DEDE KORKUT K‹TABINDAK‹ BAMSI BEYREK ‹LE
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Her milletin kültür tarihinde geçmiﬂine ›ﬂ›k tutan eserleri vard›r. Türk
kültür tarihinde bu noktada ele al›nacak
pek çok numune bulunmas›na karﬂ›l›k
bunlardan en önemlisi ve ra¤bet göreni
Dede Korkut Kitab›’d›r.
Dede Korkut Kitab›nda yer alan on
iki hikâyeden üçüncüsü “Kam Püre O¤lu
Bams› Beyrek Boyu” dur. Bu hikâye, konusunun güzelli¤i ve zenginli¤inin yan›nda taﬂ›d›¤› motiflerin fazlal›¤› yönünden de mühim bir yere sahiptir.
Bu güne kadar yap›lan bir çok derlemeden anlaﬂ›laca¤› üzere Türkiye’nin
çeﬂitli bölgelerinde, zaman ve çevreye
göre muhtelif ﬂekiller alan hikâye, bazen
ilk destani vasf›n› korumuﬂsa da ço¤unlukla masal mahiyetini alm›ﬂt›r. 1
Pertev Naili Boratav, halk hikâyelerinin konular›ndan bahsederken Bams›
Beyrek hikâyesini en eski mevzulardan
biri olarak niteler. 2 Yine Boratav, Dede
Korkut Kitab›nda yer alan bu hikâyenin,
kitab›n telif tarihinden önce halk aras›nda anlat›ld›¤›n› ﬂu cümlelerle özetlemektedir: “Bugün için tesbit edebildi¤imiz en
eski mevzu da Beyrek (bugünkü ﬂekliyle
Bey Böyrek) mevzuudur. Ana hatlariyle
bu hikâyenin mevzuunu Dede Korkut
Kitab›’nda buluyoruz. Fakat Anadolu’daki halk hikâyelerine Dede Korkut
Kitab›’ndan de¤il, Dede Korkut Kita*

b›’na ve Anadolu d›ﬂ›ndaki baz› Türk
zümrelerindeki (Kara Kalpaklar, K›rg›zlar gibi) varyantlar›na kaynak olmuﬂ daha eski bir rivayetten geçmiﬂ olmak icabeder. Beyrek ismine, O¤uz kahramanlar›n›n isimlerini veren baﬂka metinlerde de rastl›yoruz. Anadolu’daki Bey Böyrek rivayetlerinde ise, manas› bilinmeden, Beyrek’in memleketi olarak hep
O¤uz-ili zikrolunur. ﬁu halde Beyrek
mevzuunu, Dede Korkut’un telif tarihi
olan XV. as›r baﬂlar›ndan çok daha evvele ç›karmak mümkün oluyor.”3
Bu konuyla ilgili bir çal›ﬂma yapan
Metin Ekici, Bey Böyrek hikâyesinin
oluﬂumunu ﬂu cümle ile anlatmaktad›r:
“Bey Böyrek hikâyesi Dede Korkut hikâyelerinden Bams› Beyrek hikâyesinin ve
di¤er Dede Korkut hikâyeleriyle baz›
masal ve hikâye unsurlar›n›n birleﬂtirilmesiyle meydana getirilmiﬂtir.” 4
Çal›ﬂmam›zda Dede Korkut Kitab›’ndaki Bams› Beyrek hikâyesi ile Anadolu’da halk aras›nda anlat›lagelen Bey
Böyrek hikâyesini karﬂ›laﬂt›rmaya çal›ﬂt›k. Bunu yaparken de bu güne kadar
yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalardan farkl› olarak daha geniﬂ bir örneklem gurubu kullanmakla birlikte, benzer ve farkl› noktalar› daha somut olmas› aç›s›ndan bir
tablo ile netleﬂtirmeye çal›ﬂt›k.
‹lk bak›ﬂta halk aras›nda anlat›lan
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Bey Böyrek hikâyesi ile Dede Korkut kitab›nda yer alan Bams› Beyrek hikâyesi
aras›nda konu bak›m›ndan büyük ölçüde
farkl›l›klar bulundu¤u izlenimi edinilmektedir. Ancak motifler baz›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rma sonucunda ortaya ç›kan tablo, benzerliklerin daha fazla oldu¤unu göstermektedir.
Bilindi¤i gibi özellikle 20. yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren anlat›m esas›na
dayal› türler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda motif araﬂt›rmalar› önemli bir yer
tutmaktad›r. Bu nedenle öncelikle, bat›
dünyas›ndan baﬂlayan ve ülkemizde de
yank› bulan motif kavram› üzerinde durmak gerekmektedir.
Masal araﬂt›r›c›lar›ndan Max Lüthi, motifin hikâye etmenin en küçük unsuru oldu¤unu ve bu unsurun geleneksel
olarak hikâye etme ﬂeklinde muhafaza
edilen bir gücünün mevcut oldu¤unu belirtir. Veselovskiy’ye göre motif, hikâyenin parçalanmayan en küçük parças›d›r.5
Goethe, edebi motifi, “insan dehas›n›n tekerrür etmiﬂ ve edecek olan fenomenleri” olarak tan›mlar. W. Fleming’e
göre “olay›n ak›ﬂ›na yön veren impulslar-içtepiler”, J.Korner’a göre ise, “edebi
konunun ilk ve tek bir parças›” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. 6
Rus formalistlerinden B.Tomachevsky’ye göre farkl› eserlerde tekrar
tekrar karﬂ›m›za ç›kan bölünmez, parçalanmaz tematik üniteler motif olarak adland›r›l›r.7
Muhan Bali, halk hikâyesinde motifi ﬂöyle tan›mlam›ﬂt›r: “Muhtelif halk hikâyelerinde tekrarlanan ve hususi bir
mana ifade eden hikâye unsurlar›na motif diyoruz.”8
Ali Berat Alptekin, halk hikâyeleri
üzerinde yapt›¤›, motif ar›ﬂt›rmalar›n›
içeren eserinde motifle ilgili olarak ﬂu
çarp›c› sonuçlara varm›ﬂt›r: “Halk nes-
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rinde motif olabilmesi için ola¤anüstülü¤ün olmas› gerekmektedir... E¤er halk
hikâyesi masal kaynakl› ise motif yönünden zengin, de¤ilse motif itibariyle
zay›f kalmaktad›r.”9
Bütün bu tan›mlardan anlaﬂ›laca¤›
üzere motif, edebi eserlerde benzer ﬂekillerde vurgulanan ve insanlar›n zihninde
kal›c› izler b›rakan en küçük anlat›m ﬂifreleridir. Öyle ki bu ﬂifreler bir araya getirildi¤inde olay örgüsü benzer metinlere
aﬂina olanlarca anlaﬂ›lm›ﬂ olur.
Bu düﬂünceden hareketle Muharrem Ergin taraf›ndan yay›mlanan Dede
Korkut Kitab›ndaki ﬂekliyle 10 Bams›
Beyrek hikâyesinden 26 motif tespit
edilmiﬂtir. Bu motifler, çal›ﬂmada kullan›lan 23 sözlü varyantta taran›p bir tablo oluﬂturulmuﬂtur. Belirlenen motifler
tablonun sol baﬂ taraf›nda bulunan ilk
sütunda, varyantlar da en üstteki sat›rda s›ralanm›ﬂt›r. Bu karﬂ›laﬂt›rmada yer
alan motifler ve varyantlar hakk›nda
aç›klay›c› bilgiler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
Ayr›ca tabloda bulunan “x” iﬂareti,
bu motifin hangi varyantta yer ald›¤›n›
belirtmektedir. Böylece elde etti¤imiz
tablodan, hangi motiflerin daha a¤›rl›kl›
olarak iﬂlendi¤ini, hangi motiflerin halk
anlatmalar›nda bulunmad›¤›n› bundan
hareketle halk aras›nda anlat›lan hikâyeler aras›nda benzerlik bulunup bulunmad›¤›n› veya hangi yönlerden benzerlik
bulundu¤unu görmek kolaylaﬂacakt›r.
Çal›ﬂmam›zda kulland›¤›m›z, aﬂa¤›da aç›klay›c› bilgiler verdi¤imiz ve tabloda da ayn› numaralarla belirtti¤imiz 23
sözlü varyanttan ilk 18’i Saim Sakao¤lunu’nun “Dede Korkut Kitab›”ndan,11 19.
varyant bir lisans tezinden12, 20-21. varyantlar Pertev Naili Boratav’›n “Folklor
ve Edebiyat” isimli eserinden 13 ve 22-23
numaral› olanlar Bilge Seyido¤lu’nun
“Erzurum Masallar›”ndan14 al›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca incelemede esas ald›¤›m›z
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Tabloda kullan›lan 21 sözlü varyant hakk›nda k›sa bilgiler:
Derleme Y›l›

K.Kiﬂinin D.Tarihi

K.Kiﬂinin Cinsiyeti

1.

Derleme Yeri
Erzurum (Horasan)

1973

1927

Kad›n

2.

Erzurum (Pasinler)

1965

?

?

3.

Erzurum (Umudum)

1980

1921

Erkek

4.

Erzurum (Topalçavuﬂ)

1977

1907

Kad›n

5.

Erzincan (Çay›rl›)

1973

1933

Kad›n

6.

Urfa

1976

1956

?

7.

Sivas (ﬁark›ﬂla)

1990

?

Kad›n

8.

Sivas (ﬁark›ﬂla)

1995

1929

Erkek

9.

Kayseri (Fettahdere)

1989

1932

Erkek

10. Kayseri(Akmesçit)

1988

1947

Kad›n

11. Konya (Ilg›n)

1990

1937

Erkek

12. Konya (Ilg›n)

1992

1924

Kad›n

13. Konya (Akﬂehir)

1994

1940

Erkek

14. Konya (Karatay)

1994

1935

Erkek

15. Afyon (Emirda¤)

1989

1934

Erkek

16. Afyon (Emirda¤)

1989

1933

Kad›n

17. Zonguldak

1996

1939

Erkek

18. Kayseri(Develi)

1969

1909

Erkek

19. Konya (Karap›nar)

1973

1888

Kad›n

20. Beyﬂehir

1934

1894

Erkek

21. Konya

?

?

Kad›n

22. Erzurum

1967

1912

Kad›n

23. Erzurum

1967

1897

Kad›n

anlatmalar›n türü konusunda bir belirsizlik oldu¤unu belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu konuda ayr›nt›ya girmek
çal›ﬂmam›z›n s›n›rlar›n› aﬂmaktad›r. Ancak bizim de bu çal›ﬂmada genel olarak
Bey Böyrek Hikâyesi olarak adland›rd›¤›m›z anlatmalar, kimi zaman masal, kimi zaman hikâye, baz› çal›ﬂmalarda ise
Bams› Beyrek hikâyesinin varyant› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.15
Hikâyelerin baﬂl›klar› (adlar›) genellikle olay kahraman veya kahramanlar›n›n adlar› ile özdeﬂleﬂmiﬂtir. Öyleki
bizim inceledi¤imiz anlatmalar›n büyük
ço¤unlu¤u “Bey Böyrek” ba¤l›¤›n› taﬂ›maktad›r. Bunun yan›nda ﬂu baﬂl›klar
da kullan›lm›ﬂt›r: Bengiboz, Bengilboz,
Bag Bögrek, Bay Böyrek, Bâ Börek-Dengiboz, Bâ Börek, Be¤ Beyra ile Bengiboz,
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Ba¤ Böyrek, Bey Beyrek, Be¤ Börek’le
Karatay, Be¤ Börek ile Benliboz, Akkavak K›z›. ‹ncelenen metinlere bu isimlerin anlat›c› veya derleyenler taraf›ndan
verildi¤i san›lmaktad›r.
ﬁimdi de tabloda sol tarafta ilk sütunda sadece numaralar›n› yazd›¤›m›z
ve mukayesede esas ald›¤›m›z Dede Korkut Kitab›’ndaki Bams› Beyrek destan›ndan tespit edilen 26 motifi s›ras›yla
veriyoruz:
Tabloda kullan›lan motifler:
1. Çocuksuzluk (zürriyetsizlik)
2. Beﬂikkertme
3. Dua neticesinde çocuk sahibi olma
4. Ads›z çocuk
5. Ad verme merasimi
6. Yard›mc› at
7. Kuvvetli kad›n
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8. Aﬂk imtehan›
9. K›yafet de¤iﬂme
10. Dünür olma
11. K›skanç erkek kardeﬂ
12. Evlenme ﬂartlar›
13. Formülistik say›: 40
14. Esir olma
15. Ölüm sembolü kanl› gömlek
16. Hain arkadaﬂ
17. Yas
18. Sembolik renk: siyah
19. Sevgilinin baﬂkas›na verilmesi
20. Yard›mc› tüccar
21. Yard›mc› k›ral k›z›
22. Kahraman›n geri dönüﬂü
23. ‹badet
24. Kötülerin zor duruma düﬂmesi
25. Çok eﬂle evlenme
26. Mutlu son
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Yukar›da s›ralad›¤›m›z bilgiler sonucunda yapt›¤›m›z karﬂ›laﬂt›rmada
aﬂa¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r.
SONUÇ:
Tabloda görüldü¤ü üzere Bams›
Beyrek hikâyesi ile Anadolu’da anlat›lan
Bey Böyrek hikâyeleri aras›nda büyük
bir benzerlik vard›r. Bu sonuç bize Anadolu’da anlat›lan Bey Böyrek hikâyeleri
ile Dede Korkut Kitab›’nda bulunan
Bams› Beyrek hikâyesinin ayn› kaynaktan beslendi¤ini göstermektedir. Bunun
yan›nda 2-3-11-15-16 numaral› 5 motifin
incelemeye esas ald›¤›m›z anlatmalar›n
hiç birinde yer almamas› sözlü anlat›-
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m›n ve halk muhayyilesinin iﬂleyiﬂinin
bir tezahürü olsa gerektir.
Tablonun 26. sat›r›na bak›ld›¤›nda
görülece¤i gibi bütün hikâyeler “mutlu
son” motifi ile nihayet bulmaktad›r. Bu
sonuç bize Türk halk›n›n destan ve hikâye yarat›c›l›¤› hakk›nda önemli bir ipucu
vermektedir.
Bilindi¤i gibi halk aras›nda yaz›ya
geçirilmeden, dilden dile yay›larak anlat›lagelen hikâyeler zaman içinde pek çok
de¤iﬂikli¤e u¤rarlar. Bizim yapt›¤›m›z
bu karﬂ›laﬂt›rmada da bu faktörü tabodaki sütunlar aç›kça göstermektedir.
Baﬂka bir deyiﬂle tablodaki sütunlar
aras›ndaki de¤iﬂiklikler, sözlü olarak yay›lan hikâyelerdeki insan faktörünün ortaya koydu¤u farkl›laﬂmay› göstermektedir.
Bütün bunlar›n yan›nda gerek
Bams› Beyrek hikâyesindeki motiflerin
halk aras›nda anlat›lan Bey Böyrek hikâyelerinin büyük ço¤unlu¤unda yer almas› gerekse bu anlatmalar›n motif bak›m›ndan birbirleriyle olan benzerli¤i,
bu hikâyelerin ayn› kaynaktan beslendi¤ini göstermektedir. Ancak, Anadolu’da
halk aras›nda anlat›lan Bey Böyrek hikâyelerinin Dede Korkut hikayelerinden
mi kaynakland›¤› veya ona kaynakl›k m›
etti¤i konusunda kesin bir hüküm vermek bugün için mümkün de¤ildir.
Çal›ﬂmam›zda dikkatimizi çeken
önemli noktalardan biri hatta en önemlisi de anlat›m esas›na dayal› türler içinde
olay örgüsünün zamanla çok büyük de¤iﬂikliklere u¤rasa da motiflerin bu durumdan fazla etkilenmemesidir. Bu yüzden, anlatma esas›na dayal› türlerde zamanla pek çok unsur yüzünden (anlat›c›,
çevre v.b) bir metnin olay örgüsü de¤iﬂe-
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bilir, tamamen ortadan kalkabilir fakat
kal›c› olan motiftir diyebiliriz.
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