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- Sarı Tonlu Selcan Ḫatun köşkden bakar.

Kime baksa aşkıla oda yakar.-

0. Giriş

Dede Korkut anlatıları, ipek yolunun birçok kavşağını sözlü kültürde 
yüzyıllar boyu dilden dile ilden ile dolaşmış, günün birinde söz ile 
yazının yolu kesiştiği bilinmeyen bir zaman diliminde yazıya aktarıl-
mıştır. Bu nedenle varlığı bilinen Dede Korkut yazmalarını, bu anlatı-
ların sözlü gelenek yolculuğunun sonlanmaya/zayıflamaya başladığı 
sürecin başlangıcında yazıya geçirilmeye başlamış olan ilk yazmala-
rın devamı olup o yazmalardan aktarılmış olan yazılı metinler olarak 
görebiliriz. İşte tam da bu noktada hem sözlü gelenek sürecinde hem 
de yazıya aktarıldıktan sonraki süreçte anlatı metinlerinde anlatıcı 
ozanlardan ve müstensihlerden kaynaklanan değişikliklerin eldeki 
yazmalarda belgelenmiş olduğu düşünülebilir. Ayrıca muhtemelen 
söz konusu bu değişiklikler bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılmış 
olmalıdır. Bilinçsiz olarak yapılmış değişiklikler sözlü ve yazılı süre-
ce ait yanlışlar olabilir. Bilinçli olarak yapılmış ve metinlere geçmiş 
olan değişiklikler ise tercih veya farklı şartların zorlamasından kay-
naklanmış olabilir.

Dede Korkut anlatılarının sözlü gelenek yolculuğu sürecinde anlatıcı 
ozanların icrası ile uğramış oldukları değişikliklerin hangi boyutta 
olduğunu bilmemiz pek mümkün değildir. Ancak günümüzde sözlü 
gelenekte yaşamakta olan başka metinlerde anlatıcılardan kaynakla-
nan değişiklikler bu konuda fikir verebilir (bk. Sakaoğlu 2009, Özçe-
lik 2016/I: 56-59). 

Dede Korkut metinlerinin bilinen yazmalarında ise müstensihlerin 
yazım konusunda sıklıkla yanlış yapmış olduklarını biliyoruz. Konu 
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ile ilgili olarak Dresden yazmasındaki yazım yanlışları, yazım eksiklikleri ve 
yazım fazlalıkları özelliklerine göre ayrıntılı şekilde tasnif edilerek gösteril-
miştir (Özçelik, 2016/I: 106-132).

Vatikan yazmasının bazı yazım yanlışları ve yazım eksikliklerine iki çalışma-
daki notlarda kısmen dikkat çekilmiştir (Tezcan, 2001; Özçelik, 2016/I).1 Gün-
bed yazmasının yazım yanlışları ve eksikliklerine de bir çalışmanın notlarında 
ve dipnotlarında dikkat çekilmiştir (Özçelik, 2021). Söz konusu yazım yanlış-
ları bir bakıma ilgili metnin illet haritasıdır, denilebilir. Aşağı yukarı metnin 
okunma ve anlaşılma sorunlarının yolu hep bu yanlışlıkların yapıldığı veya 
yapılmış olduğu düşünülen illet haritasından geçer. Yeni yapılan çalışmalar-
da bu illet haritasının bazı kısımlarını doğrulayan / doğrulamayan tespitler 
yapılabilir. Çünkü hazırlamış olduğumuz illet haritasında bazı örnekler için 
bizim anlamadığımız bir arka plan veya tanık olmadığımız bir yapı vb. durum-
lar söz konusu olabilir. Bu nedenle yazılı metinler için hazırlanmış olan bu tür 
illet haritasının en azından bir kısmının ne derecede doğru olduğunu elbette 
zaman gösterir. Ancak ne olursa olsun böyle bir haritanın hazırlanması hem 
üzerinde çalışılan metnin hem de başka metinlerin sorunlarının çözümü ba-
kımından önemli bir hareket noktası olacağı düşünülebilir. 

Dede Korkut anlatılarının geçtiği yazmalarda çok çeşitli yazım yanlışlıkları ve 
yazım eksiklikleri görülür. Ayrıca bu yanlışlıkların, eksikliklerin sıklık derece-
si ve geniş bir yelpaze oluşturan çeşitliliği son derecede dikkat çekicidir. Ayrı-
ca bu durum en çok da Dresden nüshası için geçerlidir. Özellikle eksik yazım 
örnekleri, müstensihlerin Dede Korkut metinleri üzerinde redaksiyon yapma-
ya çalışmış olabileceğini düşündürmektedir. Metindeki yazım eksiklilerinin 
başka yazım yanlışları ile aynı satırlarda bir arada görülmesi ise bu düşünce-
yi ayrıca güçlendirmektedir. İşte bu makalenin konusu Kan Turalı Boyu’nda 
geçen bir soydaki yazım ve okuma sorunları ile ilgilidir. Söz konusu soydaki 
sorunlar şöyledir:

* Bir dizenin yeri yanlıştır / değişmiştir: karıncuğı ac olsa kalkup uçan.

* Bir kelimenin yazımında bir harf eksiktir: dėy[ü]p.

* Üç kelimenin şimdiye kadarki okunuşu yanlıştır: .

* İki kelimenin yazımında takdim-tehir yanlışı yapılmıştır: .

* Bir kelime atlanmış, yazılmamıştır: [ile].

Sayılmış olan bu sorunlar, aşağıda -belirlenmiş olan aynı sıraya göre- incele-
nerek bunlarla ilgili çözüm teklifleri sunulmaya çalışılacaktır.

1 Vatikan yazmasındaki yazım yanlışları, bu yıl içerisinde yayımlanacak olan kitabımızda 
ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
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1. Bir Dize ile İlgili Takdim-Tehir Yanlışı 

Öncelikle üzerinde duracağımız soyun hangi bağlam içerisinde geçmiş oldu-
ğunu hatırlamak için bir özet yapmak gerekir. Kan Turalı, boyun başındaki 
sohbetinde babasına savaşçı özellikleri öne çıkan bir kızla evlenmek istediğini 
söyler. Bunun üzerine babası, Kan Turalı için evlilik adayı olarak Trabzon tek-
furunun kızını bulur. Kan Turalı, Trabzon’a gider ve tekfurun kızı Selcan Ha-
tun’a talip olur. Ancak Trabzon tekfuru kızını almak isteyen kişi için bir şart 
koşmuştur. Bu şarta göre kızı almak isteyen tekfurun boğa, aslan ve devesini 
yenmek zorundadır. Kan Turalı boğa ile aslanı yener ve sıra üçüncü sıradaki 
deveye gelir. Ancak ilk iki çarpışmada yorgun düşmüş olan Kan Turalı, deve-
nin karşısına çıktığında ayağı sürçüp yere düşer ve tekfurun cellatları üzerine 
toplanır. İşte tam bu sırada Kan Turalı’yı izlemekte olan kırk yiğidi kendisini 
bir soy ile övüp yüreklendirmek ister. Söz konusu soyun tartışılmamış kısmı 
genel anlamda aşağıdaki şekilde okunmuştur:

“Yigitleri Kan Turalı’yı ögüp soylamış görelüm hanum ne soylamış:

Kapkayalar başında (8) yuva tutan, 

Kadir ulu Taŋrıya yakın uçan,

mancılığı ağır taşdan ğızıldayup katı ėnen,

arı gölüŋ (10) ördegin şakıyup alan, 

 yöririken tartup üzen, (12)

karıncuğı ac olsa kalkup uçan

cümle kuşlar sultanı çal kara kuş;

kanadıyıla saksağana gendüzin şakıdur mı?” (D96a.7-13)

Bu soyda Kan Turalı, kartala benzetilerek kartalın özellikleri ve bir avlanma 
sahnesi tasvir edilmiştir. Aslında bu soyun tamamı sekiz dizeden oluşan tek 
cümledir. Bu cümlenin öznesi, altı tamlayanı olan bir sıfat tamlamasıdır. Bir 
başka deyişle ilk altı dizenin her biri yedinci dizedeki “cümle kuşlar sultanı çal 
kara kuş”un birer tamlayanıdır. Soyun dizeleri bütünlük yönünden incelendi-
ğinde “karıncuğı ac olsa kalkup uçan” şeklindeki tanımlamanın altıncı dizesi 
olarak yazılmış olması -yeri bakımından- yanlıştır. Yani burada müstensihin 
bir takdim-tehir yanlışı ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bağlama göre 
söz konusu bu tanımlamanın üçüncü dize olarak yazılmış olması gerekirdi. 
Çünkü önce kartalın karnının acıkması, daha sonra avlanıp karnını doyurmak 
için havalanması söz konusu edilmiş olmalıdır. Bu gerekçeye göre de yukarı-
daki dizelerin sırası şöyle olmalıdır:

Kapkayalar başında (8) yuva tutan, 

Kadir ulu Taŋrıya yakın uçan,

karıncuğı ac olsa kalkup uçan,
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mancılığı ağır taşdan ğızıldayup katı ėnen,

arı gölüŋ (10) ördegin şakıyup alan, 

 yöririken tartup üzen (12)

cümle kuşlar sultanı çal kara kuş;

kanadıyıla saksağana gendüzin şakıdur mı?” (D96a.7-13)

2. Üç Yanlış Okuma, Bir Takdim-Tehir Yanlışı ve İki Eksik Yazım

Şimdi de yukarıdaki soyda  (D96a.11) şeklinde yazılmış olan üç keli-
me üzerinde durmak gerekiyor. 

Araştırmacılar, bu üç kelimeden birincisini genel anlamda kaba ‘iri, büyük, 
koca’ şeklinde okuyup anlamıştır.

Araştırmacıların metinde  şeklinde yazılmış olan ikinci kelimeye ise şüp-
he ile yaklaştıkları ve yanlış yazılmış olduğu düşüncesiyle bunu farklı şekilde 
okudukları görülüyor. M. Ergin, kelimeyi metinde üyge şeklinde okumuş ol-
duğu hâlde dizinde “üveyke (üyge, ivike?) bir kuş; üveyik kuşu, (veya) ibibik kuşu 
(veya) baykuş” (Ergin, 1963: 307) şeklinde okuyup anlam vermiştir. O. Ş. Gök-
yay, ikinci kelimeyi metinde üyge okumuş, ancak sözlükte karşısına (?) (Gök-
yay, 1973: 299a) yazarak anlam vermekten kaçınmıştır. S. Tezcan, S. Özçelik 
ve M.- M. M. Tulum ikinci kelimeyi ümge ‘dağ keçisi’; M. S. Kaçalin ise ivik ‘elik’ 
olarak okuyup anlamıştır.

Araştırmacılardan Ergin ve Gökyay söz konusu üçüncü kelimeyi, dip ‘dip’ şek-
linde okuyup anlamıştır. Adı geçen diğer araştırmacılar ise bunu ses yansıma-
lı olduğu düşüncesiyle dıp [dıp] şeklinde tamir ederek okumuştur.

Şimdi de araştırmacıların söz konusu üç kelimeyi okuyuşlarını ve bunlara ver-
dikleri anlamları bir tablo üzerinde toplu olarak görelim:

Araştırmacı Okuma Anlam
M. Ergin kaba üyge dip (188-10) Koca üveyik dipte yürürken… (Ergin, 1971: 148)
O. Ş. Gökyay kaba üyge dip (91: 11) Kaba öyke dip yürürken… (Gökyay, 1995: 114)

S. Tezcan

kaba ümge dıp [dıp] 
(D96a.11)

“DKK’ındaki ifade aslında Kaba dağ keçisi dıp dıp 
yorırken olmalıdır; krş. Türkiye Türkçesi zıp zıp 
zıplamak vb. DLT C. 1, 319 zep zep bargıl ‘acele 
acele git’” (Tezcan, 2001: 261)

S. Özçelik koca dağ keçisini dıp dıp yürürken… (Özçelik, 
2016/II: 714)

M.- M. M. Tulum İri dağ keçisi tıpır tıpır yürürken… (Tulum – 
Tulum, 2016: 354)

M. Kaçalin Kaba ivik dıp [dıp] 
(D96a.11)

kaba [iri] ivik [elik] dıp dıp [acele acele] yürürken… 
(Kaçalin, 2017: 396)

Metin yayınlarındaki bu okumaların bağlama uymadığı ve bütünlüğü sağla-
madığı açıkça görülüyor. Bağlamı ve metnin bütünlüğünü çözüme kavuştura-
cak teklifler için metinde  şeklinde yazılmış olan kısmı birkaç aşa-
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mada incelemek gerekir. Söz konusu inceleme, yukarıdaki soy ile ilgili olarak 
belirlemiş olduğumuz her dizenin bir tamlayan olduğu gerçeğinden hareketle 
yapılacaktır. Şimdi incelemeleri yapmaya çalışalım:

* Soydaki ilk altı dize “cümle kuşlar sultanı çal kara kuş”un tamlayanıdır. 

* İlk olarak baş tarafı henüz tatmin edici biçimde okunamamış olan dizede doğ-
ru yazılmış ve doğru okunmuş olan diğer üç kelimeden hareketle incelemeye 
başlamak gerekir: “…yöririken tartup üzen,”

* Yazım şekli ve bağlamı dikkate alarak sorunlu kısımda bu üç kelimeden he-
men önce gelip metinde  şeklinde yazılmış olan üçüncü sıradaki keli-
meyi vav’ın eksik yazılmış olduğunu var sayarak dėyüp okumak mümkündür. 
Nitekim dėy[ü]p, D47b.13’te  şeklinde yazılmıştır.2  Yaptığımız bu okuma 
ile elimizdeki üç kelimenin önüne bir kelime daha eklemiş oluruz: “…dėyüp 
yöririken tartup üzen”. 

* Böylece dizeden elimizde metinde  şeklinde yazılmış olan ve çözüm 
bekleyen ilk iki kelime kalmış olur.

* Söz konusu soyda tasvir edilmiş olan kartal, bundan önceki dizelerde yüksek 
kayalıklardan havalanmış ve gölden bir ördek kapmıştır. Kartal, bu dizede 
kapmış olduğu avını uygun gördüğü yere henüz getirip bırakmış olmalıdır. 
İşte bağlama göre tasvir edilen bu olayın devamında “…dėyüp yöririken tartup 
üzen” ibaresindeki dėyüp zarfının yönlendirmesiyle burada kartalın avlamış 
olduğu ördeğe yönelik olarak çıkardığı ses veya çığlıkla ilgili bir kelimenin bu-
lunması gerektiği düşünülebilir. Geriye kalan iki kelimeden  şeklinde yazıl-
mış olanı daha önce kaba okunmuş olsa da yazım şekli buradaki ikinci harfin 
ye olduğunu gösteriyor. Bundan hareketle kelimeyi kıya! okumamız mümkün-
dür. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü’nde kıya kelimesini aradığımızda karşımıza 
şu veriler çıktı:

“qıy (I) sesleniş, bağırma, ses, haykırış, nida” (Altaylı, 2018: 2117b),

“qıy çəkmek (qoparmaq, vurmaq) haykırmak, bağırmak, yüksek sesle çağır-
mak, nara atmak” (Altaylı, 2018: 2117b),

“qiy haykırma, yüksek sesle bağırma, haykırış, seslenme” (Altaylı, 2018: 
2135b),

“qiy vurmaq haykırmak, bağırmak” (Altaylı, 2018: 2135b).

Sözlükteki bu kelime ve deyimler için verilmiş olan anlamların metnimizde-
ki kıya! kelimesini yeterince aydınlattığı açıktır. Yani bu anlamlar metnimize 
gayet uygun düşüyor. Hatta metnimizdeki kıya! kuş çığlığını daha da iyi yan-
sıtmaktadır / çağrıştırmaktadır. Yaptığımız bu son okumayla eldeki okunmuş 
kelime sayısı beşe çıkar: “kıya!.. dėyüp yöririken tartup üzen”.

2 Aynı kelime D48a.8, 55b.7, 98b.6, 117a.6, 149a.2’de de aynı şekilde yazılmıştır.
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  * Ele aldığımız dizenin başındaki iki kelime çözüme kavuşmuş olduğuna göre 
son olarak elimizde kalan ve metinde   şeklinde yazılmış, şimdiye kadar 
yanlış okunmuş olan kelimeyi incelememiz gerekiyor. Bu kelimeyi yazım şek-
line göre öyke ‘öfke’ şeklinde okuyup anlayabiliriz. Nitekim Dresden yazma-
sında bunun dışında yalnızca aşağıdaki cümlede bir örnek geçmiş olup metin-
de aynı şekilde yazılmıştır:

D44a.9: “Deli Karçar kılıcın eline aldı, yokarısından  öyke ile hamle kıldı.”

Ancak öyke kelimesini yukarıdaki okumalar sonucunda elde etmiş olduğumuz 
“kıya!… dėyüp yöririken tartup üzen” ibaresi içerisinde boş kalan ikinci sıraya 
yerleştirdiğimizde anlam vermez. Her şeye rağmen bir hamle daha yaparak bu 
sorunu aşabiliriz. Bir an için müstensihin incelediğimiz son iki kelimenin ye-
rini bir takdim-tehir yanlışı yaparak değiştirmiş olduğunu düşünüp yerlerini 
değiştirelim: “öyke kıya! dėyüp yöririken tartup üzen”. Ancak böyle yaptığımız-
da öyke cümlede yine tam olarak anlam vermez. Bu durumda yapabileceğimiz 
bir hamle daha söz konusudur. O hamle de Dresden yazmasında geçen ve yu-
karıda verdiğimiz D44a.9’daki cümlede geçen öyke kelimesinin çevre şartları-
nı inceleyip metinde bir eksik yazım olup olmadığını araştırmaktır. Yukarıda 
da görüldüğü gibi söz konusu cümlede Deli Karçar’ın “öyke ile” ‘öfkeyle’ hamle 
yaptığı ifade edilmiştir. Bu durumda da yapacağımız son bir hamleyle müs-
tensihin iki kelimenin yerini değiştirmesinin yanı sıra dizenin ikinci kelimesi 
olan öyke’nin devamında bir ile bulunduğunu fakat bunu sehven yazmadığı-
nı / atladığını düşünebiliriz. Yazılmayıp atlanmış olan bu kelimeyi de metne 
eklediğimizde tamlayan, bağlama uygun şekilde tamir edilmiş ve anlamlı bir 
yapı ortaya çıkmış olur: “öyke [ile] ‘kıya!’ dėyüp yöririken tartup üzen” = öfke ile 
‘kıya!’ deyip yürürken çekip parçalayan’.

Nitekim Dresden yazmasında atlanıp yazılmamış olan bir ve birden fazla ke-
limenin çok sayıda örnekleri listeler hâlinde gösterilmiştir (Özçelik, 2016/I: 
126-129).

Yukarıda teklif ettiğimiz okumalar ve tamire göre üzerinde durduğumuz so-
yun doğru şeklinin şu şekilde olması gerekir:

“Kapkayalar başında (8) yuva tutan, 

Kadir ulu Taŋrıya yakın uçan,

karıncuğı ac olsa kalkup uçan,

mancılığı ağır taşdan ğızıldayup katı ėnen,

arı gölüŋ (10) ördegin şakıyup alan,

öyke [ile] ‘kıya!’ dėyüp yöririken tartup üzen

(12) cümle kuşlar sultanı çal kara kuş;

kanadıyıla saksağana gendüzin şakıdur mı?” (D96a.7-13) 
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