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ALPAMIfi DESTANI VE BEY BÖYREK H‹KÂYES‹
ARASINDA B‹R KARfiILAfiTIRMA

Comparasion entre l'épopée "Alpam›fl" et le recit "Bey Böyrek"

Selami FEDAKAR*

ÖZET
Baflkurt ve Tatar Türklerinin “Al›pmenflen”, Altay Türklerinin “Al›p Manas”, Kazak ve Karakalpak

Türklerinin “Alpam›s”, Özbek Türklerinin ise “Alpam›fl” diye adland›rd›klar› destan, Türk Destan Gelene¤i
içinde yarat›lan en parlak ve en müstesna anlat›lardan biridir. Alpam›fl Destan›, bir çok Türk boyunda mev-
cut olmas›na ra¤men, en zengin ve orijinal flekilde Özbek Türkleri aras›nda bilinmekte ve anlat›lmaktad›r. 

Alpam›fl Destan›’n›n Bat› Türkleri’ndeki versiyonu olarak kabul edilen bir baflka anlatma, Dede Kor-
kut Kitab›’ndaki hikayelerden biri olan Bams› Beyrek Hikayesi’dir. Alpam›fl Destan› aras›ndaki benzer ve
farkl› noktalar daha önce yap›lm›fl araflt›rmalara konu olmufltur. Bu makale, Alpam›fl ve Bey Böyrek anlat-
malar›n›n ana olay örgüleri aras›nda karfl›laflt›rma yaparak iki anlatma aras›ndaki benzer ve fakl› yönleri ve
bunlar›n sebeplerini ayd›nlatmay› gaye edinmifltir. 

Bams› Beyrek Hikayesi’nin Anadolu’da halen anlat›lmaya devam eden bir versiyonu olan Bey Böyrek
Hikayesi de Alpam›fl Destan› ile pek çok ortak noktaya sahiptir. Bu benzerliklerin yan›nda, iki anlatma ara-
s›nda mevcut birtak›m farkl›l›k da bulunmaktad›r. Anlatmalar aras›ndaki benzerlikler, her iki anlatman›n
da Türk destan gelene¤i içinde yarat›lm›fl olmas›ndan, iki anlatma aras›ndaki farkl›l›klar ise, anlat›c›n›n
ba¤lam› ve co¤rafi alan farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.
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ABSTRACT
One of the best oral epic creations of Turkish people is called “Alpam›fl” among Uzbek Turks, and its is

named as “Al›pmenflen” by Baflkurts and Tatar Turks, “Al›p Manas” by Altai Turks, and “Alpam›s” by Kazakh
and Karakalpak Turks. Although the epic story of Alpam›fl has been known in a wide area, the richest and
original version has been kept and still being narrated among the Uzbek Turks.

A story which is considered as the Oguz version of the epic story of Alpam›fl is the story of Bams› Bey-
rek, the third story in the Book of Dede Korkut. The similarities between the two narratives have previously
been examined by several scholars. The folk story of Bey Böyrek, which is accepted as an oral version of the
of Bams› Beyrek in the Book of Dede Korkut, naturally bears certain number of similarities with the epic
story of Alpam›fl.

This article aims to put light upon the similarities and the differences between the story of Bey Böyrek
and the epic story of Alpam›fl by plat comparison of the two. 

It is my view that the similarities between the two narratives comes from their being based upon the
same tradition of Turkish oral epic creation. The differences come from the narrators of the texts which are
evaluated in this article.

It should be pointed out that the previous cultural sameness of Turkish people, who now live in a wide
geographical area from Central Asia to the Balkans, has been kept in present cultures of Turkish people. The
comparison of two different narratives from the oral epic tradition of Uzbek and Anatolian Turks clearly
shows their shared past upon which they have built their present cultures. 
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Geçmiflleri tarihin kaydetmedi¤i
dönemlere kadar giden milletlerin sözlü
anlatmalar› aras›ndaki benzerlikler,
halk bilimi araflt›rmalar›nda, tarihî, kül-
türel, ekonomik iliflkiler, co¤rafî komflu-
luk vb. sebeplere dayand›r›larak aç›k-
lanmaktad›r.

Büyük bir co¤rafî alanda yaflayan
Türk boylar›n›n mevcut sözlü yaratma-
lar› aras›ndaki benzerlikler ise, bu boy-
lar›n ortak bir destan anlatma gelene¤i-
ne sahip olmas› ve bu gelene¤in temsilci-
leri olan destan anlat›c›lar›n›n “gelenek-
sel usta-ç›rak” iliflkisi içinde yetiflmeleri
ve ayn› kültürel kaynaklardan faydala-
narak destanî eserler yaratmalar›na
ba¤lanmaktad›r. Bu destan anlat›c›lar›
Türk co¤rafyas›n›n çeflitli bölgelerinde
farkl› adlarla an›lsalar da ortak bir kül-
türün mensuplar› olarak, temeldeki des-
tan anlatma gelene¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›
kalm›fllard›r. Bu anlat›c›lar, yüzy›llar bo-
yunca kendi çevrelerindeki olaylarla, or-
tak Türk kültür kayna¤›ndan ald›klar›
yap›lar› birlefltirerek destan anlatmaya
devam etmifllerdir. Geçmiflte göçebe bir
hayat tarz›na sahip olan Türk boylar›n›n
destan anlat›c›lar›, bir taraftan kendi
boylar›n›n yaflad›klar› yeni olaylar ve
kendilerine miras b›rak›lan eski konula-
r› birlefltirirken, di¤er taraftan da kom-
flu boylarla karfl›l›kl› iliflkiler neticesin-
de, di¤er boylardaki yeni konular› da ö¤-
renme flans› elde etmifller ve bütün bun-
lar›n sonucunda, Türk boylar›n›n en es-
ki ve en yeni destanlar›n›n pek çok var-
yant ve versiyonu ortaya ç›km›flt›r.

Türk destan anlatma gelene¤i için-
de yüzy›llar boyunca yarat›larak, var-
yantlar›yla birlikte günümüze kadar
ulaflan ve Türk destanlar› aras›nda özel

bir yere sahip destanlardan birisi, Özbe-
kistan’dan Sibirya’ya ve Tataristan’a ka-
dar genifl bir alanda anlat›lan ve Altay
Türklerinin “Al›p Manas”, Baflkurt ve
Tatarlar›n “Al›pmenflen”, Kazak ve Ka-
rakalpaklar›n “Alpam›s” ve Özbeklerin
ise “Alpam›fl” diye adland›rd›klar› des-
tand›r. 

Alpam›fl Destan› bu kadar genifl bir
alanda anlat›l›yor olmas›na ra¤men, en
zengin ve orijinal flekilde Özbekler ara-
s›nda bilinmekte ve anlat›lmaktad›r.
Sovyetler Birli¤i döneminde Alpam›fl
Destan›’n›n tam metin veya destandan
baz› parçalar olmak üzere, otuzüç var-
yant›n›n, yirmisekiz ayr› destan anlat›-
c›s›ndan derlenmifl olmas› ve bunun ya-
n›nda Sürhanderya, Semerkant, Tafl-
kent bölgeleri ve Güney Tacikistan’da
yaflayan Özbekler aras›nda anlat›lan he-
nüz derlenememifl birçok varyant›n›n ol-
mas› (Mirzayev, 1968: 146), bu destan›n
en zengin ve yayg›n olarak Özbekis-
tan’da bilindi¤i konusundaki düflünce-
mizi desteklemektedir.

Alpam›fl Destan› ile motif ve konu
bak›m›ndan benzer temeller üzerine
oturtulmufl bir baflka anlatma, O¤uzlar
taraf›ndan yarat›lm›fl olup, 15.-16. yüz-
y›llarda sözlü gelenekten yaz›ya geçiril-
di¤i kabul edilen ve Dede Korkut Kitab›
içindeki üçüncü anlatma olan Bams›
Beyrek Hikâyesi’dir. Alpam›fl Destan› ve
Bams› Beyrek Hikâyesi, V. M. Jirmuns-
kiy (Jirmunskiy, 1974: 584-589) ve Al-
bert B. Lord (Lord, 1995: 273-308) gibi
bilim adamlar› taraf›ndan mukayeseli
olarak incelenmifltir. Bunlar›n yan›nda
daha yak›n bir zamanda yay›mlanm›fl
bir çal›flma ise, Doç. Dr. Cabbar ‹flan-
kul’un “Folklor: Obraz ve Talkin” adl› ki-
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tab›n›n “Alpam›fl Destan› ve Dede Korkut
Kitab›’ndaki Esirlik Motifinin Karfl›lafl-
t›rmal› Tahlili” bölümüdür (‹flankul
1999: 117-128). Cabbar ‹flankul, ad› ge-
çen kitapta Alpam›fl Destan› ve Dede
Korkut Hikayelerinde çok s›k karfl›lafl›-
lan “esirlik” konusunu karfl›laflt›rmal› ve
ayr›nt›l› olarak incelemifltir.

Biz bu makalemizde, Bams› Beyrek
Hikâyesi’nin bir varyant› kabul edilen ve
Anadolu’da oldukça yayg›n bir flekilde
anlat›lan Bey Böyrek Hikâyesi ile Alpa-
m›fl Destan›’n› yap› ve muhteva bak›-
m›ndan karfl›laflt›r›p, bu iki yaratma
aras›ndaki benzer ve farkl› noktalar üze-
rinde durmak istiyoruz.

Özbek destanlar› içinde kahra-
manl›k konulu destanlar›n en belirgin
örne¤i kabul edilen Alpam›fl Destan›’n›n
bir çok varyant› olmas›na ra¤men, bu
varyantlar aras›nda Faz›l Yoldaflo¤lu an-
latmas› en mükemmel ve en zengin var-
yant kabul edilmektedir. Biz de bu ne-
denle, bu incelemede, Alpam›fl Desta-
n›’n›n Faz›l Yoldaflo¤lu anlatmas›n› esas
almay› uygun bulduk. Yapaca¤›m›z kar-
fl›laflt›rman›n daha rahat takip edilmesi
için Alpam›fl Destan›’n›n k›sa bir özetini
vererek bafllayal›m:

“Onalt› uruglu (kabileli) Kong›rat’ta
Dabanbiy adl› zengin bir adam yaflard›.
Onun Alp›nbiy ad›nda bir o¤lu vard› ve
onun da Bayböri ve Baysar› adlar›nda
iki o¤lu vard›. Bu o¤ullar›n ikisi de ço-
cuksuzdur ve çocuk sahibi olmak için
fiah-› Merdan Pîr’in türbesindeki mescit-
te k›rk gün k›rk gece geçirirler. Bir müd-
det sonra Bayböri’nin, bir o¤lu ve bir k›-
z›, Baysar›’n›n da bir k›z› olur. Çocukla-
ra ad vermek için düzenlenen ziyafete bir
dervifl k›l›¤›nda gelen fiah›-› Merdân,

Bayböri’nin, o¤luna ‘Hakimbek’, k›z›na
‘Kald›r_aç’ ve Baysar›’n›n k›z›na da ‘Bar-
ç›n’ ad›n› verir. Hakimbek daha yedi ya-
fl›ndayken, dedesi Alp›nbiy’in on dört
batman a¤›rl›¤›ndaki yay›n› kald›r›r ve
oldukça uzak hedeflere ok atar ve dünya-
daki doksan kahraman›n sonuncusu an-
lam›na gelen ‘Alpam›fl’.i.Alpam›fl:(Öz-
bek, Kazak, (Karakalpak Türkleri Desta-
n›); ad›n› al›r. 

Bir gün Alpam›fl.i.Alpam›fl:(Özbek,
Kazak, (Karakalpak Türkleri Destan›);,
babas› Bayböri’ye zekat verip alman›n,
cömertlik ve cimrili¤in anlamlar›n› aç›k-
larken babas›n›n kafas›na, zekat verme-
ye mecbur etmek suretiyle kardeflinin
(Baysar›’y›) cömertli¤ini deneme fikrini
sokar. Bu durum kardefller aras›nda tar-
t›flma ç›kmas›na yol açar ve Baysar›,
Kong›ratlar›n büyük bir k›sm›yla birlik-
te, Kalmuklar›n ülkesine göç etmeye ka-
rar verir. Kalmuklar›n ülkesine giderken,
yerleflik bir halk›n hayat tarz›ndan ha-
bersiz olan Baysar› ve beraberindekiler,
Kalmuklar›n ekili alanlar›n› kullan›l-
maz hale getirir. Bu hareketlerinden do-
lay› suçlan›p, Kalmuklar›n han›n›n hu-
zuruna getirilen Baysar›, suçsuz oldu¤u-
nu söyleyip itiraz eder. Kalmuklar›n ha-
n› bu itiraz› kabul eder ve Baysar› ile
halk›n›n Ç›lb›r çölü yan›ndaki Ayna Gö-
lü k›y›lar›na yerleflmelerine izin verir.

Aradan uzun zaman geçer ve Bar-
ç›n, Kalmuk ülkesinde güzelli¤i ile çok
meflhur olur. Kalmuk ülkesinde, cad›ya
benzeyen yafll› bir Kalmuk kad›n› Sürha-
yil’in o¤ullar› Karacan, Kökaman ve Kö-
keldafl taraf›ndan Barç›n’a kur yap›l›r.
Afl›klar› önce tersleyen Barç›n, sonunda
kardefllerden biriyle evlenmeyi kabul et-
mek zorunda kal›r. Barç›n evlenmeden
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önce alt› ayl›k bir bekleme süresi ister.
Barç›n, Alpam›fl.i.Alpam›fl:(Özbek, Ka-
zak, (Karakalpak Türkleri Destan›);’a bir
mektup gönderip, içinde bulundu¤u kötü
durumdan onu haberdâr eder. Bayböri
mesaj›n ulaflmas›na engel olmak isterse
de, Alpam›fl’›n k›z kardefli Kald›r_aç
mektubu kardefline gösterir ve Barç›n’›
kurtarmaya gitmesi için onu teflvik eder.
Alpam›fl, Bayböri’nin at bak›c›s› Kul-
tay’›n yetifltirdi¤i atlardan, gerçek bir
tulpar (kanatl› at) olan Bayç›bar’› alarak
yola ç›kar. 

Yolda Alpam›fl bir dizi macera ya-
flar. ‹lk olarak Alpam›fl bir mezarl›kta
uyurken, çiltan (k›rk evliya) rüyada iki
afl›¤›n ruhlar›n› bir araya getirir. Daha
sonra Kalmuk s›n›rlar› içinde Alpam›fl,
Çoban Keykubat’›n yan›nda kal›r ve ora-
da da yine bir rüya görür, onunla ayn›
anda Barç›n ve Karacan da rüya görür-
ler. Karacan rüyas›nda, Alpam›fl’›n geli-
flini ö¤renir ve onunla tan›flmaya gider.
Alpam›fl ile tan›flan Karacan müslüman
olmaya karar verir ve iki kahraman da-
ha sonra kan kardefli olurlar. Alpam›fl’›n
rakibi gibi davranan Karacan, alt› ayl›k
sürenin dolmas›ndan iki saat önce Bar-
ç›n’›n çad›r›na ulafl›r. Ancak, Barç›n da-
ha fazla süre ister ve rakip afl›klara dört
s›navda baflar›l› olma flart› koflar. Bun-
lar, at yar›fl›, ok atma yar›fl›, gülle atma
ve gürefltir. Karacan, Alpam›fl yerine,
Bayç›bar’›n s›rt›nda yar›fla kat›l›r ve kar-
defli Kökeldafl’›n hilelerine ra¤men at ya-
r›fl›n› kazan›r. Alpam›fl, ok atma ve gülle
atma yar›fllar›ndan zaferle ç›kar ve gü-
reflte di¤er yar›flmac›lar› öldürür. Sonuç-
ta, Barç›n ile evlenmeye hak kazan›r. Fa-
kat Alpam›fl, babas›n›n ülkesine dönme-
den önce, kan kardefli Karacanla birlikte
kendilerine karfl› Kalmuklar›n han› ta-

raf›ndan gönderilen Kalmuklarla ve ya-
r›flmada Karacan d›fl›nda yar›flmada bü-
tün o¤ullar›n› kaybeden Sürhayil’in k›fl-
k›rtmas›yla onlara sald›ran Tayçi Han’a
karfl› savaflmak zorunda kal›r. Alpam›fl
ve Barç›n, düflmanlar›n› yenerek, Bay-
s›n’a dönerler, fakat beraberlerinde gö-
türmek istedikleri Baysar›, Kalmuk ülke-
sinde kalmak istedi¤ini söyleyerek onlar-
la Bays›n’a gitmez. 

Kalmuk han› bir müddet sonra yafl-
l› Sürhayil’in k›flk›rtmalar›yla Baysa-
r›’n›n bütün mal varl›¤›na el koyar ve
onu bir deve sürüsüne çoban yapar. Alpa-
m›fl kay›npederinin bafl›na gelenleri ö¤-
renince, k›rk yi¤idi ve k›z kardeflinin ko-
cas› Bektemir ile birlikte Baysar›’y› kur-
tarmak için yola ç›kar. Sürhayil, Baysa-
r›’n›n bulundu¤u yere giden yoldaki Mu-
rat Tepe üzerinde bir saray yapt›rm›flt›r
ve k›rk cariye ile birlikte burada yafla-
maktad›r. Sürhayil bu sarayda konakla-
maya gelen Alpam›fl ve k›rk yi¤idini, k›rk
cariyenin yard›m›yla sarhofl eder ve sa-
ray› atefle verir. Alpam›fl’›n k›rk yi¤idi pe-
riflan olur; fakat Alpam›fl’a hiçbir fley ol-
maz. Sürhayil, hala uyumakta olan Al-
pam›fl’› yer alt›nda bir zindana att›r›r. 

Uzun süre haber al›namayan Alpa-
m›fl ve k›rk yi¤idin öldükleri haberi Kon-
g›rat’a k›sa sürede yay›l›r. Bayböri’nin
Badem ad›nda bir cariyeden do¤ma o¤lu
olan Ultantaz, Kong›rat’›n idaresini hi-
leyle ele geçirir. Ultantaz, Kald›r_aç’› Ç›l-
b›r Gölü’ne sürgün edince, Alpam›fl’›n,
Kalmuk ülkesine gidiflinden hemen son-
ra dünyaya gelen Yadgar adl› o¤lu da
Kald›rgaç ile beraber Ç›lb›r Gölü’ne gö-
türülür. 

Alpam›fl çürümeye terk edildi¤i zin-
danda bir gün yaral› bir yaban kaz› tu-
tar. Kaz iyileflip tekrar uçabilecek duru-
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ma geldi¤inde, Alpam›fl bir mektup ya-
z›p, bu kazla Ç›lb›r Gölü’ne gönderir.
Mektup Yadgar’›n eline geçer ve Yadgar,
Karacan’dan babas›n› kurtarmas›n› is-
ter. Ancak, Karacan, Alpam›fl’› zindan-
dan yukar› çekemez. Çünkü ipler yeteri
kadar sa¤lam de¤ildir ve sonuçta Kara-
can istedi¤ini yapamadan evine dönmek
zorunda kal›r. 

Kalmuk Han›’n›n k›z› Tavka, pazar-
dan ald›¤› bir tekeye çoban Keykubat’›n
bakmas›n› ister. Bu teke, bir gün, Alpa-
m›fl’›n bulundu¤u zindana düflünce, Al-
pam›fl’a daha önceden ev sahipli¤i yapan
çoban, kahraman› tan›r ve ona yiyecek
getirir. Alpam›fl yedi¤i yemeklerin kemik-
lerinden bir çanavuz (üflemeli bir müzik
aleti) yapar ve onu Keykubat’a verir. Tav-
ka, Keykubat’›n çanavuz çal›fl›n› duyar
ve sonuçta Alpam›fl’›n varl›¤›ndan ha-
berdar olur. Tavka, Alpam›fl’›n zindan-
dan kurtulmas› için bir çok yard›mda
bulunur ve sonunda Alpam›fl’›n at›, ye-
ralt›ndaki zindana getirilir. Pîrlerin de
yard›m›yla, Bayçibar kuyru¤uyla Alpa-
m›fl’› zindandan yukar› çeker. Kalmuk-
lar, Alpam›fl’a bir orduyla sald›r›rlarsa
da Alpam›fl onlar› yener. Kalmuklar›n
han›n› ve yafll› Sürhayil’i öldürüp, Key-
kubat’› tahta oturtur ve Tavka’y›, Kal-
muklar›n yeni han› Keykubat ile evlendi-
rir. 

Alpam›fl, zindanda kald›¤› yedi y›l-
dan sonra, hain Ultantaz’›n Barç›n ile
zorla evlenmek üzere oldu¤u s›rada yur-
duna döner. Alpam›fl önce babaannesi
Tarlanla, sonra k›z kardefli Kald›rgaçla
karfl›lafl›r. Kald›rgaç onun at›n› tan›r;
ama at üstündeki kiflinin Alpam›fl oldu-
¤undan emin de¤ildir. Alpam›fl daha
sonra Kultay ile karfl›lafl›r, ancak Kultay
beyini yeniden gördü¤üne inanmak iste-

mez. Kultay, Alpam›fl’›n sa¤ omzunda
fiah-› Merdan’›n befl parmak izini görün-
ce onun Alpam›fl oldu¤unu anlar ve Al-
pam›fl ile elbiselerini de¤ifltirmeyi kabul
eder. Alpam›fl kar›s›n›n ve arkadafllar›-
n›n kendine olan ba¤l›l›klar›n› denemek
için dü¤ün yerine k›l›k de¤ifltirmifl ola-
rak gider. Alpam›fl dü¤ünün yap›ld›¤›
yerdeki toyda kendisine kötü davran›lan
o¤lu Yadgarla, kendisini hemen tan›yan
annesiyle ve Ultantaz’›n sofras›nda sakî-
lik yapmak zorunda kalan babas›yla
karfl›lafl›r. Ok atma yar›fl›nda Alpam›fl’›n
ricas› üzerine Alpinbiy’in yay› getirilir.
Alpam›fl bu yay› yaln›z bafl›na gerecek
güce sahiptir. Toplant›ya kat›lanlar irti-
calen türkü (yar-yar) söylemeye bafllad›k-
lar›nda, Alpam›fl, önce Ultantaz’›n anne-
si Badamla domb›ra eflli¤inde at›fl›r, son-
ra Barç›n’a hitaben türküler söyler. Bu
fliirdeki m›sralar, Barç›n’›n sadakatsizli-
¤ini ve kocas›n›n ona duydu¤u sevgiyi
sergiler. Sonra gerçek çoban Kultay, Bay-
ç›bar’›n üzerinde oraya gelir ve orada bu-
lunanlara sahte Kultay’›n yani Alpa-
m›fl’›n kimli¤ini aç›klar. Alpam›fl, taht›
zorla ele geçiren Ultantaz’› idam ettirir
ve Kong›rat’›n hükümdar› olur. Alpam›fl
nihayet çok sevdi¤i ailesine, arkadafllar›-
na ve özellikle Ultantaz’dan korkup Ala-
ta¤’a kaçan Karacan’a kavuflur. Kay›npe-
deri Baysar›’y› eski tart›flmalar› unut-
mas› ve yurduna tekrar dönmesi için ra-
z› eden Alpam›fl, verdi¤i büyük mücade-
lelerle Kong›ratlar› tekrar bir araya geti-
rir ve herkes mutluluk ve bolluk içinde
yaflar.”

(Alpam›fl I-II, 1992,1993)
Bu k›sa özetten de anlafl›laca¤› gibi,

Alpam›fl Destan›’n›n olay örgüsünün
“kahraman›n dönüflü” bölümünde yo-
¤unlaflm›fl olmas›, ayn› ana tema etra-
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f›nda kurgulanm›fl olan Bams› Beyrek
Hikâyesi ile bir çok ortak noktaya sahip
olmas› sonucunu do¤urmaktad›r. 

Bir baflka ifadeyle söylemek gere-
kirse, iki anlatma aras›nda kahramanla-
r›n ailelerinin tan›t›lmas›yla bafllayan
benzerlikler, di¤er k›s›mlarda da devam
eder ve nihayet, iki anlatmada da temel
olan kahraman›n dönüflü yap›s›yla daha
aç›k bir hale gelir. Alpam›fl Destan›’n›n,
Bams› Beyrek Hikâyesi ile ortak özellik-
lere sahip olmas›, Bams› Beyrek Hikâye-
si’nin Anadolu sözlü gelene¤inde hala
yaflayan bir varyant› kabul edilen Bey
Böyrek Hikâyesi ile de bir çok ortak nok-
taya sahip olmas›na yol açm›flt›r. 

Bams› Beyrek Hikâyesi’nin nesir
a¤›rl›kl› bir varyant› olan Bey Böyrek
Hikâyesi, Anadolu’nun baz› bölgelerinde
masal, baz› bölgelerinde ise hikaye tar-
z›nda, günümüzde dahi, anlat›lmakta-
d›r. Orhan fiaik Gökyay, Dedem Korku-
dun Kitab› adl› çal›flmas›nda, Bey Böy-
rek Hikâyesi’nin yirmidokuz varyant›-
n›n epizot iskeletlerini vermifltir (Gök-
yay 1973: CDL XII-D XXX). Epizotlar
halinde özetleri verilen varyantlar, bu
hikâyenin Anadolu’daki varyantlar›n›n
sadece bir bölümü olarak kabul edilirse,
Bey Böyrek Hikâyesi’nin Anadolu’da ne
kadar yayg›n oldu¤u daha iyi anlafl›l›r.
Ayr›ca bu hikâyenin günümüzde de an-
lat›l›yor olmas›, Dede Korkut Hikâyele-
rinin Türkiye Türklerinin sözlü gelene-
¤inde hâlâ canl› bir flekilde yaflamaya
devam etti¤inin göstergesi kabul edilebi-
lir.

Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ‹le
Teflekkül Eden Halk Hikâyeleri adl› ese-
rinde, Bams› Beyrek ve Bey Böyrek hi-
kâyelerini yap›sal olarak inceleyen Me-
tin Ekici, Bey Böyrek Hikâyesi’nin, Dede

Korkut Hikâyelerinden Bams› Beyrek
Hikâyesi ve di¤er baz› Dede Korkut Hi-
kâyeleri ve de Türk sözlü gelene¤inden
baz› masal ve hikâye unsurlar›n›n bir-
lefltirilmesiyle meydana getirildi¤ini be-
lirtmekte ve masal unsurlar›n›n hikâye-
ye girmesini, bu hikâyenin sözlü gele-
nekten derlenmifl olmas›na ba¤lamakta-
d›r (Ekici 1995: 11). Oluflumu, genel ola-
rak, yukar›daki özelliklerin birleflmesiy-
le meydana geldi¤i düflünülen Bey Böy-
rek Hikâyesi’nin konusu k›saca flöyledir:

“Çocuksuzlu¤undan dolay› üzgün
olan padiflah vezirini de yan›na alarak
seyahate ç›kar. Konaklad›klar› bir çeflme
bafl›nda karfl›laflt›klar› ak sakall› pîrin,
çocu¤u olmas› için kendisine verdi¤i el-
may› kar›s›yla beraber yiyen padiflah, el-
man›n kabuklar›n› da at›na yedirir. Vak-
ti gelince padiflah›n kar›s› bir erkek ço-
cuk, at› da bir tay do¤urur. Elmay› padi-
flaha veren ak sakall› pîr yedi y›l sonra
gelerek çocu¤a ‘Bey Böyrek’, taya ise ‘Ben-
giboz’ ad›n› verir ve ortadan kaybolur. 

Bir gün avlanmaya ç›kan Bey Böy-
rek, okuyla kör ve yafll› bir kad›n›n su
testisini k›r›nca, kad›n ona ‘Ak Kavak
K›z›’n›n h›flm›na u¤rayas›n’ diye beddua
eder. Ak Kavak K›z›’n›n ad›n› duyan Bey
Böyrek k›za afl›k olur ve Ak Kavak K›z›’n›
aramaya gider. Ak Kavak K›z›’n›n mem-
leketine giden Bey Böyrek k›z› almak için
flart koflulan üç aflamal› imtihan› (at›n
k›rk ad›m uza¤a atlamas›, devin bahçe-
sinden gül getirilmesi, selvi a¤ac›nda
as›l› olan yüzü¤ün içinden okun geçiril-
mesi) at›n›n ve pîrin yard›m›yla baflar›r.
K›z› al›p memleketine döndü¤ünde, ba-
bas›n›n memleketine sald›rmak üzere
olan düflmana karfl› savafla gider. Bey
Böyrek, savaflta düflmana esir olur ve ye-
di y›l zindanda kal›r. Kendisine afl›k
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olan kral›n k›z›n›n yard›m›yla zindan-
dan kurtulur ve memleketine do¤ru yola
ç›kar. Yolda karfl›laflt›¤› çoban ile k›yafet-
lerini de¤ifltiren Bey Böyrek, Kel Vezir’in
o¤luyla evlendirilmekte olan Ak Kavak
K›z›’n›n dü¤ün yerine gelir ve orada saz
çalmaya bafllar. Saz çalan›n, sevgilisi
Bey Böyrek oldu¤unu anlayan Ak Kavak
K›z› çok sevinir. Önce Ak Kavak K›z› ile
evlenen Bey Böyrek, daha sonra kral k›-
z›yla evlenerek murad›na erer.” 

(Sakao¤lu 1998: 66-79)
Alpam›fl Destan› ve Bey Böyrek Hi-

kâyesi hakk›nda verdi¤imiz bu k›sa bil-
gilerden sonra, bu iki anlatmay› k›s›mla-
ra ay›r›p, baz› ana bafll›klar alt›nda ince-
leyelim. Bu bafll›klar› bir tak›m daha alt
gruplara ay›rmak da mümkündür. Fa-
kat daha ayr›nt›l› bir inceleme, bir ma-
kale boyutunu aflaca¤› için, Alpam›fl
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi’ni flu te-
mel bafll›klar alt›nda karfl›laflt›rmay› uy-
gun gördük:

1. Ailenin Tan›t›m› ve Kahra-
man›n Do¤umu:

‹nceleme konumuz olan Alpam›fl
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi, olayla-
r›n anlat›lmas›na bir temel haz›rlama
özelli¤i tafl›yan “Haz›rl›k Epizotu” ad›n›
verdi¤imiz yap›yla bafllamaktad›r. Bu
bölüm; kahraman›n ailesinin tan›t›lma-
s›yla bafllayarak “çocuksuzluk”, “çare
arama”, “do¤um” ve “ad verme”den son-
ra “kahraman›n e¤itimi” k›s›mlar›yla ta-
mamlan›r. Esas itibariyle bu yap›, kah-
raman›n haz›rlanmas› ve onun daha
sonra yaflayaca¤› olaylardan baflar›yla
ç›kmas›na bir bafllang›ç oluflturma özel-
li¤i tafl›r.

Alpam›fl Destan› ve Bey Böyrek Hi-
kâyesi’ndeki ailenin tan›t›m› k›s›mlar›-
na bak›ld›¤›nda, her iki kahraman›n da

“soylu” veya “asil” bir aileden geldikleri
görülür. Alpam›fl’›n babas›; “Bays›n-Kon-
g›rat elinin han›”, Bey Böyrek’in babas›
ise, “devlet sahibi bir padiflaht›r”. ‹ki an-
latmada da baba tan›t›l›rken, çok fazla
fonksiyonu bulunmayan anne, baba ka-
dar ayr›nt›l› olarak tan›t›lmam›flt›r.

Bu ilk k›s›m karfl›laflt›r›ld›¤›nda, iki
anlatma aras›nda temelde benzerlikler
söz konusu olmakla birlikte, baz› farkl›-
l›klar oldu¤u görülür. Bunlar üzerinde
k›saca durmak faydal› olacakt›r: Farkl›-
l›klardan ilki, kahramanlar›n do¤umuy-
la ilgilidir. Alpam›fl Destan›’nda, Alpa-
m›fl ve kendisine efl olacak Barç›n ayn›
zamanda do¤makta ve aileleri onlar›
“beflik kertme” gelene¤iyle birbirine ba¤-
lamaktad›r. Bey Böyrek Hikâyesi’nde
ise, Bey Böyrek sevgilisiyle de¤il, at›
Bengiboz ile ayn› zamanda dünyaya ge-
lir. Bu bölümde Bey Böyrek’in sevgilisi
Ak Kavak K›z›’ndan hiç bahsedilmez. 

Di¤er bir farkl› nokta ise, kahra-
manlar›n ad almas›yla ilgilidir. Her iki
anlatmada da kahramanlara do¤umda
yard›mc› olan bir pîrin ad vermesi yap›-
s›n›n bulunmas›na ra¤men, Alpam›fl’ta
farkl› bir uygulama daha vard›r. Bey
Böyrek Hikâyesi’nde verdi¤i elmayla
kahraman›n do¤umuna yard›m eden “ak
sakall› pîr”, yedi y›l sonra gelerek kahra-
mana “Bey Böyrek”, taya ise “Bengiboz”
ad›n› verir ve kahraman, hikâyenin so-
nuna kadar bu adla an›l›r. Alpam›fl Des-
tan›’nda ise, kahraman›n do¤umuna
yard›mc› olan “fiah›-Merdan Pîr”, do-
¤umdan k›rk gün sonra gelerek kahra-
mana “Hakimbek” ad›n› verir. Fakat,
Hakimbek yedi yafl›na geldi¤inde dede-
sinden kalan ok ile Askar Da¤›’n›n tepe-
sini uçurunca halk ona “Alpam›fl” ad›n›
verir. Burada, kahramana ad vermede
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kullan›lan iki farkl› gelenek mevcuttur.
Bunlardan birincisi, dinî mâhiyeti olan
bir pîrin kahramana ad vermesi, ikincisi
ise örneklerini Dede Korkut hikâyelerin-
den “Bo¤aç Han” ve “Bams› Beyrek” hi-
kâyelerinde gördü¤ümüz, çocu¤a bir
kahramanl›k göstermesi üzerine ad ve-
rilmesi gelene¤idir. Alpam›fl Destan›’nda
kahramana verilen ilk ad›n yan›nda,
gösterdi¤i baflar›ya ba¤l› olarak ikinci
bir ad verilmesi ve kahraman›n bu ikin-
ci adla an›lmaya bafllanmas›, ‹slam ön-
cesi Türk gelenekleriyle, ‹slamî Türk ge-
leneklerinin destanda birlefltirilmesin-
den kaynaklanm›fl olmal›d›r. 

2. Afl›k Olma:
Kahramanlar›n maceralar›n anla-

t›lmaya baflland›¤› k›s›m olan kahrama-
n›n afl›k olmas›, Alpam›fl Destan› ve Bey
Böyrek Hikâyesi’nde de mevcuttur. Bu
k›sm›n iki anlatmada da varl›¤› yap›sal
bir benzerli¤i gösterir, ancak bu yap›n›n
flekil olarak farkl› olmas› da son derece
do¤ald›r. 

Kahraman›n afl›k olmas›, Alpam›fl
Destan›’nda çocuklar›n›n olmamas›na
birlikte çare arayan ailelerin, do¤acak
çocuklar›n› bir sözleflme özelli¤i tafl›yan
“beflik kertme” yapmalar› ve çocuklar›n
da yetiflkin birer kifli olduklar›nda “tabiî
olarak birbirlerine afl›k olmalar›” fleklin-
de gerçekleflmektedir. Bu flekil, baflka
anlatmalar›m›zda da “ayn› anda do¤an
k›z ve erke¤in birbirine afl›k olmas›” flek-
linde oldukça yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r.

Bey Böyrek Hikâyesi’nde, kahrama-
n›n afl›k olmas›, ok atarken testisini k›r-
d›¤› yafll› ve kör bir kad›n›n “Ak Kavak
K›z›’n›n h›flm›na u¤rayas›n” fleklinde
Bey Böyrek’e beddua etmesi sonucunda
gerçekleflir. Ayn› flekilde, kahraman›n

yafll› bir kad›n›n su testisini k›rmas›, Ta-
hir ile Zühre Hikâyesi’nin “Taharnan
Zöhre” ad›yla, 1973 y›l›nda derlenen bir
varyant›nda da mevcuttur. Bu anlatma-
da Tahir, Zühre ile kardefl olmad›klar›n›
bu yolla ö¤renir ve afl›k olma gerçekleflir
(Türkmen 1998: 36). Bey Böyrek Hikâye-
si’ndeki kahraman›n sevgilisini hiç gör-
meden, sadece onun ad›n› duyarak ve
“beddua sonucu afl›k olmas›”, Türkiye
Türklerinin halk hikayelerinde oldukça
yayg›n olarak kullan›lan, ‹slamî dönem-
de oluflmufl ve asl› unutulmufl, belki de
baflka bir anlatmadaki unsurun yerine,
elimizdeki metnin anlat›c›s› taraf›ndan
yerlefltirilmifl olan bir flekildir. 

3. Kahraman›n Memleketinden
Ayr›lmas›:

Bu k›s›m, sevgilisiyle evlenme hak-
k›n› kazan›p, onunla evlendikten sonra
veya evlenmeden önce meydana gelen
bir engelden dolay›, kahraman›n memle-
ketinden ve sevgilisinden ayr›lmak zo-
runda kalmas› ve gitti¤i yerde bir çok
zorlukla karfl›laflarak yurdundan uzun
süre ayr› kalmas›n›n konu edildi¤i k›s›m
olup, halk anlatmalar›nda çok farkl› fle-
killerde oluflturulmufltur. Bu ayr›l›k ba-
zen sevgilinin bulundu¤u ülkeye gidip,
onunla görüflme ve ona olan aflk›n› ifade
etme ve sonuçta onu isteme sebebiyle il-
gili olurken, baz› anlatmalarda ayn› me-
kanda bulunan sevgiliden; savafla gitme,
bafll›k paras›n› kazanma vb. sebeplere
ba¤l› olarak ayr›lma fleklinde ortaya ç›k-
maktad›r. ‹nceledi¤imiz anlatmalar›n
yap›sal özelliklerine ba¤l› olarak, kahra-
man›n memleketinden ayr›lmas› bölü-
münü; 

a.Kahraman›n Yapt›¤› Haz›rl›klar,
b.Memleketten Ayr›lma, Sevgilinin

Bulundu¤u Yere Ulaflma ve Macera,
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ad› alt›nda iki ayr› bafll›k halinde
incelemek mümkündür.

a. Kahraman›n Yapt›¤› Haz›rl›k-
lar:

Bu k›s›mda, her hangi bir sebepten
dolay› kahraman›n memleketinden ay-
r›lmas›na yol açan olaylar meydana gel-
dikten sonra, kahraman›n yolculuk için
birtak›m haz›rl›klara girmesi söz konu-
sudur. Bu haz›rl›klar, ilk bak›ld›¤›nda,
kahraman›n gidece¤i yere ulaflmak için
yapt›¤› haz›rl›klar gibi görünse de, an-
latmalar›n daha sonraki bölümlerinden
de anlafl›laca¤› üzere, esas olarak, kah-
raman›n gitti¤i yerde yaflayaca¤› mace-
ralar ve tabi tutulaca¤› imtihanla alaka-
l›d›r. Bu haz›rl›k k›sm›, kahraman›n
memleketinden ayr›lmadan önce etraf›n-
dakilerle yapt›¤› konuflmalar ve buna
benzer uygulamalar mevcut olsa da, ya-
p›lan haz›rl›klar›n temelini, kahrama-
n›n daha sonra yaflayaca¤› maceralarda
en yak›n yard›mc›s› olan ola¤anüstü
özelliklere sahip at›n›n tan›t›lmas›ndan
oluflmaktad›r. Kahraman›n ola¤anüstü
özelliklere sahip at›, kahraman›n en ya-
k›n dostu, yard›mc›s› ve zor durumlarda
onun kurtar›c›s›d›r (Reichl 2001: 11. Bö-
lüm). Bu yard›mc› at, baz› destanlarda
konuflabilmekte, baz›lar›nda ise uçabil-
mektedir. 

Genellikle Türk destanlar›n›n ço-
¤unda karfl›laflt›¤›m›z, kahraman›n ola-
¤anüstü özelliklere sahip bir at›n›n ol-
mas›, her iki anlatman›n bu k›sm›nda
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bey Böyrek’in
at› Bengiboz, bu haz›rl›k bölümünde çok
ayr›nt›l› olarak tan›t›lmasa da, Bey Böy-
rek, Bengiboz’un sahip oldu¤u ola¤anüs-
tü özellikler sayesinde, tabi tutuldu¤u
imtihandan ve yaflad›¤› di¤er maceralar-
dan baflar›yla ç›kar. Alpam›fl Desta-

n›’nda ise, Alpam›fl’›n at›, Bayç›bar’›n
özellikleri ve at›n haz›rlanmas› k›sm› ol-
dukça ayr›nt›l› ve canl› tasvirlerle anla-
t›lmaktad›r. Alpam›fl’›n babas›n›n at ba-
k›c›s› olan Kultay, Kalmuk yurduna git-
mek için Alpam›fl at seçerken, sanki
onun Bayç›bar’› almas›n› istemez ve onu
üç defa yan›ltmaya çal›fl›r. Fakat Alpa-
m›fl, onun söylediklerine kanmaz ve ken-
disine Bayç›bar’› seçer. 

Kahraman adeta burada bir s›nav-
dan geçmektedir. Alpam›fl’›n Kalmuk ül-
kesine do¤ru yola ç›kmadan önce, k›z
kardefli Kald›r¤aç’›n, Bayç›bar’› haz›rla-
mas›yla ilgili bir bölümü örnek verebili-
riz:
...............
Kimhab› mayindan bolgan terlikni.
Merd bolganlar karaydagan dürbini,
Ustalar iflletir polat k›r¤›n›,
fiul zamanda sald› atning üstiga
Zerligü zerbabdan bolgan ç›rg›n›.
Ç›rg›n›ng üstidan koydu bellikni,
Boz üstüdan sald› cahaldirikni.

(Alpam›fl 1992: 77-78)
...............
‹pekten yap›lm›fl kumafl terli¤i1

Mert olanlar bakarm›fl dürbünle,
Ustalar kullan›r çelik k›r¤›n›,2

Bu zamanda koydu at›n üstüne
Alt›nlarla süslenmifl ipek kumafl›,
‹pek kumafl›n üstüne koydu kemeri
Boz (at›n) üstüne koydu cahaldiri¤i3

Kahramana, bir kardefl veya güçlü
bir arkadafltan daha fazla yard›m› olabi-
lecek bir at›n bu kadar ayr›nt›l› tan›t›l-
mas›n› yerinde karfl›lamak gerekir. Do¤-
ru bir at seçen kahraman, yapaca¤› yol-
culuk ve karfl›laflaca¤› tehlikeler karfl›-
s›nda at› taraf›ndan uyar›lacak ve hatta
girece¤i yar›fllarda at› sayesinde sevgili-
sini kazanma flans› yakalayacakt›r.
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b. Memleketten Ayr›lma, Sevgi-
linin Bulundu¤u Yere Ulaflma ve Ma-
cera:

Kahraman›n yurdundan ayr›lmas›
bazen sevgilinin bulundu¤u ülkeye gi-
dip, onunla görüflerek aflk›n› ifade etme-
sine ba¤l› olarak ortaya ç›karken, bazen
de ayn› mekanda bulunan ve hatta sev-
giliyle evlendikten sonra savafl vb. se-
beplerle meydana gelmektedir. ‹nceleme
konumuz olan anlatmalar için kahrama-
n›n memleketinden ayr›lmas›nda yuka-
r›daki durumlar›n ikisi de geçerlidir.
Çünkü, Alpam›fl Destan› ve Bey Böyrek
Hikâyesi’nde iki kahraman da yaflad›k-
lar› memleketlerden bir de¤il, iki defa
ayr›lmak zorunda kal›rlar. 

Alpam›fl ve Bey Böyrek’in ilk defa
memleketlerinden ayr›lma sebepleri da-
ha flahsî bir durum sonucunda meydana
gelir. Bey Böyrek yafll› bir kad›n›n bed-
duas› sonucunda afl›k oldu¤u Ak Kavak
K›z›’n› bulmak için memleketinden ayr›-
l›r. Alpam›fl ise, beflik kertme niflanl›s›
Barç›n’›n Kalmuk yurdunda zorla evlen-
dirilmek istendi¤i haberini al›r ve Bayç›-
bar’la Kalmuk yurduna do¤ru yola ç›kar.
‹ki anlatmada da buraya kadar olan k›-
s›mdaki ayr›lma, gerek flekil ve gerekse
sebep bak›m›ndan sevgiliyi elde etmek
niyetinde olan kahraman›n memleketin-
den ayr›lmas› fleklindedir.

Kahramanlar›n yurtlar›ndan ikinci
defa ayr›lmalar› ise daha toplumsal bir
sebebe ba¤l› olarak gerçekleflmektedir.
Bey Böyrek, babas›ndan haraç isteyen
komflu ülkenin kral›na karfl› babas›n›n
otuzdokuz yi¤idinin bafl›nda savafla gi-
der. Alpam›fl’›n memleketinden ikinci
defa ayr›lmas›n›n sebebi ise, Kalmuk
yurdundaki kay›nbabas› Baysar› ve
onun yan›ndakilere Kalmuk Han tara-
f›ndan zulüm ve haks›zl›k edilmesidir. 

Alpam›fl’›n, kötülere karfl›, iyilerin
yan›nda olmak ve onlar› içine düfltükleri
zor durumdan kurtarmak amac›yla, ya-
flad›¤› yerden ve sevdiklerinden ayr›la-
rak ma¤durlar›n yard›m›na koflmas› ve
Bey Böyrek’in de kendi ülkesinden haraç
isteyen komflu ülke kral›na karfl›, kendi
toplumunun hakk›n› korumak amac›yla
savafla gitmesi, bu kahramanlar hakk›n-
da anlat›lanlar›n birbirine çok yak›n ol-
du¤unu göstermesi yan›nda, bu kahra-
manlar›n neden destani karakter kazan-
d›¤›n› da aç›klar. Kendi flahsî ihtiraslar›
yerine, sosyal bir temele oturtulan kah-
ramanlar›n baflar›lar›, bu kahramanlar›
toplum için mücadele eden kifliler s›n›f›-
na sokar ve onlar› toplum gözünde yücel-
tir. Kahramanlar, sadece afl›k olduklar›
k›zlar› elde etmek veya kurtarmak ama-
c›yla yaflad›klar› yerden ayr›lsalard›, ya-
p› itibariyle bu iki anlatma, Leyla ve
Mecnun, Ferhad ve fiirin vb. gibi aflk ko-
nulu halk hikayelerine daha yak›n du-
rurdu. Halbuki, flahsi arzu ve istekleri
yan›nda, içinden ç›kt›klar› toplumlar›-
n›n ba¤›ms›zl›¤› ve birli¤i için bir müca-
dele etme özelli¤inin bu anlatmalarda
bulunmas›, onlar›n, Dede Korkut Hika-
yelerinin de içine dahil edildi¤i epico-ro-
manesk anlatmalar gurubuna dahil edil-
mesini gerektirmektedir. 

Alpam›fl Destan›’n› bu aç›dan ince-
ledi¤imizde, destan›n yap› olarak iki bö-
lümden olufltu¤unu söylemek mümkün-
dür. Destan›n birinci k›sm›nda, kahra-
man, daha çok sevdi¤i k›z ile beraber
olabilmek, yani kiflisel istekleri için mü-
cadele etmektedir. Destan›n ikinci k›s-
m›nda, Alpam›fl’›n bir çok zorlu¤a karfl›
gösterdi¤i kahramanl›klar anlat›l›r. Des-
tandaki savafl sahneleri çok renkli ve
canl› bir flekilde tasvir edilmifltir. Kahra-
man›n Kong›rat halk›n› yeniden bir ara-
ya toplayabilmek için verdi¤i mücadele
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olumlu sonuç verir ve Kong›rat halk› so-
nuçta Alpam›fl’›n idaresinde, Cideli Bay-
s›n yurdunda tekrar bir araya gelir. Ko-
nu itibariyle anlatman›n destan özelli¤i
gösteren esas bölümünün ikinci bölüm
oldu¤u aç›kt›r.4

Alpam›fl Destan›’n›n birinci bölümü
yer yer epico-romanesk anlat› özelli¤i
gösteriyor olsa da, bu bölümü esas konu-
ya bir haz›rl›k olarak de¤erlendirmek
yerinde olur. Bu nedenle Alpam›fl Desta-
n›, bir çok araflt›rmac› taraf›ndan, kah-
ramanl›k destanlar›na gösterilebilecek
en iyi örneklerden birisi olarak kabul
edilir.

Her iki anlatman›n bu k›sm›nda bu-
lunan baflka bir benzer nokta, hem Alpa-
m›fl Destan›’nda ve hem de Bey Böyrek
Hikâyesi’nde kahramanlar›n kendinden
geçmifl bir haldeyken esir edilmesi ve
k›rk yi¤itlerinin öldürülmesidir. Kahra-
manlar›n uykudayken yakalanarak hap-
se at›lmas›, Türk destanlar›nda oldukça
yayg›n olarak kullan›lan bir yap›d›r. ‹n-
celemeye ald›¤›m›z anlatmalardan biri
olan Alpam›fl Destan›’n›n içinde yarat›l-
d›¤› saha olan Özbek sahas›ndan bu ko-
nuya verilecek en iyi örnekler; “Yusuf ile
Ahmed” ve “Erali ve fiirali” destanlar›-
d›r. Yusuf ve Ahmed Destan›’nda, her iki
kahraman da uykudayken yakalanarak
M›s›r Padiflah›’n›n esiri olurlar (Yusuf ve
Ahmed 1987: 83-84). Erali ve fiirali Des-
tan›’nda ise, babalar›n›n celladlar› tara-
f›ndan Alata¤’a götürülen kahramanlar,
pîrin de yard›m›yla ölümden kurtulur-
lar. Ayn› gün akflam uykuya dalan kah-
ramanlardan Erali, Zenger flehrinden
gelen kervanc›lar taraf›ndan Ba¤dat’a
kaç›r›l›r (Fedakar 1999: 691). Dede Kor-
kut Kitab›’nda bir arasöz fleklinde kulla-
n›lan “Ol zamanda O¤uz yi¤itlerine ne
kaza gelse uykudan gelir idi” (Gökyay
1973: 193) ifadesi, kahramanlar›n uyku-

dayken yakalanarak hapse at›lmas›n›
çok aç›k bir flekilde ifade etmektedir. Bu
yap›n›n destanlar›m›zda oldukça yayg›n
olarak kullan›lmas›, Türk destanlar›n›n
kahraman tipi ile ilgilidir. Ola¤anüstü
özelliklere sahip bir kahraman›n düfl-
man taraf›ndan zor duruma düflürülme-
si, hatta küçük çapl› da olsa bir yenilgi-
ye u¤rat›lmas›, ancak bir tak›m hilelere
baflvurularak veya kahraman›n içinde
bulundu¤u bir gaflet an›n›n kullan›lma-
s›yla mümkündür. Düflman›n hiçbir hile-
ye baflvurmadan kahraman› yenmesi,
ola¤anüstü fizikî güce sahip olarak yara-
t›lan kahraman tipiyle ba¤daflmayaca¤›
için, böylesi bir kahraman alt edilmesi,
ancak bir tak›m hilelere baflvurmak yo-
luyla yap›l›r ve sonuçta kahraman zin-
dana at›l›r. 

‹ki anlatmada da kahramanlar›n
memleketlerinden ayr›lma flekli ve ayr›l-
ma sebepleri ve daha sonra gittikleri ül-
kelerde hapsedilmelerinde bir çok ben-
zer nokta söz konusudur. Ancak, kahra-
man›n yakalanarak zindana at›lmas›,
Alpam›fl Destan›’nda daha ayr›nt›l› tas-
virlerle süslenmifl ve bir dizi benzer ola-
y›n aktar›m›yla oluflturulmufltur. Kahra-
man›n zindandan kurtulmas› için ona
yard›m eden kiflilerin say›s›nda da fark-
l›l›klar bulunmaktad›r. Bey Böyrek Hi-
kâyesi’nde kahraman›n zindandan kur-
tulmas› için, sadece kendisini hapseden
kral›n k›z› yard›m ederken, Alpam›fl
Destan›’nda kahraman›n zindanda bu-
lundu¤u süre içinde ve daha sonra onun
zindandan kurtulmas› için kahramana
yard›m edenler farkl› kiflilerdir. Bunlar;
Alpam›fl’›n kan kardefli Karacan, çoban
Keykubat, Tayç› Han’›n k›z› Tayka ve Al-
pam›fl’›n at› Bayç›bar’dan oluflan bir
gruptur. Bu farkl›l›klar, Alpam›fl Desta-
n›’n›n, sözlü destan gelene¤inin temsilci-
si ve hatta üstad› bir anlat›c›dan derlen-
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mifl olmas› ve bunun sonucunda da Bey
Böyrek Hikayesi’ne göre daha renkli ve
güçlü bir örgüye sahip olmas›ndan kay-
naklanm›flt›r. 

4. Kahraman›n Dönüflü ve So-
nuç: 

‹nceleme konumuz olan Alpam›fl
Destan› ve Bey Böyrek Hikâyesi esas
olarak “Kahraman›n Dönüflü” yap›s›
üzerine kurulmufl anlatmalar oldu¤u
için, kahraman›n dönüflü her iki anlat-
mada da önemli bir yer tutmaktad›r.
Kahraman›n dönüflü yap›s› üzerine ku-
rulmufl anlatmalarda olaylar›n›n en yo-
¤un yafland›¤›, destan›n esas kurgusu-
nun tam olarak ortaya ç›kt›¤› bölüm
kahraman›n “yurduna dönüflü” k›sm›d›r.
Uzun bir müddet kald›¤› zindandan kur-
tulan kahraman, bu k›s›mda “tebdil-i k›-
yafet” yaparak çevresindekilerin kendi-
sine karfl› olan yak›nl›k ve sevgilerini öl-
çer ve kendisine haks›zl›k edenlere gere-
ken cezay› verir. 

Alpam›fl Destan›’nda kahraman›n
dönüflü ve sonuç bölümlerinin özeti flöy-
ledir: 

“Sonra kendi yurduna döner. Alpa-
m›fl yolda çobanlardan Bays›n Kong›rat
yurdunda olan bitenler hakk›nda haber
al›r. “Alpam›fl öldü” diye haber geldikten
sonra yerine Ultantaz’›n bey oldu¤unu ve
Barç›n ile zorla evlenece¤ini duyar. Yolda
koyun bakan Kultay babaya rastlar. Al-
pam›fl, Kultay’a s›rt›ndaki befl parmak
izini gösterip kendini tan›t›r. Alpam›fl,
kimin düflman kimin dost oldu¤unu an-
lamak için Kultay’›n çoban k›yafetlerini
giyerek Ultantaz’la Barç›n’›n dü¤ünleri-
ne gider. Dü¤ünde Ultantaz’›n ailesine
yapt›¤› kötülükleri kendi gözüyle görür.
Dü¤ün yerine vard›¤›nda anas› dü¤ün
için kesilen hayvan›n iflkembelerini te-

mizlemekte, babas› su tafl›makta, yedi
yafl›ndaki o¤lu Yadgar, Ultantaz ve
adamlar›ndan sürekli dayak yemektedir.
Alpam›fl önce ahç›lar›n yan›na var›r ve
onlar› itip kakarak yemeklerini yere dö-
ker. Bu arada yemek isteyen Yadgar’› dö-
ven ahç› Parmankul’u oca¤a atar. Sonra
yar›fllar bafllar. Kultay k›l›¤›ndaki Alpa-
m›fl, yay tart›p ok atma yar›fl›n› kazan›r.
Gece oldu¤unda dü¤ünde at›flma bafllar.
Alpam›fl, at›flmada Ultantaz’›n anas›
Badambikeç’i yener. Daha sonra Bar-
ç›n’la at›fl›r. Bu at›flmadan sonra herkes
onun Kultay de¤il Alpam›fl oldu¤unu an-
lar. Alpam›fl Ultantaz ve taraftarlar›n›
öldürür, dostu Karacan’› buldurtur. Bu
s›rada Kalmuk elinden Baysar› da ç›k›p
gelir. Destan da¤›lan Kong›rat boyunun
Alpam›fl’›n baflkanl›¤›nda tekrar birlefl-
mesiyle tamamlan›r.”

(Alpam›fl 1992: 127-218)
Bey Böyrek Hikâyesi’nde ise kahra-

man›n dönüflü ve sonuç bölümleri özetle
flu flekilde anlat›lmaktad›r:

“Zindandan kral›n k›z›n›n yard›-
m›yla kurtulan Bey Böyrek O¤uz Eli’ne
gelir.Yolda babas›n›n çobanlar›yla karfl›-
lafl›r ve onlardan O¤uz Eli’nde olup, bi-
tenleri ö¤renir. Çobanlarla k›yafetlerini
de¤ifltirerek çoban k›l›¤›na girer. Kel Ve-
zir’in o¤lu ile zorla evlendirilmek isteni-
len sevgilisi Ak Kavak K›z›’n›n dü¤ün ye-
rine gelir. Saz çalarak oradakilerle konu-
flur. Bey Böyrek yüzü¤ünü Ak Kavak K›-
z›’na gönderir. Bu yüzü¤ü görünce sevgi-
lisinin geldi¤ini anlayan Ak Kavak K›z›
çok sevinir. Böylece iki sevgili birbirine
kavuflur.

Bey Böyrek ve Ak Kavak K›z› k›rk
gün, k›rk gece dü¤ün yaparak evlenirler.
Kel Vezir’i affeden Bey Böyrek k›z karde-
flini Kel Vezir’in o¤luna verir. Bey Böyrek
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kendisini zindandan kurtaran kral›n k›-
z›na onunla evlenece¤i sözünü verdi¤i
için, Ak Kavak K›z›’ndan izin alarak,
müslüman olan kral›n k›z›yla evlenir.” 

(Sakao¤lu 1998: 75-79)
Bu tip anlatmalarda kahraman›n

dönüflü k›sm›n›n en dikkat çekici yönü,
kahraman›n memleketine döndü¤ünde
k›yafet de¤ifltirerek kimli¤ini gizlemesi-
dir. ‹ki anlatman›n da ilk k›sm›nda afl›k
oldu¤u k›z› elde edebilmek için bir tak›m
s›navlardan geçen kahraman, k›yafet
de¤ifltirerek yurduna döner ve baflta sev-
gilisi olmak üzere çevresindekileri adeta
bir imtihana tabi tutar. Daha önce girdi-
¤i imtihanlardan baflar›yla ç›karak ken-
dini kan›tlayan bir kahraman›n tan›n-
mamak için k›yafet de¤ifltirip, baflka bi-
rinin k›l›¤›na bürünmesi, onun, sevgilisi
ve çevresindekilerden ayn› flekilde ken-
dilerini kan›tlamalar›n› beklemesinden
kaynaklan›r. Kahraman, sevgilisinin
içinde bulundu¤u durumun kendi seçimi
olup olmad›¤›n› ve bir tak›m zorlamala-
ra maruz kal›p kalmad›¤›n› ö¤renmek is-
ter ve yaflanan bu üzücü olaylar›n onun
seçimi olup olmad›¤›n› göstermesi için
âdeta sevgilisine bir flans verir. Destan›n
yap›s› ve olaylar›n›n ak›fl› içinde böyle
bir dü¤ümün çözülmesi ve karfl›l›kl› gü-
venin tesis edilmesi için en uygun yap›
olan “k›yafet de¤ifltirerek dostunu ve
düflman›n› ö¤renme” her iki anlatmada
da kullan›lm›flt›r. Kahramanlardan Bey
Böyrek’in bir çoban k›l›¤›nda, Alpam›fl’›n
ise babas›n›n at bak›c›s› Kultay’›n k›l›-
¤›nda sevgilisinin dü¤ününe gitmesi, on-
lar›n daha az dikkat çekerek, tan›nmay›
engellemek istemelerinden kaynaklan-
maktad›r. 

Dü¤ünün yap›ld›¤› yere farkl› bir
kimlikte giderek etraf›ndakileri ve özel-
likle de sevgilisini s›nayan kahraman,

bir müddet sonra kimli¤ini aç›klar. Sev-
gilisine ve dostlar›na karfl› güven tazele-
yen kahraman, kendisinin ve yak›nlar›-
n›n yaflamak zorunda kald›¤› kötü olay-
larda etkisi olanlar› ya affeder ya da on-
lar› en a¤›r bir flekilde cezaland›r›r. Böy-
le bir cezaland›rma Bey Böyrek Hikâye-
si’nde bulunmaz. Aksine, Bey Böyrek,
sevgilisiyle evlenmek isteyen Kel Ve-
zir’in o¤luna k›z kardeflini verir, kendisi
de Ak Kavak K›z›yla evlenir. Daha son-
ra, Ak Kavak K›z›’ndan izin alarak ken-
disine yard›m eden kral k›z›yla da evle-
nir. Alpam›fl Destan›’nda ise, hainler en
sert flekilde cezaland›r›lmaktad›r. Alpa-
m›fl; o¤lu Yadgar’› döven Parmankul’u
oca¤a atar, kar›s› ile zorla evlenmek iste-
yen Ultantaz’› ve onun taraftarlar›n› da
k›l›çtan geçirir. 

Alpam›fl Destan›’n›n sonuç k›sm›n-
da, insanl›¤›n ilk dönemlerinden günü-
müze kadar gelen iyi ile kötünün müca-
delesi ve bu mücadele sonucunda kötüle-
rin sert bir flekilde cezaland›r›lmas› ser-
gilenir. Bundan daha önemlisi ise, da¤›-
lan Kong›rat boyunun Alpam›fl’›n dönü-
flüyle onun etraf›nda tekrar birleflmesi
sonucudur. Burada biz, Alpam›fl Desta-
n›’n›n flahsî olaylar›n yaflanmas›ndan,
bir boyun veya ülkenin tamam›n›n tek
bir lider, kahraman ve onun bayra¤› al-
t›nda birleflmesine flahit oluruz ki, bu
durum da “destanî ideal” olarak adland›-
rabilece¤imiz bir sonuçtur. 

Alpam›fl Destan› ve Bey Böyrek Hi-
kâyesi aras›nda yapt›¤›m›z bu karfl›lafl-
t›rma sonucunda flöyle bir de¤erlendir-
me yapmak yerinde olur;

Gerek Alpam›fl Destan› ve gerekse
Bey Böyrek Hikâyesi’nin burada incele-
me konusu etti¤imiz metinleri 20. yüz-
y›lda yaflayan iki ayr› anlat›c›dan, Türk
dünyas›n›n iki ayr› bölgesinden derlen-
mifltir. Özet metinler ve karfl›laflt›rma-
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lardan da anlafl›laca¤› üzere, bu iki an-
latma aras›ndaki benzer k›s›mlar, farkl›-
l›klardan daha çoktur. Üzerinde durdu-
¤umuz farkl› noktalar›n meydana gelifli,
anlat›c›lar›n ba¤lamlar› ve co¤rafi alan
farkl›l›klar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Özellikle, Alpam›fl Destan›’n›n Türk des-
tan gelene¤inin 20. yüzy›lda yaflam›fl en
önemli anlat›c›lar›ndan biri kabul edilen
Faz›l Yoldaflo¤lu’ndan, Bey Böyrek Hika-
yesi’nin ise, profesyonel olmayan bir an-
lat›c›dan derlenmifl olmas› bu farklar›n
daha fazla olmas›ndaki en büyük sebep-
lerden biridir. 

Son derece dikkat çekici olan ben-
zerlikler ise, bu iki anlatman›n ayn› or-
tak temele sahip olmalar›n›n bir sonucu-
dur. Bey Böyrek Hikâyesi, “O¤uznâme-
ler” ad› verilen en eski Türk destan bü-
tününden parçalar›n 15. yüzy›lda derle-
nerek yaz›ya geçirilmesinden meydana
gelen Dede Korkut Kitab›’ndaki anlat-
malardan Bams› Beyrek Hikâyesi’nin
daha yeni bir flekli olarak yaflarken, bu
anlatman›n K›pçak sahas› temsilcisi ise,
Alpam›fl Destan› olmufltur. Her iki an-
latman›n da eski Türk kültürünün mi-
raslar› olarak günümüzde kadar ulafl-
mas›, Türk kültür birli¤ini göstermesi
bak›m›ndan oldukça önemlidir. 

KAYNAKLAR:

Alpam›fl-I, II. Anlatan: Faz›l Yoldaflo¤lu. Yay›-

na Haz›rlayan: [Hadi Zarif] - Töre Mirzayev. Tafl-

kent: Özbekistan Neflriyat›, Cilt I: 1992, Cilt II:

1993.

EK‹C‹, Metin. Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri

‹le Teflekkül Eden Halk Hikâyeleri. Ankara: Atatürk

Kültür Merkezi Yay›n›, 1995. 

FEDAKAR, Selami. Erali ve fiérali Destan›.

Cilt: I-II, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü, ‹zmir, 1999 (Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Te-

zi). 

GÖKYAY, O. fiaik. Dedem Korkudun Kitab›.

‹stanbul: Mili E¤itim Bas›mevi, 1973, (T›pk› Bas›m

2000). 

‹fiANKUL, Cabbar. Folklor: Obraz ve Talkin

(Folklor: Tip ve Yorum). Karfl›: Nafas Neflriyat›,

1999. 

J‹RMUNSK‹Y, V. M. Tyurkskiy Geroiçeskiy

Epos (Türk Kahramanl›k Destan›). Leningrad: Na-

uka, 1974.

LORD, Albert B. “Orta Asya ve Balkan des-

tanlar› Aras›ndaki ‹liflkiler”. Çeviren: Metin Ekici.

Nevruz kitab› içinde, Yay. Haz. Sad›k Kemal Tural.

Ankara: AKM Yay›nlar›, 1995.

M‹RZAYEV, Töre. Alpam›fl Dastanining Öz-

bek Variantlar› (Alpam›fl Destan›n›n Özbek Varyant-

lar›). Taflkent: Fen Neflriyat›, 1968. 

REICHL, Karl. Türk Boylar›n›n Destanlar›

(Gelenekler, fiekiller, fiiir Yap›s›). ‹ngilizce’den Çevi-

ren: Metin Ekici (Bas›l›yor). 

SAKAO⁄LU, Saim. Dede Korkut Kitab›–I, II

(‹ncelemeler-Derlemeler-Aktarmalar). Konya: Selçuk

Üniversitesi Yay›nlar›, 1998.

TÜRKMEN, Fikret. Tahir ile Zühre Hikâyesi

(‹nceleme-Metin) Ankara: Kültür ve Turizm Bakan-

l›¤› Yay›n›, 1983. (‹kinci Bask›; Ankara: AKM Yay.,

1998)

Yusuf ve Ahmed. Anlatanlar: Muhammedkul

Canmurado¤lu Polkan - Faz›l Yoldaflo¤lu, Derleyen:

Hadi Zarif, Yay. Haz.: Bahad›r Sar›msakov, Taflkent:

Fen Naflriyat›, 1987.

NOTLAR
1 Terlik: At›n terini almas› için eyerin alt›na

koyulan kumafl.
2 K›r¤›n: Kelime esas olarak “bir çok kiflinin

ölmesine sebep olan olay, savafl,” manas›nda olmas›-

na ra¤men, burada “savaflta kullan›lan silah, k›l›ç

vb.” manas›nda kullan›lm›flt›r.
3 Cahaldirik: Eyerin üstünden at›n karn›na

doland›r›l›p ba¤lanan kay›fl›n içinden geçirildi¤i de-

mir halka.
4 Destan›n iki bölümünün yap›sal olarak de¤i-

flik özellikler arz etmesi göz önünde tutulmufl olma-

l›d›r ki, Alpam›fl Destan›’n›n bir çok defa yay›mla-

nan metinleri, iki bölüm halinde, hatta Faz›l Yolda-

flo¤lu anlatmas› olan ve Töre Mirzayev taraf›ndan

yay›ma haz›rlanan metin iki cilt halinde, yay›mlan-

m›flt›r (I. Cilt: 1992, II. Cilt: 1993).
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