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AYLIK BÜLTEN YAYIMI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. PARAYLA SATILMAZ.
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� Tarih, tarih tartışmaları ve tarihin yorumlanmasındaki uyuşmazlıklar, Sovyetlerin 

son on yılında dönüşüme uğrayarak hareketlerin ve düşmanlıkların ideolojisi hâline geldi. 

Başlangıçta bir avuç uzman arasında başlayan tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi ve politik 

arenaya sıçrayarak yeni bir biçime dönüştü, yeni bir sosyal rol oynadı.

Sovyet yetkililerinin dayattığı sistem, görünüşte istikrarlı bir ortam yaratsa da aynı 

zamanda çeşitli grupların statü, toprak, kaynaklar ve iktidar üzerine rekabetini de kızıştırdı. 

� SOVYET SİSTEMİNDE KARABAĞ�

� Aşağıda anlatılacağı gibi, çatışma durumlarında, bu tarih tartışmaları meydan 

okuma ideolojilerine dönüştü, tarihçiler de ulusun savunmasında yer alan politik eylemciler 

hâline geldi. 

BAKÜ KOMÜNÜ -3-
Petrol sanayiinin gelişimi, Bakü'yü kısa süre içinde feodal topraklarda kapitalist 

bir şehir durumuna ve köylü toplumla çevrilmiş proletarya vahasına dönüştürdü. 

Sanayi nedeniyle şehrin kendisi 19. yüzyılın sonunda hızla büyümüştü. 1870'lerin 

ortalarında Bakü'de 15.000 kişi yaşarken 1913 nüfus sayımına göre Güney Kafkasya'nın 

en büyük şehri olmuştu, şehrin merkezinde 214.600, sanayi bölgesinde ise 119.300 kişi 

yaşıyordu. Bakü nüfusu üç ayrı merkeze bölünmüştü. Merkez mahallelerde (Liman, 

Bayıl, İstasyon, Merkez ve Ermenikent) eğitim görmüş seçkinler, vasıflı işçiler ve mülk 

sahibi sınıflar oturuyordu. Şehrin çevresinde, sanayi mahalleleriyle (promıslo-

zavodskoy rayon) fabrika mahalleleri (zavodskoy rayon) (Karakent, Akkent ve Zığ, 

Ahmetli ve Kişli köyleri) ve daha uzak petrol alanları (promıslovoy rayon) (Sabuncu, 

Balahanı, Ramani, Zorat, Bibi-Eybat, Surahanı, Binegedi, Amirazhanı, Biul'-Biul, Şikovo 

ve Bileceri) bulunmaktaydı. 

-AY BALAM- -AY BALAM-

 FİKİRLER DÜZEYİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR

        Kaynak: Vickien Cheterian  -  Kafkasyada Savaş ve Barış

Birlik cumhuriyetleri, özerk cumhuriyetler ve özerk bölgeler gibi bileşenlerine meşruiyet kazandıracağı sanılan bu resmî tarih görüşü -
birey ve bölgelerin etnik tanımlanmasına dayandığından- iki yanı da keskin bir kılıçtı. Zayıflık anında bu resmî tarih, bizzat Sovyet sistemini 
istikrarsızlaştırmak ve içeriden çatışmalar yaratmak amacıyla kullanılan bir araca dönüştü.   

 Resmî ideoloji, politik milliyetçiliği baskı altına almaya çalışırken bu rekabet kendini ifade edecek başka kanallar da buldu. Bu yarı gizli 
milliyetçiliğin dışa vurumu değişik biçimlerde oldu – edebiyat, opera, tarih yazıları, arkeoloji vb.- ve Brejnev döneminde hem etkinliği hem de 
önemi arttı. Sovyet devletinin ve egemen ideolojisinin krizi derinleşirken milliyetçi tezler alternatif ideoloji rolünü üstlendi ve yeniden gelişen 
politik alanı biçimlendirdiler. Çevreci ve demokrasi taraftarı hareketler gibi Sovyet ideolojisine eleştirel yaklaşan rakip politik akımlar üzerinde 
de üstünlük sağladılar.

Kafkasya'daki anlaşmazlıklar, sokak ve köylerde şiddete dönüşmeden ve eski komşulardan cephe hattıyla ayrılmadan önce fikirler 
düzeyinde tartışılırdı. Sovyet sistemi, bir yandan ulusal tarihler ve ulusal kültürlerin yaratılmasını teşvik ederken diğer yandan da bu fikirlerin 
özgürce tartışılmasına kısıtlamalar getirmişti; sonuç, geçmişin çarpık bir yorumuydu; dolayısıyla tekrara dayalı olarak pekiştirilen ve resmî Rus 
kültürel üstünlüğü ve egemenliğiyle hüsrana uğramış grubun arızalı bir tarih görüşüydü. Tarihçiler, şairler, gazeteciler, diğer entelektüeller, 
Kafkasya'nın geçmişini, yani kendi ulus devletlerinin yüzlerce yıllık tarihini kitap ve özel yayınlarda tartıştılar. Bu süreç, her birinin kendi ulusunun 
uzun tarihe ve zengin bir uygarlığa sahip olduğu yönünde görüşler oluşmasına yol açtı. Taraflardan her biri, kendisine, kendi diline ve etnik 
grubuna yerli statüsü atfederek tarihin başlangıcından beri Kafkasya'nın yamaç ve vadilerinde yaşadıklarını kanıtlamaya girişti. Diğer yandan 
komşu etnik gruplara böyle bir statü tanımak yerine onları inkâr etme yolunu seçtiler ve onlara yeni gelenler etiketini yapıştırdılar. Çelişik politik 
tarzların, kısıtlı koşulların ve genellikle sınırlı tarihsel ve arkeolojik verilerin gölgesinde ulus inşa etme süreci Sovyet devletinin ilk on yılında 
kurulmuş birlik cumhuriyetleri ve bunların hudutları için ideolojik bir temel sağladı. Bu süreçte yöntemsel tutarlılık ve olgusal kesinlik genellikle 
göz ardı edildi. Profesyonel olmayan yazarlar bile bu konuda daha tutarlı bir tavır takındı. Geçmiş tarihe yaklaşımdaki farklılıklar; Karabağ, 
Abhazya ve Güney Osetya trajedilerinde büyük bir rol oynayan çatışma İdeolojisinin yaratılmasında etkili oldu.

*Yazı dizisinin önceki bölümleri 9 ve 11. sayılarda yayımlanmıştı. 

         Milliyet ve Sınıf
                                                                                            BAKÜ KOMÜNÜ 1917-1918 Rus Devriminde           

Bakü kasabasının sınırlarında ve petrol alanlarında dağınık biçimde yaşayanlar ise çoğunluğunu Azeri köylülerinin oluşturduğu 

Güney Kafkasya nüfusu idi.  Fakir ve tamamen eğitimsiz olan bu köylülerin şehirle ilişkileri kopuktu, devrimin çok sonralarına kadar 

da siyasal açıdan edilgen kaldılar. Bakü yönetimi büyük oranda Çar hükûmetinin atadığı memurların elindeydi. Yerel yönetim 

Bakü'ye çok geç geldi (1878) ve hiçbir zamanda çarın atamalarından bağımsız olmadı. Birçok açıdan Bakü'ye yarı koloni gibi 

davranılıyordu. Hükümetin esas derdi, düzeni sağlamak ve petrol kaynaklarını kullanmaktı. Halkın refahını düşünme görevi yerel 

otoritelere veya kişilerin yardımseverliğine bırakılmıştı. Dolayısıyla hem işçilerin hem mülk sahibi sınıfların siyasi reformlar istiyor 

olması şaşırtıcı değildir. 1878'de, büyük bir gecikmeden sonra, 1870'in “belediye statüsü” Bakü'ye de getirildi, şehirdeki polis ve 

asker yönetimine böylece son verildi. Çar tarafından atanan eyalet valisine şehirdeki yerel yönetim üstünde güç verilmişti. Şehir 

duması kuruldu; duma, hem şehir kurulu (gorods kaya uprava) nu ve hem şehir kuruluna başkanlık yapan başkanı (gorodskoy 

golova) seçiyordu. Bu yeni kurumların, eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarla ilgilenmesi ve düzenin korunmasına yardımcı olması 

gerekiyordu. Yapı olarak yönetim pederşahiydi. Mülk sahiplerinin duma seçimlerine katılmasına izin veriliyordu. Dumanın 

üyelerinin en fazla yarısının Hıristiyan olmayanlardan oluşabileceğini kabul eden bir yasa çıkarılmıştı. Bu yolla hem fakir sınıflar hem 

de Müslümanlar iktidardan etkin biçimde uzak tutulmuş oluyorlardı. Mahalleler etnik olarak karışıktı, fakat yalnızca tek bir ulusun 

yaşadığı mahalleler de vardı. Örneğin, Ermeniler Ermenikent'te yoğunlaşmışlardı. Ruslar Akkent (%75) ve Kara kent'te (%61) 

çoğunluktaydı. Sabuncu, Balahanı ve Bibi-Heybet'te büyük azınlık durumundaydılar. Azeriler Zorat, Surahanı ve Balahanı'da 

çoğunluktaydı; genel olarak Bakü'de toprak kaybına uğruyorlardı, çünkü Azeri olmayanların sayısı onlardan çok daha hızlı artıyordu. 

Tahakkuk edilen vergilere dayandırılan seçmenlik üç grup oluşturuyordu: En tepedekiler, yani en çok vergi ödeyenler, duma 

üyelerinin üçte birini seçiyorlardı. (Devam edecek.)
 Dağlık Karabağ'da �lk Ermen� okulu, 5. yüzyılda, Ermen� alfabes�n�n muc�d� St Mesrop Maştots'un çabalarıyla Amaras Manastırı’nda 
açıldı. Mesrop, o dönem�n yerleş�m merkezler� Artsah ve Ut�k'te İnc�l vaazları verme konusunda çok akt�ft�. Bu şeh�rlere üç gez� yapan Mesrop, 
sonunda Büyük Kafkas dağları etekler�ndek� pagan topraklarına ulaşmıştı. 7. yüzyılda yaşamış Ermen� d�lb�l�mc� Stephanos Syunets�, eser�nde 
Artsah Ermen�ler�n�n kend� lehçeler�ne sah�p olduğunu ve okurlarını öğrenmeye teşv�k ett�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Albanya'nın tek kapsamlı tar�h�, 

 tar�hç� Moves Kaghankatvats�  tarafından Ermen�ce yazılmıştı.W�k�ped�a 

 Bölgen�n doğal sınırlarını Kür (Kura) ve Aras neh�rler� �le Gökçe gölü teşk�l etmekted�r. Azerbaycan'ın ve dünyanın s�yas� gündem�ne 
Dağlık Karabağ V�layet� olarak g�ren bölgen�n toplam yüzölçümü 4.392 km²'d�r. Kuzeyden güneye 120, doğudan batıya 35 �le 60 km arasında 
değ�şen ölçümler� �le Karabağ Azerbaycan topraklarının sadece %5'n� teşk�l etmekted�r. 

İşgal önces�nde Karabağ beş bölgeye ayrılmaktaydı. Bölgen�n en öneml� merkezler� �se Şuşa ve Hankent� şeh�rler�d�r.

Karabağ, doğudan Berde, Ağdam, Ağcabed� ve Fuzul� rayonları (�lçeler�); güneyde Cebra�l, Gubadlı; batısında Laçın, Kelbecer; 
kuzey�nden �se İsmayıllı rayonları �le çevr�l�d�r. Bu reyonların b�r bölümü 30 yıla yakın Ermen�stan'ın �şgal�nde kalmıştı. 

Coğraf� güzell�ğ� �le d�kkat çeken bölgen�n Turşsu ve Şırlan g�b� dünyaca ünlü soğuk m�neral su kaynakları bulunmaktadır. Karabağ 
zeng�n b�tk� örtüsü, saf havası, su kaynakları, yeş�l ç�menler� ve kışın kalın kar örtüsü �le Azerbaycan edeb�yatında “cennet” benzetmes�yle d�kkat 
çek�c�d�r (Elekberl� 1994: 32-60). Maden� kaynakları bakımından da bölge yer altı zeng�nl�kler�yle ünlüdür. Dostah�r köyü yakınlarında g�bs, 
Mehmane köyünde çeş�tl� metal f�l�zler�, Hankent�-Şuşa ve Harov'da mermer, Hadrut'ta alçıtaşı ve k�reç yatakları kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda Kelbecer'de altın çıkarılmaktadır. Derg� Park 

�  Ermen� tar�hç�ler ant�k dönemlerden kanıt sunmayı terc�h ederken Azerbaycan tar�hç�ler� daha yakın dönemler� seçmekted�rler.  

 Karabağ'ın ülkeler arasında sorun teşk�l etmes�n�n neden� en başta doğal zeng�nl�kler�nden kaynaklanmaktadır. D�ğer nedenler 
tar�hsell�kt�r. Geçm�ş zamanlarda Safev�-Osmanlı, Osmanlı-Çarlık Rusyası, daha önces�nde Sasan�-B�zans, Pers-Roma çek�şmeler� bölgede hak 
�dd�a eden Azerbaycan ve Ermen�stan akadem�syenler�ne çok sayıda ver� sunmakta, anlaşmazlıkların çözümünü zorlaştırmaktaydı. 1988-2020 
savaşları bu çözümsüzlüğün sonucunda ortaya çıktı.

19.07.2019 Bakü Komünü (1917-1918) 100. yılını 

tamamlamış olan Ek�m Devr�m� üzer�ne yen� çalışmalar, 

Devr�m’�n b�r merkezden başlayarak çevreye yayıldığı 

şekl�ndek� geleneksel algıyı öneml� ölçüde kırmış bulunuyor. 

Ronald Gr�gor Suny’n�n 1972 tar�hl� Bakü Komünü k�tabı bu 

açıdan öncü b�r eser olarak kabul ed�l�yor.

97 gün süren (Par�s Komünü 71 gün sürmüştü) Bakü 

Komünü dünya devr�m�n�n en öneml� deney�mler�nden 

b�r�d�r. Farklı s�yasetlerden ve k�ml�klerden 26 kom�ser�n 

İng�l�z ordusu tarafından karşı devr�mc�lere tesl�m ed�lmeler� 

ve kurşuna d�z�lmeler� de dünya devr�m�n�n en unutulmaz 

h�kâyeler�ndend�r.



32

ECİNLİLER -8-DEDE KORKUT KİTABI'NDA DİNÎ-MİTOLOJİK YARDIMCI KAHRAMAN MOTİFİ 

 -Annen sobada ne yakıyor?- diye sordu. Dönüp baktım. Bacadan tüten duman çok yoğundu ve sokağı ağır 
bir koku sarmıştı. Meğer oğlanlar annelerinin direktifiyle dereye inip köpek leşlerinin kemiklerini topluyor, kadın 
bunları sobada yakıyordu. 

 Eski günlerde ev sahibi aile yılbaşı kutlamalarında radyo dinlemek için bize gelirdi. Sonra onlar da radyo 
sahibi olmuşlardı. Bir gün komşu ev sahibesi reklam kuşağındaki duyuruyu dinledikten sonra akıl hocası annemin 
yanına soluk soluğa gelmiş: 

 -Görüyor musunuz?- dedi ağlamaklı. Çizgilerin yatay değil de dikey olmasının daha çözümsüz bir arıza 
olduğunu belirtmek istiyordu. Oğullarından biri annesini teskin etti. Bacadaki anteni yoklamaya gitti. Arıza 
giderilmişti. 

 -Çamaşırda POP kullanınız, dedi. Bu; Tursil, Omo vb. gibi temizlik tozuydu. Bulaşıklar için başka 
kimyasalların satışları başlamıştı. Kadıncağız netameli sözcüğü yanlış anlamıştı. 

 Isınmak için tezekten kok kömüre geçtiğimiz yıllardı. Teyze, ileride bu nimet ele geçmez diye, karneye 
bağlı hakkını alıp biriktiriyor, yakmıyor, taşınma söz konusu olduğunda tonlarca yakıtı güç bela yanında 
götürüyordu. Mahalleli onun istifçi huyundan haberdardı. Bir gün yolun karşısındaki evde oturan kadın, komşu 
oğluna: 

 Bir başka gün bizim eve televizyon dolabı da aldık. İki bölümden oluşan, dört tekerlekli, kitap koymak için 
rafı bulunan bir mobilya idi. Ucuza getirmek için defolu olanı seçmiştik. Teyze gelip daha hayır dilemeden yüzü bize, 
arkası dolaba dönük yere çöktü ve gözlerini yumarak elleriyle her yerine dokunmaya, malı tepeden tırnağa ovmaya 
başladı. Görenler bunu dinsel bir ayin veya daha farklı bir şeye benzetebilirdi. 

 -Şöyle şöyle (soldan sağa, yatay demek istiyordu) olsa razıyım. Bizimki böyle böyle, (yukarıdan aşağıya, 
dik) dedi. 

 -Buldum, diye çığlık attı. Biz biliyorduk, tekerleklerden birinin civarında çatlak vardı. 
 Günler geçiyordu, kısa bahar mevsiminin ardından yaz başlamış, sobalar kömürlüklere kaldırılmıştı. Sıcak 
günleri fırsat bilen kadınlar nehre koşup halıları tokaçlarla döverek temizlik faaliyetlerine girişirlerdi. Döşek yünleri 
evin bahçelerinde çamaşır iplerine serilir, güneşte kurutulurdu. Ardından yün çubuklarıyla dövüyor, kabartarak, 
döşek ve yorganların yumuşak olmasını sağlıyorlardı. Yastıkların kılıfları sökülüp kaz ve tavuk tüyleri gözenekli 
çuvallarda ıslatılıp elden geçirilir, güneşlendirilirdi. Tüyler kılıflara yerleştirilirken küçük bir rüzgâr çıkarsa uçuşurdu. 
 Teyzemiz bahçeden sokağa, sokaktan dereye uçan tek bir tüy ziyan olmasın diye peşine koşar, canının 
tehlikeye atma pahasına tek bir tüyü ziyan etmezdi. 
 *Poh: yerli dilde bok. 

 Diğer mahallede ikametgâhın ve eğitim söz konusu olduğunda Erzurum'a göçmemizin, Adıyaman'da 
öğretmenliğin açtığı parantezin ardından on iki yıl sonra şehrimize döndüğümüzde bitişikteki derenin daha da 
kirletildiğini görüp üzüldük. Evlerde hâlâ su yoktu. Döşemeyi tahta fırçasıyla temizleme, sobanın külünü çekme, 
boruların kurumunu çaput bağlanmış sopa ile temizleme işleri devam etti. Ancak yemeği gaz ocağında değil, dört 
gözlü ocaklarda pişirmeye başlamıştık. Komşunun komşuya muhtaç olduğunu anlatan atasözündeki külün yerini 
temizlik tozları almıştı. 

 -Ay bacı radyoda kulağımla duydum. Çamaşırda poh* kullanınız, dediler. Şaşırmıştık. Bir sonraki reklam 
anonsunu dört gözle bekledik. 

 Artık, İzmir'deki oğlunun yanına giden bu teyzenin iki göz evinde biz oturmaya başlamıştık. Eski 
mekânımız yeni giriş kapıları açılarak diğer iki kiracının başını soktuğu bölümlere ayrılmıştı. Arkadaki odaya 
önceden tanıdığımız muhacir aile yerleşmişti. Diğeri tanıdık biri değildi. Ben artık evli ve kamuda üç dört yıl hizmeti 
bulunan biriydim. Evimize siyah beyaz televizyon, buzdolabı dâhil oldu. 

 Tasarruf tedbirlerinde şampiyonluk mahallemizdeydi. Oturduğumuz mekânın damı biz taşındıktan sonra 
yıkıldığında ustalar burada oturanların şansı varmış demişti. Çünkü baca açıldığında, tavanın tüm ağırlığını 
üzerinde taşıyan tomruk kendiliğinden ikiye bölünüp döşemeye çakılmıştı. Tevekkeli geceleri başımızın üstünde çıt 
çıt diye sesler duyardık. 

 -Şimdi reklamlar, denildiğinde kalbimiz hızla çarpıyordu. Birkaç elektronik eşya reklamından sonra spiker: 

 Muhacir teyze genç kızlık çağında evlere su taşıyarak geçimini sağlamış, evlendiği adam ses tellerini 
kaybedip iş göremez duruma geldikten sonra, biri yaşıtım diğerleri daha küçük yaşta dört oğlunun eline bakar 
olmuştu. 

 TASARRUF 

 -Televizyon bozuldu, dedi. Televizyon günümüzdeki gibi bol değildi. Bayiye gidip peşin ödeme yaparak 
sipariş veriyor, sıramız gelince alabiliyorduk. 
 Teyzemiz çok heyecanlıydı. Görenler bir felaket, ölümcül bir durum yaşanıyor sanırdı. Eliyle koluyla tuhaf 
işaretler yaparak sızlandı: 

 Bir koşu evine gittik. Büyüğü delikanlılık çağını geride bırakmış, her birinin arasında iki, bilemedin üç yaş 
fark bulunan gençler karyolaların üzerinde değil; yere serilmiş döşeklerde yatıyorlardı. Belli ki anneleri yataklar 
bozulmasın derdindeydi. Çocuklar bizim geldiğimizi fark edince doğuldular, gözlerini ovuşturarak neler olduğunu 
anlamaya çalışıyorlardı. Tavana yakın özel bir rafta bulunan televizyonun ekranında siyah, kalın, dik allı yeşilli şeritler 
vardı. Komşumuz kadın: 

 Sonunda tekerleklerin olduğu yerleri yoklarken gözünü açıp büyük bir mutlulukla: 

 Komşunun en büyük korkusu bir eşyanın eskimesiydi. Kadıncağız, bir gün bize gelip bir felaketi haber verir 
gibi: 

 Her ne kadar 15. yy'da yazıya geçirilmiş olsa da ve Şirvan ile Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan Müslüman 

Oğuzların hayatını anlatıyor görünse de Dede Korkut Kitabı'ndaki destanî hikâyeler Oğuzların Orta Asya'daki 

hayatını anlatır. Muharrem Ergin, 12. yy'dan itibaren bu coğrafyada Oğuz adının yerini Türkmen’e bırakmasına 

rağmen hikâyelerde Oğuz adının kullanılması, hikâyelerdeki şahıs adlarının çoğunun Müslüman adı olmayıp 

Şamanlığa ait unsurlar taşıyan adlar olması, metinlerde İslami cephenin zayıflığı, coğrafyanın açık ve net olmaması 

gibi sebepleri sıralayarak Dede Korkut hikâyelerinin, Oğuzların Yakın Doğu'ya gelmeden önceki hayatlarına ait 

hatıralara dayalı olduğunu ifade eder (Ergin, 1989: 55). Eserin İslamiyet perdesi örtülmüş bir mitolojik karakteri 

vardır. Yardımcı kahraman motiflerinin bazıları kapsamı farklı çalışmaların içerisinde geçmektedir. 

DEDE KORKUT COĞRAFYASI

   DEDE KORKUT KİŞİLERİ

Yardımcı kahraman ile ilgili müstakil bir çalışma bulunmamakta olup kahramanlarla ilgili çalışmalarda alp tipinin incelendiği görülmektedir. Doğumdan 

başlamak üzere alp tipinin yaşamının çeşitli aşamaları, incelemelerin merkez noktasını oluşturmaktadır.

 Bu bilgiler ışığında Dede Korkut, gerçek bir kahramandan ziyade olağanüstü bir kahramana yaklaşmaktadır. Dileği ve duası gerçek olan, Oğuz zor 

durumda kalınca ortaya çıkan, Oğuz'u kurtaran odur. Yiğitlerin başarısındaki sırrın kaynağı onun ad verme sırasında söylediği dualardır. Boğaç'ın, Basat'ın ve 

Beyrek'in ad verme ritüellerinde "adını ben verdim, yaşını Allah versin" diye duasını tamamlar. Oğuzların saadeti, kutlu hayatı onun duası sebebiyledir. 

Mitolojik kök tipini Uluğ Türk'te gördüğümüz Dede Korkut'un yerini, halk hikâyelerinde kahramanın önce doğumu ve sonra da ad alması epizotunda 

gördüğümüz derviş, veli, pir ve kırklar alacaktır. Uşun Koca Oğlu Segrek'te kahramanın, Dede Korkut'un kopuzuna kutsiyet atfeden bir saygıya sahip olduğuna 

şahit oluruz: "Kılıcınun balçağına yapışdı kim bunu çırpa. Gördü kim elinde kopuz var, aydur: Mere kâfir Dedem Korkut kopuzı hörmetine çalmadum didi, eğer 

elinde kopuz olmasayidi ağam başıçün seni iki para kılur idim, didi. " (Ergin, 1989:231). Segrek, düşmana hamle yapmak ister, ama elinde kopuz olduğunu 

görünce kopuza saygısından vaz geçer. Çünkü Dede Korkut kopuz çalmaktadır. Bu özellik Dede Korkut'un İslamiyet öncesinden taşıdığı bir hatıradır ve onu 

şamana bağlamaktadır. Dede Korkut'un, gerek hikâyelerdeki rolüyle, gerekse hakkındaki efsanelerle alâkalı çeşitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır (Günay, 

1998: 3-12; Bayat, 2003; Şişman, 1998: 51- 53; Ercilasun, 1998: 13-16). Zira Dede Korkut, sade bir yardımcı kahraman değil, efsaneleşmiş bir kahraman, 

ozanların piri, efsaneye göre kopuzun mucidi, şaman, evliya, hikâye anlatıcısı, hekim, bilgin gibi özellikleri de üzerinde taşımaktadır. Konumuz onun olağanüstü 

yardımcı kahraman rolüne dikkat çekmektedir. Dede Korkut'un Cami'üt Tevarih'te ve Şecere-i Terakime'de vezir ve devlet adamı olarak belirtilmesi ve buradaki 

kudretinin aksakal olarak hanın kudretinden yüksek olması (Gökyay, 2007:817) ve bilge devlet adamı kimliği, araştırmacıların onu bilge devlet adamı olarak 

değerlendirmesi, onun dinî-mitolojik kimliğinin önüne geçemez. Gerek hakkındaki efsanelere, gerekse eser içindeki diğer rollerine bağlı olarak son derece 

kompleks bir yapı sergilese de ihtiyaç olduğunda ortaya çıkan, yaşadığı mekan net çizgilerle belirtilmeyen, duası ve bedduası kabul olan Dede Korkut, 

hikâyelerin en önemli dinî-mistik yardımcı kahraman motifidir.

 2. Gerçek kişiler ve varlıklar.

   DEDE KORKUT’UN ROLÜ

 Dinî-mitolojik yardımcılar grubuna kahramana yardım eden bilge kişi olarak Dede Korkut'u, çoban tipini, Hızır Aleyhisselam motiflerini almayı uygun 

bulduk. Bu hikâyelerde kahramanın yardımcıları arasında kadınlar da önemli bir yer tutmaktadır. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesinde Dirse Han'ın hatunu, 

Kan Turalı'da ise Selcen Hatun olay örgüsü içindeki diğer rollerinin yanı sıra yardımcı kahraman rolünü de taşımaktadırlar. Kırk yiğit motifini Dede Korkut 

bağlamında düşünecek olursak gerçek kişiler içinde değerlendirmek daha doğru görünmektedir.

 1. Dinî-mitolojik yardımcılar

 Dede Korkut, destan ve hikâyelerde kahramanın akıl danıştığı, bilgi ve tecrübesine güvendiği ve kahramanın doğumu, ad alması gibi aşamalarda 

önemli olan bilge kişi, aksakal, veli kişidir. Efsaneleşmiş bir şahsiyet olan ve hakkında Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da ve Orta Asya'nın çeşitli 

yerlerinde çok sayıda efsaneler anlatılan Dede Korkut'un kim olduğunu eserin mukaddimesinde şu bilgilerle buluruz: Resul Aleyhisselam zamanına yakın 

yaşamıştır, Oğuz'un tamam bilicisidir. Her söylediğine uyulur, gaipten haber verir, çünkü Hak Teala onun gönlüne ilham etmektedir. Oğuz'un ne müşkülü olsa 

halleden odur (Ergin, 1989: 73). Önsöz, Dede Korkut'un ağzından çeşitli nasihatlerle, ata sözleriyle devam eder. Dede Korkut ile ilgili efsaneler ayrı bir konu 

olmakla beraber bu efsaneler ile mukaddimedeki bilgiler birbirini bütünlemektedir. Kazak efsanelerine göre Dede Korkut Hz. Muhammed'in çağdaşıdır. Sir 

boyunda doğan Dede Korkut'un doğumu sırasında karanlık basması, şiddetli rüzgâr esmesi gibi harikuladelikler olmuştur

   DEDE KORKUT’UN KOPUZU

            Behiye Köksel

 Dede Korkut Kitabı'nda başkahramanın yardımcılarını iki grupta değerlendirmek mümkündür:

 Dede Korkut 12 hikâyede toplam on sekiz defa ortaya çıkmaktadır. Her hikâyenin sonunda ortaya çıkarak dua etmesi rolüyle Dede Korkut anlatıcı 

görevinde ön plana çıkmaktadır. Nitekim bu metinlerle alakalı incelemelerde, Dede Korkut tipi ile ilgili yorumlarda dikkati çeken ilk düşünce hikâyelerin 

anlatıcısı olduğu biçimindeki ifadelerdir (Günay, 1998: 5). On sekiz defa ortaya çıkan Dede Korkut'un bu ortaya çıkışlarının on ikisi hikâyeyi bağlamak için 

olmakta, yani anlatıcı rolüyle alakalı olmaktadır. Bunun dışında Dede Korkut üç defa ad koymak için (Ergin, 1989: 121, 207), iki defa da elçilik- arabuluculuk 

yapmak için sahnede görülmektedir (Ergin, 1989: 125, 209). Bir defa Bayındır Han'a akıl verir (Ergin, 1989: 216). Bir defa da kendisi yoktur, kopuzundan bahis 

vardır. Bunların dışında Kazılık Koca Oğlu Yigenek boyunda ortaya çıkması rüyada görülmek suretiyle olur. Yigenek rüyada gördüğü Dede Korkut'u ak sakallı 

olarak tasvir eder ve ondan öğüt alır (Ergin, 1989: 201).


