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HAMZANÂMe ÖRNeĞİNDe UZUN ANLATILARIN 
eĞİTİCİ İŞLeVİ

AKSOY, Mustafa
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZeT
Türkçenin konuşulduğu Anadolu sahasında 12.-13. yüzyıllardan 

itibaren hoşça vakit geçirtmek, eğlendirmek, bilgilendirmek ve eğitmek 
işlevlerini yerine getiren uzun anlatılar oluşturulmuştur. Bu uzun anlatılar 
sadece Anadolu’da değil, Hindistan, İran, Arabistan’da da yaygınlaşmış 
ve birbirlerini etkileyip ortak bir anlatı zeminini kullanmışlardır.  Uzun 
anlatıların en önemlilerinden birisi de Hamzanâme’dir. Bu anlatıların 
anlatıcıları “rāvįler” tahkiyelerini önce sözlü olarak gerçekleştirmişler, 
sonra bu tahkiyeler yazıya geçmiştir. Anlatılarda yoğun olarak kahramanlık 
ve aşk işlenirken sosyal hayata ilişkin bir çok konu da anlatılara dahil 
edilmiştir. Anlatı içinde dürüstlük, yiğitlik, cömertlik yardımseverlik, 
kıyıcı olmama, namusuna sahip çıkma vb. konularda okuyucuya sık 
sık telkinlerde bulunulmuştur. Eserler eğitici işlev de görmüşlerdir. Bu 
eğitici işlevin işleyişi ünlü uzun anlatı Hamzanâme örneğinde incelenip 
değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uzun anlatı, Hamzanāme, eğitici işlev, ortak ahlak 
normları.

ABSTRACT
The educative Function of Long Narrations in Hamzaname 

example
Long narratives were composed for amusement and for education in the 

Turkish speaking Anatolian area from around the 12th and 13th century until 
the 20th century. These narratives were not spread in the Anatolian area 
but also in India, Iran and Arabia and affected each others topics resulting 
in a common narration foundation. One of the most important narratives 
was Hamzaname. These narratives were first narrated verbally and were 
inscribed later on. Although the main topics were mostly related to love and 
heroism, topics related to social life were also included in these narratives. 
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In the narrations themes like honesty, bravery, generosity, mercifulness, 
and purity were inspired to the audience. The narrations had also educative 
functions. This educative aspect in these narrations is investigated in the 
long narratives of Hamzaname examples.

Key Words: Long narrative, Hamzanāme, educational function, 
common ethic virtues.

Türklerde Anlatı Geleneği ve Hamzanâme
Her toplumda olduğu gibi Türk toplulukları arasında da eski tarihlerden 

itibaren çeşitli anlatılar oluşturulmuş ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 
Bu anlatıların içinde destanların önemli bir yeri vardır. Bu gün elimizde 
eski büyük bir Türk destan metni bulunmamakla birlikte dışa dönük 
mücadeleli ve maceralı bir hayat yaşayan Türklerin bu maceralarını 
anlattıkları destanlarının olduğu komşu kavimlerin çeşitli kayıtlarından 
anlaşılmaktadır. Bu anlatılar bilgilendirme, hoşça vakit geçirtme işlevlerini 
görürken toplumun kültürel birikiminin yeni kuşaklara aktarılmasını 
ve toplumda kültürel birlik ve bütünlüğün oluşturulup yaşatılmasını da 
sağlamıştır. Yine bu anlatılar komşu kültürlerden alıntılar yapmak ve onları 
çeşitli şekillerde beslemek suretiyle kültürler arasında yakınlaşmalara da 
neden olmuşlardır. 

Türkler arasındaki en temel anlatılardan biri olan destan geleneği 
bu noktada her zaman önemli bir rol oynamıştır. Eski Türlerden beri 
süregelen “Eski Türk destanı, çağdaşları olan başka uluslarda olduğu gibi, 
milletin kozmogonisini, inanışlarını, tarihini, edebiyatını, hatta yasalarını 
içinde toplayan bir dergi mahiyetinde olmuştur.”(İnan, 1987: 223) Türk 
topluluklarının kültürel birikimlerini destanî eserlerle gerçekleştirdiklerine 
dair bize bilgi veren diğer önemli kaynak Dürerü’t-ticân’dır. Aslen Selçuklu 
hanedanından olan Mısırlı Türk müellif Ebû Bekr b. Abdullah b. Aybek ed-
Devâderî yazmış olduğu Dürerü’t-tîcan isimli Arapça eserinde 1229 yılı 
olaylarından bahsederken Türklerin ortaya çıkışları ve başlangıç devirleri 
için temel bilgi kaynakları hakkında bilgi verir. “Bu malûmat bunların 
Ulu Han Ata Bitikçi kitaplarından alınan şeylerdir. Mezkûr terkibin tefsiri 
Büyük Şah Baba Kitabı demektir. Bu öyle bir kitaptır ki eski Türklerden 
Mogollar ve Kıfçaklar bununla sevinir ve memnun olur; bu kitabın onlar 
yanında büyük bir hürmeti vardır. Nasıl ki Oğuz Türklerinin yanında Oğuz-
nâme denilen bir kitap vardır ki elden ele dolaştırırlar. Oğuzların bidayet-i 
halleri ve ilk pâdişahları hep bu kitapta mezkûrdur.”(Ergin, 1981: 35-36) 

Türkler İslam kültür dairesine girdikten sonra eski destan geleneklerine 
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bağlı olarak Dede Korkut Kitabı gibi bir kısım temel anlatılar oluşturdular. 
Bunun yanı sıra İslam tesirinin daha ağır bastığı Asya sahasında 
Cengiznâme, Edige Destanı vb. destanları oluştururken yeni geldikleri 
ve eski gelenekten bir kısım kopmalar yaşadıkları Anadolu’da bölgenin 
anlatılarından da yararlanarak yeni destânî uzun anlatılar oluşturup 
söyleyip dinlemeye başladılar. Büyük ihtimalle bu uzun anlatılardan birisi 
Hamzanâme’dir. Hamzanâme benzeri anlatıların içinde kıssa, masal, 
efsane, kahramanlık olayları, aşk maceraları, yerine göre devrin bir kısım 
teknik bilgileri vb. birçok konu yer aldığı için bu tür eserlere destan demek 
yerine uzun anlatı demeyi tercih ettim. Her ne kadar bu uzun anlatıları 
anlatanlar kendi eserlerinde bu tür uzun anlatmalara destan deseler de 
bugün destan denince batılıların epope dedikleri tür anlaşıldığından böyle 
bir isimlendirmeyi tercih ettim. Fakat bu yeni destânî anlatılar, eski Fars 
ve Arap rivâyetlerine dayanan çeşitli rivâyetlerden ve bu rivâyetlere 
dayalı olarak hemen aynı dönemlerde yazılan Arapça Taberî tarihi, 
Farsça Şehnâme gibi anlatı kaynaklarından geniş olarak yararlanılarak 
oluşturuluyordu. Bu alıntılarla birlikte şüphesiz bu anlatıyı meydana getiren 
anlatıcılar eski Türk Destan geleneğinin anlatım ve yaklaşımlarından, halk 
arasında anlatılan masallardan ve kendi hayal ve kurgu güçlerinden de 
geniş olarak yararlanıyorlardı. Aksi takdirde halk arasında da anlatılarak 
ve okunarak yaygın itibar gören bu anlatılar yaygınlık kazanamazdı. 
Özellikle başta İstanbul kütüphaneleri olmak üzere Türkiye’nin çok çeşitli 
yerlerinde yazma eser bulunduran kütüphanelerdeki çok sayıda bulunun 
yazma nüshalar ve çeşitli kaynakların aktardığı bilgiler bu yaygınlığın 
ve itibarın en açık kanıtlarıdır. Bu yeni oluşturulan destânî uzun anlatılar 
o devir insanının hem tarih konusunda merakını hem de onların eskiden 
beri süregelen ve kültür aktarımlarını sağlayan anlatı dinleme ihtiyaçlarını 
gideriyordu. 

Yazdığı Büyük Türk Edebiyatı Tarihi isimli eserinde Vasfi Mahir 
Kocatürk Hz. Hamza’nın kahramanlıkları ve şahsiyeti etrafında oluşmuş 
olan Hamzanâmeleri Anadolu’da oluşmuş ilk İslâmî kahramanlık 
destanları olarak kabul eder. Yazara göre bu eser 9. yüzyıldan itibaren 
oluşup anlatılmaya ve yayılmaya başlanmıştır. 14. yüzyıla kadar okunmuş 
ve yer yer yazıya geçirilmiştir. Yazar, eserin 14. yüzyılda Ahmedî’in 
kardeşi Hamzavî’nin yazıya geçirdiğini Aşık Çelebi, Evliyâ Çelebi 
ve Katip Çelebi’ye dayanarak kabul eder. Hamzavî’yi Hamzanâme 
metinlerinin ilk müellifi olarak görür.(Kocatürk, 1970: 191-192) Kaynaklar 
Hamzanâmelerin müellifini Hamzavî olarak gösterseler de incelediğimiz 
nüshalarda böyle bir müellif ismine rastlamadık, eserdeki anlatıları hep 
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“râviyân-ı ahbâr, nâkılân-ı âsâr ve muhadisân-ı rûzigâr” yapmaktadır.  Yani 
eser hep nakledicilerin dilinden anlatılmakta ve herhangi bir müelliften 
söz edilmemektedir.

Fuat Köprülü, Meddahlar makalesinde Hamzanâme’nin ilk yazılışıyla 
ilgili Evliya Çelebi’den naklen şu bilgiyi verir: “...Bâdehü Hamza-nâme’yi 
tanzim ettiler. Hicretin iki yüz altmış bir senesinde, 874 Ebu’l-Me’âlî bu 
te’life âb-ü tâb verip altmış cilt etti. Meddahân-ı Rûm, bu altmış cildi fihrist 
ittihâz ederek üç yüz altmış cild Hamza-nâme yapmışlardır.” (Köprülü, 
1986: 381-Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, C.I, s. 525’ten naklen) Burada 
verilen bilgiye göre H. 261/M. 874 tarihine denk gelmektedir. Bu da 
Kocatürk’ün Anadolu’da Hamzanâme’nin ilk defa 9. yüzyıldan itibaren 
söylenip yazıldığı ifadesine uygundur. Yalnız buradaki üç yüz altmış cilt 
ifadesi mübalağalıdır. Yaptığınız taramalardı Hamzanâme’nin Anadolu’daki 
kütüphanelerdeki nüshaları altmış ciltten öteye geçmemektedir. 

Yayınladığı Dânişmendnâme’nin girişinde Anadolu’da gelişen 
destanları değerlendiren Necati Demir, destanların başlangıcıyla 
ilgili bir tarih vermemekle birlikte oluşan destanları birinci dönemin 
destanları Hz. Ali Cenkleri, Hamzanâme, Battalnâme ve ikinci dönemin 
destanları Dânişmendnâme ve Saltuknâme olarak ikiye ayırır. Yazara 
göre birinci guruba giren Hamzanâme, Hz. Ali Cenkleri, Müseyyebnâme, 
Ebu Müslümnâme ile birlikte Arap ve İranlı Müslüman kahramanlar 
çevresinde vücut bulmuş destânî hikâyelerdir ve mekânları Arabistan ve 
İran coğrafyası olup metinler Arapça ve Farsçadan sade dille çevrilmiş, 
çeviriler yapılırken Türk muhayyilesinin ilâvesiyle zenginleştirilmiştir. 
(Demir, 2004: 16-17) Bu bilgi de metinlere dayanmayan eksik bir bilgidir. 
Nüshalara göre olayın coğrafyası içine belirtilen yerlerin yanı sıra Hint, 
Yemen, Habeş ve Anadolu coğrafyası da girmektedir. Meselâ bir kısım 
olayla Haranca (Amasya) çevresinde geçmektedir.  

Bu eserle ilgili bilgi veren yazarların üzerinde durduğu diğer konu ise 
bu eserlerin halk arasında eski zamandan beri yaygınlığı ve gördüğü büyük 
ilgidir. Kocatürk, bu tür hikayelerin 19. yüzyıla kadar çok yaygın bir şekilde 
kahvelerde okunup anlatıldığını belirtir. .(Kocatürk, 1970: 192)

Fuat Köprülü ise bu hikâyelerin 13. yüzyıldan itibaren iyice 
yaygınlaşmasını destânî edebiyatın halk arasında gördüğü rağbete bağlar: 
“Bütün halk sınıfları arasına dağılmış olan ‘Destanî Edebiyat’ın gördüğü 
rağbet, şâirleri ve ozanları mevzularını İslâm ve İran ananelerinden alan bir 
takım ‘Kahramanlık hikâyeleri’ daha vücuda getirmeye mecbur etti ki XIII. 
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yüzyılda kuvvetle başlayan bu cereyanın müta’akib asırda, muhtelif âmiller 
tesiri ile büsbütün inkişaf ettiğini göreceğiz. Bu kahramanlık hikâyeleri 
en ziyâde İslâm ananesinin tesiriyle ve ‘Ebu Müslim’in, ‘Hamza’nın ve 
‘Ali’nin şahsiyetleri etrafında vücuda geliyordu. XIV. yüzyıl başında ölen 
meşhur ‘İbn Teymiye’ Türkmenler arasında Hamzanâmelerin bolluğundan 
bahseder ki pek dikkat çekicidir. (Köprülü, 1981: 252-253) Köprülü, 
Meddahlar makalesinde yaygınlaşmanın diğer bir unsuru olarak XIV. 
yüzyıldan itibaren halk arasında ve saraylarda kıssahân olarak bilinen 
kimselerin halk meclislerinde okudukları veya naklettikleri hikâyelere 
bağlar. Bu kıssahânların okudukları genelde  Hamza-nâme, Anter-nâme, 
İskerder-nâme, Süleyman-nâme, Rüstem-nâme kabilinden ekseriyetle 
hamâsî (epic) ve menkabevî mâhiyetteki hikâyelerdir.” (Köprülü, 1986: 
371)

İstanbul’da uzun anlatı eserlerinin Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar 
yaygın bir şekilde anlatılıp okunduğunu bize aktaran diğer eserler yabancı 
seyyahların yazdığı seyahatnâmelerdir. 1672-1673 yıllarında İstanbul’a 
gelmiş ve dolaşmış olan Fransız seyyah Antonia Galland yazmış olduğu 
günlük anılarında 14 Aralık 1672 tarihli günlüğünde Türkler arasındaki 
bu uzun anlatılardan şu şekilde bahseder: “Türklerin malik bulundukları 
hikâye ve masalların çokluğu hayrete lâyık bir şeydir. On on iki cilde kadar 
varan romanlarımızın uzunluğuna hayret edilir. Türklerin yüz yirmi ciltlik 
İskender romanları vardır; daha  başka elli, altmış, ilh. ciltlik romanları 
mevcuttur. Bedestende bu kitapları dört yahut beş akça mukabilinde 
okutmak üzere iare etmekten başka bir işleri olmayan bazı kitapçılar 
mevcuttur ve bunlara bilhassa kışın, geceleri uzayınca çok kalabalık 
gelir. Çünkü, Türklerin bu mevsimdeki âdetleri, pek ziyâde sevdikleri bu 
masalları dinlemek üzere toplanmaktır. (Galland, 1987: 210)  

Bazı yazmaların zahriye kayıtlarından Hamzanâmelerin insanların 
toplu bulundukları İstanbul kıraathanelerinde tekrar tekrar okundukları 
anlaşılmaktadır. “Bu kitap İstanbul’da Mahmud Paşa’da Câmî’-i Şerîf 
havlısında Kürd Habib Ağa’nın kahvesinde Soğuk Çeşme Rüşdiyesi’nden 
bâ-şehâdetnâme neş’et eden meşhûr hikâye ve tevârihcilerden Tatar 
Şa’ban Efendi ikinci defa olarak kıraat eylemiştir ve dinleyen yârân 
safâyâb olmuşdur. Bu sene 1217 (M. 1803), 5 Kanûnıevvel, geçen sene 
1216 (1802), 4 Kanunıevvel.” Hamzanâme 7:  93b) Yine benzer bir kayıt 
aynı kütüphanenin 147 numarasında kayıtlı 8. cildin arka zahriyesinde de 
yer almaktadır. 

Hamzanâme sadece Anadolu’da değil Moğolistan, Hindistan ve İran’da 
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da yıllarca anlatılmış, dinlenmiş, yazıya geçirilmiş ve hatta okuma bilmeyen 
hükümdar tarafından minyatürlerle anlatımı yaptırılmıştır. Yalnız her 
bölgenin anlatıcıları –râvîler– temel iskelet ortaklıklar taşımakla birlikte 
eklemeler, çıkarmalar ve genişletmelerle anlatıyı tekrar tekrar kendilerine 
göre oluşturmuşlardır. Bunu Anadolu alanının yazma nüshalarında da 
görmek mümkündür. Çünkü nüshalarda Hamza, ‘Amr, Büzürcmihr, 
Nûşirevân, Behtek, Lendühâ, ‘Amr-ı Ma’dî gibi şahıslar ortak olmakla 
birlikte olaylar farklı uzunluklarda anlatılmakta, yeni olaylar, kıssalar, 
anekdotlar, farklı yerlerdeki değişik maceralar devreye sokulmaktadır. 

İran alanında da Hamzanâme’nin anlatıldığı ve yazıya geçirildiği 
anlatılmaktadır. Elimizdeki Tebriz baskısı Hamzanâme yirmi dört 
bölümden oluşmaktadır. İran coğrafyasında yaşayan Türklerin anlatıp 
yazıya geçirdikleri Hamzanâme’nin yirmi dört bölümden oluşması dikkat 
çekicidir. Oğuznâme’nin yirmi dört Oğuz boyunun her biri için bir destan 
söylenmesinden hareketle yirmi dört hikayeden oluşması gerektiğini 
uzamanlar belirtmektedirler. Bu bakımdan elde bulunan Dede Korkut 
Kitabı’ndaki on iki hikayenin yirmi dört olması gerektiği alanın uzmanlarınca 
ileri sürülmektedir. Fakat bu Hamzanâme’deki olaylar çok kısa yaklaşık 
bölümlerde 5-6 sayfa civarında anlatılmıştır. (Ay, 1986) Anadolu’daki 
yazma nüshalarda yer alan birçok olay, kıssa bu matbu nüshada yoktur. 
Muhtemelen bu bölgenin Hamzanâme anlatıcıları bu anlatıyı kendi bilgi 
birikimlerine göre geliştirip zenginleştirerek anlatıyorlardı.   

Moğol ve Hindistan alanında da bu eserin anlatılıp sevilerek dinlenildiği 
yine 16. yüzyıl Moğol Hükümdarı Akbar’ın bu eseri resimlettirmesinden 
anlaşılmaktadır.  Moğol Hükümdarı Akbar çocukluğunda severek dinlediği 
Hamzanâme’yi hükümdar olunca okuma yazma bilmediği için resimleterek 
seyretmek istemiştir. Bu iş için Hintli ve İranlı nakkaşları görevlendirmiş, 
nakkaşlar 1557-1572 yılları arasında Hamzanâme’yi bin dört yüz minyatürle 
resimleştirmişlerdir. Yalnız günümüze bu minyatürlerden iki yüz civarında 
gelebilmiştir. Victoria & Albert Müzesi’ne kazandırılan minyatürlerin 
macerası ilginçtir. Bu minyatürlerin çoğu Hindistan’da Çelum nehri yanında 
kulübelerin ve kayıkların pencerelerine perde yerine asılmış şekildeyken 
bulunup müzeye kazandırılmışlardır. Bu minyatürlerden elli sekizi çeşitli 
yerlerden toplanarak New York Broollyn Sanat Müzesi’nde sergilenmiş ve 
büyük etki uyandırmıştır. (Şenyener, 2002) Bu bilgiler Hamzanâme’nin ne 
kadar geniş bir coğrafyada sevilerek anlatıldığını ortaya koymaktadır.   
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edebiyatın eğitici İşlevi ve Türk Toplumunun edebiyat 
Anlatılarında Yansıyan Değerleri

Bu zamana kadar edebiyatın işlevi konusunda yapılan 
değerlendirmelerde üzerinde durulan en temel yanlar onun zevk verici 
ve yararlı olmasıdır. “Estetik tarihinin esası belki de hemen hemen bir 
diyalektikten ibarettir ki bu diyalektikte tezi ve karşı tezi Horaca’ın dulce 
et utile (zevkli ve yararlı) kavramları oluşturur: Şiir güzel ve yararlıdır.” 
(Wellek, 1993: 15) Edebiyatın işlevi konusunda tartışılan başka bir görüş 
ise onun propoganda  olmasıdır. Her yazar bir hayat görüşüne veya teoriye 
sahiptir. Verdiği eserde bir etki bırakarak hitap ettiklerine hayat görüşünü 
veya teorisini kabul ettirmeye çalışır. (Wellek, 1993: 21)  Hamzanâme’de de 
ilgi çekici bir kısım kıssalar, maceralar anlatılırken arada bol bol nasihatlar 
ve dinleyen/okuyanı eğitici yönlendirici anlatmalar yer almaktadır. Bu 
edebiyatın zevk verici ve yararlı işlevine uygun bir yapıdır. Yine anlatıda 
bir kısın değerlerin yoğun bir şekilde propogandası ya açıktan ya da 
anlatılan olaylar ve kıssalar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Türk edebiyatının ilk yazılı edebiyat metinleri olan Orhun Abideleri’nde 
yer alan Kül Tigin Abidesi doğu cephesinde kurucu hükümdar İlteriş Kağan 
ve çevresinden bahsedilirken onların meziyetleri söyle sırlanır: “Bilgili 
kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruku yine bilgili imiş tabiî, cesur imiş 
tabiî. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabiî. İli 
tutup töreyi düzenlemiş. (Ergin, 1978: 20) Kül Tigin’in milletine yaptığı 
hizmetler anlatılırken şunlar vurgulanır: “Tanrı bağışlasın, devletim var 
olduğu için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. 
Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. 
Dört taraftaki milleti hep tâbi kıldım, düşmansız kıldım.” (Ergin, 1978: 25) 
Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı Gök Türk devri edebiyat metinlerinde 
fazilet kabul edilen ve övülen insan ve millete ait meziyetler olarak “alplik, 
erlik, bilgelik ve tüzlük”ü sayar. (Banarlı, 2001: 67) Hamzanâme’de aynı 
değerlere büyük önem verildiğini fakat bunların yanına yeni bir kısım 
değerlerinde eklendiğini görmekteyiz.

İslam kültür dairesine girmeden önceki  devirlerde cihana hâkim olmayı 
en önemli gayelerinden biri yapan Türklerin bunu gerçekleştirmek için 
dış dünyaya karşı son derece güçlü alp tipini yetiştirdiklerini ve bu tipin 
maceralarını destânî eserlerde işlediklerini biliyoruz. Bu tipin en önemli 
özellikleri ve davranış tarzı yukarıdaki paragrafta belirtilmişti. Türkler İslam 
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dairesine girdikten sonrada halkın muhayyilesinde yaşayan bu efsanevi 
kahramanlar gazi olup İslam’ı bütün dünyada yayan, Müslümanları, zulme 
uğrayanları kurtaran kahramanlara dönüştürülerek anlatılmışlardır. Bu 
anlatılardan yeni kahramanlar doğmuştur. Fakat bu anlatılara yeni kültürel 
ilişkilerde bulundukları Arap ve Fars anlatılarının da büyük tesiri olmuştur. 
Bu tesirler sonucu eserlere hayali olağanüstülükler de girmiştir. Mehmet 
Kaplan Gazi tipini değerlendirdiği bir çalışmasında İslam tesirinden sonra 
Anadolu’da oluşan Saltuknâme, Seyyit Battal Destanı ve Hamzanâme’nin 
üzerinde bu konuyla ilgili çalışma yapılmadığını belirtir. Bununla birlikte 
Arap ve Fars kaynaklarından gelen eserlerde daha çok hayali unsurların 
bulunacağını Türklere ait eserlerde ise gerçeğe daha çok yer verileceğini 
belirtir. Kaplan’a göre bu anlatılarda gazilerin hayata bakış tarzını, inanç 
ve kıymetleri hâkimdir. (Kaplan, 1991b: 113) Kapan’ın bu tespiti son 
derece yerindedir. İncelediğimiz Hamzanâme nüslaharında yer yer hayali 
unsurlar ve olağanüstülükler bulunmakla birlikte mücadeleler ve birçok 
olay son derece gerçekçi bir şekilde tasvir edilmişlerdir. Ayrıca bu eserler 
Kaplan’ın tespit ettiği gibi o dönemde ihtiyaç duyulan gazi tipinin hayata 
bakışını, inanç ve kıymetlerini yansıtırlar ve doğal olarak bu değerleri 
dinleyen veya okuyan kuşaklara aktararak genel bir eğitim verirler. 
Gazilerin en başta gelen ahlakları kahramanlıklarıdır, bunun yanında son 
derece cömerttirler. Gazalarda ganimet olarak kazandıklarını kendileri 
için biriktirmek yerine ihtiyaçları kadar kullanır, kalanını dağıtırlar. Zaten 
malına kıyamayan canına da kıyamaz. Savaş gaziler için geçici bir olay 
değil, bir yaşayış tarzıdır. Onlar yaşadıkları sürece gaza içinde yaşarlar. 
(Kaplan, 1991b: 114-118)  

Türklerin Anadolu’da yazıya geçirdikleri içinde hem İslam öncesi 
atlı göçebe dışa dönük hayat tarzı yaşayan hem de İslam kültürü tesirini 
üzerinde göstermeye başlamış Türk toplumunun özelliklerini gösteren 
en önemli destan anlatılarından biri Dede Korkut Kitabıdır. Dede Korkut 
Kitabı geniş oranda göçebe Türk toplumu hayatını yansıtmakla birlikte 
İslam tesiri güçlü bir şekilde görülmeye başlar. Maddi gücün yanında 
manevi bir olağan üstü güç de ortaya çıkar. Hatta yer yer bu manevi 
olağanüstü güç maddi güce üstünlük sağlar. Bu İslamî devirde Türk 
kültürüne giren en önemli fikirlerden biri olan Allah’ın insan iradesini 
aşan sonsuz kudreti fikrinden kaynaklanmaktadır. (Kaplan, 1991a: 60-61) 
Dede Korkut Kitabı’nda kadını değerlendiren Mehmet Kaplan, bu hikayeler 
atlı göçebe dışa karşı devamlı mücadele veren bir toplumun hikâyeleri 
olarak değerlendirir. Dede Korkut Kitabı’nda kadın yerleşik köy ve şehir 
medeniyetinde olduğu gibi aşk ve haz unsuru değildir. Devamlı hareket 
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hâlinde olan bir toplumun fertlerinden beklediği en önemli meziyet 
kahramanlık ve savaşçılıktır. Bunların gerçekleşebilmesi için güçlü 
bir vücuda ihtiyaç vardır. Dede Korkut Kitabı’nda kadında aranan şey 
hazza karşılık vermekten çok kahramanlık ve güçtür. Erkeğin kadında 
kahramanlık aradığı bir toplumda kadın da erkekte öncelikle güç arar. Güç, 
kahramanlık, cesaret ve savaşçılık en önemli meziyetlerdir. (Kaplan, 1976: 
41-43) Dede Korkut Kitabı’nda aşk insanı maceraya ve savaşa sürükleyen 
bir yönlendirici değildir. Buna karşılık aile içi bağlar insanları maceraya 
ve savaşa sürükler. Anne oğul, baba oğul, kardeş ilişkileri maceralara ve 
kahramanlıklara yol açar. (Kaplan, 1976: 45)

Hamzanâme’de Yansıyan Toplum Değerlerinden Güç, Cesaret ve 
Kahramanlık

Hamzanâme anlatı boyunca en önemi şahıslar olarak rol oynayan Bü-
zürcmihr – Hâce-i dânâ– ve Bahtek –la’în, cühîd–’in ortaya çıkışıyla baş-
lar. Büzürcmihr, Câmasbnâme anlatılarak Câmasb ve Danyal Peygambere 
bağlanır. Daima iyiliği, bilgeliği ve aklı temsil eder. Eserin hükümdar ro-
lünü oynayan Nûşirevân’ı iyiliğe ve adaletli davranmaya yönlendiren ve-
ziridir. Bahtek ise daima fitne, fesat ve kötülüğe yönlendirme yapan diğer 
vezirdir. Nūşirevān, Büzürcmihr’i dinlerse iyilikler ve hayır, Bahtek’i din-
lerse kötülükler ve zarar orta çıkar. Eserde bu ikisine Tasavvufį bir anlam 
da yüklenir. “Nūşirevān (6) oldugı içün neylesün ol öyledir bu böyle (7)dir 
ve bu kıssayı tasavvufāne alanlar şahı (8) rūha teşbih idüp sagında Hāce 
melek (9) ve solunda Bahtek’i şeytana teşbih eylemişlerdir.(10) İmdi her 
kaçan kim şah Hāce’ye uyarsa (11) safaya vasıl olurdu amma her kaçan 
Bahtek’e (12) uyardı cefāya erişür idi, dürlü (13) dürlü belālara ugrar idi bu 
mahalde yine Bahtek (14) bed-kārın sözüne uyup Hāce’nin ol (15) hikmet-
āmįz sözlerin kabul etmedi. Şeytanı (16) gālib oldu.” (Hamzannāme, 5: 
106a) 

Diğer önemli kahraman Nûşirevân’dır. Medâyin’de hükümdardır. 
Eserde hükümdarlığın temsilcisidir. Vezirlerin ortaya çıkmasından sonra 
hükümdarın ortaya çıkışı ve yetiştirilmesi anlatılır. Nûşirevân’ı babası 
Kubâd Şah’ın kimsenin bilemediği bir rüyasını bilerek ona vezir olmuş 
Büzürcmihr yetiştirir. Kubâd ölürken şehzâdeye Hâce’ye ısmarlar.

Bunlardan sonra Hamza ve onun en yakın yardımcısı ‘Amr Ayyar, en 
önemli kahramanı ‘Amr Ma’dî’nin ortaya çıkışları ve maceraları anlatılır. 
Bu kahramanların hemen hepsi olağan üstü bir güçle doğmuşlardır. Daha 
çocukluklarından itibaren bu olağanüstü güçlerini göstermeye başlarlar. 
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Anlatıda bunlar uzun uzun anlatılır. 

Hamza önce Arabistan’da eşkıyalara ve oranın güç sahiplerine karşı 
gücünü gösterir, sonra Yemen hükümdarı ve bölgenin kahramanlarına 
karşı gücünü gösterir. Nūşirevān bu gücü görmek ister. Fakat yanına gelen 
Hamza’yı Bahtek’in yanlış yönlendirmesiyle Hindistan’a Lendühâ’ya 
karşı gönderir. Hamza Hindistan’ın büyük kahramanı Lendüha’yı 
yakalayıp gelirse kızı Mihrbânû’yu Hamza’ya verecektir.  Fakat Hamza’yı 
ve Büzürcmihr’i hiç sevmeyen ve sürekli onlarla uğraşan Bahtek’in 
aldatmasıyla kızını vermekten kaçınır bir yandan da sürekli Hamza’yı zor 
mücadelelere yönlendirir. 

Bu yönlendirmeler ve çeşitli sebeplerle Hamza İstanbul, Harcana 
(Amasya), Antakya vb. yerlere sürekli mücadele için gider oralarda büyük 
güçlükleri yener. Aynı zamanda gittiği her yerde bir kadın bulur onunla 
evlenir, onlardan yine Hamza gibi son derece güçlü oğulları doğar, Hamza 
zaman zaman bu oğullarıyla da bilmeden veya bilerek mücadele eder. 
Fakat Hamza mücadele ettiği büyük kahramanları öldürmeyip yanına alıp 
kazandığı gibi onları da öldürmez ama onlara gücünü gösterir. 

Hamzanâme’de en önemli değer kahramanlıktır. Kahramanlık ve cesaret 
toplum içinde kişiyi üstün kılar, hükümdarın bile üstüne çıkarır. Eserdeki 
başta Hamza ve onun çevresinde yer alan ‘Amr Ma’dî ve Hamza’nın çeşitli 
yerlerde doğan oğulları gibi kahramanlar olmak üzere bütün kahramanlar 
üstünlüklerini güçleri ve cesaretlerinden alırlar. Gücünü yiğitliğinden ve 
cesaretinden alan kahraman zaman zaman olağanüstü güçlere karşı da 
savaşacağından daha doğuştan hem maddi hem muhayyel olağanüstülük 
taşıyan güçlere karşı üstünlük sağlayacak şekilde donatılır ve yetiştirilir. 
Hamzanâme anlatısının baş kişisi Hamza daha doğumuyla birlikte bu 
olağanüstü donanımın içinde yetiştirilir. Yalnız bu hayali olağanüstü 
fantastik unsurlar Fars ve Arap kültüründen geçmiş olmalıdır. Ama bu 
anlatılarda eski Türk kültüründen gelen özelliklerle yeni özelliklerin 
kaynaştırıldığını görürüz. Birinci cildin Hamza’nın doğumu bölümünde 
Hamza doğduğunda cineler içinde onun karşılığı bir çocuk doğar. İleriki 
hayatlarındaki mücadelelerinde bu cinle Hamza yardımlaşacağı için o cinin 
annesi Hamza’yı da olağanüstü bir güçle donatacaktır. Bu eserde şu şekilde 
anlatılır. “Mahallî (12) cinni evlādını alup tevābi’i ile sürüp Mekke’ye 
gelüp gice içinde arayup Hamza’yı (13) bulup evlādı Ra’d’ı Hamza’nıñ 
yerine koyup Hamza’yı alup Kāf’a togrı revāne oldı. [76b] (1) işte Kāf’a 
getürüp terbiyeye meşgūl olup arslan südile (2) besleyüp ejderhā yagıyla 
vücūdını yaġladı, nice otlar içürdi, kemāl (3) rütbe terbiye eyledi. Kırk gün 
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bu siyāk üzre terbiye idüp, ba’de gene bir gice (4) alup Mekke’ye getürüp 
yerine koyup Ra’d Şātır’ı alup gitdi.” (Hamzanāme 1a: 76a-b) 

Bundan sonra Hamza adeta Uygur alfabesiyle yazılmış Oğuz Kağan 
Destanı’ndaki yeni doğan Oğuz’u ve Dede Korkut Kitabındaki olumsuz 
tip Tepegöz’ü hatırlatır tarzda anlatılır. “Birazdan Hamza (5) beşigin 
içinde yatarken öyle bir haykırdı ki sarayın içi dürlü sadālar virüp (6) …  
Vālidesi beliñleyüp tiz taşra (7) kaçtı. Babası Abdülmuttalib, bākį oġulları 
anlar da taşra yatarken (8) bu sadāyı işidüp şaşdılar, Bre bu ‘alāmet nedir, 
didiler. Vālidesi, bilmem (9) beşigin içinden gelür, bu sadā didi. Bunlar 
böyle söyleşürken Hamza bir kere dahı (10) haykırdı. Bu kerre bildiler ki 
bu sadā beşikden gelür. Lākin beşigin yanına varmaġa (11) havf itdiler. 
Hele mumlar yakup beş on kişi bir olup cümle ālāt-ı harp ile beşigin (12) 
yanına gelüp uzakdan açup bakdılar. Gördüler ki Ra’d Şātır gidüp Hamza 
(13) gelmiş. Abdülmuttalib ile oġulları görüp şād oldılar. Hamza büyümüş 
şöyle ki  [77a] (1) üç yaşındaki kadar olmuş. Hamza’nıñ vālidesiyle şād 
olup gelüp (2) evlādına memesini virdi. Hamza bir kerre şöyle sordu 
ki memesinden kan geldi. (3) Vālidesi de feryād idüp çeküp memesini 
aġzından alup geriye (4) çekildi ki Hamza yavuzlanup bir kerre öyle 
haykırdı ki sanki evin duvarları yıkıldı. (5) Çün sabāh oldı. Şehirde ne 
kadar sütlü hatunlar var ise getürdiler. Her (6) kanġısınıñ memesini bir 
kere sordı, kan getürdi. Tahammül idemediler. Abdülmuttalib kırk dane 
(7) cāriye hatun alup her gün ol tayalar emzirirdi. İşte bunlar bunların birer 
evlātları (8) var idi. Cümlesi Hamza’ya kul olırlardı. İşte kırk tayanın südü 
Hamza’yı (9) toyurmayup aciz oldılar.” (Hamzanāme, 1a: 76b-77a)

Kırk cariyenin süt yetiştiremediği Hamza’yı daha sonra en yakın 
arkadaşı ve savaşçısı olacak ‘Amr Ma’dį’nin annesi ‘Âdiye Bânu 
sütünü yetiştirerek emzirip büyütür. ‘Âdiye Bânû beş oğul büyütmüştür. 
Bunların en güçlü ve kahramanı ‘Amr Ma’dî’dir:  ‘Amr Ma’dį cümle 
karındaşlarından yarar (4) pehlivān idi, otuz altı arış kad çekerdi ve hem ol 
kadar yirdi ki sofra-keş (5) kişi birer deve yirdi. Kuşlukda, ahşamda gene 
öyle birer deve elbetde (6) bulunmalı. Gayrı dürlü ta’āmdan sonra eger öyle 
olmazsa karnı toymazdı. (Hamzannāme, 1a; 77b) ‘Âdiye Bânû bu sırada 
Mekke’ye gelmiştir. Hamza’nın durumunu öğrenince onu bulur, görünce 
kanı kaynayıp çok sever, emzirdiği kendi oğlu Cüneyd’i süt anneye verip 
Hamza’nın süt annesi olur. Hamza’yı ancak onun sütü doyurabilir. Onun 
gücü ve Hamza’yı emzirmesi eserde şöyle tasvir edilmektedir: “’Ādiye 
Bānū öyle bir (6) dilāver hātun idi ki kaçan gazaba gelse bir muşda ile oġlu 
‘Amr-ı Ma’dį (7) gibi adamı yıkıp, bağlardı. İşte ‘Ādiye Bānū memesini 
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Hamza’ya virdi (8) Hamza alup memeyi toyunca emdi. Şöyle ki yalnız 
‘Ādiye Bānū’nuñ (9) kifāyet eyledi. Hamza’nın karnı toyup yatup uyudı. 
(Hamzanāme 1a; 79a)

Hamza mektebe verildiğinde ‘Amr’ın ayartmasıyla kendinden büyük 
çocukları döğer, kafalarını patlatır bu yüzden babası Abdulmuttalib’den 
sık sık azar işitir. Ama Abdülmuttalib oğluna söz geçiremez. Dokuz 
yaşına geldiğinde babasından at ister. Babası istemeyerek de olsa onu at 
seçmesi için tavlaya gönderir. Fakat bu olağanüstü kahramana olağan atlar 
dayanmaz. Bu eserde şöyle anlatılır: “Hamza ‘Amr’ı yanına alup (10) 
ahura vardılar. Bir boz at gördiler. ‘Amr begenüp saraclar eyerleyüp taşra 
(11) çıķardılar. ‘Abdülmuttalib oġullarıyla seyre turdular. Saraclar gelüp 
kimi (12) atı tutup ve kimi Hamza’yı tutup ata bindirdiler. Hamza bir kerre 
besmele (13) ile rikāba basup süvār olıcaķ atın beli ķırıldı. ‘Amr itdi bu 
atı kepek  [91a] (1) ile beslemişler, bir arpa yimiş at getürin didi. Saraclar 
‘Amr’a sögerlerdi, (2) varup bir siyāh getürdiler. Hasılı anıñ da beli ķırıldı. 
Ol gün altı atın (3) beli ķırıldı. Yedinciye Hamza ġayrı  binmedi, yazıķ bu 
hayvānlara diyüp melūl (4) oldı.” (Hamzanāme, 1a: 90b-91a)

Kahramanın başarısında en önemli unsurlardan birisi kullanılan 
silahlardır. İnsanlar ürettikleri veya sahip oldukları silahlarla birbirlerine 
üstünlük sağlarlar. Kahraman silahını kendi elde ederse bu ona büyük güç 
sağlar. Burada da Hamza kendisine mücadelelerinde başarı kazandıracak atı 
kendi gücünü göstererek kazanır. Hamza’ya uygun at bulunamadığı sırada 
Mekke’ye Abdülmuttalib’in dostu Hāce Nasr-ı Yemenį gelir. Onun yanında 
kimsenin binmeye güç yetiremediği siyah bir at vardır. Hâce bu atı Sultan 
Nûşirevân’a götürmekte ve ata elli bin altın istemektedir. Abdülmuttalib 
atı oğlu Hamza’ya almak ister. Hamza’yı gören Nasr-ı Yemenî onun bu ata 
binemeyeceğinin söyler binebildiği takdirde atı bedava vereceğini söyler. 
(Hamzanāme, 1a; 91b-92b) “Hāce Nasr nola şāhid olsunlar (3) bir aķce vir 
çene istemem at da sāhibini bulsın didi. Rahşı (4) getirüp eyer uyan urup 
çeküp bunların oturduķlaru yire (5) getürdiler. Hamza görüp begendi. Hāce 
Nasr-ı Yemenį turma imdi süvār (6) ol ammā yanında didi. Hamza hemān 
Hüdā’ya sıġınup eteklerini beline soķup (7) rahşa ķarşu yüridi. Pāybent 
ve kösteklerin aldılar. At Hamza’nıñ (8) ķastın bilüp bir kerre aġzın açup 
turdıġı yirde gūyā atıla. Hazma (9) hiç aldırmayup beş on adım birden 
atılup kendüni at üzerinde (10) buldı. At ise ‘ömrinde adam arķasında gördi 
ki yoķ bir yol havāya (11) atılup Hamza’yı yire urmaķ diledi. Hamza ise 
yelesin sarılup (12) mümkün tururdı. At gördi kim arķasından indiremedi, 
iki ķıç (13) ayaġı üzre ķalķdı, anı da idemedi. Növbet Hamza’ya geldi, Bir 
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yol ayaķların [93a] (1) rikāba geçirüp bir kerre üzengi urdı. At da bu hāli 
(2) görince bād-ı sar sar gibi atılup sahrānın bir cānibini tutup gitdi. (3) 
‘Amr’da Hamza’nıñ öñine düşüp di imdi ‘Arab baķalım baña irişebilür 
misin (4) diyüp önüñde ķuş gibi uçup gitdiler. Şöyle ki ‘Amr gitdi faķat at 
(5) girüde ķaldı. Gitdiler tā kim görünmez olınca ‘Abdülmuttalib ile Hāce 
(6) Nasr-ı Yemenį vesāirlerü baķaķaldılar. Hāce itdi bire bu oġlan ķırķ elli 
(7) yıllıú fārisį imiş zārafetle beni aldatup elimden atımı aldıñız didi. (8) 
‘Abdülmuttalib vesāirleri şehādet itdiler ki ‘ömründe ata binmiş değildir 
(9) didiler.” (Hamzanāme, 1a: 92b-93a)

Ata sahip olan Hamza o ata uygun silahlara Nûşirevân’ın göndermesiyle 
kavuşur. Nasr-ı Yemenî Medâyin’e vardığında Mekke’deki olayları anlatınca 
şah atın parasını Nasr’a verir, hazinedeki eski sahipkıranlara ait silahları 
veziriyle gönderir. ‘Şah emir eyledi hazineden (2) selef sāhibķırānlardan  
ķalma cebe, cevşen, tįġ, nįze, kemer, hancer bir sāhibķırana  her ne lāzım 
(3) ise cümlesini hāzır idüp bir de on biñ altun ile Erġįs Vezir’e virüp (4) 
gönderdi. (Hamzanāme, 1a: 95a-b)

Savaş aletlerine ve ata sahip olan kahramanın bunları iyi bir şekilde 
kullanacak eğitimi alması gerekir. Bu dönemde Hamza sürekli ava çıkarak 
hem bedenen gelişir hem de silah kullanmada kendini geliştirir. Fakat 
bunun yanında bir ustadan silah kullanmayı öğrenmeye yine de ihtiyaç 
vardır. “ (9) Meger Mekke şehrinde bir silāhşör var idi. ‘Abdülmuttalib 
anı da’vet idüp Hamza’yı (10) aña ta’lįme virdiler. Olda gün de iki növbet 
Hamza’ya ta’lįm iderdi. Hamza cümle (11) cenk yollarını bundan tahsįl 
idüp az zamānda şöyle ki üstādı (12) Safvān Pįr’i māt idüp (ol) hamlelerini 
men’ etmek de ‘āciz oldı.  Zirā (13) Hamza’da ķuvvet-i sahibķırān var, hem 
cust çāpük idi. Bir gün üstādı [96-a] (1) Safvān ‘Abdülmuttalib’e gelüp 
itdi: Yā ķādıyü’l- harām işte ben ķādir (2) oldıġım ķadar Hamza’ya ta’lįm 
etdim ġayrı ben aña ķarşu turup hamlesin men’ (3) itmeġe ķādir değilim, 
korķarım bir gün beni helāk ider didi.” (Hamzanāme, 1a: 95b-96a)

Yukarıda Anadolu’da meydana getirilen anlatılarda komşu Arap ve 
Fars kültüründen etkilenmeler olduğunu ve bir kısın muhayyel olağanüstü 
güçlere karşı mücadelelerin de anlatılara girdiğini belirtmiştik. Yine 
Dede Korkut Kitabında İslam tesiriyle manevi olağanüstülüğün maddi 
olağanüstülüğü bastırdığını belirtmiştir. Bu dönem kahramanları manevi 
ve muhayyel bir kısım olağanüstülüklerle de mücadele edecekleri için 
yetiştirilirken manevi olağanüstülüklerle de donatılırlar. Hamzanâme’nin 
İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalardaki (Hamzanāme, 1a) olarak 
gösterilen nüshasında Hamza bir de Hızır tarafından savaş eğitimine kırk 
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gün tabi tutulur. (Hamzanāme, 1a: 96a-101a) Hamza sürekli ‘Amr’la ava 
gitmektedir. Bir gün Hamza kendi başına avdayken  Hızır ile karşılaşır 
ve dövüşmeye başlarlar. Hızır bütün savaş sanatlarını en iyi şekilde 
Hamza’ya öğretir ve nasihatta bulunarak kaybolur. Burada çok canlı o 
devrin savaşlarından alınmış dövüş sahneleri tasvir edilmektedir. “Böyle 
(2) ‘acele ile sen pehlivān olamazsın. Baķagör işte gürz böyle urılur (3) 
diyüp başı üzerinden indirüp havāle eyledi. Hamza gūyā üstādından (4) 
gördigi gibi gürzi berāber sundı. Ammā gürz gürze doķınduķda ateşler (5) 
saçılup iki gürz arasından ‘alevler peydāh oldı. Hamza’nıñ gürzi elinde (6) 
tutam tutam aşanma işleyüp gördi kim iki gürz bir olup başına iner. (7) Tiz 
gürzi bir tarafıyla salup siperin arķaya çeküp başını ilerü virdi. Gürz (8) 
inüp sipere öyle doķındı ki siper Hamza’nın arķasına naķş olup başı at (9) 
başına berāber olup aġzından burnından duhānlar gelüp kendini toz büriye 
(10) düşdi. Ol süvāri geçüp gitdi. Hamza tozdan taşra çıķdı. Amma güyā 
uyurdı ki (11) uyandı, mest idi. İleri seyrāne olup bu nā-bekār nereden 
geldi dirken (12) ol süvāri irişüp gene gürz ile hamle eyledi. Hamza gene 
gürz berāber virdi (13) men’ eyledi. Bir dahı men’ eyledi işte bunlar yekā 
yek kütā küt gelüp ahşam [98a] (1) olınca cenk itdiler. Ammā gāh-be-gāh  
ol süvāri didi kim yā Hamza işte (2) gürz böyle urulur ve şöyle men’ olunır 
dirdi ve şuradan saña hatā irişür (3) dirdi.” (Hamzanāme, 1a: 97b-98a) 

Hızır bütün savaş fenlerini öğrettikten sonra Hamza’ya kendini tanıtır, 
onu yenilmez manevi güçle donatır ve son olarak temel nasihatlerini vererek 
yanından ayrılır. “Hızır a.m. ilerü gelüp Hamza’nın eline yapışup (9) ciger 
gūşem elem çekme, ben Allahu Te’āla’nıñ emriyle geldim ki cenk ahvālini 
(10) saña bildirem, saña kimse zafer bulmaya didikde Hamza itdi: Yā sen 
kimsin ki (11) baña ta’lįm idersin baña kendüni bildür  yoķsa kendimi helāk 
(12) iderem didi. Hızır ‘a.m. itdi:  Ben Hızır nebiyüm,  anuñçün arķañı 
(13) yere getürdüm ki benim arķam yere gelmedi ve hem birde cihānda 
arķamı kimse yere [101a] (1) getüremedü diyü maġrur olmayasın ve bir 
dahı arkañ yere gelmesün (2) diyüp arķasını sıġadı ve bir du’ā ögretdi bu 
du’āyı oķu mekrden (3) sihrden dünyā belālarından emin olasın didi ve 
alnından Hamza’yı (4) öpdi. Bir altun ķadar yeşil beñ oldı. Bu da saña 
Hızır’a buluşdıġına (5) nişān olsun. (Hamzanāme, 1a: 100b-101b)

Hamzanâme’nin başka bir nüshasında ( Hamzanāme 1b) Hamza’ya savaş 
eğitimi veren olağanüstü güç Hızır değil, Hz. Cebrâ’il’dir. (Hamzanāme, 
1b: 21b-22a) Fakat bu nüshada olay fazla tasvir edilmez kısaca belirtilip 
geçilir.

Kendisine manevi bir olağanüstülük kazandırılan Hamza yine manevi 
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bir olağanüstülüğe sahip Aşkar’ı elde edecektir. Bu at daha sonra başta 
Battal Gazi olmak üzere diğer destan kahramanlarının da atı olarak rol 
oynayacaktır. Bu at her sene boynunda bir levhayla gelip Ka’be’yi tavaf 
edip bir yere kaybolan attır. Hamza, kardeşi Abbas’dan bu atın İshak a.s. 
kalma bir at olduğunu, bir mağarada yaşadığını, çevredeki kabilelerin ona 
taptıklarını, bu zamana kadar kimsenin onu yakalayamadığını öğrenir. 
Bunu öğrenen Hamza o atı tutup sahip olmak ister. Engellemek isteseler 
de Hamza dinlemez ve o mağaraya girer. (Hamzanāme, 1a: 102a-103b) 
“Hamza rahşından aşaġı inüp ol rahşa [104a] (1) rahşa ķarşu vardı kim 
tuta. Ol rahş kendüye ķasdın bilince hemān (2) ķıç ayaġı üzre gelüp diledi 
kim Hamza’yı altına alup helāk ide. Nāgāh (3) ol demde bir sadā geldi 
kim ey rahş-i mübārek bu ķadar yıldan berü aradıġıñ (4) adam ki ayaġıña 
geldi mūti’ ol ķademine baş ķo dinildi. Hınk-ı İshaķ (5) bu sadāyı gūş 
idince  anasını bulmuş tay gibi gelüp Hamza’nıñ (6) ķademine yüzin sürdi. 
Hamza da şād olup yüzinden gözinden öpdi. (7) Gördi boynunda bir levh 
var. Hamza alup ol levhi oķıdı. Hamza bin (8) ‘Abdülmuttalib sensin ki bu 
rahşa mālik olasın ve bu ķubbeniñ içinde bir (9) sandıķ vardır. Anıñ içinde 
rahtı bahtı vardır açup alasın ve seniñ (10) ķaddıña münāsib bir ķat ālāt-ı 
harb ķonmışdır alup iş bu rahşa (11) binüp  ġazālar itdikce bizi du’ādan 
unutmayasın ben ki Hazret-i İshaķ (12) idim ol rahşa binüp çoķ ġazālar 
itdim. ķapunıñ miftāhı ol ķubbeniñ (13) üst eşniġindedir alasın dimiş.” 
(Hamzanāme, 1a: 103b-104a)

Bütün bu savaş aletleriyle donatılan ve eğitilen Hamza artık çok iyi 
bir savaşçıdır. Bunun yanında Hamza’nın yanında yer alan diğer ‘Amr-ı 
Ma’dî, Lendühâ vb. kahramanlar. Onlarla savaşan Güstehem, Ulâd gibi 
kahramanlar da olağanüstü maddi güce sahiptirler. Bunun yanı sıra 
Hamza’nın çeşitli yerlere gittiğinde oralarda evlenmesi sonucu doğan 
Rüstem, Süleyman ve diğer oğulları yine aynı şekilde büyük güce 
sahiptirler. 

Yukarıda Mehmet Kaplan’ın yerleşik kültürlerde kadının daha çok bir 
aşk unsuru olarak değerlendirildiğini kahramanların kadın için maceralara 
atılmadığını vurguladığını belirtmiştik. Hamzanâme’de kadın yer yer aşk 
unsuru olarak kullanılır, kahramanlar kadın için çeşitli maceralara girerler. 
Fakat toplumda mücadele ve yiğitlik ön planda olduğundan Dede Korkut 
Hikâyelerinde olduğu gibi güçlü kadınlar değerlidir. Yukarıda belirtildiği 
gibi mesela Hamza’ın süt annesi ‘Âdiye Bânû en güçlü erkekleri yıkıp bağlar. 
Erkek evleneceği kadında güç ve cesaret aradığı gibi Hamzanâme’deki bazı 
kadın kahramanlar da evlenecekleri erkekte güç ararlar. Evlenmek isteyen 
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erkeklerle dövüşüp yenilen erkeği öldürürler. Mesalâ Nu’mân Şah kızı 
Hümâ-yı Tâif kendisine malla evlenme teklif edenlere dövüşmeyi teklif 
eder. Güçle alabilirlerse kendileriyle evleneceğini aksi takdirde başlarını 
keseceğini belirtir. “Memtāz bu sözi işidüp Hümā-yı Tāif (11) ķatına geldi, 
muķābil oldı, selām virdi. Hümā ‘aleyk aldı. Memtāz eyitdi: Yā nigār ben 
(12) horızlıķ ise ancaķ oldı. Bundan vazgel ataña otuz yük mal virdim seni 
baña vir. (13) Digil, kerem eyle, sen dahı beni ķabūl eyle, her ne dilerseñ 
vireyin didi. Hümā-yı Tāif aña (14) eydür. Çoķ söyleme baña mal menal 
gerekmez, evet ūş meydān erlükle beni zābūn eyle (15) ben saña ķaravaş 
olam, bu ķanda ķaldı ki ‘avratıñ olam, eger ben yeñersem hemān-dem 
başıñı [34a] (1) keserem iledüp şol burca asaram ki görürsin didi. Memtāz 
gördi ki çāre ve dermān (2) yoķdur. Fi’lлhal süñüsün çevirdi Hümā’ya 
havāle eyledi. Hümā ķalķan ķarşu vėrdi, süñüyi (3) dürüst eyledi. Geldiği 
gėce Hümā Memtāz’ı eyle urdu ki kemerbendinde Memtāz mua’allaķ 
yıķıldı. (4) Hümā atından sıçradı, aşaġa indi, Memtāz’uñ serkeşine oturdı, 
tiz ķılıç çekdi, başın kesdi, ķanın (5) dökdi, andan buyurdı başın aldılar, 
iledüp burc-ı bāruda asaķ odılar. (Hamzanāme, 1b: 33a-34b)

Bütün bunlar dönemin toplumunda cesaret ve güç sahibi kişilere 
verilen önemi göstermekte ve halkın dinleyip okuduğu bu eserlerde 
onlar anlatılarak toplumun bu tür cesur ve güçlü kişileri yetiştirmeye 
yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu anlatılar insanların eğlenmesi ve zevk 
almasını sağlarken onları toplumun ihtiyaç duyduğu kişiler olmaya veya 
kişileri yetişmeye yönlendirmede eğitici bir işlev de görmektedir.

Hamzanâme’de Yansıyan Toplum Değerlerinden Bilgelik
Anlatılarda en çok üzerinde durulan ve değer verilen hususlardan birisi 

de bilgeliktir. Hamzanāme anlatısında bilgeliği Büzürcmihr–Hâce-i dânâ– 
temsil etmektedir. Ayrıca toplumda bilgi ve görgüsüne değer verilen, 
Abdulmutalib, Erġîs Vezir vb. başka kişiler de vardır. Anlatının ortaya çıkışı 
ilk sağlanan kişisi bu bilge Büzürcmihr’dir. O hep iyiliği, zorluklardan 
çıkışı, sorunlardan çıkış yollarını bulmayı sağlar. Doğal olarak sağlıklı bir 
toplum için bu tür insanların yetişmesi de teşvik edilmelidir. Zaten eski 
Türk toplumlarının ve eski anlatılar olan destanların eski bilgeleri hep bu 
yaşlı tecrübeli ve aynı zamanda aklı temsil eden vezirler olmuştur. 

Eserde eğitim denince özellikle üzerinde durulan eğitimlerden birisi 
kahramanların en iyi savaşacak şekilde eğitilmesi ve bu eğitime önem 
verilmesi dikkat çeker. Fakat bunun yanında bu anlatıları oluşturan 
toplumda düzenli bir mektep eğitiminin de oluştuğunu ve  çocukların bu 



97

eğitime gönderildiğini görmekteyiz. Çocuklar dört beş yaşlarında ya bir 
mektebe gönderilmekte yada bir hocaya verilerek eğitime alınmaktadırlar. 
Meselā Büzürcmih Cāmasb torunu olmasına ve aileden bir kısım bilgi 
edinme üstünlüklerine sahip olmasına rağmen Merve şehrinde Ali Harzemî 
tarafından okutulmaktadır. Ali Harzemî hem çocukları okutmakta hem 
de çeşitli zorlukları çözmektedir. Ergîs vezir geldiğinde Büzürcmihr on 
yaşında hem kendisi hocadan okumakta hem de kalfa olarak diğer yeni 
öğrencileri okutmaktadır. (Hamzanāme, 1a; 24b-25b) Daha çocuk doğar 
doğmaz bir iyi yetişmiş insanın eline verilerek o çocuğun eğitimini onun 
yönlendirmesi sağlanmaktadır. Hamzanâme’de hükümdarlığı temsil eden 
Nûşirevân da daha doğar doğmaz yetiştirmede hocanın yönlendirmesine 
verilmiştir. “[45b] (1) Hāce-i dānā eline virdi. Ey dānā-yı rūzgār bu 
oġlanıñ tāli’ini tut ve ismini (2) ta’yįn eyle didi. Hāce tāli’ini tutup itdi: 
Şāhım bu şehzādeniñ ismi Kisrā (3) olsun. Zįrā bunuñ tāli’i ķuvetlidir, 
‘ömri uzundur, senden soñra yedi (4) iķlįme hükm eyleye, ‘adl  dād ile 
nām tahsįl idüp ķıyāmete dek dillere destān (5) ola ve hālā bunuñ bir ismi 
dahı Nūşirevān olsun didi. Ve gene (6) şāhıñ eline virdi. Şāh da safā idüp 
şehzādeniñ üzerine (7) her tarafdan cevāhir saçdılar. Cümle begler hāceyi 
tahsįn itdiler. Ve şehzādeye (8) tayalar ta’yįn idüp şehzādeyi beslemeye 
başladılar. Tā ki dört yaşına girdi. (9) Keykubād bunı Hāce-i dānā’ya virüp 
itdi: Ey hāce al bunı bir hoşça (10) oķut, ‘ilm, edeb ve āyįn-i saltanat ne 
ise ögret didi. Hāce ne ola şāhım (11) diyüp şehzādeyi birķaç sene oķutdı. 
(Hamzanāme, 1a: 45b) 

Hamza’yı da yine dört beş yaşlarına gelince Mekke’de bir muallime 
verirler. Son derece yaramaz ve hileci olan ‘Amr da aynı okula verilir. 
İkisi uzun süre hocayı uğraştırırlar. Eserde bunlar uzun uzun anlatılır. 
(Hamzanāme, 1a: 80a-85a) Ama ne olursa olsun çocuklar mutlaka mektebe 
gönderilmekte ve orada yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Anlatılarda bütün önemli kişilerin çocukluğundan itibaren bir mektebe 
gönderilerek veya bir hocaya verilerek okutulması dinleyici üzerinde 
çocukların okutulması gerektiği düşüncesinin oluşması ve pekişmesinde 
eğitici bir işlev görmektedir. 

Hamzanâme’de Yansıyan Toplum Değerlerinden Adalet
Gök Türk metinlerinde hükümdar için en önemli görevlerden birisinin 

töreyi düzenlemek ve uygulamak olduğunu yukarıda belirtmiştir. Yine daha 
sonraki İslam kültürü tesirinde yazılan divanlardaki kasidelerde özelikle 
hükümdar övülürken onun adaletinden ve bu adaletle herkesi güven içinde 
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yaşattığından bahsedilir. Eğer hükümdar adaletliyse bu övgü, adaleti 
gerçekleştirmiyorsa uyarı olur. Hükümdara adaletli sağlamanın onun 
görevi olduğunu hatırlatmadır. Hamzanâme anlatısında da hükümdarlığı 
temsil eden Nûşirevân Fars ve Arap kültürlerinde adaletin temsilcisi 
olan bir hükümdar olarak kabul edilir. Hükümdarlığın temsilcisi olarak 
onun seçilmesi bir rastlantı değil, bilinçli bir seçimdir. Eğer o adaletten 
saparsa bilge vezir Büzürcmihr tarafından adaletli olmaya yönlendirilir. 
Bu yönlendirmeler anlatıda çeşitli kısalırla anlatılarak, adaletin önemi 
vurgusu pekiştirilir. Bir yandan da ilgi çekici bir anlatım sağlanır. Bunun 
yanında tok gözlü olmanın faydası, başkasının malına göz dikmenin 
zararları da vurgulanmış olur. Bunlardan birisi Nûşirevân, Büzürcmihr 
ve yaşlı nar bahçesi sahibi arasında geçen olayın hikâyesidir. Büzürcmihr 
ile genç şah Nûşirevân dolaşırken yolları bir bahçeye uğrar. Yaşlı bahçe 
sahibi bunlara çeşitli ikramlarda bulunur. Bahçedeki nar ağacından bir nar 
koparır ve suyunu sıkar. Bir narın suyu bir tası duldurmuş hatta artmıştır. 
Hükümdar bu bahçelerden vergi alınmadığını öğrenince bu zenginliğe 
karşı tamahkarlık gösterir ve içinden bu bahçeleri deftere kaydedip vergiye 
bağlamak geçer. Bu sırada bir tas daha nar suyu ister. Fakat bu defa iki 
nar sıkarlar tas zor dolar. Hükümdar narın suyunda eski lezzeti bulamaz. 
Bunun sebebini yaşlı bahçe sahibine sorar. Bahçe sahibi ona şu cevabı 
verir. “Ey nevcevān bende ol hayrette (8) idim. Cümlesi bir aġaçtan, siz de 
gördiñüz. Lākin Allahü Te’ālā hayırlusını (9) vire. Şimdi şāhımız sizin gibi 
bir tāze cevāndır. ‘Adlin kā’idesin, (10) zālimin zararını bilmez. Geçenlerde 
şehir içinde zulme icāzet virmiş. Ziyāde (11) kıtlık oldı. Sonra hele bir 
dindār Müslüman vezįri vardır. Ol şahı (12) irşād eylemiş. Zulümden 
ferāgat itmiş.Yoksa bilmem şāh-ı zālim zulm itmeye (13) kasdı mı var 
didi.  Zira atalarımızdan işidüp dururuz ki  [55a] (1) bir pādişāh ki zulme 
niyet eylese ol vilāyetde bereket gider (2) dirlerdi didikde şah göñlinden 
tevbe idüp bu işden ferāgat idüp (3) tecrübe içün pįrim seniñ narından haz 
itdim, bir dahı sık içelim (4) didi. Pįr nola diyüp varup gene ol aġaçdan 
bir nar kopardı, (5) karşularında sıkdı. Gene kāse toldı. Şāh alup içdi gördi 
lezzeti evvelki (6) gibi leziz idi.  Ey nevcevān ben de ol hayrette (8) idim. 
Cümlesi bir ağaçtan, siz de gördinüz. Lākin Allahü Teala hayırlusını (9) 
vire. (Hamzanāme, 1a: 54b-55a)

Nûşirevân İslam kültür dünyasında adaletiyle ünlü bir hükümdardır. 
Adalet denince de onun ünlü adalet zinciri akla gelir. Rivâyetlerde o bir 
tâk yaptırmış ve ona bir zincir bağlatmıştır adaletsizliğe uğrayan herkes 
bu zinciri asıldığında zincirin bağlı olduğu çan çalınmakta ve durumdan 
haberdar olan Nûşirevân zinciri asılan kişiyi dinleyip adaletsizliği 



99

gidermektedir. Hamzanâne’de bu biraz abartılı olarak dikkat çekici bir 
şekilde anlatılır. Hāce-i dānā’nıñ ta’lįmi (9) üzre emr eyledi. Ustalar, 
neccarlar gelüp bir taht-ı ālį bünyād (10) idüp adını taht-ı Kisrā kodılar, yer 
yer kemerler koyup zincirler asdılar. (11) Şehirden taşra idüp lākin üstād 
öyle san’at etti kim bir üç yaşındaki (12) uşak bile yapışup çekse öyle sadā 
virirdi ki şāh tahtında yatup uyurken (13) uyanup işitirdi. Bundan ötüri 
dünyāda Nūşirevān Şāh’ıñ [68a] (1) Hāce-i dānā’nıñ adı dillere destān 
oldı.” (Hamzanāme, 1a; 67b-68a) Burada adalet isteyen insanlarla ilgili 
ders verici bir çok olay nakledilir. Bırakınız insanları haksızlığa uğrayan 
hayvanlar da bu zincire dokunarak yardım isterler. Nûşirevân onlara da 
yardım eder. “Gene bir gün bir leylek gelüp (11) zinciri silkdi. Şah adam 
gönderdi. Leylegi uçurdular, Şāt kenārına gelüp (12) gördiler. Bir aġacı 
iki adam turmayup keserler. Meger leylek yuvası aġacın (13) üzerinde 
imiş. Ol adamları tutup şāha getürdiler. Şah itdi: Bre adamlar [69a] (1) ol 
aġacı niçün kesersiñi didi. İtdiler: Sultanım bizler neccārlarız, (2) kürek 
itsek gerek didiler. Meger üzerinde leylegin yuvası var imiş uçup (3) gitdi, 
meger bunda şikāyete gelmiş didiler. Şāh bunlara biraz altun virüp sakınup 
(4) ol ağacı kesme, ol hayvān yavrularını gerek gibi uçursun, andan soñra 
(5) kesiñ didi. Anlar da du’ā iderek gitdiler. Hāsıl-ı kelām işte günden güne 
(6) şāhıñ şevketi, ‘adl i dādı şol rütbeye vardı ki insān kısmından degil 
(7) zulm etmeye, hayvān bile kādir olamadı. Cümle vilāyetler ma’mūr ı 
ābādān olup (8) virāne yerler kalmadı. Ve şāh beglerine öyle tenbįh ider 
ki sakınıñ (9) zulmden, hani bir diyārda yaz vakti kış ola, yaġmur (10) 
vakitsiz yaġa kıtlık vāki’ ola, bilirüm ki ol diyārda zulm vardır, hiç (11) 
sual etmek lazım degildir. Hakįm olanları getirüp hakkından gelirüm (12) 
dir idi. Bundan böyle kim kadr idi, kim zulm idebile. İşte Şāh Nūşirevān 
(13) bu üslūb üzre ‘adl i dāda meşgūl olup safāsında bir zamān bunuñ 
[69b] (1) üzerine geçdi.” (Hamzanāme, 1a: 68b-69a)

Hamzanâme’de Yansıyan Toplum Değerlerinden Cömertlik, 
Namusa Önem Verme, Bağışlayıcı Olma ve Kıyıcı Olmama

Türk kültüründe yöneticilere ait en önemli özelliklerden birisi de 
cömertliktir. Yukarıda Gök Türk hükümdarlarının yaptıkları başarılı işleri 
aktarırken açları doyurduklarını, giyeceği olmayanları giydirdiklerini, 
halklarını zenginleştirdiklerini ve bu şekilde çoğalttıklarını vurguladıklarını 
ve bununla övündüklerini belirtmiştik. İslam kültürü tesirindeki Türk 
toplumunun yeni ortaya çıkardığı gazi tipinin yine kahramanlığının yanı 
sıra en önemli özelliğinin cömertlik olduğunu vurgulamıştık. Hamzanâme 
kahramanları da kahramanlıkları yanı sıra son derece cömerttirler. Bu 
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anlatılarda idealize edilen insanlarda bu özellikler vurgulanırken toplum da 
bu yönde yönlendirilmeye çalışılır. Hükümdarlığın temsilcisi Nûşirevân’ın 
özellikleri anlatılırken vurgulanan en önemli özellikleri onun cömertliği 
ve adaletidir. “Şāh Nūşirevān’a birkaç gün Hāce-i (12) dānā terbiyesiyle 
güzel güzel hükm i hükümet eyledi. Dā’imā sehā ve kerem ‘adl-i dād (13) 
üzre oldı.” (Hamzanāme, 1a: 49b)

Aynı cömertliği ve tok gözlülüğü Hamza’da ve diğer kahramanlarda da 
görürüz. 16. ciltte Hamza’nın Harcana’ya Sa’dî Şâmi ismiyle gidip orada 
Gerdûs Şah’a tâbi olup  Rabia isimli bir kızla evlenip bir oğlu olması 
anlatılır. oğlun adını Rüstem koyarlar. (Hamzanāme, 16; 64b-65a, 71b) 
Rüstem kendisinin düşmanı yenerek kazandığı büyük miktardaki malı 
babası gibi tok gözlü davranarak almaz. Yanındakilere ve Gerdûs Şah’a 
bağışlar. “yigirmi biñ kāfirden saġ ķalanları firār idib gitdiler; ammā 
Gerdūs Şāh’a ādem yitişdi. Ol da yanında hāzır olan caskeri ile gelib gördi. 
Kāfirler yüz döndürmüş, firār eylemişler. Rüstem’i baġrına basub tahsīn 
eyledi. Māl-ü ġanīmeti bir araya cemc idib Rüstem, bir habbesin  ķabūl 
itmedi. Nihāyet yanında olanlara bir miķdārın virib sā’irin Gerdūs Şāh’a 
bahş eyledi. Andan Rüstem’iñ bu erlikleri şāyic oldı.” (Hamzanâme 16. 
skp: 68a-b)

Toplumun ihtiyacı olan iyi bir insanda bulunması gereken vasıflar 
anlatılan olaylar aracılığıyla, kahramanların ağzından veya dince önemli 
sayılan Hızır vb. şahısların ağzından sürekli vurgulanır. Bu şekilde bu 
vasıfların toplumda yaygınlaşması sağlanmaya çalışılır. Bu anlatılar 
bu vasıfların toplumda yaşaması ve yaygınlaşması için eğitici bir işleve 
sahiptirler. Bu nasihatler sıradan insanların kavrayacağı şekilde açık ve 
net olarak yapılır. Baba Kubād Şah ölürken oğlu Nûşirevân’a şöyle nasihat 
eder: “Oġlum göreyim seni (2) cihān fānįdir. Kimse bākį kalmaz. İmdi 
cihānda herkese kādir oldukça iyilige sa’y (3) eyle. Soñra sende gidüp 
ardınca bir kimse sana sögmeye ve baña da sögdürmeyesin, (4) Hāce’niñ 
Re’y i tedbįri üzre olasın. Eger dünyāda rahat ideyim dirseñ sakınup 
fukārayı (5) incitme.” (Hamzanāme, 1a: 49b)

Allah tarafından görevlendirilerek anlatının kahramanı Hamza’ya 
bütün savaş sanatlarını ve silah kullanmayı öğreten Hızır ayrılmadan önce 
kendini tanıtır, rehber edinilmesi gereken en önemli öğütleri verir. “ Yā 
Hamza saña birāz nasihat ideyim iki cihānda yüzin (6) (ak) olsun Allahu 
Te’ālā’yı tevhįd idüp eşyādan bir şeyi (7) şirk ķoşmayasın her ne idersin 
rıżā-yı Allah içün idesin (8) ve nāmdār pehlüvānlara bir uġurdan yetmeyesin 
ve amān isteyeni (9) öldürmeyesin nikāhsız ‘avrat tasarruf itmeyesin ve 
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ķaçanı ķoġmayasın (10) diyüp ve buña beñzer vāfir nasihat ve vasiyyet 
eyledi. Var imdi şimden sonra (11) Allahu Te’ālā saña sāhibkırānluķ virdi 
er gibi ol diyüp Hazma (12) ile vedā’ idüp gitdi. (Hamzanāme, 1a: 101a) 
Bu kısa nasihatte bile hem bir kahraman hem de iyi bir insan için gerekli 
olan çıkarcı olmama, tanımadığı büyük gülerin karşısına hemen çıkmama, 
aman dileyeni öldürmeme, kaçanı kovalamama, beline sahip olma gibi 
değerlere vurgu yapılmıştır. 

Bunlara benzer nasihatlar yeri geldikçe önemli isimlerin ağzından 
sık sık tekrarlanır. Bunlardan birisi de Hamza’nın İstanbul Ayasofya’da 
karşılaştığı Termân’ın nasihatıdır. “Andan Termān Hamza’ya eyitdi (7) üç 
nesneyi kendüzüñe pįşe ķıl: Evvel ķuşaġuñ harama çözme, ikinci cömerdlik 
üzerine pįşe (8) ķıl, üçünci şāhlar sözüne inanma, ögütlerümi ey server dut 
didi. (Hamzanāme, 1b: 122b)

Sonuç
Türk toplumları tarihin çeşitli dönemlerinde oluşturdukları çeşitli 

anlatılarla hem kültürlerini kuşaktan kuşağa aktardılar hem de toplumun 
ortak değerlerinin yaşatılması ve yaygınlaştırılmasını sağladılar. Bunun 
yanı sıra komşu kültürlerden yaptıkları alış verişlerle diğer kültürlerle de 
yakınlık kurdular. Oluşturulan anlatılar, dinleyen veya okuyanlara hoşça 
vakit geçirtip onları dinlendirirken bir yandan da halka ortak tarih ve kültürü 
öğretiyor, toplumun ortak değerlerini hatırlatıyor ve bu değerleri koruyup 
yaşatmaya onları yönlendiriyordu. Bu anlatılara mümkün olduğunca 
toplumda yanlış yönlendirmelere sebep olacak konular sokulmuyordu.

Günümüzde bu uzun anlatıların yerini insanlarımızın izleyerek çok 
vakit geçirdiği televizyon dizileri almış durumdadır. Fakat çoğu televizyon 
dizilerinde toplum kültürüne ilişkin bu hassasiyet hemen hemen yok gibidir. 
Yabancı dizilerde bunu aramaz zaten boşunadır. Yabancı dizileri taklit 
ederek hazırlanan yerli dizilerde ise toplumun ihtiyaç duyduğu insanları 
yetiştirmek, toplumu taşıyacak değerleri canlı tutmak kaygısı yok gibidir. 

Halkı eğlendirirken eğiten ve toplum değerlerini güçlendiren uzun anlatı 
diye isimlendirdiğimiz eski eserler altmış yitmiş cilt gibi büyük hacimlerde 
olduğundan bunlar üzerinde de bilim dünyamızda ciddi çalışmalar yoktur. 
Öncelikle eskilerin hazırlayıp yıllarca toplumu eğittikleri bu eserler gün 
yüzüne çıkarılıp bilim aleminin ilgisine sunulmalıdır. Bu çalışmaların 
ardından yer yer bu eserlerden de yararlanarak günümüz anlatı diliyle 
topluma hitap eden ve toplumu kendi kültürel ve ahlakî değerlerimiz 
konusunda yetiştiren, toplumun ihtiyaç duyduğu kişileri yetiştirmede 
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yönlendirme yapan yeni anlatıların önü açılmalıdır. Bunlara yaparken 
eski anlatıcıların yaptığı gibi komşu kültürlerden de yararlanarak onlarla 
kültürel yakınlaşma da sağlanmalıdır. Burada doğal olarak öncelik Türk 
kültürüne verilmeli ve dünyanın da değer verdiği kültürel değerlerimiz 
bütün dünyaya yansıtılmalıdır.  
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