DEDE KORKUT H‹KÂYELER‹’NDEN GÜNÜMÜZE
YANSIYAN EVL‹L‹K ÂDETLER‹
The Current Marriage Customs Derived from Dede Korkut Stories
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ÖZET
‹nsan yaﬂam›nda en önemli olaylardan birisi evliliktir. Kendisini bu olaya haz›r hisseden herkes, çeﬂitli âdetlerle örülmüﬂ olan bu geçiﬂ döneminde ailesinin ve kendisinin üzerine düﬂen yükümlülü¤ü yerine
getirmek zorundad›r.
Hiç ﬂüphesiz insan yaﬂam›n› çevreleyen evlilik âdetlerinin bir öncesi vard›r. Bu makalede eski dönemlere ›ﬂ›k tutan en önemli eserlerimizden Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen evlilik âdetlerinin günümüzdeki
geçerlili¤i incelenmiﬂtir. Burada görülecektir ki âdetlerin yaﬂamdaki geçerlili¤i hâlâ devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler
Dede Korkut Hikâyeleri, evlilik âdetleri, bugünkü evlilikler.
ABSTRACT
Marriage is one of the most significant issues in human life. Everyone who feels himself ready for
marriage must fulfill the responsibility belonging to himself or his family during the transitional period of
miscellaneous traditions.
Certainly, these marriage customs have their history. In this article, the validity of marriage customs
mentioned in Dede Korkut Stories, one of our most substantial works enlightening the past periods, is examined.
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Hayat›n geçiﬂ dönemlerinden biri
de evliliktir. ‹nsan yaﬂam›n›n bir gerçe¤i
olan evlilik, do¤um ve ölüm aras›nda yaﬂan›lan en önemli olayd›r. Belirli bir yaﬂa gelen, maddî yükümlülü¤ü kald›rabilecek ve kendini haz›r hisseden her gencin evlilik yapmas› yaﬂam›n do¤al ilerleyiﬂinin bir getirisidir.
‹nsan soyunun devam›, milletlerin
bekas› için insanlar›n evlenerek bir aile
oluﬂturmas› zorunludur. Aile müessesi
toplumun çekirde¤ini oluﬂturur. Ailenin
temelleri ne kadar sa¤lam at›l›rsa, toplumun yap›s› o kadar sa¤lam olur. Hiç
ﬂüphe yok ki, bu da evlili¤in ne kadar
sa¤lam temellerle at›lm›ﬂ oldu¤una ba¤l›d›r.
Biz bu yaz›m›zda Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen evlilik olaylar› etra-

f›nda oluﬂan âdetlerin günümüzdeki geçerlili¤ini irdelemeye çal›ﬂaca¤›z. ﬁüphesiz tarihî süreç içerisinde evlilik olay›na
gereken de¤eri veren Türk milleti, bu
olay etraf›nda birçok geçerlili¤i olan
âdetler oluﬂturmuﬂtur. Bu âdetler tarih
içerisinde Dede Korkut Hikâyeleri’ne
yans›m›ﬂ ve hikâyelerin yaz›ya geçirilmesi ile birlikte kay›t alt›na al›nm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da hikâyelerde geçen evlilik olaylar› aﬂama aﬂama de¤erlendirilecektir.
Baﬂl›k
Baﬂl›k, evlilik ça¤› gelen genç k›z
ailelerinin k›zlar›na söz kesmeden önce,
erkek ailesinden istedikleri maddî karﬂ›l›kt›r. Genellikle para olarak karﬂ›m›za
ç›kan baﬂl›k; tarla, hayvan, ev, vb. de
olabilmektedir. Geçmiﬂini yaz›l› kaynak-
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larda Dede Korkut Hikâyeleri’ne kadar
dayand›rd›¤›m›z baﬂl›k gelene¤i, bugün
Anadolu’nun baz› k›rsal kesimlerini d›ﬂar›da tutarsak bu gelenek zay›flam›ﬂ
hatta ortadan kalkm›ﬂt›r diyebiliriz.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde baﬂl›k;
Dede Korkut’un Bams› Beyrek’e Banu
Çiçek’i isterken karﬂ›m›za ç›kar. Dede
Korkut arac›l›¤›yla Bams› Beyrek’e zorla
da olsa, Banu Çiçek’i vermeyi kabul
eden Delü Karçar, Dede Korkut’ta:
“Bin bu¤ra getürün kim maya görmemiﬂ ola, bin dah› ayg›r getürün kim
hiç k›sra¤a aﬂmam›ﬂ ola, bin dah› koyun
görmemiﬂ koç getürün, bin-de kuyruksuz kulaks›z köpek getürün, bin dah›
püre getürün, mana.” diyerek günün
ﬂartlar›na göre baﬂl›¤› Dede Korkut’a s›ralar (Ergin, 1997: 126–127).
Delü Karçar’›n deve, ayg›r, koç, köpek ve pireyi baﬂl›k olarak istemesi dikkat çekicidir. Burada bulunmas› zor olan
hayvanlar›n say›lmas›n›, hikâyelere masal unsurlar›n›n kar›ﬂm›ﬂ olmas›na ya
da amac›n, iﬂi zora sokmak oldu¤una
ba¤layabiliriz.
Ülkemiz d›ﬂ›nda da varl›¤›n› bildi¤imiz baﬂl›k olgusu, çocuklar› üzerinde
hak iddia eden, çocuklar›n›n geleceklerini denetleyen, evlenmelerde karar organ› olan geleneksel ailelerde hâlâ geçerlili¤ini korurken, ekonomik özgürlü¤ü
olan, evlenmelerde bireysel kararlar›n
geçerli oldu¤u, çocuklar› üzerinde büyük
haklar iddia etmeyen ailelerde geçerlili¤ini kaybetti¤ini ya da sembolik olarak
geçiﬂtirildi¤ini görmekteyiz (Balaman,
2002: 34).
ﬁu an büyük ölçüde geçerlili¤ini yitiren baﬂl›k, k›z ailesinin k›zlar›n› vermek için ﬂart koﬂtuklar›, genelde paraya
dayanan yerine getirilmesi ﬂart olan, getirilmez ise k›z›n verilemeyece¤i kadar
kesin hüküm bildiren maddiyata dayanan bir âdettir. Millet hayat›nda derin
izler b›rakm›ﬂ olan baﬂl›k gelene¤inin
zay›flamas›n› gelenekten uzaklaﬂmam›za ve ekonomik ﬂartlara ba¤layabiliriz.
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Söz Kesme ve Niﬂan
K›z›n istenmesiyle birlikte söz kesilir ve daha sonra uygun bir zaman seçilerek aileler aras›ndaki ba¤ niﬂan ile
resmîleﬂir. Niﬂanda k›z ile o¤lana yüzükleri tak›l›r. Aileler kendi akrabalar›n› ve
tan›d›klar›n› niﬂana davet ederler. Kimi
zaman küçük e¤lencelerin de yap›ld›¤›
niﬂan merasimleri yöreden yöreye k›smen de¤iﬂen âdetlerle yerine getirilir.
Niﬂanl›l›k süresinin kesin bir kural›
yoktur. Bu süre daha çok iki taraf›n anlaﬂmas›na ba¤l›d›r. Kimi özel durumlar›n; askerlik, okul, gurbetten dönüﬂ,
hastal›k, ölüm, vb. d›ﬂ›nda süre uzat›labilir ya da k›salt›labilir. Sürenin uzat›lmas›nda ya da k›salt›lmas›nda her iki
taraf›n haz›rlanmas› ve kimi ekonomik
etmenler de rol oynamaktad›r (Örnek,
1995: 194).
Dede Korkut Hikâyeleri’nde niﬂan
olay›n› Bams› Beyrek’in Banu Çiçek’le
niﬂanlanmas›nda görüyoruz.
Burada Beyler huzurundaki dua sonucunda Pay Büre’nin bir o¤lu, Bay Bicen’in ise bir k›z› dünyaya gelmiﬂtir.
O¤lan on beﬂ yaﬂ›na gelir. Kara
Derbend a¤z›nda ‹stanbul’dan gelen bezirgânlar›, kâfirin elinden kurtarmas›yla Dede Korkut ona Bams› Beyrek ad›n›
koyar.
Bu olay dolay›s›yla beyler bir av düzenlerler. Bu avda Bams› Beyrek’in baﬂ›ndan geçen olaylar ﬂöyle geliﬂir:
“Nagahandan O¤uzun üzerine bir
süri geyik geldi. Bams› Beyrek birini kova gitdi. Kova kov bir yire geldi, ne gördi: Sultanum gördi gök çay›run üzerine
bir k›rm›z› ota¤ dikilmiﬂ. Ya Rab bu ota¤
kimün ola didi. Haberi yok ki alaça¤› ala
gözlü k›zun ota¤› olsa gerek. Bu ota¤un
üzerine varma¤a edeblendi. Ay›tt›: Ne
olur-ise olsun, hele men ovam› alay›n didi. Ota¤un öninde iriﬂi geldi geyi¤i sinirledi. Bakd›, gördi bu ota¤ Ban› Çiçek
ota¤›-y-imiﬂ ki Beyregün biﬂik kertme
niﬂanlus› odahlusi-y-idi, Ban› Çiçek
otahdan bakar-idi. Mere doyalar bu ka-
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vat o¤l› kavat mize erlik-mi gösterür didi, varun bundan pay dilen görün ne dir
didi.” (Ergun, 1997: 121).
Bunun üzerine K›s›rça Yinge ad›nda bir kad›n Beyrek’in yan›na gelerek
onun hakk›nda baz› sorular sorar ve durumu Banu Çiçek’e aktar›r. O da, Beyrek’i yan›na ça¤›rarak:
“Yigit geliﬂün kandan?” diye sorar.
Bunun üzerine Beyrek:
“‹ç O¤uzdan.”
“‹ç O¤uzda kimün nesisin?”
“Pay Püre Big o¤l› Bams› Beyrek
didükleri menem.”
Bu karﬂ›l›kl› konuﬂmalarla birlikte
Banu Çiçek kendini bildirmeden, “Gel
imdi senün-ile ava ç›kalum, eger senün
atun menüm atum› kiçer-ise an› dah› kiçersin ve hem senün ile oh atalum, meni
kiçer-isen an› dah› kiçersin ve senün-ile
güreﬂelüm, meni kiçer-isen an› dah› basars›n.” der (Ergün, 1997: 122). Beyrek
onun bu isteklerini kabul eder.
Av s›ras›nda Banu Çiçek ile karﬂ›laﬂan Beyrek, onunla ok atar, at koﬂturur,
güreﬂ tutar. Her birisinde Banu Çiçek’i
yenen Beyrek, onun Banu Çiçek oldu¤unu anlay›nca, “Üç öpdi, bir diﬂledi, dügün kutlu olsun han k›z› diyü parma¤›ndan altun yüzügi ç›kard› k›z›n parma¤›na kiçürdi. Ortamuz da bu niﬂan olsun
han k›z›.” diyerek yüzü¤ünü takar ve niﬂanlan›r (Ergin, 1997: 123).
Bugün Anadolu’nun hemen hemen
her taraf›nda k›z istemeye gidilince k›z
belirli veyahut belirsiz çeﬂitli s›navlardan geçirilir. K›z istemeye ya da k›z bakmaya gidenler bazen istemeye gidecekleri eve erken giderek k›z›n erken kalk›p
kalkmad›¤›n›, erken kalkm›ﬂ ise sabah
temizli¤ini yap›p yapmad›¤›n› ö¤renmeye çal›ﬂ›rlar.
Bazen gittikleri evi ﬂöyle bir temizlik yönünden gözden geçirirler. Yetiﬂkin
bir k›z› olan evin temiz tutulmas› gerekti¤ine inan›l›r. Dolay›s›yla bu temizli¤i
yapacak olan evin k›z›d›r.
Kimi zaman da k›z bakmaya giden-
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ler k›z evinde otururken gelinlik k›zdan
bir bardak su veya baﬂka bir ﬂey isterler.
Bu s›nav›n amac› ise gelin olacak k›z›n
hürmetini aç›¤a ç›karmakt›r.
Bu ve bunun gibi yöreden yöreye de
de¤iﬂebilen milletimizin özünde yer etmiﬂ s›nama yollar› vard›r. Bu s›nama çeﬂitleri bazen gelin olacak k›z taraf›ndan
bilinir ya da sezilir; bazen de genç k›z
bunlar›n hiçbirinin fark›na varamaz.
Bu s›nama yollar›, o¤ullar›na alacaklar› k›z›n hem terbiyeli, kültürlü ve
sayg›l› olup olmad›¤›n› ortaya ç›kar›r,
hem de k›z ile o¤lan›n birbirlerine denk
olup olmad›klar›n› ölçmede önemli bir
görev üstlenir.
Hikâyede de Bams› Beyrek ile Banu Çiçek’in birbirleriyle çeﬂitli yar›ﬂmalara girmesinin amac› Banu Çiçek’in evlenece¤i erke¤in yi¤it olup olmad›¤›n›
test etmek istemesidir. Yar›ﬂma sonunda
Beyrek’in üstün gelmesi kültürel yap›n›n ataerkil olmas›ndan ileri gelmektedir.
Kültürümüzde niﬂan ve niﬂanda yüzük tak›lmas›n›n önemli bir yeri vard›r.
Erkek ile k›z aras›nda ya da erke¤in ailesi ile k›z›n ailesinin aras›nda yap›lan
anlaﬂman›n somutlaﬂt›r›lmas› görevini
niﬂan yüzü¤ü üstlenmektedir.
Niﬂan yüzü¤ünde dikkat çeken bir
di¤er nokta ise alt›n olmas›d›r. Burada
Bams› Beyrek, Banu Çiçek’e altun yüzük takar, hâlâ günümüzde niﬂan yüzü¤ünün alt›n olmas›na önem verilir. Burada alt›n kullan›lmas› toplumda hay›rl›
ve kutsal bir iﬂ olarak görülen niﬂan töreninin madenler içerisinde en de¤erli
olarak kabul edilen alt›n ile taçland›r›laca¤›ndan ileri gelmektedir.
Evlilik Çeﬂitleri
‹ki insan› bir araya getirerek yeni
bir aile oluﬂturmak, kültürümüzde çeﬂitli ﬂekillerle yerine getirilir. Bu çeﬂitlilik
yöreye ve zamana göre de de¤iﬂebilir.
Ülkemizde görülen evlilik çeﬂitleri görücü yoluyla evlenme, k›z kaç›rarak evlenme, beﬂik kertme yoluyla evlenme, ber-
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der evlili¤i ve taygeldi evlili¤idir. Bunlar›n yan›nda iç güve¤isi giderek evlenme
ve genç k›z ile delikanl›n›n tan›ﬂarak evlenmesini de sayabiliriz.
Bugün yukar›da sayd›¤›m›z evlenme çeﬂitlerinden görücü yoluyla evlenme
ve beﬂik kertme yoluyla evlenmenin örneklerini Dede Korkut Hikâyeleri’nde
görebiliriz. Aﬂa¤›da bu evlenme türleri
incelenecektir.
1) Görücü Yoluyla Evlilik
Bu evlilik türünde evlili¤in baﬂlang›c› k›z istemeyle olur. K›z istemeye gitmeden genç k›zlar gözden geçirilir. Evlenecek erke¤in ailesi ve yak›nlar›ndan
birkaç kiﬂi bu iﬂi üstlenir. Her be¤enilen
k›za da bakmaya gidilmez.
Evlenirken çok dikkatli olmal› ve
iyi bir k›z aranmal›d›r. ‹yi bir k›z, soyu
sopu belli, iyi bir aileye mensup, iyi bir
Müslüman, hayâ sahibi ve temizdir. Erkek yüzü görmemiﬂ, bakire bir k›z olursa karﬂ›laﬂt›rma yapamayaca¤› için kocas›n› sevecektir. Erkek kendinden aﬂa¤›
bir k›zla evlendirilmelidir. K›z kocas›ndan yüksek aileye mensup olursa erkek
ona esir olur. Yüz güzelli¤i yerine huy
güzelli¤i tercih edilmelidir (Günay, 2000:
6). Dede Korkut Hikâyeleri’nin mukaddimesinde kad›nlar dörde ayr›l›r. Birisi
solduran soptur. Birisi dolduran toptur.
Birisi evin daya¤›d›r. Birisi ne kadar
dersen baya¤›d›r (Ergin, 2001: 18).
Bu kad›nlar içerisinde eﬂ olarak kabul edilecek olan›n evin daya¤› (dire¤i)
olan›d›r. Bu kad›n›n özellikleri ﬂöyle s›ralan›r:
“K›rdan yaban eve bir misafir gelse,
kocas› olmasa; o, onu yedirir, içirir, a¤›rlar, azizler, gönderir. O Âyiﬂe, Fât›ma soyundand›r han›m. Onun bebekleri yetiﬂsin. Oca¤›na bunun gibi kad›n gelsin.”
(Ergin, 2001: 18).
Evlili¤in baﬂlang›c›nda kad›na bu
kadar büyük önem verilmesi, toplumun
çekirde¤ini oluﬂturan ailenin sa¤lam kurulmas›na verilen önemden ileri gelir.
Hikâyelerde dikkat çeken bir di¤er nok-
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ta ise, evlilik olay›n›n kahramanlara özgü olmas›d›r. Türk destanc›l›k gelene¤inde çok eskiden beri bir kahraman›
(alplara mahsus) aﬂk ya da evlilik temas› var olagelmiﬂ, yaﬂanan de¤iﬂimler ve
maruz kal›nan etkiler sonucunda bu tema, Türk co¤rafyas›n›n geniﬂ bir bölümünde alplara mahsusluktan âﬂ›klara
mahsuslu¤a dönüﬂmüﬂtür (Aça, 2000:
18–19).
Görücü yoluyla evlenmeyi Kanl›
Koca O¤lu Kan Tural› Hikâyesi’nde;
Kanl› Koca, o¤lu Kan Tural›’y› evlendirme iste¤inde görürüz. Kanl› Koca bu iste¤ini o¤luna söyler. Bunun üzerine Kan
Tural› evlenece¤i k›z›n özelliklerini ﬂöyle
s›ralar:
“Men yirümden turmad›n ol turm›ﬂ
ola, men kara koç atuma binmedin ol
binmiﬂ ola, men kanlu kâfir iline varmad›n ol varm›ﬂ mana baﬂ getürmiﬂ ola.”
(Ergin, 1997: 185).
Bugün baz› bölgelerimizde evlenecek erke¤in görüﬂü al›nmadan ona k›z
bulunabilir. Ama k›z ile o¤lan›n görüﬂlerinin al›nmas› hem evlili¤in gelece¤i aç›s›ndan, hem de evlenmede gençlerin
kendi kararlar›n› vermesi aç›s›ndan
önemlidir.
Genellikle k›z istenmeden önce k›z
bakmaya gidilir. Anadolu’da bu görevi
evlenecek o¤lan›n annesi ve yak›nlar›
üstlenir. K›z› be¤enen öncü kad›nlar durumu aile içine anlat›rlar. Bundan sonra
ailenin büyükleri, sözü geçen birileriyle
beraber dünür giderler.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde bu görevi Dede Korkut ve aksakall› yaﬂl› kiﬂiler yerine getirirler.
Kan Tural› kendisine lây›k k›z bulabilmek için ‹ç O¤uz’u ve D›ﬂ O¤uz’u
gezer ama kendisine uygun bir k›z bulamaz.
Bunun üzerine Kanl› Koca aksakall› ihtiyarlar› yan›na al›r. ‹ç O¤uz’a girer,
k›z bulamaz. Dolan›r. D›ﬂ O¤uz’a girer,
bulamaz. Dolan›r, T›rabuzan’a gelir (Ergin, 2001: 125).
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Trabzon tekürünün çok güzel bir k›z› vard›r. Ayn› zamanda bu k›z bir kahramand›r. K›z›n›n birçok isteyeni olmuﬂtur. Babas›n›n ise k›z›n› vermeden birçok ﬂart› vard›r.
“Ol k›zun üç canavar kal›nl›¤› kaftanl›¤› var-idi. Her kim ol üç canavar›
bassa yense öldürse k›zum› ana virürem.” diyerek kimsenin bir türlü yerine
getiremeyece¤i ﬂartlar öne sürüyordu.
ﬁayet bu ﬂartlar› yerine getiremeyenleri
ölüm bekliyordu. “Basamasa baﬂ›n keser-idi. Böylelikle otuz iki kâfir biginün
o¤l›nun baﬂ› burc bedeninde kesilüp
aﬂ›lm›ﬂ-idi. Ol üç canavarun biri ka¤an
aslan-idi, biri kara bu¤a-y-idi, biri dah›
kara bu¤ra idi.” (Ergin, 1997: 185).
Trabzon tekürünün k›z›n› tam otuz
iki bey o¤lu istemiﬂti. Ama hiçbiri bunu
baﬂaramam›ﬂt›. Daha bunlar›n hepsi aslan ile bu¤ray› hiç görmemiﬂlerdi.
Trabzon tekürünün k›z›n› gören
Kanl› Koca, k›z› almaya çal›ﬂt› ama bunu baﬂaramayan otuz iki bey o¤lunun
baﬂlar›n› da burca as›l› gördü. Bütün bu
gördüklerini O¤uz’a döndü ve o¤luna anlatt›. Anlaﬂ›lan k›z, o¤lunun istedi¤i k›zd› ama k›z›n verilme ﬂartlar› çok a¤›rd›.
Kan Tural› bütün bunlar› duymas›na ra¤men, k›rk yi¤idiyle beraber Trabzon’a gitti. Teküre:
“Karﬂu yatan kara ta¤un› aﬂma¤a
gelmiﬂem
Ak›nd›lu suyun› kiçmege gelmiﬂem
Tar etegüne gin koltu¤una s›¤›nu
gelmiﬂem
Tanr› buyuru¤›-y-ile Peygamber
kavli-y-ile
K›zun› alma¤a gelmiﬂem.”
(Ergin, 1997: 188)
diyerek k›z›na talip oldu.
Bunun üzerine Kan Tural›’y› soyundurup, bo¤a ile baﬂ baﬂa b›rakt›lar. Kan
Tural› bo¤ay› öldürüp, tekürün yan›na
geldi. Daha imtihan›n bitmedi¤ini ve aslan ile karﬂ›laﬂaca¤›n› ö¤rendi. Aslan› da
öldürüp tekürün yan›na gelen, Kan Tu-

66

ral› bir de bu¤ra (deve) ile karﬂ›laﬂaca¤›n› ö¤rendi. Onu da yendi ve Trabzon tekürünün k›z› Selcen’i almay› hak etti.
Trabzon tekürü k›rk yerde k›z›l alaca gelin odas› diktirdi. Kan Tural› ile
Selcen’i bu odaya b›rakt›lar. Ozan geldi
coﬂturucu havalar çald›. Ama Kan Tural›
anne ve babas›n› görmeden gerde¤e girmedi (Ergin, 2001: 135).
2) Beﬂik Kertme
Beﬂik kertme, ço¤unlukla ayn› gün
do¤an, ayr› cinsten iki çocu¤un aileleri
taraf›ndan evliliklerinin güvenceye al›nmas› olgusudur (Balaman, 2002: 41).
Burada belirleyici olan ailelerin birbiri
ile yak›n iliﬂkide bulanmas›d›r.
Günümüzde geçerlili¤ini büyük ölçüde yitirmiﬂ olan beﬂik kertme evlili¤inin, birçok sak›ncas› da vard›r. Erkek ile
k›z›n gelecekte ne olacaklar› bilinmeden
evlilik karar› aileleri taraf›ndan verilir;
ama çocuklar›n en az›ndan ne kadar yaﬂacaklar› belli de¤ildir. Ailelerin aras›n›n bozulmamas› garanti de¤ildir. Gelecekte gençlerin birbirlerini isteyip istememesi en önemli sak›ncad›r. Bütün
bunlar›n yan›nda beﬂik kertmenin gençlerin beraber kararlar› ile bozuldu¤u da
olur.
Beﬂik kertme yoluyla evlili¤e ilk
kaynak olarak Dede Korkut Hikâyelerimizde rastlamaktay›z. Burada olay›n geliﬂimi ﬂöyledir:
Bams› Beyrek ile Banu Çiçek birbirlerine daha do¤madan beﬂik kertme
ile niﬂanlanm›ﬂlard›r.
Kam Gan o¤lu Han Bay›nd›r, ‹ç
O¤uz ve Taﬂ O¤uz beylerine büyük bir
ziyafet verir. Pay Büre ad›nda bir bey de
orada haz›r bulunmaktad›r. Bir ara
onun Kara Göne o¤lu Kara Budak, Kazano¤lu Uruz, Kaz›l›k Koca o¤lu Bey Yigenek gibi gençlere bakarak a¤lad›¤› görülür. Sorarlar, o¤lu olmad›¤› için a¤lad›¤›n› söyler. Beyler o¤lu olmas› için dua
ederler. Pay Bicen ad›ndaki bir bey de
k›z› olsun diye dua ister, onun içinde
dua ederler (Ergin, 1997: 8).
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Bunun üzerine Pay Bicen Bey, “Bigler Allah Ta’ala mana bir k›z vireçek
olur-ise, siz tan›k olun, menüm k›zum
Pay Büre Big o¤l›na biﬂik kertme yavuklu olsun.” diyerek çocuklar do¤madan
onlar›n niﬂanlar›n› beylerin huzurunda
ilân etmiﬂ olur (Ergin, 1997: 117).
Çocuklar›n do¤umu ve büyümeleriyle beraber, bir gün av s›ras›nda beﬂik
kertmesi Banu Çiçek’le niﬂanlanan
Bams› Beyrek, avdan dönünce evlenmek
için teﬂebbüse geçer. Fakat k›z›n Delü
Karçar ad›nda bir kardeﬂi vard›r, k›z
kardeﬂini isteyeni öldürmektedir. Delü
Karçar’›n gönlünü yapmak üzere beyler
Dede Korkut’u göndermeye karar verirler (Ergin, 1997: 8).
Dede Korkut, “Yarenler çünki meni
gönderürsiz, bilürsiz kim Delü Kaçar k›z
kardaﬂ›n› dileyeni öldürür, bari Bay›nd›r
Hanun tavlas›ndan iki ﬂahbaz yügrük at
getürün, bir kiçi baﬂlu kiçer ayg›r›, bir
tokl› baﬂlu tor› ayg›r›, nagah kaçma kovma olur ise birisini binem, birisini yedem.” der (Ergin, 1997: 125). Dede Korkut iki tane at ile Delü Kaçar’›n yan›na
gider, selâm verir. Delü Kaçar, “Aleyke’sselam ay ameli azm›ﬂ fi’li dönmiﬂ kadir
Allah a¤ aln›na kada yazm›ﬂ, ayaklular
buraya geldü¤i yok, o¤›zlular bu suyumdan içdügi yok, sana nold›, amelün-mi
azd›, filün-mi döndi, ecelün mi geldi, bu
aralarda neylersin.” karﬂ›l›¤›n› verir
(Ergin, 1997: 125). Bunun üzerine Dede
Korkut:
“Karﬂu yatan kara ta¤un açma¤a
gelmirem
Ak›nd›lu görklü suyun› kiçmege
gelmiﬂem
Gin etegüne tar koltu¤una k›s›lma¤a gelmiﬂem
Tanr›n›n buyru¤›-y ile Peygamberün kavliy ile aydan aru günden görklü
k›z kardaﬂun Banu Çiçe¤i Bams› Beyrege dilemege gelmiﬂem.” der (Ergin, 1997:
125-126). Bunu duyan Delü Karçar Dede
Korkut’un peﬂine düﬂer ve onu yakalar.
Fakat k›l›ç çalaca¤› s›rada Dede Kor-
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kut’un duas› ile eli havada kal›r. Bunun
üzerine Dede Korkut’a yalvar›r, “Tanr›nun buyru¤›-y-ile Peygamberün kavli-yile k›z kardaﬂum› Beyrege vireyim.” diyerek Banu Çiçek’i vermeye raz› olur
(Ergin, 1997: 126). Bu olaydan sonra Dede Korkut’un duas›yla kolu iyileﬂir (Ergin, 1997: 8).
Bugün bile Anadolu’da k›z istemeye
genellikle ailenin büyükleri gider. Bazen
de hat›r› say›l›r kiﬂiler götürülür. Burada amaç o kiﬂinin itibar› ve hat›r› say›l›rl›¤›ndan yararlanmakt›r.
Hikâyede de sözü geçen bilge ﬂahsiyet olarak Delü Karçar’›n yan›na k›z istemeye Dede Korkut gönderilmiﬂtir. K›z
istemeye büyüklerden gönderilmesi gelene¤i millet hayat›ndaki geçerlili¤inden
hiçbir ﬂey yitirmeyerek günümüze kadar
var olagelmiﬂtir.
Hikâyede dikkat çeken bir di¤er
nokta ise Dede Korkut’un Banu Çiçek’i
isterken “Tanr›n›n buyru¤u ile Peygamberin kavli ile aydan ar›, güneﬂten güzel
k›z kardeﬂin Banu Çiçek’i Bams› Beyre¤e istemeye gelmiﬂim.” (Ergin, 2001: 66)
demesi ve buna karﬂ›l›k Delü Karçar’›n
“Tanr›n›n buyru¤u ile, Peygamberin
kavli ile k›z kardeﬂimi Beyre¤e vereyim.” demesidir (Ergin, 2001: 67). Zira
bu sözler o gün nas›l k›z isteme ve k›z
verme esnas›nda canl›l›¤›n› koruyorsa
bugün de o günkü gibi canl›l›¤›n› korumaktad›r.
Bu ifadelerin hâlâ tazeli¤ini korumas› Türk milletinin kutsal kabul etti¤i
sosyal olaylar›n yap›s›n›n ne kadar sa¤lam oldu¤unun göstergesidir. Zira evlilik
olay›n›n millet hayat›nda önemi tart›ﬂ›lmaz. Türk milletinin evlilik müessesine
o gün verdi¤i de¤er ne ise bugün de ayn›d›r.
Nikâh
Eﬂler aras›ndaki birlikteli¤in resmîleﬂtirilmesi nikâha ba¤l›d›r. Nikâh,
birlikteli¤e meﬂru gözle bak›lmas›n›n en
önemli ﬂart›d›r. Dede Korkut Hikâyeleri
içerisinde nikâh akdinin yap›lmas›na
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rastlayamad›k. Sadece kelime olarak
Salur Kazan’›n Evinin Ya¤malanmas›
Hikâyesi’nde ﬂöyle geçmektedir:
Kazan’›n ﬁökli Melik ile yapt›¤› savaﬂ s›ras›nda kendisine yard›ma gelen
di¤er beylerin özellikleri say›l›rken Eylik Koca o¤lu Alp Eren’in özellikleri ﬂöyledir:
“Kâfirleri it ard›na b›ragup horlayan, ilden ç›kup Ayg›r Gözler Suy›ndan
at yüzdüren, elli yidi kal’anun kilidin
alan, A¤ Melik çeﬂme k›z›na nikâh iden,
Sof› Sandal Melik’e kan kusduran, k›rk
cübbe bürinüp otuz yidi kala biginün
mahbub k›zlar›n› çalup bir bir boynun
kuçan yüzinde tuda¤›nda öpen, Eylik
Koca o¤lu Alp Eren Çapar yetdi.” (Ergin,
1997: 113–114).
Yukar›da görüldü¤ü üzere nikâh,
delikanl› ile genç k›z›n birliktelik kurmas›n›n ve bu kurulan birlikteli¤in toplumsal geçerlilik kazanmas›n›n ilk ﬂart›d›r. Nikâh iﬂlemi yap›lmadan kurulan
birliktelikler hem resmî, hem de toplumun kabulleniﬂi aç›s›ndan bir anlam ifade etmemektedir. Bugün Anadolu’da
toplumun huzurunda k›y›lan nikâhlara
çok büyük önem verilmektedir. Nikâh›n
k›y›lmas› ile birlikte, o törene özgü nikâh ﬂekeri ad›yla bilinen tatl›lar misafirlere ikram edilmektedir.
Dü¤ün
Türk kültüründe dü¤ün; bir ailenin
do¤mas›, akraba ve dostlar›n bir araya
gelmesi ve e¤lenceler düzenlenmesi için
bir araçt›r. Dü¤ün olmadan önce davetiyeler da¤›t›larak, dü¤ün haz›rl›¤› baﬂlar.
Genellikle müzik eﬂli¤inde dü¤ün yap›l›r. Ayr›ca dü¤ün esnas›nda çeﬂitli yemekler de verilir.
Dede Korkut Hikâyeleri’nde de dü¤ün merasimlerin yap›ld›¤›n› görmekteyiz. Bams› Beyrek ile Banu Çiçek’in evlenmesi dü¤ün merasiminin ilkidir. Burada, Dede Korkut baﬂl›k olarak istenen
at, deve, koç, köpek ve pireyi getirdikten
sonra dü¤ün haz›rl›¤› baﬂlar.
“O¤uz zaman›nda bir yi¤it ki ivlen-
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se oh atar-idi, ok› ne yirde düﬂse anda
gerdek diker-idi.” Bams› Beyrek de okunu att› ve gelin odas›n› oraya kurdu (Ergin, 1997: 129). Fakat Bams› Beyrek
tam gerde¤e girece¤i gece, Bayburt hisar›n›n beyi yedi yüz kâfirle gelerek Beyrek’i ve otuz dokuz yi¤idini tutsak eder,
naibi (vekil) de ﬂehit olur (Ergin, 1997:
9).
Aradan on alt› y›l geçti¤i hâlde Beyrek’in ölüsü dirisi bilinmez. Delü Karçar
Bay›nd›r Han’a baﬂvurarak Beyrek’in
dirisi haberini getirene hediyeler, ölüsü
haberini getirene k›z kardeﬂini verece¤ini söyler.
Yalanc› o¤lu Yaltacuk isimli birisi
bu iﬂi üzerine al›r, gidip Beyrek’in vaktiyle kendisine vermiﬂ oldu¤u gömle¤i
kana bulaﬂt›rarak, onun öldü¤ü haberini
getirir (Ergin, 1997: 9).
Bunun ard›ndan Yaltacuk “Kiçi dügünin eyledi, ulu dügünine va’de kod›.”
(Ergin, 1997: 133). Burada küçük dü¤ün
denilen niﬂan olay›d›r.
Bu s›rada Beyrek’in babas› bezirgânlar›n› Beyrek’i aramaya gönderir. ‹ki
bezirgân gelip Bayburt’ta Beyrek’i bulur
ve durumu anlat›rlar. Beyrek kendisine
âﬂ›k olan Bayburt beyinin k›z›n›n yard›m›yla kurtulur. O¤uza gelir. Bu s›rada
Yaltacuk’un dü¤ünü olmaktad›r. Beyrek,
deli ozan k›l›¤›nda dü¤üne gelir.
Yaltacuk di¤er beylerle ok atmaktad›r. Deli ozan di¤er beyleri övüp Yaltacuk’u yerince; Yaltacuk ok çekmesini
söyler, sonuçta Beyrek Yaltacuk’un elindeki yüzü¤ü parçalar (Ergin, 1997: 9).
Bundan sonra Kazan Bey, “Mere
delü ozan menden ne dilersin, çetirli
otak-m› dilersin, kul karavaﬂ-m› dilersin, altun akça-m› dilersin, vireyim.” diyerek Bams› Beyrek’in ne istedi¤ini sorar (Ergin, 1997: 145). Beyrek ise, “Sultanum meni kosan da ﬂölen yimeginün
yan›na varsam, karnum açdur toyursam.” der (Ergin, 1997: 145). Bunun üzerine Kazan Bey Bams› Beyrek’e hareketlerinde serbestlik verir.
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Beyrek ﬂölen yeme¤inin yan›na gelir. Karn›n› doyurduktan sonra kazanlar› teperek döker. Ard›ndan kad›nlar›n
yan›na var›r. Zurnac› ve davulcular› kovalar. Bunun üzerine Burla Hatun:
“Bre, madem ki Kazan Bey’den
buyruk olmuﬂtur, b›rak›n otursun.” der.
Yine dönerek Beyrek’e:
“Bre, deli ozan peki maksad›n nedir?” diye sorar.
“Han›m maksad›m o dur ki kocaya
varan k›z kalks›n, oynas›n, ben kopuz
çalay›m.” karﬂ›l›¤›n› al›r (Ergin, 2001:
83).
K›s›rca Yenge ile Bo¤azca Fatma
adl› iki kad›n› gelin diye oynatt›r›rlarsa
da, ozan aldanmaz ve sonunda Ban› Çiçek oyuna kalkar. Burada deli ozan,
Beyrek oldu¤unu anlat›r. Ve dü¤ün kar›ﬂ›r (Ergin, 1997: 9).
Beyrek, Banu Çiçek’le otuz dokuz
yi¤idi olmadan evlenmek istemez. Yan›na di¤er beylerini al›r. Bayburt hisar›n›n üzerine yürüyerek onlar› öldürürler.
Bayburt Beyi’nin k›z›n› da alarak geri
döner. Ve dü¤ün baﬂlar.
“Bu k›rk yigidün bir kaç›na Han
Kazan, bir kaç›na Bay›nd›r Han k›zlar
virdiler. Beyrek dah› yidi k›z kardaﬂ›n›
yidi yigide virdi. K›rk yirde otak dikdi.
Otuz tokuz k›z tali’lü tali’ine birer oh atd›. Otuz tokuz yigit oh›nun ard›nca gitdi. K›rk gün k›rk gice toy dügün eylediler. Beyrek yigitleriyle murad virdi murad ald›.” (Ergin, 1997: 153).
Hikâyemizdeki evlenecek olan kiﬂi
ok atar, oku nereye düﬂerse oraya ota¤›n› kurar. Bu âdeti günümüzde evlenecek
olan kiﬂi ekme¤ini nerede kazan›yorsa
orada yuva kurmas›n›n ilk örne¤i olarak
say›labilir. Gerde¤e girilecek yerin önemini hikâyemizde net olarak görüyoruz.
Zira kâfirin bask›n› ile Bams› Beyrek
gerdek gecesi günü esir düﬂer. Bugün
Anadolu’da da gerdek gecesinin büyük
önemi vard›r. O geceyle ilgili birçok
inanç yerleﬂmiﬂtir.
Hikâyede Yaltacuk’un Bams› Bey-
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rek’in gömle¤ini kana bulay›p, Bams›
Beyrek öldü diye getirmesi Hz. Yusuf’un
olay›n› akla getirmektedir.
Hikâyemizde Deli Ozan olarak karﬂ›m›za ç›kan Bams› Beyrek’in, Yaltacuk’un yüzü¤ünü parçalamas›, kendinin
ok atmada usta olmas›n›n yan›nda yüzü¤ün evlenme olay›nda ne kadar önemli oldu¤unu bir kere daha gözler önüne
sermektedir. Beyrek, Yaltacuk’un elindeki niﬂan yüzü¤ünü parçalamakla, kendinin geldi¤ini ve yalan üzere kurulan niﬂan›n ortadan kald›r›l›ﬂ›na iﬂaret etmektedir.
Yaltacuk’un dü¤ününde, dü¤ün yeme¤inin verildi¤ini görüyoruz. Bugün
bile dü¤ün yeme¤i bütün coﬂkusuyla
Anadolu’da vazgeçilmez bir âdettir. Hatta dü¤ün yemeklerinin bir listesi vard›r.
O listedeki yemeklerin d›ﬂ›na ç›k›lmaz
ve baz› yörelerimizde bu yemeklerin s›ras› bile vard›r.
Yaltacuk ile Banu Çiçek’in dü¤ünlerinde bir di¤er dikkat çeken nokta ise
dü¤ünde zurnac› ve davulcular›n olmas›d›r.
Demek ki o günün dü¤ünlerinde
davul ve zurnan›n olmas› bugünün müzi¤inin kökenlerinin nerelerde bulundu¤unu gösteriyor. Davul ve zurnan›n dü¤ünlerimizde bu denli yer etmesinde dü¤ünü çevreye duyurmak baﬂta gelen
amaçt›r. Müzik ile e¤lenmeyi de burada
saymadan geçemeyece¤im. Dü¤ünlerin
amac› birlikteli¤i oluﬂturma töreni olmas›n›n yan›nda, misafirler ve dü¤ün
sahibi için de e¤lence merkezi olmas›d›r.
Tabiî ki müziksiz e¤lence düﬂünemeyiz.
Bu bazen davul ve zurna ile olmakta,
bazen modern müzik aletleri ile olmaktad›r.
Hikâyede Delü Ozan kad›nlar›n
aras›na girerek Banu Çiçek’i oynatmaya
çal›ﬂ›r. Buradan anl›yoruz ki dü¤ünde
kad›nlar da kendi aras›nda e¤leniyorlar.
Bugün dü¤ünlerimizde, ya da k›na gecelerinde, kad›nlar›n kendi aralar›nda oynamalar›n›, özellikle müzik eﬂli¤inde e¤-
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lenmelerini görebiliriz. Di¤er dikkat çeken nokta ise Yaltacuk ve di¤er beylerin
dü¤ün günü d›ﬂar›da ok atarak e¤lenmeleridir.
Bugün Anadolu’da dü¤ün baﬂlad›¤›
günden, gerdek odas›na girene kadar
damat etraf›nda birçok âdetimiz vard›r.
Bu âdetlerimiz kimi zaman damad› zor
olan yar›ﬂmalara girdirerek, kimi zaman
onu çeﬂitli oyunlar içerisinde oynatarak,
âdeta damat için bir eziyet hâline gelmektedir. Bams› Beyrek Hikâyesi’nde
gördü¤ümüz yar›ﬂman›n ayn›s›n› de¤il,
ama de¤iﬂen ﬂekillerini bugün Anadolu’muzun neresine gitsek görebiliriz.
Di¤er dü¤ün merasimi ise Kan Tural› ile Selcen Hatun aras›ndad›r. Trabzon tekürünün ﬂartlar›n› yerine getirip
k›z› Selcen’i alan Kan Tural›, tekürün
düzenledi¤i dü¤ünü yar›da b›rak›p
O¤uz’a dönmeye karar verir.
Yolda gelirken, tekür karar›ndan
vazgeçer, k›z›n› geri almaya alt› yüz kâfirle beraber gelir. Kan Tural› k›rk yi¤idini babas›na müjde için göndermiﬂtir,
kendisi de uyumaktad›r. Ama Selcen
Hatun her ihtimale karﬂ› uyan›kt›r.
Yap›lan savaﬂta kâfirler bozguna
u¤rat›l›r. Bu savaﬂta Selcen Hatun en az
Kan Tural› kadar kahramanl›k göstermiﬂtir.
Kan Tural›’n›n anne ve babas› da
karﬂ›lamaya gelmiﬂlerdir. Hep beraber
O¤uz’a dönerler. “Kanl› Koca gök ala
görklü çemene çad›r dikdi. Atdan ayg›r
deveden bu¤ra koyundan koç k›rdurd›.
Dü¤ün itdi, kal›n O¤uz biylerin a¤›rlad›.
Altunluça günlü¤ün diküp Kan Tural›
gerdegine girüp murad›na maksud›na
iriﬂdi.” (Ergin, 1997: 198).
O¤uz’da Selcen ile Kan Tural› Trabzon’da eremedikleri muratlar›na ermiﬂlerdir.
Bir di¤er dü¤ün merasimi ise Uﬂun
Koca O¤lu Segrek Hikâyesi’nde geçer.
Kardeﬂi Egrek’i Al›nca Kalesi’nden esirlikten kurtaran Segrek, kardeﬂiyle birlikte babas› Uﬂun Koca’n›n yan›na gelir.
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Bunun ard›ndan Uﬂun Koca, “Ulu
o¤l›na dah› görklü gelin getürdi. ‹ki kardaﬂ bir birine sa¤d›ç old›lar. Gerdeklerine çapup düﬂdiler, murada maksuda
iriﬂdiler.” (Ergin, 1997: 233).
Kardeﬂini esaretten kurtarmad›kça
gerde¤e girmeyen Segrek, kardeﬂini kurtard›ktan sonra murad›na ermiﬂtir. Segrek ile Egrek birbirine sa¤d›ç olmuﬂlard›r. Sa¤d›çl›k gelene¤i bizim çok eski bir
gelene¤imizdir. Bugün Anadolu’da canl›l›¤›n› koruyan geleneklerimiz aras›ndad›r.
Damad› bilgilendirmek ve onu çeﬂitli ﬂakalardan korumak baﬂl›ca görevi
olan sa¤d›ç, genellikle damad›n yak›n
arkadaﬂlar›ndan birisidir. Sa¤d›ç evli ya
da bekâr olabilir. Baz› yörelerde bekâr,
baz› yörelerde ise evli olanlar sa¤d›ç olabilir.
Ayr›ca buraya, Uﬂun Koca o¤lu Segrek’in kardeﬂi Egrek’i kurtarmaya gitmeden önce Uﬂun Koca taraf›ndan evlendirilmesini ekleyebiliriz.
Burada, Uﬂun Koca’n›n büyük o¤lu
Egrek Al›nca Kalesi’ne esir düﬂer. Bu
haber küçük kardeﬂi Segrek’ten saklan›r. Bir gün tesadüfen kavga eden çocuklardan Al›nca Kalesi’nde esir kardeﬂi
oldu¤unu ö¤renir. Bunun üzerine annesinin a¤z›n› arar. Gerçe¤i ö¤renince babas›n›n ve annesinin bütün ›srarlar›na
ra¤men kardeﬂini kurtarmaya gitmeye
karar verir. Bu iste¤inden o¤ullar›n›
vazgeçiremeyen Segrek’in anne ve babas›, Kazan Bey’in tavsiyesi ile o¤ullar›n›
hemen evlendirirler. Belki yavuklusu
onu bu yoldan döndürebilecektir.
Dü¤ün sonunda “O¤lan› gerde¤e
koyd›lar. K›z-ile ikisi bir döﬂege ç›kd›lar.
O¤lan k›l›c›n ç›kard›, k›z-ile kendü aras›na b›rakd›. K›z aydur: K›l›cun gider yigit, murad vir murad al, sar›lalum didi.
O¤lan aydur: Mere kavat k›z› men k›l›cuma togranay›m, ohuma sanç›lay›m,
o¤lum to¤masun, to¤ar-ise on yaﬂ›na
varmasun, a¤amun yüzin görmeyinçe,
ölmiﬂ ise kan›n alm›y›nça bu gerdege gi-

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2006, Y›l 18, Say› 69

rer-isem didi.” (Ergin, 1997: 228). Burada görüldü¤ü gibi Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki kardeﬂler aras›ndaki iliﬂkiler,
günümüzde de, geçerlili¤ini sürdüren
sevgi, sayg›, vefa gibi de¤erlere ba¤l› olman›n yan›nda, bir sosyal müessesenin
hak ve yükümlülükleri ile de karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r (O¤uz, 1996: 38).
Bunun üzerine Segrek, “K›z sen
mana bir y›l bakg›l, bir y›lda gelmezisem iki y›l bakg›l, iki y›l da gelmez-isem
üç y›l bakg›l, gelmez-isem ol vak›t menüm öldü¤ümi bilesin, ayg›r atum bo¤azlayup aﬂum virgil, gözün kimi tutarise könlün kimi sever-ise ona varg›l.” der
(Ergin, 1997: 228).
Segrek’in a¤abeyi Egrek’i kurtarma
azmindeki kararl›l›¤› kendi dü¤ününde
de sürer.
Evlendi¤i ilk gece kar›s› ile aras›na
k›l›ç koyup yatan Segrek, gerdek gecesinde murada ermemiﬂtir. Kendisinin üç
y›l içinde gelmemesi hâlinde kar›s›n›n
istedi¤in ile evlenmesini istemesi, kendisinin iﬂinin ne kadar zor oldu¤unu göstermesinin yan›nda kar›s›na verdi¤i insanî bir hak olarak da önemlidir.
Yasak ‹liﬂki
Milletin varl›¤›, sa¤lam aile yap›s›na ba¤l›d›r. Bu yap›ya zarar verecek her
ﬂey kesinlikle yasaklanm›ﬂt›r. Aile kurumunun temel yap›s›n› tehdit eden olaylardan birisi de yasak iliﬂkidir. Tarihî
süreç içerisinde bugün yasak iliﬂkiye ne
kadar kötü gözle bak›l›yorsa, geçmiﬂ dönemlerde de o gözle bak›lm›ﬂt›r. Zira
Aruz’un çoban› bir peri ile yasak iliﬂkiye
girer ve bundan Tepegöz do¤ar. Olay›n
geliﬂimi ﬂöyledir:
“O¤uz bir gün yaylaya köçdi. Aruzun bir çoban› var-idi, ad›na Konur Koca
Saru Çoban dirler-idi. O¤uzun öninçe
bundan evvel kimse keçmez-idi. Uzun
B›nar dimek-ile meﬂhur bir b›nar varidi. Ol b›nara perriler konm›ﬂ-idi. Nagahandan koyun ürkdi. Çoban irgece kak›d› ilerü vard›. Gördi kim perri k›zlar›
kanat kanada ba¤lam›ﬂlar uçarlar. Ço-
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ban kepene¤ini üzerlerine atd›, perri k›z›nun birini tutd›. Tama’ idüp derhal cima’ eyledi.” (Ergin, 1997: 207).
Aruz’un çoban› Konur Koca Saru
Çoban, p›nar kenar›nda gördü¤ü perilerin güzelli¤ine dayanamay›p bir peri ile
yasak iliﬂkiye girer. Bunun sonucunda
O¤uz’un baﬂ›na belâ olacak Tepegöz do¤ar. Nitekim buradaki kötü olay›n sonucunda istenmeyen varl›k ve durumlar
bir tür ceza olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
***
Dede Korkut Hikâyeleri’nde bugün
evlilik kurumunu kuﬂatan âdetlerimizin
hepsinin oldu¤unu söylemek elbette do¤ru olmayacakt›r. Bugünkü âdetlerimizin
temel kal›plar› o günde vard›, daha öncesinde de vard›. Ama hikâyelerin yaz›ya geçirilmesiyle birlikte âdetlerimizin o
günkü ﬂekilleri ile kay›t alt›na al›nmas›
bizim için önemlidir. Bu da; bizi bugün
kuﬂatan de¤erlerimizin kayna¤›n› aç›klamakta en önemli dayanak noktalar›m›zdan birini oluﬂturmaktad›r.
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