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Dede Korkut Kitab› O¤uzlar›n repertuvar›ndaki kahramanl›k hikayelerinin tamam›n› kapsam›yor. Bu kitapta on
kahraman seçilmifl ve olaylar bunlar›n
etraf›nda dönüyor. Bunlar›n yan›nda
baflka O¤uz kahramanlar› da yer yer
an›l›r ama onlar›n rolü müstakil de¤ildir. Bunlar hakk›nda bilgileri biz ozanlar›n savafla kat›lan kahramanlar›n isimlerini say›p dökme katologundan al›r›z.
"Bek'lerin savafl meydan›na gelmesi
II.IX, Bayburt duvar› ile savaflta III, ak›na haz›rlan›rken VI, s›rayla güreflte XI,
ziyafetlerde III, kahramanl›k yar›fllar›nda III, ava ç›kt›¤›nda ll. Hikayelerde her
kahraman›n isminin önünde onlar› tan›mlayan tasvir vard›r. Bu tasvirle biz o
kahramanl›rn Dede Korkut Kitab›na
girmeyen ve bilinmeyen hikayeleri hakkonda ip uçla› verir. Her zaman kahramanlar›n ismiyle beraber söylenen bu
tasvirler kitaba girmeyen hikâyelerin
mevcudiyetini, O¤uz devresinin destan›n› tespit etmemize yol açar. Böylece biz
yetiflmeyen hikâyelerin islerini Kitab-›
Korkut'ta görebiliriz. Mesela, Salur Kazan hakk›nda dedi¤imiz gibi (bk.s.562)
onun y›lanlarla savafl›, Orman denizindeki gavurlar›n kalesini kaflatmas› hakk›nda hikâye bulunmufltur. Bunun gibi
hikayeler orman Bams› Beyrek ve Yegenek hakk›nda da var. Ama O¤uz destanlar›nda hiç görülmüyor..
* Zirmunskiy, “Türklerin Kahramanl›k Destanlar›”
Moskova 1976. (Makale bu kitaptan al›nm›flt›r.)
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Yegenek Bek-Bay›nd›r Han'›n veziridir. Kaz›kl›k Koca o¤lu, islam dininin
savcusu Emen'in ye¤engdir. Yegenek
O¤uzlar›n önde gelen kahramanlar›ndan biridir. Yegenek gavur fiöklü Hana
karfl› savafla kat›l›yor (II,IV). Onu böyle
s›fatl›yor:" cesurlu¤uyla kartala, gücüyle
çayla¤a benzeyen, korku verici kemer
ba¤layan, kula¤› alt›n küpeli, (O¤uz beylerini bir bir at›ndan yere f›rlatan)"
"onunla güreflte O¤uz beyleri at›ndan yere f›rlayan", IV. variyant "O¤uz beylerini
bir bir at›ndan y›kan" Buna göre Yegenek Beyin O¤uz beyleriyle güreflini anlatan hikaye mutlaka vard›r. (Onun diflmanlar›na korku veren kemeri hakk›nda
oldu¤u gibi). "Kazan Salur'un evinin
ya¤malanmas›n› anlatan" hikayede Ye¤enek'in Kazan'a "keflifl demesi de bize
bir hikayenin oldu¤una iflaret idiyor.
Böyle kahramanlardan biri-Salur
Kazan'›n a¤abeyi Kara Göne. Onun ismi
destanda her zaman "kara" kelimesiyle
an›l›r: "kara öküz" "kara tafl" "kara bo¤a"
destanda "uzun b›y›klar› kula¤›na kadar
gelen" diye anlat›l›yor O¤uzlarda uzun
b›y›k kahramanl›¤›n niflan›d›r. Bu Azerilerin Köro¤lu destan›nda da görülür. Kara Göne'nin k›r bedevi at› vard› "Kazan
Beyin evinin ya¤malanmas›" "Uruz Beyin esir olmas› IV "hikayesinde ismi çok
geçer. O kardefliyle ava ç›k›yor" zor savafllarda ak›l verir. Kazan Bey esir düfltü¤ünde Uruz'la onu kurtar›r (XI) kardefliyle beraber Tepe Göz'e karfl›d›r (VIII).
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Kara Göne"nin o¤lu Hamid ve Merdin
kalesini harab eden demir yayl› K›pçak
han›n gürefli K›pçaklar ve O¤uzlar aras›ndaki tart›flmay› gösterir. Bu olay XI.
yüzy›lda O¤uzlar Orta Asya'da yaflad›¤›
zaman olmufltur (bk.s.545). Bu hikayelerden kahraman›n biyo¤rafisi hakk›nda
çok malumat alabiliriz Kara Budak'›n
evlenmesi yan› amcas› Kazan Beyin k›z›n› zorla almas› eski arkaik karakterdir.
Bu süje O¤uzlar›n islam öncesi hayat›n›
an›msat›r.
Kara budak O¤uzlar›n genç kahramanlar›n›n aras›ndan yer al›r. Bay›nd›r
Han›n verdi¤i ziyafette Uruz ve Yegenekle beraber O¤uz kahramanlar›n›n
yan›nda oturur. Beyre¤in evinin önünde
yay yar›flmas›na kat›l›r (III). O Yegenek’e babas›n› kurtarmaya yard›m eder
(VII) ve fiöklü Gavurla savaflta ordunun
sol kanat›nda genç orduyu yönetiyor. Bo¤ac›k Meliki gürziyle vurur (II, ve onun
bafl›n› kesir (IV). O Bay›nd›r Han için savafl›yor ve Kara Arslan Han› at›ndan yere düflürüyor (III).
Onun arkadafl› K›yan Selçuk'un o¤lu Aruz beyin torunu Deli Dündar. Aruz
Bey d›fl O¤uzlar›n beyidir. "Deli" lakab›
O¤uz kahramanlar›n›n bir ço¤unda rastlan›r. Mesela: Deli Dumrul, Deli Dündar, Deli Budak. Bu lakab O¤uzlar›n
folklorunda önem tafl›r. Azerilerin destanlar›nda da kullan›l›r: Deli Hasan, Deli Mehter vs. Bu ünvan O¤uzlar›n komflular›nda da görülür. Kuzey Kafkas Nogaylar›nda Deli Urak ad›nda destan
kahraman› vard›r. Bu kelime Türk dilinden Balkan Slavlar›n›n diline geçmifl:
"deli" (cesur, udaloy), "delije" (cesur,
kahraman, voin); XVI-XVII yüzy›lda
gaydut destan›nda Deli Raduvoj Deli Tatomir gibi kahramanlar var.
Gavur fiökliye karfl› savaflta Dündar ordunun sa¤ kanad›nda olur, Kara
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Budak ise sol kanad›nda. Destanda bu
iki kahraman›n haraketleri paraleldir.
Dündar k›l›c›yla Kara Tükene vuruyor(II), Bayburt için savaflta kara Tagavoru öldürür (III).
Deli Dündar-d›fl O¤uz beyinin o¤ludur, d›fl O¤uzlar›n bafl›nda yer alan
Aruz'un torunudur. Babas› da kendisi de
Aruz Koca baflkanl›k eden d›fl O¤uzlar
isyan›n›n üyesidir. Ama bu ikisi de
Aruz'un ikinci o¤lu Basat'a benzemiyor
/XII). Tarihi kaynakalara bakarak ve bu
destan› de¤erlendirerek bu iki kahraman›n sonradan ortaya ç›kt›¤›n› düflünebiliriz. Dündar isminin Derbent'le , K›yan
Selçuk isminin Selçuk ‹mparatorlu¤uyla
iliflkisi buna örnek olabilir (XI, XII). K›yan Selçuk kitapta sadece Aruz'un o¤lu,
Dündar'›n babas› olarak an›l›r. Tepe Göz
hikayesinde onun kurban› olur ve Basat
a¤abeyinin öcünü al›r. Dündar hakk›nda
baflka malumatlar› onun hikâyedeki
kahramanl›k epizodlar›ndan alabiliriz.
"Demir Kap› Derbendindeki demir kap›y› tepip alan" (II), "Kazan gibi bahaduru
üç kere at›ndan y›kan"(IV), "Düflmana
yetiflti¤inde kimsin diye sormayan"(VII).
Dündar isminin "Demir Kap›l› Derbent"
kalesiyle beraber geçmesi bizi O¤uzlar›n
sonraki, orta do¤udaki hayat›na sürüklüyor.
Hikâyede yafll›lar gurubunda Korkut'un kendisinden baflka Emen ve Aruz
vard›r. Aruz Koca destanda önemli rol
tafl›yor. Ak sakall› Aruz d›fl O¤uzlar›n
baflkan›, rehberi, Kazan Bey'e karfl› isyan›n bafl lideridir. O ac›mas›zca Beyrek'i
öldürür ve kendisi Kazan'›n elinden ölür.
Aruz (bir variyantta Uruz): "at a¤›zl›, kolu ve ayaklar› uzun ve irice, uzun bald›rlar› ise ince, 60 ö¤eç derisinde yap›lan
kürkleri topuklar›n› örtmeyen, 6 ö¤eç
derisinden yap›lan külah kulaklar›n›
örtmeyen"(II) olarak s›fatlan›yor.
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Bu edebi sanat türü mübala¤a (giperbola) Orta Asya destanlar›nda çok
kullan›lm›flt›r. Özbek destan› "Alpam›fl'ta k›rg›zlar›n "Manas'›nda" 50 kulaç
kemer tak›nan, 90 deriden yap›lan ayakkab› giyen, birisi 60 deriden yap›lan külah giyen, alp kahramanlara s›k s›k rastl›yoruz (165,107).
Kitapta Aruz, Salur Kazan'›n day›s›, Beyrek'in kay›n pederidir (bk. s. 587).
Aruz baflka kahramanlar gibi Kazan için
gavurlarla savafl›r (II IV). Tepe Göz hikayesinde Basat'›n babas› olarak önemli
rol al›r.
‹kinci yafll› kahraman Bü¤düz boyundan Emen'dir. Destanda o bir islâm
savc›s›d›r. "Vatan›ndan giderek peygamberin yüzünü gören, gelip O¤uzda sahabesi olan"(II). Muhammed peygamberin
zaman›nda müslüman efsanelerindeki
bir yafll› va'iz motifi, ola¤anüstü yaflam›,
toplumdan ayr› yaflama motifi putperest
halk›n dikkatini çekmiflti. Buna örnek
olarak: Karahanl› Bu¤ra han hakk›ndaki efsaneler (X a), Hoca Abul Nesir Samani (513), ve Manas destan›nda Ay Hoca v.s. "Dede Korkut Emene göre daha
kurumlu tav›rla ortaya ç›k›yor. Son tarihi kaynaklarda ve a¤›zlarda ve islam
temsilcisi rolü Korkut'un kendisine verilir veya onunla ilgili olan Selma-i Farisi'ye verilir (bk. s. 557).
Emen ayn› zamanda "öfkelendi¤inde b›y›¤›ndan kan akan "(II) kahramand›r. bu s›fat› Azeriler Köro¤lu için kullan›r. Emen Yegenekin day›s›d›r, ve onun
babas› Kaz›l›k Kocay› tutsaktan kurtarmak için alt› defa yola ç›kar (VII). O da
Aruz gibi Tepe Göze karfl›d›r. "Emen
Bü¤düz kanl› sakallar›yla onun elinde
halsiz kald›" (VII) Gavurlara karfl› savafllara kat›l›r (II, IV), Salur Kazan'a
karfl› iç O¤uzlar›n isyan›na da kat›l›r
(XI).
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Bunlardan baflka da destanda ad›
geçen Türk kahramanlar›n›n kendilerine ait bir hikâyeleri oldu¤u flüphesizdir.
Onlardan biri Gaflet Kocan›n o¤lu fiir
fiemseddin II, IV hikayede görülür ve III
hikayede Beyrek'in evinin önünde yay
yar›flmas›na kat›l›r. "‹zin almadan Bay›nd›r han›n düflman›n› bast›ran, ak boz
at›n üstünde yele¤i kar durduran"(II).
Yorumumuzca bu hikâyeye sonradan giren kahramanlardan biridir.
Birinci ad› geçen savaflta (II) ad› geçen Alp Eren Il›k Kocan›n o¤lu vard›r.
"Kafirleri it ard›na b›rakan, horlayan,
yurttan ç›k›p Ayg›r Göz'ler suyundan at
yüzdüren elli yedi kalenin kilidini alan
Ak Melik Çeflme k›z›na nikah eden, Sofi
Sandal Melike kan kusturan, k›r›k cübbe bürünüp, otuz yedi kale boyunun dilber k›zlar›n› al›p bir bir boynunu kucaklayan, yüzünden öpen" diye uzun uzun
s›fatl›yor.
‹lik Kocan›n ikinci o¤lu olarak an›lan "Ayg›r Göz'ler suyundan at yüzdüren, elli yedi kalenin kilidini alan, ejderhalar a¤z›ndan adam alan (VII)" Dönebilmez Dülek Boran (Evren, Deli Boran)
(IX, XI). "Benim ad›m kendi kendisine
hor bakan memleketten ç›kan, 57 kalenin kilidini alan ‹lik Koca o¤lu Dönebilmez Dülek Boran"diye güreflte kendisin
tan›t›yor (XI). XI hikâyede de ad› geçer.
Yegenek hikâyesinde, Emren hikayesinde /IX) an›l›r. O Kazan'a bafl kald›ran iç
O¤uzlar›n beyidir (XII).
Ama bu kahramanlar›n isimleri sadece an›lmak için girmiyor tabi, bunlar›n hepsi kitaptaki hikayelerle iç içe ba¤l›d›r. Mesele Uflun Kocan›n o¤lu Ters
Uzam›fl diyen biri var . Egrek Beye öfkeli idir. Çünkü o Bay›nd›r Han›n divan›nda haks›zken yani bir kahramanl›k göstermeden gidip kahramanlar aras›ndan
istedi¤i yere otururdu. Bu bir gelenek d›79

fl› hareketti. Onun bu sayg›s›zl›¤›na Ters
Uzam›fl tepkide bulunuyor. Bir fley var,
Kitab-Korkut'ta böyle geleneksel epizodlar sujeyi geniflletir, zenginlefltirir. Yukar›da söylediklerimiziden anlafl›ld›¤›
gibi o zamanki hali bütünüyle içine al›yor. Ounu içine iz b›rakmayan bir mevcudiyet yoktur. Bu kitab› tesbit eden çok
destanlar içinden bu güzel, zengin on iki
destan› seçebilmifl. Çok tarafl› bu almalar ça¤›m›zdaki geleneklere aflina geliyor.
Korkut kitab›nda ad› geçen o¤uz
Beyleri kitab›n tarihî ve yar›m tarihî
mazmununun tasdik ederler. Bu otuz senedir Türk araflt›r›c›lar›na malumdur.
(bk. s. 521- 522). Onlar›n içinde Ali Yaz›c›o¤lu'nun Kitab-› Selçuktaki O¤uznameden al›nt› ayr›ca ilgi çekiyor. O O¤uzlar için ve O¤uz hanlar› için medhiyelerle bafllan›r. Onlar›n içinde Bay›nd›r
Han, Salur Kazan, Korkut onunla beraber Osman soyundan Beyazid sultan›n
o¤lu Emir Süleyman v.s.
Sonra Han içi du'a bölümü gelir. Bu
kitapta Korkut kitab›nda geçen atasözleri çoktur (bk. s. 533, 534). Son bölümünde O¤uz bahad›r›na söylenen medhiye
vard›r, bu medhiye Kazan Bek hikayesindeki (XI) medhiyeye çok benziyor.
O¤uzname müellifi Korkut Kitab›na çok
yak›n hatta baz› yerlerde ayn› bile. Büyük ihtimalle o bunlar› yaz›l› veya sözlü
ayn›, müflterek kaynaklardan alm›flt›r.
Bu bulunan al›nt›dan ç›kar›lan sonuçta Korkut Kitab› ve O¤uzname'yi tespit eden müelliflerin ayn› fikirde ve ayn›
zevkte oldu¤unu gösterir.
Orta bölümde O¤uz kahramanlar›n›n geleneksel s›fat› ve kahramanl›¤› anlat›l›r. Onlar›n bafl›nda "a¤as›n› yiyen
Tepe Gözü öldüren Basat (VIII), on alt›
sene Bayburtlarda tutsak olan" Bay Bö-
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reo¤lu Bek Bar› (II), "Selcan kad›n› han›m› eden" Kanl› Kocan›n o¤lu Kan Tural›(VI), "alt›n köprüyü gözeten ve Azray›l'la vuruflan" Tokufl Kocan›n o¤lu Tugrul sultan yer al›r. Tu¤rul, Dede Korkut'taki Deli Domrul'dur ve Selçuklar›n
temelini atan kahramanlardan biridir.
Kahramanl›k gelenekte ismi tan›nm›fl
olan Alp Ar›z Bek yafll› Aruzu and›r›yor;
"b›y›klar›ndan kan akan" Bügdüz Emen
veya Uflun o¤lu Emen Bek; Kazan Bekin
a¤abeyi Kara Göne, Deli Dündar Bek
(Bartoldda - Dündüz); Duhan›n o¤lu Alp
Rustam; Ense Kocan›n o¤lu Okçu Kozan;.
Müellif bunlar› s›fatland›rd›¤›nda
ayn› Korkut Kitab›ndaki gibi s›fatl›yor
ve onlara baflka kaynaklardan yenilik
kat›yor. O destanda ismi geçmeyen
Domrulun Aruz'un, Emen'in babalar›n›n
ismini biliyor. Aruz'u "Afrasyab'›n o¤lu"
olarak gösterir. Aruz'un s›fat›nda da yenilikler var: "doksan deriden yap›lan
kürkü ayaklar›n› örtmeyen, On deriden
yap›lan külah› saçlar›n› örtmeyen", "ö¤le
yeme¤inde on koyun etine doymayan,"
"bir at›n bafl›n› çi¤nemeden yutan".
Bek Bar› (Beyrek) hakk›nda biz
onun "sallana sallana yürüyen öküzü yedi¤ini, ve f›s›ldayan y›lan› yedi¤ini"
uzun ayak Bald›rflad›n'dan öcünü ald›¤›n›" biliyoruz. Kan Tural› eposta bildi¤imiz gibi sadece "arslan, öküz, deveyi" öldürmemifl onlarla beraber "güreflçi"yi de
öldürmüfl.
Bu eserde Kitab-› Korkut'ta an›lmayan baz› isimler vard›: Yay›n› deve bile
tafl›yamayan, att›¤› okul iki kat duvar
bile durduramayan "Ya¤r›kç› o¤lu Yaz›r
(Yaz›r ve Yazg›r, Kaflgarl› Mahmud'da
ve Raflid,üd-Din'de 24 boyunun birisinin
ismi olarak geçer.) (47, 575); "Kudretli
O¤uzlar›n içindeki flanl›s›" olan Urulmufl Han; Selimin o¤lu Karaman; "DeMillî Folklor

mir kap›y› y›kan, doksan dokuzuncu kalenin anahtar›n› al›p, Saru Sandalla evlenen" Etlerflenin o¤lu Alp Etil;.
O¤uz Beyleri ikiye ayr›l›r: iç O¤uz;
d›fl O¤uz; Onlar›n bafl›nda Bay›ndar
Han oturuyor. Bayburtlu Osman'›n kitab›nda (4 bölüm, XVIa) iç O¤uz beyleri:
Kazan Bek (Urus o¤lu), Buda¤ Bek, ‹ygen Bek (Yelenk), fiemseddin Bek, Beyrek Bek, Kara Konuk Bek (K›rk konuk
olabilir, VI hikayede an›lan Kara Çukurun o¤lu).
D›fl O¤uz Bekleri: Dundar Bek,
Emen Bek, Avflar Bek, De¤er Bek (bin
halk›n bafl› olan Dü¤er olabilir) Osman
böyle yaz›yor; dokuz bin ordu vard› onlar›n fleyhi Dede Korkut idi. bin ulusun
bekleri kendi beklerine Kazan Han diyorlard›. Elli sekiz Selçuk ulusu- Dündar
Bek; bin bükdüz ulusu - Emen Bek, altm›fl aksakallar ulusu Uruz koca; otuz çoban ulusu - Karacuk çoban. Bunlar›n
hepsi o¤uz boylar› idi, ve Bay›nd›r Han›n
ordusu idi." (510, XXXIV; 497, 40-41).
XVII as›rda Buhara'da Haf›z Dervifl
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Ali Çengi'nin müzikle ilgili farsça kitab›nda ozan›n kopuzu hakk›nda bir madde var. Bu maddede O¤uz ulusunun bir
çok kahramanlar› zikr edilmifltir. Onlar:
Bay›ndar Han, Bü¤düz Emen, Salur Kazan fiah Baki (kaynaklarda ismi geçmiyor), Yetin Gozan (497 44-45, s. 514). Bu
Yetin Gozan› M. Ergin Okç› Kozanla özlefltiriyor. Bü¤düz Emen Çengi'nin söyledi¤ine göre Gozan'an a¤abeyisini öldürür. Gozan ondan öç al›rken onu okuyla
vurur ve onun kopuzunu al›r. sonra
Emen'›n o¤lu Gozan'› öldürür ve babas›n›n kopuzunu tekrar al›r. Bu süje kaynaklarda görülmüyor. Ama Kozan Kayan Ucun'un o¤lu Emen'den öç al›yor bu
olay›n iliflkisi olabilir. büyük ihtimalle
bu çat›flma iç ve d›fl isyan›yla ilgilidir.
Emen kendi kurban› olarak Kozan'›n
a¤abeyi Ters Uzam›fl› seçer, Alp Rüstem
ise Ermeni. Bu efsanenin yank›s› Orta
Do¤uda de¤il, Orta Asya Türkmenistan
yak›nlar› Buhara'dad›r. Bu Dede Korkut
Kitab›n›n d›fl›nda kalan yeni kaynaklar
O¤uzlar›n zengin gelene¤ini daha da dolgunlaflt›ryor.
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