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KAZANDA BULUNAN YENİ BİR
OĞUZNAME NÜSHASI ÜZERİNE
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

D estanlar, m illetlerin epik dönemdeki
kahram anlıklarım , örf ve âdetlerini ve dünya
görüşlerini an latan çok önemli eserlerdir.
Türklerin de eski ve zengin bir destan gelene
ği olduğu bilinmektedir. Bu geleneğin yarattığı destanlar daha sonraki dönemlerde parça
la r ve yeni şartların getirdiği sosyal olaylarla
zenginleştirilm iş, rivayetler halinde çeşitli
kaynaklarda tesbit edilmiştir.
Divanü Lugati't-Türk'teki Alp E r Tunga
sagusu, Y aratılış ve Türeyiş kozmogonisi,
Göç, Ergenekon, Bozkurt rivayetleri bu tesbitlerin ilk akla gelenleridir. Türklerin baş
langıçta büyük bir destanları olduğu ancak
geniş bir coğrafyaya yayılmış olmalan ve pek
çok komşu kavimle münasebetleri dolayısı ile
yeni halkalar oluşturdukları h a tta eski bir
olayı, yeni kahram an ve m ekanlara adapte
ettikleri anlaşılmaktadır.
Türk boylan arasında Oğuzların ayrı bir
yeri vardır. O rta Asya'dan Anadolu'ya kadar
yüzyıllar boyu süren uzun göç maceraları do
layısıyla pek çok epik olay yaşadıkları, bu
olayların da Oğuzname adlı bir destanda an
latıldığı malumdur. Oğuzname'nin biri İsla
m iyet'ten önceki, diğeri Islami dönemde ol*
mâk üzere iki versiyonu vardır. îslamiyetten
önceki versiyonları O rta Asya’daki rivayetle
ri, îslam i dönemdeki versiyonları da batı
(önasya) rivayetlerini anlatm aktadır.
tik versiyon Uygur harfleriyle tesbit edi
len Oğuz Kağan Destanı adıyla bilinmekte
dir. M üslüman olmayan Türkler arasından
tesbit edildiği anlaşılmaktadır(l).
Oğuzname’nin batı versiyonları içinde F.
Heşidüddin'in Camiu't-Tevarihi'ndeki "Tarih-i Oğuz ve Türkân ve Hikâyet-i Cihangir”
başlığını taşıyan Farsça metin en önemli ve
en eski olanlarından biridir. 1300-1310 yılları
arasında yazıldığı bilinen bu eser eski bir
Oğuzname'nin tercümesi ve Türkmenler ara
sındaki rivayetlerin eklenmesiyle ortaya çık
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mıştır<2). Bu eser Zekî Velid! Togan tarafın
dan Türkiye Türkçesine çevrilmiş, aynca
Rusça ve Türkmen lehçesine de tercüme edilmiştır{3).
Batı versiyonları içinde en önemli olanı
Ebu’l-Gazi Bahadır H an'ın 1660 tarihinde
yazdığı, "Şecere-i Terfikime” adlı eserdir.
Ebul Gazi Bahadır Han, birbirlerinden farklı
oğuznameler toplamış ve bunlara Türkmen
ler arasındaki sözlü rivayetleri de ekleyerek
Oğuzname'yi vücuda getirm iştir. Bugün bu
eserin kütüphanelerde ve özel arşivlerde pek
çok nüshası bulunm aktadır. Bu n ü sh alar
içinde Leningrad, Taşkent ve Aşgabat’ta bu
lunan ve en m uteber kabul edilenler üzerinde
çalışmalar da yapılmıştır(4).
Oğuznamelerin çeşitli parçalan ve riva
yetleri başka eserler içinde bazen manzum
bazen mensur halde yer almıştır(5). Oğuzna
melerin en orijinal ve en m eşhuru da Dede
Korkut Hikâyeleridir (6). Bütün bu eserler bi
ze şunu gösterm ektedir ki, Türk T arihinin,
Türk Dilinin, Türk örf ve âdetlerinin kısaca
Türk yaşayışının ve hayata bakış tarzının
sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için destan
metinlerine ihtiyaç vardır.
Mevcut rivayetler bize, olaylan belli bir
plan ve tertip içinde sunmaktadır. Bu durum,
bütün bu rivayet ve m etinlerin başlangıçta
büyük bir Türk destanından kalan h atıralar
olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. O halde
bu en eski ve temel olan destanın esaslannı
tesbit edebilmek için destan metinlerine, ri
vayetlerine ve parçalanna ihtiyaç olacaktır.
Biz aşağıda, henüz ilim âlemine sunulm a
mış böyle bir yazma Oğuznâme’yi takdim
edeceğiz.
Bu yazma, Kazan Üniversitesi Yazmalar
Kütüphanesinde bulunm akta ve Oğuznâme,
Sait Vahidi (1687-1938) tarafından 1930-1937
yıllan arasında derlenen yazm alar arasında
dır. Ta'lik bir yazıyla kaleme alınmıştır. Ta
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mamı 109 varaktır. Sahifelerin ebadı 29x17,6
cm. olup, her sayfa ortasında 9,0x17 cm.lik
bir çerçeve içinde 12 satır halindedir. Çerçeve
önce kırmızı bir çizgi ve bunu çevreleyen gri
bir hatla çevrilmiştir. Son sayfada oval biçim
de bir m ühür bulunm aktadır. M ührün üst
çevresinde Arap harfleriyle Vahidi K ütüpha
nesi, O rta ve alt kısmında da Kiril alfabesiyle
"Biblioteka S.G. Vahidova" yazıları bulun
maktadır.
Yazmanın m üstensihi ve istinsah tarihi
belli değildir. Ancak yazıldığı sahaya dair ba
zı ipuçları bulunmaktadır. Mesela; akkuzatif
ve genetif eklerinin kanşık kullanılması bun
lardan biridir.
Şeys A leyhisselâm in beyânı bu tu ru r
(18b)
Hamnı faslı bu tu ru r (33a)
Andmg song b an p K ara H ıtaynmg aldı
(41a)
gibi karışık kullanma Eski Türkçe’de ve
Azeri sahasında rastlanan özelliklerdendir^).
Ancak bu özellik, eserin yazılması sırasında
müstensihin eski Türkçe döneminde yazılmış
bir başka yazma Oğuznâmeden istinsah e t
miş olabileceğini düşündürmektedir.
Yazmanın m uhtevasına geçmeden Önce,
müstensihin bir edisyon kritik yaptığını hatta
bazı olaylara tarihî deliller gösterdiğini be
lirtm ek gerekmektedir. Zaten kitabın daha
başında, "... Ve Adem eyyâmıdın ta bizning
eyyâm-ı ferh encamımız gaça kitâblar-ı mute
ber yûzidin cem’ ve te'lif eyleyüp (2a)’’ demek
te ve sık sık da başka Oğuznamelere, Zafername adlı başka bir esere ve bazı şahıslara,
ismi verilerek, atıflar yapılmaktadır. Bu atıf
lardan birkaç örnek verelim: "...Ve bir kavl-i
Oğuznâme bu turur (18b).", "...Ve bazı nüsha
da aytıpturlar (28a).", "...Bazı nüshada mez
kur boluptur (51b).”, "Zafernâme'de mezür tu 
ru r kim (30a).", "...Ve Muhammed bin Ka'b
aytıptur kim (33a)." gibi (8)...
O ğuznâm e, genel planı ile Şecere-i
Terâkime'ye benzemektedir. Ancak elimizde
ki yazmada baştan Oğuz Han'ın dünyaya ge
lişine kadarki kısım, 35 Varak olmasına kar
şılık Ebu’l-Gazi'nin eserinde 12 Varak olarak
verilmiştir. Kazan nüshasının bu baş kısmın
da, 4 beyitlik bir şiir söylenmektedir.
B urada dikkatim izi çeken bir başkâ
önemli nokta da tslam i dönem eserlerinde
gördüğümüz, eserin başında bulunması gere
ken Besmele ve münacaatm Kazan nüshasın
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da bulunmayışıdır. Bunların yerine iki sayfa
dan fazla Oğuz Han ve nesli övülmektedir.
"Bizim oğullarımızın tarihi, insanoğlu yeryü
zünde varolduğu sürece kuşak kuşak an latı
lıp yazılsın ki İnsanoğlunun her ferdi, buna
göre kendi kendini tanısın. Bu nüshada her
devir için "Düstürü'l-Amel" olupta kıyamete
kadar bizden evladlanm ıza yadigâr kalsın.
Bu m aksatla geçmiş hadiseler hakkında pek
çok söz zikredilip yazıldı ve böylece meydana
getirilen kitaba H an'ın adı gibi "Beyân-ı
Oğuznâme adı verildi (2a)" diye kitabın yazı
lış sebebi ve adı belirtilmektedir.
Ebu'l-Gazi'de bulunmayan kısımlar, bab,
fasıl ve zikr başlıklarıyla yaradılışdan Adem
A leyhissselam 'a k ad a r ca n lılar yer yer
Kur'an-ı Kerimden ayetler verilerek anlatıl
mıştır.
İkinci babda Adem'den başlayarak, yine
zaman zaman ayetler serpiştirilip, Şeys'e geç
mektedir. Ebu'l-Gazi'de bir paragrafla anlatı
lan olaylar, elimizdeki nüshada çeşitli ekle
melerle zenginleştirilmiştir. Daha Bonra Nuh
Aleyhisselam ve oğullarına geçilmekte, Türk
lerin atası kabul edilen Yafes Aleyhisselama
ayrı bir bab açılmaktadır. Burada Türklerin
kutsal sayıp yağmur duasında kullandıkları
yada taşı hakkında bilgi verilmektedir. Bu kı
sım şu şekilde ifade edilmiştir: "..Yâfes ilti
mas kıldı ki Hazret-i Nuh anga bir duâ talim
kılsın ki, her vakit ki ol duanı okusa yağmur
yağa. Ve Hazret-i Nuh bu cihetdin Hazret-i
tzzete m ünacaaat kıldı ve Cebrail anıng
icâbet-i duası birle kilûp bir ism-i bûzûrg
N uh'a ta'lim kıldı. Ve N uh ol ismi bir daşa
nakış kılup Yafes'e birdi. Ol daşa "Yada" diyupturlar (28b)."
Daha sonra Ham, Sam ve Türk Han'ın fa
sılları bulunm akta ve ancak 36. V arakta
"Oğuz H an ”ın doğum una geçilm ektedir.
Oğuz'a ad verilmesi ve bir yaşındaki Oğuz'un
üç beyitlik bir şiirle kendi adını söylemesi ve
tslamiyete uygun davranışları anlatılm akta
dır. Bundan sonraki 41. varaktan 44. varaka
kadarki kiBim; Ebu’l-Gazi'de 19-27. varak ola
rak aynen mevcuttur. Ancak fasıl başlıkları
farklıdır. Ebu'l-Gazi'de "Oğuz Hanın Turan
ve H indistan’a Yürüdüğünün Zikri" başlığı,
Kazan nüshasında "Oğuz H an Leşker Yığıp
Buhara ve Semerkand'a Kilkenining Beyanı
bu turur” şeklindedir. Aynı şekilde, Ebu’l-Gazi'de; "Oğuz Hanın İran ve Şam ve M ısır'a
Doğru Yürüdüğünün Zikri" başlığı, Kazan
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nüshasında "Oğuz Han îran üstüne Yürüganı
beyanı bu turur" olarak değiştirilmiştir,
"Oğuz Han'ın Y urtma Kilip Toy Kılganınıng Zikri" başlığından sonra "El arz" ifade
siyle sanki parantez açılıp Ebu’l-Gazi'de ol
mayan yeni olaylara geçilmektedir.
Burada anlatılan olaylar Türk tarihi, inaç
sistem i bilhassa Türk hukuku bakımından
son derece önemlidir. Bizce Kazan yazması
nın bilinen diğer yazmalardan farkı ve üstün
lüğü de bu kısımda kendini göstermektedir.
Oğuz Kazan oğullarına Bozok ve Üçok isimle
rini verdikten sonra Düstürü'l-Amel adını
verdiği vasiyetini yazdırmakta ve mühürleye
rek Veziri Irgıl (irkil) Hoca’ya teslim etmek
tedir. Bu kısmın, Öneminden dolayı, metnini
aynen vermeyi uygun bulduk.
'
”El-arz: Oğuz Han ömrü yüz on altı yıla
yitendin song oğlanlarını cem kılup bir niçe
n asih at kıldı ve aytdı kim: Men munça yıl
hanlık ve hüküm et kıldım. Ve mendin aonk
sizler hem uluglarmgıznı izzet-ü ikram idingler ve kiçikltfringize riayet idingler. Ve her
kengeş ve m aslahatda ittifak bolunglar, tâ
mülk sizlere bâkî ve bânîde (?) kalgay. Ve her
gâh ki kiçjkler uluklarga davayı muhâsemet
kılsa tarik-i fitne vü fesâd olup rrçülke fütûr
kirer. Ve bol nev sözlerdin Oğuz Han uluk kiçikga nasihat kılup Kün Hanı’ı özlerine salta
n at üzre emr (49b) kıldı. Ve Kün Han icâzet-i
atasıd ın (49b) takıp makâm-ı saltan atd a
' mukîm ve m üstakim boldu. Oğuz Hannıng
Uygur diken bir tayifedin* Irgıl Hoca diken bir
veziri bar irdi. Ve ol vakitde ol vezir Oğuz
H an hizmetiga arz kıldı kim zât-ı âli destiıa tt-ı m übarek birle bir "Düstûrü'l-Amelî"
yazsunlar kim bu eyyamdın song her kimse
öz yirinde ve öz makâmmda ve öz ülüşinde
bolup ta da’va-yı hod-serlik kılm asun. Ve
Oğuz Han bol ma’nâda "Düstûrü'l-Ame!" bitüp bi'l-mühr kıldı: Kün Han ve Ay Han ve
Yılduz Han ve olarmng evlâdı tâ rest-â-hîz
künineçe rüzgârda han ve hâkimlik kılsunlar.
Ve ötke oğlanları bolarga ve bolarmng zürriyetine serdâr vesipehsalar ve nöker olup hiz
m et kılsun. Ve her birisin ülüşin ta yin ve
m ukarrer kıldı. Ve Irgıl Hoca ol "Düstûrü'lAmel"i özü birle sakladı. Ve Öğuz Han yüz on
altı yıl ömür körendin song dâr-ı dünyâdm
makâm-ı ukbâya rıhlet kıldı ve Kün Han
makâm-ı saltanatda karar tapdı (50a).
Daha sonra Oğuz Hanın oğullan ve to
runlarının isimleri sayılmaktadır. Bu isimler
/ .
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arasında Ay Han'ın oğullan sayılırken Ebu’lGazi’de 4. Oğul olarak gösterilen Düker'in ye
rine Badlı ismi verilmektedir. Yıldız Han'ın 2.
oğlu da Kızık yerine Karal olarak geçmekte
dir.
Oğullan arasındaki bu farklar torunlann
isimlerinde oldukça fazlalaşmaktadır.
Daha sonraki fasıl "Oğuz Evladım ng
Orun ve Ülüş Aiganı” başlığı ile edki Türkler»
deki renklerin, kuşlann ve oturulacak yerle
rin sembolik anlam ları, bugünkü ifadeyle
protokol sırasının hukuki durumları anlatıl
mıştır. Bu kısımdaki on iki çadırda kimlerin
oturabileceği, hangi payı kimin alacağı, kimin
hizmet edeceği ve at tutacağı gibi, yüzyıllarca
Türklerin, itaat ettikleri bir hukuki sistem
den bahis açılmaktadır(9).
R eşidüddin'in C am iü't-T evârih'indeki
beylerin statüsü nasıl Ebu'l-Gazi'de bazı deği
şikliklere uğramışsa, Kazan yazmasında da
başka statü değişiklikleri dikkati çekmekte
dir. Mesela, sağ kolda 4. çadırda, Dodurga’mn
yerini Yıldız Han'ın büyük oğlu Afşar almak
tadır. Payı Düker yerine Kırıl doğramaktadır,
Mürdeşoy'un yerine Tarumçı at tutm aktadır.
5. çadırda Avşar yerine Bigdilli oturm ak
ta, Kazık yerine Karkm pay doğramakta ve
Tarumçı yerine Karaca at tutm aktadır.
Benzer değişiklikler yukanda söylediği
miz gibi beyler arasındaki güç durum unun
değişmesi ve zamanla itibarlarının farklılaş
ması anlamına gelmektedir.
Bundan sonraki fasıl "Oğuz Hamng Yigirmi Tört Aslî Ahtugımng Adı ve K uşlannı Sı
fatı ve Tağlarınıng Sureti Bu turur" başlığı
ile isim, işaret ve ongunlarıyla boylar sıralan
maktadır. Bilhassa tağlar (işaretler) arasında
daha önce bilinen(Ms.Ebu‘l-Gazri’dekileriler
den bazı küçük değişiklikler görülmektedir.
Türklerde ilk yasalardan sayılabilecek
ahidnameler bundan sonraki fasılda karşım ı
za çıkmaktadır. Denilebilir ki formelleşmiş
metinler bu ahidnamelerdir. Törelerimizin iyi
anlaşılması bakımından bu değişmeyen ahidnameyi aynen vermek istiyoruz. "Bir uluğ kağızga ahidname bitip, Kün Han başlık inileri
ve oğlanlan ve bigleri ve ilming k an yahşılan
ve biglerining yahşılan barçalan atların bitip
an t içtiler kim: Ta tirikim iz uşba aytılgan
sözlerdin kaytmaz. Biz eğer bizdin bolgan oğ
lanlar helâlzâde bolsalar ta dünya ahir bolgunca ahdnameni okup amel kırgarlar. Eğer
haram zâde bolup yurtını bozalı tipler amel
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kılmayanlar, tidiler. Takı atlann bitip, mührlerin basıp ahdnameni Kün Hannıng hâzine
sinde koydular (56a).
Bu bölümden sonra Düstûrü'l-Amel'de be- ^
lirtildiği gibi, Kün Han ın saltanatından son
ra Bozokların 2. sıradaki oğullan Ay Han ba
şa geçer. Ancak bu dönemde kanşıklıklar çı
k ar ve halk birbirine düşman olup isyan eder.
Bu bilgiler sadece Kazan nüshasında bulun
maktadır.
Bundan sonraki Yıldız Han'ın Hanlığını
anlatan fasıl, Ebu’l-Gazi’de bulunm am akta
dır. Bu bölümde Yıldız Han'ın gür sesli, orta
boylu, büyük yüzlü ve çatma kaşlı bir kişi ol
duğu, cömertliğinden dolayı da ”îlhan" laka
bıyla anıldığı anlatılmaktadır.
Bu bölüm lerden sonra, Ebu'l-G azi'de
"Kün H an’ın Küçük Kardeşleri ve Oğullanna
Yer Verdiğinin Zikri" (49b) kısmında 5. çadır
da oturacak olan Afşar'ın Kazan nüshasında
4. çadıra yükseldiği ve muhtemelen bu yükse
lişle ilgili olarak Badece bu nüshada Afşar
H an'a, "BEYAN-I AFŞAR HAN-I SAHÎB KI
RAN" başlığı ile bir fasıl açıldığı görülmekte
dir. Bu fasılda da Afşar Han, Yıldız Han'a
benzer sıfatlarla tasvir edilmektedir. Bu bölü
mün devamında Afşar Han'ın oğullarının sal
tan atları 58a'dan 63b'ye kadarki varaklarda
anlatılmaktadır.
64a'da diğer nüshalarda bulunmayan Kayı H an'ın oğlu Kuzı Yavı Han'ın saltanatına
dönülmekte ve 85. varaka kadar bu dönemde
ki olaylar verilmektedir.
86. varaktan itibaren Cengiz H an’ın Rum
vilayetini almasıyla yeni ve değişik bir konu
ya girilmektedir. Ebu'l-Gazi'de bulunmayan
bu kısım, Oğuznâmeler'de rastlanm ayan epico-romanfcsque yani aşk ve kahram anlığın
birlikte işlendiği konulan anlatm aktadır.
Bu zamana kadar tanıtm aya çalıştığımız
Oğuznâme yazması, Camiü’t-Tevârih ve Şecere-i Terâkime kadar önemli ve yeni bilgilerle
dolu,bir eserdir.
»

Henüz bilinmeyen resmî ve özel arşivler
de başka Oğuznamelerin de bulunduğu m u
hakkaktır. Bunların bir an önce neşredilerek
ilim âlemine sunulması, elbetteki Türk kültü
rü, tarihi, folkloru, kısaca Türklerin geçmişi
hakkm daki karanlık kalan pek çok mes'eleyi
aydınlatacaktır.
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