ALPAMIﬁ DESTANI VE BEY BÖYREK H‹KÂYES‹
ARASINDA B‹R KARﬁILAﬁTIRMA
Comparasion entre l'épopée "Alpam›ﬂ" et le recit "Bey Böyrek"
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ÖZET
Baﬂkurt ve Tatar Türklerinin “Al›pmenﬂen”, Altay Türklerinin “Al›p Manas”, Kazak ve Karakalpak
Türklerinin “Alpam›s”, Özbek Türklerinin ise “Alpam›ﬂ” diye adland›rd›klar› destan, Türk Destan Gelene¤i
içinde yarat›lan en parlak ve en müstesna anlat›lardan biridir. Alpam›ﬂ Destan›, bir çok Türk boyunda mevcut olmas›na ra¤men, en zengin ve orijinal ﬂekilde Özbek Türkleri aras›nda bilinmekte ve anlat›lmaktad›r.
Alpam›ﬂ Destan›’n›n Bat› Türkleri’ndeki versiyonu olarak kabul edilen bir baﬂka anlatma, Dede Korkut Kitab›’ndaki hikayelerden biri olan Bams› Beyrek Hikayesi’dir. Alpam›ﬂ Destan› aras›ndaki benzer ve
farkl› noktalar daha önce yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalara konu olmuﬂtur. Bu makale, Alpam›ﬂ ve Bey Böyrek anlatmalar›n›n ana olay örgüleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yaparak iki anlatma aras›ndaki benzer ve fakl› yönleri ve
bunlar›n sebeplerini ayd›nlatmay› gaye edinmiﬂtir.
Bams› Beyrek Hikayesi’nin Anadolu’da halen anlat›lmaya devam eden bir versiyonu olan Bey Böyrek
Hikayesi de Alpam›ﬂ Destan› ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Bu benzerliklerin yan›nda, iki anlatma aras›nda mevcut birtak›m farkl›l›k da bulunmaktad›r. Anlatmalar aras›ndaki benzerlikler, her iki anlatman›n
da Türk destan gelene¤i içinde yarat›lm›ﬂ olmas›ndan, iki anlatma aras›ndaki farkl›l›klar ise, anlat›c›n›n
ba¤lam› ve co¤rafi alan farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
One of the best oral epic creations of Turkish people is called “Alpam›ﬂ” among Uzbek Turks, and its is
named as “Al›pmenﬂen” by Baﬂkurts and Tatar Turks, “Al›p Manas” by Altai Turks, and “Alpam›s” by Kazakh
and Karakalpak Turks. Although the epic story of Alpam›ﬂ has been known in a wide area, the richest and
original version has been kept and still being narrated among the Uzbek Turks.
A story which is considered as the Oguz version of the epic story of Alpam›ﬂ is the story of Bams› Beyrek, the third story in the Book of Dede Korkut. The similarities between the two narratives have previously
been examined by several scholars. The folk story of Bey Böyrek, which is accepted as an oral version of the
of Bams› Beyrek in the Book of Dede Korkut, naturally bears certain number of similarities with the epic
story of Alpam›ﬂ.
This article aims to put light upon the similarities and the differences between the story of Bey Böyrek
and the epic story of Alpam›ﬂ by plat comparison of the two.
It is my view that the similarities between the two narratives comes from their being based upon the
same tradition of Turkish oral epic creation. The differences come from the narrators of the texts which are
evaluated in this article.
It should be pointed out that the previous cultural sameness of Turkish people, who now live in a wide
geographical area from Central Asia to the Balkans, has been kept in present cultures of Turkish people. The
comparison of two different narratives from the oral epic tradition of Uzbek and Anatolian Turks clearly
shows their shared past upon which they have built their present cultures.
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Epic, Alpam›ﬂ, Bey Böyrek, Uzbeks, Turkey.
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Geçmiﬂleri tarihin kaydetmedi¤i
dönemlere kadar giden milletlerin sözlü
anlatmalar› aras›ndaki benzerlikler,
halk bilimi araﬂt›rmalar›nda, tarihî, kültürel, ekonomik iliﬂkiler, co¤rafî komﬂuluk vb. sebeplere dayand›r›larak aç›klanmaktad›r.
Büyük bir co¤rafî alanda yaﬂayan
Türk boylar›n›n mevcut sözlü yaratmalar› aras›ndaki benzerlikler ise, bu boylar›n ortak bir destan anlatma gelene¤ine sahip olmas› ve bu gelene¤in temsilcileri olan destan anlat›c›lar›n›n “geleneksel usta-ç›rak” iliﬂkisi içinde yetiﬂmeleri
ve ayn› kültürel kaynaklardan faydalanarak destanî eserler yaratmalar›na
ba¤lanmaktad›r. Bu destan anlat›c›lar›
Türk co¤rafyas›n›n çeﬂitli bölgelerinde
farkl› adlarla an›lsalar da ortak bir kültürün mensuplar› olarak, temeldeki destan anlatma gelene¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›
kalm›ﬂlard›r. Bu anlat›c›lar, yüzy›llar boyunca kendi çevrelerindeki olaylarla, ortak Türk kültür kayna¤›ndan ald›klar›
yap›lar› birleﬂtirerek destan anlatmaya
devam etmiﬂlerdir. Geçmiﬂte göçebe bir
hayat tarz›na sahip olan Türk boylar›n›n
destan anlat›c›lar›, bir taraftan kendi
boylar›n›n yaﬂad›klar› yeni olaylar ve
kendilerine miras b›rak›lan eski konular› birleﬂtirirken, di¤er taraftan da komﬂu boylarla karﬂ›l›kl› iliﬂkiler neticesinde, di¤er boylardaki yeni konular› da ö¤renme ﬂans› elde etmiﬂler ve bütün bunlar›n sonucunda, Türk boylar›n›n en eski ve en yeni destanlar›n›n pek çok varyant ve versiyonu ortaya ç›km›ﬂt›r.
Türk destan anlatma gelene¤i içinde yüzy›llar boyunca yarat›larak, varyantlar›yla birlikte günümüze kadar
ulaﬂan ve Türk destanlar› aras›nda özel
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bir yere sahip destanlardan birisi, Özbekistan’dan Sibirya’ya ve Tataristan’a kadar geniﬂ bir alanda anlat›lan ve Altay
Türklerinin “Al›p Manas”, Baﬂkurt ve
Tatarlar›n “Al›pmenﬂen”, Kazak ve Karakalpaklar›n “Alpam›s” ve Özbeklerin
ise “Alpam›ﬂ” diye adland›rd›klar› destand›r.
Alpam›ﬂ Destan› bu kadar geniﬂ bir
alanda anlat›l›yor olmas›na ra¤men, en
zengin ve orijinal ﬂekilde Özbekler aras›nda bilinmekte ve anlat›lmaktad›r.
Sovyetler Birli¤i döneminde Alpam›ﬂ
Destan›’n›n tam metin veya destandan
baz› parçalar olmak üzere, otuzüç varyant›n›n, yirmisekiz ayr› destan anlat›c›s›ndan derlenmiﬂ olmas› ve bunun yan›nda Sürhanderya, Semerkant, Taﬂkent bölgeleri ve Güney Tacikistan’da
yaﬂayan Özbekler aras›nda anlat›lan henüz derlenememiﬂ birçok varyant›n›n olmas› (Mirzayev, 1968: 146), bu destan›n
en zengin ve yayg›n olarak Özbekistan’da bilindi¤i konusundaki düﬂüncemizi desteklemektedir.
Alpam›ﬂ Destan› ile motif ve konu
bak›m›ndan benzer temeller üzerine
oturtulmuﬂ bir baﬂka anlatma, O¤uzlar
taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olup, 15.-16. yüzy›llarda sözlü gelenekten yaz›ya geçirildi¤i kabul edilen ve Dede Korkut Kitab›
içindeki üçüncü anlatma olan Bams›
Beyrek Hikâyesi’dir. Alpam›ﬂ Destan› ve
Bams› Beyrek Hikâyesi, V. M. Jirmunskiy (Jirmunskiy, 1974: 584-589) ve Albert B. Lord (Lord, 1995: 273-308) gibi
bilim adamlar› taraf›ndan mukayeseli
olarak incelenmiﬂtir. Bunlar›n yan›nda
daha yak›n bir zamanda yay›mlanm›ﬂ
bir çal›ﬂma ise, Doç. Dr. Cabbar ‹ﬂankul’un “Folklor: Obraz ve Talkin” adl› ki-
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tab›n›n “Alpam›ﬂ Destan› ve Dede Korkut
Kitab›’ndaki Esirlik Motifinin Karﬂ›laﬂt›rmal› Tahlili” bölümüdür (‹ﬂankul
1999: 117-128). Cabbar ‹ﬂankul, ad› geçen kitapta Alpam›ﬂ Destan› ve Dede
Korkut Hikayelerinde çok s›k karﬂ›laﬂ›lan “esirlik” konusunu karﬂ›laﬂt›rmal› ve
ayr›nt›l› olarak incelemiﬂtir.
Biz bu makalemizde, Bams› Beyrek
Hikâyesi’nin bir varyant› kabul edilen ve
Anadolu’da oldukça yayg›n bir ﬂekilde
anlat›lan Bey Böyrek Hikâyesi ile Alpam›ﬂ Destan›’n› yap› ve muhteva bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›p, bu iki yaratma
aras›ndaki benzer ve farkl› noktalar üzerinde durmak istiyoruz.
Özbek destanlar› içinde kahramanl›k konulu destanlar›n en belirgin
örne¤i kabul edilen Alpam›ﬂ Destan›’n›n
bir çok varyant› olmas›na ra¤men, bu
varyantlar aras›nda Faz›l Yoldaﬂo¤lu anlatmas› en mükemmel ve en zengin varyant kabul edilmektedir. Biz de bu nedenle, bu incelemede, Alpam›ﬂ Destan›’n›n Faz›l Yoldaﬂo¤lu anlatmas›n› esas
almay› uygun bulduk. Yapaca¤›m›z karﬂ›laﬂt›rman›n daha rahat takip edilmesi
için Alpam›ﬂ Destan›’n›n k›sa bir özetini
vererek baﬂlayal›m:
“Onalt› uruglu (kabileli) Kong›rat’ta
Dabanbiy adl› zengin bir adam yaﬂard›.
Onun Alp›nbiy ad›nda bir o¤lu vard› ve
onun da Bayböri ve Baysar› adlar›nda
iki o¤lu vard›. Bu o¤ullar›n ikisi de çocuksuzdur ve çocuk sahibi olmak için
ﬁah-› Merdan Pîr’in türbesindeki mescitte k›rk gün k›rk gece geçirirler. Bir müddet sonra Bayböri’nin, bir o¤lu ve bir k›z›, Baysar›’n›n da bir k›z› olur. Çocuklara ad vermek için düzenlenen ziyafete bir
derviﬂ k›l›¤›nda gelen ﬁah›-› Merdân,
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Bayböri’nin, o¤luna ‘Hakimbek’, k›z›na
‘Kald›r_aç’ ve Baysar›’n›n k›z›na da ‘Barç›n’ ad›n› verir. Hakimbek daha yedi yaﬂ›ndayken, dedesi Alp›nbiy’in on dört
batman a¤›rl›¤›ndaki yay›n› kald›r›r ve
oldukça uzak hedeflere ok atar ve dünyadaki doksan kahraman›n sonuncusu anlam›na gelen ‘Alpam›ﬂ’.i.Alpam›ﬂ:(Özbek, Kazak, (Karakalpak Türkleri Destan›); ad›n› al›r.
Bir gün Alpam›ﬂ.i.Alpam›ﬂ:(Özbek,
Kazak, (Karakalpak Türkleri Destan›);,
babas› Bayböri’ye zekat verip alman›n,
cömertlik ve cimrili¤in anlamlar›n› aç›klarken babas›n›n kafas›na, zekat vermeye mecbur etmek suretiyle kardeﬂinin
(Baysar›’y›) cömertli¤ini deneme fikrini
sokar. Bu durum kardeﬂler aras›nda tart›ﬂma ç›kmas›na yol açar ve Baysar›,
Kong›ratlar›n büyük bir k›sm›yla birlikte, Kalmuklar›n ülkesine göç etmeye karar verir. Kalmuklar›n ülkesine giderken,
yerleﬂik bir halk›n hayat tarz›ndan habersiz olan Baysar› ve beraberindekiler,
Kalmuklar›n ekili alanlar›n› kullan›lmaz hale getirir. Bu hareketlerinden dolay› suçlan›p, Kalmuklar›n han›n›n huzuruna getirilen Baysar›, suçsuz oldu¤unu söyleyip itiraz eder. Kalmuklar›n han› bu itiraz› kabul eder ve Baysar› ile
halk›n›n Ç›lb›r çölü yan›ndaki Ayna Gölü k›y›lar›na yerleﬂmelerine izin verir.
Aradan uzun zaman geçer ve Barç›n, Kalmuk ülkesinde güzelli¤i ile çok
meﬂhur olur. Kalmuk ülkesinde, cad›ya
benzeyen yaﬂl› bir Kalmuk kad›n› Sürhayil’in o¤ullar› Karacan, Kökaman ve Kökeldaﬂ taraf›ndan Barç›n’a kur yap›l›r.
Aﬂ›klar› önce tersleyen Barç›n, sonunda
kardeﬂlerden biriyle evlenmeyi kabul etmek zorunda kal›r. Barç›n evlenmeden
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önce alt› ayl›k bir bekleme süresi ister.
Barç›n, Alpam›ﬂ.i.Alpam›ﬂ:(Özbek, Kazak, (Karakalpak Türkleri Destan›);’a bir
mektup gönderip, içinde bulundu¤u kötü
durumdan onu haberdâr eder. Bayböri
mesaj›n ulaﬂmas›na engel olmak isterse
de, Alpam›ﬂ’›n k›z kardeﬂi Kald›r_aç
mektubu kardeﬂine gösterir ve Barç›n’›
kurtarmaya gitmesi için onu teﬂvik eder.
Alpam›ﬂ, Bayböri’nin at bak›c›s› Kultay’›n yetiﬂtirdi¤i atlardan, gerçek bir
tulpar (kanatl› at) olan Bayç›bar’› alarak
yola ç›kar.
Yolda Alpam›ﬂ bir dizi macera yaﬂar. ‹lk olarak Alpam›ﬂ bir mezarl›kta
uyurken, çiltan (k›rk evliya) rüyada iki
aﬂ›¤›n ruhlar›n› bir araya getirir. Daha
sonra Kalmuk s›n›rlar› içinde Alpam›ﬂ,
Çoban Keykubat’›n yan›nda kal›r ve orada da yine bir rüya görür, onunla ayn›
anda Barç›n ve Karacan da rüya görürler. Karacan rüyas›nda, Alpam›ﬂ’›n geliﬂini ö¤renir ve onunla tan›ﬂmaya gider.
Alpam›ﬂ ile tan›ﬂan Karacan müslüman
olmaya karar verir ve iki kahraman daha sonra kan kardeﬂi olurlar. Alpam›ﬂ’›n
rakibi gibi davranan Karacan, alt› ayl›k
sürenin dolmas›ndan iki saat önce Barç›n’›n çad›r›na ulaﬂ›r. Ancak, Barç›n daha fazla süre ister ve rakip aﬂ›klara dört
s›navda baﬂar›l› olma ﬂart› koﬂar. Bunlar, at yar›ﬂ›, ok atma yar›ﬂ›, gülle atma
ve güreﬂtir. Karacan, Alpam›ﬂ yerine,
Bayç›bar’›n s›rt›nda yar›ﬂa kat›l›r ve kardeﬂi Kökeldaﬂ’›n hilelerine ra¤men at yar›ﬂ›n› kazan›r. Alpam›ﬂ, ok atma ve gülle
atma yar›ﬂlar›ndan zaferle ç›kar ve güreﬂte di¤er yar›ﬂmac›lar› öldürür. Sonuçta, Barç›n ile evlenmeye hak kazan›r. Fakat Alpam›ﬂ, babas›n›n ülkesine dönmeden önce, kan kardeﬂi Karacanla birlikte
kendilerine karﬂ› Kalmuklar›n han› ta-
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raf›ndan gönderilen Kalmuklarla ve yar›ﬂmada Karacan d›ﬂ›nda yar›ﬂmada bütün o¤ullar›n› kaybeden Sürhayil’in k›ﬂk›rtmas›yla onlara sald›ran Tayçi Han’a
karﬂ› savaﬂmak zorunda kal›r. Alpam›ﬂ
ve Barç›n, düﬂmanlar›n› yenerek, Bays›n’a dönerler, fakat beraberlerinde götürmek istedikleri Baysar›, Kalmuk ülkesinde kalmak istedi¤ini söyleyerek onlarla Bays›n’a gitmez.
Kalmuk han› bir müddet sonra yaﬂl› Sürhayil’in k›ﬂk›rtmalar›yla Baysar›’n›n bütün mal varl›¤›na el koyar ve
onu bir deve sürüsüne çoban yapar. Alpam›ﬂ kay›npederinin baﬂ›na gelenleri ö¤renince, k›rk yi¤idi ve k›z kardeﬂinin kocas› Bektemir ile birlikte Baysar›’y› kurtarmak için yola ç›kar. Sürhayil, Baysar›’n›n bulundu¤u yere giden yoldaki Murat Tepe üzerinde bir saray yapt›rm›ﬂt›r
ve k›rk cariye ile birlikte burada yaﬂamaktad›r. Sürhayil bu sarayda konaklamaya gelen Alpam›ﬂ ve k›rk yi¤idini, k›rk
cariyenin yard›m›yla sarhoﬂ eder ve saray› ateﬂe verir. Alpam›ﬂ’›n k›rk yi¤idi periﬂan olur; fakat Alpam›ﬂ’a hiçbir ﬂey olmaz. Sürhayil, hala uyumakta olan Alpam›ﬂ’› yer alt›nda bir zindana att›r›r.
Uzun süre haber al›namayan Alpam›ﬂ ve k›rk yi¤idin öldükleri haberi Kong›rat’a k›sa sürede yay›l›r. Bayböri’nin
Badem ad›nda bir cariyeden do¤ma o¤lu
olan Ultantaz, Kong›rat’›n idaresini hileyle ele geçirir. Ultantaz, Kald›r_aç’› Ç›lb›r Gölü’ne sürgün edince, Alpam›ﬂ’›n,
Kalmuk ülkesine gidiﬂinden hemen sonra dünyaya gelen Yadgar adl› o¤lu da
Kald›rgaç ile beraber Ç›lb›r Gölü’ne götürülür.
Alpam›ﬂ çürümeye terk edildi¤i zindanda bir gün yaral› bir yaban kaz› tutar. Kaz iyileﬂip tekrar uçabilecek duru-
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ma geldi¤inde, Alpam›ﬂ bir mektup yaz›p, bu kazla Ç›lb›r Gölü’ne gönderir.
Mektup Yadgar’›n eline geçer ve Yadgar,
Karacan’dan babas›n› kurtarmas›n› ister. Ancak, Karacan, Alpam›ﬂ’› zindandan yukar› çekemez. Çünkü ipler yeteri
kadar sa¤lam de¤ildir ve sonuçta Karacan istedi¤ini yapamadan evine dönmek
zorunda kal›r.
Kalmuk Han›’n›n k›z› Tavka, pazardan ald›¤› bir tekeye çoban Keykubat’›n
bakmas›n› ister. Bu teke, bir gün, Alpam›ﬂ’›n bulundu¤u zindana düﬂünce, Alpam›ﬂ’a daha önceden ev sahipli¤i yapan
çoban, kahraman› tan›r ve ona yiyecek
getirir. Alpam›ﬂ yedi¤i yemeklerin kemiklerinden bir çanavuz (üflemeli bir müzik
aleti) yapar ve onu Keykubat’a verir. Tavka, Keykubat’›n çanavuz çal›ﬂ›n› duyar
ve sonuçta Alpam›ﬂ’›n varl›¤›ndan haberdar olur. Tavka, Alpam›ﬂ’›n zindandan kurtulmas› için bir çok yard›mda
bulunur ve sonunda Alpam›ﬂ’›n at›, yeralt›ndaki zindana getirilir. Pîrlerin de
yard›m›yla, Bayçibar kuyru¤uyla Alpam›ﬂ’› zindandan yukar› çeker. Kalmuklar, Alpam›ﬂ’a bir orduyla sald›r›rlarsa
da Alpam›ﬂ onlar› yener. Kalmuklar›n
han›n› ve yaﬂl› Sürhayil’i öldürüp, Keykubat’› tahta oturtur ve Tavka’y›, Kalmuklar›n yeni han› Keykubat ile evlendirir.
Alpam›ﬂ, zindanda kald›¤› yedi y›ldan sonra, hain Ultantaz’›n Barç›n ile
zorla evlenmek üzere oldu¤u s›rada yurduna döner. Alpam›ﬂ önce babaannesi
Tarlanla, sonra k›z kardeﬂi Kald›rgaçla
karﬂ›laﬂ›r. Kald›rgaç onun at›n› tan›r;
ama at üstündeki kiﬂinin Alpam›ﬂ oldu¤undan emin de¤ildir. Alpam›ﬂ daha
sonra Kultay ile karﬂ›laﬂ›r, ancak Kultay
beyini yeniden gördü¤üne inanmak iste-
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mez. Kultay, Alpam›ﬂ’›n sa¤ omzunda
ﬁah-› Merdan’›n beﬂ parmak izini görünce onun Alpam›ﬂ oldu¤unu anlar ve Alpam›ﬂ ile elbiselerini de¤iﬂtirmeyi kabul
eder. Alpam›ﬂ kar›s›n›n ve arkadaﬂlar›n›n kendine olan ba¤l›l›klar›n› denemek
için dü¤ün yerine k›l›k de¤iﬂtirmiﬂ olarak gider. Alpam›ﬂ dü¤ünün yap›ld›¤›
yerdeki toyda kendisine kötü davran›lan
o¤lu Yadgarla, kendisini hemen tan›yan
annesiyle ve Ultantaz’›n sofras›nda sakîlik yapmak zorunda kalan babas›yla
karﬂ›laﬂ›r. Ok atma yar›ﬂ›nda Alpam›ﬂ’›n
ricas› üzerine Alpinbiy’in yay› getirilir.
Alpam›ﬂ bu yay› yaln›z baﬂ›na gerecek
güce sahiptir. Toplant›ya kat›lanlar irticalen türkü (yar-yar) söylemeye baﬂlad›klar›nda, Alpam›ﬂ, önce Ultantaz’›n annesi Badamla domb›ra eﬂli¤inde at›ﬂ›r, sonra Barç›n’a hitaben türküler söyler. Bu
ﬂiirdeki m›sralar, Barç›n’›n sadakatsizli¤ini ve kocas›n›n ona duydu¤u sevgiyi
sergiler. Sonra gerçek çoban Kultay, Bayç›bar’›n üzerinde oraya gelir ve orada bulunanlara sahte Kultay’›n yani Alpam›ﬂ’›n kimli¤ini aç›klar. Alpam›ﬂ, taht›
zorla ele geçiren Ultantaz’› idam ettirir
ve Kong›rat’›n hükümdar› olur. Alpam›ﬂ
nihayet çok sevdi¤i ailesine, arkadaﬂlar›na ve özellikle Ultantaz’dan korkup Alata¤’a kaçan Karacan’a kavuﬂur. Kay›npederi Baysar›’y› eski tart›ﬂmalar› unutmas› ve yurduna tekrar dönmesi için raz› eden Alpam›ﬂ, verdi¤i büyük mücadelelerle Kong›ratlar› tekrar bir araya getirir ve herkes mutluluk ve bolluk içinde
yaﬂar.”
(Alpam›ﬂ I-II, 1992,1993)
Bu k›sa özetten de anlaﬂ›laca¤› gibi,
Alpam›ﬂ Destan›’n›n olay örgüsünün
“kahraman›n dönüﬂü” bölümünde yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›, ayn› ana tema etra-
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f›nda kurgulanm›ﬂ olan Bams› Beyrek
Hikâyesi ile bir çok ortak noktaya sahip
olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Bir baﬂka ifadeyle söylemek gerekirse, iki anlatma aras›nda kahramanlar›n ailelerinin tan›t›lmas›yla baﬂlayan
benzerlikler, di¤er k›s›mlarda da devam
eder ve nihayet, iki anlatmada da temel
olan kahraman›n dönüﬂü yap›s›yla daha
aç›k bir hale gelir. Alpam›ﬂ Destan›’n›n,
Bams› Beyrek Hikâyesi ile ortak özelliklere sahip olmas›, Bams› Beyrek Hikâyesi’nin Anadolu sözlü gelene¤inde hala
yaﬂayan bir varyant› kabul edilen Bey
Böyrek Hikâyesi ile de bir çok ortak noktaya sahip olmas›na yol açm›ﬂt›r.
Bams› Beyrek Hikâyesi’nin nesir
a¤›rl›kl› bir varyant› olan Bey Böyrek
Hikâyesi, Anadolu’nun baz› bölgelerinde
masal, baz› bölgelerinde ise hikaye tarz›nda, günümüzde dahi, anlat›lmaktad›r. Orhan ﬁaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitab› adl› çal›ﬂmas›nda, Bey Böyrek Hikâyesi’nin yirmidokuz varyant›n›n epizot iskeletlerini vermiﬂtir (Gökyay 1973: CDL XII-D XXX). Epizotlar
halinde özetleri verilen varyantlar, bu
hikâyenin Anadolu’daki varyantlar›n›n
sadece bir bölümü olarak kabul edilirse,
Bey Böyrek Hikâyesi’nin Anadolu’da ne
kadar yayg›n oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›r.
Ayr›ca bu hikâyenin günümüzde de anlat›l›yor olmas›, Dede Korkut Hikâyelerinin Türkiye Türklerinin sözlü gelene¤inde hâlâ canl› bir ﬂekilde yaﬂamaya
devam etti¤inin göstergesi kabul edilebilir.
Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ‹le
Teﬂekkül Eden Halk Hikâyeleri adl› eserinde, Bams› Beyrek ve Bey Böyrek hikâyelerini yap›sal olarak inceleyen Metin Ekici, Bey Böyrek Hikâyesi’nin, Dede

56

Korkut Hikâyelerinden Bams› Beyrek
Hikâyesi ve di¤er baz› Dede Korkut Hikâyeleri ve de Türk sözlü gelene¤inden
baz› masal ve hikâye unsurlar›n›n birleﬂtirilmesiyle meydana getirildi¤ini belirtmekte ve masal unsurlar›n›n hikâyeye girmesini, bu hikâyenin sözlü gelenekten derlenmiﬂ olmas›na ba¤lamaktad›r (Ekici 1995: 11). Oluﬂumu, genel olarak, yukar›daki özelliklerin birleﬂmesiyle meydana geldi¤i düﬂünülen Bey Böyrek Hikâyesi’nin konusu k›saca ﬂöyledir:
“Çocuksuzlu¤undan dolay› üzgün
olan padiﬂah vezirini de yan›na alarak
seyahate ç›kar. Konaklad›klar› bir çeﬂme
baﬂ›nda karﬂ›laﬂt›klar› ak sakall› pîrin,
çocu¤u olmas› için kendisine verdi¤i elmay› kar›s›yla beraber yiyen padiﬂah, elman›n kabuklar›n› da at›na yedirir. Vakti gelince padiﬂah›n kar›s› bir erkek çocuk, at› da bir tay do¤urur. Elmay› padiﬂaha veren ak sakall› pîr yedi y›l sonra
gelerek çocu¤a ‘Bey Böyrek’, taya ise ‘Bengiboz’ ad›n› verir ve ortadan kaybolur.
Bir gün avlanmaya ç›kan Bey Böyrek, okuyla kör ve yaﬂl› bir kad›n›n su
testisini k›r›nca, kad›n ona ‘Ak Kavak
K›z›’n›n h›ﬂm›na u¤rayas›n’ diye beddua
eder. Ak Kavak K›z›’n›n ad›n› duyan Bey
Böyrek k›za aﬂ›k olur ve Ak Kavak K›z›’n›
aramaya gider. Ak Kavak K›z›’n›n memleketine giden Bey Böyrek k›z› almak için
ﬂart koﬂulan üç aﬂamal› imtihan› (at›n
k›rk ad›m uza¤a atlamas›, devin bahçesinden gül getirilmesi, selvi a¤ac›nda
as›l› olan yüzü¤ün içinden okun geçirilmesi) at›n›n ve pîrin yard›m›yla baﬂar›r.
K›z› al›p memleketine döndü¤ünde, babas›n›n memleketine sald›rmak üzere
olan düﬂmana karﬂ› savaﬂa gider. Bey
Böyrek, savaﬂta düﬂmana esir olur ve yedi y›l zindanda kal›r. Kendisine aﬂ›k

Millî Folklor

Y›l: 13 Say›: 51
olan kral›n k›z›n›n yard›m›yla zindandan kurtulur ve memleketine do¤ru yola
ç›kar. Yolda karﬂ›laﬂt›¤› çoban ile k›yafetlerini de¤iﬂtiren Bey Böyrek, Kel Vezir’in
o¤luyla evlendirilmekte olan Ak Kavak
K›z›’n›n dü¤ün yerine gelir ve orada saz
çalmaya baﬂlar. Saz çalan›n, sevgilisi
Bey Böyrek oldu¤unu anlayan Ak Kavak
K›z› çok sevinir. Önce Ak Kavak K›z› ile
evlenen Bey Böyrek, daha sonra kral k›z›yla evlenerek murad›na erer.”
(Sakao¤lu 1998: 66-79)
Alpam›ﬂ Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi hakk›nda verdi¤imiz bu k›sa bilgilerden sonra, bu iki anlatmay› k›s›mlara ay›r›p, baz› ana baﬂl›klar alt›nda inceleyelim. Bu baﬂl›klar› bir tak›m daha alt
gruplara ay›rmak da mümkündür. Fakat daha ayr›nt›l› bir inceleme, bir makale boyutunu aﬂaca¤› için, Alpam›ﬂ
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi’ni ﬂu temel baﬂl›klar alt›nda karﬂ›laﬂt›rmay› uygun gördük:
1. Ailenin Tan›t›m› ve Kahraman›n Do¤umu:
‹nceleme konumuz olan Alpam›ﬂ
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi, olaylar›n anlat›lmas›na bir temel haz›rlama
özelli¤i taﬂ›yan “Haz›rl›k Epizotu” ad›n›
verdi¤imiz yap›yla baﬂlamaktad›r. Bu
bölüm; kahraman›n ailesinin tan›t›lmas›yla baﬂlayarak “çocuksuzluk”, “çare
arama”, “do¤um” ve “ad verme”den sonra “kahraman›n e¤itimi” k›s›mlar›yla tamamlan›r. Esas itibariyle bu yap›, kahraman›n haz›rlanmas› ve onun daha
sonra yaﬂayaca¤› olaylardan baﬂar›yla
ç›kmas›na bir baﬂlang›ç oluﬂturma özelli¤i taﬂ›r.
Alpam›ﬂ Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi’ndeki ailenin tan›t›m› k›s›mlar›na bak›ld›¤›nda, her iki kahraman›n da
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“soylu” veya “asil” bir aileden geldikleri
görülür. Alpam›ﬂ’›n babas›; “Bays›n-Kong›rat elinin han›”, Bey Böyrek’in babas›
ise, “devlet sahibi bir padiﬂaht›r”. ‹ki anlatmada da baba tan›t›l›rken, çok fazla
fonksiyonu bulunmayan anne, baba kadar ayr›nt›l› olarak tan›t›lmam›ﬂt›r.
Bu ilk k›s›m karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, iki
anlatma aras›nda temelde benzerlikler
söz konusu olmakla birlikte, baz› farkl›l›klar oldu¤u görülür. Bunlar üzerinde
k›saca durmak faydal› olacakt›r: Farkl›l›klardan ilki, kahramanlar›n do¤umuyla ilgilidir. Alpam›ﬂ Destan›’nda, Alpam›ﬂ ve kendisine eﬂ olacak Barç›n ayn›
zamanda do¤makta ve aileleri onlar›
“beﬂik kertme” gelene¤iyle birbirine ba¤lamaktad›r. Bey Böyrek Hikâyesi’nde
ise, Bey Böyrek sevgilisiyle de¤il, at›
Bengiboz ile ayn› zamanda dünyaya gelir. Bu bölümde Bey Böyrek’in sevgilisi
Ak Kavak K›z›’ndan hiç bahsedilmez.
Di¤er bir farkl› nokta ise, kahramanlar›n ad almas›yla ilgilidir. Her iki
anlatmada da kahramanlara do¤umda
yard›mc› olan bir pîrin ad vermesi yap›s›n›n bulunmas›na ra¤men, Alpam›ﬂ’ta
farkl› bir uygulama daha vard›r. Bey
Böyrek Hikâyesi’nde verdi¤i elmayla
kahraman›n do¤umuna yard›m eden “ak
sakall› pîr”, yedi y›l sonra gelerek kahramana “Bey Böyrek”, taya ise “Bengiboz”
ad›n› verir ve kahraman, hikâyenin sonuna kadar bu adla an›l›r. Alpam›ﬂ Destan›’nda ise, kahraman›n do¤umuna
yard›mc› olan “ﬁah›-Merdan Pîr”, do¤umdan k›rk gün sonra gelerek kahramana “Hakimbek” ad›n› verir. Fakat,
Hakimbek yedi yaﬂ›na geldi¤inde dedesinden kalan ok ile Askar Da¤›’n›n tepesini uçurunca halk ona “Alpam›ﬂ” ad›n›
verir. Burada, kahramana ad vermede
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kullan›lan iki farkl› gelenek mevcuttur.
Bunlardan birincisi, dinî mâhiyeti olan
bir pîrin kahramana ad vermesi, ikincisi
ise örneklerini Dede Korkut hikâyelerinden “Bo¤aç Han” ve “Bams› Beyrek” hikâyelerinde gördü¤ümüz, çocu¤a bir
kahramanl›k göstermesi üzerine ad verilmesi gelene¤idir. Alpam›ﬂ Destan›’nda
kahramana verilen ilk ad›n yan›nda,
gösterdi¤i baﬂar›ya ba¤l› olarak ikinci
bir ad verilmesi ve kahraman›n bu ikinci adla an›lmaya baﬂlanmas›, ‹slam öncesi Türk gelenekleriyle, ‹slamî Türk geleneklerinin destanda birleﬂtirilmesinden kaynaklanm›ﬂ olmal›d›r.
2. Aﬂ›k Olma:
Kahramanlar›n maceralar›n anlat›lmaya baﬂland›¤› k›s›m olan kahraman›n aﬂ›k olmas›, Alpam›ﬂ Destan› ve Bey
Böyrek Hikâyesi’nde de mevcuttur. Bu
k›sm›n iki anlatmada da varl›¤› yap›sal
bir benzerli¤i gösterir, ancak bu yap›n›n
ﬂekil olarak farkl› olmas› da son derece
do¤ald›r.
Kahraman›n aﬂ›k olmas›, Alpam›ﬂ
Destan›’nda çocuklar›n›n olmamas›na
birlikte çare arayan ailelerin, do¤acak
çocuklar›n› bir sözleﬂme özelli¤i taﬂ›yan
“beﬂik kertme” yapmalar› ve çocuklar›n
da yetiﬂkin birer kiﬂi olduklar›nda “tabiî
olarak birbirlerine aﬂ›k olmalar›” ﬂeklinde gerçekleﬂmektedir. Bu ﬂekil, baﬂka
anlatmalar›m›zda da “ayn› anda do¤an
k›z ve erke¤in birbirine aﬂ›k olmas›” ﬂeklinde oldukça yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Bey Böyrek Hikâyesi’nde, kahraman›n aﬂ›k olmas›, ok atarken testisini k›rd›¤› yaﬂl› ve kör bir kad›n›n “Ak Kavak
K›z›’n›n h›ﬂm›na u¤rayas›n” ﬂeklinde
Bey Böyrek’e beddua etmesi sonucunda
gerçekleﬂir. Ayn› ﬂekilde, kahraman›n
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yaﬂl› bir kad›n›n su testisini k›rmas›, Tahir ile Zühre Hikâyesi’nin “Taharnan
Zöhre” ad›yla, 1973 y›l›nda derlenen bir
varyant›nda da mevcuttur. Bu anlatmada Tahir, Zühre ile kardeﬂ olmad›klar›n›
bu yolla ö¤renir ve aﬂ›k olma gerçekleﬂir
(Türkmen 1998: 36). Bey Böyrek Hikâyesi’ndeki kahraman›n sevgilisini hiç görmeden, sadece onun ad›n› duyarak ve
“beddua sonucu aﬂ›k olmas›”, Türkiye
Türklerinin halk hikayelerinde oldukça
yayg›n olarak kullan›lan, ‹slamî dönemde oluﬂmuﬂ ve asl› unutulmuﬂ, belki de
baﬂka bir anlatmadaki unsurun yerine,
elimizdeki metnin anlat›c›s› taraf›ndan
yerleﬂtirilmiﬂ olan bir ﬂekildir.
3. Kahraman›n Memleketinden
Ayr›lmas›:
Bu k›s›m, sevgilisiyle evlenme hakk›n› kazan›p, onunla evlendikten sonra
veya evlenmeden önce meydana gelen
bir engelden dolay›, kahraman›n memleketinden ve sevgilisinden ayr›lmak zorunda kalmas› ve gitti¤i yerde bir çok
zorlukla karﬂ›laﬂarak yurdundan uzun
süre ayr› kalmas›n›n konu edildi¤i k›s›m
olup, halk anlatmalar›nda çok farkl› ﬂekillerde oluﬂturulmuﬂtur. Bu ayr›l›k bazen sevgilinin bulundu¤u ülkeye gidip,
onunla görüﬂme ve ona olan aﬂk›n› ifade
etme ve sonuçta onu isteme sebebiyle ilgili olurken, baz› anlatmalarda ayn› mekanda bulunan sevgiliden; savaﬂa gitme,
baﬂl›k paras›n› kazanma vb. sebeplere
ba¤l› olarak ayr›lma ﬂeklinde ortaya ç›kmaktad›r. ‹nceledi¤imiz anlatmalar›n
yap›sal özelliklerine ba¤l› olarak, kahraman›n memleketinden ayr›lmas› bölümünü;
a.Kahraman›n Yapt›¤› Haz›rl›klar,
b.Memleketten Ayr›lma, Sevgilinin
Bulundu¤u Yere Ulaﬂma ve Macera,
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ad› alt›nda iki ayr› baﬂl›k halinde
incelemek mümkündür.
a. Kahraman›n Yapt›¤› Haz›rl›klar:
Bu k›s›mda, her hangi bir sebepten
dolay› kahraman›n memleketinden ayr›lmas›na yol açan olaylar meydana geldikten sonra, kahraman›n yolculuk için
birtak›m haz›rl›klara girmesi söz konusudur. Bu haz›rl›klar, ilk bak›ld›¤›nda,
kahraman›n gidece¤i yere ulaﬂmak için
yapt›¤› haz›rl›klar gibi görünse de, anlatmalar›n daha sonraki bölümlerinden
de anlaﬂ›laca¤› üzere, esas olarak, kahraman›n gitti¤i yerde yaﬂayaca¤› maceralar ve tabi tutulaca¤› imtihanla alakal›d›r. Bu haz›rl›k k›sm›, kahraman›n
memleketinden ayr›lmadan önce etraf›ndakilerle yapt›¤› konuﬂmalar ve buna
benzer uygulamalar mevcut olsa da, yap›lan haz›rl›klar›n temelini, kahraman›n daha sonra yaﬂayaca¤› maceralarda
en yak›n yard›mc›s› olan ola¤anüstü
özelliklere sahip at›n›n tan›t›lmas›ndan
oluﬂmaktad›r. Kahraman›n ola¤anüstü
özelliklere sahip at›, kahraman›n en yak›n dostu, yard›mc›s› ve zor durumlarda
onun kurtar›c›s›d›r (Reichl 2001: 11. Bölüm). Bu yard›mc› at, baz› destanlarda
konuﬂabilmekte, baz›lar›nda ise uçabilmektedir.
Genellikle Türk destanlar›n›n ço¤unda karﬂ›laﬂt›¤›m›z, kahraman›n ola¤anüstü özelliklere sahip bir at›n›n olmas›, her iki anlatman›n bu k›sm›nda
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bey Böyrek’in
at› Bengiboz, bu haz›rl›k bölümünde çok
ayr›nt›l› olarak tan›t›lmasa da, Bey Böyrek, Bengiboz’un sahip oldu¤u ola¤anüstü özellikler sayesinde, tabi tutuldu¤u
imtihandan ve yaﬂad›¤› di¤er maceralardan baﬂar›yla ç›kar. Alpam›ﬂ Desta-
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n›’nda ise, Alpam›ﬂ’›n at›, Bayç›bar’›n
özellikleri ve at›n haz›rlanmas› k›sm› oldukça ayr›nt›l› ve canl› tasvirlerle anlat›lmaktad›r. Alpam›ﬂ’›n babas›n›n at bak›c›s› olan Kultay, Kalmuk yurduna gitmek için Alpam›ﬂ at seçerken, sanki
onun Bayç›bar’› almas›n› istemez ve onu
üç defa yan›ltmaya çal›ﬂ›r. Fakat Alpam›ﬂ, onun söylediklerine kanmaz ve kendisine Bayç›bar’› seçer.
Kahraman adeta burada bir s›navdan geçmektedir. Alpam›ﬂ’›n Kalmuk ülkesine do¤ru yola ç›kmadan önce, k›z
kardeﬂi Kald›r¤aç’›n, Bayç›bar’› haz›rlamas›yla ilgili bir bölümü örnek verebiliriz:
...............
Kimhab› mayindan bolgan terlikni.
Merd bolganlar karaydagan dürbini,
Ustalar iﬂletir polat k›r¤›n›,
ﬁul zamanda sald› atning üstiga
Zerligü zerbabdan bolgan ç›rg›n›.
Ç›rg›n›ng üstidan koydu bellikni,
Boz üstüdan sald› cahaldirikni.
(Alpam›ﬂ 1992: 77-78)
...............
‹pekten yap›lm›ﬂ kumaﬂ terli¤i1
Mert olanlar bakarm›ﬂ dürbünle,
Ustalar kullan›r çelik k›r¤›n›,2
Bu zamanda koydu at›n üstüne
Alt›nlarla süslenmiﬂ ipek kumaﬂ›,
‹pek kumaﬂ›n üstüne koydu kemeri
Boz (at›n) üstüne koydu cahaldiri¤i3
Kahramana, bir kardeﬂ veya güçlü
bir arkadaﬂtan daha fazla yard›m› olabilecek bir at›n bu kadar ayr›nt›l› tan›t›lmas›n› yerinde karﬂ›lamak gerekir. Do¤ru bir at seçen kahraman, yapaca¤› yolculuk ve karﬂ›laﬂaca¤› tehlikeler karﬂ›s›nda at› taraf›ndan uyar›lacak ve hatta
girece¤i yar›ﬂlarda at› sayesinde sevgilisini kazanma ﬂans› yakalayacakt›r.
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b. Memleketten Ayr›lma, Sevgilinin Bulundu¤u Yere Ulaﬂma ve Macera:
Kahraman›n yurdundan ayr›lmas›
bazen sevgilinin bulundu¤u ülkeye gidip, onunla görüﬂerek aﬂk›n› ifade etmesine ba¤l› olarak ortaya ç›karken, bazen
de ayn› mekanda bulunan ve hatta sevgiliyle evlendikten sonra savaﬂ vb. sebeplerle meydana gelmektedir. ‹nceleme
konumuz olan anlatmalar için kahraman›n memleketinden ayr›lmas›nda yukar›daki durumlar›n ikisi de geçerlidir.
Çünkü, Alpam›ﬂ Destan› ve Bey Böyrek
Hikâyesi’nde iki kahraman da yaﬂad›klar› memleketlerden bir de¤il, iki defa
ayr›lmak zorunda kal›rlar.
Alpam›ﬂ ve Bey Böyrek’in ilk defa
memleketlerinden ayr›lma sebepleri daha ﬂahsî bir durum sonucunda meydana
gelir. Bey Böyrek yaﬂl› bir kad›n›n bedduas› sonucunda aﬂ›k oldu¤u Ak Kavak
K›z›’n› bulmak için memleketinden ayr›l›r. Alpam›ﬂ ise, beﬂik kertme niﬂanl›s›
Barç›n’›n Kalmuk yurdunda zorla evlendirilmek istendi¤i haberini al›r ve Bayç›bar’la Kalmuk yurduna do¤ru yola ç›kar.
‹ki anlatmada da buraya kadar olan k›s›mdaki ayr›lma, gerek ﬂekil ve gerekse
sebep bak›m›ndan sevgiliyi elde etmek
niyetinde olan kahraman›n memleketinden ayr›lmas› ﬂeklindedir.
Kahramanlar›n yurtlar›ndan ikinci
defa ayr›lmalar› ise daha toplumsal bir
sebebe ba¤l› olarak gerçekleﬂmektedir.
Bey Böyrek, babas›ndan haraç isteyen
komﬂu ülkenin kral›na karﬂ› babas›n›n
otuzdokuz yi¤idinin baﬂ›nda savaﬂa gider. Alpam›ﬂ’›n memleketinden ikinci
defa ayr›lmas›n›n sebebi ise, Kalmuk
yurdundaki kay›nbabas› Baysar› ve
onun yan›ndakilere Kalmuk Han taraf›ndan zulüm ve haks›zl›k edilmesidir.
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Alpam›ﬂ’›n, kötülere karﬂ›, iyilerin
yan›nda olmak ve onlar› içine düﬂtükleri
zor durumdan kurtarmak amac›yla, yaﬂad›¤› yerden ve sevdiklerinden ayr›larak ma¤durlar›n yard›m›na koﬂmas› ve
Bey Böyrek’in de kendi ülkesinden haraç
isteyen komﬂu ülke kral›na karﬂ›, kendi
toplumunun hakk›n› korumak amac›yla
savaﬂa gitmesi, bu kahramanlar hakk›nda anlat›lanlar›n birbirine çok yak›n oldu¤unu göstermesi yan›nda, bu kahramanlar›n neden destani karakter kazand›¤›n› da aç›klar. Kendi ﬂahsî ihtiraslar›
yerine, sosyal bir temele oturtulan kahramanlar›n baﬂar›lar›, bu kahramanlar›
toplum için mücadele eden kiﬂiler s›n›f›na sokar ve onlar› toplum gözünde yüceltir. Kahramanlar, sadece aﬂ›k olduklar›
k›zlar› elde etmek veya kurtarmak amac›yla yaﬂad›klar› yerden ayr›lsalard›, yap› itibariyle bu iki anlatma, Leyla ve
Mecnun, Ferhad ve ﬁirin vb. gibi aﬂk konulu halk hikayelerine daha yak›n dururdu. Halbuki, ﬂahsi arzu ve istekleri
yan›nda, içinden ç›kt›klar› toplumlar›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve birli¤i için bir mücadele etme özelli¤inin bu anlatmalarda
bulunmas›, onlar›n, Dede Korkut Hikayelerinin de içine dahil edildi¤i epico-romanesk anlatmalar gurubuna dahil edilmesini gerektirmektedir.
Alpam›ﬂ Destan›’n› bu aç›dan inceledi¤imizde, destan›n yap› olarak iki bölümden oluﬂtu¤unu söylemek mümkündür. Destan›n birinci k›sm›nda, kahraman, daha çok sevdi¤i k›z ile beraber
olabilmek, yani kiﬂisel istekleri için mücadele etmektedir. Destan›n ikinci k›sm›nda, Alpam›ﬂ’›n bir çok zorlu¤a karﬂ›
gösterdi¤i kahramanl›klar anlat›l›r. Destandaki savaﬂ sahneleri çok renkli ve
canl› bir ﬂekilde tasvir edilmiﬂtir. Kahraman›n Kong›rat halk›n› yeniden bir araya toplayabilmek için verdi¤i mücadele
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olumlu sonuç verir ve Kong›rat halk› sonuçta Alpam›ﬂ’›n idaresinde, Cideli Bays›n yurdunda tekrar bir araya gelir. Konu itibariyle anlatman›n destan özelli¤i
gösteren esas bölümünün ikinci bölüm
oldu¤u aç›kt›r.4
Alpam›ﬂ Destan›’n›n birinci bölümü
yer yer epico-romanesk anlat› özelli¤i
gösteriyor olsa da, bu bölümü esas konuya bir haz›rl›k olarak de¤erlendirmek
yerinde olur. Bu nedenle Alpam›ﬂ Destan›, bir çok araﬂt›rmac› taraf›ndan, kahramanl›k destanlar›na gösterilebilecek
en iyi örneklerden birisi olarak kabul
edilir.
Her iki anlatman›n bu k›sm›nda bulunan baﬂka bir benzer nokta, hem Alpam›ﬂ Destan›’nda ve hem de Bey Böyrek
Hikâyesi’nde kahramanlar›n kendinden
geçmiﬂ bir haldeyken esir edilmesi ve
k›rk yi¤itlerinin öldürülmesidir. Kahramanlar›n uykudayken yakalanarak hapse at›lmas›, Türk destanlar›nda oldukça
yayg›n olarak kullan›lan bir yap›d›r. ‹ncelemeye ald›¤›m›z anlatmalardan biri
olan Alpam›ﬂ Destan›’n›n içinde yarat›ld›¤› saha olan Özbek sahas›ndan bu konuya verilecek en iyi örnekler; “Yusuf ile
Ahmed” ve “Erali ve ﬁirali” destanlar›d›r. Yusuf ve Ahmed Destan›’nda, her iki
kahraman da uykudayken yakalanarak
M›s›r Padiﬂah›’n›n esiri olurlar (Yusuf ve
Ahmed 1987: 83-84). Erali ve ﬁirali Destan›’nda ise, babalar›n›n celladlar› taraf›ndan Alata¤’a götürülen kahramanlar,
pîrin de yard›m›yla ölümden kurtulurlar. Ayn› gün akﬂam uykuya dalan kahramanlardan Erali, Zenger ﬂehrinden
gelen kervanc›lar taraf›ndan Ba¤dat’a
kaç›r›l›r (Fedakar 1999: 691). Dede Korkut Kitab›’nda bir arasöz ﬂeklinde kullan›lan “Ol zamanda O¤uz yi¤itlerine ne
kaza gelse uykudan gelir idi” (Gökyay
1973: 193) ifadesi, kahramanlar›n uyku-
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dayken yakalanarak hapse at›lmas›n›
çok aç›k bir ﬂekilde ifade etmektedir. Bu
yap›n›n destanlar›m›zda oldukça yayg›n
olarak kullan›lmas›, Türk destanlar›n›n
kahraman tipi ile ilgilidir. Ola¤anüstü
özelliklere sahip bir kahraman›n düﬂman taraf›ndan zor duruma düﬂürülmesi, hatta küçük çapl› da olsa bir yenilgiye u¤rat›lmas›, ancak bir tak›m hilelere
baﬂvurularak veya kahraman›n içinde
bulundu¤u bir gaflet an›n›n kullan›lmas›yla mümkündür. Düﬂman›n hiçbir hileye baﬂvurmadan kahraman› yenmesi,
ola¤anüstü fizikî güce sahip olarak yarat›lan kahraman tipiyle ba¤daﬂmayaca¤›
için, böylesi bir kahraman alt edilmesi,
ancak bir tak›m hilelere baﬂvurmak yoluyla yap›l›r ve sonuçta kahraman zindana at›l›r.
‹ki anlatmada da kahramanlar›n
memleketlerinden ayr›lma ﬂekli ve ayr›lma sebepleri ve daha sonra gittikleri ülkelerde hapsedilmelerinde bir çok benzer nokta söz konusudur. Ancak, kahraman›n yakalanarak zindana at›lmas›,
Alpam›ﬂ Destan›’nda daha ayr›nt›l› tasvirlerle süslenmiﬂ ve bir dizi benzer olay›n aktar›m›yla oluﬂturulmuﬂtur. Kahraman›n zindandan kurtulmas› için ona
yard›m eden kiﬂilerin say›s›nda da farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bey Böyrek Hikâyesi’nde kahraman›n zindandan kurtulmas› için, sadece kendisini hapseden
kral›n k›z› yard›m ederken, Alpam›ﬂ
Destan›’nda kahraman›n zindanda bulundu¤u süre içinde ve daha sonra onun
zindandan kurtulmas› için kahramana
yard›m edenler farkl› kiﬂilerdir. Bunlar;
Alpam›ﬂ’›n kan kardeﬂi Karacan, çoban
Keykubat, Tayç› Han’›n k›z› Tayka ve Alpam›ﬂ’›n at› Bayç›bar’dan oluﬂan bir
gruptur. Bu farkl›l›klar, Alpam›ﬂ Destan›’n›n, sözlü destan gelene¤inin temsilcisi ve hatta üstad› bir anlat›c›dan derlen-
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miﬂ olmas› ve bunun sonucunda da Bey
Böyrek Hikayesi’ne göre daha renkli ve
güçlü bir örgüye sahip olmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r.
4. Kahraman›n Dönüﬂü ve Sonuç:
‹nceleme konumuz olan Alpam›ﬂ
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi esas
olarak “Kahraman›n Dönüﬂü” yap›s›
üzerine kurulmuﬂ anlatmalar oldu¤u
için, kahraman›n dönüﬂü her iki anlatmada da önemli bir yer tutmaktad›r.
Kahraman›n dönüﬂü yap›s› üzerine kurulmuﬂ anlatmalarda olaylar›n›n en yo¤un yaﬂand›¤›, destan›n esas kurgusunun tam olarak ortaya ç›kt›¤› bölüm
kahraman›n “yurduna dönüﬂü” k›sm›d›r.
Uzun bir müddet kald›¤› zindandan kurtulan kahraman, bu k›s›mda “tebdil-i k›yafet” yaparak çevresindekilerin kendisine karﬂ› olan yak›nl›k ve sevgilerini ölçer ve kendisine haks›zl›k edenlere gereken cezay› verir.
Alpam›ﬂ Destan›’nda kahraman›n
dönüﬂü ve sonuç bölümlerinin özeti ﬂöyledir:
“Sonra kendi yurduna döner. Alpam›ﬂ yolda çobanlardan Bays›n Kong›rat
yurdunda olan bitenler hakk›nda haber
al›r. “Alpam›ﬂ öldü” diye haber geldikten
sonra yerine Ultantaz’›n bey oldu¤unu ve
Barç›n ile zorla evlenece¤ini duyar. Yolda
koyun bakan Kultay babaya rastlar. Alpam›ﬂ, Kultay’a s›rt›ndaki beﬂ parmak
izini gösterip kendini tan›t›r. Alpam›ﬂ,
kimin düﬂman kimin dost oldu¤unu anlamak için Kultay’›n çoban k›yafetlerini
giyerek Ultantaz’la Barç›n’›n dü¤ünlerine gider. Dü¤ünde Ultantaz’›n ailesine
yapt›¤› kötülükleri kendi gözüyle görür.
Dü¤ün yerine vard›¤›nda anas› dü¤ün
için kesilen hayvan›n iﬂkembelerini te-
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mizlemekte, babas› su taﬂ›makta, yedi
yaﬂ›ndaki o¤lu Yadgar, Ultantaz ve
adamlar›ndan sürekli dayak yemektedir.
Alpam›ﬂ önce ahç›lar›n yan›na var›r ve
onlar› itip kakarak yemeklerini yere döker. Bu arada yemek isteyen Yadgar’› döven ahç› Parmankul’u oca¤a atar. Sonra
yar›ﬂlar baﬂlar. Kultay k›l›¤›ndaki Alpam›ﬂ, yay tart›p ok atma yar›ﬂ›n› kazan›r.
Gece oldu¤unda dü¤ünde at›ﬂma baﬂlar.
Alpam›ﬂ, at›ﬂmada Ultantaz’›n anas›
Badambikeç’i yener. Daha sonra Barç›n’la at›ﬂ›r. Bu at›ﬂmadan sonra herkes
onun Kultay de¤il Alpam›ﬂ oldu¤unu anlar. Alpam›ﬂ Ultantaz ve taraftarlar›n›
öldürür, dostu Karacan’› buldurtur. Bu
s›rada Kalmuk elinden Baysar› da ç›k›p
gelir. Destan da¤›lan Kong›rat boyunun
Alpam›ﬂ’›n baﬂkanl›¤›nda tekrar birleﬂmesiyle tamamlan›r.”
(Alpam›ﬂ 1992: 127-218)
Bey Böyrek Hikâyesi’nde ise kahraman›n dönüﬂü ve sonuç bölümleri özetle
ﬂu ﬂekilde anlat›lmaktad›r:
“Zindandan kral›n k›z›n›n yard›m›yla kurtulan Bey Böyrek O¤uz Eli’ne
gelir.Yolda babas›n›n çobanlar›yla karﬂ›laﬂ›r ve onlardan O¤uz Eli’nde olup, bitenleri ö¤renir. Çobanlarla k›yafetlerini
de¤iﬂtirerek çoban k›l›¤›na girer. Kel Vezir’in o¤lu ile zorla evlendirilmek istenilen sevgilisi Ak Kavak K›z›’n›n dü¤ün yerine gelir. Saz çalarak oradakilerle konuﬂur. Bey Böyrek yüzü¤ünü Ak Kavak K›z›’na gönderir. Bu yüzü¤ü görünce sevgilisinin geldi¤ini anlayan Ak Kavak K›z›
çok sevinir. Böylece iki sevgili birbirine
kavuﬂur.
Bey Böyrek ve Ak Kavak K›z› k›rk
gün, k›rk gece dü¤ün yaparak evlenirler.
Kel Vezir’i affeden Bey Böyrek k›z kardeﬂini Kel Vezir’in o¤luna verir. Bey Böyrek
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kendisini zindandan kurtaran kral›n k›z›na onunla evlenece¤i sözünü verdi¤i
için, Ak Kavak K›z›’ndan izin alarak,
müslüman olan kral›n k›z›yla evlenir.”
(Sakao¤lu 1998: 75-79)
Bu tip anlatmalarda kahraman›n
dönüﬂü k›sm›n›n en dikkat çekici yönü,
kahraman›n memleketine döndü¤ünde
k›yafet de¤iﬂtirerek kimli¤ini gizlemesidir. ‹ki anlatman›n da ilk k›sm›nda aﬂ›k
oldu¤u k›z› elde edebilmek için bir tak›m
s›navlardan geçen kahraman, k›yafet
de¤iﬂtirerek yurduna döner ve baﬂta sevgilisi olmak üzere çevresindekileri adeta
bir imtihana tabi tutar. Daha önce girdi¤i imtihanlardan baﬂar›yla ç›karak kendini kan›tlayan bir kahraman›n tan›nmamak için k›yafet de¤iﬂtirip, baﬂka birinin k›l›¤›na bürünmesi, onun, sevgilisi
ve çevresindekilerden ayn› ﬂekilde kendilerini kan›tlamalar›n› beklemesinden
kaynaklan›r. Kahraman, sevgilisinin
içinde bulundu¤u durumun kendi seçimi
olup olmad›¤›n› ve bir tak›m zorlamalara maruz kal›p kalmad›¤›n› ö¤renmek ister ve yaﬂanan bu üzücü olaylar›n onun
seçimi olup olmad›¤›n› göstermesi için
âdeta sevgilisine bir ﬂans verir. Destan›n
yap›s› ve olaylar›n›n ak›ﬂ› içinde böyle
bir dü¤ümün çözülmesi ve karﬂ›l›kl› güvenin tesis edilmesi için en uygun yap›
olan “k›yafet de¤iﬂtirerek dostunu ve
düﬂman›n› ö¤renme” her iki anlatmada
da kullan›lm›ﬂt›r. Kahramanlardan Bey
Böyrek’in bir çoban k›l›¤›nda, Alpam›ﬂ’›n
ise babas›n›n at bak›c›s› Kultay’›n k›l›¤›nda sevgilisinin dü¤ününe gitmesi, onlar›n daha az dikkat çekerek, tan›nmay›
engellemek istemelerinden kaynaklanmaktad›r.
Dü¤ünün yap›ld›¤› yere farkl› bir
kimlikte giderek etraf›ndakileri ve özellikle de sevgilisini s›nayan kahraman,
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bir müddet sonra kimli¤ini aç›klar. Sevgilisine ve dostlar›na karﬂ› güven tazeleyen kahraman, kendisinin ve yak›nlar›n›n yaﬂamak zorunda kald›¤› kötü olaylarda etkisi olanlar› ya affeder ya da onlar› en a¤›r bir ﬂekilde cezaland›r›r. Böyle bir cezaland›rma Bey Böyrek Hikâyesi’nde bulunmaz. Aksine, Bey Böyrek,
sevgilisiyle evlenmek isteyen Kel Vezir’in o¤luna k›z kardeﬂini verir, kendisi
de Ak Kavak K›z›yla evlenir. Daha sonra, Ak Kavak K›z›’ndan izin alarak kendisine yard›m eden kral k›z›yla da evlenir. Alpam›ﬂ Destan›’nda ise, hainler en
sert ﬂekilde cezaland›r›lmaktad›r. Alpam›ﬂ; o¤lu Yadgar’› döven Parmankul’u
oca¤a atar, kar›s› ile zorla evlenmek isteyen Ultantaz’› ve onun taraftarlar›n› da
k›l›çtan geçirir.
Alpam›ﬂ Destan›’n›n sonuç k›sm›nda, insanl›¤›n ilk dönemlerinden günümüze kadar gelen iyi ile kötünün mücadelesi ve bu mücadele sonucunda kötülerin sert bir ﬂekilde cezaland›r›lmas› sergilenir. Bundan daha önemlisi ise, da¤›lan Kong›rat boyunun Alpam›ﬂ’›n dönüﬂüyle onun etraf›nda tekrar birleﬂmesi
sonucudur. Burada biz, Alpam›ﬂ Destan›’n›n ﬂahsî olaylar›n yaﬂanmas›ndan,
bir boyun veya ülkenin tamam›n›n tek
bir lider, kahraman ve onun bayra¤› alt›nda birleﬂmesine ﬂahit oluruz ki, bu
durum da “destanî ideal” olarak adland›rabilece¤imiz bir sonuçtur.
Alpam›ﬂ Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi aras›nda yapt›¤›m›z bu karﬂ›laﬂt›rma sonucunda ﬂöyle bir de¤erlendirme yapmak yerinde olur;
Gerek Alpam›ﬂ Destan› ve gerekse
Bey Böyrek Hikâyesi’nin burada inceleme konusu etti¤imiz metinleri 20. yüzy›lda yaﬂayan iki ayr› anlat›c›dan, Türk
dünyas›n›n iki ayr› bölgesinden derlenmiﬂtir. Özet metinler ve karﬂ›laﬂt›rma-
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lardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, bu iki anlatma aras›ndaki benzer k›s›mlar, farkl›l›klardan daha çoktur. Üzerinde durdu¤umuz farkl› noktalar›n meydana geliﬂi,
anlat›c›lar›n ba¤lamlar› ve co¤rafi alan
farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Özellikle, Alpam›ﬂ Destan›’n›n Türk destan gelene¤inin 20. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ en
önemli anlat›c›lar›ndan biri kabul edilen
Faz›l Yoldaﬂo¤lu’ndan, Bey Böyrek Hikayesi’nin ise, profesyonel olmayan bir anlat›c›dan derlenmiﬂ olmas› bu farklar›n
daha fazla olmas›ndaki en büyük sebeplerden biridir.
Son derece dikkat çekici olan benzerlikler ise, bu iki anlatman›n ayn› ortak temele sahip olmalar›n›n bir sonucudur. Bey Böyrek Hikâyesi, “O¤uznâmeler” ad› verilen en eski Türk destan bütününden parçalar›n 15. yüzy›lda derlenerek yaz›ya geçirilmesinden meydana
gelen Dede Korkut Kitab›’ndaki anlatmalardan Bams› Beyrek Hikâyesi’nin
daha yeni bir ﬂekli olarak yaﬂarken, bu
anlatman›n K›pçak sahas› temsilcisi ise,
Alpam›ﬂ Destan› olmuﬂtur. Her iki anlatman›n da eski Türk kültürünün miraslar› olarak günümüzde kadar ulaﬂmas›, Türk kültür birli¤ini göstermesi
bak›m›ndan oldukça önemlidir.
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Terlik: At›n terini almas› için eyerin alt›na

koyulan kumaﬂ.
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K›r¤›n: Kelime esas olarak “bir çok kiﬂinin

ölmesine sebep olan olay, savaﬂ,” manas›nda olmas›KAYNAKLAR:

na ra¤men, burada “savaﬂta kullan›lan silah, k›l›ç

Alpam›ﬂ-I, II. Anlatan: Faz›l Yoldaﬂo¤lu. Yay›-

vb.” manas›nda kullan›lm›ﬂt›r.

na Haz›rlayan: [Hadi Zarif] - Töre Mirzayev. Taﬂ-
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Cahaldirik: Eyerin üstünden at›n karn›na

kent: Özbekistan Neﬂriyat›, Cilt I: 1992, Cilt II:

doland›r›l›p ba¤lanan kay›ﬂ›n içinden geçirildi¤i de-

1993.

mir halka.
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Destan›n iki bölümünün yap›sal olarak de¤i-

‹le Teﬂekkül Eden Halk Hikâyeleri. Ankara: Atatürk
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ﬂo¤lu anlatmas› olan ve Töre Mirzayev taraf›ndan

sü, ‹zmir, 1999 (Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Te-

yay›ma haz›rlanan metin iki cilt halinde, yay›mlan-
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