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TARAFINDAN İHANETE UĞRAYAN KAHRAMAN
Dr. Mehmet AÇA
Türk kahram anlık destanlarında,
bahadırların mitolojik varlıklara, yaban
cı ulus ve hanlara karşı yürüttükleri dı
şa dönük mücâdelerinin yanı sıra kendi
obası ya da ulusuna zulmeden kendi han
ya da beylerine karşı yürüttükleri mücâ
deleler de Önemli bir yere sahiptir. Tıpkı
Ktiroğlu destanında olduğu gibi, başta
bazı Altay, Hakas, Tuva, Başkurt, vs.
kahramanlık destanlarında, kendileri ve
halkları zâlim han ya da beylerin zulmü
ne maruz kalan ve halkın içinden çıkan
bazı bahadırlar, zulmeden oba ya da ulus
önde gelenlerine baş kaldırıp kendileri
ve ulusları adına intikam alm aktadır
lar1.
Bazı kahramanlık destanlarda ba
hadırların gerek yabancı uluslara men
sup olan bahadırlara ve gerekse kendi
uluslarının zâlim han ya da beylerine
karşı yürüttükleri mücâdeleler sırasında
zaman zaman akrabalarının ihanetine
uğradıkları da görülmektedir. Tarihîmenkıbevl destanlarda alplar tarafından
yürütülen mücâdelelerin daha çok dışa
dönük olduğu bilinen bir husustur. Daha
çok göçebe bir toplum hayatım yansıtan
bu tür destanlarda, cemiyet içi mücâdele
ya da çekişmelere çok fazla yer verilmez.
Zaman zaman görülen mücâdeleler de
bireysel anlamda olmayıp bütün bir ulu
su bir bayrak ya da din altında toplamak
isteyen tarihî-menkıbevî kahramanın bu
dileğine karşı çıkan akraba boylara kar
şı güç kullanmasından ibarettir. Nite
kim, Oğuz Kağan destanının Uygurca
nüshasında Oğuz, fetihlerine başlam a
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dan önce akraba boy ya da uruklarla da
mücâdele etmek durumunda kalmıştır2.
Burada yürütülen mücâdele bütünüyle
bir ülkü çerçevesinde yaşanm akta ve
herhangi bir bireysellik içermemektedir.
Oğuz, kendi akraba ya da yakın uruk ve
kabilelerini egemenliği altına aldıktan
sonra artık yabancı uluslar üzerine yü
rümeye başlar. Destanın Reşideddin
nüshasında, yaşanılan iç mücâdele üze
rinde daha çok durulmuştur. Destan
metninin Islamizasyona uğratıldığı dö
nemlerdeki müslüman Oğuz gruplarının
eski Türk inanışım sürdüren ve kardeş
leri tarafından kâfir olarak adlandırılan
diğer Türk gruplarına karşı yürüttükleri
din mücâdelesi, baba ile oğul arasındaki
çekişmede çok güzel bir şekilde yansıtıl
mıştır. Tarihî kaynaklarda Hun impara
torluğunun hakanı olarak adı geçen Motun (Mete)’un babası Tuman’la olan mü
câdelesini hatırlatan bu iç çekişmede
Oğuz, tıpkı Motun gibi, babasına karşı
yürüttüğü mücâdeleyi kazanmaktadır3.
Oğuz ile Motun’un diğer ortak tarafla
rından birisi, her ikisinin de babalan ta
rafından ihanete uğramalarıdır. Motun,
barışın teminatı olarak Çin hükümdarı
nın sarayında rehinken babası bu duru
ma rağmen Çin hakanına karşı savaş
açar ve oğlunun hayatım bile bile tehli
keye atar4. Oğuz da atalarının dinine
ihanet ettiği ve tehlike arz ettiği için ba
bası K ara Han tarafından öldürülmek
istenecektir. Reşideddin tarafından kale
me alınan Farsça nüshada iç mücâdele
nin Uygurca nüshaya nazaran daha faz
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la yer alm asında İslam laşm a, yerleşik
hayata geçme ve destanın yejıiden yo
rumlandığı sıradaki Türk gruplan ara
sındaki iç mücâdeleler etkili olmuştur.
Yerleşik hayata geçiş ya da geçmeye baş
lama, cemiyet içi mücâdele ve çelişkile
rin halk anlatm alannda çok daha belir
gin bir şekilde yansıtılm asına neden ol
muştur. 16. yüzyılda yazıya geçirildiği
tahmin edilen Dede Korkut Kitabı1ndaki
tç Oğuz ile Dış Oğuz ve Oğuz gruplanyla Peçenekler arasındaki mücâdeleler de
yerleşik hayata geçişe bağlı olmakla bir
likte başta Oğuz ve Kıpçak gruplan ol
mak üzere Türk grupları arasında tarih
boyunca yaşanan mücâdelelere de bağlı
dır. Türk gruplan arasındaki İslam laş
ma, birbirini iterek yurdundan etme ve
hâkimiyet kavgaları, elbetteki doğal ola
rak, başta Oğuz Kağan olmak üzere De
de Korkut Kitabı gibi eserlerde yansım a
sını bulacaktı. Buraya kadar yazılan sa
tırlardan da anlaşılacağı üzere, genellik
le dışa dönük (Yabancı istilacılarla han
lara yönelik ve fetih amaçlı) mücâdelele
rin anlatıldığı destan metinlerinde görü
len iç mücâdele, büyük oranda bireysel
likten, yani, şahsî çıkarlardan uzaktır.
Oğuz’un yaşadığı iç mücâdeleler de tıpkı
dışa dönük mücâdelerde olduğu gibi,
Gök Tanrı’ya olan borcu ödemek ve onun
koyduğu düzeninin bozulması anlamına
gelen kaos'u yok etmek için gerçekleşti
rilmiştir. Yaşanılan iç mücâdele, dışa dö
nük mücâdelerde olduğu gibi, ide alize
edilerek anlatılmıştır ve bu müacedeleler, Dede Korkut’takı Iç Oğuz-Dış Oğuz
mücâdelesi hariç, destan içinde küçük
bir yere sahiptir. Daha sonraki dönem
lerde, özellikle de yerleşik hayata geçişin
daha yoğun bir şekilde görüldüğü dö
nemlerde teşekkül eden destanlarda ce
miyet içi mücâdele daha ayrıntılı bir şe
kilde işlenmeye başlamıştır, özellikle de
destanların bir sonraki aşam ası olarak
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kabul edilen halk hikâyelerinde bu hu
sus daha belirgin bir hal almıştır. Bura
da, alp tipinin yerini âşık tipi almış, dışa
dönük mücâdele içe dönmüştür. Halk hi
kâyelerinde yavaş yavaş toplumdan zi
yade birey ve bireyin mücâdelesi ön pla
na çıkmaya başlamıştır. Bazı araştırıcı
lar tarafından 11. yüzyılda teşekkül etti
ği söylenen M anas destanı da Kırgız toplumunun yerleşik hayata geçmeye başla
dığı dönemlerde tespit edilmiştir ve bu
sebeple de destanda iç mücâdeleyi anla
tan sahneler yer alm ıştır 5.
Kahram anlık destanlarından Oğuz
K ağan’da gördüğümüz akrabalardan bi
risinin ihr netine uğrama ve akrabalar
arası mücâdele, bütünüyle yüksek ideal
ler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu
tür bir mücâdele, aynı zamanda Türk
toplumunun bir dinden diğer bir dine ge
çerken göstermiş olduğu dirence bağlı
dır. Nitekim, yukarıda da belirttiğimiz
gibi, zaten geçmişten beri var ola gelen
Türk gruplan arasındaki mücâdelelere
İslam laşm adan sonra bir de din adına
yapılan savaşlar eklenmiştir. Reşideddin
nüshasındaki Oğuz'un babası Kara Han.
eski inançları temsil ederken Oğuz’un
kendisi de yeni benimsenen inancı tem
sil etmektedir. Görüldüğü üzere yaşanan
ihanet ya da akrabalar arası mücâdele
bireysel bir çıkar üzerine kurulmamış,
bütünüyle toplumu oluşturan insanlar
ve inanılan kutsal değerler adına yaşan
mıştır. Burada görülen toplum ve inanç
lar adına ihanet ya da iç mücâdeleyi, da
ha sonraki dönemlerde destan kahra
manlarının yakın arkadaşlarının ya da
aile fertlerinin şahsî çıkarlan uğruna
yapacaklan ihanet takip edecektir. El
bette ki bunun gerçekleşmesi için de des
tan ya da halk hikâyelerinde birey ve bi
reyin çıkarlannın ön plana çıkmasını
sağlayacak olan yerleşik hayatın ve bu
na bağlı olarak da toplumsal dejeııaras-
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yonun bir hayli mesafe katetmesi gere
kecektir. Dede Korkut ififaöz’ndaki Bam81 Beyrek’in maiyetinde bulunan yiğit
lerden birisinin ihanetine uğraması, ta
mamen şah sî çıkarları düşünmekten
kaynaklanm aktadır. Göçebe hayattan
yerleşik hayata, eski inanışlarından Is
lam a geçmekte olan; fakat, her iki hayat
tarzının özelliklerini de üzerinde barın
dıran Oğuz gruplarının destandan halk
hikâyesine geçiş dönemi eseri olarak de
ğerlendirilen Dede Korkut Ki tabı’nda bir
yandan yeni coğrafyadaki yabancı toplu
luklara karşı mücâdele sürdürülürken
diğer yandan da yavaş yavaş bireysel
anlamda iç mücâdele yaşanm aya başla
mıştır. îç Oğuz’la Dış Oğuz’un hakimiyet
mücâdelesi ise Türk topluluklarının çok
eskiden beri âşinâ olageldikleri bîr sah
ne olarak eserde varlığını sürdürmüştür.
Bam sı Beyrek’in Yalancı Oğlu Yaltacuk’un ihanetine uğram ası ve Yaltacuk’un hileye m üracaat ederek bir baş
kasının karısını almaya kalkışması, yu
karıda üzerinde durduğumuz diğer iç
mücâdelelerde görmediğimiz bireysel çı
karlara ve bu çıkarlar adına en yakın
olarak görülen insanı aldatm aya en eski
örnektir desek yanılmamış oluruz. Nite
kim, Bamsı Beyrek’in Altay, Kazak, Öz
bek, Tatar, Başkurt gibi diğer Türk boy
ları arasından derlenip yayımlanan var
yantlarında da destan kahramanının en
yakın dostunun ihanetine uğradığı gö
rülmektedir6. Bam sı Beyrek’te ihanet
eden kişinin hizzat ihanete uğrayan kişi
tarafından affedildiği görülürken diğer
varyantların pek çoğunda ise muhannet
kişi affedilmemiş ve destan kahramanı
tarafından öldürülmüştür. Bu farklılık
da ele aldığımız konu çerçevesinde üze
rinde durulması gereken ayrı bir konu
dur. Burada kahram an henüz aile fertle
ri tarafından ihanete uğratılmamış, da
ha ziyade obadaşı ve en yakın dostu olan
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bir kimse tarafından aldatılmıştır.
Oğuz Kağan ve Dede Korkut Kitafo’ndaki bazı boylardan çok sonraki dö
nemlerde ortaya çıktıklarım söyleyebile
ceğimiz ve biraz sonra aşağıda ele alaca
ğımız bazı Türk destanlarında görülen iç
çekişme ve ihanete uğrama, Bamsı Beyrek’teki ihanetin bir adım daha ötesine
geçerek akrabalar arası, aile içi çekişme
ya da ihanete dönüşmektedir. Bamsı
Beyrek (Ahp-Manaş, Alpamıs, Alpamış,
vs.) en yakın dostu ya da obadaşının iha
netine uğramış; fakat, destan mantığı ya
da gelenek karısının kendisine istemeye
rek de olsa ihanet etmesine müsaade et
memiştir. Akrabalar arası ya da aile içi
anlaşmazlığın yer aldığı destan metinle
rinde, destan kahramanının kız kardeşi,
annesi, amcası gibi yakın akrabalarının
ihanetine uğradığı ve bu sinsî muhannetlerin de çoklukla yardımcı kişiler va
sıtasıyla kendisine akrabaları tarafın
dan hazırlanan tuzaklardan kurtulan
kahram an tarafından cezalandırılması
söz konusudur. Kahraman, zaman za
man düşm anlara karşı giriştiği mücade
leler sırasında kansı, kız kardeşi ya da
annesinin düşm anla işbirliğine girmesi
gibi bir sürprizle karşılaşm aktadır. Bir
yandan düşm anla mücadele ederken di
ğer taraftan da kendi yakın akrabalarıy
la uğraşm ak durumunda kalmaktadır.
Buradaki ihanet ve çekişmelerin bütü
nüyle bireysel çıkarlar çerçevesinde ge
liştiğini bir kez daha hatırlatm akta ya
rar vardır.
Yakın akrabalar arası anlaşmazlığın
yer aldığı destan örneklerinden ilkini,
Türk destancılık geleneği içerisinde
önemli bir yere sahip olan Altay Türkle
rinin destancılık geleneğinden vermek
mümkündür. Meşhur Altay kaycısı (des
tancısı) N. U. Ulagaşev’den derlenen
Kan-Tolo destanında zengin büyük kar
deşlerin kıskançlığı sebebiyle onlar ve
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Oçı-Bala arasında anlaşmazlık çıkmak edilen Han-Kuçu’yu derin bir kuyudan
kurtarıp onunla kaçmaktadır. Bu olayla
tadır7. Yine N. U. Ulagaşev’den derlenen
ilgili bir tören (toy) hazırlanır. Kadın, bu
Aytilnüke destanında, esas kahram an
Aytünüke'nin yokluğunda zengin ve cim toy sırasında kocasını içki içirerek sar
hoş eder ve Han-Kuçu’nun yardımıyla
ri San-kaan, ihtiyar kardeşi Kara-kaarnn obasını yağm alayarak kendisini
uçurumdan denize atar. Kadın, daha
esir almaktadır. Aytilnüke, bunu öğrenir
sonra tüm hayvanları ve eşyaları alıp
öğrenmez cimri ve korkak amcasını öl düşmanın obasına gider. Han-Huluk, E r
dürüp babasıyla adam larım kurtarır8. ge- Kara-Saybm , Ulug-Kara-Moge gibi
Bu tür destanlarda akrabalar arası anla destanlarda da kahram anların yakınları
şılmazlık, zengin ve fakir akrabaların
olan kadınlar tarafından aldatılması ve
ihtilafına dönüşmektedir. Burada, akra ihanete uğram ası motifi yer alm akta
balar arasındaki bu tür ihtilaftan daha
dır10.
çok destan kahramanlarının düşm an sa 
Bir diğer Tuva kahramanlık destanı
fına geçerek düşm anla işbirliği yapan
Ergen-Kara-Saybm ’da kahram ana hem
akrabaları ve kahramanın onlarla yaptı anası hem de ablası karşı gelmektedir.
ğı mücadelelerin destanlardaki görünü Anası, öbada saklanan düşmanın tavsi
mü ele alınacağından bu tür akrabalar
yesine göre kendisini h asta gösterip oğ
arası ihtilaf üzerinde daha fazla durul lunu öldürmek amacıyla ondan mavi
mayacaktır.
öküz kalbi, beyaz deniz köpüğü, yabani
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Altay * deve sütü gibi olağanüstü şeyler ister.
destanlarında bahadırın kendisine iha
Anne, oğluna hastalığının sağalm ası için
net eden ve düşman safına geçen akra
gereken ilacın bu nesnelerde bulunduğu
balarıyla mücâdelesi motifi, Altay Türk*
nu söyler. Fakat, ne kadar zor olursa ol
leri arasında çok yaygın olan Altay-Busun oğlan anasının istediği şeyleri bulup
uçay destanında da (Destan, Tuva Türkgetirmektedir. Bunun üzerine anası oğ
leri arasında Alday-Buuçu adıyla bilin
lunu çokça içki içirip esriterek öldürür
mektedir.) yer alm aktadır. D estanda
kahramanın ablası ve karısı ihanet ede ve kızıyla birlikte düşman obasına ka
çar11.
rek düşman safına geçmektedir. Abla ile
A ldın-Ç aagay ve Oleedey-Mergey
kadın, kahram anın öldürülm esi için
kahram
anlık destanlarından ilkinde ab
düşmana yardım etmektedirler9.
la,
İkincisinde
anne, düşm ana mektup
Altay destanlarında görülen baha
yazm
akta
ve
onların
obalarına saldırıp
dırların yakın akrabalarının ihanetine
kendilerini
eş
olarak
almalarını iste
uğramaları, Altay destancılık geleneğiy
mektedirler.
Bahadır,
avdan dönünce
le büyük benzerlikler gösteren Tuva desanası ya da ablası ona arak (rakı) ikram
tancılık geleneğinde de ayrıntılı bir şe
kilde ele alınmaktadır. Bahadırların ya eder. Kahram an kendisini tutamaz ve
bancı düşmanların dışında ana, abla ya
sunulan arağı içer. Güçsüz kalan kahra
da eş gibi kendi yakın düşm anlan vardır
manı anası ya da ablasının iş birliği yap
ve onlar, düşman tarafına geçerek baha tığı düşm an çok kolay bir şekilde alt
dıra ihanet etmektedirler. Tuva kahra eder. Bahadırı yenen düşmanlar, anayı
manlık destanlarından Kangıvay Merya da ablayı bütün hayvanlarla birlikte
gen’de, bahadırın eşi Kara-Çuzun, eşi
alıp obalarına dönerler12.
Kangıvay Mergen tarafından mağlup
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Yakın akrabalarının yer aldığı des
tanların çoğunda kahramanlar, bütün
ihanet ve aldatm alara rağmen sonuçta
güçlü ve kurnaz düşmanlarım yenmek
tedirler. Bazen öldükleri de görülmekte;
fakat, bir han kızı ya da bir zaman fay
dalarının dokunduğu üç kız kardeşin
yardımıyla dirilmekte ve bütün düşman
larla kendilerini aldatanları öldürmek
tedirler. Kazak ertegilik eposlarından
Erke m aydar da. da tıpkı Tuva kahra
manlık destanı Ergen Kara-Say bin’da ol
duğu gibi, bahadırın yakın akrabasının
ihanetine uğraması ve iş birliği yapılan
düşmanla birlikte hareket edilerek öldü
rülmesi anlatılmaktadır. Burada bahadı
ra ihanet eden kişi, kahramanın kız kar
deşidir. Bir başka uruğun bahadırı olan
ü zın san ’ya âşık olan Naran, sözde has
talanarak ağabeyini üç kez getirilmesi
zor olan şeyleri getirtmek için tehlikeli
yola salar. Derdinin devasının getireceği
şeylerde olduğunu söyleyerek içinde kö
tülük bulunmayan ağabeyini kandırır.
Kızın maksadı, ağabeyinin bu zor ve teh
likeli yolculuklar sırasında ölmesi ve bir
başına kalıp IJzınsan ile birlikte yaşaya
bilmektir. Kız, ağabeyinden sırasıyla ye
di başlı ejderha yüreği, Tağalan’ın ak de
vesinin sütünü ve tağalan'm kök şolak
börüsünün ödünü getirmesini ister. Kah
raman, her üç yolculuğundan da yolda
karşılaştığı üç kız kardeşin tavsiyeleri
sonucu başarıyla geri döner, istenilen
şeyleri getirirken de uğradığı üç kızın en
küçüğü, getirilen şeyleri benzerleriyle
değiştirip kendisinde bırakır. Ağabeyi
nin tehlikeli yolculuklardan sağ olarak
döndüğünü gören Naran, sonunda gizli
gizli evinde barındırdığı Uzm sarı’dan
ağabeyini öldürmesini ister. Uzınsan,
kılıç kesmeyen, ok batmayan bahadırı
öldüremeyince Naran, ağabeyini ancak
kırk kadının sidiğiyle yıkanan bıçakla
öldürmenin mümkün olacağını söyler.
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U zınsan, denileni yapar ve bahadırı öl
dürerek m al-davarlarla birlikte kızı da
alıp obasına geri döner, öldürülen kah
raman, bizzat atının haber vermesiyle
daha önce bahadıra kız kardeşinin niye
tini bildiren ve akıl veren üç kız kardeş
vasıtasıyla tekrar diriltilir. Tekrar diri
len bahadır, üç kızı da kendisine alır ve
kanlarının intikamını alm azsa kendisiy
le birlikte olmayacaklarını söylemeleri
üzerine U zınsan ile N aran’dan öç almak
için yola koyulur. Yolda bir kocakarı va
sıtasıyla U zınsan ile Naran’ın toyunun
yapılm akta olduğunu öğrenir ve kendisi
tazşa (kel bala), atı da çopurlu küren tay
kılığına bürünerek N aran ile Uzınsarı’nm toyuna varırlar. Tıpkı Dede Korkut
i£ifaî>ı’ndaki Kam Pürenüfl Oğlı Bamsı
Beyrek öoyz’nda13 olduğu gibi, bahadır,
toyda bir kaç kadınla saz eşliğinde atışır.
Tazşanın sesini duyan Naran, sesi ağa
beyinin sesine benzetir ve onu huzuruna
getirtir. Kadın, tazşa kılığındaki bahadı
ra bir atla çapan hediye eder. Bahadır,
daha sonra U zınsan’mn maiyetiyle bir
likte ok atıp durduğu yere gelir. Burada
kendisine verilen yayları çekerken kırar.
Bunun üzerine U zınsan, kendi yayını
verir ve atam azsa onu öldüreceğini söy
ler. Uzınsarı’nm yayı da kınldıktan son
ra bu sefer bahadınn kendi yayını geti
rirler. Tazşa, yam anlaşan yayı kısrak de
risine sarıp üç gün bekletir. Yay eski ha
lini alınca atar ve attığı bir okla beş yüz
kişi ölür. Bunu gören Uzınsan kaçar; fa
kat, ardından yeten bahadır, üç gün bo
yunca savaştıktan sonra onu öldürür.
Bahadır, U zınsan’mn obasını, halkını
talan ettikten sonra da kız kardeşini atı
nın kuyruğunu bağlayıp parçalar. Erkemaydar, intikamınf aldıktan sonra üç
kansıyla bir araya gelerek murat alıp
m urat verir14.
tç mücâdeleyi ve yakın akrabalannın ihanetine uğrayan bahadırların hi
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kâyesini anlatan kahramanlık destanla
rına, diğer bazı Türk boylarından da ör
nekler vermek mümkündür. Fakat, yu
karıda sıralanan bir kaç örneğin Türk
toplumunun geçirmiş olduğu sosyal de
ğişimin destanlardaki yansımasını orta
ya koymak için yeterli olacağı kanaatin
deyiz. Motun (Mete) ve Oğuz K ağan’da
görülen ve üzerinde çok fazla durulma
yan iç mücâdele arasındaki farklılık,
metinlerde bütün açıklığıyla ortadadır.
Başlangıçta toplum ve yüksek idealler
adına geçici bir iç çekişme yaşanırken
daha sonraki dönemlerde sosyal haya
tın, yaşam tarzının, üretim ve tüketim
tarzlarının değişmesi sebebiyle zaman
zaman bireysel çıkarlar adına yapılan ve
çok rahat bir şekilde ihanet boyutuna
varan çekişmeler yaşanır olmuştur.
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4
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NOTLAR
1

Altay kahramanlık destanlarının konu
ları, l.V. Puhov tarafından şu şekilde sı
nıflandırılmaktadır:
a. Kahramanın canavarlarla mücâdelesi,
b. Kahramanın yer altı dünyasının haki
mi Erlik’le mücâdelesi, c. Kahramanın
dünürlüğü ve düğünü, ç. Kahramanın
yabancı hanların işgallerine karşı yürüt
tüğü mücâdeleBİ, d. Kahramanın sömürücü-zulmedıci kötü hanlarla mücâdelesi

e

7

8

(İ. V. Puhov, Altayskiy Narodny Geroiçeskiy Epos, M a ad ay k ara» A ltay sk iy Ge-

ro içe sk iy E p o s, M ask v a 1973, 30.) Bir
diğer Türk grubu olan Tuva Türklerinin
kahramanlık destanlanm n konuları da
L. V. Grebiyev tarafından gruplandmlmıştır.
a. Kahramanın sadece eş (gelin) aram ak
için yaptığı mücâdeleler, b. Kahramanın
eş (gelin) aram akla birlikte hanlarla yap
tığı mücâdeleler (Burada hanlar genel
likle mitik güçlere sahiptir), c. K ahram a
nın, hanlara ya da diğer yabancı istilacı
lara karşı yürüttüğü mücâdele (L. V. Grebiev, Tuvinskiy Geroiçeekıy Epos, Moskva 1960 ve oradan S. M. Baysklan, Poeti-
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ka Tuvinskogo Geroiçeskogo Epos a. Kızıl
1987, 7.) Başkurt destanları arasında dıı
bahadırların zaman zaman oba halkına
ve ailesine zulmeden zâlim han ya da
beylere karşı mücâdele etlik!t:n görül
mektedir. Ural Batır'm bir devamı olan
Akbuzat. destanında bahadır Hevben, oba
halkına ve kendi âilesine zulmeden han
la mücâdele etmekte ve halkıyla ailesi
nin intikamım almaktadır (Başkurt Ilalık İcatı-Epos, 1. c., Öfö 1972, 145-186.).
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