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Özet

Bu makalede, Dede Korkut metinlerinde yanlış okunmuş veya yanlış anlamlandırılmış 
bazı kelimelerle ilgili birtakım yeni düzeltmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, yanlış okumalar, yanlış anlamlandırmalar ve 
düzeltmeleri.

Abstract

İn this article it is discussed that corrections of some words or structures which were 
reading by mistake or missing and relatied to reading and meaning in Dede Korkut.

Key Words: Dede Korkut, wrong or missing word, correction, reading and to give
meaning

Daha önce yayımlanmış olan birinci makalemde, Dede Korkut metinleri ile ilgili yirmi yeni not 
yazm ıştım .1 Bu makalemde de söz konusu notların devamı niteliğinde yeni tespitler ve 2005 yılında 
yayımlamış olduğum kitaptaki yazım yanlışları için b ir düzeltme listesi verilecektir:2

D rs.20b.13 (ME 37.13) kalın  O guz begleri b ind i ^  kalın Oguz begleri [hep] bindi

“Şaya varsam dükenesi olmaz (13) kalın Oguz begleri bindi”

Şimdiye kadar yukarıdaki cümle ile ilgili bir tam ir teklifi yapılmamıştır; ancak başlıkta 
gösterdiğim tam ir gereklidir. Çünkü, Dede K orkut’ta  benzer iki cümlenin geçtiği metinlerde de ozan 
Oğuz beylerini ayrıcalıklı özellikleriyle tek tek sayar ve son cümle olarak Oguz begleri hep yetdi ve 
K azanuy begleri hep yetdi şeklinde sözü bağlar:

Drs.33b.1: “Şayılmagıla Oguz begleri tükenesi olmaz, (2) hep yetdiler.”

Drs.77b.12: “Şaydukumça Oguz begleri (12) dükenesi olmaz, Kazanuq begleri, hep yetdi.”

Bu örneklere göre üzerinde durduğum cümleye de hep  kelim esinin eklenmesi gerekir:

“Şaya varsam dükenesi olmaz (13) kalın Oguz begleri [hep] bindi”

D rs.26a.12-13 (M E 48.12-13) A ltm ış tu tam  gönder ^  Altmış tutam  [ala] gönder

Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi.
1 Sadettin Özçelik, “Dede Korkut Metinleri Üzerinde Yeni Düzeltmeler (1)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, 2006, 

cilt VI, Sayı 1, s.181-200.
2 Bu makalede yer alan Drs.98a.1, Drs.122a.13, Drs.122b.3-4 ve Drs.139a.3 notları bir bildiri olarak sunulmuştur: “Dede Korkut 

Metinleri Üzerinde Bazı Düzeltmeler”, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, (Atatürk Üniversitesi 25-27 Nisan 
2007), Erzurum.
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“Altmış tutam [ala] (13) gönderügi vergil m aqa”

Yukarıdaki ekleme, Dede K orkut’ta  Oğuzlarla ilgili olarak geçen altmış tutam ala gönder 
örneklerine göre yapılmalıdır:

Drs.32a.3: “Altmış tutam (3) ala gönderinün uçında er bögürden Kıyan Selcük oglı (4) Delü 
Dunda[r] çapar yetdi,”

Drs.77a.5: “Altmış tutam (5) ala gönderinün uçında er bögürden,”

Drs.153a.10: “Altmış tutam ala gönderin (11) koltuk kışdı.”

Yine Oğuzlarla ilgili olarak geçen ala gönder örnekleri de bu tam irin gerekliliğini gösteriyor: 

Drs.19b.7: “Dürtişüriken (7) ala gönderün ufanmasun!”

Drs.33b.10: “A la (10) ala gönderler süsildi, kara polat uz kılıc-lar çalındı,”

Drs.35a.5: “Dürtişüriken (5) ala gönderün uvanm asun!”

D rs.30b.4, 40b.7 (ME 57.4, 77.7) eyle olsa: öyle olunca, derken

“Eyle olsa, şultänum, Karaca Çoban şapan (5) çatlatdı dünyä cälem kafirün gözine karangu oldı.”

Drs.40b.7: “Kışırca Yenge eydür: (6) Beg yigidüm, bu otag Bay Bıcän Beg kızı Banı Çiçegün- 
(7)-dür, dedi. Eyle olsa, hänum, Beyregün kanı kaynadı, edebile (8) yap yap gerü döndi.”

Ergin, Dede K orkut’ta  yukarıdaki iki metinde geçen eyle olsa deyiminin kelimelerini söz 
dizininde eyle ‘öyle’ (DKKII: 108) ve ol- ‘o lsa’ (DKKII: 234) şeklinde ayrı ayrı işlemiştir. Gökyay ise, 
deyimi “eyle olsa: öyle olunca, öyle ise, o halde, bunun üzerine, bundan dolayı” (DKK: 207) şeklinde 
vermiştir.

Bu, cümle başında anlatıcı ozan tarafından eklenmiş b ir biçim  birim  olduğuna göre G ökyay’ın 
dizinde işleyiş şekli ve verdiği ‘öyle o lunca’ anlamı metne uygun düşüyor. Yani, anlatıcı ozan burada 
olay ve dinleyici arasına girip ‘Eyle olsa, şultänum ’ diye sesleniyor. Bu, ‘Derken efendim ’ veya ‘Öyle 
o lunca’ şeklinde bir ara sözdür. Ozan, bu sözle dinleyicinin dikkatini çekiyor ve olayı kaldığı yerden 
anlatm aya devam ediyor.

D rs.31b.11 (ME 59.11) bıyıgın ^  [kara] bıyıgın

“Acıgı tutanda kara  taşı kül eyleyen,

[Kara] bıyıgın ense-(12)-sinde yedi yerde dügen,

Erenler evreni,

K azan Begün kar-(13)-taşı K ara Göne çapar yetdi.

Çal kılıcun, kardaş Kazan, (1) yetdüm! dedi.”

Yukarıdaki metinde ikinci dizede gösterdiğim tam irin Dede K orkut’un bir başka yerinde geçen 
aynı cümleye göre yapılması gerekiyor:
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D r s ^ b .n - H a .L  “Kara (1) bıyıgın yedi yerde egsesinde dügen,”

Metinde görülen aliterasyon (ka-) da bu tam irin gerekliliğini gösteriyor.

D rs.33a.12 (ME 62.12) yüzinden tu d ağ ın d an  ^  yüzinde tudagında

“ .. .otuz yedi kalc a beginüq mahbüb kızlarını çalup

(12) bir b ir boynın kucan,

yüzinde tudagında öpen

Eylik (13) Koca oglı Alp E[v]ren çapar yetdi,”

Yukarıdaki cümlede geçen ve metinde şeklinde yazılmış olan kelimeler,
araştırm acılar tarafından şu şekilde okunmuştur:

“yüzünde dudağında” (Gökyay 1973: 29.3)

“yüzinde tudağında” (Ergin 1989: 62.12)

“yüzinden tudagından” (Tezcan 2000, Özçelik 2005)

Yukarıdaki okumalardan Ergin’in okuyuşunun doğru olduğu anlaşılıyor. Çünkü, burada bulunm a 
durumu eki (+dA) çıkm a durumu eki (+dAn) yerine kullanılmıştır. Dede K orkut’ta  isim durum eklerinin 
birbiri yerine kullanılışları için bk. Özçelik 2005: Drs.11a. 1, Drs.11a.2, Drs.12b.8, Drs.24a.7-10, 
Drs.68a.5, Drs.75b.8-9, Drs.76b.3, Drs.130a.9-10, Drs.141a.3 notları.

D rs.33b.2 (ME 63.2) Çıkma durumu ekinin (+dAn) birliktelik fonksiyonunda kullanılışı: arı 
sudan: arı su ile

Drs.33b.2: “Arı sudan äbdest aldılar, ag alınların (3) yere kodılar”

Ergin ve Gökyay, yukarıdaki cümleyi “Arı sudan abdest a ld ılar” (Ergin 1971: 49, Gökyay 1995: 
53) şeklinde tercüm e etmişlerdir. Bence, bu cümlede çıkma durumu eki (+dAn), birliktelik fonksiyonunda 
kullanılm ıştır ve bu nedenle cümlenin doğru tercümesi, “Arı suyla abdest a ld ılar” şeklinde olmalıdır. 
Aynı tercüme, başka yerlerde geçen şu beş örnek için de geçerlidir:

Drs.62a.3: “Kalın (3) Oguz begleri, arı sudan abdest aldılar”

Drs.68a.3: “Arı [sudan] abdest aldı, (4) ag alnın yere kodı”

Drs.75b.10: “Koqur atından yere endi, akup geden arı sudan abdest (11) aldı”

Drs.77b.13: “Arı sudan abdest aldılar, iki rekcat namaz kıldılar,”

Drs.98b.6: “ _ a r ı  sudan (7) abdest aldı, ag alnını yere kodı”

D rs.40a.12 (ME 76.12) m ize (< bize) (konuşm a taklidi örneği: bize yerine mize)

“Mere däyeler, bu kavat oglı kavat mize erlikmi (13) gösterür?”
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Dede Korkut’ta  birinci çokluk kişi zamiri, 73 yerde biz şeklinde geçer. (bk. DKKII: 54) Oysa 
yukarıdaki cümlede geçen ve metindeki yazılışı gösterilmiş olan mize, biz zamirinin yönelme durumu eki 
almış şekli olup m -’li söylenmiştir.

Beyrek, avını takip ederken Banı Ç içek’in otağına yaklaşır; bu sırada kendisini uzaktan gören 
Banı Çiçek, dadılarına yukarıdaki cümleyle seslenir. Bu cümlede biz zamirinin miz şeklinde kullanılmış 
olması, anlatıcı ozan tarafından kahram anın alaycı tutum unu yansıtm a ve taklit am acıyla yapılmıştır. Bu 
örnek dışında, yine alay etme, aşağılama ve taklit amacıyla kullanılmış olan benzer örnekler için bk. 
Drs.126b.9 ve Drs.139a.3 notları.

Drs.98a.1 (ME 192.1) ebçin ^  ebçin[li]

Ebçin kara tonlı, gök demürli (2) altı yüz kafir seçdi.”

Yukarıdaki cümlede geçen ve metindeki yazılışı gösterilen kelimeyi Ergin, için okumuş ve “gizli, 
gizlice, içten, saklı olarak, belli etm eden” (DDKII: 148) şeklinde anlamlandırmıştır. Gökyay da aynı 
şekilde okumuş (DKK: 92.19) ve anlamıştır. Tezcan ise, kelimeyi ebçin okumuş ve yazdığı notta 
kelimenin ‘z ır h ’ olarak anlaşılması gerektiğini tespit etm iştir (DKON: 245). Ben de Tezcan’ın görüşünü 
doğru kabul ederek kelimeyi ebçin3 okumuştum.

Ancak, yukarıdaki cümlede tekfurun seçtiği ‘altı yü z k ä f i f  in sıfatları kara tonlı, gök demürli 
şeklinde sayılıyor. Ayrıca, Türkçede ebçin kara tonlı gibi bir yapıdan söz edilemez. Bu nedenle ebçin 
kelimesinin de sıfat yapım eki almış haliyle, yani ebçinli şeklinde kullanılmış olması gerekir.

Öncelikle Dede K orkut’ta  yukarıdaki cümleye çok benzeyen; içinde aynı yapıda sıfatlar 
kullanılmış ve aynı seslerle aliterasyon yapılmış olan şu cümlelere dikkat çekmek istiyorum:

Drs.14b.4-5: “Kara tonlu, azgun dınlü (5) kafirlere bir ogul aldurdunısa degil m ana!”

Drs.21a.2-4: “Yedi bin kaftanınun ardı yırtuhlu, (3) yarım ından kara şaçlu, şası dlnlü, dln
düşmeni, alaca atlu (4) kafir bindi, yılgadı.”

Drs.65b.10-12: “on altı bin ip üz-(11)-engili, keçe börkli, azgun dlnli, kızgun dilli kafir (12) çıka
geldi.”

Drs.144b.12-145a.1: “Kazan (13) gördikim leşker önince bir ag boz atlu, ag calem lü [egni] bek 
demür (1) tonlu [yigit] Oguzun önince geldi,”

Ayrıca, şu benzer cümlelerde de aynı yapıdaki sıfatlar kullanılmıştır:

Drs.65a.8: “Konur atın çekdürdi (8) butun bindi, üç yüz m uraşşac tonlu yigit şayladı”

Drs.129a.13: “Üç yüz şay cıdalu yigit bunun yanına cem c oldı”

Yazıcı, yukarıdaki cümlede +li ekini yazmayı unutmuş olmalıdır. Nitekim, Dede K orkut’ta  aynı 
ek, üç yerde daha unutulmuş, yazılmamıştır:

Drs.38b.11“Bäzirgänlar geldi deyü babası sevindi. Çetir[li]4 otag, ala şayvan dikdürdi”

3 Ebçin kelimesi, ayrıca Drs.91a.9, 97b.10, 97b.11, 98a.1’de de geçer.
4 Bu tespit Semih Tezcan’a aittir. Bk. DKON: 157-158.
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D rs.H b.9: “Anug (9) ardınca big kavum[lu] başları Döger yetdi.”

Drs.113b.9: “Karangu[lu] gözlerümüg aydını kardaş!”

Sonuç: Gerek söz bağlamı, gerek aliterasyon, gerekse yukarıda verdiğim benzer cümleler, 
D rs.98a.1’de geçen ebçin kelim esinin ebçin[li] şeklinde tam ir edilmesi gerektiğini gösteriyor:

“Ebçin[li], kara tonlı, gök demürli (2) altı yüz kafir seçdi.”

D rs.122a.13 (ME 240.13) ö rü  tu rd ı, ö rü -d u rd u , o tu rd ı ^  aru turdı; a ru  tur-: Bitkin düşmek, 
yorgun düşmek

“Şag uylugı kayaya tokındı, sındı. (13) Begil, ^ j j ^ j j l  aru turdı agladı. Eydür: Ulu oglum, ulu 
kardaşum  122b.1 yok.”

Ergin, yukarıdaki ikinci cümlede geçen ve m etindeki yazılışı gösterilen fiili örü turdı şeklinde 
okumuştur. Tezcan da fiili aynı şekilde okumuş ve örü okuduğu birinci kelime için “e li f  üzerinde med  
vard ır’ ’ (DKO: 303, 13 numaralı dipnot) şeklinde not düşmüştür. Gökyay ise, kelimeyi önce uru-durdu 
(DKK: 117.30); daha sonra bundan vazgeçerek örü-durdu (DKK: 350) şeklinde okumuştur.

Ben, daha önce metinde ^ j j ^ j j l  şeklinde yazılmış olan kelimelerin Dede Korkut’ta  geçen 
oturdı ağladı örneklerinden hareketle oturdı yazılmış olması gerektiğini ve yazıcının bunu yanlış
çekimlemiş olduğunu yazmıştım (Özçelik 2005: 259-260).

Şimdiye kadar yapılmış olan bu okum a ve anlam landırm alar metindeki yazım şekline uymadığı 
gibi söz bağlam ına da tam  uygun düşmüyor. Şimdi burada bir yazım  yanlışı bulunmadığını ve ibarenin 
aru turdı şeklinde okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki gerekçelerim  şunlardır:

1. Begil Oğlu Emren Boyunda B egil’in ava gittiği anlatılır. Begil, b ir yaban geyiğini kovarken atı 
tökezler ve bir yardan aşağı uçar. A t ile birlikte aşağı uçan Begil’in sağ uyluğu kayaya çarpar, kırılır. 
Böyle b ir durumda, uyluğu kırılan Begil’in olayın hemen ardından ayağa kalkarak ağlamış olduğu 
düşünülemez; çünkü ağlayan kişi, ruh halinin gereği, ayağa kalkmaz, oturur.

2. Birinci kelimede e lif üzerine m ed  konmuş ve te ( ^ )  değil tı (-Ц ile yazılmıştır. Yani, ilk kelime 
aru okunabilecek şekilde ( jjl) , ikincisi ise, turdı okunabilecek şekilde (<̂ Jj j ^ )  yazılmıştır. Kısacası,

^ j j j L j j l  şeklinde yazılmış olan ibarenin içerisinde iki kelime bulunduğu açıktır. Dede K orkut’ta 
toplam yirmi altı yerde5 geçen örü tur- fiili ise, - j j ^ j j l  veya - j j ^ j j j l  şeklinde yazılmıştır.

3. Fiil, Türkiye Türkçesinde yorgun argın ikilemesinde kullanılır.

4. Derleme Sözlüğü 328’de fiil, “arm ak güçsüz ka lm ak” şeklinde tespit edilmiştir.

5. Bazı Türk Lehçelerinde, arı- fiili yorulm ak  anlam ında kullanılmaktadır: “yorulmak: arıv 
(Başkurt), aru (Tatar) harm ak (U ygur)” (KTLS: 994-995); “arı- (Karaçay-M alkar)” (Tavkul 2000: 88); 
“aroo (K ırgız)” (TTKT: 243); “ar- (Türkm en)” (TTS: 31).

6. Kırgız Sözlüğü’nde fiilin “III  yorulmak, bitap düşmek; bitmek; zayıflam ak” (Yudahin 1988: 
44) anlam larında kullanıldığı bilgi verilmektedir.

5 Drs.5b.12, 6a.6, 7b.7, 8a.4, 8a.5, 9a.4, 12a.2, 12b.1, 12b.10, 13b.8, 14a.4, 17a.12, 17b.2, 21b.11, 23a.11, 36a.12, 69b.8, 70a.4, 
88a.7, 95b.13, 98a.13, 105b.2, 123b.5, 132a.13, 135b.13, 151a.3.
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7. Yine arı- fiili A ltaycada “Kötüleşmek, güçsüzleşmek, zayıflamak; yoru lm ak” (ATS: 28) 
anlam ında kullanılır.

Buna göre, yukarıdaki ibareyi aru turdı okuyor ve bitkin düştü, yorgun düştü şeklinde 
anlamlandırıyorum.

D rs.122b.3-4 (ME 241.3)

u c la rd an  ^  avcılardan

ay ru , ay ıru , ırd ı (?) ^  ıru: uzaklaşarak

“Hemän belüginden gez çıkarup atınuq terkilerini tartdı (2) üzdi. Kaftanı altından ayagın berk 
sardı. V ar (3) kuvvetiyle atınuq yelisine düşdi. j j ^  j ^ j ^ j l  Avcılardan ıru dülbendi (4) [atınuq] 
bogazına geçdi, ordusı ucına geldi.”

Bu notta öncelikle yukarıda yazılışı gösterilen iki kelim enin Ergin, Gökyay ve Tezcan tarafından 
okunuşlarını vermek istiyorum:

Ergin: “avçılardan a yru ” (ME 241.3)

Gökyay: “avcılardan a yru ” (DKK: 117.32-33)

Tezcan: “avcılardan ırdı (? )” (DKO: 158)

Tezcan, yazdığı notta konu ile ilgili olarak şu açıklamaları yapar: “ ‘Avcılardan  
ırdı. Dülbendi (4) bogazına geçdi. ’ Önceki yayınlarda: Avcılardan ayru dülbendi bogazına geçdi, 
okunmuştur. Burada ayru bulunması mantıklı değil, çünkü Begil zaten ötekilerin yanında değildir. Üstelik 
‘avcılardan ayru ’ ile ‘sarığı boğazına geçti ’nin aynı cümle içerisinde yer  alması da tu h a f olur. Bu 

yazılışın ‘uzaklaştı ’ yerine bir çekimleme yanlışı olduğunu tahmin ediyorum .” (DKON: 329).

Begil, Bayındır H an’ı ziyaretinden dönüşünde eşinin teklifi üzerine ava çıkar. A vda bir yaban 
geyiğini kovarken atı tökezler ve atla birlikte bir yardan aşağı uçar, sağ uyluğu kayaya çarpar, kırılır. Bu 
olayın devamında eve dönen B egil’e, oğlu bir soylamada yoldaşlarını şöyle sorar:

Drs.122b.10: “Kara tonlu kafırlere (10) ograduqmı?

A la gözlü yigitlerüq kırdurduqm ı?”

Bu soru, B egil’in tek başına değil yiğitleriyle ava gittiğini gösteriyor. Ayrıca, bu sorunun 
sonrasında ozanın araya girerek bilgi verdiği şu cümle de Begil’in ava yiğitleriyle gittiğini gösteriyor:

Drs.127a.6: “Bu yana yigit yeqil gördiler kim av bozılmış, her (7) biri evlü evine geldi.”

Ben, metinde geçen bu cümlelerden dolayı her iki kelimeyle ilgili olarak iki ihtimal bulunduğunu 
belirtmiş ve birinci ihtimal olarak B egil’in tek başına ava çıkmamış olduğunu -sözün akışını da dikkate 
alarak- metinde j j ^  şeklinde yazılmış olan kelimeleri, yukarıdaki okuyuşlardan farklı ve
yazılışına uygun olarak avcılardan ıru ‘avcılardan uzaklaşıp’ şeklinde okuyup anlayabileceğimizi; ikinci 
ihtimal olarak ise, kelimesinin yanlış yazıldığını ve avcılardan  söz edilmediğini düşünürsek
birinci kelimenin j^ jV jl  ‘uclardan’ şeklinde yazılması gerektiğinin söylenebileceğini ve buna göre 
“uclardan ayıru dülbendi [atınurj] bogazına g eçd i” cümlesiyle B egil’in tülbentini yular  yerine 
kullandığını ve ‘uclarından ayırarak tülbenti atın boğazına geçirdiğinin ifade edilmek istenmiş
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olabileceğini yazmıştım (Özçelik 2005: 260-262). Şimdi, bu okumalardan birincisinin ve yorumlardan 
Begil’in tülbendini yular yerine kullanmış olduğu şeklindeki yorumumun doğru olduğunu düşünüyorum.

Buna göre, e li f  üzerindeki m ed  bakım ından yazım da yanlışlık bulunmadığı ve araştırmacıların 
okumalarının yanlış olduğu anlaşılıyor. Metinde şeklinde yazılmış olan kelimeler,
yazılışlarına uygun olarak, avcılardan ıru okunmalı ve metin şöyle tam ir edilmelidir:

“Hemän belüginden gez çıkarup atınun terkilerini tartdı (2) üzdi. Kaftänı altından ayagın berk 
şardı. V ar (3) kuvvetiyle atınun yelisine düşdi. Avcılardan ıru dülbendi (4) [atınun] bogazına geçdi, ordusı 
ucına geldi.”

Dede K orkut’ta  ır- fiilinin kullanılmış olması da bu düşüncemi destekler:

Drs.131b.13: “Meni yolumdan ırm an”

Drs.144b.4: “Bu yagıyı üzerümüzden ırarısan seni koyu verelüm, dediler.”

Ayrıca, aynı fiil kökünden ırak  ve ırmak kelimeleri de şu cümlelerde geçer:

Drs.22a.10 ve Drs.22b.6: “Bre çoban, ıragından yakınından berü gelgil,”

Drs.102a.6: “Iragından yakınından gelişdiler,”

Drs.123b.10: “Begil yokaru bakdı: Gök ırak, yer katı, (11) dedi.”

Drs.135a.4: “Irakdan gösterdiler.”

Drs.31b.3: “Kanlu (3) kanlu ırm ak-lar, karıy[up]dur deye şuyı gelm ez,”

D rs.126b.9 (ME 249.9) m ize (< bize) (konuşma taklidi örneği: bize yerine mize)

“Altundagı al aygırı bilürüz, Begilün-dür, Begil kanı?

Kara polad (5) uz kılıcun Begilün-dür, Begil kanı?

Egnündagı demür tonun (6) Begilün-dür, Begil kanı?

Yanundagı yigitler Begilün-dür, Begil kanı?

Eger (7) Begil bunda imişse 

Geceyedegin ceng edeydük,

Agca tozlu (8) katı yay-lar tartışayduk,

Ag yeleklü ötkün ohlar (9) atışayduk.

Sen Begilün nesi-sin oglan, degil m ize.”

Dede Korkut Metinleri Üzerinde Yeni Düzeltmeler (2)
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Dede Korkut’ta  birinci çokluk kişi zamiri biz şeklinde geçer.6 Oysa yukarıdaki metnin son 
cümlesinde geçen ve yazılışı gösterilmiş olan örnek, biz zamirinin yönelme durumu eki almış şekli olup 
m -’li olarak mize şeklinde söylenmiştir. Bence bu, anlatıcı ozan tarafından amaçlı olarak yapılmış bir 
değişikliktir.

Semih Tezcan, D rs.130a.12’de geçen “M ize mizüm ögsüzlügümüz yetm ezm i?” cümlesi üzerinde 
durmuş ve ilgili notunda ‘b iz ’ zamirinin miz şeklindeki kullanılışına şu soru ile dikkat çekmiştir: 
“Azerbaycan Türkçesinde dahi bulunmayan bu m- ’li biçimler (Doğu Anadolu) çocuk konuşmasını taklit 
amacıyla kullanılmış olabilir m i? ” (DKON: 342). Tezcan, ayrıca “Böyle aşırı doğrucu (hyperkorrekt) bir 
biçimi Hurş\dn&me’de de buluyoruz” diyerek tespit ettiği örneği vermiştir. Ben, K azan’ın yukarıdaki 
cümlesini de tanık göstererek Tezcan’ın bu sorusuna ‘Evet, bu tahmin doğrudur’ diyorum. Çünkü, 
anlatıcı ozan yerine göre anlattığı olayların etkisinde kahramanları tasvir ederken, konuştururken onları 
davranışları ve konuşm a özellikleriyle de dinleyiciye yansıtmak, hissettirmek için taklitlerini yapar. İşte 
ozanın bu taklit eğilimi ve endişesinin sonuçları davranışlarına, konuşm alarına ve söyleyişlerine 
yansıdığına göre yazılı metne de yansıyacaktır. Yukarıdaki cüm leler de konum uza güzel birer örnektir.

Tezcan’ın üzerinde durduğu bu iki örnek, Segrek’in kavga eden iki çocuktan her birine birer tokat 
atması üzerine çocuk ağzından söylenmiş bir cümlede geçmektedir. Üzerinde durduğum yukarıdaki örnek 
ise, kafirler tarafından B egil’in oğluna hitaben söylenmiştir. Begil, avda attan düşer ve uyluğu kırılır. 
Olayı öğrenip savaşmaya gelen kafirlere Begil’in oğlu karşı koyacaktır. Kafirler B egil’in oğlunu bazı 
soylamalarla aşağılayıp moralini bozmak isterler. Yukarıdaki soylam a da bunlardan biridir ve son dizede 
geçen “Sen B eg ilüg nesi-sin oğlan, degil m ize ” cümlesinde de biz zamirinin miz şeklinde kullanılmış 
olması alaya alma, aşağılama am acının bir parçasıdır; burada da Tezcan’ın sözünü ettiği çocuk 
konuşmasını taklit vardır.

Benzer başka örnekler için bk. Drs.40a.12, Drs.139a.3 notları.

D rs.139a.3 (ME 274.3) beşigüm  ^  peşigüm

“Mere kafirler, bu carabayı (3) peşigüm sandum, sizi yamrı yumrı tadum däyem
sandum, (4) dedi.”

Yukarıdaki cümlede geçen ve metindeki yazılışı gösterilmiş olan kelime şimdiye kadar beşigüm  
şeklinde okunmuştur. Ancak, Dede Korkut’ta  bu örneğin ,^ 4 ^  yazılmış olm asına karşılık beşik  
kelimesinin başka yedi örneği be (м) ile yazılmıştır:

Drs.28a.11: “Tolaması [altun] ‘>■£■4? beşikde beledügüm oğul!”

Drs.29b.12: “Şäh Hasanıla Hüseyinüg ^ 4 ?  beşigi ağac,”

Drs.36b.4: “ ... Bay Büre Beg oğlına ^4? beşik kertme yavuklı olsun, dedi.”

Drs.40a.10: “ ...Beyregüg ^4? beşik kertme (11) nişänlusı adahlusıydı.”

Drs.84b.1: “tolama[sı altun] oJjK4? beşiklerde beledügüm (2) oğul!”

Drs.136b.3: “ ô £]4? Beşikde koyup getdügüm kardaşcuğum -m ı-sın?”

Drs.136b.10: “ Beşikde koyup getdügüg kardaşugam ”

6 bk. DKKII: 54 (73 örnek).
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Şimdi, beşik kelimesinin neden Drs.139a.3’te bu örneklerden farklı olarak p  ile (v )  yazılmış 
olduğunu araştıralım. Bunun için bir özet yapmak gerekiyor. Cümlenin iki sayfa öncesinde, ozan Oğuz 
beylerinin yedi gün uyuduklarını söyler:

Drs.138a.12: “M eger hanum Oguz begleri yedi gün uyurıdı”

Bu cümlenin devamında K azan’ın uyuduğu anlatılır. K afirler Kazan’ı yattığı yerde yakalayarak 
arabaya bağlar, tutsak alır ve götürürler. Kazan arabanın sarsıntısından uyanır, elindeki ipleri koparır ve 
ellerini birbirine vurarak yüksek sesle güler; kafirler, kendisine “ne gülersin?” (Drs.139a.2) diye sorunca 
şöyle der: “M ere kafirler, bu carabayı (3) peşigüm  sandum, sizi yam rı yum rı  ̂ ^  tadum dayem
sandum ”.

Bence Kazan Han, burada beşik  kelimesini amaçlı olarak p ’li söylemiştir. Yani, Kazan, kendisini 
tutsak eden kafirlerle alay etmek am acıyla be ’yi p e  ’ye çeviriyor. Kazan, yine aynı am açla cümledeki dadı 
kelim esinin ilk ünsüzünü değiştirerek tadı şeklinde söylemiştir. Çünkü, kelimenin buradaki 
yazılışına karşılık diğer iki örneği (Drs.40b.3, Drs.41a.10) de şeklinde, yani dal (^) ile yazılmıştır. 
Ayrıca, cümlede sıfat olarak geçen yam rı yum rı ikilemesi de aynı am açla kullanılmıştır. Yani Kazan 
burada, b->p-, d->t- ünsüz değişikliklerinin yanında yam rı yum rı ikilemesindeki a>u ünlülerini de aynı 
am açla kullanmıştır.

Semih Tezcan, D rs.130a.12’de geçen “M ize mizüm ögsüzlügümüz yetm ezm i?” cümlesi üzerinde 
durmuş ve ilgili notunda ‘b iz ’ zamirinin miz şeklindeki kullanılışına şu soru ile dikkat çekmiştir: 
“Azerbaycan Türkçesinde dahi bulunmayan bu m- ’li biçimler (Doğu Anadolu) çocuk konuşmasını taklit 
amacıyla kullanılmış olabilir m i? ” (DKON: 342). Tezcan, ayrıca “Böyle aşırı doğrucu (hyperkorrekt) bir 
biçimi Hurşldnäme ’de de buluyoruz” diyerek tespit ettiği örneği vermiştir. Ayrıca, Tezcan’ın tespit ettiği 
m- ’li biçimlere Dede Korkut’ta  iki örnek daha geçer ve bu örneklerde de yukarıdakilerde olduğu gibi 
kahram anların konuşm a taklidi yapılmış ve alaya alm a amaçlanmıştır. Bunlardan biri Beyrek  Boyunda 
geçer. Beyrek avlanırken Banı Ç içek’in otağına yakın gelir; bu sırada kendisini uzaktan gören Banı 
Çiçek, dadılarına şöyle seslenir:

Drs.40a.12: “Mere dayeler, bu kavat oglı kavat m ize erlikmi (13) gösterür?”

İkinci örnek ise B egil’in oğlu Emren bahadır ile ilgili olarak kafirler tarafından kullanılmıştır. Uç 
beyi olan Begil attan düşer ve uyluğu kırılır; bunu duyan düşman güçler B egil’e saldırı düzenler. Begil, 
oğlunu Bayındır H an’a gidip yardım isteme konusunda ikna edemez. Emren, babasından atını, savaş 
aletlerini ister ve düşmana kendisinin karşı koyacağını söyler. Düşman güçler birkaç soylama ile Em ren’i 
alaya alarak aşağılamaya ve onun moralini bozm aya çalışırlar. İşte bu soylamaların birinde Em ren’in 
altındaki atın, kuşandığı silahların ve yanındaki yiğitlerin B egil’e ait olduğu kendisiyle alay edilerek 
vurgulanmış, son dizede kim olduğu sorulurken biz zamiri, yine alay etmek amacıyla, miz şeklinde 
kullanılmıştır. Bunun için bk. Drs.126b.9 notu.

N ot: Bu makalemde ayrıca, 2005 yılında yayımlamış olduğum kitabın metin bölümünde yanlış 
yazılmış veya düzeltilmesi gereken kelimeleri; sayfa ve satır numarası, yanlış şekil ve doğru şekil 
sırasıyla liste halinde sunuyorum:

4b.2: soylamış ^  soylamış 

4b.3: geqez ^  kelez 

4b.5: yeynisin ^  yeyni-sin 

6a.1: haräp ^  haräb 

6a.6: depdüginçe ^  depretinçe

105



Sadettin Özçelik

6a.8: ol ucına ^  [bu ucından] ol ucına 

6b.4: bayagıdur ^  bayagı-dur 

6b.13: boyını ^  bo[yı]nı 

7b.12: Bayundır ^  Bayındır 

7b.13: alçak ^  alcak 

8b.7: yahnısından ^  yahnı-sından 

9b.7: kaburgalı ^  kapurgalı 

12a.2: oglın ^  oglun 

14a.7: görür ^  gör[ür]

17b.10: yetürelüm ^  yetürelüm

18a.6: şişlig[ün] ^  şişlün

21b.6: dervendde ^  Dervendde

22b.13: tükendi ^  dükendi

28b.5: necedeyin ^  necedeyin

30a.7: yigitlige ^  yigitligine

32a.2: dervendindeki ^  Dervendindeki

32b.8: Çalkara ^  çalkara

32b.9: Kulagı ^  kulagı

34a.9: gürz ^  gü[r]z

34b.6: em lr-ahür ^  imrahür

35a.2: kam ın ^  kanın

37a.9: İm rahur ^  İmrahür

37a.9: dervend ^  Dervend

37b. 1: gicisi ^  kiçisi

37b.8: dervend ^  Dervend

38a.10: gürzi ^  gü[r]zi

46a.12: kapusı ^  kayusı

48a.3: yanagı[n] ^  yanagı[nı]

49a.9: giçi ^  kiçi

50a.5: atanı ^  atanı

50a.11: giçi ^  kiçi

53a.4: giçi ^  kiçi

53a.11: aglarsınş ^  aglarsın

56a.13: edi ^  dedi

63a.11: häliçesi ^  hälicesi

63b. 1: şurahiler ^  şurahıler

64a.13: kesüben ^  kesübdür

66a.13: dacvllmez ^  dacvllemez

66b.9: senün [i]çün ^  senüniçün
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66b.10: senün [i]çün ^  senüniçün 

66b.11: senün [i]çün ^  senüniçün 

66b.13: senün [i]çün ^  senüniçün 

70a.9: yedürdünmi ^  yedürdünmi 

71a.3: konşum a ^  konşum a 

73b.8: bürkçeklü ^  bürçeklü 

74b.11: güçlü ^  güclü 

75a.1: senün içün ^  senüniçün 

75a.2: senün içün ^  senüniçün 

76b.8: bilün ^  belün 
76b.13: senün içün ^  senüniçün 

78b. 13: şazılık ^  şazılık 

79a.13: boyını ^  bo[yı]nı

84b.3: tolam a beşiklerde ^  tolama[sı altun] beşiklerde 

85b.11: harcar ^  harcayur 

91a.7: kali ^  kalı

91a.10: yedi kat ^  [Kan Turalı] yedi kat 

91b.6-7: ete[g]üne ^  eteüne 

91b.2: kali ^  kalı 

92b.10: karim inden ^  karım inden 

94a.6: karim inden ^  karim inden 

95b.3: giçi ^  kiçi 

96a.13: karim inden ^  karıminden 

97a.8: serhaddına ^  ser-haddına 

98a.9: kalkgıl ^  kalkgıl [yigit]
99a.2: karim in ^  karımin 

101b.1: Birin ^  birin 

102a.2: ben ^  ban 

102a.10: gelini[yi]le ^  geliniyile 

102a.11: ala[n] ^  ala[n]

102b.12: Boyını ^  Bo[yı]nı 

103a.2: häliçesi ^  hälicesi 

103a.10: kalac sına ^  kalc asına 

105a.2: ejde[r]hälar ^  ejdehälar 

105a.5: yegen[eg]ile ^  yegenele 

108a.7: kelisasın ^  kelısäsın 

111a.3: süniyile ^  sünüyile 

111a.10: [Segrek] ^  - 

111a.12: tonlı ^  Tonlı
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111b.8: Dede ^  Dedem

113a.11: karagulu ^  karangulu

113b.6: ağlatdı ^  ağlatdug

113b.6: ağca ^  ağcam

113b.6: sızlatdı ^  sızlatdug

114a.8: kare ^  kara

114b.10: belü[g]inden ^  belinden

115a.7: ekindü ^  ikindi

116b .12: ka[r]cadıkim  ^  ka[r]çadıkim

119b.7: häliçesi ^  hälicesi

126a.11: keşin ^  kişin

127a.12: Çiginleri ^  Çigi[n]leri

130a.6: giçi ^  kiçi

130a.6: kaburkalu ^  kapurkalu

130b .13: giçi ^  kiçi

136b .12: Ağzug içün ^  Ağzugiçün

137a.2: giçi ^  kiçi

137a.13: a[y]dın ^  aydın

138a.4: halvetce ^  halvetce

138a.11: güçücek ^  küçücek

139b.2: yoktur ^  yokdur

141a.8: korhdun ^  korhdug

143b.2: söylem[eg]e ^  söyleme

146b.9: zahm ^  zahm
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