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Güney K~br~s Rum kesimi gibi ülkeleri küresel pazar olarak sömürmek-
ten geri durmam~~t~r. Gelinen durum hepimizin malumudur. 

Türk Ekonomik Birli~i ve sonuçta Türk Birli~i bölgenin güç, • pazar, 
hammadde ve enerji sava~lar~nda eriyip gitmesine mani olabilecek tek 
yoldur. Bölgeye h•nkim, ekonomik kabiliyete sahip Kazakistan ve/veya 
ekonomik seviyesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Tür' k Birli~i'nin öncüsü 
olma sorumlulu~u ve mecbUriyeti vard~r. • 

Türk Dünyas~'m güç, pazar, hammadde ve enerji sava~lari sonras~nda 
sörnürge olmas~n~~ engelleyecek ~iat ve Türk Dünyas~'nm vizyonu yirmin-
ci yüzy~l~n ba~lant~da oldu~u gibi "Dilde, Fikirde, ~~de 
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DEDEM KORKUT'UN SAKLI KALM ~~~ B~R 
H~KAYES~* 

Doç. Dr. Abdulkadir EMEKS ~Z"* 

Öz 

Dede Korkut anlatmalan Türk dili ve edebiyat~n~n en k~ymetli hazine-
lerindendir. "Dede Korkut Kitab~" ortaya ç~kmas~ndan ve özellikle 1 9 1 6'- 
da ilk ne~rinin yczp~lmas~ndan bu yana ara~t~rma ve inceleme konusu ol-

maya devam etmi~tir. Bu yaz~da Barns~~ Beyrek boyunun bir çe~itlemesi 

olarak'clegerlendirilebilecek "~ah Kas~m Hikayesi" ve hikayenin maellifi 
olan Süleyman Sadi Bey tan~tamalctad~r. 

K~r~m Tü rklerinden olan Süleyman Sadi Bey'in k~sa biyografisi ve 
eserlerinin nitelikleri üzerinde dur~~~malcta ve ~ah Kas~m Hikayesi, özeti 
verilerek kendine mahsus özellikleri belirtilerek epizodik yap~~ inceleme-
siyle ele almmaktathr. Ça/~~mam~zda yeri geldikçe, "inceledi~imiz hikaye-
nin yaz~l~~ ve sözlü çe~itlemelerle ilgisi kar~~la~t~rmal~~ olarak de~erlendiril-
mekte ve konuyla ilg~Ti tart~~mal~~ hususlara dikkat çekilmelctedir. 

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Bams~~ Beyrek, ~ah Kas~m, sa-
leyman Sudi, Destan, Halk Hikayesi. • 

Abstract 

A Hidden Story Of Dede Korkut 

Tales of Dede Korkut is the most precious treasure of Turkic language 

and literature. It has' continued to be subject of research and analysis 

since emergence of "77w Book of Dede Korkut", particularly first publis-
hing of it in 1916.   It is introduced to "The Tale of Shah Kasim", who can 
be appre'ciated as a variant of Bamsi Beyrek branch, and to Suleyman 

Sadi Bey who the author of the tale in this paper. 

Bu yaz~, "Dedem Korkut'un Said' Kalm~~~ Bir Hikayesi" ba~l~~~yla International Association 
Of Central Asian Studies sempozyturiunda Güney Kore'de 12 Haziran 2013'te taraf~m~zdan 
sunulan tebli~in geni~letilmi~~ ~eklidir. 	• 
** Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyat~~ Anabilim Dal~~ O~ietim üye-
si; abdulkadiremeksiz@gmail.com  
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It has been handled short biography of Suleyman Südi Bey being a 

Crimean Turk and qualities of work and after that The Tale of Shah Ka-

sim has beendiscussed by presenting a summary, indicating its own uni-

que features and analyzing episodic structure. It has been examined abo-

ut connection written and verbal variants of the tale with examined tale 

according to comparntive method in place and it has been attracted atten-

tion controversial features. 

Key words: Dede Korkut, Bamsi Beyrek, Shah Kasim, Süleyman Sü-

di, Epos, Tale. 

Giri~~ 

Türk dünyas~n~n destan ve destani edebiyat verimleri, tarihi derinlik, 
co~rafi geni~lik, edebi verim olarak çe~itlenme ve hitap edip etkile~ime 
girdi~i kültürel alan zenginli~i yönleriyle dünya edebiyat~~ ölçe~inde dü-
~ünüldü~ünde müstesna bir yere sahiptir. Türk edebiyat~~ dairesinde de 
Dede Korkut anlatmalan ba~ta ele ald~~~~ konular~n kökenleri olmak üze-
re derinli~i mitolojik devirlere kadar uzanan, gösterdi~i motif çe~itlili ~i ve 
gerek yaz~l~~ gerekse de sözlü an~atmalar~nda kendine özgü üslubuyla 
dikkate de~er özellikler gösteren milli hazinemiz hülenründedir. 

~lim aleminde ve Türk dili ve edebiyat~~ alan~nda Dede Korkut Kitab~~ 

yahut k~saca Dede' Korkut ad~~ ile taninan eser bir destar~ f O~uz hika-

yeleri mecmuas~d~r. Biri Dresden'de, öteki Vatikan'da olmak üzere iki 

nüshas~~ bulunan bu eserin Dede Korkut ad~~ ile aralmasma sebep, 

Dede Korkut ad~ndaki ozanlar pfrinin eserin bir nevi nalellifi duru-

munda bulunmas~, eserde toplanm~~~ Olan O~uz destanlannut onun 

tarafindan düzenlenmi~~ gösterilmesidir.",  

Dede Korkut kitab~n~n O~uzname, olarak de~erlendirilmesi ve bu ba-
k~mdan etrafl~ca incelenmesi2, yaz~l~~ olarak m~~ sözlü olarak m~~ te~ekkill 
etti~i ve nas~l yay~ld~~~3, kitapta yer alan anlatmalann destan, destani hi-
kaye, hikaye, hatta masal olarak nitelendirilip s~mfland~rllmas~~ müstakil 
ara~t~rma gerektiren ve tart~~~linakta olan konulard~r. Bu yaz~n~n konu 
s~n~rlar~n~n d~~~nda bulunmas~~ dolay~s~yla da ayr~ca bu hususlar üzerin-
de durulmaYacakt~r, fakat bir elimle olarak belirtmekte fayda vard~r ki; 
Dede Korkut anlatmalari ile ilgili hüküm verilirken ve özellikle tür adlar~- 

1  Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab~-1, 8. bs., s. 1, Ankara 2011. 

2  O~uzlar ve O~uznamelerle ilgili olarak bkz. Prof. Dr. Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler) 
Tarihleri-Boy Te~kilat~-Destanlan, Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~~ Vakf~, Istanbul 1992; Ettore 
Rossi, "Dede Korkut Kitab~~ Üzerine Ara~t~rma", Erdem, (Çeviren: Mahmut H. ~aldro~lu), Cilt: 
12, Say~: 34, s. 198-204, Y~l: 1999; M. Fahreddin Kuz~o~lu, Dede-Korkut O~uzndmeleri, Ata-
türk Kültür Merkezi Ba~kanl~~~, Ankara 2000; Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten (Haarla-
yanlar), Dede Korkut Oguznameleri, Yap~~ Kredi Yay~nlar~, Istanbul 2000; Fuzuli Bayat, O~uz-
namelerin.Tarihr, Mitolojik Kökenleri ve Te~eklaila, Ot-etken, Istanbul 2006: 
3  Sözlü gelenek kültürü ile ilgili ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Dursun Y~ld~r~m, Türk Biti~i Ara~t~r-
ma / inceleme Yaz~lar~, Akça~, s. 81-83, Ankara 1998. 
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d~rmas~~ yap~l~rken bütün olarak bakmak yan~nda her bir anlatman~n ya-
p~, muhteva, fonksiyon ve üslup yönleriyle de bir di~erinden ba~~ms~z, 
kendine özgü yönleriyle de~erlendirilmesi gerekmektedir.4  Çünkü baz~~ 
anlatmalarm destan karakteri baskmd~r. Baz~~ anlatmalar destani hikaye 
~eklinde adland~nimaya elveri~lidir, bas~lan da hikaye özelli~i gösterirler. 
Dede Korkut anlatmalan içinde konusu bak~m~ndan destani, üslubu aç~-
s~ndan hikaye karakteri bask~n olarak de~erlendirilebilecek olan anlat-
malardan biri Bams~~ Beyrek'tir. 

Budist efsanesinden Hint mitolojisines ve Homeros destanlanna6  ka-
dar pek çok anlatma ile benzerlikler kurulabilecek özellikler gösteren 
Bams~~ Beyrek hikayesi bütün Türk Dünyas~'nda bilinen bir hikayedir.7  

A. KIRIMLI StTLEYMAN SÜD~~ BEY VE ~AH KASIM HIKAYESI 

I. Süleyman Südi Bey 

Süleyman Südi Bey, 1890 y~l~nda K~nrn-BahçesaraY'cla do~mu~tur. 
Bahçesaray e~raf~ndan Süleymanzade Abdullah Efendi'nin o~ludur. 
Bahçesaray Rü~diyesi'ni, Simferepol Rus Akademisi'ni8  ve Istanbul'a gel-
dikten sonra da Vefa kladisi'ni bitirmi~tir. 

Süleyman Südi Bey, "Cemiyet Kütüphanesi nde tezgahtarl~k yaparak 
çal~~ma ve ticaret hayat~na ba~lam~~t~r. Komisyonculuktanfoto~raf 
zemelerine, likör sat~~mdan k~rtasiyecili~e, de~irmen makinalanndan ço-
cuk oyuncaklar~na kadar pek çok alanda ithalat ve ihracat yaparak tica-
retle me~gul olmu~tur. Ticari hayat~yla birlikte Süleyman Südi Bey'in si-
yasi ve fikri faaliyetleri, derleme ve telif eserlerin yay~mlanmas~~ çal~~ma-
lar~~ olmu~tur.9  

Kütüphane-i Südi'nin kurucusu olan Süleyman Bey, 1908'den 1933 
senesine kadar müesseseyi güçlü ve büyük bir yaymevi halinde ya~at-
may~~ ba~arm~~t~r. 1914, yay~nevinin en aktif oldu~u y~l olarak dikkat 
çekroektedir." 

4  Daha fazla bilgi için bkz. Pertev Naili Boratav, (yay~ma haz~rlayan: M. Sabri Koz), Halk Hi-
kayeleri ve Halk Hikayeciligi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf~, s. 39-88, Istanbul 
2002. 
5  Bu anlatmalarla ilgili ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Orhan ~aik Glikyay, (Haz~rlayan), Dedem Kor-
kud'un Kitab~, Milli E~itim Bakanl~~~, s. CDLIII, ~stanbul 2000. 

6  Adem Can, "Homeros Destanlan ile Dede Korkut Hikliyeleri Aras~ndaki Kurgu, Yap~, Tip ve 
Tema Benzerlikler?, Turkish Studies, Volume: 6/2, s. 267, 269-274, 279, Spring 201.1. 

7  Bu konu ile ilgili, ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Ali Berat Alptekin, Halk Hikdyelerinin Motif Yap~s~, 
4. bs., Akça~, s. 199-202, Ankara 2009; özkul Çobano~lu, Türk Dünyas~~ Epik Destan Gele-
ne~i,. Alcça~, s. 233, Ankara 2003; Abdulselam Arvas, "Ahp Mcula~° ve "Bams~~ Bayrak" Des-
tanlann~n Ortak Motifleri", International Journal of Social Science, Volume: 6, Issue 2, p. 63- 
71, February 2013. 

Mehmed Zeki-Mahmud Paçac~, Türkiye Teracim-i Ahval Ansiklopedisi Terdcim-i Ahval Ka-
mum, Cilt: 1, s. 169, Istanbul 1928. 

9  Emin Nedret I~li, "Kitabhane-i Südi Tarihçesi ve Süleyman Südi Bey (Bir Deneme)", Müte-
ferrika, Say~: 4, s. 33-35, K~~~ 1994. 

15  Emin Nedret I~li,."a.g.m.", s. 34-37. 
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K~r~ml~~ Süleyman Sadi Bey'in kitaplarla ilgisi sadece ticari hayat~yla 

sm~rl~~ olmay~p idari sahay~~ da içine almaktad~r. Matbuat Dahiliye Müdi-

riyeti'nden verilen izin belgesine göre imtiyaz sahibi oldu~u ve sorumlu 

müdürü bulundu~u on be~~ dergi vard~r. Bu dergilerden; Haber, K~r~m 

Mecmuas~, Musavver Çocuk Postas~~ ve S~2dinin bizzat kendi yönetimi al-

t~nda yay~mland~~~~ anla~~lmaktad~r." K~r~m Mecmuas~'run bütün bu ya-

y~n~~ çal~~malar~~ içinde ayr~~ bir yeri ve özel bir önemi vard~r. K~r~m Mec-

muas~, Kn-~ml~lar Cemiyet-1 Hayriyesi'riin yay~n organ~~ hüviyetindedir. Bu 

cemiyetin öncelikli hedefi ve çal~~malar~~ Istanbul'da e~itim gören ö~ren-

ciler ba~ta olmak üzere Osmanl~~ ülkesindeki K~r~m muhacirlerine yar-

d~mc~~ olmak ve K~r~m Türklerinin milli meselelerine destek bulabilmek 

için Osmanl~~ kamuoyunu ve devlet büyilklerini ayd~nlatmakt~r.12  3,May~s 

1918 tarihinden itibaren yay~n~~ periyoclunu on be~~ günde bir .olarak be-

lirleyen K~r~m Mecmuas~~ 1919 May~s'~nda kaparnr~caya kadar 23 say~~ ya-

y~mlanabilir.13  
Yazar kadrosu içinde Ömer Seyfeddin, Hamdullah Suphi, Hüseyin 

Cahid gibi dönemin me~hur Osmanl~~ ayd~nlann~n da bulundu~u' K~r~m 

Mecmüas~'nda, K~r~m'~n yan~~ s~ra Türk Dünyas~~ ile ilgili ilmi,- edebi, dini 

ve içtirilai konular da i~lenmi~tir.l 4  

Süleyman Sildi Bey, yazarl~k hayat~na Çapano~lu'nun verdi~i bilgiye 

göre Cemiyet Kütüphanesi'nin ç~kard~~~~ küçük roman serisine ~efika ad-

l~~ bir roman yazarak ba~lam~~t~r.15  Tokmak adl~~ mizah dergisinin ba~ya-

zan olmu~, Fatih isimli, dört sayfal~k bir ak~am gazetesi yaym~lam~~t~r.16  

Süleyman Sildi Bey'in çok say~da eserde isminin yer alm~~~ oldu~unu 

ve bunu gerçekle~tirirken de oldukça fazla say~da müstear isim kulland~-

~~n~~ görmekteyiz. Himmetzâde imzas~yla on tane halk hikayesi ve letalf 

kitaba türünde eser yay~mlam~~~ olan Süleyman Bey'in halk edebiyat~~ sa- 

has~nda yapt~~~~ yaylmlar~n çok ilgi gördü~ü, ço~u eserin ikinci, hatta 

Bekri Mustafa örne~inde olchi~u gibi üçüncü bask~s~n~~ yapt~~~~ anla~~l- 

maktad~r. Süleyman Sildi Bey, Himmetzâde d~~~nda Sildi Himmetzâde, 

K~r~ml~~ S~ldi Süleymanof, Sildi, Süleymanof, ~dus Namyelüs, S. Sildi ~ek-

linde müstear isimler de kullanm~~t~r.17  Himmetzâde S. Abdullah da ya-

=ima konu olan ~ah Kas~m Hikayesi'nde yazar~n kullandi~~~ isimdir. 

11  Emin Nedret I~li, "a.g.m.", s. 39. 

12  H. Murat Arabam, "Türkiye'de Kurulan Ilk K~r~m Türk Te~kilatlar~", Uluslararas~~ Sosyal 

Ara~t~rmalar Dergisi, The Joumal Of International Social Research, Volume: 1/2, s. 62-63, 
Winter 2008. 

13  Emin Nedret I~li, "a.g.m.", s. 40. 

14  H. Murat Arabac~, "a.gari.", s. 63. 

13  Emin Nedret !~U, ilk eserini Italya Cengrnin Ak~beti olarak kaydeder. Bkz. Emin Nedret 
Tali, "a.g.m.", s. 34. 
16 mür.iir Süleyman Çapano~lu, Basan Tarihimizde Mizah Dergileri, Garanti Matbaas~, s. 84, 
Istanbul 1970. 	• 

17  Emin Nedret I~li, "a.g.m.", s. 42. 
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Süleyman Sildi, ad~m Moral~zade Vassaf Kadri ile birlikte ne~rettikleri 
Milli Cinayat Koleksiyonu18'nu olu~turan on kitaplik seri yay~n~~ ba~ta ol-

. mak üzere ba~ka eserlerinde de kullan~r.19  Süleyman Sildi Bey'in de ad~-
n~n, müstear adlar~n~n bulundu~u tespit edilen eserlerin say~s~n~n k~rk-
tan fazla oldu~u görülmektedir." 

IL ~ah Kas~m IlikhSesi 

Cal~~mam~zda yararland~~~= eserin bibliyografik künye kaychnda 
muharriri: "Himmetzade S. Abdullah ~ah Kas~m Hikdyesi, me~hur, eski 
ve merakl~~ bir hikdyedir." kayd~~ bulunmaktad~r. Çal~~mam~za konu olan 
yay~n~~ H. 1333 (M. 1917)'de ikinci bas~m olarak Cemiyet Kütüphanesi ta-
raf~ndan gerçekle~tirilmi ~tir ve 48 sayfadan ibarettir. Eserin ilk bas~m~~ 
da 1917 y~l~nda gerçekle~mi~tir. Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüpha-
nesi S. Özege Salonu Basma ve Yazma Nadir Eserler k~sm~nda 262777 / 
SÖ ar~iv numaras~~ ve 0133806 demirba~~ numaras~~ ile kay~tl~~ olan ~ah 
Kas~m Hikayesi'nin Orhaniye Matbaas~~ taraf~ndan yine Himmetzâde S. 
Abdullah imzas~yla yay~mlar~m~~~ oldu~u anla~~lmaktachr.21  

Eserin üçüncü sayfas~nda hikaye ba~l~~~n~n üzerinde "Eski masallar~-
m~zdan" ibaresi dikkat çeker. 

~ah Kas~m Hikayesi'rlin yay~mlanmasm~n üzerinden neredeyse bir as-
ra yak~n zaman geçmi~~ olmas~na ra~men eser üzerinde neredeyse hiçbir 
müstakil bir ara~t~rma yap~lma,rru~t~r. Özellikle Bams~~ Beyrek boyu ve 
çe~itlemeleriyle ilgili olarak de~erlendirilmesi gereken anlatma bu anlam-
da sakl~~ kalm~~t~r denilebilir: Orhan ~aik Gökyay, ~ah Kas~m hikayesi 
hakk~nda. k~saca bilgi verir, kanaat bildirerek: "Yazar, herhalde ya~a-
makta olan rivayetlerden yararlanarak, oldukça geni~~ ölçüde tuttu~u bu 
hikdyeye yaz~l~~ halk hikdyelerinin üslübunu vermeye çal~~m~~~ ve onu hiç 
olmazsa dili bak~m~ndan asl~ndan uzakla~t~mu~t~r."22  de~erlendirmesinde 
bulunur. ~ah Kas~m Hilcayesi'nin yazar~n~n Istanbul'da matbuat hayat~- 

18  Bu yay~n~~ serisiyle ilgili daha ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Ay~e Alt~nba~~ Balc~, Türklerin Sher-
lock Holmes'~2 Amanvermez Avni, Bilkent üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Edebiyat~~ Disiplini (yay~mlanmam~~~ yüksek lisans tezi), s. 26, Ankara 2005; Didem A. 
Büyükarman, "Moral~zade Vassaf Kadri ve Süleyman Südi'nin Ortak Ramanlan Milli Cinft-
yin Koleksiyonu", A.Ü. T~lrkiyat Ara~hrma/an Enstitüsü Dergisi, Say~: 40, s. 190-208, Y~l: 
2009. 
13  Vassaf Kadri ile birlikte ne~rettikleri eserde Süleyman Bey'in bir tek sat~nn~n bile olmad~-
~~, öteki kitaplar~n~n da ~air A. R~fIn taraf~ndan yaz~ld~~~~ iddia edilmektedir. Bkz. Münir Sü-
leyman .Çapano~lu,, Bas~n Tarihimizde Mizah Dergileri, Garanti Matbaas~, s. 84, Istanbul 
1970. 

20  Ikinci ve üçüncü bas~mlann ayr~~ bibliyograf~k künyelerle verilmesini dikkate alarak ve 
yazara ait ba~ka eserlerin ortaya ç~kabilece~ini de~erlendirerek "k~rktan fazla" ifadesi kulla-
n~lm~~t~r. Bugüne kadar tespit edilen eserlerle ilgili olarak bla.'Emin Nedret I~li, "Kitabhane-
i Sildi Tarihçesi ve Süleyman Sildi Bey (Bir Deneme)", M~2teferrika, Say~: 4, S. 41-44, K~~~ 
1994. 

21 Çevrimiçi: http://nadireserler.atauni.edu.tr/detay_goster.php?k=30864.  
22  Orhan ~aik Gökyay (Haz~rlayan), Dedem Korkud'un Kitab~, Milli E~itim Bakanl~~~, s. 
CDLXII, Istanbul 2000. 
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n~n aktif olarak içinde bulunmas~n~, anlatman~n yap~~ ve içerik inceleme-

sini dikkate ald~~~m~zda "ya~amakta olan rivayetlerden yararlanmak" ye-

rine bas~t' olan. yay~rndan faydaland~~~m söyleyebiliriz. Dede Korkut Kita-

b~'mn Arap harfi ilk ne~rinin Kilisli Rifat Bilge taraf~ndan 1916 y~l~nda 

gerçekle~tirildi~i hesaba kat~hnca2 , bundan bir y~l sonra Bams~~ Beyrek 

boyunun ~ah Kas~m olarak kar~~m~za ç~kmas~~ do~al görünmektedir.24  

~ah Kas~m Hikayesi, .12aviyün-~~ ahbür ve nâkilân-z sâr" ~eklinde ya-

zd~~ •hikaye kahb~yla ba~lar. Kitab~n ba~~nda gördü~ümüz "Eski masallar~-

m~zdan" ibaresi anlat~y~~ terminolojik olarak masal yapmaz. Hikaye, "Az 

girip çok gidip dere tepe düz gidip" (s. 4) ve "Az gider çok gider dere tepe 

düz gider" (s. 34) ~eklindeki kahplar ve masal üslubundan uzak itibari 

zaman ve mekan tarnt~mlan d~~~nda masal izi ta~~maz. 

~ah Kas~m Hikayesi, Dede Korkut Kitab~'nda yer alan boylarm iç içe 

olu~u özelli~ini' göstermeyen ba~~ms~z bir anlat]. karakterinde 've Bams~~ 

Beyrek boyunun bir çe~itlemesi hüviyetindedir. Kahramanlan O~uz nes-

linden olmakla birlikte bozk~r~n soylulan de~il, ~ehir hayat~n~n aristok-

ratland~r. Baylar ve hanlar yerine biz ~ah Kas~m Hikayesi'nde ~ah ve ve-

zirleri görürüz, bozk~r hayat ve kültürü yerine yerle~ik düzeni ve ~ehri 

buluruz. Hikaye hem nazma hem nesre yer vermekle birlikte nesir a~~r-

l~ld~d~r. Yaz~ld~~~~ devrin dil ve üslup özelliklerini yans~tan anlat, destani 

üsluptan yoksun, epik karakterler ve özellikleri zay~f nitelikli olarak gös-

teren bir yayun olarak de~erlendirilebilir. Yerle~ik hayat~n ve ~ehrin ko-

nulan anlat~da bask~nd~r. Entrika, anlat~r= temel kurgusunda önemli 

ölçüde kendini hissettirir.25  

B. ~AH KASIM H ~KA'YES ~'N~N ÖZET~~ 

Hikaye, çocuksuzluk motifiyle ba~lamaktad~r. O~uz ili ~ahlar~ndan bi-

ri evlili~inin üzerinden seneler geçti~i halde çocuk sahibi olamam~~t~r. 

Evlat sahibi olamay~nca saltanat ve servetin anlam~~ yoktur. Vezirler ve 

ahali, ~ahin böyle haftalarca meydana ç~kamarnas~ndaki sebebin .ne ol-

du~unu bilmediklerinden bin türlü rivayet ç~kar~rlar. Vezirlerden biri, 

~ahin huzuruna kabul edilir ve ~aha seyahate ç~k~lmas~~ tavsiyesinde bu-

lunur, karar verilir ve ~ah ile ihtiyar vezir yola koyulurlar. Bir çe~meye 

23  Dede Korkut kitab~~ ile ilgili ilk çal~~malar için daha ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. Muharrem Er-

gin, Dede Korkut Kitab~-1, 8. bs., s. XIII-X1V, Ankara 2011. 

24  Orhan ~aik Gölcyay'm ya~amakta olan rivayetlerle yaz~l~olanlan m~~ yoksa sözlü olanlar~~ 

m~~ kastetti~i aç~k olarak anla~~lamamalctad~r. ~ah Kas~m Hikfiyesi'nin Barnsi Beyrek boyu 
ve Bey Böyrek ar~latmalanyla'etldle~imi vard~r, ancak bu etkile~imin derecesini ve hangisi-
nin kaynald~k etti~ini belirlemek ba~l~~ ba~~na bir ara~t~rman~n konusudur. Ali Berat Alpte-
kitnin aktanp metnini verdi~i deneme ba~ta olmak üzere yap~, muhteva ye motif benzerli~i 

bak~m~ndan ~ah Kas~m Hikayesi ile yak~nl~~~~ olan anlatmalar vard~r. Bkz. Ali Berat Alptekin, 
Halk Hiletiyelerinin Motif Yap~s~, 4. bs., Akça~, s. 199-202, Ankara 2009. 

25  Süleyman Sudi Bey ve ~ah Kas~m Hiköyesi ilgili kitap yay~m~rruzda daha etraf~~ olarak 

konu ele almacalct~r. Hamsi Beyrek ve Bey Böyrek anlat:atalar~n~n yay~lma sahas~, yap~~ ve 
içerik incelemeleri yap~ldikça konunun ayd~nlat~lmasum yalcla~~labilece~i kanaatindeyiz. 
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vard~klar~nda aniden yanlar~na bir dervi~~ gelir. Tebdil geziyor olmalar~na 
ra~men bu dervi~, ~ah ve veziri tan~r, dertlerini bilir, ~aha bir elma vere-
rek Cuma gecesi han~m~~ ile elma.y~~ soyup yemelerini, kabuklarun da bin-
dikleri k~sra~a yedirmelerini, böylece o~ul sahibi olaca~~n~, k~sra~~n da 
bir tay do~uraca~~n~~ söyler. Çocu~un isminin Kas~m, lakabuun Bey Böy-
rek, taym isminin de Bengi Boz konulmas~~ gerekti~ini bildirir, gözden 
kaybolur. Men~leketlerine döndüklerinde dervi~in söyledikleri bir bir ger-
çekle~ir. 

Kas~m, sekiz on ya~~na geldi~inde okula ba~lar, her okuldan geldi~in-
de önce tay~~ saymaya, ard~ndan annesinin yan~na gider. Bir seferinde tay 
dile gelip annesinin bir zenci ile görü~tü~ünü söyler. Kas~m, tayin söyle-
diklerinin do~rulu~una ~ahit olur. Annesi, Kas~m'a yakalan~nca bir cad~~ 
kan ile i~~ ve fikir birli~i yaparak Kas~m'~~ zehirleyerek öldürmeye yeltenir. 
Kas~m, tayin bildirmesiyle bu tertipten ve ard~ndan zehirli gömlekle öl-
dürülmekten kurtulur. Anne ve cad~~ kar~, son çare olarak kendisiyle ev-
lenmek isteyen delikanblann ba~lar~n~~ verdikleri Akkavak gilzelini dü~ü-
nürler. ~ehzade Kas~m'a, Akkavak güzelinin resmini gösterip ona meylet-
mesini sa~larlar. Kanl~~ ve zalim olarak nitelenen Akkavak güzelini al~p 
gelece~ini söyleyen Kas~m, anne ve babas~yla vedala~~p birkaç gün süre-
cek olan yola koyulur. 

Akkavak güzelinin belirledi~i at yar~~~, ta~~ atma yar~~~~ ve güre~~ müsa-
bakas~nda galip gelme ~artlanyla önceki delikanl~lar gibi Kas~m da kar~~~ 
kar~~ya kal~r. Binlerce ki~inin seyretti~i at yar~s~n~~ Kas~m, dualarla ve Al-
lah'~n yard~m~yla kazan~r, ahali mutlu olur. Ta~~~ Akkavak güzelinden da-
ha ileri atan Kas~m ikinci yan~ta da ba~ar~l~~ olur. Güre~e tutu~tuklann-
da• iki defa Akkavak güzeli, son güre~te de ~ehzade Kas~m kazan~r. Ka-
s~m, ma~lubiyeti ve zevceli~i kabul eden Akkavak güzelini alarak memle-
ketine döner. Babas~~ bu duruma memnun olurken annesi ile cad~~ kan 
tela~larurlar ve Kas~m'~~ ortadan kald~rman~n bir yolu olarak dü~man ~a-
hin k~z~n~~ getirmesini isterler. 

Kas~m, k~rk bahad~n yan~na al~p yine yola revan olur, birkaç gün son-
ra bir gece, dü~man olan ~ahin memleketine ula~~rlar. Dinlenmek üzere 
uykuya dalarlar. O diyara gidip uyuyanlar k~rk gün kadar uyanarnazlar 
imi~. Kas~m ile yan~ndaki k~rk bahad~r ve Bengi Boz d~~~ndaki atlar dahil 
hepsi uykuda yakalan~p tutsak olurlar. Zindanda yedi y~l geçtikten sonra 
t~ra~~ edilmeleri için ç~kanld~klannda yolunda giden kervarnn kervanc~~ 
ba~~~ ile t~ra~~ olmay~~ reddeden Kas~m, manzara olarak söyle~irler. O~uz 
lli'nden, ana babas~ndan, Akkavak güzelinden ve Bengi Boz'dan haber 
al~n~r. Akkavak güzelinin Baltac~o~lu Kel Vezir'e verildi~ini ö~renen Ka-
sun'm a~lad~~~n~~ gören ~ahin k~z~~ meraklar= ve vaziyeti ö~renmek ister. 
Zindanc~~ ba~~na bir kese alt~n verip onu ikna eden k~z, babas~n~n haberi 
olmadan Kas~m ile görü~ür. Kas~m, gelme nedeninin k~z~~ al~p götürMek 
oldu~unu aç~klar. Zindandan kurtulu~~ için çare ararlar. K~z, babas~n~n 
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ate~ten çok korktu~-unu ve ate~~ ile tehdit edilmesini tavsiye eder. Zin-

danc~~ ba~~n~n yard~m~yla Kas~m, hapisten ç~kar~l~r. H~z~r'dan ve Bengi 

Boz'dan yard~m ister. Kas~m, kale civar~nda kendisini beklemekte olan 

yaral~~ Bengi Boz'a binerek uzakla~~r. Bir dervi~~ görünür Bengi Boz'un 

yaralar~n~~ derhal iyile~tirir ve O~uz Ili'ne do~ru yol al~rlar, ak~amüzeri, 

babas~n~n ~ah oldu~u ~ehre ula~~rlar. 

Saç~~ sakal~~ uzun oldu~undan tarunamayan Kas~m, dü~ün evini bulur. 

K~z almaya gitmeden önce gerçekle~tirilen adetlerden olan silah ile kaba-

~~~ v~~rmada muvaffak olur, karMlik olarak güveyi Kel vezir'in takkesini 

al~r. Saraya gidip ~ehzadenin tamburasuu al~r, daha sonra dü~ün evine 

dönüp önce çocuklar, ard~ndan meraklar~~ uyarm~~~ olan kad~nlar için ça-

l~p söyler. Dervi~~ k~l~~a~da bulundu~undan tarunamayan Kas~m, k~rk ba-

had~rdan Ismail'in annesini, Kel Mustafa'nu~~ han~m~m çal~p. söylerken 

oynat~r ve onlar~~ tan~d~~~m belli eder. Vezire ~ikayet edilince cellatlara 

kellesinin vurulmas~~ için emir verilir. Söyledi~i *"beyitler sayesinde cel-

latlardan kurtulan Kas~m, Akkavak güzeli için de çalar söyler. Akkavak 

güzeli, bu dervi~in ~ehzade Kas~m olabilece~ini dü~ünün. Kas~m, kimli~i-

ni aç~klaymca cellatlar firar eder. Dü~ünde bulunan halk ~ehzade Kas~m 

gelmi~~ diye sevinirler. Güveyi olan vezir korkup kaçar. Kas~m, veziri bul-

durarak, babas~n~n da r~zas~m alarak k~z karde~i ile nikahlar, üç gün 

dü~ün yap~l~r. 
~ehzade Kas~m'~n geli~inden çok memnun olan babas~, Kas~m'~~ sara-

ya davet eder ve ~enlikler yap~lmas~~ için emir verir. Babas~yla görü~en 

~ehzade, zindanda tutulan mahpuslan kurtarmak üzere k~rk beygir yü-

kü me~ale ve on sürü keçi ile k~rk süvari haz~rlat~p tekrar yola koyulur. 

Birkaç gün gittikten sonra dü~man ~ahin ~ehrine yakla~~rlar. Vaktin ge-

ce olmas~n~~ beklerler. Gece olunca ~ehre girip keçilerin boynuzlanna me-

~aleleri ba~lay~p bir sürü keçiyi de saray~n bahçesine götürüp rae~aleleri 

ate~e ve ~ehri de velveleye verirler, saray~~ ku~at~rlar. Taleplerinin ne ol-

du~u sorulunca, k~rk mahpusun serbest b~rak~lmas~n~~ istediklerini say-

lerler. Tela~la pencereye ko~up her yan~~ ate~~ içinde gören ~ah, neye u~-

rad~~~n~~ anlamadan mahpuslann sal~verilmesini emreder. Zindanc~lar, 

mahpuslarm say~s~n~n k~rk de~il de otuz dokuz oldu~unu görüp hayrete 

dü~erler. K~rk ki~i olmas~~ gerekti~i konusunda ~srar eden ~ehzade Ka-

s~m, bir mahpusa kar~~l~k dü~man ~ahin k~z~m talep eder, talep k~z ile 

babas~~ aras~ndaki görü~melerin ard~ndan kabul görür. ~ehzade Kas~m, 

babas~~ ile vedala~an k~z, cariyelerini ve bütün yüklerini alarak O~uz ~li'-

ne do~ru yola ç~karlar. ~ehzade Kas~m ve ~ahm k~z~~ muratlanna nâil 

olurlar. Birkaç gün sonra seksen atl~~ O~uz ~li'ne var~r. ~ehzade Kas~m, 

babas~n~n duasuu al~r. Dönü~ünün ilk haftas~nda ~ehzade Kas~m'm bü-

yük dü~ünü yap~l~r. Akkavak güzeli ile, ertesi hafta da yeni ni~anl~m ~ah 

k~z~~ ile gerde~e girerler. ~ehzade Kas~m ile birlikte yedi sene hapis hayat~~ 

ya~ayan bahad~rlar da hasretlerine kavu~urlar. ~ehzade Kas~m, kaympe- 
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deri olan dü~man saha pek çok k~ymetli hediyeler gönderir, aralar~ndaki 
so~ulduk ortadan kalkar. ~ki sene sonra Kas~m, babas~n~n hastalarup ve-
fat etmesi üzerine, vezirlerin ve ahalinin biat etmeleriyle ~ah olur. ~ah 
Kas~m, senenin alt~~ ay~n~~ kay~npederinin memleketimde ve alt~~ ay~n~~ O~uz 
Ili'nde geçirerek mesut bir ömür sürer. 

C. ~AH KASIM H ~KAYES~'N~N METIN ~NCELEMES~26 

L HAZIRLIK EP ~ZOTU 

1. Zaman 

~ah Kas~m Hikayesn~de, yaz~l~~ hikayelerin giri~~ kaliplanndan olan 
"Raviydn-~~ ahbdr ve ndkildn-~~ dsdr ~öyle hikdyet ederler 	(s. 3.)27  giri- 
~i okurlar~~ geçmi~~ zamana götürürken "evvel zamanda" ifadesi ço~un-
lukla masallara özgü diyebilece~imiz "itibari" zaman unsurunun ba~la-
ma kal~plar~ndan birinin hikayede kullan~ld~~~n~~ gösterir. Hikayenin bü-
tününü dikkate ald~~~m~zda da zaman unsurunun tarih zaman~~ ve belirli 
bir zaman kesitiyle de~il, bilinmez bir geçmi~le ilgili oldu~u söylenebilir: 

2. Mekân 

Hikayede mekana dair unsurlar aç~k ve konvansiyoneldirs Hikayede 
en çok geçen mekan ad~~ "O~uz irdir (s. 3, 22, 23, 34 vd.). O~uz ili d~~~n-
da 'Dü~man olan sahm memleketi" (s. 20) ve "Dü~man ~ahin ~ehri" (s. 
44), pek uzak olmayan bir mahalde (s. 8) ~eklinde yine "itibart" diyebile-
ce~imiz mekan anlat~m tercihleri görülmektedir. Anlata da olaylar ço~un-
lukla aç~k geni~~ mekanlarda geçerken saray, mektep ve ba~kahraman 
~ah Kas~m ile yi~itlerinin yedi y~l kald~ktan zindan da hikayenin kurgu-
sunda fonksiyonel kar~~liklan olan geni~~ ve dar kapal~~ mekaniar olarak 
dikkat çeker. 

3. Ana-Baba (Ailenin tan~t~m~) 

Dede • Korkut anlatmalarin~n bütün boylarmda ba~kahramanlar bir 
bey veya han ailesine mensuptur. Bu yönüyle Dede Korkut anlatmalan-
n~n idareci ve aristokratlan konu edindi~i anla~~lmaktad~r. ~ah Kas~m 
hikayesinde de ana "Han~m Sultan" ve baba da "O~uz ili ~ahlanndan" (s. 
3) diye tan~t~ l~ r. 

4. Çocuksuzluk 

Metinde çocuksuzluk "O~uz ili sah/anndan birinin izdivacmdan sonra 
seneler geçti~i halde hiç evlad~~ dünyaya gelmemi~ti." (s. 3) ~eklinde veri-. 

26  Metin incelemeSinde Metin Ekici'nin Dede Korlcut Hikayeleri Tesi~-i ile Te~eklail Eden Halk 
Hikayeleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1995, bibliyografik künyeli 
kitab~~ esas al~narak ara~hrmanuza konu olan hiltilyenin farld~l~klarma göre bir yap~~ ç~kar~l-
m~~t~r. 

27  Ba~ka bibliyografik küme verilmeden parantez içinde (s...) ~eklinde gösterilen al~nt~lar 
Himmetzf~de S. Abdullah, ~ah Kas~m Hikayesi, 2. bs., Cemiyet Kütüphanesi, Istanbul H. 
1333 / M. 1917, bibliyografik künyeli esere aittir. 
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lir. Çocuk sahibi olmak istemeleri iki nedene dayand~nlin Ana baban~n 

ölümünden sonra arkalar~ndan dua etmesi ve devredilecek saltanat ile 

miras kalacak servete sahip olmas~~ için. 

5. Çoeuksuzlu~a Çare Arama 

~ahm ihtiyar veziri, çocuksuzluk nedeniyle derin üzüntüye dü~en ~a-

hin huzuruna ç~kar ve "Efendim Cendb-~~ Hakk'~n hazinesi büyüktür. 

yak~n bir zamanda size bir evlat ihsan eder. E~er arzu ederseniz 

bir müddet seyahate ç~kal~m, belki a~z~~ hay~rl~~ bir adama tesadüf eder ve 

hay~r duasm~~ al~r~z." (s. 4) diye teklifte bulunur. Çareyi Allah'tan bekleme 

esast~r. Dua, seyahat ve "a~z~~ hay~rl~" adam çOcuk sahibi olmada 'birçok 

ba~ka hikayede de görülebilecek vas~talard~r. 

Seyahatleri s~ras~nda aniden ortaya ç~kan dervi~, tebdil-i k~yafet gezi-

yor olmalar~na ra~men ~ah ve veziri tan~r, dertlerini bilir, dennam söyler. 

Cebinden ç~kard~~~~ eirnay~~ ~aba vererek bir Cuma gecesi sultan han~m ile 

birlikte soyup yemelerini, elmarun kabuklann~~ da bindikleri k~sra~a ye-

dirmelerini söyler. ~ah, söylenenleri yerine getirir, ~ahm o~lu, lasra~~n 

tay~~ olur (s. 4, 5). 

6. Ad Verme 

Dede Korkut boylar~ndan Kan~~ Pürenün O~l~~ Bams~~ Beyrek'te "O/ za-

manda bir o~lan ba~~ kesmese kan dökmese ad komazlard~»28  ~eklinde 

ifadesini bulan kainarnanlik ruhunun ve epik üslubun ~ah Kas~m Hika.- 

yesi'nde görülmecli~inin de delil say~labilecek adland~rma ile kar~da~~nz. 

~ah Kas~m Hilcayesi'nde henüz do~um olmadan, dervi~~ taraf~ndan adlar 

belirlenir: 

"Bu elmay~~ al~p memleketinize avdet ediniz, bir Cuma gecesi elmay~~ 

soyup sultan han~m ile yerseniz ve kabuklann~~ dahi bindi~iniz lasra-

~a yedirirseniz, dolcuZ ay, dokuz gün, dokuz gece, dokuz saat tamam 

olunca sizin bir o~lunuz olaca~~~ gibi k~srak dahi bir tay do~uracakt~r. 

Çocu~un ismini Kas~m koyunuz lakab~~ dahi Bey Böyrek olacakt~r. Ta-

yin ismini de Bengi Boz koyu nuzl" (s. 5). 

Hikayede dervi~~ ad vermek için tekrar ortaya c~kmaz29, do~urnlar ger-

çekle~ince hemen isimler verilir (s. 6). 

'7. E~itim 

Halk hikayelerinde iki farkl~~ e~itim görülür: Ilmi e~itim ve silah e~iti-

mi. Hikayenin konusu ve üslubu ço~unlukla e~itim hususunda belirleyi- 

28  Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab~~ - 1, 8. bs., s. 118, Ankara 2011. 

29  Bams~~ Seyrek boyu ve Bey Böyrek hildlyelerinde do~umdan y~llar sonra (ço~unlukla yedi, 
bazen on y~l vb.) dervi~~ tekrar gelerek ad verir. Örnek için bkz. Saim Sakao~lu, Dede Korkut 
Kitab~~ Ir~celemeler-Dedemeler-Aktarmatar II, Selçuk Üniversitesi Ya~atma ve Geli~tirme Vakf~, 
s. 960, Konya 1998. 
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ci rol oynar. ~ah Kas~m Hikayesini bu yönüyle de~erlendirdi~imizde sa- • 
dece ilmi e~itimden ve dolayl~~ olarak bahsedildi~ini söyleyebiliriz. Kahra-
manl~k hikayelerinde kimi zaman silah e~itimiyle birlikte ilmi e~itimden 
de söz edilirken ~ah Kas~m Hiköyesinde e~itim "Çocuk sekiz on ya~~na 
kadar geldi~i zaman mektebe ve tahsil-i ilme ba~lad~." (s. 6) ~eklinde ge-
çer. Nas~l bir e~itim verildi~i konusunda da ayr~nt~~ yer almaz. 

8. Entrika ve Tertipler 

Kas~m, mektepten geldi~i bir gün, her zaman oldu~u gibi sevmek için 
tay~run yan~na gider. Tay, dile gelir ve annesinin bir zenci ile görü~tü~ü-
nü bildirip onu engellemesini söyler (s. 6). Annesi, odas~nda iri vücutlu 
bir zenci ile yakaland~~u~dan ve Kasun'~n bu durumu babas~na söyleye-
bilece~i endi~e ve korkusuyla türlü entrika ve tertiplere ba~vurur. Ka-
s~m'~~ uzakla~t~rmak veya ortadan kald~rmak için çareler arar. Önceden 
tan~d~~~~ bir cad~~ kany~~ saraya ça~~r~r, onun dü~ündü~ü tertipleri uygula-
maya koyarlar. Yeme~ine zehir konulmas~, zehirli gömlek giydirilmesi hi-
lelerine ba~vururlar, her seferinde:Kas~m, Bengi Boz'un olacaklar~~ bildi-
rip uyarmas~~ sayesinde can~m kurtanr (s. 7-8). 

Cad~~ kar~~ üçüncü çare olarak Akkavak güzeli eli sayesinde Kas~m'dan 
kurtulma yolunu önerir (s. 8). Akkavak güzeli kendisiyle evlenmek iste-
yen delikanl~lar ileri sürdü~ü ~artlar~~ yerine getiremedikleri için ba~lar~-
n~~ alarak öldürmektedir (s. 8-9). Kas~m'~n Akkavak güzeline kar~~~ ilgi ve 
merak duymas~n" sa~layarak ortadan kald~r~lmas~~ da bir ba~ka tertip ör-
ne~ini te~kil ederken, di~er taraftan hikaye kurgusunda a~~k olma epizo-
duna geçi~i de sa~lar. 

II. Â~IK OLMA EP~ZOTU 

~ehzade Kasm~'m Akkavak güzeline ilgi duymas~~ bir resim vas~tas~yla 
sa~lan~r. Kas~m'm mektepten dönü~ünde, saray~n önünde verdi~i fikir 
neticesinde sultan haramdan bin alt~n alan cad~~ kannm etraf~nda topla-
nan kalabal~k ve ellerindeld. Akkavak güzelinin resmi ile hakk~nda anlat~-
lanlar kendisinde merak uyanmas~m sa~lar. Ne oldu~unu anlamaya çal~-
~an ~ehzade, ileri sürdü~ü üç ~art~~ ne olursa olsun kar~daym Akkavak 
güzelini al~p getirece~ini söyler (s. 8-9). ~ah Kas~m Hikayesi'nde, ~ehza-
denin "a~~k oldu~undan söz edilmez, a~k, telaffuz edilmeden, ad~~ an~t~na-
dar~~ vard~r. "Kulalctan dolma" ve "K~z~n resmini görerek" a~~k olma söz 
konusudur. ' 

SEVG~L~Y~~ ~STEME VE ENGELLER EP~ZOTU 

~ehzade Kas~m, Akkavak güzelinin resmini görüp hakk~nda ardattlan-
lar~~ dinleyip uyanan iste~iyle harekete geçer. ~ehzade, kendisini engelle-
rin bekledi~ini bilir, ama hangi engellerle kar~~la~aca~~ndan habersizdir. 
~ehzade Kas~m, kendisiyle evlenmek isteyenler için üç ~art ileri süren In- 
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z~n engellerinden önce, bu engellerle kar~~la~mamas~~ için ikaz niteli~in-

deki engelleme gayretleriyle kar~~la~~r. 

Engellerin Engellenme Gayretleri 

1.a. Baban~n Engelleme Gayreti 

~ah, o~lunu kar~~la~aca~~~ zorluklar, hatta camndan olma tehlikesi 

kar~~s~nda engellemek ister. ~ehzade'Kas~m, babas~n~n engellemesi kar-

~~s~nda gitme karanrulan vazgeçmez ve ~ah çaresiz izin verir (s. 10). Hi-

kayede, anlat~ya yeni bir yön veren memleketten ayr~lma durumu ~öyle 

anlat~l~r; "~ehzade Kas~m, peder ve validesiyle vedala~~P kendisiyle büyü-

yen Bengi i3oz'a binerek yola revan olup gitti. Birkaç gün bu suretle nere-

desin zalim k~z!.. diye gidip nihayet bir gün Kanl~~ kavak güzeli nam~nda 

k~z~n bulundu~u memlekete vas~l oldu." (s. 10). Daha önce kendisinden 

Akkavak güz' eli olarak bahsedilen 'azdan "Kanl~" diye söz edilmesi engel-

lerin zorlu~u hakk~nda okuyucu da alg~~ yönelmesini de sa~layan bir un-

sur olarak dikkat çeker. 

1.b. Ya~l~~ Kad~n~n Engelleme Gayreti 

~ehzade Kas~m, k~z~n memleketine ula~~nca geceyi geçirmek için mi-

saf~r oldu~u ya~l~~ kad~na gelme nedenini aç~klar. Kad~n, ~ehzadeyi engel-

lemek, ister, ama gayretinde ba~ar~l~~ olamaz: 

"Akkavak güzelinin kanl~~ ve talim bir k~z oldu~unu, ~imdiye kadar 

pek çok gençleri mat etti~ini beyan ve hikdye ederek bu sevdadan 

vazgeçmesini söyledi ise de ~ehzade Kas~m kabul etrneyerelc: 

- "Valide, ben ~ehzadeyim. Peder ve validemi, memleketimi terk ede-

rek o k~z ile görü~mek için geldim Ya ma~lup olurum yahut da onu 

ma~lup ederek beraber al~p giderim!. diye fikrinde muszr oldu~unu 

beyan etti." (S. 11). 

2. K~z~~ Alabilmek ~çin Öne Sürülen ~artlar 

~ehzade Kas~m, evinde misafir 'olarak kald~~~~ ya~l~~ kad~n vas~tas~yla Ak-

kavak güzelinin, kendisine talip olanlar için öne sürdü~ü ~artlar~~ ö~renir. 

~artlar~n neler oldu~unu soran ya~l~~ kadma Akkavak k~z~~ "Valide, bütün 

cihan bilir ki benim üç ~art~m vard~r. Her kim bunlann üçünü de icra ederse 

ben onunla evlenerek bu hale hatime çekece~im. Aksi takdi~;de ba~/ann~~ 

kesmelcte devam edece~im!." cevab~m verdi. Kad~nca~~z Akkavak güzeline: eline: 

- Madem ki öyledir; ~artlar~n~= söyleyiniz de kendisine (s. 11) bildire-

yiml. dedi.. Akkavak güzeli: 
- ~artlanmdan birinci at yar~~~, ikinci ta~~ atmak, üçüncüsü de güre~-

tir. Git kendisine böyle habe~,  ver. Yar~n sabah haz~r olsun!. dedi. Kad~n-

ca~~z mehil ve mahzun hanesine avdet ederek ~ehzade Kas~m'a Akkavak 

güzelinin söylediklerini hikaye etti (s. 12). 
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Ilk ~art olan. at yar~~~nda ~ehzade Kas~m, manevi gücün deste~iyle ve 
Bengi Boz sayesinde galip gelir: 

"...~ehzade Kas~m duas~n~~ itmam ettikten sonra tekrar atma binerek 
ko~turmaya ba~lad~, Bengi Boz, ku~~ gibi uçarak Ak Kavak g üzelin-
den evvel yan~~ meydan~na eri~ti. Ahalinin meserreti kzyas kabul et-
meyecek bir dereceyi bulmu~~ idi, Bengi Boz'u, Akkavak Gdzelinin ko-
na~~ndaki ah~rlardan birine çektirdi Aradan yar~n~~ saat geçti~i halde 
Akkavak Güzeli, güç hal ile yan~~ meydan~na gelebilmi~~ idi" (s. 16). 

~kinci ~art olan ta~~ atma yar~~= da ~ehzade Kas~m kazan~r. Akkavak 
güzeli, ilk ta~~~ delikanl~n~n atmas~n~~ teklif eder, ~ehzade kabul etmez. 
Delikanl~n~n att~~~~ ta~lar, k~z~n att~klanndan çok daha ileri dü~ünce bu 
yan~ta da k~z yenilmi~~ olur (s. 16-17). 

Üçüncü ~art güne~te galip gelmektir. Güre~~ müsabakas~~ oldukça zor-
lu geçer. Akkavak güzeli ilk hamlede ~ehzadeyi ma~lup eder ve galibiyeti-
ni, delikanl~n~n at yar~s~n~~ kazanmas~n~n bedeli sayar, ikinci defa kazan-
d~~~~ güre~i ta~~ atma yar~~~n~n kar~~l~~~~ olarak de~erlendirir, son güre~~ ise 
bütün yan~lann galibini belirleyecektir. 

Bengi Boz'un verdi~i taktikle ~ehzade, Akkavak güzeline hücum ede-
rek memelerini s~k~p k~z~~ yere yat~r~r ve ma~lup eder. Akkavak güzeli, 
~ehzade Kas~m'm münasip e~~ oldu~unu kabullenip ne kadar cariyesi 
varsa azad eder, emlakini sat~p k~ymetli e~ya ve mücevherlerini k~rk ka-
t~ra yükletip ~ehzade ile birlikte delikanl~n~n babas~n~n ~ah oldu~u ~ehre 
giderler (s. 18). 

. 3. Memleketten Aynlma ve Kahraman~n Esir Dü~mesi 

3.a. Memleketten Ayr~lma 

~ehzade Kas~m'm kar~~la~t~~~~ engelleri a~~p memleketine geri dönme-
si, annesi ile cad~~ kar~n~n yeni planlar~n~~ icraya koymalar~n~~ gerektirir. 
Halk • hikayelerinde kahraman~n memleketinden ayr~lmas~, uzakla~mas~.  
ya~anacak olaylar ve anlat~~ kurgusu aç~s~ndan 'önemlidir. Halk hikayele-
rinde anlat~n~n kahramanmm epik karakterli bir kahramanhk m~~ göste-
rece~i, ayr~lma nedeninin .a~k kaynakh olup olmad~~~, ekonomik ihtiyaç 
ve gerekçelerle mi hareket etti~i; yani kahramanm memleketinden ayr~l-
ma nedeni anlatuun konusu ve niteli~i için belirleyici özellik gösterir de-
nilebilir. 
~ehzade Kas~m'm memleketinden ayr~lmas~, annesi ve cad~~ kar~~ tara-

f~ndan, ortadan kald~r~lmak üzere tertiplenen planlar~n devam~~ niteli~in-
de bir nedene dayan~r. ~ehzadenin annesi ile cad~~ kar~~ aras~nda geçen 
konu~malar bu durumu aç~klar: 

- Bu defa da kurtuldu, ~imdi ne yapaca~~z( diye sual (s. 18) edince ca-
d~~ kan: 
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- Hele gelsin bakal~m. Bir de bizim dü~manumz olan ,~ah~n k~z~m ge-

tirmesi için i~fal ederiz! diye karar verdiler (s. 19). 

~ehzade Kas~m: "Gördünüz mü valide. ~~te ma~lup olmaz Akkavak git' - 

zelini ma~lup edip getirdim!" deyince validesi: "O~lum bir k~z getirmi~siniz 

ne olabilir. E~er yi~it iseniz dü~manimiz olan ~ah~n k~z~n~~ git getir ki o va-

kit sizin kuvvet ve ~ecaatinizi tasdik edeyim!" dedi (s. 19). Bunun üzerine 

~ehzade Kas~m, onu da getiririn~~ diyerek kendi dairesinde birkaç gün 

dinlenir, anne ve babas~ndan izin alarak Akkavak güzeli ile vedala~~r ve 

birkaç gün sürecek yolculu~a ç~kar, memleketinden ayr~l~r. 

3.b. Kahraman~n Esir Dü~mesi 

~ehzade Kas~m ve yan~ndaki 40 yi~it, dü~man olan ~ahin memleketi-

ne ula~t~klar~nda vakit gecedir, kale kap~lan kapalid~r. O gece orada isti-

rahat edip sabah erkenden kaleye girmek içii~~ atlar~= gemlerini kollar~-

na takarak uykuya dalarlar. Hikayede ba~kahraman ve yi~itlerinin bas-

k~na u~ray~p esir dü~meleri ~öyle anlat~l~r: 

"Çünkü o diyara giden her yolcu yeti~ti~i gün uykuya yatarsa k~rk 

gün kadar uyanmaz imi~. Bu zavall~lar da uyudular ve sabahleyin 

kalkmaya muvaffak olamad~lar. Ertesi gün sabahleyin dü~man ~ah 

kale civar~ndaki kö~kün ç~kt~~~~ zaman gördü ki kale civar~nda pek 

çok atl~~ var. Hemen maiyetine gidip bunlar~n kim olduklar~n~~ anla-

mak için asker gönderilmesini emretti. ~ah~n emri ile giden askerler 

gelip bu biçareleri uykuda olduktan halde esir edip getirdiler." (s. 20) 

Bu bask~n ve esaretten ~ehzade Kas~m'm at~~ Bengi Boz haricinde kur- 

tulan olmaz ve yedi sene sürecek zindan hayatlar~~ ba~lar (s. 21). 

4. Sevgilinin Ba~kas~yla Evlendirilmek ~stenmesi ve Kahraman~n 

Durumu Ö~renmesi 

~ehzade Kas~m ve beraberindeki 39 yi~idi yedi y~l zindanda tutan ~a-

hin, maiyetine esirlerin t~ra~~ edilmelerini emretmesiyle hikaye yeni bir 

yön bulur (s. 21). Zindan ve karanlikla birlikte güne~~ ve ~~~k hikayede 

yer almaya ba~lar ki; bu kurtulu~~ için ümit yollar~n~~ da gösterir. 

~ehzade Kas~m, yalda~makta olan kervam bekler, geldi~i zaman ker-

vanc~~ ba~~~ ile manzum olarak söyle~ir, s~ras~yla O~uz lli'nden, ana baba-

s~ndan, Akkavak güzelinden ve Bengi Boz'dan haber al~r (s. 23, 24). ~eh-

zadenin ald~~~~ haberler olumsl~zdur, hele de: 

Biz gelmeden pazarh~~~ kurdular 
Kimden kime nasip oldu dediler 
Baltac~o~lu Kel Vezir'e verdiler 

~~te böyle götdüin illeriniz[i] (s. 24) 

diye kervanc~~ ba~~~ Akkavak güzeli ile Baltac~o~lu Kel Vezir'in evlilik ha- . 

z~rl~~~nda oldu~unu bildirir. 
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IV. KAHRAMANIN DÖNÜ ~(/' VE TEKRAR ORTAYA ÇIKMASI 

I.. Kahraman~n Yard~m Almas~~ ve Dönü~ü 

~ehzade Kas~m, ald~~~~ haberlere üzülerek a~lamakta iken dü~man ~a-
hin k~z~, delikanliy~~ görür, meraldarur. Zindanc~~ ba~~n~~ söyledi~i sözlerle, 
verdi~i bir kese alt~nla ikna eden ~ahin k~z~~ zindanc~~ ba~~ndan yararlana-
rak delikanl~~ ile görü~menin ve ona yard~m etmenin yolunu açar. ~ehza-
denin kendisi için geldi~ini anlad~ktan sonra da kurtulu~~ çaresini göste-
rir (s. 24-28). 

~ahin k~z~~ taraf~ndan kahraman~n nas~l kurtulaca~~, arkada~lar~n~~ 
nas~l kurtaraca~~~ belirlenmi~tir. Kahraman~n hikaye ak~~~~ içinde kad~nla-
r~n do~rudan veya dolayl~~ olarak yönlendirilmeleriyle harekete geçti~inin 
bir ba~ka göstergesi de kurtulu~~ için verilen fikir ve gösterilen yard~mlar-
clir. ~ah~n k~z~, memleketine gittikten k~rk gün sonra geri dönmesi ~art~y-
la delikanl~ya yard~m edecektir (s. 28). Babas~n~n ate~ten çok korktu~u-
nu ve ate~le tehdit edilmesini söyler. Mahpuslar teslim edilece~inde 40 
ki~i olmalar~~ gerekirken say~n~n 39 oldu~unu görüp eksik olan mahpus 
yerine kendisinin talep edilmesini böylece bütün arzulanna kavu~aca~~-
n~~ bildirir. ~ehzade Kas~m, ya~anacaklan hapiste olan arkada~lar~na an-
lat~r, sabretmelerini söyler ve zindanc~~ ba~~m takip eder, kale duvar~n-
dan bir iple sarkarak kurtulmu~~ olur (s. 29-30). 

Kahramana dönü~~ yolundaki yard~mlar~n ba~lang~c~~ dü~man ~ahin 
k~z~~ ve zindanc~~ ba~~n~n kat~l~m~yla olurken, di~er taraftan memlekete 
ula~abilmesi de kahraman~n at~~ Bengi Boz'un imdada yeti~mesi ve yar-
d~mlar~yla mümkün olur (s. 32). Bengi Boz da yaral~~ ve yard~ma niuhtaç- 

• t~r. Kahraman~n H~z~r'~~ ~iir ve dua ile ça~~rmas~~ sonucunda bir dervi~~ or-
taya ç~kar, yaralar~na okuyup üfler, at iyile~ir, dervi~~ gözden kaybolur (s. 
34). Gerçekle~en yard~mlar sayesinde ~ehzade O~uz ill'ne dönebilir. 

2. Kahraman~n Tekrar Ortaya Ç~kmas~~ 

Kahraman~n memleketinden ayr~lmas~n~n üzerinden yedi y~l geçmi~-
tir. Varl~~~na ba~l~~ olarak cereyan eden olaylar yön de~i~tirmi~tir, daha 
do~rusu ~ehiadenin öldü~ü, dü~ünülmektedir. Kahraman, memleketinde 
(hikaye metnine göre saç~~ sakal~~ uzad~~n~dan ve fakir bir dervi~~ lali~~nda 
geldi~inden) tarunmaz (s. 34-35, 37). Akkavak güzeli, Baltac~o~lu Kel Ve-
zirle dü~ündedir, k~z karde~i, a~abeyini tannriaz, annesi ~ehzadenin tam-
buras~~ istenildi~inde o~lundan yacligas oldu~unu söyleyip vermek iste-
mez (s. 37). 
~ehzade Kas~m dü~ün evine gider, dü~ün adetleri icra edilirken dahil 

olur. Damad~~~~ evinde ortaya konulan kaba~~n silahla ni~an al~n~p V~~rul-
masu~da muvailak olur. Kaba~~~ vuruna büyük bir hediye verilmektedir; 
~ehzade, damadm takkesini ister, al~r, damach inat eder (s. 36). 
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Kahraman~n ortaya ç~kmas~~ ve tan~nmas~~ dü~ün evinde olur. Önce er-

keklerin bulundu~u k~s~mda tambura e~li~inde ~ark~lar söyleyen dervi~~ • 

(~ehzade Kas~m), daha sonra da kad~nlar~n ricas~yla onlar~n yan~nda ça.7 

hp söylemeye ba~lar. O~lu zindanda olan Ismaill ve annesini (s. 38), Kel 

Mustafa ve han~m~m (s. 39), tan~d~~~n~~ belli edecek ~eyler söyler. Vezir, 

dervi~in (~ehzade Kas~m) harem dairesinde oldu~unu ~ikayet üzerine ö~-

renince hiddetlenir ve dervi~in kafasmu~~ kesilmesi emrini verir (s. 39-40). 

Kahraman, çal~p söyleyerek, ba~~m kesmek üzere gelmi~~ ,plan cellatla-

n oyalar (s. 40). Kendisini dinlemeye gelen Akkavak güzeli, söylenenler-

den dolay~~ bu dervi~in ~ehzade Kas~m olabilece~inden ~üphelenir, bu dü-

~üncesi metinde kad~nlar aras~ndaki konu~malarla verilir: 

"Bu dervi~~ benim kanl~~ oldu~umu nereden biliyor diye dü~-12 nmeye 

ba~lad~~ ve bu dü~ünce ile yan~nda bulunan kad~nlara: 

- Acaba bu dervi~~ ~ehzade Kas~m m~d~r diye sual eyledi ise de kad~nlar: 

- Neye bu surette dü~ünüyoruz. ~ehzade Kas~m'~n kemikleri bile ca-

d~' mü ~~ olmal~d~r)" (s. 41). 

Cellatlar, ba~~m vurmak üzere iken dervi~~ (~ehzade Kasim)-kimli~i 

aç~klayarak ortaya ç~kar: 
- Müsaade ediniz ~u geline dahi bir beyit söyleyeyim de sonra istedi~i-

niz gibi hareket ediniz! diyerek Akkavak güzeline: (s. 42) 

A~alar hançerden akt~r bile~im, 

Hak yan~nda kabul olur dile~ini, 

Beyazlar m~~ giydin benim mele~im, 

Seni gelip görmek idi dile~ini, 

Cellatba~~~ hançerini koy kma 

~ehzadedir ç~kt~~ ~imdi kar~~na 

Gidin haber verin ~ah babarn~za 

Dervi~~ de~il ben ~ehzade Kas~m~m 

deyince cellatlar kar~~lar~ndaki ~ehzade Kas~m oldu~unu anlayarak der-

hal firar ettiler (s. 43). 

V. SONUÇ EP~ZOTU 

~ah Kas~m hikâyesi mutlu son ile biter. ~ehzade Kas~m, korkusun-

dan saklanm~~~ olan Baltac~o~lu Kel Vezir'i buldurur, affeder, hatta baba-

s~n~n da müsaadesini alarak k~z karde~iyle evlendirir (s. 42-43). 

~ehzade Kas~m, dü~man ~ahin ~ehrine giderek daha önce planland~~~~ 

~ekilde mahpuslan kurtarir (s. 43-45). Dönü~lerinin ilk haftas~nda bü-

yük bir dü~ün yap~l~r ve ~ehzade, Akkavak güzeli ile, ard~ndan ertesi 

hafta da yeni ni~anl~m olan dü~man ~ahin k~z~~ ile gerde~e girer. ~ehzade 

• Kas~m ile birlikte yedi sene hapis kalm~~~ olan yi~itler de hasretlerine ka-

,vn~urlar (s. 47). 
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~ki sene sonra ~ehzade Kas~m'~n babas~~ hastalar~n-, ölür. Bütün vezir 
vüzera ve ahali ~ehzadeye, ~ah olmas~~ için biat ederler. Kas~m, ~ah olur. 
~ah Kas~m, senenin alt~~ ay~n~~ kay~npederinin yan~nda, di~er alt~~ ay~n~~ da 
O~uz ~li'nde geçirip mesut bir ömür sürer (s. 48). 

Sonuç.  

Dünya edebiyat~~ içinde destan ve destani hikâye söz konusu olun-
ca Türk edebiyat~~ ve Türk edebiyat~~ sahas~nda da Dede Korkut Kita-
b~'n~n bu anlamda tarihi derinlik, yay~lma sahas~ndaki geni~lik ve ede-
bi verimin çe~itlenmesi bak~m~ndan özel bir yeri vard~r. O~uzlar~~ anla-
mada ve anlatmada Dede Korkut boylar~~ k~ymetli bir anahtar hüviye-
tindedir. 

Dede Korkut Kitab~'nda yer alan boylardan Bams~~ Beyrek boyu gerek 
yaz~l~~ ve gerekse de sözlü edebiyatta bütün boylar içinde en yayg~n olan-
lar~ndandn. Bozk~r kültüründen yerle~ik hayata, destandan destani hi-
kaye ve hikaye formuna geçi~te Dede Korkut anlatmalar~n~r~~ köprü vazi-
fesi gördü~ü anla~~lmaktad~r. Bu husus bir yandan terminoloji problemi 
ortaya ç~kar~rken di~er taraftan türler ve kültürler aras~~ kar~~la~t~rmal~~ 
çal~~malar için zemin haz~rlayan bir husustur. 

K~r~ml~~ Süleyman Südi Bey'in telif edip yaz~l~~ olarak Himmetzâde S. 
Abdullah im7aMyla yay~mlad~~~~ ~ah Kas~m Hikayesi'nin kayna~~~ tart~~-
mal~d~r, fakat Bams~~ Beyrek boyn ile ve Bey Böyrek anlatmalar~yla yap~, 
tip, Motif ve muhteva yönünden büyük paralellilder gösterdi~i ortadad~r. 
Farkl~~ müstear isimlerle derleme ve telif eserlerde imzas~~ bulunan Süley-
man Südi Bey, ~ah Kas~m Hikayesini XX. yüzy~l~n ilk yar~s~n~n yaz~l~~ hi-
kaye anlat~m diline uygun olarak, destan formu ve üslubundan uzak, ~e-
hir hayat~m büyük ölçüde antanya kat~p entrikalan geni~leterek kurgu-
lam~~t~r. 

~ah Kas~m Hikayesi ve benzeri yeniden yaz~l~p kurgulanm~~~ hikayele-
rin kar~da~t~nlmal~~ olarak ele al~n~p incelenmesinin edebi tür tarihi, çe-
~itlenme, tarihi köken, yay~lma sahas~, yönü'.ve ~ekliyle edebi verimin 
~öhret ve tesiri;ayr~ca türler aras~~ etkile~im çal~~malar~~ aç~s~ndan faydal~~ 
olaca~~~ görülmektedir. 
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TÜRK DÜNYASI ARA ~TIRMALARI VAKFI 
VE 

PROF. DR. TURAN YAZGAN'IN 
TÜRK DÜNYASI ~Ç~N YAPTI~I H~ZMETLER 

Doç. Dr. Süleyman DO~AN" 

bz 

Sovyetler Birli~i'nin da~~lmas~n~n hemen sonras~nda Türk Cumhuri-
yetlerinde ticari kurulu~lar~n yan~nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sivil 
toplum örgütleri tarafindan e~itim kurumlan açüm~~nr. Prof. Dr. Turan 
Yazgan'~n öncülü~ünde örgütlenen Türk Dünyas~~ Ara~t~ rmalar~~ Vakfi E~i-
tim Kurumlar~~ .19901~~ y~llar~n hemen ba~~nda Türk Cumhuriyetlerinde aç-
ald~m okullarla Türk Dünyas~~ Alfabe Birli~i konusunda büyük katk~~ sa~-
lam~~t~r. 

Globalle~en dünyada, dili, tarih, kültür ve folkloru bir olan karde~~ ül-
kelerin birbirleriyle her alanda oldu~u gibi e~itim alan~nda gelece~e dö-
nük ortak hedefler belirlemeleri kaç~n~lmazd~r. Bu ba~lamda Türk Dünya-
s~~ Ara~tirmalan Vakfi E~itim Kurumlara, Azerbaycan'da, K~rg~zistan'da, 
Kazakistan, Çuva~istan ve Bulgaristan'da açt~~~~ e~itim kurumlanyla ge-
lece~in Türk E~itim Birli~i'nin olu~mas~nda önemli rol oynamaktad~r. 

Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~~ Vakfi E~itim Kurumlar~~ karde~~ Türk Cum-
huriyetleri ile Türkiye Cumhuriyet Devleti aras~nda köprü vazifesi gör-
mektedir. Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~~ Vakfi'mn kurucusu merhum Prof. 
Dr. Turan Yazgan'~~ öncülü~ünde bu E~itim Kurumlar~, tarihe not dü~mek-
te ue karde~~ ülkeler aras~ndaki dostluk, bar~~~ ve karde~li~i peki~tirme yö-
nünde önemli bir rol üstlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~~ Vakfi, E~itim, Tür-
kiye, Türk Cumhuriyetleri, Turan Yazgan. 

* Y~ld~z Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ö~-
retim Üyesi, sudogan@yildiz.edu.tr  
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