




KORKUT ATA
Peygamber Efendimiz (sav) zamanýna yakýn bir

tarihte Bayat boyunda Korkut Ata adýnda bir ermiþ
kiþi yaþardý. Oðuz boyunun bilgini olan Korkut
Ata, birçok olayý önceden sezme yeteneðine sahipti.
Allah, onun gönlüne birçok ilham verirdi. Korkut
Ata, ileride hânlýðýn yeniden Kayý boyuna verile-
ceðini ve kýyamete kadar hânlýðýn onlarda kala-
caðýný söylerdi. Bununla da Osmanlýlarý kastederdi.
Nitekim de dediði gibi oldu. Oðuz boyunda ne tür
zorluklar ve meseleler olursa, bu bilge kiþiye
danýþýlýrdý. Oðuz’da herkes onun sözünü dinler ve
eksiksiz kabul ederdi.

Dede Korkut þu özlü sözleri söylemiþ:

“Allah Allah demeyince iþler düzelmez.
Kâdir Tanrý vermeyince kiþi zengin olamaz.
Ezelden kaderde yazýlmamýþsa, kulun baþýna kaza 

gelmez.
Ecel gelmeyince kimse ölmez, ölen de dirilmez.
Çýkan can geri gelmez.
Bir kiþinin kara dað gibi malý olsa,
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Yýðar, yýðar tekrar ister.

Nasibinden baþka hiç kimse bir þey yiyemez.

Sular çaðlayýp taþsa da deniz dolmaz.

Kibirlik taslayaný Allah sevmez.

Gönlü yüce olan kiþide servet durmaz.

Baþkasýnýn çocuðu sahiplenmekle oðul olmaz.

Büyüyünce çeker gider, gördüm demez.”

(......)
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BOÐAÇ HÂN
Hânlar hâný Bayýndýr, yýlda bir kere düzenlediði

þölende Oðuz beyleriyle birlikte eðleniyordu. Þölen
meydanýnda etler, pilavlar, çeþitli meyveler yýðýn
yýðýn hazýrlanmýþ, misafirleri bekliyordu. Bu
þölende bir kenara çekilmiþ kederli bir halde duran
Dirse Hân’ýn bir tek isteði vardý : “Bir erkek çocuk
sahibi olmak...”

Þölen sonunda Dirse Hân, dileðinin gerçek-
leþmesi için iyilik yapmaya karar verdi. Dirse Hân,
nice yoksulu doyurdu ve giydirdi. Kimsesizlere,
yardýma muhtaçlara yardým etti. Nihayet kendisine
dua edenlerin duasý kabul oldu ve Allah’ýn
takdiriyle, Dirse Hân’ýn hanýmý bir erkek çocuk
doðurdu. Dirse Hân’ýn sevincine diyecek yoktu
artýk. Çocuk büyüdü ve günden güne geliþti. On
beþ yaþýna gelince artýk yaþýtlarýndan fark edilebile-
cek kadar iri yapýlý ve kuvvetli bir hale gelmiþti.
Dirse Hân, Bayýndýr Hân’ýn ordusuna katýlmýþ ve
nice kahramanlýklar göstermiþ gözü pek biriydi. 

Bayýndýr Hân’ýn iri yarý bir boðasý vardý. Boða
sert taþa boynuz vursa, onu un gibi öðütür,
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paramparça ederdi. Bir yaz günüydü. Bayýndýr
Hân’ýn adamlarý boðayý saraydan çýkararak mey-
dana doðru getirmeye çalýþýyordu. Üç kiþi saðda,
üçü de solda olmak üzere tam altý kiþi boðanýn boy-
nundaki demir zinciri sýkýca tutarak onu sürükleye
sürükleye meydana doðru ilerledi. Meydanýn baþýn-
da boða salýverildi. Meðer meydanýn tam ortasýnda
Dirse Hân’ýn oðlu ile üç arkadaþý oyun oynuyor-
lardý. Birden herkes bir aðýzdan “Kaçýn çocuklar!”
diye baðýrmaya baþlamýþtý. Boða hýzla çocuklara
doðru yönelmiþti. Üç çocuk hýzlýca kaçýp kurtul-
mayý baþarmýþtý. Ancak Dirse Hân’ýn oðlu ne
yapacaðýný þaþýrýp meydanýn ortasýnda kala kaldý.
Boða öyle bir hýzla çocuða doðru yönelmiþti ki
herkes çocuðun boða tarafýndan parçalanacaðýný
zannetti. Çocuk kendinden emin bir þekilde yum-
ruðunu boðanýn alnýna öyle bir vurdu ki boða neye
uðradýðýný anlayamadan gerisin geriye gitti. 
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Ýkinci hamleye hazýrlanan boða, alnýnýn tam
ortasýna ikinci yumruðu da yedi. Boðanýn alnýna
yumruðunu dayayan Dirse Hân’ýn oðlu, boðayý
gerisin geriye iterek meydandan çýkardý. Boðanýn
alnýna dayadýðý yumruðunu bir anda çeken çocuk,
boðayý tepesi üzerine düþürerek bu mücadeleyi
kazandý. Oðuz beyleri çocuðun baþýna toplanýp onu
tebrik ettiler. Dirse Hân’ýn oðlu, o güne kadar bir
yiðitlik yapmadýðý için henüz bir isim almamýþtý.
Herkes onu Dirse Hân’ýn oðlu olarak çaðýrýyordu.
Beyler, “Dedem Korkut gelsin, bu oðlana ad koy-
sun, babasýna beraberinde götürüp çocuða beylik
istesin” dediler. Dede Korkut geldi ve çocuðu
babasýna götürerek þunlarý söyledi :

“Hey Dirse Hân, bu oðlana beylik ver,
Taht ver, bu erdemli çocuða...
Boynu uzun bir çöl atý ver
Biniti olsun, hünerlidir.
Aðýllarýndan bir sürü koyun ver bu oðlana
Armaðan olsun, erdemlidir. 
Tabaný nasýrlý kýzýl bir deve ver bu oðlana,
Yük hayvaný olsun, hünerlidir.
Altýn tuðlu büyük ev ver bu oðlana,
Gölge olsun, erdemlidir.
Sýrmalý cübbe ve elbise ver bu oðlana
Kaftan olsun, hünerlidir.”
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Dede Korkut, bu þiiri söyledikten sonra, çocuða
dönerek “Bayýndýr Hân’ýn ak meydanýnda bir boða
ile mücadele ederek onu yendin.  Bunun için, senin
adýn Boðaç olsun. Adýný ben verdim, yaþýný Allah
versin” dedi. O günden sonra Boðaç Hân’a beylik
verildi.
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SALUR KAZANIN EVÝNÝN
YAÐMALANMASI

Salur Kazan doksan baþlý görkemli çadýrýnda
ipek halýlar üzerinde dostlarýyla eðlenmekteydi.
Etrafýndaki yiðitlere dönerek, “Sözümü dinleyin
beyler, yata yata yanýmýz aðrýdý, dura dura belimiz
kurudu. Artýk yürümemiz gerek. Av avlamamýz, 
kuþ yakalamamýz, geyik yýkmamýz gerek” dedi.
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Etrafýndaki beylerden Kýyan Selçuk, Deli Tundar,
Kara Budað, ona hak vererek ava çýkma fikrini
desteklediler. Ancak Aruz Koca, iki dizinin üzerine
çökerek :

- “Etrafýmýzdaki düþmanlarýn saldýrýlarýna karþý
koymak için yerine kimi býrakýyorsun.” diye Salur
Kazan’a seslendi. 

Salur Kazan;

- “Üç yüz yiðit ile oðlum Uruz, benim evimi
beklesin.” dedi. 

Salur Kazan bacaklarýný eðere sýkýca
yapýþtýrarak ata bindi. Tundar, Kara Göne, Þir
Þemseddin, Beyrek, Yigenek ve diðer Oðuz beyleri
atlarýna bindiler. Doðruca Aladað’a yöneldiler. Bu
sýrada onlarý gözetleyen düþman casuslarý, durumu
komutanlarýna bildirdiler. Düþman askerleri bu
zayýf anda ve uygun fýrsatta Salur Kazan’ýn evini
yaðmalamak için dört bir yandan saldýrdýlar. Büyük
çadýrlarý yaðmaladýlar. Soylu atlarý ve kýzýl develeri
önlerine kattýlar. Hazinedeki paralarý atlarýna yük-
lediler ve kýzlarý, gelinleri, hatta Salur Kazan’ýn eþi
Borla Hatun’u esir aldýlar. 

Kazan Hân’ýn iyice yaþlanmýþ annesi ile yerine
býraktýðý oðlu Uruz Bey, elleri ve boynu baðlý bir
halde esir olarak götürüldüler. Bir nice yiðit de þehit
oldu. Ancak düþmanlarýnýn aklý Salur Kazan’ýn on
bin koyununda kalmýþtý. 
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Altý yüz düþman askeri baþka bir ovada bulu-
nan koyunlarý almaya gittiler. 

Ancak çoban Karaçuk ve kardeþleri çetin ceviz-
di. Koyunlarý vermemek için bir hayli mücadele
edip çok sayýda düþman askerini de öldürdüler.
Düþman askerleri fazla kayýp verince korkup geri
çekildiler. Karaçuk düþmanýn çekildiðini görünce
bir büyük ateþ yaktý ve yaralarýný sarmaya çalýþtý.
Kardeþlerinin ölümüne çok üzülen Çoban Karaçuk,
bir yandan da Salur Kazan’ýn hâlâ bu iþlerden
habersiz olmasýna þaþýyordu. 
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O gece Oðuz’un devleti, Bayýndýr Hân’ýn
güveyisi Ulaþ oðlu Salur Kazan, kaygý dolu bir rüya
gördü. Sabah rüyasýný Kara Göne’ye anlattý :

“-Bilir misin kardeþim Kara Göne düþümde ne
göründü. Kara kaygýlý bir rüya gördüm. Rüyamda
yumruðumda çýrpýnan þahin kuþumu ölür gördüm.
Gökten yýldýrým evimin tepesine düþtü. Ordumun
üzerinde simsiyah bir duman gördüm. Kuduz kurt-
larýn evime daldýklarýný gördüm. Kara saçlarýmýn
uzayýp gözlerimi örttüðünü gördüm. On par-
maðýmý kanda gördüm. Bu nasýl bir düþ böyle, Hân
kardeþim bu düþümü yor ne olursun!...”

Kara Göne, bu düþü yormaya baþladý : “Kara
bulut dediðin senin devletindir. Kar ile yaðmur,
askerlerindir. Saç, kaygýdýr. Kan dert demektir.
Gerisini Allah bilir.”

Bunun üzerine Salur Kazan: 

- “Siz ava devam edin ve daðýlmayýn. Ben üç
günlük yolu, atýmla bir günde alýrým ve yurdumun
sað ve esen olduðunu gördükten sonra geri gelirim”
dedi. 

Salur Kazan, yaðýz atýna binerek yurduna
doðru var hýzýyla yol aldý. Evine gelince bir de ne
görsün, havada vahþi kuþlar uçuþuyor. Çadýrýnýn
bulunduðu yerde köpekler dolaþýyor. Kazan Bey,
yurdunun ve evinin bu halini görünce üzüntüsün-
den þunlarý söyledi :
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“Kavmim kabilemle konduðum yerim

Taylara yaban geyiklerine komþu yurdum
Seni düþman nereden gelmiþ de talan etmiþ güzel yur-

dum
Ak çadýrlardan geriye boþ yerler kalmýþ
Yaþlý annemin oturduðu yer öylece kalmýþ 
Oðlum Uruz’un ok attýðý hedef kalmýþ
Oðuz beylerinin at koþturduklarý meydan kalmýþ
Kara mutfak yerinde sadece ocak kalmýþ”

Bu halleri görünce, Salur Kazan’ýn koyu ala
gözlerine kanlý gözyaþlarý doldu. Kan damarlarý
kaynadý, kara baðrý sarsýldý. Yaðýz atýna vurarak
düþmanlarýn geçip gittiði yola doðru gitti. Kazan’ýn
önüne bir su çýktý. Kazan, “Su Allah’ýn yüzünü gör-
müþtür, ben bu suyla bir söyleþeyim.” dedi. Görelim
nasýl söyleþti : 

“Çaðýl çaðýl kayalardan çýkan su
Aðaçtan gemileri oynatan su
Hasan ile Hüseyin’in hasreti su
Bað ile bostanýn süsü su,
Ayþe ile Fatýma’nýn bakýþý su
Soylu atlarýn içtiði su  
Kýzýl develerin gelip geçtiði su
Ak koyunlarýn gelip çevresinde yattýðý su
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Ordumun baþýna ne geldiðini bilir misin? Söyle
bana!...

Kara baþým kurban olsun suyum sana!”

Su nasýl söyleþecek ki!... Sudan geçti. Bu kez bir
kurda rastladý. “Kurt yüzü mübarektir, kurtla bir
söyleþeyim” dedi. Görelim, bakalým Salur Kazan ne
dedi:

“Karanlýk akþam olduðunda günü doðan
Kar ile yaðmur yaðdýðýnda yiðitçe duran
Yaðýz at sürülerini kiþneten
Kýzýl deve gördüðünde donduran
Ak koyun gördüðünde kuyruk çarpýp kamçýlayan
Sýrtýyla sapasaðlam aðýl kapýlarýný söken
Semiz olanlarý kavrayarak alýp tutan
Kanlý kuyruk koparýp þapýr þapýr yutan
Havlayan iri köpeklerle kavga eden
Tülbentli çobanlarý geceleri koþturan
Ordumun baþýna ne geldiðini bilir misin? Söyle

bana!...
Kara baþým kurban olsun kurdum sana!”
Kurt nasýl anlatsýn ki?... Salur Kazan kurttan

da geçti. Bu kez Karaca Çoban’ýn kara köpeðine
rastladý. Kazan, kara köpeðe þunlarý söyledi :

“Karanlýk basýnca “vaf vaf ” diyerek havlayan
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Acý ayran dökülünce þapur þupur yiyen
Gelen hýrsýzlarý korkutan
Korkutup gürültüyle ürküten
Ordumun baþýna ne geldiðini bilir misin? Söyle

bana!...
Kara baþým sað iken iyilikler edeyim köpek sana!”

Köpek nasýl anlatsýn ki? Köpek, Kazan’ýn
atýnýn ayaðýný yalayýp oraya siniverdi. Kazan elinde-
ki sopayla köpeðe vurdu ve köpek çekilip geldiði
yola geri gitti.

Kazan, köpeði kovalayýnca Karaca Çoban’la
karþýlaþtý. Çoban’ý görünce onunla söyleþti. Görelim
ne dedi :

“Akþam karanlýðý olunca kaygýlanan çoban
Karla yaðmur yaðýnca baþýný saran çoban
Sesimi duy ve sözümü dinle
Ulu çadýrým buradan geçmiþ gördün mü, söyle bana!
Kara baþým kurban olsun çoban sana”
Çoban þöyle cevap verdi :

“Ölmüþ müydün, yitmiþ miydin ey Kazan?
Nerde gezerdin, neredeydin, ey Kazan?
Dün deðil öteki gün evin buradan geçti
Yaþlý anan kara deve boynunda asýlý olarak geçti
Kýrk ince belli kýzýyla eþin
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Boyu uzun Borla Hatun 

Aðlayarak buradan geçti

Kýrk yiðidiyle oðlun Uruz

Baþý açýk yalýn ayak

Kâfirlerin yanýnda tutsak geçti

Sürü sürü soylu atlarýna kâfir binmiþ

Katar katar kýzýl develerine kâfir binmiþ

Altýn paralarýný ve hazineni kâfir almýþ”

Çoban bunlarý deyince, Kazan bir “âh” çekti ve
Kazan’ýn aklý baþýndan gitti. Dünya âlem gözüne
karanlýk göründü. Salur Kazan bu sözlerden dolayý
çobana çok kýzdý. Ancak çoban, ona ait koyunlarý
düþmana vermemek için canla baþla savaþtýðýný,
yaralandýðýný ve bu mücadelede iki kardeþinin de
þehit olduðunu anlattý. 

Salur Kazan büyük bir öfkeyle düþmanýn üzeri-
ne yürümeye karar verdi. Çoban da kardeþlerinin
öcünü almak için onunla birlikte gitmek istedi.
Kazan, çok acýkmýþtý. Çoban, geceden piþirip hazýr-
ladýðý kuzuyu getirerek Kazan’ýn karnýný doyurdu.
Kazan, yemek yerken, bir yandan da çobanla bir-
likte düþmana karþý koyduðu takdirde, beylerin
alayýna uðrayacaðýný düþündü. Bu düþünceyle
çobaný bir aðaca sýkýca baðladý ve atýna binerek yola
çýktý. Salur Kazan, oradan ayrýlmadan çobana þun-
larý söyledi :
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- Bre çoban, henüz karnýn acýkmamýþ iken,
gözün kararmamýþ iken bu aðacý kökünden kopar-
maya bak!... Yoksa seni burada kurtlar, kuþlar
yer!...

Karaca Çoban davranýp baðlý olduðu aðacý
kökünden söküverdi ve arkasýna alarak Kazan’ýn
ardýna düþtü. Kazan, çobanýn aðacý arkasýna alýp
geldiðini görünce, durup sordu : 

-Bre çoban bu aðaç da ne ? 

Çoban :

-Beyim, bu aðaç, sen kâfiri basýnca acýkýrsýn
diye, sana yemek piþireceðim aðaçtýr.

Salur Kazan, bu sözden hoþlandý. Atýndan
inerek çobanýn ellerini çözdü ve onu alnýndan öptü.
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Kazan, evini kurtardýðý takdirde ona iyi mevkiler
vereceði vaadinde bulundu. 

Ýkisi birlikte yola çýktýlar. Düþmanlar, reisleriyle
birlikte yiyip içip eðleniyorlardý. Salur Kazan’ýn eþi
Borla Hatun’u reislerinin karþýsýna getirmeyi teklif
ettiler. O da : “Varýn, getirin” dedi. Ancak kýrk kýz-
dan her biri Salur Kazan’ýn eþi olduðunu haykýrarak
Borla Hatun’u ele vermediler. Bu kez bir hile ile
Borla Hatun’u ortaya çýkarabileceklerini düþünen
düþman askerleri, Uruz’u öldürüp kadýnlarýn tep-
kisini ölçmeyi kararlaþtýrdýlar. Kafirler, Uruz’u alýp
getirdiler. Uruz, onlardan biraz zaman isteyip ken-
disini asacaklarý aðaçla biraz söyleþmek için izin
istedi. Bakalým aðaca neler söyledi :

“Aðaç, aðaç dersem sana, yerinme aðaç

Mekke ile Medîne’nin kapýsý aðaç

Musa Kelîm’in asâsý aðaç

Büyük büyük sularýn köprüsü aðaç

Kara kara denizlerin gemisi aðaç

Þah Merdân Alî’nin Düldülü’nün eyeri aðaç

Zülfikâr’ýn kýnýyla kabzasý aðaç

Þah Hasan ile Hüseyin’in beþiði aðaç

Erkeðin de kadýnýn da korkusu aðaç  

Baþýndan yana baksam baþsýz aðaç

Dibinden yana baksam dipsiz aðaç
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Beni sana asacaklar, taþýma sakýn aðaç

Beni taþýyýp asar isen yiðitliðim seni tutsun aðaç

Bizim orda olmalýydýn ki aðaç

Kara Hindu kölelerime buyursaydým

Seni parça parça doðrasalardý aðaç.”

Uruz, sözlerine þöyle devam etti :

“Ahýrlarda baðlý duran atýma yazýk

Kardeþ diye feryat ettiðinde yoldaþýma yazýk

Yumruðumda çýrpýnan þahin kuþuma yazýk

Boynunda demir halka ile tuttuðum tazýma yazýk

Beyliðe doyamadým bana yazýk

Yiðitlikten usanmadým canýma yazýk”

Uruz, yalvara yalvara aðlayýp ciðerini daðladý.
Bu sýrada Salur Kazan ile Karaca Çoban çabucak
yetiþtiler. Arkalarýndan Salur Kazan’ýn yoldaþlarý
Deli Dündar, Kara Budak, Þer Þemseddin, Beyrek,
Bey Yegenek, Aruz Koca, Bügdüz ve Alp Evren
gibi daha nice Oðuz beyleri yardýma koþtular. 

Temiz sudan abdest aldýlar, ak alýnlarýný yere
koydular, iki rekât namaz kýldýlar. Adý güzel
Muhammed’e (sav) salavât getirdiler. Ardýndan
kafir üzerine at salýp kýlýç çaldýlar. Davullar gümbür
gümbür dövüldü, altýn burmalý tunç borular
çalýndý. 
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O gün yüreðinde mertlik olan yiðitler belli
oldu. O gün kýyamet gibi bir savaþ oldu. Meydan
baþla doldu, baþlar top gibi kesildi, koþuþan soylu
atlarýn nallarý düþtü. Alaca kargýlar batýrýldý. Kara
çelik kýlýçlar çalýndý, kabzalar yere düþtü. Nice oklar
atýldý, baþlarýndaki demirler yere düþtü. Kýyamet
gününü andýran bir gün oldu. Bey ile hizmetçi bir-
birinden ayrýldý. Düþmanlarýn reisi de dahil olmak
üzere tam on iki bin kafir kýlýçtan geçirildi. 

Beþ yüz Oðuz yiðidi de þehit oldu. Kaçanlarý
Salur Kazan kovalamadý, aman dileyip teslim olan-
larý da öldürmedi. Bütün Oðuz beyleri ganimete
kavuþup zengin oldu. Kazan Bey de ordusunu,
oðlunu, uþaðýný, hazinesini aldý ve geri döndü. Altýn
tahtýnda oturdu. Evini, ulu çadýrýný yeniden dikti.
Karaca çobaný da ahýrlarýndan sorumlu yaptý. 

Yedi gün ve yedi gece ziyafetler verildi. Kýrk
köle ve kýrk cariye, Uruz’un baþý  için azat edildi.
Koç yiðitlere otlaklar baðýþlandý, elbiseler verildi. 

Dedem Korkut gelip boy boyladý, soy soyladý,
bu Oðuz hikâyesini söyledi : 

“Hani nerede o dediðim seçkin yiðitler

Dünya benimdir diyenler?

Ecel aldý yer gizledi

Bu geçici dünya kime kaldý?

Gelimli gidimli dünya
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Nihayet son ucu ölümlü dünya”

Hayýr dua edeyim Hâným ! :

“Karlý kara daðlarýn yýkýlmasýn
Gölgeli kara aðacýn kesilmesin
Akýp giden güzel suyun kurumasýn
Kâdir Tanrý seni nâmerde muhtaç etmesin
Atýn koþarken tökezlemesin
Vuruþurken çelik kýlýcýn körelmesin
Dövüþürken ala kargýn kýrýlmasýn
Ak sakallý babanýn yeri cennet olsun
Ak kaküllü annenin yeri cennet olsun
Allah son nefeste imândan ayýrmasýn
“Âmin” diyenler hayýr görsün 
Ak alnýnda beþ kelime duâ kýldýk kabul olsun
Allah’ýn verdiði umudun kýrýlmasýn
Artýrsýn, bereketli kýlsýn
Günahlarýný adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav)
Yüzü suyu hürmetine baðýþlasýn
Hâným hey!....”
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BAY BÜRE BEY OÐLU 

BAMSI BEYREK
Kam Gan oðlu Hân Bayýndýr kara yerin üstüne

büyük çadýrýný kurmuþtu. Alaca çadýr gök yüzüne
yükselmiþti. Yerlere ipek halýlar döþenmiþti. Ýç
Oðuz ve Dýþ Oðuz beyleri Bayýndýr Hân’ýn sohbeti
için toplanmýþtý. Bay Büre de bu sohbete katýlmýþtý.
Bayýndýr Hân’ýn karþýsýnda oðlu Kara Göne oðlu
Kara Budak yay tutup durmuþtu. Sol yanýnda Koca
oðlu Beg Yegenek durmuþtu. Bay Büre Beg bunlarý
görünce âh diye inledi ve bir anda kendinden geçti.
Ayýldýktan sonra da mendilini çýkarýp hüngür
hüngür aðladý. Bunu gören Oðuz Beyleri’nin
koruyucusu ve Bayýndýr Hân’ýn damadý Salur
Kazan diz çökerek Bay Büre’nin yüzüne dikkatle
baktý ve niçin aðladýðýný sordu. 

Bay Büre : 

- “Hân Kazan, nasýl aðlayýp sýzlamayayým ki!...
Ortada ne mirasýma sahip çýkacak oðlum var ne de
kardeþim. Tacým tahtým sahipsiz kalacak diye aðlý-
yorum. Bir gün düþüp ölsem, yerimde yurdumda
kimse kalmayacak.” dedi. 
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Kazan : - “Bunun için mi aðlýyorsun?” dedi. 

Bay Büre : “- Evet, benim de bir oðlum olsa ve
Hân Bayýndýr’ýn karþýsýnda durup ona baðlansa ve
ben de ona bakýp sevinsem, güvensem...” diye
cevap verdi. 

Bu sözlerden sonra bütün Oðuz beyleri Allah’a
el açýp yalvardýlar ve “Allah sana bir oðul versin.”
diye dua ettiler. O zamanlar beylerin duasý da bed-
duasý da kabul görürdü. Tam o sýrada Bay Bîcân
Beg, yerinden fýrladý ve “Beyler ne olur benim için
de bir dua edin, Allah bana da bir kýz versin.” dedi.
Beyler ellerini kaldýrýp dua ettiler ve “Allah sana da
bir kýz versin.” dediler. Bunun üzerine Bay Bîcân: 

“- Beyler, Allah bana bir kýz verecek olursa, siz
tanýk olun, kýzým Bay Büre Beg’in oðlu ile beþik
kertme yavuklu olsun.” dedi. 

Aradan yýllar geçti. Allah Bay Büre Beg’e bir
oðul Bay Bîcân Beg’e de bir kýz ihsan etti. Oðuz
beyleri bunu duyunca çok sevindiler. Bay Büre,
oðlu için Ýstanbul’ dan kýymetli kumaþlar ve
armaðanlar getirtmek için tüccarlar gönderdi. Bir
boz aygýr, saðlam bir yay ve bir de gürz ýsmarladý. 

Çocuk büyüyüp geliþti ve on beþ yaþýna
bastýðýnda çalýmlý, güzel bir yiðit oldu. Bay
Büre’nin oðlu bir kahramanlýk gösterip isim almak
için ava çýkmaya karar verdi. Avda babasýnýn
adamlarýyla karþýlaþtý, yiyip içip sohbet ettiler. 
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Bu sýrada, Ýstanbul’dan ýsmarlanan armaðanlarý
getiren kervan yolda düþmanlarýn saldýrýsýna
uðramýþtý. 

Kervancýbaþý hýzla at sürerek durumu beylere
bildirmeye geldi. Yolda Bay Büre’nin oðluna rastla-
dý ve ona, Derbent’te mola verdikleri bir sýrada ka-
firlerin saldýrýsýna uðradýklarýný ve mallarýnýn yað-
malandýðýný, arkadaþlarýnýn esir alýndýðýný anlattý. 

O da yanýndaki yiðitlerle birlikte ker-
vancýbaþýnýn gösterdiði yerde mallarý paylaþmakta
olan kâfirlere saldýrdý. 
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Birçoðunu kýlýçtan geçirdi ve mallarý geri aldý.
Bu kez mallarýna kavuþan tüccarlar, “Beðendiðin
maldan al.” diyerek ona mallarý gösterdiler. Bay
Büre’nin oðlu bütün kýymetli kumaþlar ve
armaðanlar arasýndan boz aygýrý, altý tüylü gürzü ve
bir de kayýn aðacýndan yapýlmýþ yayý istedi.
Tüccarlar bir anda kaskatý kesilip birbirlerine
bakakaldýlar. Bay Büre’nin oðlu ne olduðunu
anlayamadý ve þöyle dedi :

- “Ne oldu, çok mu istedim yoksa?”

Tüccarlar :

- “Çok deðil; ama, bunlarý beyimizin oðluna
götürüyoruz.” dediler.

Oðlan : 

- “Beyinizin oðlu kimdir?” diye sordu.

Tüccarlar,: - “Bay Büre’nin oðludur” dediler.
Yiðit, içinden “Burada minnetle almaktansa
babamýn yanýnda minnetsiz alýrým.” diyerek atýna
atladý ve hýzla uzaklaþtý. Tüccarlar Bay Büre’nin
oðlu olduðu bilmedikleri bu yiðidin ardýndan hay-
ranlýkla bakakaldýlar. Tüccarlarýn kýymetli arma-
ðanlarla geldiðini duyan Bay Büre, büyük otaðýný
kurdu ve yerlere ipek halýlar sererek baþ köþeye
oturdu. Yanýna da oðlunu oturttu. Oðlan babasýna
tüccarlarýn mallarýný kurtardýðýný söylemedi. Tüc-
carlar baþ eðip selam verdiler, karþýlarýnda kendi-
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lerini yaðmacýlardan kurtaran yiðidi görünce
doðrudan ona yönelip elini öptüler. Babasý durumu
bilmediði için bu duruma pek kýzdý:

- “Bre adamlar, babasý dururken oðlunun eli
öpülür mü!” diye haykýrdý. Onlar da yiðidin Bay
Büre’nin oðlu olduðunu öðrendikten sonra, olan
biteni bir bir anlattýlar. Bay Büre gayet memnun
oldu. Bütün Oðuz beylerini davet etti ve yiðitlik
gösteren oðluna bir ad koymasý için Dede Korkut’u
çaðýrdý. Dedem Korkut geldi oðlana ad koydu,
bakalým ne dedi :
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“Sözüm dinle Bay Büre Beg!

Allah  sana bir oðul vermiþ, korusun!

Aðýr sancaðý taþýrken Müslümanlar arkasýnda
olsun!

Karþýda yatan kara karlý daðlardan aþsa

Allah senin oðluna geçit versin!

Kalabalýk kafir arasýna daldýðýnda

Allah senin oðluna fýrsat versin

Sen oðlunu “Bamsam” diye okþarsýn,

Bunun adý Boz Aygýrlý Bamsý Beyrek olsun!

Adýný ben verdim, yaþýný Allah versin!”

Bütün Oðuz beyleri el kaldýrýp dua ettiler ve
“Bu ad bu yiðide kutlu olsun.” dediler. Sonra da
hep birden ava gitmek için at koþturdular.
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KAZAN BEY OÐLU 

URUZ BEÐÝN 
TUTSAK OLMASI

Bir gün Ulaþ oðlu Kazan Bey, kara yerin üzer-
ine otaklar diktirmiþti. Yerlere ipek halýlar serilmiþ
doksan Oðuz genci sohbete oturmuþtu. Kazan
Bey’in oðlu Uruz, yaya dayanýp ayakta duruyordu.
Saðýnda Kazan’ýn kardeþi Kara Göne, solunda da
dayýsý Aruz oturmuþtu. Kazan Bey, saðýna baktý
güldü, soluna baktý sevindi, karþýsýna baktý, oðlu
Uruz’u gördü ve ellerini birbirine vurarak aðladý.
Uruz, babasýnýn bu halini merak etti ve niçin
aðladýðýný sordu. Kazan Bey, Kara Göne ve Aruz’un
yiðitlik gösterip nam saldýðýný; ancak Uruz’un on
altý yaþýna girdiði halde bir kahramanlýk
gösteremediðini anlattý. “Yarýn ben ölürsem, tacýmý
tahtýmý sana vermezler, diye aðlýyorum.” dedi.
Bunun üzerine Uruz, babasýna kendisine yiðitlik
öðretmediði, birlikte akýnlara ve ava götürmediði
için dert yandý. Kazan Bey, beylerine “Siz yiyip için,
ben Uruz’u alýp yedi günlük azýkla ava gideyim. Ok
attýðým, mýzrak salladýðým yerleri göstereyim.”
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dedi. Kazan Hân, yaðýz atýna sýçrayýp bindi. Üç yüz
sýrma giysili yiðidi yanýna aldý. Kazan, oðluyla bir-
likte kara daðlarýn üzerine çýktý. Av avladý, kuþ
kuþladý, geyik yakaladý. 

Çimenliðe güzel çadýrlar dikerek beylerle yiyip
içti. Meðer etrafta Baþý Açýk Tatyan Kalesi’nden,
Akýska Kalesi’nden casuslar dolaþýyormuþ. Kazan’ý
ve Uruz’u gören casuslar, beylerine haber verdiler. 

On altý bin kara giysili düþman askeri, Kazan’ýn
üzerine saldýrdý. Bunlarý görenlerden kimisi görü-
nen karartý için “geyik tozudur” dedi, kimisi de
bunun “düþman” olduðunu söyledi. Kazan : 

-  “Bu geyik tozu olsa, bir veya iki bölük olur-
du. Bilmiþ olun ki bu gelenler düþman askerleridir.”
dedi. Uruz þaþýrmýþ, babasýna gelenler hakkýnda
sorular soruyordu : 

- “Düþman diye neye denir?” 

Kazan : 

- “Düþman, bizim yetiþince öldüreceðimiz
kimselerdir. Tabii onlar da bize yetiþince bizi
öldürürler.” dedi. 

Kazan Bey, düþmanýn üzerlerine geliþini bir fýr-
sat bilerek savaþmaya can atýyordu. Ancak bir yan-
dan da oðlunun tecrübesizliðini bildiði için, yan-
larýnda bulunmasýndan dolayý tedirgin oluyordu.
Uruz, babasýnýn kendisini tecrübesiz görmesine
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kýzmýþtý. O da savaþýp yiðitliðini herkese göstermek
istiyordu. Kazan, oðluna þöyle hitap etti :

“Oðul, oðul, ay oðul!

Düþman arasýna girip baþ kesmedin,

Ala gözlü kýrk yiðidini yanýna al,

Güzel daðlarýn baþýna çýk,

Savaþýmý ve dövüþümü seyret,

Çekiþip kýlýç sallayýþýmý gör,

Tecrübe edin ve bize destek ol!”

Uruz, babasýnýn sözünü kýrmadý, geri dönüp
yoldaþlarýyla birlikte yüce dað baþýna çýktý. O
zamanlar oðullar ataya karþý gelmez, oðul ata
sözünü iki eylemezdi. Ýki eylese o oðulu kabul
etmezlerdi. 

Kazan Bey, düþmanlarýn iyice yaklaþtýðýný
gördü. Atýndan yere inip temiz sudan abdest aldý.
Ak alnýný yere koydu, iki rekat namaz kýldý. Adý
güzel Muhammed’e salavat getirip düþmana
hücum etti. Gümbür gümbür davullar dövüldü,
altýn burmalý tunç borular çalýndý. O gün yiðit erler
döne döne savaþtý. O gün kara çelik kýlýçlar çalýndý.
O gün kargý dilli kayýn oklar atýldý, sivri mýzraklar
batýrýldý. O gün korkaklar, hainler sapa yerlere
gizlendi. 

Uruz bu savaþ manzarasýna baka baka aþka
geldi ve arkadaþlarýna þöyle hitap etti:
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- “Yoldaþlarým, beri gelin. Kýrkýnýza kurban
olsun benim baþým. Babam Kazan’ýn kâfirleri nasýl
biçtiðini gördünüz mü? Beni seven yiðitler ne
duruyorsunuz? Kâfirin bir yanýna saldýralým.”

Uruz, kâfirin sað tarafýna saldýrýp orasýný daðýt-
tý. Düþmanlar bunaldý, ok savaþýna girdi.
Düþmanlar Uruz’un atýna ok atýp onu attan
düþürdüler. Düþmanlar Uruz’un üzerine çullandýlar.
Uruz’un kýrk yiðidi kýlýçlarýný çekip onun uðruna
kýyasýya dövüþtüler. Kýrk yiðit þehit oluncaya kadar,
Uruz’un saðýný ve solunu çevirdi. Yiðitler þehit
olunca, düþman Uruz’u yakalayýp ellerini arkasýn-
dan baðladýlar. Düþman, Uruz’a türlü türlü
iþkenceler etti ve onu esir aldý.

Kazan’ýn bunlardan haberi yoktu. Düþman
çekildi zannedip atýnýn dizginini geri çevirdi. Ancak
oðlunu býraktýðý yerde bulamadý. Beylerine dönüp
sordu : 

- “A beyler, oðlan nereye gitmiþ ola ki?”

Beyler : 

-“Oðlan kuþ yürekli olur, kaçýp anasýna git-
miþtir.” dediler. Kazan, buna çok kýzdý ve:

- “Allah bize uðursuz evlat vermiþ, gidin onu
annesinin elinden alýp parçalayýn.” dedi. Kazan eve
dönünce Borla Hatun’un gözleri oðlu Uruz’u aradý.
Uruz’u göremeyen Borla Hatun, acý içerisinde
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kalarak oðlunun akibetini sordu. Öldü ise yas tuta-
caðýný söyledi. Bu sözler karþýsýnda Kazan Bey, çok
kederlendi, kara baðrý sarsýldý, yüreði yerinden
oynadý, karanlýk gözleri kanlý yaþla doldu. Kazan,
eþinden mühlet isteyip gece gündüz at sürerek
savaþtýðý yere geri döndü. 

Karýsýna duyurmadan, Oðuz gençlerine haber
saldý, “Gelin oðlaný kurtaralým.” dedi. Savaþ yerinde
oðlunun kýrk yiðidinin kýrýldýðýný, atýnýn da okla
vurulduðunu gördü. Oðlunun kamçýsýna rastlayan
ama cesedini bulamayan Kazan Bey, onun tutsak
olduðunu anladý ve aðladý:

“Karadaðýmýn yükseði oðul,

Kanlý suyumun taþkýný oðul,

Kocayýnca kaybettiðim yalýnýz oðul” deyip sýzlandý.

Düþmanlar, Uruz’u kapý eþiðine koymuþ, her
giren çýkanýn üzerine basmasý için yatýrmýþlardý.
Kâfirler, Kazan’ýn geldiðini görünce telaþlandýlar.
Kýlýçlarýný takýnýp zýrhlarýný giydiler. Uruz, ne
olduðunu sorunca, “Baban geldi, onu yakalamak
için gidiyoruz.” dediler. Oðlan, babasýnýn da tutsak
alýnacaðýndan korkuyordu. Bu bakýmdan eve dön-
mesini istiyordu. Ancak Kazan Bey, oðluna þöyle
hitap etti :

“Karþýki kara daðlar kocasa,
Otu bitmez, eller yaylamaz olur.
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Akýntýlý güzel sular yaþlansa,
Topraðý sulamaz.
Develer kocasa,
Yavru vermez.
Kara yaðýz atlar kocasa,
Tay vermez.
Senden daha üstün bir oðul olmaz.
Senin yerini tutabilecek evlat olmaz.
Gökyüzünde kara bulut olup
Kâfirin üzerinde gürleyeyim,
Ak yýldýrým olup çakayým,
Kâfiri kamýþ gibi ateþ olup yandýrayým.
Yaradan Allah’tan yardým dileyeyim.”

Kazan, yaðýz atýndan yere indi. Akarsudan
abdest aldý. Ak alnýný yere koyup iki rekat namaz
kýldý, aðladý. Allah’a dua etti, peygambere salavat
getirdi. Kâfire tek baþýna kýlýç salladý. Ansýzýn göz
kapaðýna bir kýlýç dokundu, kara kaný gözüne indi
ve kendisini yere býraktý.

Bu arada Uruz’un annesi Borla Hatun, oðlunu
anmaktan yorgun düþtü. Kýrk ince belli yiðit kýzý
yanýna alýp at sürdüler. Çelik kýlýçlarýný çekip
Kazan’ýn izini izlediler. Borla Hatun, “Baþýmýn tacý
Kazan gelmedi.” diyerek onu arayýp buldu. Kazan,
kendinden geçtiði için eþini tanýyamadý. Borla
Hatun, eþine þunlarý söyledi :
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“Kara aygýrýnýn dizginini bana çevir, yiðit!
Gözlerini kaldýrýp yüzüme bak, yiðit!
Altýndaki soylu atý bana ver, yiðit!
Elindeki sivri mýzraðý,
Belindeki çelik kýlýcý bana ver, yiðit!
Bu günümde umut ol bana,
Kaleler, ülkeler vereyim sana, yiðit!”

Kazan Bey’in oðlu Uruz’un düþmana esir
olduðunu haber alan Oðuz beyleri de bir bir
Kazan’ýn ardýna düþtü. Kara Göne, Kýyan Selçuk
oðlu Deli Dündar, Karabudak, Þer Þemsettin,
Beyrek, Kazýlýk Koca oðlu Yeðenek, Aruz Koca ve
daha nice yiðitler Kazan’ýn yardýmýna yetiþip bir
araya geldiler. Temiz sudan abdest aldýlar, iki rekat
namaz kýldýlar, adý güzel Muhammed’e salavat
getirdiler. Bir iki demeden kâfire at salýp kýlýç
çaldýlar. O gün gerçek yiðitler ortaya çýktý.
Namertler sapa yerlere sindi. Oðuz beyleri savaþ
düzeninde yerlerini aldýlar. On beþ bin düþman
askerinin kimi kýlýçtan geçirildi ve kimi de kaçmaya
baþladý. Düþman baþý esir alýndý. Kazan ve Borla
Hatun, gelip oðullarý Uruz’un ellerini çözdüler,
kucaklaþýp koklaþtýlar. Oðuz’dan üç yüz yiðit þehit
olmuþtu. Kazan, oðluyla birlikte eve geri döndü ve
kýrk otak diktirip yedi gün yedi gece ziyafet verdi.
Kýrk köle ve cariye azat edildi. Nice armaðanlar
daðýtýldý. 
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Dedem Korkut gelip sevinçli havalar çaldý.
“Bu Oðuzname’yi Kazan oðlu Uruz üzerine söyle-
di; þöyle dedi :

“Þimdi hani, bahsettiðim bey erenler?
Yalan dünya benimdir diyenler?
Ecel aldý, yer gizledi,
Fani dünya kime kaldý?
Gelimli, gidimli dünya,
Sonucu ölümlü dünya.”

Hayýr duada bulunayým hâným : 
“Yarlý, uçurumlu daðlarýn yýkýlmasýn!
Gölgeli kaba aðacýn kesilmesin!
Kan gibi akan güzel suyun kurumasýn,
Kanatlarýnýn ucu kýrýlmasýn,
Allah seni nâmerde muhtaç etmesin,
Koþtururken ak boz atýn tökezlemesin,
Vuruþurken kara çelik kýlýcýn kýrýlmasýn,
Allah’ýn verdiði ümidin eksilmesin!
Son nefeste Allah imandan ayýrmasýn!
Ak alnýnda beþ kelime duâ kýldýk, kabul olsun!
Derlesin, toplasýn,
Günahýnýzý adý güzel Muhammed’e baðýþlasýn!
Hâným hey!”
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DUHA KOCA OÐLU

DELÝ DOMRUL
Oðuz’da Duha Koca oðlu Deli Domrul adýnda

bir yiðit vardý. Bir kuru çayýn üzerine bir köprü
yaptýrmýþtý. Geçenlerden otuz üç para alýrdý,
geçmeyenden döve döve kýrk para alýrdý. 

Deli Domrul, “Benden deli, benden güçlü
kimse var mýdýr ki çýkýp benimle savaþsýn.”  ve
“Benim erliðim, yiðitliðim, cesurluðum, kahra-
manlýðým Anadolu’ya, Þam’a kadar ulaþýp oralara
kadar yayýlsýn.” der dururdu. 

Günlerden bir gün Deli Domrul’un
köprüsünün yanýnda bir kýsým insanlar oba kur-
muþtu. 

Obada genç bir yiðit hasta düþmüþtü. Yiðit bir
süre sonra Allah’ýn emriyle öldü. Kimisi “Oðul”
diyerek, kimi de “Kardeþ”  diyerek aðladý. Obada
herkes yas tuttu. 

O sýrada Deli Domrul, köprüsünün yanýndaki
kalabalýða yetiþti ve “Bu kavga nedir, ne aðlayýp
duruyorsunuz?” diyerek çýkýþtý. 
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Obadakiler : 

- “Bizim bir genç yiðidimiz öldü, onun için
aðlýyoruz.” dediler. 

Deli Domrul : 

- “Yiðidinizi kim öldürdü?” diye sordu.
Obadakiler: 

- “Bey yiðit, Allah’tan buyruk geldi ve al
kanatlý Azrail o yiðidin canýný aldý.” dediler.

Deli Domrul : 

- “Bre, Azrail dediðiniz ne tür bir kiþidir ki
insanýn canýný alýr?” dedi ve devam etti;

- “Yâ Kâdir Allah! Birliðin, varlýðýn hakký için
Azrail’i benim gözüme göster. Savaþýp çekiþeyim ve
bu yiðidin canýný kurtarayým. Bir daha da iyi yiðit-
lerin canlarýný almasýn...”

Deli Domrul evine döndü. Onun bu sözleri
üzerine Allah, Azrail’i göndererek onun Deli
Domrul’a görünmesini ve haddini bildirmesini iste-
di. 

Deli Domrul her þeyden habersiz, evinde kýrk
yiðitle oturmuþ eðlenirken ansýzýn Azrail çýkageldi.
Azrail’i Deli Domrul’dan baþka kimse görmemiþti. 

Bir anda Deli Domrul’un gözleri karardý ve
elleri tutmaz oldu. Sanki dünya Deli Domrul’un
baþýna yýkýlmýþtý. 
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Deli Domrul, burada þu özlü sözleri söyledi,
bakalým ne söyledi : 

“Meðer ne heybetli büyüksün sen,
Kapýcýlar seni görmedi,
Bekçiler seni duymadý.
Benim görür gözlerim görmez oldu,
Tutan ellerim tutmaz oldu.
Caným titreyip kaynadý.
Altýn kadehim elimden düþtü.
Aðzým içi buz gibi oldu.
Kemiklerim tuz gibi oldu.
Bre sakalcýðý akça ihtiyar,
Gözceðizi zayýflamýþ ihtiyar,
Bre, ne heybetli ihtiyarsýn, söyle bana.”

Deli Domrul böyle diyince, Azrail ona acýyýp
þunlarý söyledi:

“Bre deli adam,

Gözümün iyi görmediðini niçin beðenmezsin?

Gözleri güzel nicelerinin canýný aldým.

Sakalým aðardýðýný niçin beðenmezsin?

Ak sakallý, kara sakallý nice yiðitlerin,

Canýný aldým.

Sakalýmýn aðarmasýnýn anlamý budur.”

Azrail Deli Domrul’a dönerek þöyle dedi : 

Dede Korkut 43



- “Bre deli adam, övünüp dururdun, Azrail
elime geçsin de onu öldüreyim diye. Þimdi ben
senin canýný almaya geldim. Canýný verir misin,
yoksa benimle savaþýr mýsýn?”

Deli Domrul :

- “Yoksa Azrail sen misin?” diye sordu.

Azrail : 

- “Evet benim” diye cevap verdi.

Deli Domrul : 

- “Bu yiðitlerin canýný sen mi alýrsýn?” dedi.

Azrail :

- “Evet ben alýrým.” dedi. 

Deli Domrul arkadaþlarýna dönerek :

- “Çabuk kapýlarý kapatýn.” dedi. Sonra da
Azrail’e döndü ve ;

- “Ey Azrail ! Ben senin geniþ yerde karþýma
çýkmaný isterdim, oysa sen dar yerde elime geçtin.
Seni öldürüp yiðitlerin canýný kurtarayým.” diyerek
kýlýcýna sarýldý ve Azrail’e saldýrmak için hamle
yaptý. Azrail, birden bir güvercin oldu ve pencere-
den uçup gitti.  

Ýnsan azmaný Deli Domrul ellerini çýrparak
güldü ve þöyle dedi : 

- “Azrail’in gözünü öyle bir korkuttum ki geniþ
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kapýyý býrakýp dar bacadan kaçtý. Ama ben onu
doðanýmla avlamayýncaya kadar býrakýr mýyým?” 

Deli Domrul atýna bindi ve doðanýný eline
alarak Azrail’in ardýna düþtü. Yolda iki güvercin
avladý ve eve döndü. Eve yaklaþýrken Azrail ata
göründü ve at ürkerek Deli Domrul’u üzerinden
yere attý. 

Deli Domrul’un kara baþý bunaldý. Azrail, onun
ak göðsüne bastý. Biraz evvel mýrlayan Deli
Domrul, bu kez hýrlamaya baþladý ve þöyle dedi :

- “Bre Azrail, aman !...

Allah’ýn birliðine þüphe yok

Ben seni böyle bilmez idim

Bizim orada birbirinden yüce daðlarýmýz olur,

O daðlarýmýzda baðlarýmýz olur,

O baðlarýn kara salkýmlý üzümü olur,

O üzümü sýkarlar ve kýrmýzý þarap olur

O þaraptan içen kendinden geçer.

Ben de sanki öylece kendimden geçmiþtim, duy-
madým.

Ne söylediðimi de bilmedim,

Beyliðe usanmadým,

Yiðitliðe doymadým,

Canýmý alma Azrail, aman”
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Azrail, Deli Domrul’a cevap verdi :

- “Bre deli adam, bana ne yalvarýyorsun? Allaha
yalvar, benim elimde ne var ki? Ben de bir emir
kuluyum.”

Deli Domrul : 

- “Can veren, can alan Allah mýdýr? diye sordu.

Azrail : 

- “Evet” diye cevap verince, Deli Domrul
öfkeyle :

- “Peki sen ne demeye araya giriyorsun, aradan
çýk da ben Allah ile doðrudan haberleþeyim.” dedi. 

Bunun üzerine Deli Domrul, Allah’a þöyle yal-
vardý:

“Yücelerden yücesin,

Kimse bilmez nicesin

Güzel Allah’ým,

Nice cahiller seni gökte arar, yerde ister,

Oysa sen inananlarýn gönlündesin.

Daim duran güçlü Allah’ým,

Sürekli olan baðýþlayýcý Allah’ým,

Benim canýmý alacaksan sen al !

Azrail’i almaya býrakma!...”

Deli Domrul’un bu sözleri Allah’ý hoþnut etti.
Allah, Azrail’e þöyle buyurdu :
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- “Madem ki Deli Domrul benim birliðimi bildi
ve þükretti, o halde kendi caný yerine bir can bulsun
da onu baðýþlayayým.” 

Azrail, bu buyruðu Deli Domrul’a iletti. Deli
Domrul, Azrail’e :

- “Ben nasýl can bulayým ki? Bir yaþlý babam ve
bir de yaþlý anam var. Gel birlikte gidelim, belki
ikisinden biri benim yerime canýný verir de sen
canýmý almazsýn.” dedi.

Deli Domrul, önce babasýnýn yanýna geldi. Elini
öptü ve þu özlü sözleri söyledi :

“Ak sakallý, aziz, izzetli, caným baba,

Bilir misin ne oldu?

Küfür sayýlabilecek sözler söyledim.

Bunlar Allah’a hoþ gelmedi.

Al kanatlý Azrail’e emir verdi.

O da uçup geldi ve göðsüme basýp kondu.

Hýrýldatýp tatlý canýmý almak istedi.

Baba, senden can diliyorum, verir misin?

Yoksa arkamdan “Oðul! Deli Domrul!” diye aðlar
mýsýn?

Babasý Deli Domrul’a þu cevabý verdi :

“Oðul oðul, ay oðul!

Canýmýn parçasý oðul!

Doðduðunda dokuz deve kurban ettiðim aslan oðul!
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Evimin direði oðul!

Kaz gibi bembeyaz kýzýmýn, gelinimin çiçeði oðul!

Karþýdaki kara daðým gerek ise,

Söyle gelsin Azrail’in yaylasý olsun!

Soðuk soðuk pýnarlarým gerek ise,

Ona içecek olsun!

Sürü sürü soylu atlarým gerek ise,

Ona binit olsun!

Katar katar develerim gerek ise,

Ona yük hayvaný olsun!

Aðýldaki koyunlarým gerek ise,

Kara mutfak altýnda onun þöleni olsun!

Altýn ve gümüþ para gerek ise,

Hepsi ona harçlýk olsun!

Dünya tatlý ve can da kýymetli,

Canýma kýyamam oðul, bunu bil!

Benden kýymetli, benden sevgili anandýr,

Var git anana söyle!”

Babasýndan yüz bulamayan Deli Domrul,
annesine geldi ve olanlarý ona anlattý :

“Ana biliyor musun neler oldu?

Gök yüzünden al kanatlý Azrail uçup geldi,

Benim göðsüme basýp kondu.

Hýrýldatýp canýmý alýr oldu.
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Babamdan can diledim, ana, vermedi. 

Senden can dilerim ana, canýn bana verir misin?

Yoksa “oðul Deli Domrul” diye aðlar mýsýn?

Acý týrnaðý ak yüzüne çalar mýsýn?

Kargý gibi kara saçýný yolar mýsýn?” 

Anasý, Deli Domrul’a þöyle cevap verdi :

“Oðul oðul, ay oðul!

Dokuz ay dar karnýmda taþýdýðým oðul!

On aya ulaþýnca dünyaya getirdiðim oðul!

Burma beþiklerde salladýðým oðul!

Dolap dolap ak sütümü emzirdiðim oðul!

Akça burçlu hisarlarda hapis kalsaydýn oðul!

Yanlýþ inançlý düþmanlarýn elinde tutsak olsaydýn
oðul!

Altýn ve para gücüyle seni kurtaraydým oðul!

Fena yere varmýþsýn, oraya gidemem,

Dünya þirin, can tatlý,

Canýma kýyamam, bunu bil oðul!”

Deli Domrul’un annesi canýný vermek istemedi.
Bunun üzerine Azrail gelip Deli Domrul’un canýný
istedi. Deli Domrul, aman dileyerek biraz zaman
istedi. 

Azrail : 

- “Bre Deli adam, ne aman dileyip duruyorsun.
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Ak sakallý babana gittin, can vermedi. Ak kâküllü
annene gittin, can vermedi. Daha kim kaldý?” dedi.

Deli Domrul :

- “Hasretim var, buluþayým.” dedi.

Azrail :

- “Hasretin kimdir?” diye sordu.

Deli Domrul : 

- Helâlim, eþim var. Ýki çocuðumu ona emanet
edip geleyim de canýmý öyle al.” dedi.

Deli Domrul, eþinin yanýna gelip ona þöyle
dedi:

“Bilir misin ne oldu? 

Gök yüzünden al kanatlý Azrail uçup geldi,

Akça göðsüme basýp kondu.

Benim tatlý canýmý almaya kalktý.

Babama canýný ver dedim, vermedi.

Anneme gittim, o da can vermedi.

Dünya þirin, can tatlý dediler.

Þimdi, yüksek yüksek karadaðlarým,

Sana yaylak olsun!

Soðuk soðuk sularým,

Sana içecek olsun!
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Dizi dizi soylu atlarým,

Sana binit olsun!

Altýn tuðlu ulu çadýrým,

Sana gölge olsun!

Katar katar develerim,

Sana yük hayvaný olsun!

Aðýllardaki ak koyunlarým,

Sana þölen olsun!

Gözün kimi tutarsa,

Gönlün kimi severse,

Sen ona var,

Ýki oðlancýðý öksüz koma!” 

Buna karþýlýk olarak Deli Domrul’un karýsý þu
sözleri söyledi:

- “Ne dersin, ne soylarsýn?

Göz açýp gördüðüm,

Gönül verip sevdiðim,

Koç yiðidim, þah yiðidim,

Karþý yatan kara daðlarý

Senden sonra ben ne yapayým?

Orada yaylaya çýkarsam, benim mezarým olsun!

Soðuk soðuk sularýný içersem, 

Benim kaným olsun!

Altýnýný, paraný harcar isem,
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Benim kefenim olsun!
Dizi dizi soylu atlarýna,
Binersem, benim tabutum olsun!
Senden sonra birini seversem,
Ala yýlan olup beni soksun!
Bir canda ne var ki annen ile baban kýyamamýþlar!
Gök tanýk olsun! 
Yer tanýk olsun!
Her þeye gücü yeten Allah tanýk olsun!
Benim caným senin canýna kurban olsun!”
Bunun üzerine Azrail, Deli Domrul’un

karýsýnýn canýný almaya geldi. Ýnsan azmaný Deli
Domrul, yoldaþýna kýyamadý. Allah’a yalvarmaya
baþladý, bakalým neler dedi :

- “Yücelerden yücesin,
Kimse bilmez nicesin,
Güzel Allah’ým!
Birçok cahil kimse seni gökte arar, yerde ister,
Sen müminlerin gönlündesin.
Dâim duran, güçlü Allah!
Büyük yollar üzerinde sana imaretler yapayým,
Aç görsem senin için doyurayým,
Çýplak görsem giydireyim,
Alacaksan, ikimizin canýný birden al!
Af edeceksen, ikimizi birden af et!
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Kerem sahibi, gücü herþeye yeten Allah’ým!”
Bu sözler, Allah’ý hoþnut etti. Allah, Azrail’e

Deli Domrul’un anne ve babasýnýn canýný almasýný
emretti ve Deli Domrul ile karýsýna da uzun ömür-
ler baðýþladý. Azrail iki yaþlýnýn canýný aldý. Deli
Domrul ile karýsý da birlikte tam yüz kýrk yýl yaþadý. 

Dede Korkut gelip boy boyladý, soy soyladý :

“Bu boy Deli Domrul’un olsun.
Benden sonra alp ozanlar söylesin,
Alný açýk cömert erenler dinlesin!”
Hayýr dua edeyim hâným :

“Yerli kara daðlarýn yýkýlmasýn!
Gölgelice iri aðaçlarýn kesilmesin!
Kan gibi akan güzel sularýn kurumasýn!
Her þeye kadir Allah, seni namerde muhtaç etmesin!
Ak alnýnda beþ kelime dua kýldýk, kabul olsun!
Günahýnýzý, derlesin, toplasýn,
Adý güzel Muhammed’e baðýþlasýn!”
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KANLI  KOCA OÐLU

KANTURALI  BEY
Hâným hey hey!...

Oðuz zamanýnda Kanlý Koca adýnda bir gürbüz
yiðit vardý. Kanlý Koca’nýn yetiþmiþ bir oðlu vardý,
adý Kanturalý idi.

Kanlý Koca, bir gün dostlarýný ve oðlunu
çaðýrarak onlara þöyle dedi :

- “Yarenler, babam ölünce yerini ben tuttum.
Yarýn ben ölürsem yerime oðlum geçecek. Gözüm
görürken oðul, gel seni evlendireyim.” 

Oðlan, babasýnýn bu isteðine karþýlýk, þu cevabý
verdi :

- “Baba, madem ki beni evlendirmek istiyor-
sun, o halde bana cesur ve gözü pek birini almalýsýn.
Ben yerimden doðrulmadan o kalkmýþ olmalý; ben
karakoç atýma binmeden o binmiþ olmalý; ben kanlý
kafir üzerine varmadan, o varmýþ ve hepsini kýlýçtan
geçirmiþ olmalý.”

Babasý oðluna,
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- “Sen evlenmek mi istiyorsun, yoksa yiðit,
cesur bir arkadaþ mý istiyorsun?” dedi ve onu iste-
diði kýzla evlendireceðine söz verdi. Kanturalý,
yanýna kýrk yiðit alarak istediði özellikleri taþýyan
bir kýz bulmak için Oðuz ellerini dolaþmaya baþladý.
Ancak istediði gibi birini bulamadý. Babasý Kanlý
Koca, oðlunu ikna ederek kendisi bir gelin adayý
bulmak üzere oba oba dolaþmaya baþladý. Ýç
Oðuz’u, Dýþ Oðuz’u dolandý durdu. Sonunda
Trabzon’da bir Rum beyinin yiðit, gözü pek kýzýný
münasip buldu. Fakat beyin kýzýný vermek için þartý
vardý. Ancak üç canavarý yenebilen yiðide kýzýný
verecekti. Bu uðurda otuz iki bey oðlu hayatýndan
olmuþtu. Üç canavardan biri aslandý, biri kara boða
idi ve biri de kara deve idi. Kanlý Koca, Rum
beyinin kýzýný alma uðruna baþýndan olan yiðitleri
ve bunlarýn baþ edemediði bu üç canavarý hayretle
izledi. Gidip oðluna haber vermeye ve hüneri varsa,
gelip burada göstermesini söylemeye karar verdi. 

Kanturalý, babasýnýn huzuruna çýktý. Kanlý
Koca olan biteni oðluna anlattý ve ;

- “Hünerin varsa, git bu canavarlarý öldür ve o
yiðit kýzý al!” dedi. Bunun üzerine Kanturalý :

- “Baba, yelesi kara atýma eðer vurayým, kanlý
kâfir eline akýn edeyim, baþ kesip kan dökeyim ve
nice kul getirip hünerimi göstereyim” dedi.

Kanlý Koca : 
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- “Ey oðul, bunlar hüner deðil. O kýz için üç
canavar saklamýþlar. O üç canavarýn baþýný alana
ancak kýzý verecekler. Aksi takdirde baþýný alýp kale
burcuna asarlar.” diyerek oðlunu uyardý. Kanturalý
babasýna :

- “Baba, bunlarý bana dememeliydin. Madem ki
dedin, o halde benim kalkýp gitmem gerek. Sonra
baþýma kakýlsýn, yüzüme vurulsun istemem. Haydi
anam, bey babam, esen kalýn.” dedi.

Kanlý Koca, oðluna korkunç haberler vererek
onu bu düþünceden vazgeçirmek istemiþti. Ancak
bunu beceremedi ve oðluna engel olmak için þun-
larý söyledi :

“Oðul, senin gideceðin yerin

Dolambaçlý yollarý olur,

Atlý batýp çýkamaz,

Oranýn balçýðý olur;

Ala yýlan sökemez,

Oranýn ormaný olur;

Göðe omuz vuran,

Oranýn kalesi olur;

Göz dikip gönül alan,

Oranýn güzelleri olur,

“Hay” demeden baþ getiren,

Oranýn celladý olur;
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Sýrtýnda kalkan oynatan,
Oranýn askeri olur;
Çetin yerlere yöneldin, gitme dön!
Ak sakallý babaný, yaþlý ananý yandýrma!”
Kanturalý, babasýna þöyle hitap etti :
“Ne söylersin, ne dersin caným baba?
Bu kadar iþten korkan yiðit mi olur?
Alp yiðide korku vermek ayýp olur.
Dolambaçlý karmakarýþýk yollarýný,
Allah’ýn izniyle geceleyin geçeyim,
Atlýnýn girip çýkamadýðý balçýðýna,
Kumlar döþeyeyim,
Ala yýlanýn sökemediði ormanýný,
Çakmak çakýp ateþe vereyim,
Göðe omuz vuran kalelerini,
Allah’ýn izniyle yýkayým;
Omuzunda kalkan oynatan askerlerinin,
Allah’ýn izniyle baþýný keseyim;
Ya varayým, ya varmayayým,
Ya geleyim, ya gelmeyeyim,
Ya kara devenin göðsü altýnda kalayým,
Ya boðanýn boynuzuna takýlýp kalayým,
Ya kükreyen aslana paralanayým,
Ya varayým, ya varmayayým,
Ya geleyim, ya gelmeyeyim
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Tekrar görüþünceye kadar bey baba,
Kadýn ana, esen kalýn!”
Babasý ve annesi Kanturalý’nýn kararlýðýný

görünce, onu “uðurun açýk olsun” diyerek yolcu-
ladýlar. Kanturalý bir müddet yol aldýktan sonra
nihayet Rum beyinin huzuruna çýktý ve “Allah’ýn
emri, Peygamberin kavliyle” kýzýný ister. Rum beyi
“Hünerini gösterip bu üç ejderhayý yenebilirsen,
kýzýmý sana veririm.” dedi. Bunun üzerine Kantu-
ralý meydana çýktý. Bu sýrada Rum beyinin kýzý
köþkten onu seyrediyordu. 

Meydana önce demir zincirlerle baðlý boðayý
getirdiler. Boða diz çöküp yerdeki bir mermer taþý
peynir gibi parçalara ayýrdý. Seyirciler, boðanýn
Kanturalý’yý yere yýkýp parçalayacaðýndan emin bir
halde bekliyorlardý. Böyle bir yiðidin bir kýz uðruna
ölmesine bir anlam veremeyen Oðuz’un yiðitleri
aðlaþtýlar. Kanturalý, yiðitlerin bu halini görünce,
onlara döndü ve  “Hey kýrk eþim, kýrk yoldaþým,
niçin aðlýyorsunuz? Kopuzumu çalarak beni övün!”
dedi. Kýrk yiðit Kanturalý’yý þöyle övdüler :

“Sultaným Kanturalý,
Yerinden kalkýp doðrulmadýn mý?
Yelesi kara yaðýz atýna binmedin mi?
Aladað’ý, tepeleri
Avlayýp, kuþlayýp aþmadýn mý?
Baba evinin eþiðinde,
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Cariyeleri inek saðdýðýný görmedin mi?

Boða boða dedikleri,

Kara inek buzaðýsý deðil midir?

Yiðit olan seçtiði yoldan döner mi?”

Bunlarý dinleyen Kanturalý :

“Bre boðanýzý salýverin, gelsin!” diye baðýrdý.
Boðanýn zincirini çözüp onu meydana salýverdiler.
Boða, elmas kargý gibi olan boynuzlarýný
Kanturalý’ya yöneltti. Kanturalý, Peygambere
salavat getirerek boðanýn alnýna bir yumruk indir-
di. Boðanýn alnýna yumruðunu dayayan Kanturalý,
onu meydanýn dýþýna itti. Sonra da kuyruðundan
tutup onu yere çaldý ve kemiklerini kýrýp boðayý
öldürdü. Bunlarý hayretle seyreden Rum beyi, “Kýzý
verin, çeksin gitsin.” dedi. 

Ancak Rum beyinin kardeþi oðlu, buna itiraz
etti ve “Canavarlarýn baþý olan arslaný da yensin
bakalým, kýzý öyle veririz.” dedi. Bu kez meydana
arslaný çýkardýlar. Kanturalý’nýn arkadaþlarý
Kanturalý’nýn bu kez arslana yenileceðini düþünerek
üzüldüler. Kanturalý, Oðuz yiðitlerine : “Bre alca
kopuzumu ele alýn ve beni övmeye baþlayýn, bir kýz
aþkýna bir arslanýn önünden kaçacak mýyým?” dedi.
Yoldaþlarý Kanturalý’yý yeniden övmeye baþladýlar.
O da bundan cesaret bulup “Bre kâfir aslaný
salýverin, gelsin.” dedi. Kanturalý, Allah’a sýðýndý ve
ondan yardým diledi. Sonra da keçe kepeneðini
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sarýp doladý ve arslanýn pençesine atýverdi.
Kanturalý, Peygambere salavat getirip arslanýn alný-
na dik dik baktý ve kuvvetli bir yumruk indirdi.
Yumruk arslanýn çenesini parçalamýþtý. Arslanýn
ensesini kuvvetle tutan Kanturalý, boynunu kýrdý ve
onu yere serdi. 

Bu kez de Rum beyinin önüne geldi ve 

- “Kýzýný bana ver.” dedi. Rum beyi, “Kýzý
getirin, bu yiðidi gözüm gördü ve gönlüm sevdi.
Ýster burada kalsýn, isterse kýzý alýp gitsin.” dedi. 

Yine Rum beyinin kardeþi oðlu ileri atýldý ve
þöyle dedi :

- “Canavarlarýn baþý devedir. Onunla da oynunu
oynasýn, bundan sonra kýzý veririz.” dedi. Rum beyi,
“Devenin aðzýný yedi yerden baðlayýn.” diye emir
verdi. Ancak kýskanç düþmanlar devenin aðzýný
baðlamadýlar ve yularýný sýyýrýp onu meydana
salýverdiler. Ýki canavarla savaþýp onlarý yenen
Kanturalý, yorgun düþmüþtü. Devenin koltuðuna
girip çýktý. Birden kayýp düþtü ve bir anda baþýna
altý celladýn üþüþtüðünü gördü. Bu sýrada
Kanturalý’nýn yoldaþlarý ona cesaret vermek için
þunlarý söylediler :

“Kanturalý, kalkýp yerinden doðruldun,

Yelesi kara, yaðýz atýna çabucak bindin,

Ala gözlü yiðitlerini yanýna aldýn,
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Eðribeli, Aladað’ý geceleyin geçtin,
Akýntýlý güzel suyu gece geçtin,
Kanlý kâfir eline geceleyin girdin,
Kara boða geldiðinde paramparça eyledin,
Kaðan aslan geldiðinde belini büktün,
Kara buðra geldiðinde neden vazgeçtin?
Kara kara daðlardan haber aþar,
Soylu Oðuz ellerine haber varýr,
Kanlý Koca oðlu Kanturalý ne etmiþ derler.
Kara boða geldiðinde kýpýrdatmamýþ,
Kaðan aslan geldiðinde belini bükmüþ,
Kara buðra geldiðinde niçin gecikmiþ, derler.
Büyük küçük kalmadý, hepsi söz etti,
Kadýn erkek kalmadý, hepsi çekiþtirdi.
Ak sakallý baban kederlendi,
Yaþlý anan kanlý gözyaþý döktü.
Hâným, kalkýp yerinden doðrulmazsan,
Altý cellat ensende yalýn kýlýç tutar.
Gafil avlayýp güzel baþýný alýrlar.
Aþaðýdan yukarýya bakmaz mýsýn?
Karþýna alaca kazlar gelmiþ, elindeki þahini uçur-

maz mýsýn?
Sarý elbiseli Selcan Hatun iþaret eder, görmez misin?
Deve yüzünden âciz düþtüðünü söyler, bilmez

misin?”
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Kanturalý, bu hallere düþtüðü için çok üzüldü
ve yiðitlerine kopuz çalarak kendisini övmelerini
emretti. Ardýndan Allah’a yalvardý ve devenin
baþýný kesmeye söz verdi. Yiðitler, Kanturalý’yý
kopuz çalarak övdüler. 

Bu kez Kanturalý, adý güzel Muhammed’e
salavat getirdi. Deveye bir tekme vurdu, deve
baðýrdý. Bir daha vurdu, deve ayakta duramayýp
yere yýkýldý. Kanturalý devenin üzerine çöküp onu
boðazladý. Sonra sýrtýndan iki kayýþ çekip çýkardý ve
beyin önüne býraktý : 

- “Akýncýlarýnýn terkisinin baðlarý, üzengilerinin
kayýþlarý kopar. Onlarý dikmeye yarar, alýn.” dedi. 

Rum beyi : 

- “Vallahi bu yiðidi gözüm gördü, gönlüm
sevdi” dedi. Kýrk yerde otað kurdu ve ozanlar gelip
saz çaldý. Kanturalý, Rum beyinin kýzý Selcan
Hatun’u alýp babasýnýn ve annesinin yanýna gitti.
Selcan Hatun’un babasý bir süre sonra kýzýný
Kanturalý’ya verdiðine piþman olup arkalarýna
adamlarýný saldý. Geceyarýsý Kanturalý, uykudayken
obayý basan düþmanlara karþý Selcan Hatun yiðitçe
karþý koydu. Böylece tam da Kanturalý’nýn istediði
gözüpek biri olduðunu göstermiþ oldu. Kantu-
ralý’nýn babasý çimenlerin üzerine yüce otaðlar
kurdu ve attan aygýr, deveden buðra, koyundan koç
ne varsa kesip ziyafet verdi. 
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Dedem Korkut gelip sevinçli havalar çaldý, boy
boyladý, soy soyladý, gazi erenlerin baþlarýna gelen-
leri söyledi :

“Þimdi hani dediðim o iyi yiðitler,
Dünya benimdir diyenler,
Ecel aldý, yer gizledi.
Fani dünya kime kaldý?
Gelimli gidimli dünya,
Sonucu ölümlü dünya.
Ecel geldiðinde temiz imandan ayýrmasýn,
Allah seni nâmerde muhtaç etmesin,
Allah’ýn verdiði ümit eksilmesin,
Ak alnýnda beþ kelime duâ kýldýk, kabul olsun,
“Amin” diyenler Hakk’ý görsün.
Derlesin, toplasýn,
Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav)
Yüzü suyuna baðýþlasýn!
Hâným hey!”
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KAZILIK  KOCA  OÐLU

YEGENEK
Kamgan oðlu Bayýndýr, yerinden doðrulmuþtu.

Kara yerin üzerine bir ak çadýr dikmiþti. Alaca çadýr
gökyüzüne yükselmiþti. Yerlere ipek halýlar serilmiþ-
ti. Ýç Oðuz beyleri sohbet ederek yiyip içiyorlardý. 

Bayýndýr Hân’ýn veziri Kazýlýk Koca, mecliste
kendinden geçti. Coþup taþtý ve diz çökerek
Bayýndýr Hân’dan akýna gitmek üzere izin istedi.
Bayýndýr Hân : “Nereye gitmek istersen var git!”
diye izin verdi.

Kazýlýk Koca iþ bilir, tecrübe sahibi biri idi. Ýþe
yarar arkadaþlarýný da yanýna aldý ve düþmana karþý
hazýrlýklarýný tamamlayarak yola çýktý. 

Nice daðlar, dereler geçti. 

Günlerden bir gün Düzmürd Kalesi’ne geldi.
Bu kale Karadeniz kenarýnda idi. Bu kalenin Arþun
oðlu Direk Tekir adýnda bir beyi vardý. Bu kâfir
beyi, hayrette býrakacak derecede uzun boylu idi.
Altmýþ kiloluk gürz sallardý ve iyi yay çeker, ok
atardý. Kazýlýk Koca, kaleye ulaþýnca savaþ baþladý.
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Bu sýrada Direk Tekir kaleden dýþarý çýkýp meydana
geldi. Kendisiyle döðüþecek bir yiðit istedi. Kazýlýk
Koca, bunu görünce yel gibi fýrladý ve tutkal gibi
yapýþtý. Kâfirin ensesine bir kýlýç vurdu; fakat zerre
kadar isabet ettiremedi. 

Sýra kâfire geldi. O altmýþ kiloluk gürzüyle
Kazýlýk Koca’nýn baþýna öyle bir vurdu ki ona
dünyayý dar etti. Kazýlýk Koca’nýn aðzýndan bur-
nundan kanlar su gibi boþaldý. 

Ardýndan Direk Tekir, Kazýlýk Koca’yý
yakalayýp kaleye götürdü ve esir aldý. Kazýlýk
Koca’nýn etrafýndaki yiðitler bu hali görünce pek
þaþtýlar ve durmayýp kaçtýlar. 

Kazýlýk Koca, tam on altý yýl kalede esir kaldý.
Emen adlý bir pehlivan onu kurtarmak için altý kez
teþebbüs ettiði halde bunu baþaramadý. 

Kazýlýk Koca, Bayýndýr Hân’ýn elini öpüp akýn
için izin istediði sýrada henüz bir yaþýnda bir oðlu
vardý. “Yegenek” adlý bu çocuk on beþ yaþýný
aþmýþtý. Delikanlý, babasýnýn öldüðünü biliyordu,
onun tutsak olduðunu bilmiyordu. Çünkü herkes
bu gerçeði ondan saklýyordu. 

Günlerden bir gün Yeðenek, oturup beylerle
sohbet ediyordu. Mecliste bulunan Kara Göne oðlu
Budak’la atýþmaya baþladýlar. Budak : 

- “Burada laflayacaðýna, yiðit isen git babaný
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kurtar! On altý yýldýr tutsaktýr.” dedi. Yeðenek, bu
sözü iþitince yüreði yerinden oynadý. Kara baðrý
sarsýldý. 

Kalkýp Bayýndýr Hân’ýn huzuruna vardý ve
yüzünü yere koyarak þöyle dedi:

“Ala sabah sapa yerde dikilende,
Büyük ak çadýrlý!
Atlasla yapýlanda,
Gök gölgeli çadýrlý,
Dizi dizi soylu atlý!
Çaðýrýp adalet veren askerli,
Yað dökülen nimet dolu sofralý,
Yolda kalmýþýn sahibi,
Yoksul güçsüzün umudu,
Türkistan’ýn direði,
Yaþlý kartalýn yavrusu,
Amit suyunun arslaný,
Karacuk’un kaplaný,
Devletli Hân’ým benim!

Ben babamý öldü biliyordum. Fakat þimdi
kâfire tutsak olduðunu öðrendim. Devletli baþýn
için bana yardým et! Bana asker verip beni babamýn
tutsak olduðu kaleye gönder.”

Bayýndýr Hân buyurdu :
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- “Yirmi dört sancak beyi gelsin. 

Önce, Demirkapý Derbendi’nde bey olan, kargý,
süngü ucunda nice erleri böðürten düþmana vardýðýnda
kimsin diye sormayan Kýyan Selçuk oðlu Dündar seninle
birlikte gitsin.

Aygýrgözler suyundan at yüzdüren, elli yedi kalenin
kilidini alan, Eylik Koca oðlu Dönebilmez Dölek Evren
seninle birlikte gitsin.

Üç gün düþman görmezse kan aðlayan Toðsun oðlu
Rüstem de gelsin. Ejderhalarýn aðzýndan insan kurtaran
Deli Evren de gelsin! 

Yerin bir ucundan diðer ucuna ulaþayým diyen Soðan
Sarý da gelsin.” dedi. 

Saymakla Oðuz erlerinin tükeneceði yok.
Bayýndýr Hân, yirmi dört yiðit sancak beðini
Yegenek ile yoldaþlýða gönderdi. Beyler toplanýp
hazýrlýklarýný tamamladýlar. O gece Yegenek, bir
düþ gördü. Düþünü yoldaþlarýna þöyle anlattý :

“Beyler gafilce kara baþým ve gözüm uykudayken,

Düþ gördüm.

Ala gözümü açýp dünya gördüm,

Ak boz atlar koþturan alpler gördüm,

Ak tolgalý alplerý yanýma aldým,

Ak sakallý Dede Korkut’tan öðüt aldým,

Karþýda yatan kara daðlarý aþtým,
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Ýlerideki Karadeniz’e girdim,

Gemi yapýp gömleðimle yelken kurdum,

Ýleride yatan denizi delip geçtim,

Ötedeki kara daðýn bir yanýnda,

Alný baþý parlayan bir er gördüm,

Yerimden doðrulup ayaða kalktým,

Kargý dilli süngümü kaptým,

Karþýlayarak o yiðide vardým,

Karþýsýnda durup saplayacaðým sýrada,

Göz ucuyla o yiðide baktým,

Karþýmdakinin dayým Emen olduðunu gördüm. 

Dönüp ona selam verdim,

“Oðuz ellerinde kimsin?” dedim,

Göz kapaklarýný kaldýrýp yüzüme baktý,

“Oðul Yeðenek nereye gidiyorsun?” dedi.

Ben,Düzmürd Kalesi’ne gidiyorum, babam
orada tutsak imiþ.” dedim. Dayým da bana þunlarý
söyledi:

“Sürdüðümde yel yetmezdi yedi kýsraðým,

Yeni Bayýr’ýn kurduna benzerdi yiðitlerim,

Yedi kiþiyle kurulurdu benim yayým,

Som altýnlý yeleðimde kayýn dalý benim okum,

Yel esti, yaðmur yaðdý, tipi koptu,
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Yedi kez vardým,

O kaleyi alamadým, geri döndüm.

Menden daha yiðit olmayasýn,

Yeðenim, dön!” 

Yeðenek, düþünde dayýsýna yanýndaki yiðitleri
metheder ve dayýsýnýn böyle yiðitlere sahip ola-
madýðý için kaleyi alamadýðýný söyler. 

Uyandýktan sonra atýna binen Yeðenek, yiðit-
leriyle birlikte Düzmürd Kalesi’ne doðru yol aldý ve
kale civarýna yerleþti. Bunu duyan kâfirler, Arþun
oðlu Direk Tekir’e haber verdiler. O da kaleden
dýþarý çýkýp kendisiyle dövüþmek isteyen yiðit istedi.
Önce Kýyan Selçuk oðlu Deli Dündar yerinden
kalktý. 

Altmýþ tutam sivri süngüsünü koltuðuna
kýstýrýp düþmana hamle yaptý. Ama Tekir, onu
kavradý ve süngüsünü elinden aldý. Tekir, altmýþ
kiloluk gürzünü Deli Dündar’ýn baþýna vurdu. Deli
Dündar, atýný çevirip geri döndü. Geniþ dünya
Dündar’ýn baþýna dar oldu. Tekir, ayný þekilde ken-
disiyle dövüþmek isteyen Dölek Evren’i de yendi.
Bu þekilde tam yirmi dört sancak beyi Tekir’e yenil-
di ve geri döndü. Bunun üzerine genç delikanlý
Kazýlýk Koca oðlu Yeðenek, yaradan Allah’a sýðýndý
ve O’nu þöyle övdü :
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“Yücelerden yücesin,
Kimse bilmez nicesin,
Güçlü Allah.
Sen anadan doðmadýn,
Sen atadan doðmadýn,
Kimsenin rýzkýný yemedin,
Kimseye güç etmedin,
Her yerde teksin,
Allah, yücelerden yücesin !
Âdem peygambere sen taç giydirdin,
Þeytana sen lânet kýldýn,
Bir suçtan dolayý kapýndan sürdün.
Nemrut göðe ok attý,
Karný yarýk balýðý karþý tuttun.
Büyüklüðüne sýnýr yok,
Senin boyun, posun yok,
Cismin yok, atan yok.
Vurduðunu büyütmeyen büyük Allah!
Ezdiðini belirtmeyen belli Allah!
Yücelttiðini göðe kaldýran güzel Allah!
Kýzdýðýný kahreden güç yetmez Allah!
Birliðine sýðýndým, her þeye gücü yeten Allah’ým!
Yardým senden,
Kara giysili kâfir üzerine at sürerim,
Ýþimi sen onar!”
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Kazýlýk Koca oðlu Yeðenek, hemen kâfir üzer-
ine at sürdü. Yel gibi yetiþti, tutkal gibi yapýþtý.
Kâfirin omuzuna bir kýlýç vurdu, zýrhýný parçaladý.
Tekir’in omuzunda altý parmak derinliðinde yara
açýldý. Kara kaný aktý, kalýn at derisinden yapýlma
çizmesi kanla doldu. Kara baþý bunaldý, gözleri
karardý. 

Tekir hemen dönüp kaleye doðru kaçtý.
Yeðenek ardýndan yetti ve tam kale kapýsýna gir-
miþken kara çelik kýlýcýyla ensesine öyle bir vurdu ki
Tekir’in baþý top gibi yere düþtü. Bundan sonra
Yeðenek atýný çevirip orduya geldi. Bu sýrada tutsak
olan Kazýlýk Koca’yý salýverdiler. 

Kazýlýk Koca, etrafýndakilere kâfiri kimin
öldürdüðünü sordu. Bir yandan da eþinin duru-
munu ve çocuðunu merak ederek onlar hakkýnda
bilgi istedi. Yeðenek, babasýyla görüþtü, beyler ile
de birer birer görüþtü. 

Oðuz beyleri kaleye hücum ederek orayý yað-
maladýlar. Yeðenek ile babasý ýssýz bir kenara çekilip
hasret giderdi. Ýkisi de Allah’a þükretti.

Kalede bir mescit yapýldý ve Allah adýna hutbe
okundu. 

Dedem Korkut, gelip boy boyladý, soy soyladý :
“Bu Oðuzname Yeðenek’in olsun” dedi. Hayýr
duada bulunayým hâným.
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Yarlý, uçurumlu daðlarýn yýkýlmasýn!

Gölgeli kaba aðacýn kesilmesin!

Ak sakallý babanýn yeri cennet olsun!

Ak kâküllü annenin yeri cennet olsun!

Son nefeste Allah imandan ayýrmasýn!

Ak alnýnda beþ kelime dua kýldýk, kabul olsun!

Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn

(sav)

Yüzü suyuna baðýþlasýn!

Hâným hey!
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BASAT’IN  TEPEGÖZÜ
ÖLDÜRMESÝ

Oðuz boyu her þeyden habersiz derin bir uyku-
da iken, ani bir düþman saldýrýsýna uðradý. Her biri
gece yarýsý ürküp bir tarafa kaçtý. Kaçýþ sýrasýnda
Aruz Koca’nýn oðlu yere düþüvermiþti. Çocuðu bir
aslan bulup götürmüþ ve besleyivermiþti. Günler-
den sonra Oðuz yine gelip yurduna yerleþti. Bir gün
Oðuz’un at bakýcýsý telaþla gelip haber verdi :

- “Hâným, sazlýktan bir aslan çýkýverdi, ata bi-
nip insan gibi yürüyebiliyor. Atlarý basýp kan dökü-
yor.”

Bunu duyan Aruz :

- “Hâným, bu çocuk düþmandan ürküp
kaçtýðýmýz sýrada düþüp kaybolan oðlum olmasýn?”
dedi. Beyler atlarýna binip aslanýn yataðýna doðru
geldiler. Aslaný uzaklaþtýrýp çocuðu eve getirdiler.
Aruz çok mutlu oldu, davet verip arkadaþlarýný
çaðýrdý. Fakat oðlan bir türlü evde duramýyordu,
sürekli aslan yataðýna gidiyordu.  Her seferinde
oðlaný gidip geri getiriyorlardý. Sonunda Dede
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Korkut, gelip çocuða þöyle dua edip ad verdi :

- “Oðlum, sen insansýn, hayvanlarla düþüp
kalkma! Gel güzel atlara bin ve güzel yiðitlerle
arkadaþ ol, dolaþ. Büyük kardeþinin adý Kýyan
Selçuk’tur. Senin adýn da Basat olsun. Adýný ben
verdim, yaþýný da Allah versin.” dedi. 

Günler gelip geçti. Oðuzlar yine yaylaya
göçtüler. Meðer bunlardan önce her seferinde yay-
laya Konur Koca oðlu Sarý Çoban çýkarmýþ. Çoban,
yaylaya çýktýðý bir sýrada koyunlarýn ürktüðünü
gördü. Yerde parýl parýl parýldayan bir yýðýnak
vardý. Çoban, bu nesnenin ne olduðunu anlaya-
madý. Sapanla birkaç taþ attý. Taþlar çarptýkça bu
nesne de büyüyordu. 

Çoban çok korkmuþtu. Gerisin geriye kaçýver-
di. Sürü de peþi sýra gitmeye baþladý. O sýrada bey-
leriyle gezintiye çýkan Bayýndýr Hân, pýnarýn baþýna
geldi ve beylerle birlikte yerde yatan garip nesneyi
gördü. Attan inen bir yiðit bu nesneye bir tekme
vurdu. Nesne biraz daha büyüdü. 

Diðerleri de attan inerek bu nesneyi teptiler,
ancak; nesne gittikçe büyüyordu. Aruz Koca da
tepenler arasýndaydý. Aruz Koca, mahmuzuyla yýðý-
naðý karýþtýrdý. Yýðýnak yarýldý, içinden bir erkek
çocuk çýktý. Oðlanýn gövdesi bir adam gövdesi
kadardý ve baþýnýn tam ortasýnda tek bir gözü vardý. 

Aruz, çocuðu alýp eteðine sardý ve Bayýndýr
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Hân’a, bu çocuðu Basat’la birlikte yetiþtirebileceði-
ni söyledi. Bayýndýr Hân izin verince çocuk,
Aruz’un bakýmýna verildi. Bir dadý bulunarak
Tepegöz’ün süt emmesi ve bakýmý ona verildi. 

Ancak Tepegöz sütle birlikte dadýyý da yutuver-
di. Birkaç dadý daha böylece Tepegöz’ün midesine
iniverdi. Tepegöz’e günde bir kazan süt yetmezdi. 

Büyüyüp geliþen Tepegöz, çocuklarla oynarken
de kiminin kulaðýný kopardý kiminin de burnunu
ýsýrdý. Bütün bu olanlardan sonra Tepegöz’ü eðite-
meyeceðini anlayan Aruz, onu evden kovdu. 

Meðer Tepegöz’ün annesi bir peri imiþ. Peri
gelip Tepegöz’ün parmaðýna bir yüzük geçirdi ve
“Oðul, sana ok batmasýn, tenini kýlýç kesmesin.”
diyerek gözden kayboldu. Tepegöz, Oðuzlar’dan
ayrýlýp yüce bir daða yerleþti. Burada yol kesip
insanlara zarar vermeye baþladý. 

Bunun üzerine Oðuz’dan birkaç yiðit gönderil-
di. Bunlar ok attýlar, Tepegöz’e hiçbir ok batmadý.
Kýlýç vurdular, onu kesmedi. Süngü batýrdýlar
saplanmadý. Tepegöz, çoban yamaðý kalmadý hepsi-
ni yedi. Oðuzlar’dan da nice adam yemeye baþladý.
Oðuzlar Tepegöz’ün üzerine vardýlar. Bunlarý gören
Tepegöz, çok kýzdý. Bir aðacý yerinden koparýp
onlara doðru fýrlattý. Elli altmýþ adam öldürdü. 

Alplarýn baþý Kazan’a da bir vurdu. Dünya
Kazan’ýn baþýna dar oldu. Kazan’ýn kardeþi Kara
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Göne Tepegöz’ün elinde halsiz düþtü. Düzen oðlu
Alp Rüstem þehit oldu. Daha nice Oðuz yiðidi ha-
yatýndan oldu. Tepegöz, Aksakallý Aruz Koca’ya
kan kusturdu. Oðlu Kýyan Selçuk’un ödü koptu. 

Oðuzlar, Tepegöz’le baþa çýkamayýp ürktüler ve
hepsi kaçýverdiler. Tepegöz önlerini kesip onlarý yer-
lerine oturttu. Yedi kez onlar kaçmaya çalýþtý, yedi
kez Tepegöz onlarý çevirip yerlerine oturttu.
Oðuzlar, Tepegöz’ün elinde güçsüz düþtüler. So-
nunda gidip Dede Korkut’u çaðýrdýlar. Dede Kor-
kut’a danýþýp Tepegöz’e haraç verme konusunda an-
laþmaya vardýlar. Dede Korkut’u Tepegöz’e gönder-
diler, Dede Korkut gelip selam verdi ve þöyle dedi :

- “Oðul Tepegöz, Oðuzlar senin elinde halsiz
düþtü, bunaldý. Ayaðýnýn topraðýna beni gönder-
diler. Sana haraç verelim.” dedi. 

Tepegöz : 

- “Günde yemek için altmýþ insan verin.” dedi.  

Dede Korkut : 

- “Böyle giderse sen insan koymaz tüketirsin.
Günde iki insan ile beþyüz koyun verelim.” dedi. 

Tepegöz : 

- “Peki öyle olsun! Bir de yemeðimi piþirecek iki
insan istiyorum.” dedi. 

Dede Korkut dönüp Oðuz’a geldi ve onlara
þartlarý bildirdi : 
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- “Yünlü Koca ile Yapaðýlý Koca’yý yemeðini
piþirmek üzere Tepegöz’e verin. Günde iki adam ile
beþ yüz koyun istedi. ” Bunlar da razý oldular. Dört
oðlu olan birini verdi, üçü kaldý. Üç oðlu olan biri-
ni verdi ikisi kaldý, iki oðlu olan birisini verdi, biri
kaldý. Kapakkan bir oðlunu vermiþti. Ama sýra
dönüp tekrar ona gelince kalan tek oðlunu da ver-
mek durumunda kalmýþtý. Bundan kurtulmak için
oðlanýn annesi feryat edip Aruz oðlu Basat’a gitti.
Basat savaþtan yeni dönmüþtü. Kadýncaðýz oðlunun
yerine kendisine bir esir verilmesini diledi. 

Basat, Tepegöz’ün yaptýklarýný kadýndan dinle-
di ve gözyaþlarýný tutamadý. Basat, kadýna bir esir
verdi ve kadýnýn oðlunu ölümden kurtardý. 

Oðuz beylerini toplayan Basat, Tepegöz’le
savaþma kararýný açýkladý. Kazan Bey, onu bu fikir-
den vazgeçirmek için Tepegöz’ün ne denli zor bir
düþman olduðunu anlattý. 

Basat, kararýndan vazgeçmedi. Babasý, Basat’a
gitmemesi için yalvardýysa da onu iknâ edemedi.
Babasýnýn ve annesinin elini öpen Basat, onlarla
helallaþtý ve Tepegöz’ün yaþadýðý Salahane
Kayasý’na doðru yola çýktý. 

Kayaya gelince Tepegöz’ün güne karþý yalnýz
baþýna arkasýný dönmüþ güneþlendiðini gördü.
Basat belinden bir ok çýkarýp Tepegöz’ün baðrýna
fýrlattý. Ok Tepegöz’e batmadý. Bir ok daha attý, o
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da paramparça olup Tepegöz’e zarar vermedi.
Tepegöz, “Bu yerin sineði bizi bezdirdi.” diye mýrýl-
dandý. Basat, bir ok daha attý, o da Tepegöz’ün
vücudunda kýrýldý ve bir parçasý da önüne düþtü. 

Tepegöz yerinden sýçrayarak Basat’ý gördü ve
ellerini çýrparak kýs kýs güldü. Etrafýndakilere : 

- “Oðuzdan yine bize bir turfanda kuzu geldi.”
dedi. 

Basat’ý önüne kattý ve ensesinden tutup
kaldýrdý. Tepegöz, Basat’ý çizmesine sokarak
aþçýlarýna : 

- “Bunu ikindi vakti bana þiþte çevirin de öyle
yiyeyim.” dedi ve uyumaya koyuldu. Basat gizlediði
hançerini çýkarýp çizmeyi yardý ve dýþarý çýktý. Basat
Tepegöz’ün hizmetçilerine :

- “Bre kocalar, bunu nasýl öldürebilirim?” diye
sordu. 

Onlar :

- “Bilmiyoruz; fakat gözünden baþka yerde et
yok.” dediler.

Basat, Tepegöz’ün baþ ucuna geldi. Göz kapak-
larýný kaldýrýp gözlerinin et olduðunu gördü. Basat,
hizmetçilere :

- “Bre kocalar, þiþi ocaða sokun, kýzsýn” dedi.
Hizmetçiler þiþi ocaða soktular, þiþ iyice kýzdý. Basat
þiþi eline aldý ve adý güzel Muhammed’e (sav)
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salavat getirerek Tepegöz’ün tek gözüne öyle bir
batýrdý ki Tepegöz’ün gözü çýktý. Tepegöz’ün baðýr-
masýndan dað, taþ yankýlandý. 

Basat, kendisini koyunlarýn bulunduðu
maðaraya atýverdi. Tepegöz, Basat’ýn orada
olduðunu anladý. Maðaranýn kapýsýný tutup koyun-
larý bir bir ayaklarýnýn arasýndan geçirmeye baþladý.
Basat, kestiði bir koçun baþý ile derisini ayýrmadan
postuna büründü. Koyunlar bir bir Tepegöz’ün
bacaklarý arasýndan dýþarýya çýkýyorlardý. Sýra
Basat’a gelmiþti. Tepegöz, onun bir koçun derisine
büründüðünü fark etmiþti. Basat’a :

- “Ay sakar koç, benim nereden öleceðimi nasýl
bildin? Seni maðara duvarýna bir vurayým da
kuyruðun maðarayý yaðlasýn!” dedi. Tepegöz,
koçun baþýný sýkýca tutmuþtu ki boynuz deriyle bir-
likte elinde kaldý. Basat, Tepegöz’ün ayaklarýnýn
arasýndan sýyrýlýp dýþarý çýktý. Tepegöz, elinde tut-
tuðu boynuzu yere çaldý. Tepegöz Basat’a : 

- “Oðlan, kurtuldun mu.” diye sordu.

Basat : 

- “Tanrým kurtardý.” dedi. 

Tepegöz : 

- “Bre oðlan, þu parmaðýmdaki yüzüðü al, par-
maðýna tak. Böylece sana ok ve kýlýç iþlemez.” dedi.
Basat, yüzüðü alýp parmaðýna geçirdi.

Tepegöz sordu : 
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- “Oðlan, yüzüðü parmaðýna taktýn mý?” 

Basat : 

- “Takýndým.” dedi. 

Tepegöz, Basat’ýn üzerine bir að attý. Basat
hançerle aðý kesip kurtuldu ve yüzüðün Tepegöz’ün
ayaklarý altýnda olduðunu gördü. 

Tepegöz yine sordu : 

- “Kurtuldun mu?”

Basat cevap verdi : 

- “Tanrým kurtardý.” dedi. 

Bu kez Tepegöz :

- “Þu künbedi gördün mü?” diye sordu.

Basat : 

- “Gördüm.” diye cevap verdi.

Tepegöz : 

- “Benim orada hazinem var, kimse almasýn git
mühürle orayý” dedi. Basat künbede girdi ve bir
altýn yýðýný ile karþýlaþtý. Tepegöz künbetin kapýsýný
kapattý ve onun künbete girdiðinden emin olmak
için sordu :  

- “Künbete girdin mi?”

Basat : 

- “Girdim.” dedi. 

Tepegöz : 

- “Künbede öyle bir vurayým ki darmadaðýn
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edivereyim.” dedi. Bu sýrada Basat; “Lâ ilâhe illâ’l-
lâh Muhammedun Resûlu’llâh” diyerek þahadet
getirdi. Künbet o anda yarýldý ve yedi ayrý çýkýþ yeri
belirdi. Basat birinden dýþarý çýkýverdi. Tepegöz elini
künbete soktu ve künbeti öyle bir karýþtýrdý ki kün-
bet altüst oldu. 

Tepegöz, bir kez daha sordu : 

- “Oðlan, kurtuldun mu?” 

Basat, yine  :

- “Tanrým kurtardý.” dedi. 

Tepegöz, Basat’a : 

- “Sana ölüm yokmuþ. Þu maðaraya git orada
iki kýlýç bulacaksýn, biri kýnlý, biri kýnsýz. O kýnsýz
olaný benim baþýmý keser. Onu alýp getir ve baþýmý
kes.” dedi. 

Basat maðaraya vardý, kýnsýz kýlýcýn durmadan
inip çýktýðýný gördü. Bir aðaç getirip kýlýca tuttu.
Kýlýç aðacý iyiye ayýrdý. Basat okuyla kýlýcý tutan
zenciri vurdu. Kýlýç yere düþtü, gömüldü. Basat,
yerdeki kýlýcý sýkýca tuttu ve dýþarý çýktý. 

Basat, Tepegöz’e : 

- “Bre Tepegöz nasýlsýn?” diye sordu.

Tepegöz : 

- “Bre sen daha ölmedin mi?” dedi. 

Basat : 
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- “Tanrým kurtardý.” diye cevap verdi. 

Tepegöz : 

- “Sana ölüm yokmuþ.” dedi ve þunlarý söyledi :

“Gözüm gözüm, tek gözüm!
Sen, tek gözle ben Oðuzlar’ý yenmiþtim
Beni nasýl gözden ayýrdý isen,
Allah da seni tatlý candan ayýrsýn,
Ben nasýl göz acýsýný çekiyorsam,
Allah hiç kimseye bu acýyý vermesin,
Kalkýp meydana çýktýðýnda yiðit, yerin neresidir?
Karanlýk gecede yolunu kaybetsen umudun nedir?
Yüce sancak taþýyan hânýnýz kimdir?
Savaþ günü en öndeki alpýnýz kimdir?
Aksakallý babanýn adý nedir?
Alperenin erden ismini gizlemesi ayýp olur,
Adýn nedir yiðit, desene bana!”
Basat, Tepegöz’e þöyle cevap verdi :

“Kalkýp meydana çýktýðýmda yerim güneydedir,
Karanlýk gece içinde yolumu kaybedersem, umudum

Allah!
Yüce sancak taþýyan alpýmýz Salur oðlu Kazan,
Atamýn adýný sorarsan Kaba Aðaç!
Anamýn adýný sorarsan Kaðan Aslan!
Benim adýmý sorarsan Aruz oðlu Basat’týr.”
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Tepegöz : 

- “Öyle ise kardeþiz, kýyma bana.” dedi. 

Basat :

“Bre, aksakallý babamý aðlatmýþsýn,

Yaþlý, ak kâküllü annemi sýzlatmýþsýn,

Kardeþim Kýyan’ý öldürmüþsün,

Ak yüzlü yengemi öksüz koymuþsun,

Býrakýr mýyým ben seni!

Çelik kýlýcýmý çekip sýyýrmayýnca,

Börklü baþýný kesmeyince,

Al kanýný yeryüzüne dökmeyince,

Kardeþim Kýyan’ýn kanýný almayýnca,

“Býrakmam seni!”  diye cevap verdi.

Tepegöz, yaptýðý kötülükleri bir bir anlatýp piþ-
manlýðýný belirtti. Ama nâfile! Basat kýzarak
yerinden kalktý ve Tepegöz’ü bir kýlýç darbesiyle
biçti. Ona aþçý olarak verilen Yünlü Koca ile
Yapaðýlý Koca’yý Oðuzlar’a muþtucu gönderdi.
Kalabalýk Oðuz ellerine haber geldi. Aruz Koca’nýn
evine Basat’ýn haberini ulaþtýrdýlar. “Müjde! Oðlun
Tepegöz’ü ortadan kaldýrdý.” dediler. 

Dedem Korkut, gelip gazi erenlerin baþýna
gelenleri anlattý ve Basat’ý övdü :

“Karadaða vardýðýnda aþýt versin! 
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Kanlý kanlý sulardan geçit versin!”    
Ve :
Yiðitçe kardeþinin kanýný aldýn! 
Kalabalýk Oðuz beylerini bundan kurtardýn,
Kâdir Allah yüzünü ak etsin, Basat!”   dedi. 

Ölüm vakti geldiðinde Allah arý imandan ayýr-
masýn,

Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav) 
Yüzü suyuna baðýþlasýn!
Hâným hey!

Dede Korkut94



BEÐÝL OÐLU

EMRE
Kamgan oðlu Hân Bayýndýr, büyük ak çadýrýný

dikmiþti. Bin yerde ipek halý döþenmiþti. Ýç Oðuz ve
Dýþ Oðuz beyleri toplanmýþtý. Gürcistan’dan alýnan
haraç gelmiþti. Her yýl altýn para getirdikleri halde,
bu kez bir at, bir kýlýç ve bir de çomak getirmiþler-
di. Bayýndýr Hân, buna pek kýzmýþtý. Dedem
Korkut gelip etrafý þenlendirdi. Bayýndýr Hân’a : 

- “Hâným, niçin öfkelenirsin?” dedi.

Bayýndýr Hân : 

- “Nasýl öfkelenmeyeyim? Her yýl altýn para
gelirdi. Gönülleri hoþ olsun diye yiðitlere, beylere
verirdik. Þimdi bunlarý kime verelim ki gönlü hoþ
olsun?” dedi. 

Bunun üzerine Dede Korkut : 

- “Hâným, bunun üçünü de bir yiðide verelim,
gözcü olsun.” dedi. Hân Bayýndýr, 

- “Bunu kime verelim.” diyerek saðýna, soluna
baktý; kimse razý olmadý. Bayýndýr Hân, Begil adýn-
daki yiðide baktý ve ona : 
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- “Sen ne dersin?” diye sordu. 

Begil, at, kýlýç ve çomaðý almaya razý oldu ve
kalkýp yer öptü. Dedem Korkut himmet kýlýcýný
yiðidin beline baðladý, çomaðý omuzuna býraktý,
yayý omuzuna geçirdi. Begil, soylu atýna binip
çadýrlarýný çözdü ve Oðuz elinden göçtü. Berde’ye,
Gence’ye varýp orayý yurt edindi. Begil, yýlda bir
kez Bayýndýr Hân’ýn huzuruna çýkardý. Bu kez de
Bayýndýr Hân’ýn adamlarý gelip onu davet ettiler.
Begil, huzura vardý ve Bayýndýr’ýn elini öptü.
Bayýndýr, Begil’i misafir etti. Ona, soylu bir at,
güzel bir kaftan ve bol harçlýk verdi. Begil’i üç gün
üç gece aðýrlayan Bayýndýr Hân, beyleriyle birlikte
ava çýkma kararý verdi. Av hazýrlýklarý tamamlandý.
Avda zayýf hayvanlarýn kulaðýný yarýp iþaretleyen ve
sadece semiz hayvanlarý avlayan Begil’in bu yiðitliði
karþýsýnda Kazan Bey, etrafýndakilere þöyle sordu :

- “Bu hüner atýn mýdýr, erin midir? dedi. 

- “Hâným, erindir”, dediler.

Hân :

- “Yok, at iþlemese, er öðünmez, asýl hüner
atýndýr.” dedi.

Begil, bu söze alýndý. Hân’a :

- “Yiðitler içinde bizi atýmýzýn kuyruðuna dek
çamura batýrdýn, bizi gülünç duruma düþürdün.”
dedi. 

Begil, Bayýndýr Hân’ýn bahþiþini önüne döktü,
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Hân’a küserek orayý terk etti. Yiðitleriyle birlikte
çadýrýna dönen Begil, kendisini karþýlayan çocuk-
larýný okþamadý ve eþine de bir þey söylemedi.
Bunun üzerine Begil’in eþi þunlarý söyledi :

“Altýn tahtýmýn sahibi,

Göz açýp gördüðüm,

Gönül verip sevdiðim,

Kalkýp yerinden doðruldun,

Ala gözlü yiðitleri yanýna aldýn

Eðribeli, Aladað’ý gece geçtin,

Akýntýlý güzel sudan gece geçtin,

Ak alýnlý Bayýndýr Hân’ýn divanýna gece vardýn,

Ala gözlü beylerle yiyip içtin,

Soydaþlar kendi aralarýnda kavga mý etti?

Garip baþýn kavgada mý kaldý?

Hani Hâným, altýnda atýn yok,

Sýrtýnda cübben, baþýnda altýn miðferin yok,

Ala gözlü bebeklerinle konuþmazsýn,

Ak yüzlü eþinle söyleþmezsin,

Nedir bu hâlin?”

Begil, eþine þöyle cevap verdi :

“Kalkýp yerimden doðruldum,

Yelesi kara atýma sýçradým, bindim,
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Eðribeli, Aladað’ý geceleyin geçtim,
Ak alýnlý Bayýndýr Hân’ýn divanýna çýktým,
Ala gözlü beyleriyle yiyip içtim,
Soydaþlarýmý, kavmimi iyi gördüm,
Hânýmýzýn gözünden düþtüðümü gördüm,
Ýli, barký toplayýp göçelim,
Kalkýp hep birlikte Gürcistan’a gidelim,
Oðuz’a baþ kaldýrdým, bunu bilin!”

Begil’in eþi, “Bey yiðidim, padiþahlar Allah’ýn
yeryüzündeki gölgesidir. Padiþahýna baþ kaldýranýn
iþi rast gitmez. Gel gönlünü aç, ava gidip biraz
rahatla.” dedi. Bunun üzerine Begil, atýna binip ava
gitti. 

Avda yaralý bir geyik gördü. Geyiðin ardýna
düþen Begil, hayvanýn boðazýna yay kiriþi atarak
onu yakalamak istedi. 

Tam bu sýrada geyik yüksek bir yerden aþaðýya
uçtu, Begil de onunla birlikte uçuruma yuvarlandý.
Sað oyluðu bir kayaya çarpýp kýrýlan Begil, yalnýz
baþýna kaldýðý için kederlendi ve aðladý. Begil,
ayaðýný sýkýca sarmýþtý. Böyle çaresiz bir halde iken,
oðlu Emre Bahadýr sararýp solan babasýyla karþýlaþtý
ve onu alýp eve götürdü. 

Aradan beþ gün geçmiþti. Begil, kimseye bir þey
söylememiþti. Fakat onun bu süre zarfýnda divana
çýkmamasý herkesi meraklandýrmýþtý. 
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Begil’in karýsý hizmetçisine durumu anlattý.

O da kapýcýya söyledi. 

Derken otuz iki diþten çýkan bir söz, bütün
orduya yayýldý. Artýk herkes Begil’in ayaðýnýn
kýrýlmýþ olduðunu biliyordu. Düþman casuslarý bu
haberi duyunca, hemen beylerine ilettiler.

Kâfir beyi, adamlarýna Begil’i yattýðý yerde
yakalayýp öldürmelerini ve ailesini de esir almalarýný
emretti. Ancak Begil’in de onlarýn arasýnda bir
casusu vardý. Bu da olan biteni Begil’e haber verdi. 

Begil, oðlunu yanýna çaðýrýp düþmanýn kendisi-
ni öldürmeye hazýrlandýðýný anlattý. Begil, oðluna
gece gündüz at sürüp Bayýndýr Hân’a ulaþmasýný ve
ondan yardým getirmesini söyledi. Ancak Begil’in
oðlu bu fikri kabul etmedi ve babasýna þunlarý
söyledi :

“Baba, ne söylersin, ne dersin?
Baðrýmý, yüreðimi ne daðlarsýn?
Yerimden kalkýp doðrulduðum çok,
Yelesi kara atýma bindiðim çok,
Eðribeli, Aladað’ý avlayýp da aþtýðým yok,
Aksakallý Bayýndýr’ýn divanýna varacaðým yok,
Kazan kimdir? Benim onun elini öpeceðim yok.
Altýndaki al aygýrý bana versene,
Kan terletip koþturayým, senin için!
Sýrtý pek demir zýrhýný bana versene,
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Elbiseler diktireyim sana,
Kara çelik kýlýcýný bana ver,
Gafil baþlarý keseyim senin için,
Kargý dalý süngünü bana versene,
Göðsünden er saplayayým senin için!
Ak yelekli keskin okunu bana versene,
Yoldaþlýða, Muhammed (sav) aþkýna uðraþayým,

senin için!” 
Bunun üzerine Begil, 

- “Çabuk giyimimi getirin, oðlum giysin! Al
aygýrýmý getirin, oðlum binsin! El ürkmeden oðlum
meydana varsýn, girsin.” dedi. 

Oðlaný giydirip kuþattýlar. Annesi ve babasýnýn
elini öpen çocuk, üç yüz yiðidi yanýna alarak mey-
dana çýktý. Al aygýrý gören düþmanlar, Begil’in atýný
tanýyýp tedirgin oldular. Beyleri bile “Gelen Begil
ise ben sizden önce kaçayým.” diyerek ürkmüþtü.
Ancak gözcü, atýn Begil’e ait olduðunu, yalnýz
üzerindeki kiþinin Begil olmadýðýný söyledi :

- “At, pusat ve miðfer Begil’in; ama içindeki
Begil deðil!”

Düþman beyi, “Çocuðu korkutun, kuþ yürekli
olup meydaný býrakýr, kaçar.” dedi. Düþmanlar
çocuðu korkutmak için ellerinden geleni yaptýklarý
halde, çocuk bundan vazgeçmedi. Onlara tehditler
savurup üzerlerine yürümeye devam etti. Bunu
gören düþmanlar :

Dede Korkut102



- “Oðuz’un arsýzý Türkmen’in delisine benzer,
bakýn þuna!” dediler. Düþman beyi : 

- “Varýn, sorun, bu çocuk Begil’in nesidir?” diye
adamlarýný gönderdi. Kâfirler gelip çocuða sordular:

“Altýndaki al aygýrý biliriz,
Begil’indir, Begil hani?
Kara çelik öz kýlýcýný biliriz,
Begil’indir, Begil hani?
Sýrtýndaki demir zýrhýn,
Begil’indir, Begil hani?
Yanýndaki yiðitler,
Begil’indir, Begil hani?
Eðer Begil burada olsaydý,
Geceye dek savaþýrdýk,
Akça tozlu sert yaylar çekiþirdik,
Ak yelekli sivri oklar atýþýrdýk, 
Sen Begil’in nesisin oðlan, desene bize?”
Begil’in oðlu, düþman beyine þöyle cevap verdi:

- “Bre kâfir, sen bilmez misin? Ak alýnlý
Bayýndýr Hân’ýn beylerbeyi Salur Kazan’ýn kardeþi
Kara Göne geldi. Dönebilmez Dölek Evren,
Düzenoðlu Alp Rüstem, boz atlý Beyrek, Begil’in
evinde iken, senin casusun geldi. Begil, altýndaki al
aygýra beni bindirdi. Kara çelik  kýlýcýný kuvvet
verdi. Kargý dalý süngüsünü himmet verdi.
Yanýndaki üç yüz yiðidini bana yoldaþlýða koþtu.
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Ben Begil’in oðluyum, bre kâfir beri gelsene,
döðüþelim.” dedi. 

Düþman beyi, altý dilimli gürzünü eline alýp
oðlanýn üzerine yürüdü. Oðlan kalkanýný gürze
karþý tuttu. Begil’in oðlu, düþmanýn bütün ham-
lelerine karþý koydu, uzun mücadeleler sonucunda
her iki savaþçý da yeniþemedi. Süngüleri kýrýldý,
göðüsleri delindi, yine de birbirlerini yenemediler.
Düþmanýn üstün gücüne karþý bitkin düþen Begil’in
oðlu Allah’a yalvararak, þunlarý söyledi :

“Yücelerden yücesin,
Yüce Tanrý,
Kimse bilmez, nicesin,
Güzel Allah!

Sen Âdem’e taç verdin,

Þeytana lânet kýldýn,

Bir suçtan dolayý kapýndan sürdün!

Ýbrahim’i tutturdun,

Götürüp oda attýrdýn,

Ateþi gül bahçesine çevirdin,

Birliðine sýðýndým,

Yüce Allah’ým bana yardým et!”

Yiðidin Allah’a yalvarmasý, Allah’ý hoþnut etti.
Allah, Cebrail’e “Þu kuluma kýrk yiðit kuvveti ver.”
diye emretti. Oðlan, kâfiri sürüp yere vurdu. Þahin
gibi sýçrayarak boðazýný yakaladý. Bu kez düþman
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yalvarýp canýný kurtarmaya çalýþtý. Aman dileyip
þahadet getirdi ve Müslüman oldu. Öteki düþman-
lar bunu görünce meydaný býrakýp kaçtýlar. Oðlan,
babasýna haber gönderdi, babasý oðlunu karþýla-
yarak boynuna sarýldý, dönüp evlerine geldiler. 

Begil, karþý yatan kara daðlarý oðlana yaylak
olarak armaðan etti. Hýzlý giden atlardan hediye
etti. Ak koyunlar kurban etti. Ala gözlü oðluna al
duvaklý gelin aldý. Bayýndýr Hân’a da ganimetten
hisse verdi. Oðlunu Bayýndýr Hân’ýn huzuruna
çýkardý. Divana varýp el öptüler. 

Padiþah Kazan, oðlu Uruz’un yanýnda ona yer
gösterdi. Cübbe ve kaftan giydirdi. Dedem Korkut
gelip bu Oðuzname’yi söyledi, Begil oðlu Emren’in
olsun, dedi. Gazilerin baþýna ne geldiðini söyledi. 

“Hayýr dua edeyim Hâným : 

Yerli karadaðlarýn yýkýlmasýn! 

Gölgelice kaba aðacýn kesilmesin! 

Allah’ýn verdiði umudun kýrýlmasýn! 

Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav)
Yüzü suyuna baðýþlasýn!
Hâným hey!”
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UÞUN KOCA OÐLU

EÐREK
Hâným hey! Oðuz zamanýnda Uþun Koca adýn-

da bir kiþi vardý. Uþun Koca’nýn iki oðlu vardý.
Büyük oðlunun adý Eðrek idi. Cesur, deli dolu, yiðit
biriydi. Ýstediði zaman Bayýndýr Hân’ýn huzuruna
çýkardý. Beyleri çiðneyip Kazan’ýn önüne kadar
gider oturur, kimseye de iltifat etmezdi. Bir gün
yine beyleri çiðneyerek geçerken Ters Uzamýþ adýn-
daki yiðit, Eðrek’e seslenerek : 

- “Bre Uþun Koca oðlu, bu yerlerinde oturan
beylerin herbiri oturduðu yeri kýlýcýnýn ekmeðiyle
almýþtýr. Bre sen baþ mý kestin? Kan mý döktün? Aç
mý doyurdun? Çýplak mý giydirdin?”  dedi. 

Eðrek : 

- “Bre Ters Uzamýþ, baþ kesip kan dökmek
hüner midir?” diye cevap verdi. 

Ters Uzamýþ : 

- “Evet hünerdir ya.” dedi.

Ters Uzamýþ’ýn bu sözü Eðrek’e aðýr geldi.
Eðrek, yerinden kalktý ve Kazan Bey’e giderek

Dede Korkut106



ondan akýna çýkmak için izin istedi. Kazan Bey,
Eðrek’e izin verdi. Üç yüz parlak mýzraklý yiðit
toplanarak beþ gün boyunca yiyip içip eðlendi.
Sonra da Þerügüz sýnýrýndan Gökçedeniz’e vardýlar.
Burada Alýnca Kalesi’ne uðradýlar. Meðer düþman-
lar buraya yüzlerce av hayvaný toplayarak Oðuz yi-
ðitlerine  tuzak kurmuþtu. Beyler, buradaki koruda
bulunan geyik, kaz ve tavuklarý afiyetle yiyip  eð-
lendiler. Atlarýnýn eyerlerini alýp giyimlerini çýkardý-
lar. Olanlarý gözetleyen düþman casusu hemen be-
yine haberleri ulaþtýrdý. Düþman beyi, altý yüz kara
giysili askerini eðlenmekte olan Oðuz yiðitlerinin
üzerine saldý ve hepsini kýlýçtan geçirdi. Eðrek, esir
alýnarak Alýnca Kalesi’ndeki bir zindana kondu. 
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Kara kara daðlardan haber aþtý. Kanlý kanlý
sulardan haber geçti. Nihayet bütün Oðuz ellerine
haber ulaþtý. Uþun Koca’nýn ulu ak çadýrý önünde
yas baþladý. Uþun Koca’nýn kýzý, gelini ak elbiseleri-
ni çýkarýp karalar giydi. Hep birlikte aðlayýp feryat
ettiler. 

Uþun Koca’nýn küçük oðlu Eðrek, büyümüþ ve
yiðit bir delikanlý olmuþtu. Bir gün kalabalýk bir
toplulukla birlikteyken iki çocuðun kavga ettiðini
gördü. Ýkisini ayýrmaya çalýþýrken her birine birer
þaplak  vurdu. Meðer çocuklarýn biri öksüzdü ve bu
tokat ona pek acý gelmiþti. Çocuk, dönüp Seðrek’e
þöyle dedi : 

- “Bre, bizim öksüzlüðümüz yetmez mi? Bize
niye vuruyorsun? Hünerin varsa, kardeþin Alýnca
kalesinde tutsaktýr, var git onu kurtar!”

Seðrek : 

- “Bre, kardeþimin adý nedir? Dedi.

- “Eðrek’tir. dediler.

Seðrek : 

- “Þimdi, Eðrek’e Seðrek yaraþýr. Meðer
kardeþim sað imiþ, artýk kardeþim olmadan Oðuz
elinde duramam.” diyerek aðlayýp sýzladý. Seðrek,
beraber olduðu arkadaþlarýna “hoþ kalýn” dedi ve
atýný hýzla babasýnýn evine doðru sürdü. Seðrek,
annesine þöyle hitap etti :
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“Kalkýp ana yerimden doðruldum,
Yelesi kara atýma sýçrayýp bindim,
Karþý yatan Ala dað eteðine vardým.
Oðuz ellerinde toplantý varmýþ, oraya gittim,
Yeme içme sýrasýnda, ak boz atlý bir ulak geldi,
Uzun zamanmýþ, Eðrek adýnda bir yiðit tutsakmýþ,
Allah yol vermiþ, çýkýp gelmiþ,
Büyük küçük kalmadý, herkes o yiðide karþý gitti,
Ana, ben de varayým mý, ne dersin?” 
Annesi, Seðrek’e þunlarý söyledi :

“Aðzýn için öleyim, oðul!
Dilin için öleyim, oðul!
Karþý yatan kara daðýn yýkýlmýþtý, yüceldi sonunda,
Kaba aðaçta dal budak kurumuþtu,
Yeþerip açýldý sonunda,
Bütün Oðuz beyleri gidiyorsa, sen de git.
O yiðide ulaþtýðýnda, ak boz atýnýn üzerinden yere in,
Ellerini kavuþturup o yiðide selam ver,
Elini öp ve boynuna sarýl!
Kara daðýmýn yükseði kardeþ, de!
Ne duruyorsun oðul? Sür atýný, git!”
Annesinden bunlarý iþiten Seðrek, þimdiye

kadar bunlarý gizledikleri için öfkelendi. Babasý
gitmesine engel olmak istediyse de Seðrek, “Beni
yolumdan alýkoymayýn, aðabeyimin tutsak olduðu
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kaleye varýp onun ölü mü, diri mi olduðunu öðre-
ninceye kadar ve öldürüldüyse kanýný alýncaya
kadar Oðuz eline geri dönmem!” diyerek atýný hýzlý-
ca sürdü. Gece demedi, gündüz demedi, üç gün üç
gece at sürdü. Seðrek, atýnýn eðerini eline baðladý
ve uyumaya koyuldu.  

Düþman casuslarý Seðrek’in geliþini haber alýp
beylerine bildirdiler. Altmýþ düþman askeri oðlanýn
üzerine at sürdüler. Seðrek’in atý sahibini uyandýrdý.
Seðrek, uyandý ve hýzla at sürerek düþmaný geri
püskürttü. Düþman askerleri kaledeki beylerinin
huzuruna çýkarak durumu anlattýlar. 

Düþman beyi : 

- “Yazýklar olsun, altmýþ kiþi bir oðlaný tuta-
madýnýz” diyerek adamlarýný azarladý. 

Bu kez yüz kiþi birden saldýrýya geçti. At, yine
uyumakta olan Seðrek’i uyandýrdý. Seðrek, düþ-
manýn geldiðini görünce adý güzel Muhammed’e
(sav) salavat getirdi ve düþmana kýlýç çalarak hepsi-
ni kaleye geri gönderdi. Eðrek, atýný çevirip konak-
ladýðý yere geri döndü ve tekrar uyumaya baþladý. 

Düþmanlar bu kez üç yüz atlý ile saldýrmaya
karar verdiler. Ancak Seðrek’ten çekinip bu fikirden
vazgeçtiler. Seðrek’in atýnýn yularý, sahibinin
bileðinden sýyrýlmýþ ve at kaçývermiþti. Bunun üze-
rine Düþman beyi, kalede tutsak bulunan Eðrek’i
silahla donatarak Seðrek’in üzerine salmayý
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düþündü. Düþman askerleri zindandaki Eðrek’e
gelip : 

- “Yiðit, sana beyimiz ihsanda bulundu, þurada
yolcunun, gelip geçenin yolunu kesen bir deli var.
Çobanýn, yamaklarýn ekmeðini alýyor, git o deliyi
öldür, seni serbest býrakalým, var git!” dediler.
Eðrek, bu teklifi kabul etti. 

Onu zindandan çýkarýp saçýný sakalýný kestiler.
Kendisine bir at, bir de kýlýç verdiler. Üç yüz düþ-
man askeri onunla birlikte yola çýktý. 

Eðrek : 

- “Hani o deli yiðit?” diye sordu. Askerler uzak-
tan Seðrek’i gösterdiler. 

Eðrek :

- “Gelin, varýp yakalayalým.” dedi. Onlar bu
teklife yanaþmadý. “Beyimiz bu iþi sana verdi, var
sen yakala.” dediler. 

Eðrek : 

- “Ýþte uyuyor, gelin gidelim” dedi.

Düþmanlar :

- “Hay ne uyumak! Koltuðunun altýndan baký-
yor, þimdi kalkýp bize bu geniþ ovayý dar eder.”
dediler. 

Eðrek :

- “Öyleyse ben gidip elini kolunu baðlayayým,
siz sonra gelin.” dedi ve sýçrayýp öne çýktý. At sürüp
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oðlanýn yattýðý yere geldi. Atýndan inip Seðrek’e
yaklaþtý. Baktý ki ay gibi parlak, sevimli yiðit bir
delikanlý olan bitenden habersizce yatýyor. Yiðidin
belindeki kopuza uzanýp aldý ve kopuzu çalarak
þunlarý söyledi :

“Kalkýp da yerinden doðrulan yiðit,

Yelesi kara atlara binen yiðit,

Eðribeli, Aladað’ý geceleyin geçen yiðit,

Yaban yerde böyle yatmak mý olur?

Benim gibi ak ellerini arkasýndan

Baðlatýp da zindanda yatmak mý olur?

Ak sakallý babasýný, ak kâküllü annesini,

Aðlatýp inletmek mi olur?

Niçin yatarsýn yiðit?

Gafil olma, güzel baþýný kaldýr yiðit,

Ala gözünü aç yiðit,

Gücü her þeye yeten Allah’ýn verdiði tatlý canýný

Uyku almýþ ey yiðit,

Arkandan kollarýný baðlatma,

Aksakallý babaný ve yaþlý anneni aðlatma!

Kimsin, nesin? Soylu Oðuz elinden gelen yiðit!

Yaratan hakký için kalk, doðrul,

Dört yanýný düþman sardý, bunu bil!”

Seðrek ayaða kalktý. Kýlýcýnýn kabzasýna yapýþtý
ki buna bir çarpsýn. Fakat elinde kopuz olduðunu
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görünce durdu ve þöyle dedi : 

- “Bre kâfir, Dedem Korkut’un kopuzunun
yüzü suyu hürmetine sana kýlýç çekmedim. Eðer
elinde kopuz olmasaydý, aðabeyimin baþý için seni
ikiye bölerdim.” Sonra da kopuzunu çekip Eðrek’in
elinden aldý ve þunlarý söyledi :

“Tan atarken yerimden doðrulduðum kardeþ için,

Ak boz atlarý yorduðum kardeþ için,

Kalenizde tutsak var mýdýr, kâfir söyle bana,

Kara baþým kurban olsun söyle bana”

Eðrek, bunlarý duyunca kardeþine þunlarý sordu:

“Aðzýn için öleyim kardeþ,

Dilin için öleyim kardeþ,

Kalkýp ortaya çýktýðýn yerini sorsam, neresidir?

Karanlýk gecede yolunu kaybetsen umudun nedir?

Yüce bayrak taþýyan hânýnýz kim?

Savaþta önde vuruþan alpýnýz kim?

Yiðit senin baban kim?

Yiðidin yiðitten adýný gizlemesi ayýp deðil mi?

Adýn nedir yiðit?” 

Seðrek de aðabeyine þöyle cevap verdi :

Karanlýk gecede yolumu kaybetsem, umudum Allah!

“Yüce sancak taþýyan hânýmýz Bayýndýr Hân,
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Savaþta en önde vuruþan alpýmýz Salur Kaðan,

Babamýn adýný sorarsan, Uþun Koca,

Benim adýmý sorarsan, Seðrek,

Kardeþim varmýþ, onun adý da Eðrek”

Bunlarý duyan aðabeyi Eðrek, kardeþine :

“Aðzýn için öleyim, kardeþ!

Dilin için öleyim, kardeþ!

Er mi oldun? Yiðit mi oldun, kardeþ?

Yaban yerlerde kardeþini aramaya sen mi geldin
kardeþ?” der demez, her iki kardeþ kucaklaþýverdil-
er. 

Eðrek, kardeþinin boynunu öptü. Seðrek de
aðabeyinin elini öptü. Bunlarý seyreden düþmanlar :

- “Güreþiyorlar mý ne? Mutlaka bizimki yener.”
dediler. Ýki kardeþ yaðýz atlara binip düþmana
saldýrmaya baþladýlar, sonunda kâfirleri kaleye ka-
patýp geri döndüler. Sürüleri önlerine katýp
Dereþam suyunu geçtiler. Ulak, müjdeli haberi
Uþun Koca’ya ulaþtýrdý. Gümbür gümbür davullar
çalýndý. Burmasý altýn tunç borular çalýndý. O gün
büyük otaklar kurulup koçlar kesildi. Koca Bey,
oðullarýný karþýlayýp onlarla kucaklaþtý. “Hoþ
musunuz, esen misiniz oðullar?” dedi. Sofralar
kuruldu, yenilip içildi. Yiðitlere düðün dernek
yapýldý ve ikisi de evlendirildi. Onlar muratlarýna
erdiler. 
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Dedem Korkut gelip boy boyladý, soy soyladý :

“Önü, sonu uzun yaþýn ucu ölüm! Ölüm vakti
geldiðinde arý imandan ayýrmasýn! Günahýnýzý
Muhammed Mustafa’nýn (sav) yüzü suyu hürme-
tine baðýþlasýn. “Amin” diyenler Hak yüzünü
görsün. Hâným hey!...”
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SALUR KAZAN’IN TUTSAK
OLMASI  

Günün birinde Trabzon Rum beyi, beyler beyi
olan Kazan’a bir þahin göndermiþti. Bir gece yiyip
içildikten sonra sabah erkenden atlara binilip ava
gidildi. Avda bir kaz sürüsüne rastlayan Kazan
Hân, þahini býraktý, ancak þahin hiçbir þey avlaya-
madý. Bir süre sonra da kanat çýrparak Tomanýn
Kalesi’ne indi. Kazan Bey buna çok üzüldü.
Þahin’in ardýna düþtü. Dere tepe aþýp nihayet düþ-
man ellerine vardý. Bu sýrada yorgunluktan uykuya
dalýverdi. 

Oðuz beyleri, geri dönmek istediler ise de;
Kazan, buna razý olmadý ve beyler de onunla birlik-
te uykuya daldýlar. O sýrada avda olan Tomanýn
Kalesi Bey’i, casuslarý aracýlýðýyla Oðuz erlerinin
yakýnlarda bir yerde uyuduklarý haberini aldý. 

Oðuz beyleri, ani bir baskýnla kýlýçtan geçirildi.
Kazan da düþmanlar tarafýndan esir alýndý ve elleri,
ayaklarý sýkýca baðlanarak bir arabaya bindirilerek
kaleye götürüldü. Kazan, arabanýn gýcýrtýsýndan
uyanýverdi. Gerinerek ellerindeki baðý koparýverdi.
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Arabanýn üzerine oturan Kazan, kýs kýs güldü. Bunu
gören kâfirler: 

- ”Ne gülüyorsun?” diye sordular. 

Kazan : 

- “Bre kâfirler, bu arabayý beþiðim sandým, sizi
de yamrý yumru dadým sandým.” dedi. 

Kazan’ý Kalesi’ne getirip bir kuyuya attýlar.
Kuyunun aðzýna da aðýr bir deðirmen taþý koydular.
Kazan’ýn yemeðini, suyunu bu deðirmen taþýnýn
deliðinden verdiler. Günün birinde düþman asker-
leri Kazan’ý zindandan çýkarýp “Bizi öv!” diyerek
baský yaptýlar. 

Kazan : 

-“Doðru yol dururken eðri yola sapmayacaðýma
and içerim” dedi. Bunlar da o halde “Haydi bizi
öv!” diye tekrarladýlar. Kazan onlarýn övme talebini
reddetti. Bu kez onu bir aðýla kapattýlar. Aradan
uzun süre geçti. Kazan’ýn ölüsünden, dirisinden
kimse bir haber alamadý. 

Kazan’ýn bir küçük oðlu vardý. Çocuk büyüyüp
güzel bir yiðit olmuþtu. Bir gün ata binip gelirken
bir kiþi:

- “Sen Hân Kazan’ýn oðlu deðil misin?” diye
sordu. 

Uruz : 

- “Bre adam, benim babam Bayýndýr Hân deðil
midir?” diye öfkeyle cevap verdi. 
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- “Hayýr, o annenin babasýdýr, yani senin
dedendir” dediler. 

Uruz :

- “Bre, benim babam ölü mü, diri mi? dedi. 

- “Baban diridir. Tomanýn Kalesi’nde tutsaktýr.”
dediler. Bunu duyan Uruz üzüldü ve aðladý.
Annesine gelip niçin kendisine bu gerçeðin söylen-
mediðini sordu. 

Annesi aðladý ve :

- “Oðlum baban saðdýr. Ama sana söylemeye
korkardým. Çünkü düþmanlarla savaþýp kýrýlman-
dan çekindim, caným oðul.” dedi. 

Uruz, amcasýna da danýþarak diðer Oðuz bey-
leriyle birlikte babasýnýn tutsak olduðu kaleye git-
mek üzere hazýrlýklara baþladý. Ordu toplandý. Alp
Uruz çadýrlarýný açtýrdý, cephanesini yükletti. Kara
Göne askerlerin baþýna geçti. Boru çaldýrýp yola
düþtüler. Yolda kâfirlere ait bir kaleyi alan Oðuz
beyleri, buradaki mallarý da paylaþtýlar. Olanlarý
gören çobanlar, hemen koþup kâfirlere haber verdi-
ler. Düþman beyi, adamlarýný toplayýp nasýl bir ted-
bir almalarý gerektiðini görüþtü. Onlar da : 

- “Hapisteki Kazan’ý çýkarýp onlarla dövüþtüre-
lim ve onlarý yenerse serbest býrakalým.” dediler. Bu
düþüncelerini Kazan’a þöyle bildirdiler :

- “Kazan Bey, üzerimize düþman geldi. Bu düþ-
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maný üzerimizden uzaklaþtýrýrsan seni serbest
býrakýrýz. Biz haraç vermeye razý olalým; ama sen de
bize düþmanlýk gütmeyeceðine and iç!”

Kazan : 

- “Vallahi, billahi doðru yolu görürken eðri
yoldan gelmeyeceðim” diye ant içti. Kâfirler, Kazan
yemin etti diye sevindiler. Düþman beyi, meydana
çadýr kurdu. Kazan’a elbiseler getirildi, kýlýç, süngü
ve çomak gibi savaþ araçlarý verildi. Bu sýrada Oðuz
erleri akýn akýn geldiler. Gümbür gümbür davullar,
kösler çalýndý. Kazan, Oðuz beylerinin önünde bir
ak boz atlý, ak sancaklý, sýrtý demir zýrhlý bir yiðit
gördü. Onun ardýndan Kara Göne geldi, savaþ dü-
zeni aldý. 

Kazan at sürüp meydana çýkarak kendisiyle
dövüþecek bir yiðit istedi. Boz atlý Beyrek at sürüp
meydana girdi. Kazan, burada þunlarý söyledi :

“Kalkýp yerinden doðrulan yiðit,
Sýrtý pek, demir zýrh giyen yiðit,
Sen kimsin?
Adýn nedir yiðit, söyle bana?
Beyrek, þöyle cevap verdi :

“Bre kâfir sen beni bilmez misin?
Barasarýn Bayburt Hisar’ýndan parlayýp uçan,
Adaklýsýný baþkalarý alýrken çekip alan,
“Bay Büre Hân oðlu Bamsý Beyrek” derler bana,
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Gel beri, bre kâfir, döðüþelim” 

Kazan : 

“Bre yiðit, bu askerlerin önünde

Bir al sancaklý alay var,

Bir yiðit çýkýp çadýrýný herkesten önce dikti,

Ak boz ata binen o yiðit,

Ne yiðittir, kimin nesi olur?

Yiðit, baþýn için ne olur söyle bana!” dedi.

Beyrek : 

- “Bre kâfir, kimin nesi olduðundan sana ne! O,
beðimiz Kazan’ýn oðludur.” dedi. Kazan içinden
“El-hamdülillah, benim oðlancýðým büyük er
olmuþ.” dedi. 

Beyrek, “Ne diye bana onu bunu soruyorsun?”
diyerek atýný Kazan’ýn üzerine sürdü. Altý dilimli
gürzünü eline alýp Kazan’ýn üzerine çaldý. Kazan,
neye uðradýðýný anlayamadý. Beyreði bileðinden
kavradý ve elinden çomaðýný alarak ensesine bir
çomak vurdu. Atýnýn boynuna düþen Beyrek geri
döndü. Kazan, arkasýndan “Beyine söyle gelsin.”
dedi. Bu kez meydana Dölek Evren girdi.
Süngüsünü eline alan Dölek Evren, Kazan’a sapla-
mak için hamle yaptý; fakat beceremedi. Kazan
atýný sürerek Dölek Evren’in süngüsünü çekip elin-
den aldý. Baþýna indirip paramparça yaptý. Dölek
Evren de býrakýp geri döndü. Kazan yine, “Beyine
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söyle, gelsin.” dedi. Meydana Dozan oðlu Alp
Rüstem girdi. Kazan ona da bir darbe vurdu ve “Var
beyine söyle, gelsin.” diyerek onu da gönderdi. 

Uruz’un atýnýn dizginini amcasý Kara Göne tut-
muþtu. Uruz, dizgini aldý. Kýlýcýný çekip babasýnýn
üzerine at sürdü. Babasýnýn davranmasýna fýrsat
vermeden omuzuna bir kýlýç indirdi. Kazan’ýn
omuzunda dört parmak kadar bir yara açýldý. Alaca
kaný koynuna aktý. Uruz dönüp bir kez daha hamle
yapmaya hazýrlanýrken, Kazan, þunlarý söyledi :

“Kara daðýmýn yükseði oðul,

Karanlýk gözlerimin aydýnlýðý oðul,

Alpým Uruz, aslaným Uruz!

Ak sakallý babana kýyma, oðul”

Uruz’un þefkat damarý kaynadý. Kara çekik
gözleri kanlý gözyaþlarýyla doldu. Atýndan inip
babasýnýn elini öptü. Kazan da yere indi, oðlunun
boynunu öptü. Beyler, Kazan’la oðlunun üzerine at
sürdüler, etrafý çevirip atlarýndan indiler ve
Kazan’ýn elini öptüler. Oðuz beyleri hep birden
düþman üzerine at sürüp hepsini kýlýçtan geçirdiler.
Uruz’un babasýný kurtardýðý haberi Oðuz eline
ulaþtý. Kazan meydana otak kurdu ve yedi gün yedi
gece ziyafet verdi. 

Dedem Korkut gelip kopuz çaldý ve gazi eren-
lerin baþýna gelenleri söyledi :
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“Þimdi hani övdüðümüz erenler,
“Dünya benimdir” diyenler?
Ecel aldý, yer gizledi.
Fani dünya kime kaldý?
Gelimli gidimli dünya,
Sonucu ölümlü dünya!

Ecel geldiðinde temiz imandan ayýrmasýn,
Allah seni nâmerde muhtaç etmesin,
Beþ kelime dua kýldýk, kabul olsun,
“Amin” diyenler Hakk’ý görsün.

Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav)
Yüzü suyuna baðýþlasýn!
Hâným hey!”
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DIÞ OÐUZ’UN 

ÝÇ OÐUZ’A ASÝ OLMASI ve 

BEYREK’ÝN ÖLÜMÜ
Kazan Bey’in bir geleneði vardý. Üç yýlda bir Ýç

Oðuz ve Dýþ Oðuz beylerini toplayarak kendi evini
onlara yaðmalatýrdý. Kazan Bey, evini yaðmalata-
caðý sýrada, karýsýnýn elinden tutar ve evinden dýþarý
çýkardý. Bundan sonra nesi var, nesi yok yaðma
ederlerdi. Kazan evini yaðmalatma kararý aldý.
Ancak bu kez Dýþ Oðuz beyleri bulunmadý. Evi,
sadece Ýç Oðuz beyleri yaðmaladý. Dýþ Oðuz bey-
lerinden Aruz, Emen ve diðer beyler bunu iþitince
þöyle dediler : “Bak bak! Þimdiye kadar Kazan’ýn
evini hep birlikte yaðmalardýk. Þimdi niçin birlikte
deðiliz?” Bütün Dýþ Oðuz beyleri sözleþip Kazan’a
gelmediler ve düþmanlýk ettiler. 

Oðuz’da “Kýlbaþ” adýnda biri vardý. Bir gün
Kazan Bey : 

- “Bre Kýlbaþ, bu Dýþ Oðuz beyleri devamlý bize
geldikleri halde, niçin þimdi gelmez oldular” dedi. 

Kýlbaþ : 
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- “Bilmez misin niçin gelmediklerini? Evini
yaðmalattýðýn zaman Dýþ Oðuz yoktu. Ýþte asýl
sebep budur.” dedi.

Kazan : 

- “Düþmanlýða baþladýlar öyle mi?” diye sordu.

Bunun üzerine Kýlbaþ, Dýþ Oðuz’a gidip duru-
mu iyice öðrenmek için izin aldý ve birkaç adamla
birlikte Kazan’ýn dayýsý Aruz’un evine geldi. Aruz,
altýnlý günlüðünü dikmiþ, çocuklarýyla oturuyordu.
Kýlbaþ, Aruz’a, Kazan’ýn kendisini çaðýrdýðýný ve
onun yardýmýna ihtiyaç duyduðunu söyledi. Aruz,
geleneðe aykýrý olarak kendilerinin yaðmaya çaðrýl-
madýðýný ileri sürerek Kazan’a düþman olduklarýný
belirtti. Aruz, onun düþmanlýðýný öðrendikten
sonra kalkýp geri döndü. 

Aruz Koca, kendisinin sýnanmasýna pek
kýzmýþtý. Dýþ Oðuz beylerine haber verip hepsini
çaðýrdý. Emen, Alp Rüstem, Dönebilmez Dölek
Evren gelip toplandýlar. Aruz Koca, büyük otak-
larýný meydana diktirdi. At, aygýr, deve, koç, koyun
kestirip beyleri aðýrladý. Aruz, beylere dönerek :

- “Sizi niye çaðýrdým biliyor musunuz? dedi. 

Beyler : 

-“Bilmiyoruz.” dediler. 

Aruz, Kazan’ýn Kýlbaþ’ý gönderdiðini ve kendi-
lerinden yardým istediðini söyledi. 
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Beyler : 

-“Ya sen ne cevap verdin?” dediler. 

Aruz : 

- “Bre adam, biz Kazan’a düþmanýz, dedim”
diye cevap verdi. 

Emen : 

- “Ýyi demiþsin.” diye karþýlýk verdi. Aruz, bey-
lerin de görüþünü aldýktan sonra, Kur’an-ý Kerim’e
el basarak hep birlikte hareket edeceklerine dair
yemin ettiler. 

Beyler : 

- “Senin dostuna dost, düþmanýna düþmanýz.”
dediler. Aruz, beylere kaftanlar, kürkler hediye etti. 

Aruz, beylere dönerek :

- “Beyler, Beyrek bizden kýz almýþtýr, eniþte-
mizdir. Ancak Kazan’ýn da yakýnýdýr. Gelsin, bizi
Kazan’la barýþtýrsýn diye çaðýralým. Bize katýlýrsa,
iyi; yok katýlmak istemezse ben sakalýný tutayým, siz
kýlýçla onu ortadan kaldýrýn. Beyrek’i aradan
çýkarýnca Kazan ile iþimizi görürüz.” diye konuþtu.
Beyrek’e mektup gönderip onu Aruz’un evine
çaðýrdýlar. Beyrek, kýrk yiðitle Aruz’un evine vardý. 

Dýþ Oðuz beyleri otururken, Beyrek içeri girip
selam verdi. Aruz, Beyrek’i çaðýrmalarýnýn sebebini
anlatmaya baþladý : - “Þu oturan beylerle birlikte
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Kazan’a asi olup ant içtik. Kitaba el basýp sen de
bize katýl.”

Beyrek : 

- “Ben ona düþman olmam.” dedi ve þunlarý
anlattý:

“Ben Kazan’ýn çok nimetini yemiþim,

Bilmez isem gözüme dursun.

Karakoçta soy atýna çok binmiþim,

Bilmez isem bana tabut olsun.

Güzel kaftanlar giymiþim,

Bilmezsem kefenim olsun.

Büyük otaðýna çok girmiþim,

Bilmez isem bana zindan olsun.”

Bunlarý duyan Aruz, Beyrek’in sakalýný kavra-
yarak onu tuttu. Fakat beyler, Beyrek’e kýyamadý.
Beyrek, Aruz’un kýzdýðýný görünce, onun yaptýk-
larýný kýnadý ve hile ile tuzaða düþürüldüðünü söyle-
di. Aruz, yemin edip kendilerine katýlmasý konu-
sunda ýsrar etti. 

Beyrek : 

- “Vallahi ben Kazan’ýn uðruna baþýmý koydum.
Ýstersen beni yüz parçaya böl, ben Hân Kazan’dan
vazgeçmem.” dedi. 

Aruz yine kýzdý ve Beyrek’in sakalýný sýkýca
tuttu. Beylere baktý, kimse onu takip etmeyince,
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tek baþýna çelik kýlýcýný çekip Beyrek’in sað oyluðu-
na vurdu. Beyrek kendinden geçti. Beyler atlarýna
atlayarak oradan uzaklaþtý. Beyreði ata bindirip
birinin yardýmýyla odasýna götürdüler. Beyrek
etrafýndakilere þunlarý söyledi :

“Beylerim yerinizden kalkýp doðrulun,

Ak boz atýmýn kuyruðunu kesin,

Eðribel’i Aladað’ý geceleyin geçin,

Akýntýlý güzel suyu yarýp geçin,

Kazan’ýn huzuruna koþup varýn,

Ak giysinizi çýkarýp karalar giyin,

Sen sað ol, “Beyrek öldü”, deyin!”

Beyrek, tuzaða nasýl düþürüldüðünü ve kendi-
sine yapýlanlarý beylere anlattý ve bütün olan
bitenin Kazan Hân’a haber verilmesini istedi.
“Yarýn kýyamet gününde benim elim Kazan Hân’ýn
yakasýnda olsun, benim kanýmý yerde korsa ve
Aruz’dan öcümü almazsa” diye vasiyette bulundu. 

Beyrek’in babasý ve annesi kötü haberi alýnca
yas tuttular. Aklarýný çýkarýp karalar giydiler.
Beyrek’in ak boz atýnýn kuyruðunu kestiler. Kýrk
elli yiðit kara giyinip mavilere büründüler, Kazan
Bey’e gelip sarýklarýný yere vurdular. “Beyrek” diye-
rek aðlaþtýlar. Kazan Hân’ýn elini öpüp “Sen sað ol,
Beyrek öldü, dediler.” 
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Beyler sözlerini þöyle sürdürdüler : 

- “Namert dayýn tuzak kurmuþ. Bizi çaðýrdýlar,
gittik. Dýþ Oðuz beyleri size asi olmuþlar, bilmedik.
Kuran’a el basýp Kazan Hân’a asi olacaðýna yemin
et, dediler. Beyrek bunu kabul etmedi. Namert
dayýn Aruz, kýzýp Beyrek’i kýlýçla vurdu. Sen sað ol
Hâným, Beyrek Hakk’a kavuþtu, benim kanýmý
yerde býrakmayýn.” dedi. 

Kazan bu haberi iþitince mendilini eline alýp
hüngür hüngür aðladý. Oradaki beyler de aðlaþtýlar.
Kazan Hân, odasýna kapanýp yedi gün divana çýk-
madý. Beyler toplanýp divana geldiler. Kazan’ýn
kardeþi Kara Göne, Kýlbaþ’a þöyle dedi :

- “Kýlbaþ git söyle, aðabeyim Kazan gelsin,
dýþarý çýksýn. Bir yiðit senin uðruna aramýzdan
ayrýldý. Hem vasiyet eylemiþ, kanýmý yerde
komayýn demiþ. Varýp düþmaný haklayalým.”
Kýlbaþ, birlikte gitmeyi teklif etti. Ýkisi birlikte
Kazan’ýn odasýna girdiler. Selam verip Beyrek’in
öcünü almayý teklif ettiler. Kazan Hân akýn için
hazýrlýklar yapýlmasýný emretti. Bütün beyler atlarý-
na bindiler. Kazan yaðýz atýna bindi. Boru çalýndý,
kösler vuruldu. Gece gündüz demeden yol alýndý. 

Kazan Hân’ýn geliþini haber alan Aruz, Dýþ
Oðuz beyleriyle birlikte asker topladý. Üç Ok, Boz
Ok karþý karþýya geldi. Aruz, “Benim Ýç Oðuz’da
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vuruþacaðým rakibim Kazan olsun.” dedi. Emen,
Ters Uzamýþ’la, Alp Rüstem ise Ense Koca oðlu
Okçu Kozan ile vuruþmak istedi. Savaþ düzeni
kuruldu. Borular çalýnýp davullar vuruldu. 

Kazan Hân, “Bre hainlikle er öldürmek nasýl
olur?” diyerek Aruz’la vuruþmaya baþladý. Aruz’un
ilk saldýrýlarý boþa çýktý. Sýra Kazan’a gelmiþti.
Kazan elindeki mýzrakla Aruz’a bir hamle yaptý,
mýzrak Aruz’un göðsünden þimþek gibi girip öte
taraftan çýktý. Aruz yere yýkýldý ve öldü. Bunu gören
Dýþ Oðuz beyleri atlarýndan inip Kazan’ýn ayaklarý-
na kapandýlar, elini öpüp af dilediler. Aruz’un evi
yaðmalandý. Böylece Beyrek’in öcü alýndý. Kazan
Hân güzel çimene çadýr diktirip otaðýný kurdu. 

Dedem Korkut gelip kopuz çaldý, boy boyladý,
soy soyladý ve gazi erenlerin baþýna gelenleri söyledi:

“Þimdi hani övdüðümüz erenler,

Dünya benimdir diyenler?

Ecel aldý, yer gizledi.

Fani dünya kime kaldý?

Gelimli gidimli dünya,

Sonucu ölümlü dünya!

Sonunda uzun yaþýn sonu ölüm, neticesi ayrýlýk.

Hayýr dua edeyim Hâným :

Ölüm vakti geldiðinde temiz imandan ayýrmasýn,
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Ak sakallý babanýn yeri cennet olsun,
Ak kâküllü annenin yeri cennet olsun,
Allah seni nâmerde muhtaç etmesin,
Ak alnýnda beþ kelime dua kýldýk, kabul olsun,
“Amin amin” diyenler Hakk’ý görsün.
Derlesin toplasýn, 
Günahýnýzý adý güzel Muhammed Mustafa’nýn (sav)
Yüzü suyuna baðýþlasýn!
Hâným hey!”

* * *
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