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DEDE KORKUT K ĐTABI’NDA KADINA YÖNEL ĐK 
HĐTAPLAR 

Serkan ŞEN∗ 

ÖZET 
Türkçe’nin anlatım imkanlarındaki zenginliği gözlemleyebildiğimiz 

yapılardan biri de hitaplardır. Hitaplar anlatının akışı hakkında fikir veren; 
seslenme, iltifat ve hakaret olgularını bünyesinde barındıran önemli dil 
birimleridir. Dede Korkut Oğuznameleri eski Türk yaşam tarzını yansıtan 
değerli kaynaklardandır. Bu makalede Dede Korkut Kitabı esas alınarak 
kadına yönelik hitapların kuruluş düzeni üzerinde durulacaktır. Eski Türk 
kültüründe, kadına yaklaşım hitaplar açısından incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Dede Korkut, hitap, kadın, dilbilim, eski Türk 
kültürü  

 

THE ADDRESSING TOWARDS WOMEN 

IN THE BOOK OF DEDE KORKUT 

 

ABSTRACT 
One of the structures indicating the richness of Turkish language 

that one can observe is the addressing which gives an idea about expression 
and contains some aspects regarding exclamation, compliment and insult. 
Dede Korkut Oğuznames are valuable sources in reflecting old Turkish life 
styles. This article deals with the system of addressing towards women in the 
light of the book of Dede Korkut. The approach to woman in the old Turkish 
culture will be examined.  

Key words: Dede Korkut, adressing, women, linguistics, old 
Turkish culture 

 

Giri ş 

Yazılı ve sözlü anlatımda hitapların önemli bir yeri vardır. 
Hitaplar yer aldıkları anlatılarda konuşmacının dinleyiciye yönelik 
bakış açısını yansıtabilen dil birimleridir. Hitaplar aynı zamanda 
toplumların değer yargılarına ışık tutan önemli ipuçlarıdır. Bu 
ipuçlarından yola çıkarak bir toplumun kültür varlığı hakkında fikir 
edinmek mümkündür. Zira, anlatımda hitaba başvuran konuşmacının 
karşı tarafta oluşturmak istediği etkinin gerçekleşmesi, hitap 
unsurunun dinleyicinin dil birikiminde karşılık bulmasına bağlıdır. Dil 
aracılığıyla ortaya çıkan bu birikimin alt yapısını ise toplumun bireye 
yüklediği kültür değerleri ve bireyin bu değerleri algılama gücü 
oluşturur. Yalnızca uyarım amacı taşıyan hitaplar durumun istisnası 
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olarak kabul edilebilir. Ancak Türkçe’de hitap unsurları sadece 
uyarım aracı olarak kullanılmamıştır. Türk insanının dünyayı kavrayış 
tarzı hitaplar aracılığıyla dilde de kendini gösterebilmiştir. 

Sözlü anlatım geleneğimizin eşsiz ürünleri olarak yazıya 
aktarılan Dede Korkut Oğuznameleri eski Türk yaşamına dair kıymetli 
bilgiler sunmaktadır. Anlatımında nesir ve nazım dilinin birlikte 
kullanıldığı Oğuznameler, Türkçe’nin ifade gücünü yansıtan önemli 
metinlerdir. Bu metinlerin değişik açılardan incelenmesi Türklük 
bilimi çalışmalarına değerli katkılar sağlamıştır. Devreye girecek yeni 
bakış açıları bu katkının artarak devamına vesile olacaktır. 
Çalışmamda Oğuznamelerin Semih Tezcan ve Hendrik Boeschoten 
tarafından hazırlanan yayımından (Tezcan-Boeschoten 2001) 
hareketle Dede Korkut Kitabı’nda geçen kadına yönelik hitaplar ele 
alınmıştır. Bu çerçevede bir yandan hitapların kuruluş düzeni üzerinde 
durulurken diğer yandan eski Türk toplumunun kadına yaklaşımı 
farklı bir noktadan araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. 

 

Hitaplar 

I. Ön Yargı Bildirmeyen Seslenme Amaçlı Hitaplar 

Bu tür hitaplarda seslenme amacı ön plandadır. Konuşmacı, 
dinleyicinin ilgisini seslenme yoluyla söyleyeceklerine çekmeye 
çalışır. Hitap unsuru, ifadenin olumlu ya da olumsuz yönde 
gelişeceğine dair herhangi bir belirti taşımaz. Konuşmacı, amacını 
açıklamayı hitaptan önce gerçekleştirmiş ya da anlatının ilerleyen 
aşamalarına bırakmıştır. 

I. 1. Kadının Kadına Yönelik Hitapları 

I.1.a. Arkadaş Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar 

ĖĖĖĖız ız ız ız ŹaliŹaliŹaliŹaliĥĥĥĥąąąą ~~~~ ĖĖĖĖız ız ız ız ŹeliŹeliŹeliŹeliĥĥĥĥęęęę 

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13)∗∗ ~ Ėız Źeliĥę, Zübeydę, Ürüveydę, Ayną Melik, Ėutlu Melik, 
ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (200: Vat.60a.6) 

    

    

                                                 
∗∗ Hitaplaın geçtiği bağlamlar gösterilirken öncelikle Tezcan-Boeschoten yayınındaki 
sayfa numarası verilmiş, ardından Dresten ya da Vatikan nüshalarında hangi sayfada 
ve hangi satırda yer aldığı belirtilmiştir. 
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ZübeydęZübeydęZübeydęZübeydę  

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) ~ Ėız Źeliĥę, Zübeydę, Ürüveydę, Ayną Melik, Ėutlu Melik, 
ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (200: Vat.60a.6) 

ÜrüveydęÜrüveydęÜrüveydęÜrüveydę  

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) ~ Ėız Źeliĥę, Zübeydę, Ürüveydę, Ayną Melik, Ėutlu Melik, 
ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (200: Vat.60a.6) 

Cān ĖCān ĖCān ĖCān Ėızızızız  

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) 

Cān PaCān PaCān PaCān Paşa şa şa şa     

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) 

Aynę MelikAynę MelikAynę MelikAynę Melik1111~ Ayną Melik ~ Ayną Melik ~ Ayną Melik ~ Ayną Melik     

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) ~ Ėız Źeliĥę, Zübeydę, Ürüveydę, Ayną Melik, Ėutlu Melik, 
ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (200: Vat.60a.6) 

Ėutlu Melik Ėutlu Melik Ėutlu Melik Ėutlu Melik 2222    

Ėız Źaliĥą, Zübeydę, Ürüveydę, Cān Ėız, Cān Paşa, Aynę 
Melik, Ėutlu Melik, ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (33: Drs.6a.12-
13) Ėız Źeliĥę, Zübeydę, Ürüveydę, Ayną Melik, Ėutlu Melik, 
ölmegę yitmegę g÷tmemişdüm. (200: Vat.60a.6) 

  Merę ėMerę ėMerę ėMerę ėızlar ~ ızlar ~ ızlar ~ ızlar ~ ĖĖĖĖızlar  ızlar  ızlar  ızlar      

Merę ėızlar, bu yigit nę yigitdür? (72: Drs.40b.11) ~ Ėızlar, 
bu yigit nę yigitdür? (219: Vat.70b.7-8) 

    

                                                 
1 Sözcüğü Ergin ve Gökyay, Melek; Rossi ise Melik okumuştur. Türkçede teŋrim, 
terken, şāh, sultān gii unvan gösteren sözcüklerin kadın adlarının bir ögesi olarak 
kullanılabildiği görüşünden hareket eden Semih Tezcan Melik okuyuşunu 
benimsemiştir (Tezcan 2001: 60-61). 
2 bk 1. dipnot  
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Merę ĖMerę ĖMerę ĖMerę Ėııııśśśśırırırırcą Yengęcą Yengęcą Yengęcą Yengę  

Merę Ėıśırcą Yengę ŧur sen oyną (90: Drs.58a.12-13) = (235: 
Vat.80b.4) 

ĖĖĖĖız ız ız ız     

Ŧur ėız, oynarısaŋ oyna oynamazısaŋ cehennemde ėayna! (90: 
Drs.59a.7) 

Ėız ėalė oyną elüŋden nę gelür (91: Drs.59a.9) = (236: 
Vat.81a.12-13) 

Ŧur ėız senüŋ ucuŋdan bizę neler oldı! (237: Vat.81a.9) 

Ėız, dura! Sen oyna! (236: Vat.81a.1) 

Ėız, d÷yę, nesnę yoėdur (236: Vat.81a.2) 

I.1.b. Hizmetinde Bulunan Kadınlara Yönelik Hitaplar  

Hey hey dāyęler ~ Hāy hāy ŧaŧHey hey dāyęler ~ Hāy hāy ŧaŧHey hey dāyęler ~ Hāy hāy ŧaŧHey hey dāyęler ~ Hāy hāy ŧaŧılarılarılarılar    

Hey hey, dāyęler. Babam maŋa: ‘Ben seni yüzi niėāblu 
Beyregę v÷rmişem’ d÷ridi. (72: Drs.40b.13) ~ Hāy hāy, ŧaŧılar. Benüm 
babam ‘Seni yüzi niėāblu Beyregę v÷rmişem’ d÷ridi. (219: Vat.70b.9) 

I.1.c. Gelin Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

GelinGelinGelinGelin    

Ėarą başum ėurbān olsun, gelin saŋa! (135: Drs.99a.13) 

I. 2. Erkeğin Kadına Yönelik Hitapları 

I.2.a. Anne Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

Ana Ana Ana Ana     

Ana aālamaāıl, maŋa bu yaradan ölüm yoėdur, ėorħmąāıl (45: 
Drs.16a.10) 

Aāzuŋ ėurısun ana, dilüŋ çürisün ana (59: Drs.28b.6) 

Aāzuŋ ėurısun ana, dilüŋ çürisün ana (59: Drs.28b.6) 

Ana bilürmisin neler oldı? (119: Drs.84a.4-5) 

Babamdan cān diledüm ana, v÷rmedi (119: Drs.84a.7-8) 

Senden cān dilerem ana (120: Drs.84a.8) 

Ėargu gibi ėarą śaçuŋ yolarmısın ana (120: Drs.84a.11) 

Merę anaMerę anaMerę anaMerę ana 
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Merę ana, Men Ħān Bayındır oālı degülmişem (183: 
Drs.143a.10-11) 

Hey ana Hey ana Hey ana Hey ana  

Hey ana, ǾArabī atlar olan y÷rdę, bir ėulunı olmazmı olur? 
(60: Drs.29a.10-11) = (251: Vat.88b.13) 

ĖadĖadĖadĖadın ana ~ ın ana ~ ın ana ~ ın ana ~ ĖaŧĖaŧĖaŧĖaŧın anaın anaın anaın ana    

Ėadın ana, ėarşum alub nę bögürürsin? Nę bozlarsın, nę 
aālarsın? (60: Drs.29a.8-9) ~ Ėaŧın ana, nę aālarsın? Ėarşum alub nę 
bozlarsın? (251: Vat.88b.12) 

Saėın ėadın ana, menüm üzerümę gelemeyęsin (59: 
Drs.28b.10-11) 

Sen śaā ol, ėadın ana, babam śaā olsun (60: Drs.29b.1) 

I.2.b. Eş Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

ĦĦĦĦān ėān ėān ėān ėızı ızı ızı ızı     

Ħān ėızı, y÷rümden ŧurayınmı? (37: Drs.8b.10) = (202: 
Vat.61a.11) 

Ħān ėızı sebebini nedür d÷gil maŋa (37: 9a.1) ~ Ħān ėızı d÷gil 
maŋa (202: Vat.61a.13)    

Alan śabāĥ, ħān ėızı y÷rümden ŧurmadunmı? (92: Drs.60a.6-
7) 

Ėorėmą ħān ėızı, oāluŋ avdądur (265: Vat.96a.6) 

ĖĖĖĖız ız ız ız     

Ėız sen maŋa bir yıl baėāıl. Bir yıldą gelmezisemiki yıl baėgıl 
(170: Drs.132b.2-3) 

I.2.c. Nişanlı Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

ĦĦĦĦān ėān ėān ėān ėızıızıızıızı    

Dügün ėutlu olsun, ħān ėızı! (73: Drs.42a.3) 

Ortamuzdą bu nişān olsun, ħān ėızı (73: Drs.42a.5) ~ 
Ortamuzdą, ħān ėızı, nişānımız olsun (220: Vat.71a.9) 

I.2.d. Tanınmayan Ya da Tanımazlıktan Gelinen 
Kadınlara Yönelik Hitaplar 

ĖĖĖĖız ız ız ız     
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Beyrek g÷dęli Bam Bam depę başıną çıėduŋmı ėız? (91: 
Drs.59b.8) ~ Baryek g÷dęli Bam Bam Depyę çıėduŋmı ėız? (238: 
Vat.81b.8)    

Ėaranub dört yanuŋą baėduŋmı ėız? (91: Drs.59b.8-9) ~ Aları 
aları dönüb dört yanuŋą baėduŋmı ėız (238: Vat.81b.8) 

Ėarāu gibi ėarą śaçuŋ yolduŋmı ėız? (91: Drs.59b.9) = (238: 
Vat.81b.9) 

Ėarą gözden acı yaş dökdüŋmi ėız? (91: Drs.59b.10) = (238: 
Vat.81b.9)  

Güz alması gibi al yaŋaāuŋ yırtduŋmı ėız? (91: Drs.59b.10-
11) ~Ŧırnaė urub al yaŋaāuŋ yırtduŋmı ėız?  (238: Vat.81b.9-10) 

Gelenilę g÷denden Baryik ħaberin śorduŋmı ėız (238: 
Vat.81b.10) 

‘Sevdügüm Bamsı Baryek!’ d÷yü aāladuŋmı ėız? (238: 
Vat.81b.10-11)  

Sen erę varursın, altun yüzük menümdür, ver maŋa ėız! (91: 
Drs.59b.11-12) ~ Çün sen erę varursın, barmaāuŋdaāı altun yüzük 
benümdür ėız, baŋa v÷rgil (238: Vat.81b.11) 

Merę ėMerę ėMerę ėMerę ėız ız ız ız  

Merę ėız, nę aālarsın (84: Drs.53a.8-9) = (230:Vat. 77b.4) 

Merę ėız, ėarşu yatan ėarą ŧaāı śorar olsam yaylaė kimüŋ? 
(230: Vat.77b.7) 

Merę ħMerę ħMerę ħMerę ħān ėān ėān ėān ėızıızıızıızı    

Merę ħān ėızı! Beyrek g÷dęli Bam Bam Depyę çıėduŋmı ėız? 
(238: Vat.81b.8)    

ĖĖĖĖız kişi ız kişi ız kişi ız kişi     

Aāız dilden, ėız kişi ħaber maŋa (84: Drs.53b.4-5) 

Merę dadMerę dadMerę dadMerę dadı ~ Mere ı ~ Mere ı ~ Mere ı ~ Mere ŧatŧatŧatŧatıııı  

Merę dadı, men avcı degülem, beg oālı begem (72: Drs.40b.3-
4) ~ Merę ŧatı, ben avcı degülüm, beg oālı begem (219: Vat.70b.5) 

Alan śabāAlan śabāAlan śabāAlan śabāĥ yĥ yĥ yĥ y÷rinden ŧuran ė÷rinden ŧuran ė÷rinden ŧuran ė÷rinden ŧuran ėızlarızlarızlarızlar    

Alan śabāĥ y÷rinden ŧuran ėızlar (86: Drs.54b.5) = (232: 
Vat.78a.13) 
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AAAAā otaāā otaāā otaāā otaāı ı ı ı ėoyuban ėarą otaėoyuban ėarą otaėoyuban ėarą otaėoyuban ėarą otaāāāāą giren ėą giren ėą giren ėą giren ėızlarızlarızlarızlar    

Aā otaāı ėoyuban ėarą otaāą giren ėızlar (86: Drs.54b.5-6) = 
(232: Vat.78a.13) 

AAAAā çā çā çā çııııėarub ėarą geyen ėėarub ėarą geyen ėėarub ėarą geyen ėėarub ėarą geyen ėızlar ~ Aızlar ~ Aızlar ~ Aızlar ~ Aā ŧonlarā ŧonlarā ŧonlarā ŧonları çıı çıı çıı çıėarub ėarąlarėarub ėarąlarėarub ėarąlarėarub ėarąları ı ı ı 
geyen ėgeyen ėgeyen ėgeyen ėızlarızlarızlarızlar    

Aā çıėarub ėarą geyen ėızlar  (86: Drs.54b.6) ~ Aā ŧonları 
çıėarub ėarąları geyen ėızlar  (232: Vat.78b.1)  

    

II. Olumlu Ön Yargı Bildiren  Hitaplar 

Bu tür hitaplarda konuşmacının dinleyiciye yönelik olumlu 
yaklaşımı hitap unsuruyla açığa vurulur. Hitap, seslenmenin yanında 
olumlu yönde gelişen bir ifadeyi tamamlamak ya da kendinden sonra 
gelişecek ifadenin olumlu yönde olacağını sezdirmek amacıyla 
kullanılır. Konuşmacının iyi niyeti kullandığı hitaba yansımış 
vaziyettedir. 

II. 1. Kadının Kadına Yönelik Hitapları 

II.1.a. Amir Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

SulSulSulSulŧŧŧŧānum ānum ānum ānum     

Va-llāki, sulŧānum, bu yigit yüzi niėāblu yaħşı yigitdür (72: 
Drs.40b.11-12)  

ĦĦĦĦānumānumānumānum    

Va-llāhi, ħānum, bu yigit yaħşı yigitdür (219: Vat.70b.8) 

I.1.b. Gelin Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

Anam kişi, Anam kişi, Anam kişi, Anam kişi, ėėėėızum kişi ızum kişi ızum kişi ızum kişi     

Anam kişi, ėızum kişi! Alą ŧaŋlą yęrüŋden ŧurı geldüŋ, oālı 
tutdurduŋmı? (134: Drs.99a.8-10) 

II. 2. Erkeğin Kadına Yönelik Hitapları 

II.2.a. Anne Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar   

AAAAā südin emdügüm ā südin emdügüm ā südin emdügüm ā südin emdügüm ėadunum ana ~ Aėadunum ana ~ Aėadunum ana ~ Aėadunum ana ~ Aā südin emdügüm ħā südin emdügüm ħā südin emdügüm ħā südin emdügüm ħāŧūn āŧūn āŧūn āŧūn 
anamanamanamanam    

Berü gelgil, aā südin emdügüm ėadunum ana! (44: Drs.16a.4) 
~ Berü gelgil, aā südin emdügüm ħāŧūn anam (209: Vat.65a.13) = 
(250: Vat.88b.8)  
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AAAAā pürçeklü Ǿizzetlü canum ana ~ Aā pürçeklü Ǿizzetlü canum ā pürçeklü Ǿizzetlü canum ana ~ Aā pürçeklü Ǿizzetlü canum ā pürçeklü Ǿizzetlü canum ana ~ Aā pürçeklü Ǿizzetlü canum ā pürçeklü Ǿizzetlü canum ana ~ Aā pürçeklü Ǿizzetlü canum 
anamanamanamanam    

Aā pürçeklü Ǿizzetlü canum ana! Aėarlıdą śularıną 
ėarāamaāıl ĖaŜılıė Ŧaāınuŋ günāhı yoėdur (44: Drs.16a.4-6) / Aā 
pürçeklü Ǿizzetlü canum anam! Aėarlıdą ĖaŜılıė Ŧaāınuŋ günāhı 
yoėdur aŋą ėarāamaāıl (209: Vat.65a.13) 

AAAAā pürçeklü Ǿizzetlü  ħā pürçeklü Ǿizzetlü  ħā pürçeklü Ǿizzetlü  ħā pürçeklü Ǿizzetlü  ħātūn anamātūn anamātūn anamātūn anam    

Aā pürçeklü Ǿizzetlü  ħātūn anam! (250: Vat.88b.5) 

Cānum anaCānum anaCānum anaCānum ana    

Ėorkma cānum ana, bu yaradan baŋa ölüm yoėdur (210: 
Vat.65b.2-3) 

ĖaŧĖaŧĖaŧĖaŧın anamın anamın anamın anam    

Ėo beni, kaŧın anam, çengele ursunlar (250: Vat.88b.6) 

II.2.b. Eş Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

Başum baBaşum baBaşum baBaşum baħtħtħtħtı ı ı ı     

Berü gelgil, başum baħtı, ÷vüm taħtı! (36: Drs.8a.8) = (202: 
Vat.61a.3) 

övüm taħtövüm taħtövüm taħtövüm taħtı ı ı ı     

Berü gelgil, başum baħtı, ÷vüm taħtı! (36: Drs.8a.8) = (202: 
Vat.61a.3) 

        övden övden övden övden çıçıçıçıėub yöriyendę selvī boylum ~ Ėėub yöriyendę selvī boylum ~ Ėėub yöriyendę selvī boylum ~ Ėėub yöriyendę selvī boylum ~ Ėalėubanalėubanalėubanalėubanı ı ı ı 
yöriyendę Ŧyöriyendę Ŧyöriyendę Ŧyöriyendę Ŧūbā boylum ūbā boylum ūbā boylum ūbā boylum     

övden çıėub yöriyendę selvī boylum (36: Drs.8a.8-9) ~ 
Ėalėubanı yöriyendę Ŧūbā boylum (202: Vat.61a.3) 

ŦopuŦopuŦopuŦopuāāāāındındındındą śarmaşandą ą śarmaşandą ą śarmaşandą ą śarmaşandą ėarą śaėarą śaėarą śaėarą śaçlumçlumçlumçlum    

Ŧopuāındą śarmaşandą ėarą śaçlum (36: Drs.8a.9) = (202: 
Vat. 61a.3) 

Ėurlu yayą beŋzer Ėurlu yayą beŋzer Ėurlu yayą beŋzer Ėurlu yayą beŋzer çaçaçaçatmą ėatmą ėatmą ėatmą ėaşlumşlumşlumşlum    

Ėurlu yayą beŋzer çatmą ėaşlum (36: Drs.8a.9-10) = (202: 
Vat.61a.4) 

ĖoĖoĖoĖoşą bşą bşą bşą bādem śādem śādem śādem śııııāmayan tāmayan tāmayan tāmayan tār aār aār aār aāāāāızlumızlumızlumızlum    

Ėoşą bādem śıāmayan tār aāızlum (36: Drs.8a.10) = (202: 
Vat.61a.4) 
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Güz almasınGüz almasınGüz almasınGüz almasıną beŋzer al yaŋaą beŋzer al yaŋaą beŋzer al yaŋaą beŋzer al yaŋaėlumėlumėlumėlum    

Güz almasıną beŋzer al yaŋaėlum (36: Drs.8a.10-11) = (202: 
Vat.61a.4) 

ĖadunumĖadunumĖadunumĖadunum3333        

Ėadunum, zīręgüm, dölegüm! (36: Drs.8a.11)   

ZīręgümZīręgümZīręgümZīręgüm4444        

Ėadunum, zīręgüm, dölegüm! (36: Drs.8a.11)   

DölegümDölegümDölegümDölegüm5555        

Ėadunum, zīręgüm, dölegüm! (36: Drs.8a.11)  

Görklüm Görklüm Görklüm Görklüm     

Görklüm, oāul başıną ėaŜā gelsę sendenmi śorarıdum? (106: 
Drs.72a.8) 

Nę söylersin, görklüm? (134: Drs.98b.1) 

Görklüm, ėanda g÷dersin? (134: Drs.98b.11) 

Görklüm, atdan düşdüm, ayaāum śındı (159: Drs.123a.12)  

Yalab yalab yalabıyan incYalab yalab yalabıyan incYalab yalab yalabıyan incYalab yalab yalabıyan incę ŧonlumę ŧonlumę ŧonlumę ŧonlum    

Yalab yalab yalabıyan incę ŧonlum (137: Drs.101b.7) 

Y÷r baśmayub yöriyenY÷r baśmayub yöriyenY÷r baśmayub yöriyenY÷r baśmayub yöriyen    selvī boylumselvī boylumselvī boylumselvī boylum    

Y÷r baśmayub yöriyen selvī boylum  (137: Drs.101b.8-9) 

Ėar üzerinę ėan ŧammĖar üzerinę ėan ŧammĖar üzerinę ėan ŧammĖar üzerinę ėan ŧammış gibi ış gibi ış gibi ış gibi ėėėėızıl yaızıl yaızıl yaızıl yaŋaŋaŋaŋaėlumėlumėlumėlum    

Ėar üzerinę ėan ŧammış gibi ėızıl yaŋaėlum  (137: 
Drs.101b.9) 

ĖoĖoĖoĖoşa bşa bşa bşa bādem śādem śādem śādem śıgmayan dar aıgmayan dar aıgmayan dar aıgmayan dar aāāāāızlumızlumızlumızlum    

Ėoşa bādem śıgmayan dar aāızlum  (137: Drs.101b.9) 

    

                                                 
3 Sözcüğün geçtiği ifadeyi Ergin, kavunum viregüm düvlegüm; Gökyay,  kadunum 
veregüm dölügüm olarak okumuştur. Onların ve başkalarının okuyuş ve 
anlamlandırmaları üzerine tartışmalar yapılmıştır. Son olarak Bazin, kadunum 
diregüm devletüm okuyuşunu önermiştir. Tezcan, ėadunum, zīręgüm, dölegüm 
biçiminde okuduğu ifadedeki zīręk sözcüğünün Farsçada ‘anlayışlı, hünerli, akıllı 
anlamlarına geldiğini belirtmiştir. Đfadenin son sözcüğü dölek’in ise ‘temkinli’ 
anlamında olduğunu dile getirmiştir (Tekin 2001: 71)   
4 bk 3. dipnot    
5 bk 3. dipnot  
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Ėalemciler Ėalemciler Ėalemciler Ėalemciler çalduçalduçalduçalduāāāāı ı ı ı ėarą ėaėarą ėaėarą ėaėarą ėaşlumşlumşlumşlum    

Ėalemciler çalduāı ėarą ėaşlum  (137: Drs.101b.10) 

ĖĖĖĖıvrımsı ıvrımsı ıvrımsı ıvrımsı ėėėėırk ırk ırk ırk ŧutam ŧutam ŧutam ŧutam ėarą śaėarą śaėarą śaėarą śaçlumçlumçlumçlum    

Ėıvrımsı ėırk ŧutam ėarą śaçlum  (137: Drs.101b.10) 

Aślan urugAślan urugAślan urugAślan urugıııı    

Aślan urugı sulŧān ėızı (137: Drs.101b.11) 

SulSulSulSulŧŧŧŧān ėān ėān ėān ėızı ızı ızı ızı  

Aślan urugı sulŧān ėızı  (137: Drs.101.11) 

II.2.c. Nişanlı Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

ĦĦĦĦānum ānum ānum ānum     

Nolą ħānum, baş üzerinę ! (73: Drs.42a.7) 

II.2.d. Gelin Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitapla r  

GelincügümGelincügümGelincügümGelincügüm    

Dilüŋ  içün öleyin, gelincügüm (93: Drs.60b.11) ~ Dilüŋ  içün 
öleyin, cānuŋą ėurban olayın, gelincügüm  (239: Vat.82b.2-3) 

Yoluŋa ėurbān olayın, gelincügüm! (93: Drs.60b.11-12) 

Ėarşu yatan ėarą ŧaālar yaylaā olsun saŋa, gelincügüm (239: 
Vat.82b.4) 

Śovuė śovuė śular saŋa içit olsun, gelincügüm (239: 
Vat.82b.4) 

Şehbāz atlarum saŋa binit olsun, gelincügüm (239: Vat.82b.5) 

Ėatar ėatar devęlerüm saŋa yüklet olsun, gelincügüm (240: 
Vat.82b.5) 

Ėulum ėalayıāum saŋa ėırnak olsun, gelincügüm (240: 
Vat.82b.6) 

Altun ban evüm saŋa gölgę olsun, gelincügüm (240: 
Vat.82b.6-7) 

Yalanısą bu sözlerüŋ gerçek ola, gelincügüm! (93: 
Drs.60b.12-13) = (239: Vat.82b.3) 

Ėarą başum ėurbān olsun saŋa, gelincügüm! (93: Drs.61a.6) ~ 
Benüm ėarą başum saŋa ėurbān olsun, gelincügüm (240: Vat.82b.7) 
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III. Olumsuz Ön Yargı Bildiren  Hitaplar 

Bu tür hitaplarda konuşmacının dinleyiciye yönelik olumsuz 
yaklaşımı hitap unsuruyla açığa vurulur. Konuşmacı, anlatının 
ilerleyen aşamalarında ifadenin olumsuz yönde gelişeceğini hitap 
aracılığıyla dinleyiciye bildirir. Böylesi hitaplar aynı zamanda hakaret 
unsuru olarak karşımıza çıkar. 

III. 1. Kadının Kadına Yönelik Hitapları 

Dede Korkut Oğuznamelerinde kadının kadına yönelik 
olumsuz hitabına rastlanmamıştır. 

III. 2. Erke ğin Kadına Yönelik Hitapları 

III.2.a. Anne Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitapla r  

Merę ėavat ėMerę ėavat ėMerę ėavat ėMerę ėavat ėızı ızı ızı ızı     

Merę ėavat ėızı, munı maŋa n÷çün d÷mezidün? (183: 
Drs.143a.11) 

III.2.a. Eş Konumundaki Kadınlara Yönelik Hitaplar  

Merę ėavat ėMerę ėavat ėMerę ėavat ėMerę ėavat ėızı ızı ızı ızı     

Merę ėavat ėızı, men ėılıcumą ŧoāranayım, oħuma śancılayım 
(170: Drs.132a.10-11) 

  

Hitapların Kurulu ş Düzeni Üzerine Tespitler 

Tespit edilen hitap unsurlarının pek çoğunda ünlem 
kullanılmamıştır. Bununla birlikte seslenme amaçlı ‘merę ėızlar’, 
‘merę Ėıśırcą Yengę’ , ‘hey hey dāyęler’, ‘merę ana’, ‘hey ana’, ‘merę 
ėız’, ‘merę dadı’, ‘merę ħān ėızı’ hitaplarında ve olumsuz ön yargı 
bildiren ‘merę ėavat ėızı’ hitabında mere, hey, hey hey ünlemlerinden 
yararlanıldığı görülür. Olumlu ön yargı bildiren hitaplarda ünlem 
kullanılmaması dikkat çekicidir.   

Kadının arkadaş konumundaki kadınlara yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında çoğunlukla karşı tarafın 
adını kullandığı görülür. Bunun yanında cinsiyet belirten ‘ėız’ 
sözcüğünden ya da ‘ėız Źaliĥą’ örneğindeki gibi kem ‘ėız’ 
sözcüğünden hem de karşı tarafın adından birlikte yararlanıldığı 
görülür. 
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Kadının, hizmetinde bulunan kadınlara yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında ‘hey hey dāyęler’ 
örneğindeki gibi karşı tarafın görevi esas alınabilmiştir. 

Kadının gelini konumundaki kadına yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında akrabalık ili şkisini belirten 
‘gelin’ sözünün kullandığı görülmüştür. 

Erkeğin annesi konumundaki kadına yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarının çoğunda akrabalık ilişkisini 
belirten ‘ana’ sözünü kullanılmıştır. Bunun yanında nadir olarak 
annenin olgunluk derecesini yansıtacak biçimde ‘ėadın ana’ 
tamlamasından da yararlanılmıştır. 

 Erkeğin eşi konumundaki kadına yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında ‘ħān ėızı’ örneğindeki gibi 
karşı tarafın babasının unvanı ve ‘ėız’ sözcüğünün yer aldığı belirtisiz 
isim tamlamasından faydalanılmıştır. Bunun yanında tek başına ‘ėız’ 
sözcüğünün de bu amaçla kullanıldığı görülür. 

Erkeğin nişanlısı konumundaki kadına yönelik ön yargı 
bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında tıpkı eşte olduğu gibi  ‘ħān 
ėızı’ ifadesinden yararlanılmıştır. 

Erkeğin tanımadığı ya da tanımazlıktan geldiği kadınlara 
yönelik ön yargı bildirmeyen seslenme amaçlı hitaplarında yaşça 
küçük olanlar için çoğunlukla cinsiyet belirten ‘ėız’ sözcüğünden 
yaralanılmıştır. Bunun yanında bir kez  ‘ėız kişi’ tamlamasına, bir kez 
de soyunun ön plana çıktığı ‘merę ħān ėızı’ ünlem öbeğine 
başvurulduğu görülür. Ayrıca karşılaşma anında kadının tavırlarında 
gözlenen değişmenin sıfat fiil olarak çoğul haldeki ėız sözünü 
nitelediği seslenme amaçlı hitaplara rastlamak mümkündür. Özellikle 
yaşça büyük kadınlara ‘merę dadı’ örneğindeki gibi görevini dile 
getirerek hitap edilmesi söz konusudur. 

Kadının amiri konumundaki kadına yönelik olumlu ön yargı 
bildiren hitabında, ‘sulŧānum’ ve ‘ħānum’ örneklerindeki  gibi karşı 
tarafın unvanına birinci tekil kişi iyelik eki getirilmiştir. Birinci tekil 
kişi iyelik ekinin sağladığı sahiplenme duygusu hitap unsuruna olumlu 
bir içerik kazandırmıştır.  

Kadının gelini konumundaki kadına yönelik olumlu ön yargı 
bildiren hitabında, karşı tarafı annesi ya da kızı gibi sevilmeye değer 
bulduğunu belirtmek üzere ana ve kız sözcüklerinden yararlanılmıştır. 
Bu sözcüklere birinci tekil kişi iyelik eki getirerek hitap unsurundaki 
olumluluk pekiştirilmi ştir. Pekiştirilmi ş bir olumluluk taşıyan 
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sözcükler, ‘kişi’ sözünü tamlayarak hitapta kullanılan ‘anam kişi 
ėızum kişi’ kalıbı elde edilmiştir. 

Erkeğin annesi konumundaki kadına yönelik olumlu ön yargı 
bildiren hitabında, annenin evladı için gösterdiği fedakarlık ve olgun 
kişili ği, birinci tekil kişi iyelik ekinin hitaba kattığı olumlukla 
pekiştirilmi ş halde kullanılmıştır. Bu duruma ‘aā südin emdügüm 
ėadunum ana’ hitabı örnek olarak verilebilir. Ayrıca annenin can 
kadar sevildiğini belirten ‘cānum ana’ tamlamasından da olumlu ön 
yargı bildiriminde yararlanılmıştır.  Annenin dış görünüşü ile evladın 
gözündeki değerinin birlikte vurgulandığı ‘aā pürçeklü Ǿizzetlü canum 
ana’ hitabı dikkate değerdir. Bunun yanında annenin olgunluğunun 
birinci tekil kişi iyelik ekiyle birlikte olumluluk bildirdiği ‘ kaŧın 
anam’ tamlamasına da rastlanır. 

Erkeğin eşi konumundaki kadına yönelik olumlu ön yargı 
bildiren hitaplarında çoğunlukla karşı tarafın dış görünüşü ve fiziksel 
özelliklerinden yararlanılır. Eşin boyu, saçı, kaşı, ağzı, yanağı, giysisi 
çeşitli yönlerden nitelenerek birinci tekil kişi iyelik ekiyle 
pekiştirilmi ş bir olumluluk içinde hitap unsurunda kullanılır. Bunun 
yanında kadının ruhi ve fiziki durumunu öven sıfatlara birinci tekil 
kişi iyelik eki getirilerek ‘ėadunum’, ‘zīręgüm’, ‘dölegüm’, ‘görklüm’ 
gibi hitaplar oluşturulmuştur. Kadının erkeğin gözündeki değerini 
anlatan ‘başum baħtı’, ‘÷vüm taħtı’ örneklerinde kalıplaşmış ifadelerin 
hitap olarak kullanıldığı görülür. Ayrıca, ‘aślan urugı’, ‘sulŧān ėızı’ 
gibi kadının soyunun ön plana çıkarıldığı hitaplar da mevcuttur. 

Erkeğin nişanlısı konumundaki kadına yönelik olumlu ön 
yargı bildiren hitaplarında en büyük unvanlardan olan ħān sözcüğüne 
birinci tekil kişi iyelik eki getirilerek elde edilen ‘ħānum’ 
sözcüğünden yararlanılmıştır. Dede Korkut’ta nişanlılara eşlerle aynı 
mantık çerçevesinde hitap edilebildiği düşünülürse erkeğin eşine 
olumlu hitabı için söylenenleri nişanlısı için de söylemek mümkündür. 

Erkeğin gelini konumundaki kadına yönelik olumlu ön yargı 
bildiren hitabında akrabalık ilişkisini anlatan gelin sözünden 
faydalanılmıştır. Bu sözcüğe küçültmenin yanında sevgi de bildiren 
+cUK eki getirilmiş, sözcüğün anlamında meydana gelen olumluluk 
birinci tekil kişi iyelik ekiyle pekiştirilerek elde edilen ‘gelincügüm’ 
sözü hitapta kullanılmıştır. 

Erkeğin eşi ve annesi konumundaki kadınlara yönelik 
olumsuz ön yargı bildiren hitaplarında ‘ėavat ėızı’ örneğindeki karşı 
tarafın soyuna ilişkin hakaret içerikli bir sözcükle kız sözünden oluşan 
belirtisiz isim tamlamasından yararlanılır.  
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SONUÇ 

Dede Korkut’ta kadına yönelik uyarım amaçlı hitaplarda karşı 
tarafın adı, cinsiyeti, görevi, sesleniş anındaki eylemleri, akrabalık 
ili şkisi, soyu ve olgunluk aşaması esas alınmıştır. Olumlu ön yargı 
bildiren hitaplarda kadının dış görünüşü, erkeğin gözündeki değeri, 
karakteri ve soyu çıkış noktasıdır. Ayrıca birinci tekil kişi ekinin 
sağladığı sahiplenme duygusundan ve +cUK ekinin sevgi işlevinden 
de hitabın olumlu bir yapı kazanması için faydalanılmıştır. Birinci 
tekil kişi iyelik eki hitap unsurunun olumlu hale gelmesinde belirleyici 
olabildiği gibi hitapta var olan olumluluğu pekiştirmede de 
kullanılmıştır. Olumsuz ön yargı bildiren hitaplarda ise muhatabın 
babasına yönelik hakaretler öne çıkarılmıştır. Dede Korkut’ta 
kadınlara yönelik hitapların kuruluş mantığı günümüzde de 
geçerliliğini korumaktadır. Oğuzname kahramanlarının kadınlara 
hitaptaki çıkış noktalarının hemen hepsini bugünkü Türk insanının 
kadına yönelik hitaplarında gözlemlemek mümkündür. Hatta 
hitaplarda kullanılan sözcük ve sözcük öbeklerinin büyük kısmı ufak 
tefek ses değişmelerinin dışında günümüzde de kullanılmaktadır. Bu 
durum kültürel devamlılığın çarpıcı bir örneğidir. Dede Korkut’ta 
kadına yönelik hitaplarda soya dayalı ilişkilerin öne çıkması dönemin 
Türk toplumunda bu türden ilişkilere son derece önem verildiğinin 
göstergesidir. Mehmet Kaplan, “Dede Korkut Kitabında Kadın” 
başlıklı makalesinde Oğuznamelerde kadın tipinin, genellikle, 
Đslamiyet öncesi göçebe Türk toplumundaki alp tipine yaklaşır bir 
mahiyette tasvir edildiğini belirtmiştir (Kaplan 1995: 41). Bu 
bağlamda kadına yönelik olumlu hitaplarda dış görünüşün öne 
çıkmasını dikkat çekici bulmuştur. Kaplan durgun, resme has vücut 
tasvirlerinin Đran ve bizim divan edebiyatında yoğun olarak 
görüldüğünden bahisle kadının dış görünüşünü öne çıkaran hitapların 
hakiki göçebe hayatına ait olamayabileceğini iddia etmiştir (Kaplan 
1995: 48-49). Bu iddia doğru sayıldığında eski Türklerin, kadına 
hitaptaki iltifat olgusunu güçlendirmek için kavram aktarımı da dahil 
türlü anlatım imkanlarından yararlanmış olduğu sonucuna varılabilir. 
Dede Korkut Kitabı, muhatabı kadın olan hitapların kuruluşunda 
Türkçe’nin ve Türk kültürünün nasıl bir tasarrufta bulunduğunu 
kavramamıza yardımcı olan son derece önemli kaynaktır.  
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