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Milletlerin ilk dönemlerdeki inanç
sistemlerini, faziletlerini, hayat tarzlar›
ve kahramanl›k maceralar›n› manzum
olarak anlatan destanlar, her milletin
sahip olmak istedi¤i eserlerin bafl›nda
gelmektedir. Tabiî destanlar› olmayan
milletler sun’î destanlar yaratmak sure-
tiyle kendilerine mazi oluflturmak yolu-
na gitmifllerdir. Çünkü destanlar millet-
lerin halk hayalinin efsaneler yaratma-
ya elveriflli en eski devirlerde yaflad›¤›n›
ve o milletin tarihinde halk hayat ve ha-

f›zas›n› nesiller boyunca meflgul edecek
hadiselerin oldu¤unu anlatan önemli
eserlerdir. 

Destanlar çeflitli görevler ifa eder-
ler. Bunlardan en önemlisi ve tabiî olan›
herhangi bir flekilde ba¤›ms›zl›k müca-
delesi veren veya ba¤›ms›zl›¤› tehdit al-
t›nda olan milletlerde millî benli¤i uyan-
d›rmak ve bar›fl zaman›nda zor bir görev
öncesinde motivasyonu sa¤lamakt›r. Bu-
nun yan›nda destanlar fikir ve sanat ba-
k›m›ndan büyük önem tafl›r ve çeflitli sa-
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nat eserlerine de kaynakl›k ederler.Re-
sim, müzik, gösteri sanatlar› ve günü-
müzde sinema ve tiyatroda ifllenen en
önemli konular aras›nda yer al›r. 

Türk tarihi bu manada zengin bir
destan edebiyat›na sahiptir. Ancak bu
destanlar, Yunanl›lar›n ‹lias (‹lyada)
destan›, ‹ranl›lar›n flehnâmesi veya Fin-
lilerin Kaleva destan› gibi ifllenmifl des-
tanlar de¤ildir. Türk destanlar›n›n eli-
mizde bulunan parçalar› ya sözlü gele-
nek yoluyla gelen derlemeler ya o dö-
nemde iliflkide bulunduklar› kavimlerin
yaz›l› eserleri yada tarihin çeflitli devir-
lerinde çeflitli sebep ve vesilelerle Türk
ayd›n ve yazarlar› taraf›ndan kaleme
al›nm›fl eserlerdir. 

Bu manada Türk kültürü için bü-
yük de¤er tafl›yan destanlardan biri ve
en önemlisi Dede Korkut Destanlar›d›r.
Olufltu¤u dönemden çok sonra 15. yüz-
y›lda kaleme al›nm›fl olan bu destan
parçalar›, Türk kültürü içinde edebiyat-
tan dile, tarihten co¤rafyaya, folklora ve
baflka alanlara kaynakl›k etmesi sebe-
biyle paha biçilmez bir kaynak olarak
de¤erini muhafaza etmeye devam et-
mektedir.

Milli bir destan özelli¤i tafl›yan De-
de Korkut destan› için Prof. Dr. Fuat
Köprülü’nün “Bütün Türk Edebiyat›n›
terazinin bir gözüne,Dede Korkut’u
Öbür gözüne koysan›z,dede Korkut yine
a¤›r basar.” sözü onun önemini ifade et-
mek için yeterlidir.(Ergin, 1963:5)

Dede Korkut Destanlar› 20 yüzy›l-
da araflt›rmac›lar›n yan›nda destan flair-
lerinin de dikkatini çekmifltir. Ziya Gö-
kalp, Basri Gocul, Niyazi Y›ld›r›m Gen-
çosmano¤lu, Bulud Karaçorlu Sehend
gibi araflt›rmac› ve sanatç›lar bu destan-
lar›n bir k›sm›n› nazma çekme yoluna
gitmifllerdir. (Sakao¤lu, 1998:721) Gen-
çosmano¤lu, 12 destan parças›ndan iki
tanesini; Sehend ise alt› tanesini nazma
çekmifltir.(Gençosmano¤lu,1976) (Se-
hend, 1980)

Bu çal›flmada her iki flairin Salur

Kazan Destanlar›n›, nazm edilifl sebebi,
flekil, kompozisyon, dil ve üslup aç›s›n-
dan karfl›laflt›raca¤›z.

fiEK‹L
Gençosmano¤lu eserine tek dört-

lükten meydana gelen “Besmele”; üç
dörtlükten meydana gelen “Dilek” ve yi-
ne üç dörtlükten meydana gelen “Hü-
küm” bafll›kl› 8’li hece kal›b›yla yaz›lm›fl
dörtlüklerle bafllam›fl, daha sonra as›l
destana geçmifltir. As›l bölüm, konuya
uygun nesir bafll›klarla birbirinden ay-
r›lm›fl 24 fliir parças›ndan meydana gel-
mifltir. Bu parçalar›n her biri befllikler-
den oluflmufl muhtelif say›da k›talard›r.
( Gençosmano¤lu, 1976:7-20) 

fiair, her fliir parças›nda ayn› naz›m
birimini, ayn› vezni ve kafiyelenifl tarz›-
n› kullanarak eserine flekil bak›m›ndan
bütünlük kazand›rm›flt›r.

Hecenin 6+5=11 ve 4+4+3=11’li ka-
l›b›yla kaleme ald›¤› fliirlerinin kafiyele-
nifli ise flöyledir. Afla¤›daki örnekte de
görüldü¤ü gibi ‹lk üç m›sra birbiri ile,
son iki m›sra da kendi aras›nda kafiyeli-
dir.

“Bugün yine bir ota¤da flölen var
Y›r söyleyen, el flaklatan gülen var
Dediler ki, ota¤a bir gelen var
Karfl›lay›p yol açt›lar gelene
Dedem Korkut yom getirdi flölene (G.24)

“fiökli Melik der Kazan’›n ota¤›
Ota¤ de¤il flimdi bir kan bata¤›
Çakallara kals›n, arslan yata¤›
Geceleyin yaman vurduk O¤uz’u
Zincirledik elleriyle Uruz’u (G.48)

Gençosmano¤lu’nun eserindeki an-
lat›m, naz›m birimi ve vezindeki yekne-
sakl›¤a ra¤men ak›c› ve hareketlidir. Bu
vezin de¤iflik duraklar›, kafiye düzeni ve
kafiye çeflitleri ile sa¤lanm›flt›r. fiair,
beflliklerden kurulu k›talar›n ilk üç dize-
sinde genellikle 6+5=11 durakl› hece
veznini kullan›rken, son iki dizede
4+4+3=11 durakl› hece veznini kullan-
maktad›r. Ayn› parçada de¤iflik durakla-
r›n bulunmas› bir eksikli de¤il, bilakis
fliir boyunca sürüp giden tekdüzeli¤i or-
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tadan kald›ran önemli bir özelliktir. R›-
za Nur da “sezür de¤ifltirmek monoton-
lu¤u gidermek için müessir bir vas›tad›r
ve Türk orijinal fliirinin en mühim esas›-
d›r” demektedir.(Dizdaro¤lu:1969, 28).
Gençosmano¤lu da bu özelli¤i fliirinde
fluurlu olarak kullanmakta ve bu sayede
ahenk zenginli¤i oluflturmaktad›r.

fiair eserinde, daha çok yar›m kafi-
ye ve zengin kafiye kullanm›flt›r. Kafiye-
li m›sralarda yer alan redifler bir veya
birden çok kelime gruplar›ndan olufl-
maktad›r. Eski Türk fliirinin en önemli
unsurlar›ndan olan redif, baz› m›sralar-
da fliirin ana fikrinin bazen de bir duy-
gulan›fl›n yüksek perdeden ifadesi için
kullan›lan bir unsur olarak görülmekte-
dir. Bu da m›sralar aras›ndaki ses ahen-
gini kuvvetlendirmektedir.(s.53)Örnek-
lerden de anlafl›laca¤› gibi, farkl› durak-
lar, kafiye düzeni, kafiye çeflitleri ve re-
diflerin zenginli¤i destan› ak›c› ve hare-
ketli bir hâle getirmifltir.

“fiölenlerde dokuz türlü afl yenir
Ala geyik, süt kuzusu, kufl yenir
Ak k›m›zla tafl da olsa hofl yenir
Dedem korkut varsa e¤er flölende
Toy kurulur afl›n sonu gelende (G.23)

“Be¤lere be¤, bana ozan derler hey
Yüzy›llarca dilde gezen derler hey
Ulaflo¤lu Salur Kazan derler hey
Bir be¤ vard›, y›rt›c› kufl bak›fll›
Kendi ceylan at› ceylan sekiflli (G.25)

“Burla Hatun, k›rk ince k›z elele
K›rk bahad›r yi¤it Uruz elele
Salur Kazan bütün O¤uz elele
Yag›z yere demir kaz›k vurdular
Alasayvan, alt›n ota¤ kurdular (G.158)

Sehend’in Saz›m›n Sözü adl› eseri,
ise, bafltan sona kadar uzun bir manzu-
me hâlindedir. Sehend, 1549 m›sradan
meydana gelen eserinde ayn› naz›m biri-
mini kullanmam›flt›r. Destan›n 373 m›s-
ra olan bafllan›fl bölümünün 248 m›sra-
s›n› dörtlükler halinde yazan flair, ara-
daki 45 m›sray› üçlük, dörtlük, befllik ve
daha fazla m›sral› bentlerle yazm›fl-
t›r.(S.170-179-195) 

As›l hikayede ise muhtevaya uygun

olarak ikilik, üçlük, dörtlük, befllik, alt›-
l›k ve daha fazla m›sral› bentlere yer
vermifltir. Bilhassa as›l hikayede uzun
tasvirler ve konuflmalar çok m›sral› k›-
talarla ifade edilmifltir.(S.183- 184-185)
Bu durum anlat›ma canl›l›k ve hareket
kazand›rm›fl, anlat›m› tekdüzelikten
kurtarm›flt›r. Naz›m biriminde görülen
bu durum vezinde de dikkati çekmekte-
dir. Hece vezniyle kaleme al›nm›fl des-
tanda de¤iflik vezinler kullan›lmaktad›r.
Dörtlüklerle yaz›lm›fl bafllan›fl bölümün-
de 6+5=11 ve 4+4+3=11’li hece vezni kul-
lan›lm›fl as›l hikayede ise daha çok
4+3=7’li hece veznine yer verilmifltir.
Kullan›lan di¤er kal›plar ise dörtlü, alt›-
l›, sekizli, on ikili vezin kal›plar›d›r. K›sa
ve uzun m›sralar›n bulunuflu Sehend’in
eserinin bir baflka özelli¤idir.Yükselen
ve alçalan heyecanlar bu flekilde ifade
edilmifltir. Serbest denecek kadar ikili,
beflli, dokuzlu hecelerden meydana gel-
mifl m›sralar mevcuttur.

Meni bayra sald›lar
Haray kopartt›m,
Can atd›m,
Olmad›, olmad›!
‹ndi… (S.164)

Salur kazan›n yurdu ile söyleflti¤i
bölüm on ikili, su, kurt ve köpekle söy-
leflti¤i bölümler ile Uruz’un a¤açla ko-
nufltu¤u bölüm on birli hece vezniyle-
dir.(S. 183-184-185) Çobanla konufltu¤u
dörtlük ise birinci m›sra on üçlü, ikinci
m›sra on ikili üçüncü ve dördüncü m›s-
ralar ise on birli hece vezniyledir.(S.
186) Duraklarda ise belli bir düzen gö-
rülmemektedir. Örnekler; 

“Öpürem dedenin cömerd elini, 
-Ata o¤lun himmet dileyir senden 
Bil ki ellerimin hali yamand›r
Esirgeme hay›r duavi menden (S..161)

“Ç›nk›m ç›nk›m kayalardan ç›kan su, 
fiak›lday›p derelerden ahan su 
A¤›r a¤›r kayalar› h›rladan 
Denizlerde gemileri oynadan 
fiahbaz atlar boz ayg›rlar içen su
K›z›l deve üzerinden geçen su” (S. 184)

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

46 http://www.millifolklor.com



“Tutuldu salur kazan
Gözlerine doldu kan
Kara ba¤r›m dar›ld›
Yomah kimi sar›ld› 
Könlü teflvifle tüfltü 
Kan tamarlar› flifldi
Köçün izini tapd›
Heyledi at›m çapt›” (S. 183)

“Her parçam her tikim,
Bir kurt a¤z›nda 
Babam›n keskin k›l›nc› 
Paslan›p çürüyüp k›nda
...
“Azerliyem”-deyin
Papa¤› k›ll› k›lç›kl› 
Üz-gözü senger palç›kl› 
Dönmez cömerdlerine 
Bilmirem hardad›..
Har...da...
Kula¤ as ata
Bu derdli o¤luva, kula¤ as
Hans› derdimi deyim 
Hans› tiskilimi deyim 
Sizden sonra namerdler” (S. 163)

Sehend’in eserinde kafiye unsuruna
Gençosmano¤lu kadar önem verilmemifl-
tir. Kafiye düzeni olarak, dörtlükler ha-
linde yaz›lan m›sralarda 3. ve 4. m›sra-
larda birbiri ile kafiyeli, di¤er m›sralar
serbesttir. Di¤er bölümlerde ise belirli
bir kafiye düzenine uyulmam›flt›r. Ge-
nellikle iki m›sra birbiri ile kafiyelendi-
rilmifltir. Kafiye çeflidi olarak yer yer re-
difli yar›m ve tam kafiyelere yer veril-
miflse de daha çok ses benzerlikleriyle
yetinilmifltir. Ses benzerlikleri ise za-
man zaman redif ve tekrarlarla sa¤lan-
m›flt›r.Örnekler:

“Atan›n ad›n› bat›ran o¤ul
Atan›n yurdunda kalmasa eydir,
‹¤itde i¤itlig,namus ar gerek
Namuss›z o¤ullar olmasa eydir” (S. .165)

“Her zaman bafl uca yaflamak üçün
O asr›n hünerin öyrenmek gerek
Ataya güvenmek hüner de¤ildir
Dünyada hünere güvenmek gerek”(S. 167

“C›lav yehir kafl›nda
Üç yüz igit bafl›nda
O¤lum Uruz atlans›n
Obam üste dayans›n
Deye han verdi ferman
Kalhd› geyindi haftan
Haz›rl›klar baflland›

‹¤idler silahland›
Kabahca “ konur at›”
Çekdiler Serdar mindi
“Tepel kaflka ayg›r›”
Dal›nca “Dönder” mindi” (S.171-172)

“Biler esir oldu
Helali o¤lu k›z›
K›rh i¤idiyle tutduh
O¤lanc›¤› Uruz’u
Bir ya¤› yerden durur
A¤z›n bozur dem sal›r
-Ne deyirsiz hele de
Bir ac›¤›m›z kal›r
fiökli Melik tutulur
Kara kan› karal›r
-Mere eclaf de görüm
Ne ac›¤›m›z kal›r?” (S. 175)

KOMPOZ‹SYON VE MUHTEVA
Kompozisyon olarak destanlarda,

destan anlatma gelene¤ine uygun olarak
bafllang›ç,as›l destan ve bitirifl(dua) bö-
lümlerinden meydana gelmifltir. Ancak
bu bölümler flairler taraf›ndan farkl›
farkl› ifllenmifltir.

Gençosmano¤lu’nun destan›nda
bafllang›ç bölümü15 m›srad›r. Bu k›s›m
destana girifl mahiyetindedir. fiair, O¤uz
ilinde yap›lan bir flölenden bahsetmekte-
dir. fiölende Dede korkut, bu destan›
orada olanlara anlatmaktad›r. Genços-
mano¤lu eserine, kendi a¤z›ndan söylen-
mifl tek dörtlükten meydana gelen bir
“Besmele”, üç dörtlükten meydana gelen
“Dilek” ve yine üç dörtlükten meydana
gelen “Hüküm” bafll›kl› fliirle bafllam›fl
(S.7-20),as›l destan k›sm›n› ise bizzat
Dede Korkut anlat›r gibi hikâye tarz›n-
da kaleme alm›flt›r.(s.21) Bu bak›mdan
okuyucu Gençosmano¤lu’nun eserini
okurken kendisini daha çok karfl› karfl›-
ya hisseder.

Gençosmano¤lu, bir yerde hikâye
etme tekni¤ine benzer bir söyleyifle de
baflvurmufltur. Ayn› söyleyifl Sehend’de
de vard›r.

O¤ul o¤ul diye feryad eyledi
Uruz burada görelim ne söyledi (G.s.123)
…….
Dal›ca yene demifl
Görek neler demifl (S.199)
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Sehend’de ise bafllang›ç bölümü
“bafllanifl” çok uzun tutulmufltur. 373
m›srad›r. Sehend, destan›n bafl›nda “Ar-
t›k ‘karanl›k’dan söz açsam meni k›na-
ma; demifller: “Afl›k gördi¤in söyler.” di-
yerek kendisini zaman›n afl›¤› (ozan)
olarak niteler. Çünkü ozanlar›n halk›n
gören gözü, dileyen kula¤›, söyleyen dili
oldu¤una dair bir kabul söz konusudur.

Destanc› ile dinleyiciler aras›nda
karfl›l›kl› yak›nlaflmay› sa¤layan baflla-
n›fl bölümünde Sehend, kendi halk›na
azadl›k ve hürriyet yolunu göstermek
için onlar› maziye döndürmüfl, bu flekil-
de millî fluur ve duygular›n› uyand›rmak
istemifltir. Karanl›klarla ayd›nl›klar ara-
s›nda kalm›fl insanlardan bahsetmekte,
isteyenlerin bu karanl›klar aras›ndan
yol bulabilece¤ini, küçük bir ›fl›¤›n in-
sanlar› ayd›nl›¤a ç›karabilece¤ini anlat-
maktad›r.Felaketlerin kurtulufla erece-
¤ini, ac› günlerin tatl› günleri olaca¤›n›,
devaml› matem veya devaml› mutluluk
olamayaca¤›n› anlat›r.(S. 15) 

Sehend, daha sonra raflar aras›nda
buldu¤u bir kitapla kendini geçmiflin de-
rinliklerinde bulur, hayal alemine dalar.
Bu, Dede Korkut’un kitab›d›r. Dede Kor-
kut’la söyleflir.Kendi halk›n›n, torunlar›-
n›n ve bir zamanlar O¤uz yaylalar›nda
at koflturan yi¤itlerin esir, ilin oban›n
periflan oldu¤undan bahseder. Dede Kor-
kut’un a¤z›ndan nasihatler al›r, kendisi-
ni de zaman›n (roket ve atom asr›) Dede
Korkut’u oldu¤unu söyler. Dede Kor-
kut’u ö¤üt vermeye davet eder. Bu des-
tan› Dede Korkut’tan alarak anlatm›flt›r.

Sehend, bu bölümde hem okuyucu-
yu destana haz›rlam›fl hem de ona-özel-
likle kendi halk›na özgürlü¤e giden yol-
da - nasihat ederek yol göstermifltir.
(S.153-168)

As›l hikâye ile bafllan›fl bölümü ara-
s›nda ise bir tekerleme hissini uyand›-
ran flu befllik vard›r.

“Halk metellerinden, “Üflüdüm ha üflüdüm
Da¤dan alma dafl›d›m
Almac›¤›m› ald›lar
Mene zulüm k›ld›lar-Men zulümden bezerem”

(S.168)

Sehend, eserinde bunun gibi baz›
halk ve masal tekerlemelerini yeri geldi-
¤inde kullanm›flt›r.

Derelerden sel kimi
Depelerden yel kimi S.182)
…..
Üflüdün ha üflüdüm
Daldan alma dafl›d›m
Almac›¤›m› ald›lar
Mene zulum k›ld›lar
Men zulümde bezerem (S.168)
….
Mere ay fiökli Melik
Börkünün ucu delik (S. 201)
….
Yeddi min zat› kar›k
Donunun ard› yar›k (S. 73)

Karfl›l›kl› konuflma bölümleri, oriji-
nal metinde oldu¤u gibi her iki eserde
de yer almaktad›r. 

Örnekler: Gençosmano¤lu’ndan,
“Alada¤dan gün aflanda kayg›l›
Ya¤›z aln› be¤ önünde sayg›l›
Bile¤i sert, yüce gönlü duygulu
Kara Çobn, kafire baç verdin mi?
Obam göçmüfl flurac›ktan gördün mü?

Karac›k der: “Görmez olsam ye¤ idi,
Yal›n ayak giden Uruz be¤ idi.
Zincirlenmifl üç yüz koçak yi¤idi…
Ölmüfl müydün yitmifl miydin a Kazan
Hiç böyle ifl etmifl miydin a Kazan”

Sehend’den:
“-Ünüm ünle çoban›m
Sözüm dinle çoban›m
Ev-efli¤im talan›p
Ba¤r›m od tutup yan›p
Ne haberün var mene
Kurban›m çoban sene
-Harda ölmüfldün kazan
Harda itmifldin Kazan? (S. 186)

Yine her iki flair de as›l destan bö-
lümünde, orijinal metindeki zaman, me-
kan, kahraman ve olaylara ba¤l› kalm›fl-
lard›r.

Gençosmano¤lu, as›l hikâye k›s-
m›nda baz› tasvirleri oldukça uzun tut-
mufl ve muhtevan›n zenginleflmesini
sa¤lam›flt›r. Bu ilavelerden baz›lar› flun-
lard›r:

Salur Kazan anlat›l›rken oldukça
genifl tasvir edilmifltir.(G. 25) Yine as›l
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hikâyeden farkl› olarak beylerin (Dün-
dar, Karagöne, fiir flemseddin, Beyrek,
Yigenek) bindikleri atlar, görünüfl ve
cinsleri itibariyle tasvir edilmifltir.

“Kaz gö¤üslü, erkek taz› kar›nl›
Kurt kulakl›, ala geyik burunlu
Kula at›n buka¤›s› çözüldü,
Karagöne Ala Da¤a süzüldü” (G. 40-41)

Karac›k Çoban’›n gördü¤ü düfl ve
Gürcü çapulcular›yla vurufltu¤u bölüm-
de, Gençosmano¤lu, bizce ‹slâmiyet ile
Hristiyanl›¤›n savafl›n› anlatmaktad›r.

“Karac›k der düfler miyim hiç yere
Ay yükselip düflmeyince haç yere
Tepe gibi tafl y›¤d›lar üç yere
Kara çoban çözüverdi sapan›
Dedi: Kafir iyi kolla tepeni (G. 84)

Buna benzer m›sralar oldukça faz-
lad›r.

Dedi kafir kiliseni putunu (G. 84)

Gençosmano¤lu, orijinal metinde
var olan baz› k›s›mlar› ise ç›karm›flt›r.
Salur Kazan’›n esir düflen annesini kur-
tarmak için Melik’e teklifte bulunmas›,
Melik’in teklifle alay etmesi ve Karaç›k
Çoban’›n Melik’e cevab› Gençosmano¤-
lu’nun destan›nda yoktur.

Sehend’in eserinde ise bu tür ilave
ve ç›karmalara hemen hemen hiç rast-
lanmaz. As›l metinden farkl› olarak,
O¤uz beylerine sa¤rak süren kafir k›zla-
r›n›n yerine Azerbaycan güzellerini ko-
yar ve uzun uzun (33 m›srada) tasvir
eder.( S. 169)

Karac›k Çoban azald›k ve hürriyet
mücadelesinde halk› için flairin seçti¤i
ideal kahramand›r.fiaire göre bu müca-
delede birer Karac›k Çoban olunursa so-
nuç al›nabilir. Aksi hâlde bütün gayret-
ler bofluna olur. Sehend, eserini kendi
halk›n›n köreltilen millî duygu ve millî
fluurunu uyand›rmak için kaleme alm›fl,
boylar, bu fikre göre özenle seçilmifl-
tir.(Saz›m›n Sözü’ne Dursun Y›ld›r›m ta-
raf›ndan yaz›lan söz bafl›, s.24-26)

Gençosmano¤lu’nun ise böyle bir
endiflesi yoktur. Çünkü o bar›fl dönemi

flairidir. Millî tarihine olan ba¤l›l›¤›, iyi
bir destanc› olmas›, onu bu destan› ba-
flar›l› bir flekilde nazma çekmeye yönelt-
mifltir. Dilek ve Hüküm bölümlerinde;
anadilinde güzel bir eser vermek ve
Türk çocuklar›na tarihten tatlar tatt›r-
ma çabas› ile tarihî bir konuyu seçti¤ini
kendisi ifade etmektedir. E¤itici gaye
ikinci plana at›lm›flt›r. Bilgilendirme söz
konusudur. Dolay›s›yla flairlerin, nazm
edifl sebeplerindeki farkl›l›k, destanlar-
da da tabîi olarak bir tak›m farkl›l›klar
yaratm›flt›r. 

Her iki destan, destan gelene¤ine
uygun olarak bitirifl(dua) bölümüyle so-
na erer. Olay çözüldükten sonra genel-
likle kahraman övülür ve dua edilir.

Sehend’de bitirifl bölümü 16 m›sra,
Gençosmano¤lu’nda 15 m›srad›r. Se-
hend, bu bölümde dünyan›n gelip geçici
oldu¤undan bahseder. As›l metinden da-
ha k›sad›r ve duaya yer verilmemifltir.

Gençosmano¤lu ise bu bölümde ori-
jinal metinde oldu¤u gibi duaya yer ver-
mifltir. Dua, Dede Korkut’un a¤z›ndan
bütün Türklük âlemi için yap›lm›fl,
“Tanr› Türk dilini ve ilini korusun” de-
nilmifltir. Ayr›ca Hz. Muhammed’e sala-
vat getirilmifltir.

D‹L VE ÜSLÛP
Sehend eserini Azeri Türkçesiyle ve

bu Türkçenin UrmiyeA¤z› ile kaleme al-
m›flt›r.(Sehend:27) Bunun sebebi Se-
hend’in ‹ran Azerbaycan’›nda yetiflmifl
bir Azeri Türkü olmas›d›r.Bu bak›mdan
Sehend’in eseri as›l metne çok yak›n bir
dille yaz›lm›flt›r. Çünkü as›l metin de
Azeri flivesiyledir.Ancak Sehend’in kul-
land›¤› dil orijinal metindeki dil ile ayn›
de¤ildir. Orijinal metin, Azeri flivesi
a¤›zlar›ndan Terekeme-Karapapah a¤z›-
n›n özelliklerini tafl›d›¤› hâlde(Er-
gin,1963:355), Sehend’in eseri ise Urmi-
ye a¤z› iledir. (Shend:286) Bunun sonu-
cu olarak, farkl›l›klar ortaya ç›km›fl-
t›r.bunlar› flöyle s›ralayabiliriz.
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Dede Korkut: (Ergin:1986,181)
Sehend:

Yigit igit
Güyegü küyegü
Toksan dohsan
Hub yüzlü hub üzlü
Peynir pendir
Köpri köprü
Gimi gemi
Diyenler deyenler
Bir Türkiye Türkü olan Gençosma-

no¤lu ise, eserini Türkiye Türkçesindeki
konuflma ve yaz› dilindeki kelimelerle
kaleme alm›flt›r. Kullan›lan bu Türkçe
bugünün sade ve canl› konuflma dili
Türkçesidir. Bu da eserde berrakl›k
meydana getirmektedir. Uydurma (Ne-
olojism) ve halk taraf›ndan benimsen-
memifl kelime ve söyleyifllere yer veril-
memifltir. Kullan›lan dil bak›m›ndan Se-
hend’e göre orijinal metinden çok farkl›
bir dil özelli¤i tafl›r. Gençosmano¤lu,
Kendi dünya görüflüne ve tarihe ba¤l›
bir kimse olarak eserinde yer yer oriji-
nal metinde geçen bir tak›m kelime, de-
yim ve söyleyiflleri aynen kullanm›flt›r.
Çünkü canland›rmak istedi¤i eski devir-
lerdir. Baz› örnekler afla¤›dad›r.

Esrik, ota¤, baç vermek, sas› dinli,
börk, na¤ra urmak, kaz boyunlu, ak pür-
çekli, görklü a¤aç, Altm›fl ögeç derisini
kürk eden, ölmüfl müydün yitmifl miydin
a Kazan….gibi

Üslubun en önemli özelliklerinden
birisi cümledir. Fikir, duygu, hayal ve
heyecan ; ses, kelime ve cümle ile alaka-
l›d›r.

Sehend, de¤iflen fikir ve heyecanla-
ra uygun olarak en fazla fiil cümleleri,
olumlu- olumsuz emir, soru ve az da olsa
nida cümlelerine baflvurmaktad›r.Daha
ziyade genifl zaman (-ar, -er), görünen
geçmifl zaman(-d›,-di), iflitilen geçmifl za-
man(-m›fl,-mifl), ve flimdiki zaman (-yor)
kiplerini kullanm›flt›r. Tek kelimeye ka-
dar düflen m›sralarda Sehend, yar›m,
tam, k›sa, uzun cümlelere de yer vermifl-
tir.

Soru cümleleri Sehend’in eserinde
özellikle bafllan›fl k›sm›nda önemli bir
yer tutmaktad›r. “niye,harda,ne,-m› gibi
kelime ve ekleri kullan›lm›flt›r.fiair hem
okuyucuda kuvvetli bir tesir b›rakmak
hem de hesap sorma, isyan ve çaresizlik
gibi duygular›n› ifade etmek üzere buna
baflvurmaktad›r.Çünkü o, karanl›klar
içinde gördü¤ü öz halk›n›n bu olumsuz
durumdan nas›l kurtar›labilece¤ini
araflt›rmaktad›r.

O¤ul niye benden himmet istersen
Toprak esirinin elinde ne var
…
Eprimifl Korkud’dan size ne ç›har (S. 166)
…
Her derdin devas›n ahtarmah gerek
Ne ç›har y›h›l›p zar›ldamaktan (S. 155)

Ayr›ca as›l metinde oldu¤u gibi
su,kurt,köpek ve çobanla söyleflide de
soru tekni¤i kullan›lm›flt›r.

Nida cümleleri de (Hey, mere, hay)
destan üslubuna uygun olarak eserde
yer almaktad›r. Nida ve hitap cümleleri
fikir, duygu, aflk, teessür ve heyecan›n
yüksek titreflimli ifadeleridir. Okuyucu-
da düflündürücü, harekete geçirici tesir-
ler b›rakmak maksad›yla baflvurulan bu
tür cümleler, flairin lirik duygular›n› ol-
du¤u kadar sosyal ve millî meseleler
karfl›s›ndaki hassasiyetini de göster-
mektedir.(Özbay, 1994:205) 

Beri gel hey yeyim ya¤› 
‹gitlerin zarb› flaflt›n
Görüp get hey itim ya¤› (S.178)
…..
Mere Karacuk Çoban (S.201)
…..
Mere ay fiökli Melik (S.201)

Sehend ayn› zamanda, flekil bak›-
m›ndan s›ral› cümlelere ve kesik cümle-
lere de yer vermifltir. 

Tufanlardan geçtim, sahile yettim (S166)
Do¤rad›lar ayran›m›… (164)
Bilmem hardad› … (162)

Gençosmano¤lu da eserinde k›sa
eve yal›n cümlelerden meydana gelmifl
tabii, canl› aç›k bir üslup kullanm›flt›r.
Eseri kaleme al›fl sebebine uygun olarak
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külfetli ve a¤›r söyleyifllerden kaç›nm›fl,
fiillerle bir hareket üslubu oluflturmufl-
tur.

Gençosmano¤lu’nun eserinde nida
cümleleri (hey, bire, ay) Sehend’in ese-
rinden daha çok yer tutmaktad›r. Bu da
esere yüksek bir söyleyifl özelli¤i kazan-
d›rm›fl bafltan sona bir kahramanl›k
edas› oluflturmufltur. 

Be¤lere be¤ bana ozan derler hey!
Yüzy›llarca dile gezen derler hey!
Ulafl o¤lu Salur Kazan derler hey!
Bir be¤ vard›, y›rt›c› kufl bak›fll›
Kendi kaplan, at› ceylan sekiflli (G. 25)

O¤ul o¤ul! Koçum o¤ul! Ay o¤ul! 
Kafir be¤i neler söyler duy o¤ul! (G. 121)

Soru ve emir cümleleri de destanda
oldukça genifl yer tutmaktad›r.

Eyvah!... Bunlar alb›z m›d›r cin midir?
Üstümüze gökten ya¤an kin midir?
Bu k›zlar›n her birisi bin midir?
Be¤im Melik! Mümkünü yok bilinmez..
Bu gidiflle Burla Hatun bulunmaz (G.119)
….
Der: Be¤ Kazan! Ölü müsün diri mi?
Ala Da¤’da avlanman›n yeri mi? (G.70)
…
Doksan tu¤lu ota¤lar›m kurulsun 
Doksan yerde ipek hal› serilsin
Gökyüzüne ala sayvan gerilsin (G.27)

Ayr›ca, s›ral› cümlelere de yer vermifltir.
Durak bilmez, ocak bilmez, il bilmez 

Genifl zaman(-ar,-er), görünen geç-
mifl zaman(-d›,-di), gereklilik(-mal›,-me-
li), Gençosmano¤lu’nun eserinde en çok
kullan›lan zaman kipleridir.

TEKRARLAR VE SANATLAR
Ses tekrarlar› fliirde kullan›lan es-

tetik de¤erlerdendir Belirli seslere bir
m›sra veya bir bölümde daha fazla yer
vermek suretiyle esere, ses ve mana ara-
s›nda bir ahenk kurularak hem müzikal
bir de¤er hem de manay› tamamlay›c›
bir hususiyet kazand›r›l›r.

Hem Sehend’in hem de Gençosma-
no¤lu’nun her ikisinin eserlerinde de
ses, ek, kelime, kelime gurubu cümle ve
bölüm tekrarlar›na yer verdikleri görül-
mektedir. Destan boyunca çokça rastla-

d›¤›m›z bu tekrarlara metni kabartma-
mak için birer örnek vermek suretiyle
geçece¤iz. Sehend’de hem ünsüz hem de
benzer ünsüz tekrarlar›na yer verilmifl-
tir.

Kuzgun kimi kanad gezen buludlar (S. 154)
Ay küsüp üz koyup zühreye sar› (S. 153)

Ünlü Tekrarlar›:
Sanki bulutlar da yuhuya yat›p (S. 160)

Ek Tekrarlar›:
Günler, aylar, iller, dal› kay›d›r (S. 159)
Kat-be-kat, lay-be-lay,cür-be-cür

Kelime Tekrarlar›: Cisim, s›fat,
zarf, fiil, zamir, edat tekrarlar›..?

Ulduzlar,ulduzlar ama ulduzlar

Kelime Gurubu Tekrarlar›:
Nece neçe hub üzlü
Hub üzlü ala gözlü
Gözel-göyçek görüklü
Saç› dalda hörüklü

Vatan›n flamamas›
Do¤ran›p dilim dilim
Tikilip duda¤›m
Kadahlan›p dilim

Do¤rah do¤rah
Do¤rad› diyar›m›
Do¤rad›lar ayran›m›…(S. 164)
…
o diyarda o diyarda (S. 164)

Benzer Gurup ve Bölüm Tekrar›:
Her asr›n özünün bir Korkud’u var (S.184i-

le165)

K›l›ç çal a¤am Kazan
Geldi çatt› el arhan (S. 204-206 aras›)

Eserin 184-187 sayfalar› aras›nda
yer alan,su,kurt,a¤aç ve çoban ile söyle-
fliler de bölüm tekrarlar›na örnektir.

Gençosmano¤lu’nun eseri bafltan
sona (as›l destan) belli bir naz›m birimi
ve kafiye düzeniyle kaleme al›nd›¤›n›
söylemifltik. Bu fliire belli bir düzen ve
müzikalite katmaktad›r. Ancak flair bu-
nunla yetinmeyip duygu,fikir ve coflku-
sunu tekrarlarla pekifltirerek fliirin
ahengini daha da zenginlefltirmifltir.
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Örnekler:
Yavafl gitse gelin gibi görünen 
H›zl› gitse sülün gibi görünen 
‹ki gözü yal›n gibi görünen
Ya¤›z at›n buka¤›s› çözüldü
Beyrek bindi Ala Da¤’a süzüldü (G. 41)

Do¤ru at›n buka¤›s› çözüldü
Be¤ Yigenek Ala Da¤’a süzüldü (G. 40-41)

Tavla tavla atlar›na binmifliz
Katar katar delerle dönmüflüz
Ev y›kmaya,can yakmaya kanm›fl›z..
Bre kazan! Nerede fiahbazlar›n? 
Tutsa¤›md›r ince belli k›zlar›n (G. 49)

…al›nmayan neyi var? 
…bulunmaya neyi var?
…çal›nmayan neyi var? (G: 53)

Kavim kardefl ortak yurdum ne olmufl
Konu komflu,kuflum kurdum ne olmufl
Dokuz tu¤lu obam,ordum ne olmufl (G. 83) 

Su dedim hey!Büklüm büklüm bak›fll›
Su dedim hey! Ayfle,Fatma bak›fll›
Dolunayda alt›n gümüfl nak›fll› (G. 87)

Su ne desin töre bilmez, dil bilmez
Durak bilmez, ocak bilmez, iz bilmez
Al›p gider,gün hafta ay y›l bilmez

Sayfa 87-100 aras› konu tekrarlar›
vard›r. Kurt, su, köpek,çoban-

Say›lar da sanatç›lar›n baflvurdu-
¤u üslup unsurlar›ndan birisidir.
Bir:tek; iki:dialog-karfl›l›k; üç:ilk ço¤ul
say›d›r. Her iki flair de daha çok gele-
nekleflmifl say›lar› kullanm›flt›r.

Gençosmano¤lu; bir say›s›n› “bir
yürek, bir gövde”,iki say›s›n› “iki bölük
saç,iki göz”,üç say›s›n› “üç ihlasla Gök
Tanr›y› birledi,üç aya¤› sekili,üç yer”
olarak çok az kullanm›flt›r.Dört say›s›
“dört bir yan” fleklinde deyim olarak
karfl›m›za ç›kmakta ve tekrar edilmek-
tedir.

En çok kulland›¤› say›lar ise çokluk
ifade eden geleneksel anlat› tarz›nda çok
kullan›lan say›lard›r.Yedi say›s› “yedi
gün toy” olarak bir yerde; buna karfl›l›k
dokuz say›s› “dokuz türlü afl,kolonlar›
dokuz dolam, dokuz yerden hançer, do-
kuz aslan postu kürk,dokuz melek,do-

kuz tu¤la evler, dokuz koyun, dokuz de-
ve, dokuz y›l, dokuz bey,her at›flta dokuz
kafir,tavlalar›nda dokuz ayg›r” fleklinde
Gençosmano¤lunun tercih etti¤i say›
olarak pek çok yerde karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. 

‹kinci en fazla kulland›¤› say› ise
k›rk ve doksand›r. “k›rk ince belli k›z,
k›rk devenin budu, k›rk m›zrak k›rk kal-
kan, k›rk sini,k›rk cariye, k›rk gün flö-
len” ; “doksan tu¤lu ota¤, doksan yerde
ipek hal›, doksan yerde koç kuzu, dok-
san yerde gölgelikler” 

Doksan dokuz say›s› “Tanr›n›n dok-
san dokuz ad›” fleklinde Allah’›n s›fatla-
r›na telmihen geçmektedir.

Üç yüz say›s› bazen yi¤itlerin ve ba-
zen düflman›n çoklu¤unu ifade için kul-
lan›lm›flt›r.Yine düflman için bin ve alt›
yüz say›s› tercih edilen say›lardand›r.
“üç yüz yi¤it, üç yüz kafir, alt› yüz kara
kafir, bin kafir” 

Gençosmano¤lu’nun destan›nda
yüz, üç yüz.,bin,altm›fl gibi say›lar des-
tan ihtiflam›n› ifadede önemli yer tut-
mufltur. “dokuz bin koyun, alt› yüz at, üç
yüz k›z›l deve, bin keçi” 

Sehend de say›lara yer vermifltir.
Onun eserinde de bir: tek,yaln›z; bin ço-
¤ul olarak kullan›lmaktad›r. En çok kul-
lan›lan say›lar k›rk ve yedi say›lar›d›r.
“yedi gün yedi gece yime içme, yedi k›z›n
ümidi, yedi tö¤eç derisi; k›rk bey k›z›,
k›rk yerden cevap, k›rk yi¤it, k›rk köle” 

Destanda geçen di¤er say›lar ise
“Elli yedi kale, altm›fl erkeç derisi, üç
koyun, üç yerde tafl, alt› yüz ya¤›, üç yü-
zün töktüm k›rd›m, üç yüz yerden yara-
lad›m, altm›fl tutam kendir, sadakundan
seksen oh, on parmak on oh, doksan oh”
Sehend’in özel olarak tercih etti¤i bir sa-
y› görülmemektedir.

Sehend’de Gençosmano¤lu gibi çok-
luk ifade eden say›lar› mübala¤al› ola-
rak kullanarak destan üslubuna uygun
bir anlat›m sergilemifltir.

Renkler ve çeflitli metaller, her
iki destanda da yer almaktad›r. Genços-
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mano¤lu’nda alt›n, gümüfl gibi metaller
hem k›ymetleri hem de renkleri itibariy-
le dikkat çekici unsurlar olarak kullan›l-
m›flt›r. Bunlar destan›n üslubuna güzel-
lik katm›flt›r. “tuttu¤un tafl alt›n olsun,
tunç borular,son gümüflten k›rk sini,al-
t›n tas, demir kaz›k, sürahiler gök çini,
alt›n ota¤, ipek kumafl, som alt›n, alt›n
gümüfl hazine,kara demir” 

En çok kulland›¤› renkler al, ak,
gök, k›z›l, ala, alca, karad›r. “k›z›l dü¤-
me, k›z›l develer, ala da¤, ala geyik, ala
sayvan, alaca yün, al ayg›r, al k›srak, al
atmaca, alca flarap, alca kan, ak k›m›z,
ak eller, ak boyun, gök sanc›, gök kaya-
lar, gök çini, gök yele, gö¤çe çimen, kara
kafir, kara demir, kara aslan, kara top-
rak, karabafl, kara ba¤›r, kara da¤, kara
bulut, ak kiriflli sert yay, ak da¤arc›k, ak
gö¤üs, ak pürçekli ana, kan çana¤› kara
süzme göz, ” 

Gençosmano¤lu ara renklere as›l
metinde oldu¤u gibi yaln›z atlar› tasvir
ederken baflvurmufltur. “ doru at, demir
k›r, al doru, ya¤›z at, ya¤›z ayg›r, al ay-
g›r, al k›srak, aln› beyaz al at gibi”. Ya-
¤›z kelimesi “ ya¤›z yer” fleklinde de kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r.

Sehend’de ise renklerde afl›r› uçlara
kayma görülür. O, renkleri iyi ile kötü-
nün mücadelesinde yard›mc› unsur gibi
kullanmaktad›r. Do¤rudan do¤ruya renk
adlar›n›n yan›nda,karanl›k, zulmet, bu-
lut, duman,gece; ay-y›ld›z, gök, nurani-
yet,›fl›k, seher, parlamak, flu’a, flam, çe-
ra¤ban kelime ve kavramlar› siyah be-
yaz› ça¤r›flt›rmada kullanmaktad›r.
Renkler z›tl›klar›yla bir mücadele hissi
yaratmaktad›r. Sehend’in de en çok kul-
land›¤› renkler,kara.al, ak, k›z›l, alca ve
a¤cad›r.Beyaz renk olarak “Bu da meflin
cilid kal›n bir beyaz, beyazdan bir kap›,
Aç›ram karfl›ma köhne beyaz›(yaz›)” flek-
linde karfl›m›za ç›kmaktad›r. O da ara
renkleri t›pk› Gençosmano¤lu gibi at
tasvirlerinde kullanm›flt›r. Yaln›z bir
yerde eskimifl kitap sayfalar›ndan “boz
varaklar” fleklinde bahsedilmifltir. “Ko-

nur at(boz at),boz ayg›r, göy at, a¤ca be-
dovin at, doru ayg›r, a¤ca koyun, a¤-boz
at, kara k›lç›c›k boz sar› at” gibi.

Kara kelimesi farkl› olarak “kara
vak›’a, kara korku, kara bafl›m, kara
ya¤mur,kara kuzgun lefl” fleklinde karfl›-
m›za ç›kmaktad›r.

Sehend, iflledi¤i konu gere¤i k›y-
metli ve parlak metallere çok yer verme-
mifltir. Altunlu ban ev, inci(kitap),zer pi-
yale gibi az say›da örnekler d›fl›nda me-
tallerden çok faydalanmam›flt›r. ‹nciyi
de kitab›n de¤erini vurgulamak üzere
kullanm›flt›r.

Deyimler, her iki flair taraf›ndan
yeri geldi¤inde anlat›m› ve maksad› güç-
lendirmek üzere bolca kullan›lm›flt›r.
Örnekler afla¤›dad›r.

Gençosmano¤lu’nun destan›nda: “
gözü dönmek, kudurmufla dönmek, me-
zar›nda dokuz kandil yanmak, gönüne
ot t›kamak, yaraya tuz ekmek, bafl›nda
ala kuzgun uçmak, gölgeyi dev sanmak,
dünya-âlem karanl›k olmak, murad›na
maksuduna ermemek, bafl› boynu üze-
rinde durmamak, can›na od sal›nmak,
on parma¤› kanda olmak, gölünü üz-
mek, yedisinden yetmifline k›rmak, göz-
lerini kara duman bürümek, kardefl ka-
n› almak, dar bo¤azda kalmak, gözleri
kan çana¤› olmak, saç›na ak düflmek, yi-
¤itli¤i tutmak, kan› kanla yumak .”

Sehend’in destan›nda: “ ödü yay›l-
mak, mat mat bakmak, ba¤r› çatlamak,
aman dilemek, kül edip gö¤e savurmak,
namerde önü e¤memek, kara kuzgun ki-
mi lefle konmak, tilki tek günde min ke-
lek yunmak, gözü korkmak, kardefl kan›
almak, fikre dalmak, gözleri karalmak,
yolun çekip yollanmak, sa¤ kalmak, ba¤-
r› daralmak, namusu lekelenmek, ba¤r›
kan olmak, bafla kak›nç olmak, bafla to-
hunç olmak gibi.”

Dua ve beddualar da her iki flairi-
mizin eserinde, beddualar daha çok ol-
mak üzere, yer almaktad›r. Dualar (al-
k›fl), Gençosmano¤lu’nda :

“Mezar›nda dokuz kandil yanas›,
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Tuttu¤un tafl alt›n olsun, Anam kad›n!
Babam Kazan sa¤ olsun/O¤uz içre dirlik
düzen sa¤ olsun/Ad›m›z› koyan ozan sa¤
olsun fleklinde; Sehend’de de: “Evimin
yarafl›¤›/Gözlerimin ›fl›¤›, dayun boyuva
kurban,anan kurban ola” fleklindedir.

Beddualar ise her iki flairde de özel-
likle Uruz ile annesi Burla Hatun ara-
s›ndaki söylefli de karfl›m›za ç›kmakta-
d›r.

Gençosmano¤lu:
Be¤ Uruz der, dilin kopsun anam oy
Gö¤sün üzre kat›r tepsin anam oy
Seni da¤da kurtlar kaps›n anam oy
…..
Azg›n atlar kuyru¤unda git ana
‹rin olsun ak gö¤sünde süt ana (G.123-!33)

Sehend:
A¤z›n kurusun ana
Dilin çürüsün ana 

fleklindedir. Ayn› beddua çobanla söyle-
flide; 

A¤z›n kurusun çoban
Dilin çürüsün çoban (S.187) tekrar-

lanmaktad›r. Sehend’de beddua karka-
mak fiiliyle ifade edilmektedir.Kulland›-
¤› di¤er karg›fllar flunlard›r: 

Saralasan solasan a¤aç
Kol budak olasan a¤aç
….
Dilim a¤z›mdan düfle (S.194)

Gençosmano¤lu’nun eserinde a¤aç-
la söyleflide:

…
Çeker olsan ac›m› sen duy a¤aç
Yazda kavrul karak›flta buy a¤aç
Her dal›n› k›z›l kanla yuy

a¤aç(G.130) çoban›n kötü haber vermesi
üzerine Salur Kazan:

A¤z›n kurusun dilin kopsun /Du-
daklar› çürüsün diye, Kafirler Çoban’a:

Dedi çoban a¤u girsin afl›na
..
Murad›na maksuduna ermesin
Dirli¤ince rahat yüzü görmesin
Börklü bafl›, boynu üzre durmas›n

(G.66),Kafir beyi Kazan’a:

Kara ba¤r› yanmal›, fleklinde bed-
dua etmektedir.

SANATLAR
fiiir sanatlar›, t›pk› orijinal eserde-

ki gibi her iki flair taraf›ndan çokça kul-
lan›lm›flt›r. Fikir, duygu, düflünce ve he-
yecan tafl›yan kelimeler özel olarak se-
çilmifltir. Baz› sanatlar›n devirle do¤ru-
dan do¤ruya veya dolayl› bir flekilde ala-
kas› vard›r.Sosyal ve siyasî hadiselerin
herkesi tesiri alt›na alacak derecede yo-
¤un ve h›zl› geliflti¤i zamanlarda fliirin
tansiyonu artar. Tonlu, tekrarl›, bask›l›
ifadeler, saklama ve örtmeler; istifham
ve nidalar,dramatik ve trajik hassasiye-
tin tesirli sözleri, ferdi içine alan veya
peflinden koflturan sosyal dinamikler,
yabanc›laflmalar, ümitler, hayaller, ide-
aller ve hayal k›r›kl›klar› fliiri içine al›r
ve flairin üslubunu etkiler. (Özbay;
1994:175)

Sehend’in içinde yaflad›¤› dönem ve
ortam göz önüne al›n›rsa, fliirindeki me-
cazlar›n, sembollerin, dilin ve di¤er sa-
natlar›n kullan›l›fl›n›n onun vermek is-
tedi¤i mesajla ilgili oldu¤u anlafl›l›r. O
esaret alt›nda yaflayan halk›na ümit afl›-
lamaktad›r. Bu yüzden onun fliirinde
›fl›k ve karanl›k sürekli mücadele hâlin-
dedir. O, sanat›n› göstermek yerine he-
yecan, hayal ve fikirlerini daha iyi du-
yurmak ve halk›yla paylaflmak için sa-
natlara baflvurmaktad›r.

Gençosmano¤lu ise kendi dilinde
güzel bir eser vücuda getirmek istedi¤ini
ifade etmektedir. Bar›fl dönemi flairi ol-
mas›na ra¤men yaflad›¤› dönem siyasî
kar›fl›kl›klar›n oldu¤u bir dönemdir. O
da kar›fl›k bir ortamda Türk diline ve
halk›na yap›lan siyasî sald›r›lara karfl›
özel bir durufl sergilemifltir.

Mecaz ve Semboller
Mecaz›n yayg›nlaflmas› ve zamana

mâl olmas›yla meydana gelen semboller,
yazar›n duygu, fikir ve ruh âlemi ile
devrin flartlar›ndan kaynaklan›rlar. Her
iki kavram da k›salt›lm›fl birer ifade, bir
üst flekil özelli¤i tafl›rlar. Bir nesne veya
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kavram al›fl›lm›fl karfl›l›¤› ile de¤il de
cins manas› farkl› olan kelime veya keli-
me grubu ile karfl›lama esas›na daya-
n›r.(Özbay, 1994:259)

Meselâ, ay-y›ld›z Türkçe’de bayra¤›
sembolize eder. Bayrak da millî gurur ve
istiklâli temsil eder. Dolay›s›yla bayra-
¤›n bir unsuru olan hilâl de ayn› de¤eri
tafl›r. Sehend’in eserinde ay-y›ld›z ba-
¤›ms›zl›¤›n; Gençosmano¤lu’nun eserin-
de “ay” ‹slamiyet’in, haç ise Hr›stiyan-
l›k’›n sembolüdür. 

Karac›k der;düfler miyim hiç yere
Ay yükselip düflmeyince haç yere (G.59)

Özellikle kapal› ve bask›c› devirler-
de flairlerin fliirlerinde örtülü bir sembo-
lizm hakim olur. Sehend’in eserinde de
bu durum aç›kça kendini göstermekte-
dir. fiairin kulland›¤› baz› sembol ve me-
cazlar flunlard›r:

Gece, kara (cehalet, zulmet), kara
baht (kötü talih), kara bulut (felaket),
baykufl (düflman, u¤ursuz), diken (zor-
luk), y›ld›z ( ideal, lider, yol gösterici),
fleytan (düflman, fitne), kitap (kurtulufl),
köhne beyaz (eski parlak günler), beyaz
kap›(umut), ziya, çera¤ (ayd›nl›k, umut),
gün (ayd›nl›k, ferah), yol (kurtulufl) .

Her iki flairinde konu olarak seçti¤i
destan›n kahraman› olan “Karac›k Ço-
ban” da bir semboldür. Sehend, ba¤›m-
s›zl›¤›n› kaybetmifl bir halk›n duygular›-
n› harekete geçirmek için “ ba¤›ms›z-
l›k”›n sembolü olarak Karac›k Çoban’›
seçmifltir. Karac›k,tek bafl›na bir milleti
sembolize etmekte ve bu güçle mücade-
lesine devam etmektedir. Gençosmano¤-
lu ise Karac›k’› ‹slâm’›n bir neferi olarak
sembollefltirir. fiairin kulland›¤› sembol-
lerden biri de “küfür”dür. Küfür de ‹s-
lâm’›n d›fl›nda kalan dinlerin özellikle,
Hristiyanl›¤›n sembolü olarak karfl›m›za
ç›kar.

Üç kanatl› kay›n oklar sal›nd›
Küfrün ba¤r› k›rk yerinden delindi (G.149)

fiairin kulland›¤› di¤er baz› sembol-
ler ise flunlard›r: put, kilise, kara kafir,

‹ncil (Hristiyanl›k), hilâl, ay, y›ld›z (ba-
¤›ms›zl›k), Türk gönlü (temizlik, cesa-
ret), bozkurt balas› (Türk gençli¤i), gök (
devlet), kan (s›k›nt›), saç (kayg›), k›ble
(dindafl), bir çift yay (sevginin kafl›).

Teflbih
Tan›mak, bir varl›¤› benzerlikleri

ve ayr›l›klar› ile görmek demek olan tefl-
bih, Dede Korkut Hikayelerinin en zen-
gin kadrolu sanat›n› teflkil eder. Dede
Korkut’ta buldu¤umuz örnekler milli sa-
nat ruhumuzun genifl iç ve d›fl dünyala-
r›ndan akislerdir. Dede Korkut Hikaye-
leri Türk ruhunun sevgilerden nefretle-
re kadar muhtelif alakalar› üzerinde en
orijinal teflbih örnekleri ile doludur.(Def-
ne, 1988: 40)

Her iki flairde yi¤itlik ve güzellik
kavramlar›n› tabiat unsurlar›na benze-
terek ifade etmifltir. Benzetme sanat›n›n
dört unsurunun yaln›z ikisinin bulundu-
¤u benzetmeler de çok boldur. Genços-
mano¤lu’nun, özellikle atlar› tasvirde
kulland›¤› teflbihler, tabiattaki di¤er
hayvanlar›n dikkat çekici özellikleridir.
“ Kaz gö¤üslü, erkek taz› kar›nl›, kurt
kulakl›, ala geyik burunlu, hecin butlu,
yavafl gitse gelin gibi görünen, h›zl› gitse
sülün gibi görünen, iki gözü yal›n gibi
görünen, yar›fllarda al›c› kufl san›lan.” 

Seçti¤imiz di¤er benzetmeler ise
flunlard›r: “ bilekleri körpe ç›nar kabas›,
ince kafllar bir çift yay gereni, kufla mi-
sal can, suya misal kan, kar› gibi iflvele-
nip bezenen, tepe gibi tafl y›¤d›lar, kara
aslan kükrer gibi kükredi, akça a¤aç ya-
y› gibi gerildi, besmeleler inci gibi dökül-
dü, aln› aydan ak çoban da¤larca bafl göl
gibi al kan, tunç borular, gök çini, alt›n
ota¤, at a¤›zl› Aruz Koca, kan çana¤› iri
badem göz, kem göz, on batman tafl, dar
gün, kuduz it, aç taz›, kaz boyunlu ana
bac›…”

Sehend’deki benzetmelerde ayn› za-
manda onun ruh hâli de görülmektedir.
O sosyal ›zd›rab› yaflarken güçlü teflbih-
lere baflvurmaktad›r. Bu teflbihler genel-
likle sembollerle ifade edilmektedir. Za-
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limlerin çoklu¤unu ve el birli¤i etti¤ini
ifade için zulmeti bayra¤a benzetiyor.
Hayat inifli ç›k›fl› olan dere tepeye, ümit
bir k›v›lc›ma benzetiliyor. Sehend’in
Azerbaycan güzelini överken ve Burla
Hatunu tavsif ederken kulland›¤› ben-
zetmeler tabiat unsurlar›n›n kullan›ld›¤›
teflbih‹ beli¤in en güzel örneklerinden-
dir.

Hall› huylu damahl› 
Dilli ball› kaymahl›
Sinesi kofla narl›
Gecenin ya¤m›fl kar›
Duru sulardan ar›
Da¤›n yorkun maral›
Deli ceylan edal›
fiiirin dil ince diflli 
Güzel kehlik yeriflli
Duda¤› pühre bal›
Dosta gül yada çal›
Eller h›nadan elvan 
Bah›fl› canlar alan
Sesi Davut na¤mesi 
Nefesi gül nefesi
Vekarl›- yarafl›kl›
Baht ulduzu ›fl›kl›
Yaz üzlü, güz nimetleri
Gül i¤li, bar lezzetli
Dadl›-duzlu, mezeli
Azerbaycan güzeli (S. 169)

Körpeler kuzu kimin
Kaza benzer k›z gelin
…
Uca boy kara kafll›
Bel nazik, uzun saçl›
Epik fledde kafl›nda
O¤uz’un bafl kad›n› 
Han kaza¤›n›n hat›n›

Benzetmelerden seçti¤imiz di¤er
baz› örnekler de flunlard›r:

Ulduzlu göylere ayl› göylere 
Kuzgun kimi kanat geren bulutlar(S. 154)

Göylerde yurt sald›k kara kufl kimi 
Kara kuzgun olup lefle konmad›k 

Tilki tek günde min kelek yunmad›k 
Aslan tek cephelerde yatak eyledik (S. 166)

Buz baltas› gibi yi¤itler, ceyran sü-
rüsü tek k›zlar-gelinler, kabak seher,
kafl gece, yanah da kanl›d›r, yafl da kan-
l›d›r, demir g›ynahl› çoban, düflmanlar›n
leflinden büyük bir depe yapt›, on bar-

ma¤›m oh gördüm, tüklerim kark› kimi,
kara bulut devlet, kara ya¤mur leflke-
rün, saç kayg›l› ellerin, güllü da¤lar›n
döflü(yurt), canl› kaba a¤c›, kül kimi
burhd› dartd›, ac›¤› tutan zaman, b›y›¤-
lar›ndan kan damlayan, sesi aslan na’re-
si, flahbaz at…

‹stiare
‹stiare de benzetme sanatlar›ndan

biridir. Benzetmenin temel iki unsurun-
dan ( benzeyen ile kendisine benzetilen )
sadece biri ile yap›lan bir teflbihtir. Her
iki flairde istiareye baflvurmufltur. Bu is-
tiareler flairlerin imaj dünyas›n› da gös-
termektedir. Sehend’de ölüm kanatlar›n›
dünyaya geren kufla benzetilmifltir. 

Ölüm kanad gerip yerin üzüne 
Her fleyi flüphelenir var oldu¤una (S. 153)

‹nci yaz›ya; seherin dan ulduzu
Azeri k›z›na; körpeler genç k›zlara ben-
zetilmifltir.

Gençosmano¤lu’nun baflvurdu¤u is-
tiarelerden baz›lar› flunlard›r: 

Bozkurt balas›, süt kuzusu (Türk
genci), hilal (‹slamiyet), haç (Hristiyan-
l›k), kuduz it, aç taz›, k›zg›n çakal, aç
köpek (düflman), O¤uz devi, Haydar Ali
(çoban)… 

Mübala¤a
Mübala¤a insan ruhunun önemli

bir cephesidir. fiairi heyecana getiren
olay›n, o heyecan›n mahiyetine göre bü-
yüyüp küçülmesidir. Bu bazen korkular-
dan bazen hayranl›ktan do¤ar. Mübala-
¤a destan üslubunda en çok baflvurulan
sanatlardan birisidir. Dede Korkut’ta
mübala¤a, flölenler, savafllar, kahraman-
lar ve atlar›, kuvvetler, hiddetler, ota¤-
lar, düflman, kullan›lan eflyalar (k›l›ç,ok,
gönder, sapan, k›yafet, ota¤), tabiat var-
l›klar›, anne sevgisi, sadakat gibi unsur-
lar üzerinde görülmektedir.

Doksan tu¤lu ota¤lar›n kurulsun
Doksan yerde ipek hal› serilsin
Yeryüzüne ala sayvan gerilsin (G. 27)

Da¤ yass›l›r, gök kayalar toz olur
Bey gönlüne düflen damla köz olur
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Ak bay›rda gö¤çe çemen otlayan
Toyna¤›nda kara demir çatlayan
Gem az›da dokuz hendek atlayan (G. 39)

Kendisinin alaca yün örmeli
Sapan› var anlat›lmaz görmeli
Be¤ alt›na kilim diye sermeli
Koca öküz derisinden ayas›
Çoban buna, on batman tafl koyas› (G. 59)

Doksan kulaç derin köklü a¤ac› 
Her dal› k›rk batman yüklü a¤ac›
Kara Çoban bu en görklü a¤ac› 
Yeri ile yurdu ile kopard›
Kazan Be¤’in ard› s›ra apard› (G. 113)

At›n kadar yüz keçim var gör de geç (G. 63)

Gençosmano¤lu kafiri küçümseme-
de de mübala¤a sanat›na baflvurmufltur.

Murdar kafir övünmeyi seversin
F›rsat bulsan çoluk çocuk döversin 
Altm›fl tutam m›zra¤›n› översin
Duymad›n m› Karac›k’›n ad›n›? 
Tatmad›n m› de¤ne¤imin tad›n›?

Sehend’den Örnekler:
Bayra¤› biçti sald›
Lefl töküldü kaland› 
Da¤ deve al boyand› (S. 209)

Ac›¤› tutan zaman 
B›y›¤›ndan kan damlayan (S. 207)

Keçi bilmez koç bilemez
Koyur sapana at›r

Sen uruflup acarsan
Men ise bu a¤açlan 
Orda ocak yaharam 
Sene yemek yaparam (S. 191)

K›l›nc›n› kalhan›n› 
Öyme mene mereya¤›
Savafl güni eyri bafll›
Çokan›mca gelmez mene (S. 178)

Teflhis ve intak
Teflhis ve intak, duygu ve düflünce-

lere anlat›mda güç ve estetik katan bir
unsurdur. Ayn› zamanda devirler içinde
“dolayl› anlat›m” mecburiyetini de ifade
eder. Teflhis bir bak›ma de¤iflik ruh hal-
lerine göre tabiat ve eflyan›n bize görü-
nüflüdür. Yani heyecanlar›m›z›n çevre-
mizdeki varl›klarla de¤iflip dile gelmesi-
dir. Bu bizim bunlara korkular›m›z› da

ekleyerek kendi kendimize buldu¤umuz
yorum ve cevaplard›r. ‹nsan›n tabiat ve
etraf›m›z› saran varl›klarla olan içli d›fll›
hayat›n›n ifadesidir. Milli destanlar›m›z
bunun örnekleriyle doludur. Dede Kor-
kut Destanlar›’nda da teflhis sanat›n›n
örneklerini çokça görmekteyiz.

Gençosmano¤lu’nun eserinde: “
Karfl› yatan kara da¤lar, Ak döfllere
(yer) kara mahmuz vurdular, Kazan
Bey’in su ile söyleflmesi ondan haber
sormas›, kurt ve köpekle söyleflmesi,(G.
92-95) yine Uruz’un as›laca¤› a¤açla söy-
leflmesi (G. 129) teflhis sanat›n›n güzel
örneklerindendir.

Sehend’in eserine bafllan›fl k›sm›n-
da ve as›l destan k›sm›nda teflhis sanat›
oldukça genifl yer tutar.

Ay küsüp üz koyup Zühreye sar› 
Günefl yolun töküp zerri saçlar›n
…
Ölüm kanat gerip yerin üzüne
Her fleyi flüphelenir var oldu¤una (S. 153) 

Sükut cana doyur, feryada gelir
Diflin sakk›ldad›r, bereldir gözün
Her kölün dibinden mene bir fleytan
…..
“Keyvan›n” gussadan bükülüp beli…
Sanki buludlar da yuhuya yat›p(S. 155)
…
Kufllar da yurdumdan küsüp gedipler 
Halk›n ahvaline flafak kan a¤lar(S. 162)

Yurduyla söyleflti¤i bölüm:
Ay yurdum aman yurdum 
Kom komlayan yurdum
Güllü da¤lar›n töflü
S›¤›n küleyikle konflu
Ya¤›lar hardan varm›fl 
Ne yerden seni dalm›fl (S. 183)

Su, kurt, köpek, ve a¤aç ile söylefli-
len bölümler de(S. 184-186) teflhis sana-
t›na bolca rastlan›r.

Tezat
Tezat sanat› örneklerine destanlar-

da çok rastlanmaz. Bunun sebebi bir fle-
ye biri mecazi biri de gerçek yönden ba-
kabilmektir. Daha ziyade sanat endiflesi
olan manzum eserlerde rastlad›¤›m›z te-
zat sanat› örneklerine destanlarda daha
az rastlar›z.As›l destanda “Karanu Ah-
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flan olanda güni to¤an, karflu yatan kar-
lu kara ta¤lar “ az örneklerini bulabildi-
¤imiz bu sanat, Sehend’in eserinin bafl-
lan›fl k›sm›nda çok fazla kullan›lm›flt›r.
Eser, ister duygu düflünce,ister kavram-
lar olsun z›tl›klarla doludur. Her durum
onun z›tt›yla ifade edilmifltir. “gece-gün-
düz, karanl›k-›fl›k, ay-günefl, ak-kara,
tilki-aslan, karakufl-kuzu, lale-tiken, yo-
kufl-enifl, toy-matem, dert-deva gbi..”Ba-
z› örnekler afla¤›dad›r:

Ancak her gecenin dal› gündüzdir.
Her bir felaketin kurtuluflu var.
Hayat›n yollar› dere-tepedi.
Her yeniflin ise bir yokuflu var (S. 155)

Üreh çok derdlenir, göz çoh yaflar›r.
Lakin hayat bütün derd-i gam de¤il.
Bu ac› günlerin flirini de var.
Ömür tek toy de¤il tek matem de¤il.(S. 155)

Gençosmano¤lu’nun eserinde tezat
sanat› Sehend’e göre daha azd›r. Örnek-
leri afla¤›dad›r:

K›fl günleri yaza ersin
K›rk ince k›z kilim sersin (G. 14)

Ak bay›rda gökçe çimen otlayan
Toyna¤›nda kara demir çatlayan (G. 39)

Uza¤›ndan yak›n›ndan beri gel (G. 60)

Nara vurdu yer ile gök bitiflti. (G. 66)
Ölü müsün diri mi? Gibi..

Baz› Unsurlar
Sehend’in eserinde Gençosmano¤-

lu’nun eserine göre mitolojik kavramlar
daha fazla yer almaktad›r. fieytan, ölüm,
can, gönül, rüya, y›ld›zlar gibi kavram-
lar Sehend’de daha çok görülmektedir.
fieytan,karanl›k,gölün dibi, korkmak gi-
bi kelimeler onun fikir dünyas›nda
önemli yer iflgal eder. Örnek:

Diflin sakk›ldad›r,bereldir gözün
Her kölün dibinden mene bir fleytan (S. 154)

Y›ld›zlar da onun için mitolojik kav-
ramlard›r.Kendine bir ç›k›fl yolu ararken
y›ld›zlardan faydalan›r. Örnek:

Yohsa batakl›kda bat›pd› “Behram”?
“Keyvan’›n” gussadan bükülüp beli

“Ülker’in” sahl›m› püskünden düflüp
“Zühre’nin” saz›n›n k›r›l›p beli? (S. 154)

Rüya ve rüya yorma motifi her iki
flairde de as›l metindeki gibi ifllenmifltir.
(S.181 ; G. 57-73-74)

Gençosmano¤lu’nda alb›z,cin melek
ve peygamber kelimeleri de bir yerde
geçmektedir. “Gök dumanl› Kaf Da-
¤›’ndan afla¤›” gibi masal motifine de
rastlanmaktad›r.

Sonuç olarak yapt›¤›m›z karfl›laflt›r-
ma bize flunu göstermifltir. Ayn› destan
parças› ayr› iki flair taraf›ndan ele al›na-
rak ister nazm edilifl sebebi, ister flekil,
anlat›m tarz›, dil ve üslup aç›s›ndan ol-
sun, farkl› flekillerde ifllenmifltir.

Umar›z günümüz flairleri de flu ana
kadar çok az ilgi gören pek çok Türk
destan›n› ele alarak ifller ve Türk Mille-
ti’nin fertleri ile yeniden tan›flt›r›r. 

NOTLAR
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