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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

-Ankara ve Günbed Yazmaları Üzerine-

Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü konusunda temel eserlerin-
den biri Dede Korkut Oğuznameleri’dir. Bilim dünyası, 2017 yı-
lına kadar Oğuznâme yazmalarının ikisinden haberdardı. Bu iki 
nüshadan birincisi 1815 yılında Almanya’nın Dresden şehrinde-
ki Kraliyet Kütüphanesinde, ikincisi ise 1952 yılında Vatikan Kü-
tüphanesinde ortaya çıkmış ve bilim dünyasına duyurulup tanı-
tılmıştır. Dresden nüshasında (D) bir mukaddime ve 12 destansı 
boy, Vatikan nüshasında (V) ise bir mukaddime ve altı destansı 
boy yer alır.

Dede Korkut yazmalarının bulunuşundan günümüze söz konusu 
iki yazmadan hareketle Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültür tarihi 
alanlarında birçok bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Söz konusu 
bilimsel araştırmalarda bilinen yazmaların bilinmeyen müsten-
sihleri hakkında da birçok yorum yapılmış ve yazmalar üzerinde 
tartışma açılarak yazmaların nasıl vücuda gelmiş olduğu sorula-
rına cevap aranmıştır. Üzerinde çalışılan bir başka konu ise yaz-
malarda geçen boyların hangi kaynaklara dayandığı, hangi me-
tinlerle ilişkili olduğudur. Türkiye’de Dede Korkut Oğuznameleri 
üzerinde birçok araştırma-inceleme eseri ortaya konmuş olmak-
la birlikte bu konudaki araştırmalar sürmektedir. 

Söz konusu araştırmalardan Dede Korkut metinlerini dil yönün-
den anlamaya yönelik kitap seviyesindeki dört çalışmayı bura-
da anmak gerekir. Bu konudaki ilk çalışma, Muharrem Ergin’in 
doçentlik tezi olarak iki cilt hâlinde hazırlamış olduğu kitaptır 
(Ergin, 1958-1963). Bu kitabın birinci cildi; giriş, iki nüshanın 
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edisyon kritik yöntemi ile okunması ile D, V nüshalarının tıpkıbasımla-
rını içermektedir. İkinci cilt ise Dresden nüshasının dil özellikleri ile bu 
nüshanın söz varlığını içeren iki bölümden oluşmaktadır. Dede Korkut 
Oğuznamelerinin dili ve anlaşılması konusunda ikinci olarak Orhan Şaik 
Gökyay’ın kitap hazırladığını görüyoruz (Gökyay, 1973). Gökyay’ın çalış-
ması; Dede Korkut boylarının Anadolu’daki varyantlarını içermesi, boylar 
ile ilgili tarihî kaynaklara işaret etmesi ve eserin içerdiği konuları, metin-
ler arası ögeleri, özellikleri incelemiş olması bakımından önemlidir. Ergin 
ve Gökyay’ın yayınları, özellikle 2001 yılına kadar Dede Korkut Oğuzna-
meleri konusunda önemli bir boşluğu doldurmuş olan iki önemli kaynak-
tır. Bu kitapların günümüze kadar kaynak gösterilen çalışmalar olduğunu 
ve araştırmacıların bu kaynakları kullanmaya devam ettiklerini de ayrıca 
belirtmek gerekir.

Burada -şüphesiz- üçüncü olarak Dede Korkut Oğuznamelerinin D ve V nüs-
halarını iki ayrı metin olarak okuyan ve metinlerdeki yazım yanlışlarıyla 
metinde anlaşılmamış ve yanlış okunmuş olan gizli-açık birçok sorunları 
olduğuna değinen Semih Tezcan’ı anmak gerekiyor. Tezcan, metinle ilgi-
li birçok konuya ışık tutan notları hazırlayıp çalışmasını metin ve notlar 
olmak üzere iki ayrı kitap hâlinde yayımlamıştır (Tezcan, 2001a-2001b). 
Dördüncü çalışma ise Dede Korkut Oğuznamelerinin D nüshasını bir bü-
tün olarak ele alıp hazırlayan Sadettin Özçelik’in iki ciltlik kitabıdır. Bu ça-
lışmanın birinci cildi metnin yazım 
yanlışları, metnin yanlış okunması, 
metnin yanlış anlaşılması, met-
nin eksiklikleri ve dili vb. konular-
da yazılmış notları içerir (Özçelik, 
2016/I). Çalışmanın ikinci cildi ise 
metin ve dizinden oluşmaktadır 
(Özçelik, 2016/II). “Metin” kısmın-
da çift numaralı sayfada metnin 
tıpkıbasımı, tek numaralı sayfada 
metnin transkripsiyonu verilmiş 
olması; “Dizin”de söz varlığı tespit 
edilirken deyimlerin de madde başı 
yapılmış olması önemlidir. 

Dede Korkut Oğuznamelerinin dil 
yönünden incelendiği bu dört çalış-
manın yanı sıra Gürol Pehlivan’ın 
Oğuznameleri halk bilimi yön-
temleri ve bakış açısıyla inceleyen, 
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dikkat çekici tespitler içeren kitabını önemle anmak gerekiyor (Pehlivan, 
2015). Ayrıca Salahaddin Bekki’nin Dede Korkut üzerine Türkiye’de yapıl-
mış olan çalışmaların bibliyografyasını içeren kitabını da burada hatırlat-
mak gerekir.

Üçüncü Nüsha mı Dördüncü Nüsha mı?

2019 yılının Nisan ayında Bayburt Üni-
versitesinde düzenlenen “Dünya Kültür 
Mirası Dede Korkut Uluslararası Sem-
pozyumu”nda Türkiye kamuoyuna 
13. Oğuznamenin varlığı, Metin Ekici, 
tarafından duyuruldu. Böylece varlığı 
bilinen Dede Korkut Oğuznameleri-
nin sayısı bir artarak 13’e çıkmış oldu. 
Sempozyumda sunulan bu bildiri, daha 
sonra Millî Folklor’un 2019 Haziran sa-
yısında yayımlandı (Ekici, 2019a). Ar-
dından Yusuf Azmun’un kitabı Dede 
Korkut’un Üçüncü Elyazması Soylamalar 
ve İki Yeni Boy İle Türkmen Sahra Nüshası 
Metin - Çeviri - Sözlük - Tıpkıbasım adıy-
la yayımlandı (Azmun, 2019). Yine bu 
yazma eser, Modern Türklük Araştırma-
ları Dergisi’nin Haziran 2019 sayısının 
ilk makalesi olarak “Dede Korkut Ki-

tabının Günbed Yazması” başlığıyla dergide yer aldı (Şahgüli ve diğerleri, 
2019). Söz konusu çalışma dergide bir makale olarak takdim edilmiş ancak 
içerisinde eserin dil özellikleri, metnin transkripsiyonu, metnin sözlüğü 
ve tıpkıbasımının bulunması makaleyi bir kitap hacmine çıkarmıştır. Bu 
çalışmayı hazırlayanlar İranlı dört Türk: Nasır Şahgüli, Veliyullah Yakubi, 
Şahruz Akatabay ve Dr. Sara Behzad. Bu dört isimden ilk üçü, Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümü’nün doktora öğrencileridir. Genç araştırmacılar, henüz bulunmuş 
olan bu yeni yazmayı -isabetli bir tercihle ve şimdiye kadar yazmaların 
bulunduğu şehre nispet edilmesi geleneğine uyarak- Günbed (G) yazması 
olarak adlandırmışlardır. Nihayet üçüncü olarak Metin Ekici’nin Dede Kor-
kut Kitabı Türkistan / Türkmen Sahra Nüshası Soylamalar ve 13. Boy - Salur 
Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi (Ekici, 2019b) adlı çalışması Ötü-
ken yayınevi tarafından yayımlandı.
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Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi diye adlan-
dırılan bu yazma eseri bulan Veli Muham-
med Hoca, İran’ın Günbed-i Kavus şehrin-
de yaşayan Türkmen dili ve edebiyatı ile 
ilgilenen 70 yaşında bir yazma eser kolek-
siyoncusu ve tarih, kültür âşığı emekli bir 
mühendis. Tahran’da her zaman uğradığı 
ve dost olduğu bir sahafa gittiği sırada yaz-
mayı satmak üzere gelen birinden sahaf 
aracılığı ile yazmayı satın almış olduğunu 
sosyal medyadan ve haberlerden öğreni-
yoruz. Böylesi kültür âşığı kişiler oldukça 
Türk kültür ve tarihini aydınlatacak daha 
nice yazma eserlerin ortaya çıkacağı açık-
tır.

Dede Korkut Kitabı’nın üçüncü nüshası ola-
rak takdim edilen Dede Korkut Oğuzname-
lerinin bu 13. destansı hikâyesi, basında 
ve internet ortamında da aynı şekilde yer 
almış oldu. 

2014 yılının Kasım ayı idi. Türk Dil Kurumunun o günkü başkanı Mustafa 
S. Kaçalin, -şimdiki başkan Gürer Gülsevin’in de bulunduğu bir ortamda- 
bize Dede Korkut Kitabı’nın üçüncü nüshasını göstereceğini söyleyince çok 
şaşırdım ve bir o kadar da heyecanlandım. Kaçalin Hoca; önce okuduğu 
metnin transkripsiyonunu gösterdi, ardından elindeki metnin tıpkıba-
sımlarını çıkardı ve masaya koydu, sonra gülerek ve ellerini gözlerime 
doğru götürüp örtmeye çalışarak bana şaka yollu “Sen görme, sen görme!” 
dedi. Hep birlikte hocanın bu hareketine gülüştük. Metni incelediğimde 
22 sayfalık eksik bir nüsha olduğunu gördüm. Söz konusu 22 sayfanın ilk 
4 sayfasında Oğuz Kağan Destanı’ndan bir bölüm, bunun devamında Dres-
den ve Vatikan nüshalarında olduğu gibi ve benzer üslup ve cümlelerle bir 
mukaddime ile soylamalar yer alıyordu (4-15. sayfalar). Soylamalardan 
sonra ise -Dresden nüshasında ilk boy olarak geçen- Dirse Han Oğlu Boğaç 
Han Boyu’nun bir kısmı (15-22. sayfalar) yer alıyordu. Mustafa Bey’in yaz-
mayı, Ankara’nın merkezinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin hemen 
yanındaki Türk Tarih Kurumunun kütüphanesinde (Yazma I/261. sy.) 
bulmuş olması da anılması gereken ayrı ve önemli bir konudur.

M. Kaçalin Hoca’ya bu metni bir makale ile bilim dünyasına tanıtması ve 
yayımlaması gerektiğini söyledim. Ancak bu düşüncemi kabul etmeye-
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rek hazırlamakta olduğu kitaba ko-
yacağını söyledi. Bunun ayrıca ya-
yımlanması gerektiğini, daha sonra 
yine kitaba koyabileceğini ve bunun 
kitap içerisinde kaynayıp gideceğini 
ve dikkatlerden kaçacağını belirttiy-
sem de hocaya kabul ettiremedim. 
Bu düşüncemi başka görüşmeleri-
mizde de birçok defa tekrar ettim fa-
kat yine sonuç alamadım. Hoca, an-
latmış olduğum ilk görüşmenin so-
nunda okumuş olduğu metni bana 
vererek benden yaptığı okumaları 
kontrol etmemi istedi. Görüşme-
mizden yaklaşık on gün sonra kont-
rol etmiş olduğum metni kendisine 
teslim ettim. Hocanın hazırlamış 
olduğu kitap, 2017 yılının sonun-
da yayımlandı ve Dede Korkut’un 
üçüncü nüshası nihayet sessiz seda-

sız, gürültüsüz patırtısız bir şekilde kitaptaki yerini almış oldu (Kaçalin, 
2017: 207-2019). Böylece büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldum çünkü 
bu süre zarfında üçüncü nüshanın varlığını biliyor fakat eserin Mustafa 
Hoca tarafından açıklanmasını bekliyordum. Bunu başkalarına duyurma 
hakkı elbette M. Kaçalin Hoca’nın idi. Kitap yayımlanınca kimseye anla-
tamadığım üçüncü nüshadan söz etme hakkımı elde etmiş oldum. Ancak 
tahmin ettiğimiz gibi özel sohbetlerde üçüncü nüshadan söz ettiğimiz-
de meslektaşlarımızın bir kısmının “Dede Korkut’un üçüncü nüshası mı 
var?” diye soru sormalarına tanık oldum. Buraya kadar anlatılanlardan ve 
Dede Korkut metinlerinin ilk iki nüshasına bulunduğu şehir adlandırması 
geleneğinden hareketle M. Kaçalin Hoca’nın Türk Tarih Kurumunun Kü-
tüphanesinde bulduğu söz konusu yeni nüshaya Ankara (A) nüshası adını 
verebiliriz.

Dede Korkut Oğuznamelerinin on üçüncü boyunun bulunması Türk dili 
ve Türk edebiyatı, Türk kültür ve tarihi bakımından önemli ve heyecan 
verici bir olaydır. Ancak bu boyun yer aldığı yazma eserin Dede Korkut’un 
üçüncü nüshası olarak tanıtılması -yukarıda anlatılanlardan da anlaşıla-
cağı gibi- yanlış olmuştur. Dede Korkut Oğuznamelerinin üçüncü nüsha-
sı, M. Kaçalin’in 2014 yılında bulup 2017 yılında yayımladığı kitapta yer 
almış olan eksik nüsha; Güney Azerbaycanın Günbed şehrinde henüz bu-
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lunmuş olan ve kısaca “Ka-
zan’ın Ejderhayı Öldürmesi” 
şeklinde adlandırılabilecek 
olan nüsha ise dördüncü 
nüshadır.

Ankara Nüshası / Üçüncü 
Nüsha

Ankara (A) nüshasının şe-
kil ve dil yönünden D ve V 
nüshaları ile ortak özellik-
ler taşıdığı söylenebilir. Di-
ğer nüshalar ile ortak şekil 
özelliklerinden ilki, 13 satır 
üzerine yazılmış olmasıdır. 
D ve V nüshalarında gör-
düğümüz Dede Korkut’un 
tanıtılması ile başlayan 
ve Kayı boyuna atıfta bu-
lunulan mukaddime kıs-
mı, A nüshasında -diğerlerinden daha kısa şekilde- yer almaktadır. Yine 
A nüshasında “Allah Allah demeyince işler onmaz.” cümlesiyle başlayan 
soylama ile “Sarp yörügen kazılık atı na-merd yigit yenebilmez, binince 
binmese yeg.” şeklinde başlayan soylama yer alıyor. Daha sonra sadece D 
nüshasında geçen ‘görkli’ redifli soylamanın yer aldığı görülüyor. Metin-
de bu soylamaların ardından D ve V nüshalarında geçmeyen iki soylama 
daha yer alır; bunlardan ikincisi şöyledir:

“Hanum, at erçeli oldur ki yörüdükde sürçer ola.
İt erçeli oldur ki yatdugı yerde ürer ola.
Kocalar yaramazı oldur ki bi-namaz ola.
Karılar yaramazı oldur ki yaŋşak ola.
Gelinler yaramazı oldur ki kayın atasına kayın anasına arkurı çugab kıla.
Kadılar yaramazı oldur ki hakkı koyup batıl söyleye.
Begler yaramazı oldur ki yargu yarup hükm sürmeye.
Danişmendler yaramazı oldur ki okudugın tutmaya.
Ozanlar yaramazı oldur ki Dede Korkud sebisin söylemedin boy gazavat söy-
leye.
Ak alnuŋda soy soylayan ozan olsun.
Azmış gelmiş kazaŋı belaŋı Allah savsun.” (Kaçalin, 2017: 213)
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Mukaddime bölümü, yukarıdaki soy-
lamadan hemen sonra yer alan ve D, 
V nüshalarında da geçen kadınlarla 
ilgili bölüm ile son bulmaktadır.

Mukaddimeden sonra yazmada -yu-
karıda belirtildiği gibi- Dirse Han 
Oğlu Boğaç Han hikâyesinin başın-
dan 7 sayfalık bir bölüm yer almak-
tadır. Yazma eserin kalan kısmı ne 
yazık ki yoktur / eksiktir.

Günbed Nüshası / Dördüncü Nüsha

Henüz yayımlanmış olan “Kazan’ın 
Ejderhayı Öldürmesi” başlığıyla ad-
landırılabilecek olan eser, Azerbay-
can Türkçesi özelliklerini yansıtmak-
tadır. Nitekim söz konusu yazma eser, 
İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde 
bulunmuş ve şu anda Günbed şehrin-
de yaşayan Veli Muhammed Hoca’nın 

özel kütüphanesinde korunmaktadır. Eserin dili, metnin -en iyimser bakış 
açısıyla- 18. yüzyılda yazıya geçirilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 
Yine bu metin, muhtemelen Azerbaycan sahasında Oğuznameyi sözlü icra 
eden okuryazar bir ozan tarafından yazıya geçirilmiş olabilir.

Yeni bulunmuş olan Günbed Oğuznamesinde 24 soylama ve 1 boy yer al-
maktadır. Oğuznamedeki tek boy, yazma eserin en sonunda yer alır. Bu 
yeni nüshadaki soylamaların dikkat çekici yönü; çoğunun Dresden (D), 
Vatikan (V) nüshalarında geçen soylamalar değil, bilinmeyen soylama-
lar olmasıdır. Ayrıca bu soylamalar D, V nüshalarında geçen soylamalara 
göre oldukça uzun, buna karşılık nüshada yer alan tek boy ise D, V nüsha-
larında geçen boylara göre çok çok kısadır. Yine soylamaların tekrar edi-
len sesler ve redifler bakımından oldukça zengin dil ögeleri bulunduğu, 
başarılı ve dikkat çekici bir üslup taşıyan soylamalardır. Bu soylamaların 
ve metnin tamamının, D ve V nüshası üzerinde yapılmış olan çalışmaları 
destekler özellikte ipuçları taşıdığı kesindir. Aynı şekilde metinler ile ilgili 
olarak söylenmiş olanları değiştirecek ve düzenleme gerektirecek ipuçla-
rının bulunacağı da kaçınılmazdır. Bir tek Oğuzname içeren bu yazmadaki 
soylamalar bölümünün anlatılan Oğuznamenin hacmine göre çok daha 
hacimli olması, üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. G Oğuz-
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namesi metninin bu yönüyle Dede Korkut Oğuznameleri üzerinde yapıl-
mış ve yapılacak olan çalışmalara değerlendirme-tespit yönünden katkı 
sunacağı, çok çok verimli olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Yeni nüshadaki tek boyun şekil olarak D, V nüshasındaki boylara göre 
farklı biçimde olduğunu da belirtmek gerekir. D, V nüshaları bilindiği üze-
re genel anlamda bir şölen yeri tasviri ile başlar ve mutlu son, bir tören ve 
dua ile biter. G nüshasında ise söz konusu bu bölümler yoktur denilebilir.

G nüshası müstensihinin, ilk iki soylamadan sonra (1b.5-6, 2b.6-8) soyla-
manın içeriği konusunda açıklama veya şerh denebilecek özellikte cümle-
leri kırmızı mürekkep ile yazdığı görülüyor. Müstensihin daha sonra gelen 
soylamalardan sonra da bir, iki veya üç satırlık boşluklar bırakmış olduğu 
dikkat çekiyor. Muhtemelen eseri bitirdikten sonra dönüp bu soylamalar 
ile ilgili açıklamalar yazmayı düşünmüş fakat her nasılsa bu iş, ilk iki soy-
lamadan sonra mümkün olmamıştır.

Soylamalar, Dede Korkut metinlerinin anlaşılması en zor kısımlarıdır. G 
nüshası, yaklaşık altıda beşi soylama olan bir metindir. Bu nüshanın bilim 
dünyasına duyurulmasından iki üç ay gibi çok kısa bir süre sonra metni-
nin yeni üç yayını ile karşı karşıyayız. Böylesi bir metnin bu kadar kısa sü-
rede anlaşılarak hazırlanmasının güç bir iş olduğu kanaatindeyim. Ancak 
yapılan çalışmaları, söz konusu yeni nüshayı okuma konusunda ilk olma 
yarışının bir sonucu olarak görmek gerekir.

Artık Oğuznamelerin daha başka nüshalarının bulunmasını da elbette 
bekliyoruz. Önümüzde henüz yaşanmış iki örnek var. Bunlardan birincisi 
Ankara’nın merkezinde bulunan bir kütüphanede Dede Korkut’un bir nüs-
hasının bulunmuş olmasıdır. Yetkilisiyle genciyle yaşlısıyla araştırmacıla-
ra düşen, yazma eserleri ve katalogları yeniden dikkatle elden geçirmek 
ve düzenlemektir. İkinci örnek ise kişilerin özel kütüphanelerinde bulu-
nan yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bunların elde edilmesi ve 
kütüphanelere kazandırılması ise, yine yetkililerimiz, aydınlarımız, araş-
tırmacılarımız ve Veli Muhammed Hoca gibi günümüz Ali Emirîlerinin1  
işidir. 

1 Bu vesileyle kendini yazma eserlere adayan, kazandığı paralarla çalıştığı yerlerde hayat 
boyunca yazma toplayan, başta Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lügat’it-Türk adlı şaheseri 
olmak üzere 16.000 yazmadan oluşan bir hazineyi kendi adını vermek istedikleri 
kütüphaneye Millet Kütüphanesi adını teklif ederek milletimize hediye eden Ali Emirî 
Efendi’yi rahmetle anıyorum.
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