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ALPAMIfi DESTANI VE DEDE KORKUT K‹TABI’NDA
KAHRAMANLARIN ORTAYA ÇIKIfiI

The Appearance of Heroes In The Epic Story of Alpamish 
and In The Book of Dede Korkut

Apparition des héros dans l’épopée d’Alpam›fl 
et dans le livre de Dede Korkut

Dr. Selami FEDAKÂR*

ÖZET
Alpam›fl Destan› ile pek çok ortak noktaya sahip olan Dede Korkut Kitab›’ndaki Bams› Beyrek anlat-

mas›, Alpam›fl Destan›’n›n O¤uz Türkleri aras›ndaki versiyonu olarak kabul edilmektedir. Alpam›fl Destan›,
sadece Dede Korkut Kitab›’ndaki Bams› Beyrek anlatmas›yla de¤il, ayn› zamanda Dede Korkut Kitab›’nda
yer alan di¤er anlatmalarla da benzerliklere sahiptir. V. M. Jirmunskiy, Albert B. Lord ve Cabbar ‹flankul gi-
bi bilim adamlar› Alpam›fl Destan› ve Dede Korkut Kitab›’ndaki anlatmalar aras›ndaki yak›n iliflki üzerinde
durmufllard›r. 

Bu makalede, Alpam›fl Destan›’n›n Özbek versiyonu ve Dede Korkut Kitab› anlatmalar›ndaki kahra-
manlar›n tan›nmas›na kadar olan bölümleri aras›ndaki benzerlikler üzerinde durulacak ve söz konusu anlat-
malar›n olay örgüleri karfl›laflt›r›lacakt›r. Ayr›ca, anlatmalar›n baz› motifleri ve di¤er baz› unsurlar› aras›n-
daki benzerlikler incelenecektir. 

Türk dünyas›n›n iki farkl› co¤rafyas›nda oluflturulan Alpam›fl Destan› ve Dede Korkut Kitab› aras›n-
daki benzerlikler, anlatmalar›n Türk destan gelene¤i temelinde meydana getirilmifl olmalar›ndan kaynaklan-
maktad›r. Farkl› Türk boylar› aras›nda yarat›lan anlatmalar›n kahramanlar› aras›nda yap›lacak karfl›laflt›r-
malar, Türk destan kahramanlar›n›n özelliklerinin ortaya ç›kar›lmas›nda fayda sa¤layacakt›r. 
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ABSTRACT
The story of Bams› Beyrek, the third story in the Book of Dede Korkut, is considered as the Oguz ver-

sion of the epic story of Alpamish. The epic of Alpamish shares certain narrative elements not only with the
story of Bams› Beyrek in the Book of Dede Korkut, but also shares a number of aspects with the other stories
in the Book. Several researchers have previously examined the similarities between the two narratives. V. M.
Jhirmunsky, Albert B. Lord and Cabbar ‹flankul have evaluated the close relation between the epic of
Alpamish and the stories in the Book of Dede Korkut. 

This paper will aim to shed light upon the similarities between the epic of Alpamish and the stories in
the Book of Dede Korkut. I will compare the plots of Alpamish and the stories in the Book, and also try to
point out the similar usage of certain motifs and as well as some other elements.

Although the Anatolian Turks and the Uzbeks have lived in different regions and through mostly dif-
ferent histories, the epic tradition of the two societies originates from the same roots. It is my view that the
similarities between the two narratives are due to the fact that they are based on the same tradition of
Turkish oral epic creation. The comparison of these two different narratives from the oral epic tradition of the
Uzbeks and Anatolian Turks clearly shows their shared past. 
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Folklor ürünlerinin en zengin türle-
rinden biri olan destanlar, çok uzun bir
yarat›m ve geliflim sürecinin tamamlan-
mas› sonucunda günümüze kadar ula-
flan eserlerdir. Milletlerin karakterini
göstermeleri aç›s›ndan, destanlar›n en
büyük özelli¤i ferdî olmamalar›d›r. Halk
anlatmalar›n›n içinde yarat›ld›klar› top-
luma mal olabilmeleri için, uzun bir olu-
flum sürecinden sonra, yüzy›llar boyu
sürecek olan nesilden nesile aktar›lma
yoluyla, günümüze kadar ulaflabilmeleri
söz konusudur. Halk anlatmalar›n›n bir
destan haline gelebilmeleri için tarih
içinde geçirdikleri de¤iflimleri, ana hat-
lar›yla, üç büyük aflamada incelemek
mümkündür. Bunlar›n ilki, halk anlat-
malar›n›n yarat›ld›¤› toplumu derinden
etkileyen bir olay sonucunda çekirdek
bir yap›n›n oluflmas› aflamas›d›r. Daha
sonraki aflama ise, bu çekirdek olay›n
yüzy›llar boyunca nesilden nesile aktar›-
larak, bir tak›m yeni tarihî olaylarla
zenginleflerek geliflmesidir. Üçüncü ve
son aflama ise, bu anlatman›n zaman
içinde de¤iflik co¤rafyalara yay›l›p baz›
mahallî özellikler kazanmas› ve yeni
varyantlar›n›n oluflmas›, hatta Köro¤lu
Destan› gibi daireleflmesidir. 

Bu oluflum sürecini tamamlayan
destanlar›n baz›lar›n›n halk aras›na söz-
lü olarak anlat›lmaya devam ederek gü-
nümüze yak›n zamanlarda yaz›ya geçi-
rilmifl olmas›, baz›lar›n›n da günümüz-
den çok önceki zamanlarda yaz›ya geçi-
rilmifl olmas› “yaz›l› destan” ve “sözlü
destan” gibi kavramlar› karfl›m›za ç›kar-
maktad›r. Bu kavramlar, uzun müddet
halk aras›nda anlat›lan bir destan›n her-
hangi bir zaman diliminde yaz›ya geçi-
rilmesi veya derlenmeden halk aras›nda
sözlü (flifahî) olarak anlat›lmaya devam
etmesi ile alakal› terimlerdir. “Sözlü ol-
ma ve bir destan›n sözlü olarak anlat›-
m›n›n devam etmesi daha çok usta-ç›rak
iliflkisinin süreklili¤i ve böylece kuflak-

tan kufla¤a aktar›m›n devam edebilmesi
ve de bu anlat›c›lar› zevkle dinleyecek
dinleyici kitlesinin varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu
iki temelin varl›¤›yla ayakta kalabilen
ve ‘sözlü gelenek’ olarak adland›rd›¤›m›z
sosyal yap›n›n varl›¤› bir destan›n sözlü
olarak devam›n› sa¤lar.” (Ekici 2002: 29)
Bilim adamlar› taraf›ndan tespit edilme-
leri, aç›s›ndan sözlü destanlardan farkl›
olan yaz›l› destanlar ise, “sözlü olarak
yarat›ld›klar› tahmin edilmekle birlikte,
sözlü flekilleri mevcut olmayan ancak
yaz›l› metinleri elimizde bulunan baz›
destanlard›r.... Ancak, baz› destan me-
tinleri de tamamen yaz›l› olarak yarat›l-
m›fl gibi görünmektedir. Örne¤in; özel-
likle ‘‹slamiyet Sonras› Türk Destanlar›’
bafll›¤› alt›nda verilmesi al›fl›lagelmifl,
Anadolu sahas› yaratmalar›ndan ‘Gaza-
vatnâmeler’, ad›yla da bilinen ‘Battalnâ-
me’, ‘Daniflmendnâme’, ‘Saltuknâme’ gi-
bi eserler yaz›l› destanlard›r veya ilk fle-
killeri de yaz›l› flekillerdir.” (Ekici 2002:
29) Yaz›l› destanlar›n ilk türüne, yani,
y›llarca sözlü olarak anlat›ld›ktan sonra-
ki bir dönemde yaz›ya geçirilmifl olan
destanlara verilecek en iyi örnek Dede
Korkut Kitab›’d›r. Bu kitap, konu etti¤i
olaylar vas›tas›yla hem yaz›ya geçirildi¤i
tarih ve hem de daha önceki devirler
hakk›ndaki bilgilerin, ayr›nt›l› bir flekil-
de günümüze ulaflmas›n› sa¤lad›¤› için,
hem Türk boylar›n›n edebiyat›nda ve
hem de dünya edebiyat›nda müstesnâ
bir yere sahiptir.

Yukar›da k›saca üzerinde durdu¤u-
muz, sözlü gelenek içinde uzun y›llar an-
lat›ld›ktan sonra bir çok varyant› olufl-
mufl olan ve son dönemlerde yaz›ya geçi-
rilen sözlü destanlar›n en baflta gelen ör-
neklerinden biri Alpam›fl Destan›’d›r. Al-
pam›fl Destan›’n›n Altaylar, Özbekistan,
Kazakistan, Karakalpakistan, Tataris-
tan ve Baflk›rdistan sahalar›nda yayg›n
olarak bilindi¤i ve sadece Özbek Türkle-
ri aras›ndaki varyantlar›n›n otuza yak›n
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destan anlat›c›s›ndan derlendi¤i dikkate
al›n›rsa, bu destan›n halk aras›nda bü-
yük ra¤bet gören âbide bir destan oldu-
¤u anlafl›l›r. 

Yaz›ya geçirilme tarihleri birbirin-
den oldukça farkl› olmas›na ra¤men, Al-
pam›fl Destan› ve Dede Korkut Kitab›
aras›nda dikkat çekici pek çok benzerlik
mevcuttur. Bu iki eser aras›ndaki yak›n-
l›k, Dede Korkut Kitab›’ndaki anlatma-
lardan olan “Kam Büre Beg O¤lu Bams›
Beyrek” hikâyesi vas›tas›yla benzerlik-
ten öteye bir iliflkiyi de gösterir. Çünkü
bu hikâye Alpam›fl Destan›’n›n O¤uzlar
aras›nda anlat›lan bir varyant› olarak
kabul edilmektedir. Bu sebepledir ki, Al-
pam›fl Destan› ve Bams› Beyrek Hikâye-
si aras›ndaki ortak noktalar pek çok bi-
lim adam›n›n çal›flmas›na konu olmufl-
tur.1 Alpam›fl Destan› ile Bams› Beyrek
Hikâyesi aras›ndaki benzerlikler üzerin-
de duran bir çok araflt›rma olmas›na
ra¤men, V. M. Jirmunskiy, Sar›gül Baha-
d›rova ve Cabbar ‹flankul’un çal›flmalar›-
n›n d›fl›nda2, Alpam›fl Destan› ile Dede
Korkut Kitab›’ndaki hikâyelerin tümü-
nü kapsayan genel veya daha özel bir ko-
nuda yap›lm›fl çal›flma mevcut de¤ildir.
Fakat, bu ortak noktalar›n tümünün çe-
flitli yönleriyle ortaya konulmas›, ancak
bir kitap geniflli¤inde veya seri makale-
ler halinde yap›lacak çal›flmalarla müm-
kün olabilir. Biz de bu konunun bir ma-
kale boyutunu geçece¤ini düflündü¤ü-
müz için, yapaca¤›m›z karfl›laflt›rman›n
çerçevesini Alpam›fl Destan› ve Dede
Korkut Kitab›’ndaki anlatmalarda kah-
ramanlar›n do¤umu, ad almas› ve e¤iti-
mi konular› ile s›n›rlamay› uygun bul-
duk. Alpam›fl Destan› ile Dede Korkut
Hikâyelerinin, özellikle kahramanlar›n
yetiflmesi ve halk aras›nda bir kahra-
man olarak tan›nmas› bölümlerinde
mevcut bir tak›m benzerliklerin ortaya
konulmas›n›n, Türk boylar›n›n destanla-
r›ndaki kahraman tipinin ortaya konul-

mas›nda faydal› olaca¤›na inand›¤›m›z
için, böyle bir makale haz›rlamay› uygun
bulduk. 

“O¤uznâmeler” ad› verilen en eski
Türk destan bütününden parçalar›n 15.
yüzy›lda derlenerek yaz›ya geçirilmesiy-
le meydana gelen Dede Korkut Kita-
b›’n›n flu anda bilinen iki önemli yazma-
s› mevcuttur. Bu yazmalardan ilki Dres-
den Kütüphanesi’ndedir. Bu yazma “Ki-
tab-› Dedem Korkut alâ Lisân-› Taife-i
Oguzân” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Dede
Korkut’tan ilk bahseden ve Dresden Kü-
tüphanesi’ndeki yazmalar aras›nda bu
eseri görüp, kayda alan kifli, bir Arapça
uzman› olan Jacob Reyflke (1716-1774)
olmas›na ra¤men, eseri bilim dünyas›na
ilk defa 1815 y›l›nda tan›tan Von Diez ol-
mufltur (Türkmen 1998). Dede Korkut
Kitab›’n›n ikinci yazmas›, ‹talyan Türko-
log Ettore Rossi taraf›ndan Vatikan’da
1952 y›l›nda bulunmufltur. Bu yazma,
“Hikâye-i Gazan Beg ve Gayri” bafll›¤›n›
tafl›maktad›r ve bu yazmada biri eksik
olmak üzere Dresden yazmas›ndaki 6 hi-
kâye bulunmaktad›r. Dede Korkut Kita-
b›’n›n bu iki yazmas› üzerinde günümü-
ze kadar birçok inceleme yap›lm›fl ve on-
lar›n çeflitli özellikleri üzerinde durul-
mufltur. 

Alpam›fl Destan›’n›n Özbekistan
versiyonunun ilk olarak yaz›ya geçirilme
tarihi 1922 y›l›n›n yaz aylar›na rastlar.
‹lk olarak yaz›ya geçirilen bu metin, Ga-
zi Alim Yunusov taraf›ndan ünlü bahfl›
Faz›l Yoldaflo¤lu’ndan derlenen destan
parças›d›r. (Mirzayev 1968: 7) Daha son-
raki y›llarda yap›lan çeflitli derleme fa-
aliyetleriyle destan›n k›rka yak›n var-
yant›n›n derlenerek (Mirzayev 1999: 23)
pek çok defa yay›nlanm›fl olmas›, Alpa-
m›fl Destan›’n›n Özbek Türkleri aras›n-
da ne kadar zengin ve yayg›n oldu¤unun
göstergesidir. Tespit edilebilen k›rka ya-
k›n varyant aras›nda Faz›l Yoldaflo¤-
lu’nun anlatt›¤› Alpam›fl Destan›, edebî
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özellikler, metin olgunlu¤u ve ayr›nt›la-
r›n çok iyi ifllenmifl olmas› bak›m›ndan,
di¤er varyantlardan daha özel bir yere
sahiptir. Biz de, bu sebeplerden dolay›,
yer yer di¤er varyantlardan da örnekler
vermekle birlikte, genel olarak Alpam›fl
Destan›’n›n Faz›l Yoldaflo¤lu varyant›n›
esas alaca¤›z. 

Alpam›fl Destan›’n›n birinci k›sm›n-
daki motiflerin s›ralan›fl› geleneksel bir
dizi olarak kabul edilebilir. Çünkü, “ço-
cuksuzluk”, “çocuksuzlu¤a çare arama”
ve “ola¤anüstü güçlerin etkisiyle çocuk
sahibi olma” motifleri Türk boylar›n›n
destanlar›nda oldukça s›k rastlanmakta-
d›r. Bu motif dizisi Orta Asya’daki Türk
boylar›n›n destanlarda görüldü¤ü gibi,
Anadolu sahas› halk hikâyelerinin pek
ço¤unda da mevcuttur.

Dede Korkut Kitab›’ndaki “Dirse
Han O¤lu Bo¤aç Han Hikâyesi” ve “Kam
Püre O¤lu Bams› Beyrek Hikâyesi”, Al-
pam›fl Destan›’na benzer flekilde, çocuk-
suzluk motifiyle bafllamaktad›r. Alpam›fl
Destan›’nda, Kong›rat’ta düzenlenen to-
ya Baysar› ve Bayböri beyler de ifltirak
eder, fakat çocuksuz olmalar›ndan dola-
y› kimse onlar›n at›n› tutmaz ve onlara
sayg› göstermez. Beyler kendilerine ne-
den sayg› gösterilmedi¤ini sorduklar›n-
da, Kong›rat zenginlerinden biri beylere;
“bu toyun o¤lu veya k›z› olanlar için ol-
du¤unu, onlar›n ise, ne o¤lu ne de k›z› ol-
mad›¤›n› ve onlar öldükten sonra malla-
r›n› koruyacak kimsenin olmad›¤› için
mallar›n›n da¤›l›p gidece¤ini” (Alpam›fl
1998: 14-15) söyler. Ayn› flekilde, Bo¤aç
Han Hikâyesi’nde de O¤uz beylerini y›l-
da bir defa ziyafette a¤›rlayan Bay›nd›r
Han bir tarafa ak ota¤, bir tarafa k›z›l
ota¤, di¤er tarafa da kara ota¤ kurdur-
tur. O¤lu k›z› olmayanlar›n kara ota¤a
oturtulmalar›n› ve altlar›na kara keçe-
nin döflenmesini emreder ve “... o¤lu k›z›
olmayan› Allah Ta’ala kargayupdur, biz
dahi kargaruz” (Gökyay 2000: 4) der.

Bams› Beyrek Hikâyesi’nde ise, o¤lu ve
k›z› olmayan Bay Püre Biy “Allah beni
kargayupdur” (Gökyay 2000: 31) der ve
çocuksuz oldu¤u için tac›n›n, taht›n›n
sahipsiz kalaca¤›n› düflünerek a¤lar.
Beylerin çocuksuz olmalar›na üzülmele-
rinin sebebi, kendilerinden sonra tahtla-
r›na, mallar›na sahip ç›kacak bir çocuk-
lar›n›n olmamas›d›r. Etraf›ndakiler de
bu durumlar›ndan dolay› onlara sayg›
göstermezler. Yani, halk aras›nda sayg›
görmenin en önemli flartlar›ndan biri,
boyun birli¤i ve dirli¤i için mücadele
edecek bireylerin yetifltirilmesi ve ülke-
nin gelece¤inde söz sahibi olan nesillerin
yetifltirilmesidir. Bu anlay›fl, Türklerin
devlet kurmalar›ndaki kabiliyetleri ve
kurulan bu devletlerde birlik ve beraber-
li¤i sa¤lamaya yönelik çabalar›n›n sonu-
cu olarak destanlara yans›m›flt›r. 

Orta Asya destanlar›nda veya Ana-
dolu sahas› halk hikâyelerinde çocuksuz
olan beylerin çocuk sahibi olmalar› ge-
nellikle ilahi özellikleri olan bir pîrin
yard›m›yla gerçekleflmektedir (Pîrin dua
etmesi, kerâmet göstermesi veya beylere
eflleriyle beraber yemeleri için bir elma
vermesi gibi). Beylerin çocuk sahibi ol-
malar›, Alpam›fl Destan›’n›n Faz›l Yolda-
flo¤lu varyant›nda da dinî bir yap›ya sa-
hiptir. Bayböri ve Baysar› beyler fiah›
Merdan Pîr’in bahçesinde (ravze) k›rk
gün k›rk gece kal›p dua ederek çocuk sa-
hibi olurlar. Tan›nm›fl bilim adam› Hadi
Zarif, destanlarda kahramanlar›n ola¤a-
nüstü do¤umlar›n›n bütün milletlerin
destanlar›nda görülebilecek bir özellik
oldu¤unu ve bu do¤um motifinin destan-
lar›n “kadimî elementleri” oldu¤unu ile-
ri sürer. Hadi Zarif’e göre kahramanlar›n
dinî hüviyeti olan kiflilerin yard›m›yla
dünyaya gelmeleri, ‹slam dininin etki-
siyle destanlara sonradan girmifl bir mo-
tiftir. (Zarif 1999: 35) Bo¤aç Han Hikâye-
si’nde, Dirse Han’›n çocuk sahibi olmas›
dinî bir karaktere sahip olmas›n›n ya-
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n›nda daha çok toplumsal bir özellik arz
etmektedir. Dirse Han’›n çocuk sahibi ol-
mas› büyük bir toy düzenleyerek, açlar›
doyurmas›, fakirleri giydirip, borçlular›
borçtan kurtarmas› toplumsal dayan›fl-
man›n sa¤lanmas› ve a¤z› dual›lar›n du-
alar› sayesinde gerçekleflir. Bams› Bey-
rek’te ise, Kam Büre ve Bay Bican beyler
dinî hüviyeti olan bir pîrin yard›m›yla
de¤il, O¤uz beylerinin, yani O¤uz aksa-
kallar›n›n dualar›yla çocuk sahibi olur-
lar. Bu durum, Türk boylar›n›n yafll›la-
r›n bilgilerine, hayat tecrübelerine gü-
venmelerini ve yafll›lara olan derin say-
g›lar›n› gösterir. Bu nedenledir ki aksa-
kall›k, Türk boylar› aras›nda oldukça
yayg›nd›r ve sayg› gören bir kurumdur.
Kahramanlar›n aksakallar›n fikrini al-
malar› Alpam›fl Destan›’nda da de¤iflik
flekillerde karfl›m›za ç›kar. Baysar›, ken-
dilerinden zekat istenilmesi sonucunda,
ne yapmalar›n› gerekti¤ini ö¤renmek
için, yurdun aksakallar›n›n fikrini al-
mak niyetiyle flunlar› söyler:

Ah urganda közdan akar selab yafl,
Maslahat ber on ming üyli kar›ndafl,
Barç›nay›m boy yetgandir kalamkafl,
Zalim bilan hergiz bolmanglar yoldafl,
Kong›rat eldan malga zekat kelibdi,
Maslahat ber on ming üyli kar›ndafl! 

Ah çekince gözden akar sel gibi yafl,
(Bana) fikir ver, onbin evli kar›ndafl,
Barç›n han›m büyüyüp oldu kalemkafl,
Zalim ile sak›n olmay›n yoldafl,
Kong›rat elden mala zekat gelmifl,
(Bana) fikir ver, onbin evli kar›ndafl!

(Alpam›fl 1998: 19)

Orta Asya’daki birçok destanda ve
Anadolu’daki halk hikâyelerinde olduk-
ça s›k rastlad›¤›m›z aksakall›k, Özbek,
Kazak, Karakalpak, Türkmen ve K›rg›z
Türkleri aras›nda toplumsal meselelerin
çözülmesi için günümüzde de varl›¤›n›
sürdürmektedir. Aksakall›k kurumu,

Anadolu’daki köylerde de “ihtiyar heyet-
leri” ad› alt›nda varl›¤›n› halen devam
ettirmektedir. 

Destanlarda ola¤anüstü flartlar al-
t›nda dünyaya gelen kahramanlar›n ad
almalar› iki flekilde anlat›l›r. Bunun ilk
flekli geleneksel olarak kahraman bir ba-
flar› kazand›¤›nda ona uygun ad verilme-
sidir. ‹kincisi ise, kahraman›n do¤umu-
na yard›mc› olan pîrin gelerek kahrama-
na ad vermesidir. Dede Korkut Kita-
b›’nda bu ad verme flekillerinden birinci-
si olan kahraman›n baflar› kazand›ktan
sonra ad almas› vard›r ve hikâyelerde
Dede Korkut gelerek kahramana ad ve-
rir. Kahramana bir baflar› göstermeden
ad verilmemesi, hem Bo¤aç Han Hikâye-
si’nde ve hem de Bams› Beyrek Hikâye-
si’nde “Ol zamanda bir o¤lan bafl kesüp
kan dökmese ad koymazlar›d›” (Gökyay
2000: 7, 32) fleklindeki bir arasöz (dig-
ression)3 ile ifade edilmifltir. Ad verme-
nin bu flekline verilecek en iyi örnek “Bo-
¤aç Han” hikâyesindedir. Dirse Han’›n
o¤lu onbefl yafl›na gelmesine ra¤men ona
hala bir ad verilmemifltir. Dirse Han’›n
o¤lu, Bay›nd›r Han’›n bo¤as›n› öldür-
dükten sonra Dede Korkut ona “Bo¤aç
Han” ad›n› verir. 

Çocu¤un bir baflar› gösterdikten
sonra ad almas› Basat’›n Tepegöz’ü Öl-
dürdü¤ü Hikâye’de de mevcuttur. Hikâ-
yeye göre, düflmanlardan kaçarken Aruz
Koca’n›n düflürdü¤ü o¤lan bir aslan ta-
raf›ndan büyütülür ve bu çocuk sazl›k-
tan ç›karak atlar› basar (sald›r›r) ve on-
lar› avlar. Aruz Koca’n›n o¤lu atlar› her
gün bast›¤› için, Dede Korkut onun bu
özelli¤ini vurgulayarak “Basat” (Bas-
mak fiilinden) ismini verir. 

Kahramanl›k yapt›ktan sonra ad
alma “Bams› Beyrek” hikâyesinde de
mevcuttur. Hikâyede, Kam Püre Bey’in
on befl yafl›ndaki o¤luna o zamana kadar
bir ad koyuldu¤undan bahsedilmez, fa-
kat kahraman›n Evnük Kalesi kafirleri-
ne sald›rmas›: “Bu mahalde erenlerüng
meydan› arslan›, pehlevanlarung kapla-
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n›, Boz O¤lan yetdi. Bir iki demedi, ol ka-
firlere at sald›, k›l›ç urdu...” ve: “Boz O¤-
lan babas›nung evine geldi, olan k›ssay›
haber vermedi” (Gökyay 2000: 33) flek-
linde metinde iki yerde kahramandan
“Boz O¤lan” diye bahsedildi¤ini görüyo-
ruz. Kahraman bir baflar› göstermeden,
geçici olsa da, ona bir isim verilmifltir. A.
N. Samailoviç’in verdi¤i bilgiye göre,
Bams› Beyrek Hikâyesi’nin Hazar Ötesi
Türkmenleri aras›nda “Boz O¤lan-Yusuf
Ahmet” ad›yla çok yayg›n olarak bilinen
bir varyant›n›n olmas› (Gökyay 2000:
CDLIV’ten Naklen) kahraman›n iki ayr›
isim ald›¤› fikrini desteklemektedir.
Kahraman esas ismini, ancak bezirgan-
lar›n mal›n› kafirlerden kurtard›ktan
sonra al›r. Dede Korkut ona, “boz” s›fat›
ile alakal› olarak, “Boz Atl› Bams› Bey-
rek” ismini verir. Alpam›fl Destan›’nda
oldu¤u gibi, bu hikâyede de kahraman›n
iki isim almas› söz konudur. Kahrama-
n›n ilk ad›n›n “Boz O¤lan”, daha sonraki
gerçek ad›n›n da “Boz Atl› Bams› Bey-
rek” olmas›, yani ilk olarak kahraman›
niteleyen s›fat›n (boz) daha sonra kahra-
man›n ad›n› niteleyen bir s›fat olarak
(boz atl›) kullan›lmas›, O¤uz Ka¤an Des-
tan›’nda da örne¤ini gördü¤ümüz, kah-
raman›n güçlü, kuvvetli ve toplumun gö-
zünde kutsal özelliklere sahip hayvanla-
ra benzetilmesi ile ba¤lant›l›d›r. Kahra-
man›n at›n›n “boz at” (k›rat) olmas› da
Dede Korkut Kitab›’nda atlara verilen
isimlerin tipik örne¤idir. Bu adland›rma;
“O¤uzlar›n at tercihini verir. Konur, a¤-
boz, boz, doru, a¤, gök, al ve kara ad› ge-
çen at donlar›d›r. Düflman›n tek rengi
ifade eden at donu yoktur. O, pek çok
dondan oluflan alaca ata biner Düflma-
n›n alaca at› sürüler halindedir. Destan-
c›n›n bunu özellikle vurgulad›¤› anlafl›-
l›r. Alacal›k; bir flekilde belirsizli¤in ifa-
desi görünümündedir”. (Ç›nar 2000: 103) 

Kahraman, Alpam›fl Destan›’nda da
biri dinî mahiyette, di¤eri ise geleneksel
ad verme fleklinde iki ayr› isim al›r. Kah-
ramana ilk ismini fiah› Merdân Pîr verir

ve ona “Hâkimbek” denmesini ister. Hâ-
kimbek yedi yafl›na geldi¤inde, dedesi
Alpinbiy’den kalan ondört batman uzun-
lu¤undaki yay›n› çekip, Askar Da¤›’n›n
tepesini uçurduktan sonra “alplerin so-
nuncusu” manas›na gelen “Alpam›fl” ad›-
n› al›r. Destan›n, ‹slam fiair Nazaro¤lu
varyant›nda Hâkimbek’in, Alpam›fl ad›-
n› Kalmuk alplerini yendikten sonra al-
mas› (Zarifov 1999: 36-37), içinde yafla-
d›¤› topluma yararl› bir baflar› gösterme-
si aç›s›ndan, Dede Korkut Hikâyelerin-
deki ad alma motifiyle oldukça benzer-
dir. Destan kahramanlar›n›n bir baflar›
gösterdikten sonra ad almalar›, onlar›n
sosyal hayatta bir birey olarak var olma-
ya bafllad›klar›n› gösterir. Kahramanla-
r›n çocukluktan ç›karak, yetiflkin bir fert
haline gelmelerini ifade eder ve bir kah-
raman olarak ortaya ç›kmalar›n›n ilk
ad›mlar›ndan biri olarak de¤erlendirilir.

Türk boylar›n›n destanlar›nda ço-
cuklar›n ad ald›ktan sonra bir kahra-
man olarak ortaya ç›kmalar›ndaki son
bölüm kahramanlar›n e¤itimidir. Orta
Asya destanlar›nda ve Anadolu sahas›
halk hikâyelerinde kahramanlar›n ba-
zen sadece silah e¤itimi, bazen de hem
okuma-yazma hem de silah e¤itimi ol-
mak üzere iki ayr› e¤itim ald›klar› görül-
mektedir. ‹leride devletin bafl›na geçip
bir çok mücadeleye girecek olan kahra-
man›n bu mücadelelerden baflar›l› bir
flekilde ç›kabilmesi için, onun hem bilgi-
li biri olmas› ve hem de savafl sanat›nda
çok mahir bir asker olmas› için, bu e¤i-
timlerden geçmesi gerekmektedir. Faz›l
Yoldaflo¤lu’nun “Erali ve fiirali Desta-
n›”nda kahramanlara bu tip bir e¤itimin
verilme amac›, onlar›n ileride çok bafla-
r›l› olmalar›n› sa¤lamak fleklinde aç›k-
lanm›flt›r. Bir dervifl taraf›ndan adlar›
verilen kahramanlar›n anneleri Mastu-
ra, çocuklar› dört yafl›na girdi¤inde “ak›,
karay› ö¤rensinler” diyerek onlar› molla-
ya teslim eder ve flunlar› söyler:
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Ok›magan ah›r bolar har, süyak,
Ok›magan kifli baayn› tayak,
Damullacan ilimingdan sada¤a
Yahfl›lar ok›ting endi behrak.
................................
Ok›ting, hop burra bols›n tillari,
Kalamga yarafls›n nazik kollari,
Atlanganda aç›k bols›n yollar›,
Bu ikkisi Karahaning ullari

Düflman kelalmas›n sa¤u soliga,
Özi ega bols›n Bulgar eliga,
Kiçigining k›l›ç alar deb koliga,
Kattakaning üç batmandan dedi yay›.

Okumayan sonunda olur derbeder.
Okumayan kifli bir sopaya benzer,
Hoca senin ilmine kurban olay›m,
‹yice okutun, böyle daha güzel.
................................
Okutun, keskin olsun dilleri,
Kaleme yak›fls›n nazik elleri,
Atlan›nca aç›k olsun yollar›,
Bu ikisi Kara Han’›n o¤ullar›.

Düflman gelemesin sa¤›na soluna,
Kendi sahip olsun Bulgar yurduna,
Küçü¤ü k›l›ç al›r, deyip eline,
Büyü¤ünün üç batmand›r yay›, dedi.

(Fedakar 1999: 545)

Bu destanda oldu¤u gibi, Alpam›fl
Destan›’nda da kahramanlar iki ayr› e¤i-
tim al›rlar. Alpam›fl Destan›’nda kahra-
manlar›n e¤itimine ayr› bir önem veril-
di¤i görülmektedir. Destanda, hem Alpa-
m›fl ve hem de Barç›n’›n üç yafllar›nday-
ken düzgün konuflmaya bafllad›klar› an-
da okuma-yazma e¤itimine tabî tutulur-
lar ve yedi yafllar›na kadar ders al›rlar.
Kahramanlar okuma-yazma e¤itimini
beraber tamamlad›ktan sonra, Alpam›fl
silah ve binicilik e¤itimi al›r, Barç›n ise,
Kökkam›fl’tan hayvan bak›m› ve ev iflle-
ri hakk›nda e¤itim al›r. (Alpam›fl 1998:
17)

Dede Korkut Kitab›’ndaki hikâye-
lerin hiç birinde kahramanlara e¤itim
verildi¤ine dair aç›k bir ifade yoktur. Sa-

dece “Kazan Begün Ogl› Uruz Begün
Tutsak Oldu¤u” hikâyede teorik de¤il
pratik bir silah ve savafl e¤itimi oldu¤u
anlafl›l›yor. Kazan Bey onalt› yafl›ndaki
o¤lu Uruz’a, ben öldükten sonra sen ne
yapacaks›n flimdiye kadar ok atmad›n,
bafl kesmedin, kan dökmedin, der. Buna
karfl›l›k Uruz babas›na: “A beg baba, de-
vece büyümiflsin, köflekçe aklung yok; de-
bece büyümiflsin, dar›ca beynüng yok, bu
hünerleri o¤ul atadanm› görür, ö¤renür,
yohsa atalar o¤uldanm› ö¤renür. Kaçan
sen beni alup kafir serhaddine ç›kar-
dung, önümde k›l›ç açlup bafl kesdüng?
Ben senden ne gördüm, ne ögrenem”
(Gökyay 2000: 60) diye cevap verir. Bu
parçadan da anlafl›laca¤› gibi, kahra-
manlar özel bir e¤itici yan›nda e¤itim
görmezler, fakat babalar›n›n yan›nda sa-
vafllara kat›larak silah kullanmas›n›, sa-
vaflmas›n› bizzat görerek babalar›ndan
ö¤renirler. Hikâyenin tümüne bak›ld›-
¤›nda, kahramanlar›n babalar›ndan sa-
dece savafl sanat›n›n inceliklerini de¤il,
ayn› zamanda devlet idaresinde kullana-
caklar› pratik bilgileri ve gelenek, göre-
nekleri de ö¤rendikleri anlafl›l›r. Kahra-
manlar›n e¤itiminde hem fizikî güç ve
hem de bilgi e¤itimine önem verilmesi,
kahraman›n fizikî gücün yetmedi¤i yer-
lerde bilgisini kullanarak baflar›ya ulafl-
mas› amac›na yöneliktir. Dede Korkut
Kitab›’ndaki ilk anlatma olan Bo¤aç Han
Hikâyesi, fizikî gücün yetmedi¤i yerler-
de bilginin kullan›lmas›na gösterilecek
iyi bir örnektir. Dirse Han’›n o¤lu, Ba-
y›nd›r Han’›n bo¤as› ile karfl›laflt›¤›nda,
yumru¤unu bo¤an›n aln›na dayar, ama
ne bo¤a yener ne de o¤lan yener. Bu du-
rumdayken o¤lan akl›ndan flöyle geçirir:
“Bir dama direk ururlar, ol dama dayak
olur, flöyle ki daya¤› giderseler dam y›k›-
lur, ben bunung aln›na neye dayak olu-
run, dururun” (Gökyay 2000: 7) der ve
yumru¤unu çekip bo¤ay› yere y›kar. Bo-
¤aç Han, burada fiziki gücüyle beraber
bilgisini de kullanarak bo¤ay› yenmeye
muvaffak olmufltur. Dede korkut Kita-
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b›’ndaki kahramanlar›n bu flekilde e¤i-
tim görmesini, atl› göçebe hayat›n›n ge-
rekli k›ld›¤› bir e¤itim flekli olarak de-
¤erlendirmek gerekir.

Sonuç olarak, inceledi¤imiz bu an-
latmalar, farkl› yüzy›llarda yaz›ya geçi-
rilmifl olmalar›na ra¤men, onlar›n üzeri-
ne oturtulduklar› temeller ayn›d›r. Ge-
nel olarak bak›ld›¤›nda, bu anlatmalar-
daki kahramanlar›n benzer flartlar al-
t›nda ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bu
anlatmalarda yarat›lan kahramanlar›n
tipik özelliklerinin benzer olmas› ve kah-
ramanlar›n ayn› flartlar alt›nda ortaya
ç›km›fl olmalar›, Alpam›fl Destan› ve De-
de Korkut Kitab›’n›n Türk destan gele-
ne¤inden beslenerek yarat›ld›klar›n›n
en aç›k göstergesidir. Ancak, ayn› kay-
naktan beslenen bu anlatmalardaki bir
tak›m uygulamalarda farklar›n mevcut
olmas› co¤rafi farkl›l›klar, destan anlat›-
c›lar›n›n yetifltikleri çevreleri ve kimlik-
leri rol oynam›fl olsa da, bu farkl›l›klar›n
ortaya ç›kmas›nda etkili olan en büyük
sebep, bu anlatmalar›n farkl› yüzy›llar-
da yaz›ya geçirilmifl olmalar›d›r. Dede
Korkut Kitab›’ndaki anlatmalar›n son
zamanlarda yaz›ya geçirilmifl varyantla-
r›, Afl›k Garip vb. gibi Anadolu sahas›
halk hikâyelerinde kahramanlar›n do¤u-
mu, ad almalar› ve e¤itimi bölümleri, Al-
pam›fl Destan› ile çok benzerdir. 

Bizim sadece kahramanlar›n ortaya
ç›k›fllar› üzerinde durdu¤umuz bu anlat-
malar›n kahramanlar›n›n di¤er bölümle-
rindeki özellikleri üzerine yap›lacak
araflt›rmalar ve baflka destanlardaki
kahramanlar›n özellikleri üzerinde yap›-
lacak olan mukayeseli çal›flmalar Türk
boylar›n›n destanlar›ndaki kahraman ti-
pinin ortaya konulmas›nda fayda sa¤la-
yacakt›r.
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