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Dede Korkut Kitabı olarak andığımız kitabın 
asıl adı Kitab-ı Dedem Korkut âlâ Lisân-ı Tâife-i 
Oğuzân(Oğuz boyunun diliyle Dedem Korkut 
Kitabı)’dır. Bu kitap, Türk kültür ve medeniyet 
tarihinin temel taşlarından biri ve Türk dilinin 
şaheseridir. 

Bu esere adını vermiş olan kişi, Türk’ün bilge 
kişisi, efsanevî ozanı ve ozanların pîri, belki 
bir Türk velîsi olan Dede Korkut’tur. Eserde 
yer alan destanî hikâyeler, 
onun tarafından düzülüp 
koşulmuştur. Bu kitap, önce 
dilden dile söylenegelmiş, 
sonra yazıya geçirilerek 
yüzyılların ötesinden çağları 
aşıp günümüze ulaşmış eşi ve 
benzeri olmayan bir eserdir.  

Dede Korkut Kitabı, eski 
asırlarda Türk milletinin 
millî hayatını anlatan abidevî 
değerde bir kaynaktır. Bunun 
içindir ki büyük âlimlerimiz 
bu eseri lâyık olduğu şekilde 
takdir ve tarif etmişlerdir. 
Meselâ edebiyat tarihimizin 
en büyük âlimi Fuat Köprülü, 
“Bütün Türk edebiyatını terazinin 
bir gözüne, Dede Korkut’u da 
öbür gözüne koysanız yine Dede 
Korkut ağır basar.” demiştir. 
Onun öğrencisi ve Dede 
Korkut çalışmalarının meşhur bilgini Muharrem 
Ergin, “Dede Korkut Kitabı, Türk çocuklarının ruh 
ve kafa yapısını tek başına sağlam tutacak kudrette ve 
karakterde bir eserdir. Bu kitabı okuyan ve hazmeden bir 
Türk’ün kolay kolay yolunu şaşırmayacağı emniyetle 
söylenebilir.” demektedir.

Abdülkadir İnan, “Dede Korkut, yalnız Oğuz 
Türklerinin değil belki bütün Türk kavimlerinin 
pek eski zamanlara, efsanevî devirlere ait umumî bir 
kahramanıdır. Dede Korkut, hakikî Türk ruhunun, 
Türk an’anelerinin hâmilidir. Onu öğrenmek, millî 
hars için elzemdir. Garbın en yüksek kültürüne 

∗ Bu yazı, 31 Mayıs 2016 günü Merzifon’da verilen konferansın metnidir.

malik olan Almanlar, bütün millî kültür ve millî 
Alman ruhunu in’ikas ettiren millî destanlarını ve 
başlıca folklor mahsullerini tanıyorlar. Ruslarda millî 
destanlarına ve folkloruna verilen önem Almanlarınki 
kadar kuvvetlidir.”

Nihad Sami Banarlı, “Edebiyatımızda ve edebiyat 
tarihimizde bir millî hazine değeriyle ışıldayan bir 
eserdir. Saf ve samimî kelimeleri; halk ağzı, yerli ve 
millî tabirleri; millî zevkimizi, millî ahlâkımızı, millî 

tarihimizi aydınlatan türlü 
özellikleri; nihayet nesir 
lisanını yarı manzum bir 
‘terennüm dili’ hâline getiren 
hârikulâde güzel iç kafiyeleriyle 
Dede Korkut Hikâyeleri 
anonim halk edebiyatımızın 
mucizelerinden biridir.”

Azerbaycan’da Kitab-ı 
Dede Korkud’u neşreden 
Ferhat Zeynalov ile Samet 
Elizade, kitabın başına 
yazdıkları ‘Tükenmez 
Hazine’ başlıklı yazıya şu 
cümlelerle başlamışlardır: 
“Türk dilli halkların edebiyat 
tarihinde sesi uzak asırlardan 
gelen, gür ışığı ile tarihleri 
yarıp geçen yenilmez bir kitap 
var: Kitab-ı Dede Korkud. 
Bu adla hafızamıza kazınmış 
kadim Oğuz destanları 

hakikaten de birçok Türk halklarının yarattığı millî 
medeniyetin en zengin, en ulu kaynaklarından biridir. 
Kitab-ı Dede Korkud, çiçekleri solmak bilmeyen, ebedî 
tap-taze kalan, zaman zaman nesilleri hayran bırakan 
bir sanat gülşenidir.” 

Bu kuvvetli özellikleriyle Dede Korkut Kitabı 
yalnız Türk edebiyatının değil dünya edebiyatının 
incilerinden biri olmaya lâyıktır. Onun değerini 
anlayan yabancı bilginler, eseri Almanca, Rusça, 
İngilizce, İtalyanca başta olmak üzere birçok 
dile çevirmişlerdir. Tarihî Türk geleneklerini 

yaşatmasından rahatsız olan Sovyet rejimi bu 
kitabı 1950 yılında Rusya’da yasaklamıştır.

Değişen ve gelişen şartlara göre millî hayatımızı 
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tanzim etmemiz için kendi kültürümüzü besleyen 
kaynaklara ihtiyaç var. İşte Dede Korkut Kitabı, 
bizi millî ve insanî değerlerle donatmaya kâfi 
nadir eserlerden biridir. Bu sebepledir ki genç 
olsun yetişkin olsun her Türk, bu eseri bir defa 
değil, ömür boyu, tekrar tekrar okumalıdır.
Üniverstede derslerimde öğrencilerime yılda bir 
defa okumalarını tavsiye ederim. 

Değerine işaret ettiğimiz Dede Korkut 

Kitabı’nda yer alan hikâyelerdeki hadiseler 
ne zaman ve nerede yaşanmıştır? Hikâyelerin 
esas sahibi olan Oğuzların hayat tarzı 
nasılmış? Bu hikâyelerde ne gibi 
konular işlenmiş? Kahramanları 
kimlerdir? Onların birbirleriyle 
ilişkileri nasıldır? Bu eseri 
kim bulmuş ve bugüne kadar 
bu hikâyeler üzerinde kimler 
çalışmış?

*

Dede Korkut Kitabı’nda, 
manzum ve mensur 
söyleyişler yarı yarıyadır. 
Azerbaycanlı bazı ya-
zarlar bu eserin tama-
men manzum olduğu-
nu da söylerler… Bunun 
sebebi, eserin baştan sona ka-
dar akıcı bir şiir diliyle söylenmiş 
ve yazılmış olmasındandır. 

Kitapta destanlardan önce önsöz mahiyetinde 
bir Mukaddime yer almaktadır. Besmeleyle 
başlayan bu Mukaddime’de Dede Korkut 
hakkında bazı bilgiler verilmektedir: “Resul 
aleyhisselâm zamanına yakın Bayat boyundan Korkut 
Ata derler bir er çıktı. O, Oğuz’un bilge bir kişisiydi. 
Ne derse o olurdu. Gayibden türlü haberler söylerdi. 
Hak Taâlâ onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata 
dedi: ‘Âhir zamanda devlet yine Kayı’ya geçecek. 
Kimse elinden almayacak, ta âhir zaman olup kıyamet 
kopuncaya kadar…’ Onun dediği Osman’ın neslidir, 
işte sürüp gidiyor. Ve buna benzer birçok söz söyledi.” 

Kahramanlarının, “Kadir Tanrı, sen yücelerden 
yücesin!” diye tebcîl ettikleri Allah, onun kitabı 
Kur’an ve Hz. Peygamber her vesileyle anılmaktadır. 
Ana baba ve hayırlı evlât övülmektedir. Kadınlarla 
ilgili değerlendirmeler yapılmakta, iyi ve kötü 
kadınlara örnekler verilmektedir. Evine ve eşine 
bağlı kadınlar övülürken nankör ve evine bağlı 
olmayan kadın tipi lanetlenmektedir.  

Mukaddime’den sonra kitabın aslını meyda-
na getiren hikâyeler başlamaktadır. Hikâyelerin 
yaşandığı Oğuzlarda dinî hayatın çok kuvvetli 
olduğu söylenemez; zira onlar henüz Müslüman 
olmuşlardır. Deli Domrul Boyu’nda Azrail’in bir 
melek olduğu bilinmediğine bakılırsa dinî haya-
tın icap ve kabullerini tam olarak bilmedikleri 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte genel olarak ki-
tabın tamamında Allah’a, Peygamberine, Kur’an-ı 
Kerim’e olan iman açıkça ifade edilmektedir. Bu 
itibarla kitaba tevhidî inancın hâkim olduğunu 

söyleyebiliriz. Hatta 
kahramanlarımızdan 

biri olan Bügdüz Aman, 
Peygamber’i görmüş ve 
Oğuz ellerinde onun sa-
habesi olmuştur. Müslü-
man Oğuzlar, kâfirlere 

karşı Müslüman olmakla 
övünmekte, onları yenip kili-
selerini mescit yaparak orada 
ezan ve hutbe okutmaktadırlar. 

Bu yönüyle ünlü divan şairimiz 
Bâkî’nin Kanunî Sultan Süleyman 

için yazdığı mersiyedeki şu beyti ha-
tırlıyoruz:

“Aldın hezâr büt-gedeyi mescid eyledin
Nâkûs yerlerinde okuttun ezânları”

Kitapta bu destanî hikâyeler boy olarak 
adlandırılmıştır. Başlıklar “Dirse Han Oğlu Boğaç 
Han Boyunu Beyan Eder Hânım Hey” örneğinde 
görüldüğü gibidir. 

Her hikâyenin sonunda Dedem Korkut gelir 
dünyanın faniliğini hatırlatır, destan söyler, dua 
eder, koştuğu destanı birine armağan eder:

“Dedem Korkut gelip destan, deyiş söyledi, boy 
boyladı, soy soyladı. Bu Oğuznâmeyi düzdü, koştu 
böyle dedi:

Hani övdüğümüz kahraman erenler
Dünya benim diyenler
Ecel aldı yer gizledi
Fani dünya kime kaldı
Gelimli gidimli dünya
Son ucu ölümlü dünya
Ölüm vakti geldiğinde
Arı imandan ayırmasın
Kadir seni nâmerde muhtaç etmesin
Beş kelime dua kıldık kabul olsun
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Âmin âmin diyenler Tanrı’nın yüzünü görsün
Günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa
Hürmetine bağışlasın hânım hey!”

Burada boy boylamak, destan söylemek; soy 
soylamakda manzumeler söylemek demektir. Kitapta 
manzum kısımların başında “soylama/söyleme” ifadesi 
yer almaktadır. Soylama, “tavsif etmek, bir şeyi etraflı 
anlatmak” anlamındadır. Soylama, insan, hayvan veya 
cansızların soyunu sopunu, vasıflarını anlatan nazım 
şekline verilen bir addır. Daha sonraları bunun yerini 
“deyiş” tabiri almıştır.

Dede Korkut coğrafyasıyla ilgili görüşler farklıdır. 
Bir kere hikâyelerde geçen Oğuz illeri neresidir? 
Bu husus belirsizdir. Oğuz illerinin Orta Asya’da 
olduğuna işaret edenler, bu hikâyelerin Türkler 
Anadolu’ya gelmeden önce anayurtta yaşandığını 
söylemektedirler. İkinci görüşe göre elimizdeki 
nüshada belirtilen coğrafî isimlerden de anlaşılacağı 
üzere bu hikâyelerdeki olaylar Kuzeydoğu Anadolu 
ve Azerbaycan’da yaşanmıştır.

Türkistan’dan Anadolu’ya, Mardin, Amid 

(Diyarbekir), Erzurum, Bayburt ve Trabzon’dan 
Ahıska, Gürcistan, Berde, Gence ve Demirkapı’ya 
kadar, Doğu Anadolu ve Azerbaycan sahasında geçen 
hadiseler çok renkli bir üslûpla anlatılmaktadır. 

Bu destanlardaki olaylar Oğuzların kendi 
aralarında veya Hristiyan komşularıyla cereyan 
eden mücadelelerden ibarettir. Buna Azrail, Peri 
ve Tepegöz gibi birtakım tabiatüstü figürleri de 
ilâve edebiliriz. Tarih kaynaklarıyla karşılaştırınca 
Müslüman Oğuzların, kuzey komşuları olup henüz 
Müslüman olmayan Hristiyan Kıpçak Türkleriyle 
savaştıklarını anlıyoruz. “Başı Açık Dadyan Kalesi’nden 
Ahıska Kalesi’nden kâfirin casusu vardı.” sözünden de 
bu anlam çıkıyor. 

Hikâyelere konu olan olaylar ne zaman 
yaşanmıştır? Esas çözülemeyen husus budur. Bazı 
bilginler Türklerin İslâm öncesi Orta Asya hayatına 
işaret ederken bazıları Anadolu’ya geldikten sonra XIII. 
Yüzyıllara, Selçuklu ve Akkoyunlu dönemlerine işaret 
etmektedirler. Bir başka görüş ise, bu destanların çok 
eski asırlarda İran sahasında yaşamış ve Türkmenlerin 
eski ataları olan Arsaklılara ait olduğu şeklindedir. 
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Her ne olursa olsun bu destanların Oğuzların 
millî hikâyeleri olduğu hususunda bir ihtilâf yoktur. 
Herhalde önemli olan da budur…

Dede Korkut destanları ne zaman yazıya 
geçirilmiştir? Bu destanların genellikle XV. Yüzyılda 
yazıya geçirildiği söylenmektedir. Ömrü boyunca 
Dede Korkut Oğuznamaleri üzerinde çalışmış 
olan merhum Hocam Prof. M. Fahrettin Kırzıoğlu, 
“Timur’un batıya doğru yürüdüğü sırada 1393-1400 
yılları arasında Kars’tan göçen ve Amasya, Sivas’a gelen 
Türkman ozanların ağzından yazıldığı ve Osmanlıların 
övüldüğü” görüşündedir.

Elimizdeki metinlerin dili eski Anadolu Türkçesi 
ve Azerbaycan Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır. 
Dede Korkut Türkçesi üzerinde birçok çalışmalar 
yapılmış, bu eserin dilinin eski Anadolu Türkçesinin 
de izlerini taşıyan Azerbaycan Türkçesiyle yazıya 
geçirildiği belirtilmiştir. Ancak burada şu hususa 
işaret etmek isteriz ki bu kitapta geçen bazı sözler, 
bugün Ahıska-Posof-Artvin ağzında canlı olarak 
yaşamaktadır. Şu birkaç sözü örnek verebiliriz: 
Ayakyolu (tuvalet), etmek (ekmek, yemek), bunda (burada), 
dal (omuz, arka), dayak (destek, payanda), degenek 
(değnek), dişi ehli/dişehli (kadın), kaçan/haçan (nasıl, ne 
zamanki), karavul (bekçi), kaşga (alnı beyaz hayvan), kolan 
(eyeri atın karnından bağlayan kayış), kuskun (eyeri atın 
kuyruğu altından bağlayan kayış), kulun (atın yavrusu), 
külek (tahta kova), anan baban (annenin babanın), 
köçmax (kızın evlenmesi), manramak/mangırmak (manda 

böğürmesi), nöker (hizmetçi), ötekigün/ötegün (evvelki 
gün), panbuk (pamuk), yorga (rahvan)… 

Hikâyelerde Oğuzların hayatını görüyoruz. Bu 
hayat göçebe bir hayattır. Yazın yaylalara çıkılır, 
kışın geniş ovalara inilir. Başlıca geçim kaynağı 
hayvancılık ve avcılıktır. Hayvanlardan at, deve ve 
koyun beslenmektedir. 

Dede Korkut hikâyelerinde Oğuzların aile 

hayatıyla ilgili çok esaslı bilgiler ediniyoruz. Ana, 
baba ve kardeş sevgisi kuvvetlidir. Kadın çocuk 
dünyaya getirmese dahi tek evlilik esastır; Bamsı 
Beyrek gibi istisnası nadirdir. Aile fertleri arasında 
muazzam bir sevgi ve saygı bağı mevcuttur. Baba, 
ailede hâkim bir rol oynasa da bugünkü anlamda bir 
koca baskısından asla bahsedilemez. Baba ne kadar 
öfkeli olursa olsun hatunu dinlemekte hatta onun 
öğüdünü tutmaktadır. Evlât sevgisi çok yüksektir. 
Çocuklar ana babaya bağlı ve saygılıdır.  (Kanturalı, 
Selcan’ı alınca ana babasını görmeden gerdeğe 
girmiyor). Kardeş sevgisi de önemlidir. (Segrek, 
tutsak kardeşini kurtarmadan gerdeğe girmiyor). 
Namus kavramı her şeyin üzerindedir. 

Düğünler çok renklidir ve yedi gün yedi gece veya 
kırk gün kırk gece sürmektedir. Ozan gelir düğünde 
kopuz çalar, deyişler söyler ve dua eder. Düğünde 
kadınlar ayrı erkekler ayrı yerde eğlenirler. Düğünde 
Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırılır.

Bu destanların birçok kahramanı bulunmaktadır. 
Fakat bir numaralı kahraman şüphesiz Hanlar Hanı 
Bayındır Han’dır. Adı çok geçse de hikâyelerde 
kahraman olarak görünmez. O, Oğuz illerinin 
hükümdarıdır; beyleri divanda toplar, yılda bir defa 
büyük şölen verir. Akına çıkmak da onun iznine 
bağlıdır. İkinci büyük kahraman, Bayındır Han’ın 
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damadı, İç ve Dış Oğuz’un Beylerbeyi olan Salur 
Kazan’dır. Kazan Han, kâfirlerin en çok korktukları 
bir şahıstır. O da akına izin verir ve divan toplar.

İkinci plândaki kahramanlar Dirse Han ve oğlu 
Boğaç Han, Bamsı Beyrek, Deli Domrul, Kanlı Koca 
ve oğlu Kan Turalı, Aruz oğlu Basat, Begil ve oğlu 
Amran. Kadın kahramanlar Burla Hatun, Banu 
Çiçek, Selcan Hatun vs. 

Kâfir beylerinin isimlerinin hepsi Türkçedir. 
Müslüman Oğuzlarla Türkçe konuşmaktadırlar. 
Buğacuk Melik, Kıpçak Melik, Kara Arslan Melik, 
Şökli Melik vs. 

Hikâyelerde günlük hayatın her cephesiyle ilgili 
motifleri görüyoruz: Kanlı mendil, kanlı gömlek, 
kopuz, kuyu, beşik kertme, casusluk, uyku ve gaflet… 

Gömlek: “Onmasın, yüzü gülmesin, Yalancı oğlu 
Yaltacuk dedi: ‘Sultanım, ben varayım, ölüsünün dirisinin 
haberini getireyim.’ dedi. Meğer Beyrek buna bir gömlek 
bağışlamıştı, giymez, saklardı. Vardı gömleği kana mana 
batırdı. Bayındır Han’ın önüne getirip bıraktı. 

Bayındır Han dedi: “Bre bu ne gömlektir?”
“Beyrek’i Kara Derbent’te öldürmüşler, işte nişanı 

sultanım!” diyerek onun nişanlısına talip olmuş 
fakat bu oyunu Beyrek’in sağ olarak gelmesiyle 
bozulmuştur. 

Mendil: “Bay Büre Bey dedi: ‘Oğlum olduğunu 
şundan bilirim: Serçe parmağını kanatsın, kanını mendile 
silsin, gözüme süreyim. Gözüm açılacak olursa oğlum 
Beyrek’tir.’ dedi. Zira ağlamaktan gözleri görmez olmuştu. 
Mendili gözüne sürünce, Allah Taâlâ’nın kudretiyle gözü 
açıldı. Babası anası sevinç çığlığı attılar. Beyrek’in ayağına 
düştüler.”

Beşik kertme: “Bay Bîcan Bey dedi: ‘Beyler, Allah 
Taâlâ bana bir kız verecek olursa, siz tanık olun, benim kızım 
Bay Büre Bey oğluna beşik kertme yavuklu olsun.’ dedi.”

Çocuklar, biraz büyüyüp bir kahramanlık eseri 
gösterdikten sonra ad alabiliyorlar. Boğayı yenen 
çocuğa Boğaç denilmesi gibi…

Dede Korkut Kitabı’nı Türkiye’de ilk defa 
neşreden Kilisli Muallim Rıfat Bey, bu destanların 
yiğitlik, ahlâk, aile sevgisi ve Türkleri evlât yetiştirmeye 
teşvik etmek gibi genel özelliklerine dikkat çekmiştir. 
Rıfat Bey diyor ki, “Her Türk’ü kahraman yapmak 

için birçok kıymetli misaller getirilmiştir. Bundan dolayı 
kitaba Kahramanlar Kitabı yahut Kahramanlık Kitabı 
desek olabilir. Kahraman bir delikanlı kahraman bir kız 
arıyor; kahraman bir kız kendisine kahraman bir eş arıyor. 

İkincisi, ahlâktır. Kitabın içinde ahlâka aykırı bir şey 
yoktur. Kitap,  her aşkı nikâhla neticelendiriyor. 

Üçüncüsü, aile muhabbetidir. Kitap, bir ailenin 

fertlerini birbirine bağlıyor. Ve hepsini birbirine yardıma 
koşturuyor; kocasına bir felâket gelen kadın kılıç kuşanıyor,  
kocasına yardıma koşturuyor. Her kadın kocasını seviyor. 
Onun yoluna kendisini feda etmek istiyor. 

Dördüncüsü, Türkleri evlât yetiştirmeye teşvik 

ediyor. Çocuğu olmayanlar çocuklu birisi kadar hürmet 
görmüyor.”

Dede Korkut Kitabı’nın iki nüshası 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Dresden ve diğeri 
de Vatikan kütüphanelerinde bulunmaktadır. 
Dresden nüshasında 12, Vatikan nüshasında 6 
destanî hikâye bulunmaktadır. Çalışmalarımız, daha 
tam olması bakımından Dresden nüshası üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Fakat bazı eksik ve noksanlıklara 
rağmen Vatikan nüshası da vazgeçilemeyecek 
değerdedir.

Dede Korkut Kitabı’yla ilk ilgilenenler Alman 
bilginlerdir. Otto Fleischer, Dresden Kraliyet 
Kütüphanesi’nde bulmuş, fakat bu eser ilk defa 
1815 yılında Von Diez tarafından incelenmiştir. 
Diez, el yazısıyla bir de kopyasını çıkararak Berlin 
Kütüphanesine bırakmıştır. Rus bilgini Barthold 1894 
yılında bazı hikâyeleri Rusçaya çevirmiş ve makaleler 
yazmıştır. Türkiye’de ilk neşri 1916 yılında Kilisli 
Muallim Rıfat Bilge tarafından yapılmıştır. Berlin 
kopyasında dayanan bu kitap 1938 yılında Orhan Şaik 
Gökyay tarafından yeni yazımızla neşredilmiştir. Asıl 
nüshaya değil kopyaya dayanması bakımından bu 
kitap birçok yanlışı barındırmaktadır. Asıl nüshaya 
dayalı ilk çalışma 1958 yılında basılan Muharrem 
Ergin’in Dede Korkut Kitabı’dır.

Yunus Zeyrek, 2014 yılında Dresden nüshasını 
yeniden aslından okumuş ve bu çalışması, Eskişehir 
Valiliği tarafından ilk defa tıpkıbasımıyla birlikte 
neşredilmiştir. Piyasadaki diğer popüler yayınlar 
nereden ne şekilde alındığı belli olmayan dil ve 
üslûbuyla oynanmış, bozulmuş değersiz metinlerdir.

Dede Korkut Kitabı Türkiye’den başka 
Azerbaycan’da da iyi bilinmektedir. Azerbaycanlı 
bilginler bu kitapla ilgili hatırı sayılır ciddî çalışmalar 
yapmışlardır. Eser, Kazakistan ve Türkmenistan’da da 
bilinmekte ve son yıllarda üzerinde çalışılmaktadır.

Ozanlar Pîri Dedem Korkut’un “Benden sonra 

alp ozanlar söylesin; alnı açık cömert erenler dinlesin.” 

şeklinde ifade ettiği dileği kalbimiz ve dilimizle 
terennüm ederken onun ölümsüz destanlarını, yeni 
nesillere armağan ediyoruz. 
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