistu giiqleri olduwna inan 
diklan yatirlara bqvurduklan, sadaka verdikleri, 
kurbanlar adadMan gariilmektedir. 

Dede Korkut Hikiiyeleri'nden Dirse Han - oglu 
Bo& Han Boyu'nda da bu motife rastlamaktaylz. 
Owz Beyleri, oglu km olma&$ i ~ i n  Dime Han'i 
hor giiriirler. Dirse Han da evine gelir, kansina so- 
cubnun olmamasinm nedenini sorar. Kansi, bun- 
da kendisinin bir s u p  olma&@m, Tann'mn k i  01- 
dujjunu belirtir. g6yle soyler: 

"Hay Dirse Han, bana kazab itme, incinup aci 
sijzler siiyleme, yiriinden ijrii turg21, ala qadirun yir 
ytizilne dikdurgil, atdan aygw deveden bu@ ko- 
yundan k w  6ldilrgi1, Iq ONzun Tag O a z u n  bigle- 
rin iistftne y l h a k  it& aq gijrsen toyugrl, yalincak 
@rsen tonatgd, boqluyu borcundan kurtartgd, de- 
pe kibi et ylg gijl kibi knmz sagdur, ulu toy eyle, 
hiicet dile, ola kim bir a&i dualimn allugi-y -ile 
Tann bize bir batman ayal vire didi."(2) 

Kansimn bu siizti uzerine D i m  Han biiyiik bir 
glen verir. Kurbanlar keser, yoksullan doyurur ve 
Tann'dan dilekte bulunur. Solene katilanlar da 
dua ederler. Bundan sonra Dime Han'in kansi 
gebe kalir ve bir oglan do&rur. 

Her ne kadar yoksullara yardim etmek, Tan- 
n'dan dilekte bulunmak 1sliim dininin bir ozelligi 
gibi @riiniiyorsa da as11 kayna@n~ biz Samanizme 
kadar uzatabiliriz. ijrnegin Dirse Han'in kansinin 
soyledigi nagzi dualin sozu, hl~mli$n ve tasavvuf 
diiquncesinin yaygnlqmasindan sonra goriilen ge- 
zici derviqleri ve ermiq kiqileri animsatmakla birlik- 
te, daha p k  Qamanist Yakutlann qocuk sahibi 01- 
mak iqin bqvurduklan "ak qamanVi 
duqiindiirtmektedir. Yakutlar Tann'dan ~ocuk, bil- 
hassa erkek qocuk isterlerken ak qamana (ayi 
oyun'a) bqvururlar. Ak qaman, Aylsit hatuna ya- 
hut ak a t  suriileri sahibi olan (magan sdhilah) tan- 
nya dua eder."(3) Buradan anlqilaca$ gibi ak $a- 
man, kulla Tann arasinda bir aracl durumundadir. 
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Qysa islAmhkta kulla Tann arasinda araci soz ko- 
nusu dealdir. 

Yine bu hikgyede Gamanizme ozgii olan su kul- 
tune de rastlanmaktadir. Dirse Han'in kansinin, 
babaslyla ava giden oglunun donmedigni gormesi 
iizerine sljyledigi sozlerde su kiiltii aqikca goriiliir: 

"KUN ~ U N  pylara su saldum 
Kara tonlu derviglere nezirler virdiim"(4) 

Abdiilkadir 1nan'in gamanizm ad11 kitabmda be- 
lirttig gibi Samsnist T'irk kavimlerdeki kadinlar, 
kutlu sayllan bir pinar, bir kuyu, bir su kenannda 
gecelerler. Boylece bir pcuk sahibi olacaklanna 
inanirlar. (5) 

fisacasi qocu@ olmayan Dirse han'in kansinin 
adak adayarak, pylara su salarak p u k  sahibi ol- 
mas1 motifini 1slAmliktan qok Qamanist inanslara 
bagayabiliriz. 

2. 6ldGkten sonra drilme: 

Coanlukla m a d  ve destanlarda gijriilen ev- 
rensel bir motiftir. Cok sevilen kahramanin 
alumtine ganlii r an  olrnayan hildiyeci ve dinleyici- 
lerin yarattlklan motif olmahdlr. 

Dirse Han-oklu Bogaq Han Hikayesinde, Dir- 
se han, lurk yigidinin kandirniaslyla oelu Bo&qYi 
okla vurur. Oglan Slmek uzereyken Hmr yetiqir, 
yarasini iiq kez eliyle siear ve "sana bu yaradan 
korhma oglan 6lum yokdur tag qic&i anan siidi- 
y - ile senUn yarana melhemdiir. "(6) deyip, 
ortadan kaybolur. 

I 

Bu olayda tam bir alum soz konusu degldir, 
ama H~zlr  gelmezse oglan Slecektir. Bu nedenle bu- 
radaki Miimden kurtulma olayl, oliimsiiz Hizw ile 
birlikte 01aganiisti.i bir nitelik kazaniyor. Hizir'in 
yasjadig zaman ve kimlig iizerine kaynaklarda tu- 
tar11 bilgilere rastlanmamaktadlr. Ama rivayete 
@re, Hmr, "Gb-1 hayatVi bulmuq ve olumsuzlii~e 
ulaqmiqt~r. Bu nedenle Hizir, hallumizln diline yer- 
legmi$" kul slluqmaylnca Hmr yetiqmez" soziindeki 
gibi darda kalanlara yardim eder. Bu hikayede de 
olmek iizere olan oglanl oliimden kurtanr. 

Hizir, Turk destanlannda daima kahramanla- 
n n  yardimcisidir. Pertev Naili Boratav'in 
bildirdigine gijre, K6ro@u Destani'nin "Urfa rivaye- 
tinde, Hasan Bey eqhyali2i;a giderken Hoca Hizir'a 
rasgelir. 0, gencin arkasini agar. Bir defa da Ha- 
san bey, anasnun nazanna u&pp attan diigtiiw 
zaman o kurtanr;"(7) "Manas'i o himilye eder, 
onun sol yaninda dua eder, onun yolday olur."(8) 
"Battal Gazi zehirlendiB zaman ona ilas yetiqtiren 
Hlzirdrr."(S) . 

llyada destaninda da olaylar, tannlar ve yan- 
tannlar arasmda gepe de benzer motiflere 

rastlanmaktadir. llyada destaninin Aineias ile D 
medes arasindaki savqin anlatild@ 
biilumiinde, oglu Aineias'l qekmek isteyen Aphro 
te, Tydeusoglu Diomedes tarafindan vurulur. 11 
Aphrodite'i allr ve annesi Dione'nin yanina got 
f i r .  Aphrodite'nin bilegindeki yarayl iki eliyle .silt 
yara iyi olur ve acilar diner. Bu arada annesi D 
ne, Arespin bqmdan geqen benzer olaylan anlati 

"Bilmezsin Here de bu yiizden neler pkti .  

Arnphitron'un yaman oklu vurmuqtu onu 

sag memesi altindan, tiq @all1 bir okla, 

dayanilmaz acilar kaplamqti yiire@ni. 

Hedes de neler pkti ,  o zaman tann, 

Kalkanll Zeus'un oglu sivri bir okla 

oliiler ulkesinin kaplsinda vurdu onu, 

Herakles ona dinmez acdar verdi. 

Sonra Hades gkti Zeus'un evine, koca 011 
pos'a, 

Yiiregi yanik acilar iqindeydi, 

ornuzuna giiqlii ok girmig, canin1 yaluyordu. 

Ama Bliimlu yaratilmig degildi o, 

geldi acl dindiren ilaqlar serpti omuzuna, 

paian tann, yarayl iyi etti."(lO) 

Dionenin anlath@ bu olaylar da Bo@q'in \ 

rulduktan sonra H m r  tarafindan iyilgtirilmc 
olaylna oldukqa benziyor. Ayrrca bu motifler 
oii;ullann vurulmasl, annelerin yardima kogmal: 
ve aci pkrneleri de benzerlik gtktermektedir. 

Dini kaynaklarda oldukten sonra dirilme mc 
fi daha yaygm daha belirgindir. &mean Budistl 
tildukten sonra hayvan ya da bitki biqiminde yeq 
ziine tekrar geleceklerine inanirlar. Zerduqtli 
Hiristiyanlik ve Miisliimanlik inancinda da oidi 
ten sonra dirilme vardlr. Hz. ha, hastal: 
iyileqtirir ve oliileri diriltir. Hz. Muhammed 
Hendek savaqi sirasinda konuk o ldua  evin sah 
Cabir'in iki oglunu oldiikten sonra diriltir.(ll) 

Orhan qaik Gokyay'm Dedem Korkudun Ki  
bi ad11 genig inceleme kitabinda "Oldiikten sor 
dirilme motifine, degqik biqimlerde Fin Kala- 
destamnda, bir budist masalmda, Yunan Mitolc 
sinde ve Kngzlann Yoloi destaninda rastlanild 
bildirilmektedir.(l2) 

3. Diigte bazi olaylarin onceden hab 
verilmesi: 

Olacaklan, diigte gorerek daha onceden hat 
vermek de p k  eski bir motiftir. Masal ve desk 
larda yaygm olarak @rliliir. Yer yer ma: 
ogelerinin de karqtig.1, destani bir nitelik w i y  



M e  Korkut Hiuyelerinden "Salur Kazan'in Evi- 
in Ya&nalanmasin ve "Kazdik Koca - oau  
'e&nek" hikiiyelerinde de bu motif edmek ted i r .  

"Salur Kazan'in Evinin Ya@nalanmasin hikiiye- 
inde, Salur Kazan, yigitleriyle ava qikti& esnada 
vi yaj$nalamr. mfirler, Kazan'in atlanni, anasini, 
ansini, oglu UNZ Bey'i, koyunlanm ahp gotiiriir- 
?r. 0 gece Salur Kazan kara kaygh bir diig goriir: 
3iliir misin kanndqum Kara Gone diigtimde ne 
orindi, kara kaygulu vilua gijrdiim, kuduz kurtlar 
riimi dalar gardiim, kara deve ensemden kavrar 
ordtim, kargu gibi kara s a p m  uzanur gijrdiim, 
zanuban g6ziirni Brter glirdiim, bilegilmden on 
armaami  kanda gijrdiim, gundan berii aklum us- 
Ilm dire bilmem ...( 13) Kara Gone'nin bu diigii 
orumlamasindan sonra, Kazan, iiq giinliik yolu bir 
iinde alarak yurduna vanr ve evinin yamalanmig 
lduanu goriir. 

Vatikan niishasinda geqen "kara kura" sozii, bu 
lotifi de Samanizme baglamamiza yo1 aqiyor. Gun- 
.ii Samanizmde "al basmasin diye adlandinlan 
h n t &  bir diiq gorme olayl vardir. 

gamanist inancin etkisini tagiyan bu olaya, bu- 
iin Anadolu'da da rastlan&$ni Pertev Naili 
loratav goyle anlatiyor: "Kara - Kura da, Erzurum 
nanqlanna e r e ,  Albasti gibi lohusalara musallat 
lur. Konya'da anlatildi&na @re bu, kqiye benzer- 
i g ;  kedi btiflkliigiinde olurmus; insanlann iistiine 
oker, onlan bomaya kalkqirmq; giin qi$m go- 
iince hmildayamadi$ i ~ i n  yakalanabilirmig; yemin 
ttirip emri altinda kiile gibi kullananlar olurmug 
nu. Kara-Kura adina da XVI. yllzylldan kalma 
talarsozii kitabinda rastliyoruz.(l4) Abdiilkadir 
nan da "Samanizm" ad11 kitabinda "Erzurum ve 
kzincan viliiyetlerinde igittiam bazi rivayetlere 
ore "alkansi" ahirlarda bulunur ve a t  yelesini or- 
~ekten  hoglanir. Lohusalan korkutrtn ve ci&rlerini 
lip gijtiiren ruh ise "albasti" olmayp "karakura" 
enilen bir ruhtur."(l5) diyerek, bu konuda bize 
ilgi veriyor. 

Boylece "alur Kazan'in Evinin Ya@nalanmasin 
ikiiyesinde giiriilen bu kara kaygli diig motifinin 
ayna$m, gamanist inanqta gijriilen "albasmasi" 
laylna kadar gijttirebiliriz. 

"Kazihk Koca - oglu Yegenek" hikiiyesinde de 
egenek, diiqman eline tutsak dD*n babasini kur- 
araca&m diigtinde 8 e n i r .  Bir giin kazihk 
hca-oau Yehnek, on beg yqina girdiBnde, ba- 
asinin Mfir eline tutsak diiqtiigilnii o&enir. 
abasini kurtarmak iqin yola diiqer. O&z beyleri 
a arkasindan gelirler. Gece diigiinde ak sakalli 
'ede Korkut'u goriir. Kara daglan q a r ,  Karade- 
iz'i g q r ,  b q i  qiklar iqinde parlayan daysiyla 
aqllqir.  daylsi, YeBnek'e babasini kurtarmasinin 
)k gtiq oldu&nu, kendisinin daha once denediBni 
nlatir. YeBnek, yigitleriyle beraber bu igi bagara- 

caBm &yler ve diiqiinden uyanir. Yehnek, bu dii- 
qthti yoldqlanna anlatir. Hikziyenin sonunda bu 
diig geqeklqir ve Yegenek, babasini tutsakliktan 
kurtanr. 

Ye&nek'in gordiia bu diig, Salur Kazan'in 
dugiinden olumlu olmasi yonuyle aymlir. 

Bu diig motiflerinin benzerlerini, destanlarda, 
masallarda ve halk hikiiyelerinde gorebiliriz. Orhan 
Saik Gakyay, Dedem Korkud'un Kitabinda Salur 
Kazan'in giirdiigii diigii, Kwgzlann Er Sayln Des- 
tamndaki Ayu Bike'nin gijrdiigii diige 
benzetmektedir. 

Ayu Bike, diiqiinii goyle anlatir: "ben bugtin bir 
diig gordiim, yamnlm dolu kara saq yatilmig go- 
riindii. CilAli (suslti) beg tirnagm kana batinlmiq 
goriindii.. ."(16). Gervkten burada da goriildii@ 
gibi Kazan'ln diiqiindeki saqn uzamasi ve parmak- 
lann kana batinlmiq olmasi qok benzemektedir. 
O&z Kagan Destaninda da O@z KaBn'in veziri 
Ulug Turiik, haylrli bir diig goriir. Ulug Tiiriik'iin 
diigiinde akin bir yay, giin doasundan giin batmi- 
na dek uzanmakta ve iiq giimiig ok da qimiile 
do&u gitmektedir. Nitekim bu diig geqekleqir. 
O&z Ka&n'in ava qikan o&dlan, bir altin yay ve 
bir giimiig ok bulurlar. O&z K a h n  da buna gore 
~lkesinin yonetirnini oa l l an  arasinda paylqti- 
nr.(17) koroglu Destaninda da Salur Kazan'in 
diiqiine benzer motiflerin olduanu Pertev naili Bo- 
ratav'in Koroglu Destani ad11 kitabinda 
gorebiliyoruz. "Koroglu'nun Bolu Papya  kendi ar- 
zusuyla esir olup fstanbul'a gelmesinden sonra, fsa 
Bah bir gece riiyasinda Koroglu'nu kan deryasinda 
gariir ve bundan onun tehlikede olduanu an- 
larw(18), "KZjroglu, Bolu Beyi ve Ayvaz'a kary 
harbederken Deli Mihter ayni riiyay goriir. Korog- 
lu'da, Ayvaz Baaad'a turna teline gittiB zaman, 
esaretini bu suretle anlar. Marq  rivayetinde de og- 
lunun imdadina yetigen Koroglu, harp meydaninda 
Giilizar'i yalniz gijriince Hasan'i 6lmQ zanneder 
ve o zaman kendisine felaketi haber veren riiyayl 
hatirlar."(l9) Hatta Karoglu gu dizeleri ayler: 

"Ufak ufak kar sepeler b q i m a h r a  kuru qey- 
ler girdi diiqiime 

Haylf old1 k q  yigidin bqina/Bir oglumun olu- 
gune ne dersinW(20) 

4. Olaaganclstii binek hayvani (Deniz Ku- 
lunu): 

w e b e  bir toplum azellia gosteren Tiirk ka- 
vimlerinde binek hayvani, yani at yagarnsal bir 
onem tqir .  ~ s t e l i k  savqqlliklanyla da taninan bu 
kavimler, anlatmalannda da atlanna olaganiistii 
nitelikler kazandmrlar. Ozellikle at, destan ya da 
hikilye kahramaninin en yalun dostudur. Kam 
Bure Bey-oglu Bamsi Beyrek hikiiyesinde de, be- 



zirgtinlann fstanbul'dan Bamsi Beyrek'e annagan 
olarak aldiklan Deniz Kulunu olaganiistu bir attir. 

Denizden gkan bir aygrla luylydaki bir hsra- 
&n birlqmesinden dogdumna inandan deniz 
kulunu iqin bugiin de Anadolu'da anlatilan pqitli 
efsaneler vardir. "soylu atlar haklunda, onlann de- 
nizden ya da golden qihp bir hsra@ a p n  
aygrlarin soyundan geldig inanig (KZSro@u'nun 
tinlu Kw- Ati, kimi anlatmalara gore Myle bir 
hayvandir.), Anadoldnun gollerinden birkaqi tizeri- 
ne anlatilan efsaneierde de yer almiqtir, Kzrs'in 
Gole topraklannda Aygr Golu, Goksiin'de Tekir- 
Suyu'nun kayna&, Urfdda Dela - Guni (Kanli Gol) 
iqin ayni efsane anlatihr: Sulardan belli zamanlar- 
day bir aygrr qikar ve orada otlayan lusraklardan 
birine -5. Bir y-11 sonra bu su aygm gelir, ta- 
ylni alir, sulara gomulurmuq."(2 1 ) 

Murat Uraz da "Turk Mitolojisi" ad11 kitabinda 
atlarla ilgili olarak qu bilgileri vermektedir: "At, en 
kuwetli kiiltii olan, destanlarda qok yer tutan bir 
hayvandir. 8amanhg.l kabul eden Tiirk'lerle Mogol- 
lann inanigna @re at gokten inmigtir. Yakutlara 
g b  kahramanlann atlan giinq aleminden gelmiq- 
tir. Bazi Tiirk boylanna @re de (Apsati) adinda 
atlann bir tanmi vardir. Bir de kanath ve kiirekli 
atlar vardir ki, hem u p n  hem yilzen bu atlar Kaf 
daBnin altindaki (Silt Golu) ne p r a p  dokerek bun- 
lan sarhog edip bir qiftini tutmuq, kanatlanni 
koparrmq, bunlan qiftlgtirmiq, a t  nesli Myle ture- 
mig."(22) 

5. Dede Korkut'un g6sterdi@ Kerhet :  
(Kolun yukarda asih kalmasi): 

Dede Korkut, himyelerde de g6rdii@imuz gibi 
toreleri p k  iyi bilen, her konuda bilgili, ozan yam 
olan, yo1 gijsterici, yaqli, bilge bir kiqidir. Belki bu 
ozelliklerinden dolay halk ona olagaustu nitelikler 
vermiqtir. Hatta Dede Korkut'ur, bir dev luzindan 
diinyaya geldiBni ve o11nedi@ni soylerler. 

"Kam Bure Bey-oglu Bamsi Beyrek" 
hikgyesinde Dede Korkut'un bir kerametiyle kaqi- 
layyoruz: Baniqi~ek'i, Bamsi Beyrek'e istemeye 
giden Dede Korkut'u hzin kardegi Deli Karpr  atla 
kovalar. Yakaladi$nda, kolunu yukan kaldinp hliq 
vurmak ister. Bunu goren Dede Korkut, "Ism-i 
Aazam" duasini okur ve "Calarsan elin kurusun." 
der. Deli Karpr'in eli havada asili kahr. Bunun 
iizerine Deli Karp r  aman diler. Gitnahlanna tovbe 
edip, luzkardeqini Beyrek'e vermege razi olur. 0 
zaman Dede Korkut, tekrar dua eder ve Deli Kar- 
pr'in eli eski durumuna doner. 

Bu olaydan da anlqildi$ gibi Dede Korkut, 
Tann'ya yahn, ennig bir kiqi cjzelligi gbtermekte- 
dir. Zaten Dede Korkut Kitabi'mn giriginde onun 
ermiq kigiligine deginilmektedir: "Resul 'aley- 
hi'sseliim zamamna yahn Bayat boylndan Korkut 

Ata dirler bir er kopdi OBzun 01 kiqi tamam bili- 
qisi-y-idi. Ne dir ise olur-idi. Gaylbdan durlO 
haber soyler-idi. Hak Ta'iila anun kiinline ilham 
ider - idi."(23) 

6. K8r g6zi.n aqilmasi: 

Bu motif de masal ve destanlarda s i k p  gorii- 
lur. "Kam Biire Bey-oglu Bamsi Beyrek 
hikiiy&inde, Beyrek'in kaybolmasina dayanamayan 
babaslnin gozleri kor olur. Uzun bir aynliktan son- 
ra, Beyrek'in dondu@i haber verildiBnde, Kam 
Bure Bey: "Oglum idugin andan bileyim, s i r p  par- 
ma&u kanatsun, kanini destmala durtsun, gozume 
sureyin, aqilacak olur - ise oglum Beyrekdiir."(24) 
der ve Beyrek babasinin dediklerini yaptihnda, ba- 
basinin gozleri aqilir. 

Bu olay, Kur'an-1 Kerim'de geqen Hz. Yusuf 
olayni animsatmaktadir. Hz. Yusuf kardeqleri ta- 
rafindan kuyuya atildihnda, onun hasretine 
dayanamayan babasi Hz. Yakup'un gozleri kor 
olur. Uzun suren bir aynliktan sonra Hz. Yakup 
da Yusufa kavuqtuslnda, onun gomlegi Yakup'un 
yiizune suriilur, bundan sonra Hz. Yakup'un gozle- 
ri aqilir. 

Masallarda da kiir gtizlin aqilmasi ile ilgili mo- 
tifler vardir. ornegin, Bilge Seyido@u'nun 
"Erzurum Halk Masallan iizerinde Arqtirmalar" 
ad11 kitabinda bulunan "Melikph" ad11 masalda da 
bu bzellik g6riilmektedir.(25) "Ktiroglu'nun Paris ri- 
vayetinde, babasimn gozleri, tilsimli bir qe3meden 
gelen kopukleri ahp surerek aqilir."(26) Kliroglu 
hikiiyelerinin kaynaklan, bir goriiqe gore Islamiyet- 
ten onceki 1ran-O&z savqlanna dayandi$ndan 
bu motifi de 1slam 6ncesi doneme kadar uzatabili- 
riz. 

7. Azrail ile Deli Dumrul'un mucadelesi: 

Azrail: "Tann'ya en yalun olan dort melekten 
biri. Azrail can alicidir, olum meleBdir. Soy1endii;i- 
ne gore, Tann, Adem'i yaratacas zaman meleklere 
yerden toprak almalanni buyurmuq, yer onlara yal- 
vannca aciylp alamamiqlar; Azrail aldinq etmeden 
istenen topra$ alip getirmiq, Tann da onu can ah- 
c~lik ile vazifelendirmiq."(27) "Duha - Koca - Oglu 
Deli Dumrul" hikgyesinde Azrail, somut nitelikler 
verilerek kaqim~za qikmaktadir. Buna gore Azrail, 
ak sakalli, gozleri conge (fersiz,bulanik) ve a1 ka- 
natlidir. Hatta hikilyede tam olmamakla birlikte 
Tann'ya bile somut nitelikler kazandinlmiqtir. 
Tann, yqli  bir bilge gibi konuqur, bazan sevimli, 
bazan luzgndir. Hikayenin giriq bi5lumunde Tann, 
Deli Dumrul iqin Azrail'e "Bak bak delu kavat me- 
num birliam bilmez, birligiime qukiir hlmaz, 
meniim ulu dergahumda geze menlik eyleye." 
der(28). 

Tann'nin Azrail'i Deli Dumrul'un canini al- 
mak iqin gtkevlendirmesinden sonra, Azrail, Deli 



Dumrul'un karg~ina dikilir. Deli Dumrul once p k  
korkar, fakat bu heybetli kiginin Azrail olduanu 
ogrenine, luhciyla saldinr. Azrail, bir giivercin 
olup pencereden upr ,  gider. Deli Dumrul da arka- 
slndan atla kopr. Bir iki giivercin aldtiriir. Evine 
donerken Azrail, atin goziine goriiniir, at iirker, 
Deli Dumrul yere dijger. Bunun iizerine Azrail, 
Deli Dumrul'un go@uniin iizerine konar. Tam ca- 
nlnl alacakken, Deli Dumrul aman diler. Azrail de 
Tanndan dilemesini soyler. Tann da cam yerine 
can buldu& zaman ba&Iayaca&m bildirir. Bun- 
dan sonra Deli Dumrul sirayla babaslndan, 
annesinden ve kansindan cam yerine can ister. 
Buna sadece kansi ran olur. Bu durumu giiren 
Tann, Deli Dumrul'un atasinm, anasimn canim al- 
mas1 iqin Azrail'e emreder. Deli Dumrul'la kansina 
da yiiz lurk y l  daha 6miir verir. 

Deli Dumrul'un Azrail ile miicadelesi ve can1 
yerine can bulmasi, Yunan Mitolojisindeki Alkestis 
efsanesiyle benzerlik gtktermektedir: Thessaila'da 
Pherai gehri krali Admetos'un kami, Alkestis'i 
elde etmekte, Apollon, Admetos'a yardim etmig; 
Moira'lardan, blme vakti gelince, yerine bir can 
buldua takdirde, Admetos'u bluer iilkesine @tar- 
meyeceklerine dair s6z almqti. Krahn blme vakti 
geldi, yagh anne ve b a b ,  bmilrlerinin kalan say- 
h gllnlerini o w a n  u@na feda etmiye ram 
olmaddar. Admetos'un genq g h e l  kana Alkes- 
tis'ten baqka kimse bu fedakarh& yanqmadi. 
Alkestis tam blmiigtil ki, yash saraya, Admetos'un 
dostu Herakles geldi. C)lilmiln peginden kgarak 
onunla bomtu .  Alkestis'i tiliimiin kollanndan kur- 
tanp yeniden hayata kawqturdu."(29) 

Deli Dumrul'un Azrail ile milcadelesi ve Alkes- 
tis efsanesi arasindaki benzerlik, @riildii@i gibi 
gerqekten ilgi qekicidir. Ve Deli Dumrul ile Azra- 
il'in milcadelesi motifi, Alkestis efsanesinin 1s l~m 
kiiltiirllyle ortaya qikmiq yeni bir biqimi gibidir. 

8. Azrail'in bir g&vercin olup ugmasl: 

Azrail, Tannrun emriyle Deli Dumrul'un cani- 
ni almaya geldiginde, Deli Dumrul, luliciyla 
Azrail'e saldinr. Azrail de bir giivercin olup pence- 
reden u q r ,  gider. 

Varliklann bu qekilde bqka  bir canliya doniiq- 
mesi, Qamanizm'de de giiriilmektedir. Abdiilkadir 
1nanYm "Tarihte ve bu@n Q ~ z M "  ad11 kita- 
binda, bu olaya uygun bir ornek vardlr. "Tann 
geldi. Erlik'in koriik, qekiq ve orsiinti allp a w e  
attl. Kartik bir kadin, qekiq de bir erkek oldu. Tan- 
n bu kadini yakalayp yiiziine tiikiirdii. Kadin bir 
kuq olup uqtu, bu kug eti yenmez, tiiyii yelek 01- 
maz 'Kurday' denilen kqtur .  Tann erkegi 
yakalayp yiiziine tiikiirdii, o da bir kug oldu, bu da 
'Yalban' denilen kqturn(30). Anadolu'da da Haci 
Bektagi Veli ile D o m l  Babanin, giivercin ve do@n 
biqimine girerek miicadele ettikleri anlatihr. (31) 

Aynca Bahaeddin C)gel, Tiirk Mitolojisi'nde Saman- 
lann zaman zaman bir kartal @dine girerek 
g6kleri do Iqtiklanni, sonra da yere indiklerini ya- 
ziyor.(32) 

Goriildiigi gibi bu olayliirla Deli Dumrul hikC 
yesindeki Azrail'in bir evercin olup uqmasi 
arasinda qok yahn bir bnzerlik bulunmaktad~r. 
Azrail'in giivercine donii~mesini, Qamanizm ile 
f s l ~ m  kultiiriinun kaynqmasma baglayabiliriz. 

Aynca biiyle degqimin gijriildiiM motife eski 
Yunan Mitolojisinde de rastlanmaktadir. O r n e ~ n  
eski bir Attika efsanesinde Thrakia krali Tereus 
hiithiite, kansi Aedon biilbiile, kansinin hzkardeqi 
Philomele hrlangxa dontiqiirler. (33) Tann Zeus da 
bir ku@ luli$na girerek Leda'ya yaklqlr. 

9. Kahramanin bir hayvan tarafindan bii- 
yiitiilmesi: 

Basat'in Tepegiiz'ti oldiirmesi hikfiyesinde, Ba- 
sat, kiiqiikken obasinin y a w n  iirkiip gtiqmesi 
esnasinda d w r .  Daha sonra Basat'i bir arslan ahp 
gtitiirllr, besler ve biiyiitiir. 

Gaktiirklerin Bozkurt destam'nda da kahra- 
man aym gekilde dkji bir kurt tarafindan 
biifltiilifr: Birglln Agine denilen Tiirk boyu, dlig- 
man sal&mina u@ar. Bu savqta sadece on 
yqlannda bir qocuk sa$j Mr.  Dilgman askerleri, 
pcujjun kollanm ve ayaklanm keserek, bir barn- 
&, sazlann iqine biralurlar. Bu arada bir digi kurt 
peyda olur. Gocum ahr giitilrtir. yaralanm iyilqti- 
rir, besler ve biiyiitiir.(35) 

Yine Roma Mitolojisinde de benzer bir motif 
vardlr. "Romulus ile Remus'u, bir incir yapraB al- 
tinda bir diqi kurt emzirmiqti." (36) Yunan 
mitolojisinde de qocuk Zeus'u, Girit'te Amaltheia 
adindaki kqi,  siitiiyle besler.(37) yine p k  ilginqtir 
ki, Erzurum masallanndan "Mektupn(38) masalm- 
da, dag bqinda oliime terk edilen qocua bir k q i  
emzirir. Arkadiali avci luz Atalante de do@u&nda 
bir dag bqina biralulir ve onu diqi bir ay emzirir. 
(39) 

10. Peri luziyla Yatma: 

"Basat'in Tepegijz'ii bldiirmesi" hikiiyesinde 
Konur Koca Saru Coban, bir giin Uzun pinar adiy- 
la taninan plnann baginda koyunlan iirkiiten peri 
luzlanni goriir ve qok luzar. Peri hzlanndan birini 
tutar ve onunlaoyatar. Bir y l  sonra bir yBnak ge- 
tirir. Vurdukp biiflyen bu yBnaktan gozii 
tepesinde olan bir oelan (Tepegoz) qikar. 

Yunan mitolojisinde bu su perilerinin benzeri 
olarak Nympheler gijriilmektedir. "Homeros, onlan 
Zeus'un luzlan diye gosterir; bqka  kaynaklar, ba- 
balannin irmak tannlan olduklannl yazarlar. Bu 
genG giizel hzlar, periler; korolarla raks ederler. 
Diri tabiat kuwetleri, bq ta  su, nymphe'lerin qah- 



sinda gekillenir. Kaynak, pinar nymphe'lerine Nai- 
ad'lar a& verilir.(40) Yine Yunan mitolojisinde, 
farkh bir bic$mde olsa da Daphnis adh p b m n  
nymphe'lerle agk iliqkisi v d r .  Hatta "Nymphe 
Ekhenasis, vefasizhbndan 6tilrti onu cezalandtd, 
Daphnis'in Bzleri @mez oldu441) 

Kahramamn peri luziyla yatmasi ' masallara 
BzgU bir motiftir, fakat bzan destanlarda ve halk 
Wyelerinde de gijrtilmektedir. brnegin "bzbek 
rivhyetinde, K6rolu'nun ilk dort kami peri luzlan- 
&r."(42) Yine Boratav'in bildirdigine g t h ,  destan 
kahramaw Battal Gazi'nin ornannin  ba.$nda da 
peri luzlanyla evlenme macerasi gqmiqtir ve Elif 
ile Mahmud hikfiyesinin kahramani Mahmud'un 
sevgilisi mazul bir peridir. (43) 

Peri luziyla yatma motifinin devamli olarak, 
ylj$na@n iqinden bir yaratisn gkmasi olaylna de- 
giqik biqimde Yunan Mitolojisinde, Turk 
masallarmda rastlanmaktadir. h e g i n  k u a  lull$- 
na giren Tann Zeus ile Sparta krah Thnaareos'un 
kami Leda'mn birlqmesinden meydana gelen iki 
yumurtadan Dioskur'lar (Kastor ile Polydeukes ikiz 
kardgler) gkar.(44) Erzumm masallanndan "Ta- 
vuk I(lz" masahnda da bir yumurtanin iqinden bir 

. peri luzi gkmaktadir.(45) 

1 1. insan yiyen dev, Tepegaz: 

Konur Koca Saru Coban ile su perisinin birlq- 
mesi sonucu olan bir ylBnaktan qikan Tepegoz, 
kendisini besleyip biifltenlere kotiiliik eder. Daha 
bebekken kendisini emziren daddann kamni emer 
ve onlan tildiirtir.' Cocukken arkadqlanmn burnu- 
nu, kula@ni yer. Biiytidii@nde de kendisini 
besleyen o&zlardan adam yemeye bqlar. Obzlar, 
Tepegoz'ii obalanndan kovarlar. 0 da bir maeara- 
ya yerlegir, yine Oazun  bqlna bela olur ve yemek 
iqin adam ister. Sonunda Basat tarafindan oldiirii- 
lur. Yunan Mitolojisinde insan yiyen birqok dev 
bulunmasina r a b e n ,  Tepegoz'e en qok benzeyen, 
Odysseus'un gemiyle yurduna donerken u@-adla, 
Kyklops'lar (Tepegozler) in yqadi$ adadaki Polyp- 
hemos'dur. Odysseus, .on iki tayfasiyla birlikte 
armaganlarla gittigi Polyphemos tarafmdan hiq de 
h q  kaqilanmaz. Polyphemos, Odysseus da tiph 
Basat'in Tepegoz'ii oldiirme hiksyesinde oldua 
gibi, Polyphemos'un goziinii kor ederek ve koyun- 
lar aracili@yla ma&radan kurtulur. (46) 

12. Sihirli Yiiziik. 

"Basat'in Tepe@z7ii bldiirmesi" hikgyesinde, 
Tepegoz'tin peri annesi gelir, Parmaana bir yiiziik 
geqirir ve "O&l sana oh batmasun, teniini luliq 
kesmesUnW (47) der. Geqekten de Basat'in atti$ 
oklar, vurdub luliqlar Tepegb'e etki etmez. 

Orhan Saik GCikyay, Dedem Korkudun Kitabi 
adh eserinde Plyphem efsanesinin bir rivayetine 
@re, kahramanl durmadan ytiksek sesle ba$rmaya 

zorlayan sihirli bir yiiziikten s6z edildigini yazmak- 
tadir. 

Bilge Seyidogu'nun "Erzurum Halk Masallan 
~zer inde  Aragtirmalarn adh kitabinda bulunan 
Nartanesi, Muradma Eremeyen Dilber ve Tawk 
luz Masallannda da sihirli flziik motifi gortilmek- 
tedir. 

13. Devin Kahramani gizmesinin igine 
koymasl: 

Bssat, Tepegoz'u oldiirmeye gittiginde, Tepe- 
giiz, Basat'i yakalar ve daha sonra yemek iizere 
qizmesinin iqine koyar. Basat da bu qizmeyi hanp- 
riyle yararak kurtulur. 

Basat, Tepegoz'le savqirken, Tepegoz Basat'! 
kandinr ve hazinesinin bulunduanu - soyledigi 
kiimbetin igine sokar. Tam kiimbeti Basat'la birlik- 
te darmada$n edeceg sitada Basat, "L6 ilfihe 
illfi'lla Muhammedun Resulu'llAh" der, duvar yan- 
hr. Bliylece Basat dqan gkar ve kurtulur. 

Erzumm masallanndan "Hoca Efendi" masa- 
linda, duvann yanlmasi motifine farkli bir biqimde 
rasthyoruz. "Kiz gem uyurken ansizin duvar yanlir 
ve Hoca Efendi gelir. Kuin p u @ n u  alir gider." 
(48) Hz. Muhammed'in yqamini anlatan Siiley- 
man Celebi'nin Mevlid'inde de duvann yanlmasi 
motifi goriilmektedir. 

"Yanhp dlvar qikti nfigehh 

Uq bile hQn  ̂bana old1 ayZinW(49) 

15. Sihirli K~hg: , 

'Basat'in ~ e p e ~ a z ' i  bldiirmesi" hikgyesinde, 
Tepegoz, kendisini oldiirebilecek lulicin magarasi- 
nin kap~sina asili biri lunli biri hnsiz olanln 
oldu@nu soyler. Tepegoz'iin amaci Basat'i tuzaga 
dii$hnektir. Ciinkii lunsiz lulq yaklaqani ikiye 
bolmektedir. Basat, lunsiz hlici, bir agaq parqaslyla 
ve kendi luliciyla kontrol eder. Agaq da kendi lulici 
da ikiye bijliinur. Basat da hnsiz hlici uzaktan 
okla yere dwiiriir. Yere saplanmq olan lulici, sa- 
pindan tutup pkanr ve Tepegoz'iin bqini keser. 
Boylece O a z  biiyiik bir beladan kurtulur. 

Anadolu sozlii geleneginde agzinda luliqlar bu- 
lunan magaralarla ilgili olarak Pertev Naili 
Boratav, qu bilgileri veriyor: "Anadolu sozlii gelene- 
gnde de, defineler gizleyen ve agzinda luliqlann 
oynqtia ma@ralar iizerine hikgyeler anlatilir. Bu 
qegit "defineli" magamlardan Mudurnu'nun koyleri- 
nin biri yahninda v a n q .  0 da, bir anlatmaya 
@re, iqindeki altinlan alanlann diqan qikmalanni, 
kapisinda peyda olan luliqlarla engellermia; bqka 



bir anlatmaya @re kapmni bir genq luz beklermig 
bu ma@ranm;. ."(SO) 

Yunan Mitolojisinde de tavana a s h  olmasi yo- 
nUyle bu motife benzeyen ve deyim haline gelmiq 
olan "Demokles'in Kdici" vardir. (5 1) Yine Yunan 
Mitolojisinde hli@an farkli olarak ola@niistU silah- 
lar giiriilmektedir. ornegin Zeus'un kalkam, 
Eros'un oklan, Akhilleus'un mizras ~ o k  Unlit- 
dUr.(52) ' 

Orhan Qaik Gokyay, Tepegoz'iin kendi luhciyla 
BldUrtilmesine benzer olarak, Kafltasya'nin "Tqtan 
D o b u q  Kahraman" mas'alini 6rnek veriyor.(53) 

Dede Korkut Hikayelerinde bulunan ola@niis- 
tit motiflerin her biri, aslinda bqhbqina bir 
inceleme konusu olabilir. Bu yazida, sadece olaga- 
niistU motifler belirlenmiq, Do& ve Bat1 
Mitolojilerindeki benzer motiflerle kaqilqtmlarak, 
kaynaklanmn arqtinlmasina plqilmigtir. 

Belirlenen motiflerden de anlqllaca@ gibi, ola- 
@niistU motiflerin kaynaklan, destan devirlerine 
kadar uzanmaktachr. Hikiiyelerde de fskm dininin 
etkisi @riilUyor. Aynca motiflerden birrpanun 
benzerine Yunan Mitolojisinde rastlanmaktadlr. 

Dede Korkut Hikiiyelerinin p b n d a  giirtildti8.H 
gibi, O@zlar, komgdan olan Rum beylikleriyle 
p& kez savq bicjminde de olsa bir iligki iprisin- 
dedirlerq. Zaten, Tiirkler Anadolu'ya girdikleri 
anda Anadolu kifltiirtiyle alqverige bqlarmglardir. 
Bu nedenle Dede Korkut Hiktiyelerinde, Yunan Mi- 
tolojisine 6z@ ban motiflerin giirtilmesi dog.aldir. 

Abstract 

In this article, supernatud motifs in the Dede 
Korkut stories were determined and its sources 
were searched by comparing the similarones in the 
East and West myth. 
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