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DEDE KORKUT MUKADDİMESİ’NDEKİ BAZI SÖZCÜKLER 
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ÖZET 

Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültür tarihi açısından en önemli 
eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna karşın eserle ilgili olarak 
henüz çözümlenmemiş pek çok soru ve sorun araştırıcıların çalışmalarını 
beklemektedir. Yeni bilgi/belgelerin özellikle Türkiye sahasında tespit 
edilememesi ya da ortaya çıkartılamaması doğal olarak problemleri 
gelecek nesillere devretmektedir. Bununla birlikte konuya ilişkin olarak 
yeni bakış açıları ve zaman zaman ortaya çıkarılan yeni kayıtlar 
tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Ancak konuya dair yapılacak 
düzeyli her tartışmanın bilimsel bir kazanım olduğu inkâr edilemez bir 
gerçekliktir. Bu çerçevede bu çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri’nde 
çözüme kavuşturulamamış birkaç kelimeye dair derlemelerden elde 
edilen veriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Hikâyeleri, Mukaddime Bölümü, 
Halk Hikâyesi 

  

ANALYSIS OF SOME OF THE WORDS ON THE MUQADDİMAH 
OF DEDE KORKUT 

 

ABSTRACT 

Dede Korkut Stories  in the history of the Turkish culture is 
regarded as one of the important works. However many unresolved  
questions and problems related works, waiting for the work  of 
researchers. In particular  in the field of Turkey new information and 
documents that can not be identified or appeared naturally leave 
problems to future generations. However the new perspectives on the 
issue and from time to time uncovered new records have brought new 
discussions.But each debate about the subject  the scientific 
achievement is an undeniable fact.In the context the study of Dede 
Korkut Stories in a few words which are unsolved will be obtained from 
the data. 

Key Words: Dede Korkut Stories,Section Muqaddimah,Public 
Stories 

 

Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültür tarihiyle ilgilenen hemen tüm araĢtırıcılar için çok özel 

bir yere sahip olmakla birlikte hakkında söz söylenilmesi en zor alanlardan biridir. Konuyla ilgili 
yeni bir bilginin/belgenin Türkiye sahasında tespit edilememesi ve metinlerle ilgili yeni bakıĢ 

açılarının oldukça sınırlı olması, yapılan çalıĢmaların daha çok metin okumaya yönelik olmasına 

                                                
* Yrd. Doç. Dr., Kafkas Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. El-mek: onculkursat@yahoo.com  

mailto:onculkursat@yahoo.com


250                                                                                                             Kürşat ÖNCÜL 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 6/4 Fall 2011 

yol açmıĢtır.  Bu çalıĢma da bu anlamda benzer bir formda, ancak etimolojik bir değerlendirmeden 

ziyade bir tespitin aktarılması ve ilgilenenlerin bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Konuyla ilgili yapılan çalıĢmalarda var olan problemleri (eserin yazılıĢ tarihi, yazıldığı 

mekân, kahramanların kimlikleri, nüshalar arasındaki uyumsuzluklar, metnin bağlamı, metnin 

yazarının kimliği ve ne Ģekilde kaleme alındığı vb) çözmek adına zaman zaman birbirinden farklı 
yaklaĢımlar denenmiĢtir. Ancak DKH‟deki problemlerin varlığına karĢın ayrıntılarda farklılıklar 

bulunmakla birlikte metnin içerdiği alan, yazıya geçirildiği bölge, metinlerin dil özellikleri gibi 

bazı unsurlarda nispi bir genel kabulden bahsedilebilir. 

Metnin diline iliĢkin olarak kuzeyde Kafkaslardan, güneyde Van Gölü ve çevresine oradan 

da daha güneye uzanan bir alanı kapsadığı, kuzeyden güneye Azerbaycan sahasını da içerisine alan 

bu dilin geniĢ bir koridora sahip olduğu (Zülfikar 1998) ve doğal olarak “Türk Dilleri grubundan 

Azerbaycan ve Ģerqi Anadolu Oğuzlarının dili” (Rıza 1998) olduğuna dair ifadeleri görmek 
mümkündür. Bu perspektiften hareketle metnin dil özelliklerini barındıran yerleĢim birimlerinden 

Kars ilinde, gerçekleĢtirilen derlemelerde DKH‟nin mukaddime bölümünde kadınların dört türlü 

olduğuna dair verilen ifadelerin benzer bir sözel adlandırmayla ancak “kadınlar üç türlüdür” 
Ģeklinde yaĢadığı tespit edilmiĢtir. Derlenen anlatılardaki “Ģıldırım Ģıp, holdurum hop” gibi 

tanımlamaların DKH‟de görülen “solduran sob, tolduran tob,” tanımlamalarıyla anlam-ses 

benzerliği taĢıması ve bu sözcüklerin konuyla ilgili araĢtırıcılarca anlam bakımından netliğe 

ulaĢtırılamamıĢ olması bu çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesine yol açmıĢtır. 

Kars ili, Kafkaslardan Anadolu‟ya geçiĢ noktasında bulunduğundan tarih boyunca iç ve dıĢ 

göçler yaĢamıĢ bir yerleĢim birimidir. Bölgede bu göçlere bağlı olarak birbirinden farklı ağız 

özelliklerini görmek mümkündür. Konuyla ilgili olarak Ercilasun‟un yaptığı çalıĢma bu anlamda 
ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Ercilasun çalıĢmasında bölgedeki ağız farklılıklarını, Ardahan-Posof 

Yerlileri, Kars Yerlileri, Türkmenler, Kars Terekemeleri (Karapapaklar) ve Kars Azerileri olarak 

adlandırdığı demografik yapılanmaya bağlar. (Ercilasun 2002) Ġlgili çalıĢmada metnin derlendiği 
Karapapakların/Terekemeler‟in tarihi için özet itibarıyla Ģu bilgileri sunar. Karapapak‟ların yoğun 

olarak bulundukları Borçalı ve Kazak Bölgesi‟ne Selçuklular‟ın öncesinde yerleĢmiĢ olan Hazarlar, 

MelikĢah dönemindeki Türkmen yerleĢimiyle tamamen TürkmenleĢir. Kür boylarından kuzeye 

doğru yayılan bu Türkmenler, Kazak ve Borçalı Bölgesini doldururlar. XII. yüzyıldan itibaren 
bölgeye gerçekleĢtirilen Kıpçak akınlarıyla iki ayrı tabakalanma süreci gerçekleĢir. Bu tarihlerden 

itibaren bölgede Karapapak ve Terekeme adları yoğun bir Ģekilde görülmeye baĢlanır. (Ercilasun 

2002, 42)  

DKH‟deki olaylarda görülen çeĢitli çatıĢmaların ve geçmiĢe ait unsurların bu bölgeye 

yerleĢen kesimlerce coğrafyanın getirdiği korunaklılığa bağlı olarak sürdürüldüğünü ve yeni 

formlar içinde Ģekillendiğini belirtmek mümkündür. Anlatıların belirli oranda da olsa yaĢamasına 
ve sürdürülmesine olanak tanıyan önemli öğelerden biri de sözlü anlatı geleneği içerisinde önemli 

bir yere sahip olan âĢıklık geleneğidir. Bölgede âĢık tarzı Ģiir geleneğinin günümüzdeki zayıflığına 

karĢın yakın tarihlere kadar oldukça canlı bir formda görülmesi anlatı geleneği açısından DKH‟deki 

bazı anlatıların da yaĢamasına kolaylık sağlamıĢtır. ÂĢık tarzı geleneğin dıĢında bölgede Kellegöz 
adıyla yaĢayan tek gözlü dev anlatılarına ve Deli Dumrul hikâyesinin kısalmıĢ formuna ulaĢmak 

mümkündür. Bu sözel yapı doğal olarak Dede Korkut coğrafyası içerisinde Kars ve çevresini ayrı 

bir Ģekilde değerlendirme zorunluluğunu doğuruyor. Özellikle tespit edilen bu anlatıların birbirinde 
farklı mekânlarda ancak Karapapak/Terekeme kültürü içersinde rastlanılır olması ayrıca dikkat 

çekicidir. Bugün Kars ilinde ikamet eden ve daha ziyade Gürcistan coğrafyasından dönemi 

içerisinde Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına gelen bu kiĢilerin yerel kültürlerini özellikle 

coğrafyanın ve Osmanlı dönemindeki farklı etnik kimliklere varlığını devam ettirme içgüdüsüyle 
içe kapalılıkları kültürel dinamiklerini koruma ve sürdürmelerine olanak tanımıĢtır. 
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Kültürel korunaklılık, DKH‟nin dilindeki unsurlar için kullanılan “kimi kez ayak yerine 

geçen asonanslarla fiil veya sıfat soyundan bütün bir kelimenin tekrarlanması… tekrarlanan fiil 

veya sıfatların anlatımda bir nevi “döner ayak” yerini tutması  ve parçaya bir nazım edası 
vermesi” (Gökyay 1968) ve “bir yandan eski Türk Ģiirinin ses uyumuna (aliterasyon) ve yarım 

kafiyeye (asonans) dayanan özellikleri” “hece veznine kafiye ve redife dayanan nazım özellikleri 

ve mensur parçalarındaki anlatım paralelizmi ile Türk halk edebiyatının nesir nazım karıĢımı 

mükemmel bir örneğini oluĢturmuĢtur.” (Korkmaz 1998) ifadelerine benzer bir formu yaĢatmıĢtır. 
Elbette DKH‟de görülen Ģiirsel dokunun varlığını aramak söz konusu değildir ancak nispi oranda 

da olsa bu yapı görülmektedir. Konunun daha net bir Ģekilde anlaĢılabilmesi için burada tespit 

edilen iki metin verilecektir.
1
  

D1. Kadınlara verilen lakaplar var mı?      

K1 Var, benim bildiğim üç çeĢit àadın var. Birincisi “ġıldırım ġop”. ġıldırım ġop ne 

demeòdi bizim lisanca? Gezěr, go çoò àonuĢar. Sabaò àaòar, oo ııı o àapı, bu àapı gezer, dolaĢar; 

aòĢama geler: “ġıldırım ġop”. Sadece iĢi güjü gezmeò. Ġkincisi “àadın var, Derdi Verem”. Bu da 

àocasınnan ilgilidi. ġimdi àocasının bir acil iĢi var, der ki, „àarı bir o sobuyu yah‟ soba da normal, 

aaz yaner. Bu àadın ne yaper; gelěr ordan, àuruyu çıòardar, yaĢı soòar. Guru, àuru yaòacağı alar, 

yaĢ soòar. Eee soba behle ki evle olacaò, müsafir beòliyer, àadın çay àoajaò, derdi verem! Goca 

verem olor: ama àadının heç umrunda döyül. Iıı yap ııı soba yanmer, e àadın bıraòmer ki soba 

yansın. (Beceriòsizdi olan…) Beceriòsiz değil, yanı yapısı, kültürü o; yanı yeter ki àocası üzülsün, 

verem olsun. O àadın da Derdi Verem. Üçüncü bir àadın, o da bulunmaz Bursa àumaĢı günümüzde 

var yoò bilmem. Gadın… àocasının bir dediğidi iki etmez. (Ġsmi neydi bunun? Gül her…) “Her 

Demi Gül”. Her Demi Gül. Yanı elini attığı her iĢ gül gibi. Gocası bi çay isdese, on dakàıya 

yapılacaò iĢi diyelim ki o on sanıyede yaper. Her Demi Gül, her iĢe, elini attiğı iĢ gül gibi, söylediği 

laf bal gibi. O àadınnara da “Her Demi Gül” öle bir lakap. Herkesin yaptığına eee yanı ııı Ģeyine 

yapısına göre bi lakap veriler. 

D2.Kadınların kaç türlü olduğunu bize anlatır mısınız? 

K2. Evet. Gürcistanlı AĢıò Hasan Pervane gidip yaòın köylerinden bir úızla evlenir. 

Evlendikten sonra bir ara aralarında ufaò ufaò bir dövüĢ bağrıĢ gibi biĢeyler olur her 

dövüĢtüklerinde àadın baĢına Ģalı alır doàru babasının evine gitmeye. AĢıò sazı alır buna sazla 

türkü söyler  geriye çevirirmiĢ.  Ama bir gün de tam guvvetli dövüĢürler Ģalı alır babasının evine 

gětmeye aĢıò önüne geçir ne àadar çalır çaàırırsa baòır ki yoò. Bu boĢdur bu gafaya àoymuĢ çoò 

sinirlenmiĢ gideceò. Yav bu gideceò ben evde neye durum demiĢ o da sazı gömleàine àoyar bunun 

peĢine düĢer. áadın önde bu aròada herkes aĢıàa baòar yav eskiden öyle değildi mesela da erkekler 

önde àadınlar aròada giderdi yav aĢıò gene dövüĢmüĢ hanımıyla ondan sonra gider gaynatasının 

evine gaynatası sedirin baĢ köĢesinde oturmuĢ gaynanasıysa aĢağı tarafta sobanın yanında elinde 

ćorap toòuyur. Selam aleykümüselam yavrum buyurun içeriye buyurar bu sazını köĢeye àoyar 

gaynatası gadında içeriye girer girmez küsmüĢ ya dövüĢmüĢ. DövüĢdüàünü bělli etmek için Ģöyle 

duvara döner üzünede Ģalı tutar yanı ben kimseyle gonuĢmuyorum artık küsmüĢüm. Bu arif adam 

demiĢ ki yavrum aĢıò giren yirde gam keder olmaz eğlence olur söz sohbet olur muhabbet olur 

bugün bir hal var sizde nedir bu durumunuz? Ama gaynanası o zamana gadar heĢ girmezmiĢ 

dillenmir yanı bu da sen arif adamsan istersen ben bu sözün nedenini size saznan anladım demiĢ. 

                                                
1 K1 ve K2‟den derlenen metinlerde kaynak Ģahısların DKH‟ne ait metinsel anlamda herhangi bir okuma içersinde 
olmadıkları teyit edilmiĢtir.  
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áadın o zamana gadar biĢey demir tabi küsmüĢ … o arada AĢıà Hasan Pervane sazını alıp baòalım 

ne diyecek. Bu arada söyliyecek onları   

Děyir bele sen kız verdin ey men de aldım    

Evlenende a gaynana a gaynana      

KeĢke sen bir daĢ doàaydın      

O, olanda a gaynana a gaynana      

Gaynana dedi ya, gaynanası caàları yere bıraòdı. Ayaàı gaòdı dedi ulan adam oàlusan 

aàzını àatla burnunun altına goy. HoĢumuza getdin. Gencidik bizim kızımızı àandırdın aldın. Ġndi 

de saòlıyabilmir üstümüze getirirsen. Gaynatası söyle yavrum ikinciyi söyle dedi. O da yaralı ya, 

hanımından alır ikinciyi baòah ne diyir:  

Deyir bele gündüzler gezir yabanı     

AkĢam aàrıyır dabanı       

Üstümde kırır yabayı       

Men dilende a gaynana a gaynana     

Bunun üzerine kayın pederi oàlum sen bilirsin arvatlar kaç türlüdür diye sorar. AĢıò, baba 

aĢıò diliyle mi mi söyleyim diye sorar ve kayınpederi aĢıò diliyle ister. AĢıò baĢlar söylemeye: 

Arvatlar üç çeĢittir. Bir holdurup hop avrat, bir Ģıldırım Ģırp avrat, bir de gıldırım gırp 

avrat. Bu gıldırım gırpın bir adı da erdem güzelidir. Kayınpeder oğlum bu aĢıò dilini anlayamadıò 

bize açıòla der.  AĢıò:          

ġıldırım Ģırp arvat sabah erkenden kaòar, ki Ģeyde de halk dilinde de söylenir da. Ben 

köylerde çoò duydum. Çoò gezen àarıya bu ne Ģıldırım Ģırp àadındır gapı gapı goymadı her tarafı 

gezdi günde sabahdan aòĢama gader dolaĢır. Bunun evi yohdu mi iĢi yohdi mi derler yanı. 

Erkenden gaòar gurt guĢ sezilmeden hepsi yatır yataòta o erken gaòar köyün üst katındaki òaberi 

alta, alt katındaki òaberi üste daĢıyar yanı bir gazete ondan baĢa çıòabilmez Ģıp arvat. Bir de 

holdurum hop arvat yanı holdurum hop da “daàıdan çoò yiyen” manasında anlamında. Baòtın yav 

hanım bugün bize misafır gelecek aòan baò, çoò aàır misafirlerdi bir goyun úesecem o goyunu ěyle 

piĢir ki benim yüzümü aà et aman dı sen bilirsen. Gelersen ki misafir gelmemiĢ, goyunun baĢı orda 

ayaòları da burda gerisini de ele daàıdıf ki Allah daàıdan kimin. Holdurum hop gelen misafırın 

yanında da üzün gara olar. Ha bir de gıldırım gıp avrat bu da her Ģeyden ısraf eden ısraf mı 
diyorsunuz o yanı çoh masrafcıl olmıyan – Ģey eden tasarruf eden- tasarruf eden arvat sabahdan 

gaòdın hanım bugün misafır gelecek arhadaĢlarla geleceyiz etimiz de yoò ama bi tavuk keselim. Bi 

tavuk keser getirir yarısıyla, tavuğun yarısıyla bir kaç çeĢit yemek yapar yarısını da gece gecenin 

bir vaòtında saòlar kocasına ayrıyeten piĢirir ve yedirir. Gaòtığı zaman aman ses etmeyin, babanız 

yatır, süt piĢirer getirer. Önce gocasının göàsünün üstüne, önce bir südünü içirer, bunun sonra da 

onu bir nazınan öpe öpe –sayın müdürüm baàıĢla- cilveyinen nazınan uyandırır bir elinde desmal 

peĢkir bir elinde de su, onun üzünü elini yıòattırır, öyle tutturur yanı nazı cilveynen eàlendire 

eàlendire. ĠĢ de bunun bir adı da erdem güzelidi. Yanı o da güzellerin sınıfına girer ki aĢıkların 

dediği gibi boy bir doksan, omuz doksana doksan, bel eski sıfır beĢliài, ince belli kalem gaĢlı, sırma 

saçlı, ceylan baòıĢlı keòlik sekiĢli. Dedi peki yavrum hangisidi sendeki? Dedi ki  gaynata o sondaki 
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değilde yani gıldırım gıp deàilde diğer ikisi bende mevcuttur. O yarayı açma yavrum, ben de aynı 

yarayı çekirem o da yaralı ya. Aldı baòalım ne diyecek: 

Deyir bele Ģille salır ay papaàıma      

Papaò geçir gulaàıma        

Bir bahasan kaĢmaàıma       

O gelende a gaynana a gaynana  

Dedi, oğul olmıya evin iĢini de bu sana gördürir? Dedi aàzım açırdım onu diyem baò:  

Deyir sabah erkenden gaòiram    

Sobuyu da men yaòıram      

Ölüsünden de goròıram       

O yatanda a gaynana a gaynana a gaynana    

Peki yavrum dedi gücün yetmir mi? Sal ayaàın altına ölene gadar döà. Ölüsünü de çeò 

mana getir dedi. Dövecem dedi. Ne zaman döveceñ? Dedi dikkat et baò bu türküye dikkat et: 

Dedi bele Hasan Pervane olacam     

Bele bu hayfımı ondan alacam      

Ayaàımın altına salacam      

O ölende a gaynana a gaynana a gaynana 

 Ġlk metnin yerel halktan biriyle, ikinci metnin ise bölgede tanınan bir âĢıkla yapılması her 

iki metnin dili arkasındaki farklılığın temel nedenidir.  Türkülü hikâye formunda anlatılan ikinci 

metinde DKH‟de görülen ses benzerliklerinin ve tekrarlarının daha yoğun olduğu görülmektedir. 

 Yalgın tarafından tespit edilen ve Sakaoğlu tarafından DKH‟nin mukaddime bölümüne 
benzerliğinden dolayı çalıĢmaya konu olan metin ise Ģu Ģekildedir: 1. Zavratızort, 2. Çepelimürt, 3. 

Hazretimülk… Zavratızort avrat “iĢin nereden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl olup bittiğini 

bilmeyen avratlara –zavratızort- avrat derler. Bu avratların hesabı kitabı olmaz, onların sözüyle 
kuyuya inilmez… Allah bir eve bunun gibi avrat komasın”. Çepelimürt avrat “…akĢama kadar 

evde iĢ görmez, çadırında çene çalar, öteki beriki ile kavga eder, yalancı pehlivan gibi adam aldatır. 

Bu karıların evine tavuk pisliğinden giremezsin”. Hazretimülk hatun, “ bu Ģekil kadınlar iĢini, 

idaresini bilen herkesten önce kocasını seven, evin erkeğine, uĢağına yardım eden, misafire iyi 
bakan kadınlardır…” (Sakaoğlu 2009) 

Her iki metinde de anlam ve yaklaĢım itibarıyla DKH‟ndeki metinle örtüĢen ifadeler 

olmakla birlikte Kars ilinden derlenen metinlerde görülen tanımlamalar DKH ile daha yakındır. 
Sözcüklerin anlamlarına iliĢkin olarak; 

Tekin, “dolduran top” ifadesinin anlamsız olduğunu ve tul fiilinden hareketle sözcüğün 

“vurulan top, oradan oraya yuvarlanan top” tarzında anlaĢılması gerektiğini belirtiyor. (Tekin 1982) 
  Tezcan, ise “solduran sob” ve “tolduran tob” ifadeleri için kafiyeden dolayı sop ve 

top Ģeklinde okunması gerektiğini belirtir.  Ergin‟in çalıĢmasında “metinde sop okuduğu halde 

dizin 270‟de soy olarak” alındığını kendisinin ise Türkiye Türkçesinde soy sop ikilemesi dıĢında 

bir kullanım bulamadığını belirtir. Sözcük için “Ar. sulb‟un, soy sözcüğünün örneksenmesiyle halk 
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dilinde aldığı biçim” olduğu yönünde görüĢ bildirir. “tolduran top” ifadesinin ise tam olarak neyi 

anlatmak istediğinin kendisi için açık olmadığını söyler. (Tezcan 2001, 53) 

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Tarama ve Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü‟nde 

benzer bir ifadenin bulunmaması bölgede ve Gürcistan sınırları içerisinde yaĢayan Türkler arasında 

yapılacak taramaların DKH‟ye ait yeni bilgilerin bulunabileceği kanaatini doğurmuĢtur.  
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