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ÖZET
Babay Bat›r, 18. yüzy›lda yaﬂad›¤› rivayet edilen bir kahramand›r. Sözlü gelenekte hayat› etraf›nda bir
destan teﬂekkül etmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 1350 m›sra olan Babay Bat›r Destan›, Babay’›n kardeﬂlerinin intikam›n›
almak için giriﬂti¤i mücadeleyi anlatan mahallî bir destand›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
Babay Bat›r is a hero who is supposed to live the 18th century. A legend about his life has been formed
in oral tradition “Babay Bat›r Legend” which consist of about 1350 lines, is a region legend about Babay’s
struggle to take his brother’s revenge.
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‹lminisky taraf›ndan derlenen Er
Targ›n Destan›’n›n yay›mlanmas› (Kazan, 1862), Çarl›k Rusya’n›n ayr›ﬂt›rma
ve yeniden millet yaratma ideolojisinin
hayata geçirilen bir parças› olarak karﬂ›m›za ç›kmakla birlikte, Türkistan sahas›
halkbilim ürünlerinin derlenip yay›mlanmas›n›n da baﬂlang›c›n› oluﬂturmaktad›r.
‹lminisky ile baﬂlayan çal›ﬂma, Türkistan
Türklerinin ayr› millet olma yolunda ﬂuurlanmalar›n›n da baﬂlang›c› oldu ve her
topluluk, sözlü gelenekte yaﬂayan baﬂta
destanlar olmak üzere, di¤er sözlü kültür
ürünlerini de derleyerek yay›mlamaya
baﬂlad›. Sovyetler Birli¤i’nin kurulmas›na kadar derleme metinlerin yay›m›; Sovyetler Birli¤i ile birlikte toplanan ürünler, halk yarat›s› olup olmad›klar› noktas›nda tenkide tabîi tutulmak suretiyle,
halk yarat›s› oldu¤una karar verilen
ürünler (?) üzerinde bilimsel çal›ﬂmalar
yap›lmaya baﬂlan›r.
Genellikle Türk Destan kahramanl›k kal›b›na uygun destanlar, Sovyet döneminde dar çerçevede tutulmak suretiy-

le mahallî kahramanlar haline getirilir,
“halk kahraman›” ya da Kazak Tarihî J›rlar›nda oldu¤u gibi “bir toplulu¤un kahraman›” olarak takdim edilir. Mahallî tiplerin destanlaﬂt›r›lmas› ve sonunda bir
destan kahraman› olarak takdim edilmesi de ayn› çerçevede de¤erlendirilmelidir.
‹ﬂte, gerçekte “Millî” özelli¤i olmayan,
mahallî, bir boy ileri geleni olan Babay
Bat›r bunun bir örne¤ini teﬂkil eder. Sözlü gelenekte yaﬂayan ve Ospanov yay›n›ndan baﬂka yaz›l› metnini tespit edemedi¤imiz Babay Bat›r ile ilgili destan ve
anlatmalar ilk defa 2000 y›l›nda bas›lm›ﬂt›r. Biz kanaatlerimizi bu çal›ﬂmay› esas
alarak belirttik.
Halk aras›nda Güney Kazakistan,
dinî hayat›n merkezi olarak bilinmektedir. Hocalar ve Sunaklar adlar› ile an›lan
sülaleler ve kendini ba¤lad›klar› atalar,
atalar›n türbeleri, zengin anlat›mlar ile
efsane, menk›be ve destan biçiminde sözlü ve yaz›l› gelenekte yaﬂamaya devam
etmektedir. Toplumun “seçkinleri” olmay›
kendilerine avantaj sayan gruplar, nesil-
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lerini ya Ab›lay Han vas›tas›yla Cengiz
Han’a, ya Hoca Ahmed Yesevî’ye, ya da
Sunak Ata’ya ba¤lamaktad›r.
Babay Bat›r, Güney Kazakistan’da,
Türkistan ad› verilen Yesi kasabas› yak›n›nda yaﬂad›¤› rivayet edilen, burada bir
beldeye ad›n› veren mahallî bir destan
kahraman›d›r. Hayat› etraf›nda bir çok
menk›be oluﬂan Babay Bat›r’›n ilk halife
Ebu Bekir’in neslinden geldi¤ine inan›lmakta olup, Karatav ve civar›nda türbelerinin bulunmas›ndan dolay› Karatav
Evliyalar› ( Jaks›mbetul›, 2000; Kalm›rzaul›, 1977) ad›yla adland›r›lan evliya
grubunun içine dahil edilip, Sunak Ata’ya
ba¤lanmaktad›r. 18. Yüzy›l›n ikinci yar›s›
ile 19. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaﬂad›¤›
zannedilen Babay Bat›r’›n soy ﬂeceresi ﬂu
yolla Ebu Bekir’e ba¤lanmaktad›r. Hz.
Ebu Bekir; Ebu Bekir’in O¤lu Abdilla Sultan Mahmut; Abdilla Sultan Mahmut’un
o¤lu Azret Aksultan; Azret Aksultan’›n
o¤lu Sultan Kas›m, Sultan Kas›m’›n O¤lu
Sultan Kahap, Sultan Kahap’›n O¤lu Sultan Mavlut; Sultan Mavlut’un O¤lu Mülki ﬁa; Mülki ﬁa’n›n O¤lu ﬁabur Malik,
ﬁabur Malik’in O¤lu Süleyman Malik;
Süleyman Malik’in O¤lu Mansur Malik;
Mansur Malik’in O¤lu Pircan Malik; Pircan Malik’in O¤lu Abdil Malik; Abdil Malik’in O¤lu Kayser Malik; Kayser Malik’in
O¤lu Kayium Malik; Kayium Malik’in
O¤lu Abdilla Malik; Abdilla Malik’in O¤lu Hüsameddin (Sunak Ata); Sunak
Ata’n›n O¤lu Süleyman Mevlana; Süleyman Mevlana’n›n O¤lu Ziyadin Mevlana;
Ziyadin Mevlana’n›n O¤lu Süyindik Ata;
Süyindek Ata’n›n O¤lu Abdilla ﬁayik; Abdilla ﬁayik’in O¤lu Mahmut Han, Mahmut Han’›n O¤lu Nurbay, Nurbay’›n O¤lu
Babay Bat›r. Baﬂka bir rivayete göre ise
Sunak Ata’n›n Bibi Müslima adl› bir k›z›;
Süleyman Ata adl› bir o¤lu vard›r. Süleyman Ata’n›n ﬁayhi, Emir ve Karakﬂ›
(Çornak Ata) adl› üç o¤lu vard›r. Çornak
Ata’dan Kaygak, Büzirik Ata ve Nurbay
adl› üç o¤lu vard›r. Nurbay’›n ise on o¤lu
bulunup, en küçükleri Babay’d›r. Dandi-
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bay Nartay (ﬁermuhammedulu; 1993:1427; Ospanov; 2000:3-6)
Sözlü anlat›m ortam›nda, hakk›nda
birçok rivayetler anlat›lan, efsane ve
menk›belere konu olan Babay Bat›r, çocuklu¤unda ailesi ile birlikte, ﬂimdi ad›
Türkistan olan Yesi kasabas›nda yaﬂamaktad›r. Babay’›n babas› Nurbay çocuklar›na güreﬂ ö¤retmektedir. Ancak, Yesi’nin hakimi Moﬂan, on erkek çocu¤a sahip olan Nurbay’dan korkar, ona gözda¤›
vermek için Nurbay’›n Orazbay ve Baysal
adl› çocuklar›n› öldürür. Bunun üzerine
henüz on üç yaﬂ›nda olan Babay, Buhara
Hanl›¤›na gider. As›l maksad› Moﬂan’dan
ailesinin intikam›n› almak olan Babay,
Buhara Hanl›¤›’nda iki y›l kal›r, orada
Kur’an dersleri al›r, Arap dilini ö¤renir.
Bilgisi cesareti ve davran›ﬂlar› ile Buhara
Han›’n›n dikkatini çeken Babay Bat›r,
Han’dan beﬂ yüz asker al›r ve Yesi’ye gelerek Moﬂan ile savaﬂ›r. Moﬂan’› yener.
Yesi yak›n›nda Babay Korgan köyünde
yaﬂar ve orada ölür. (Ospanov; 2000: 3-6)
Babay Bat›r ile ilgili baﬂta kahramanl›k yönü olmak üzere, onun adilli¤i
ve cömertli¤i ile ilgili birçok efsane teﬂekkül etmiﬂtir. Bunlardan birkaç tanesini
örnek olarak vermek yararl› olur kanaatindeyiz.
Babay’›n büyük a¤abeyi Cumatay,
ak›ll›, varl›kl› bir kiﬂidir. Babay evlendi¤i
zaman a¤abeyi üç defa dü¤ün hediyesi
vermiﬂ Babay ise bütün hediyeleri muhtaç olanlara da¤›tm›ﬂ. Babay, halkla yer,
ald›klar›n› halka da¤›t›rm›ﬂ. Bundan dolay› Babay Bat›r’›n, “Tayak ustay kelgenge tay mingizemin-Sopa tutarak gelene
tay bindirece¤im” sözü halk aras›nda hâlâ yaﬂad›¤› gibi “El korgay› Er Babay-El
koruyan Er Babay” ifadesi de yaﬂamaktad›r.
Babay Bat›r’›n Buhara hanl›¤› ile
münasebetleri ve Buhara Han’› ile dostlu¤unu, onun yak›n›ndaki sayg›nl›¤›n› ﬂu
efsane anlatmaktad›r.
Babay, bilgeli¤i,cesurlu¤u, adaleti ve
cömertli¤i ile tan›nmaktad›r.ﬁöhreti Bu-
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hara hanl›¤›na ulaﬂm›ﬂt›r. ‹kan köyü, Babay’›n a¤abeyi Cantemir’in o¤lu Ötep’in
idaresindedir. Ötep, Babay’›n z›dd›na zâlim ve adaletsiz biridir. Ötep için;”Kendisi kara, gözü ela, gönlü kara, taﬂ yürekli”
birisidir ifadesi halk›n muhayyilesinde
yaﬂamaktad›r. Varl›kl›n›n mal›n›, yoksulun can›n›, güzel k›z›n olan›n k›z›n› al›rd›.
‹kan halk› ﬂikayetlerini, Hokan/Buhara
hanlar›na bildirir. Buhara Han›, “Karﬂ›laﬂt›¤›m yerde baﬂ›n› duvara sokup vücudunu develere çektirip parçalara ay›raca¤›m diyerek Ötep’i azleder. Ötep memleketine döner ve saklan›r. Kendisini hem
ahaliye, hem de Han’a affettirmek için çare arar ve çareyi babas›na, amcas›na, nihayet Babay Bat›r’a müracaatta bulur.
Babay Bat›r doksan yaﬂ›n üzerindedir.
Amcaya gelen Ötep, Babay’›n ye¤enlik
sevdas›na güvenir ve Babay bir dersle iﬂe
baﬂlar. Han’a gitmek için yol haz›rl›klar›na baﬂlanmas›n› söyler. Y›lk›dan bir at
seçer binit yapar, sürüden bir toklu seçer
piﬂirtir, parçalat›r ve hepsini yer. Ötep cesaret edip amcas›n›n haz›rlatt›¤› etten yiyemez. Neden böyle yapt›¤›n› sorunca,
Babay; sen nas›l halk›n her ﬂeyini kendine ald›n, kimseye vermedinse biz ve halk
bundan- senin benim tokluyu yedi¤imden
rahats›z oldu¤un gibi- rahats›z oldu. Bu
sana bir ders olsun der ve Buhara’ya var›rlar. Buhara Han›’n›n kalesine ulaﬂan
Babay ve ye¤eni ayr›l›rlar. Babay birkaç
gün Han›n görece¤i güzergahta bekler.
Nihayet han›n dikkatini çeker ve huzura
ça¤r›l›r. Kendisini tan›t›r, sayg› görür,
a¤›rlan›r. Hat›r›na binaen Ötep affedilir
ve bunun karﬂ›l›¤›nda Babay’› s›rt›yla Yesi’ye götürmesi söylenir. Bunlar Babay’›n
çevre topluluklarda, dolay›s›yla o dönemde Özbek Hanlar› nezdindeki k›ymetine
örnek olarak anlat›lmaktad›r. (Ospanov;2000:50-54)
Bir baﬂka efsane Babay’›n kendi ailesi içindeki sayg›nl›¤› ile ilgilidir.
Babay’›n a¤abeyi Cumantay, mütevaz›,kendi halinde, Babay’›n kahramanl›¤› ile övünen ve ona sayg› duyan birisidir.
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Zira, Babay’›n ailesinden her hangi birine
konuk gelse ve nereden geldi¤i sorulursa,
“Babay’›n evinden” diye cevap verir. Dünürlükte, ak›l dan›ﬂmakta, çözümsüz meselelerin çözümünde Babay’a gidilir. Beyge oyununda birinci gelen “Babay!” diye
ba¤›r›r. Ancak Cumantay, “neden benim
bu kadar k›ymetim bilinmez, neden kimse bana Cumantay demez “ diye akl›ndan
geçirir.
Bir gün beyge oynanacakt›r. Cumantay, k›z› Cumagül’ü erkek k›yafetleri ile
yar›ﬂa sokar ve birinci gelmesi halinde
“Cumantay” diye ba¤›rmas›n› tembih
eder. Yar›ﬂ baﬂlar, Cumagül birinci olur
ve babas› k›z›n›n “Cumantay” diye ba¤›rmas›n› beklerken “Babay!” diye ba¤›rd›¤›n› duyar ve k›z›n at› tökezleyip düﬂer,
boynu k›r›l›p ölür. Cumantay at›n› umursamaz, k›z›n›n yan›na koﬂar, onu kald›r›r
ve k›z›na,”neden Cumantay “, diye ba¤›rmad›n k›z›m der. K›z, “ad›n akl›ma gelmedi, Babay! Diye ba¤›rd›m”der. Cumantay anlar ki, H›z›r Babay’d›r.K›z›na,
“E¤er Cumantay! Diye ba¤›rsayd›n sen de
bindi¤in at gibi ölürdün, Babay diye ba¤›rman senin can›n› kurtard›, Babay H›z›r’d›r” der. (Ospanov,2000: 58-59)
Kazak anlatmalar›nda, efsanelerinde kahramanlar›n iyeleri bulunmaktad›r.
Cengiz Han’›n bars› (kaplan), Ab›lay’›n
Akbotas›n›n oldu¤u gibi Babay’›n iyesi,
onun yol göstericisi de K›z›l tilkidir. ‹yeler, iyilikler verir, insan›n nefsine hükmedemedi¤i zamanlar onlar› yan›lt›r ve cezaland›r›r. Babay’›n da insanî yönünün
oldu¤unu, zaman zaman nefsine ma¤lup
oldu¤unu vurgulamak için bir efsane anlat›lmaktad›r.
Bir sabah Babay kalkt›¤›nda a¤abeyi Cumantay, kardeﬂinde bir de¤iﬂiklik oldu¤unu sezer. Sebebini sordu¤unda, “düﬂman ile savaﬂmaya gitmeden önce böyle
de¤iﬂikliklerin oldu¤unu” söyler ve evden
ç›kar. At›na binip k›rm›z› tilkisinin yan›na gider. Tilki k›ble yönüne do¤ru biraz
ilerler ve Babay’›n yan›nda bulunan geveze Kökzu Babay’›n savaﬂmas› gerekti¤i,
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K›z›l Tilki’nin böyle yol gösterdi¤ini söyler. Babay tilkinin peﬂinden gider ve bir
grubun geldi¤ini görür. “Ya Kul Hace Ahmed” deyip bunlar›n üzerine hücûm eder.
Herkes kaçar, bir delikanl› Babay’a karﬂ›
gelir ve Babay’›n bir süngü darbesi ile yaralan›p yere düﬂer. Babay evine dönerken, ”Bu delikanl› bir milletin kahraman›
olabilir, yoksa bana karﬂ› gelmezdi” der
ve geri döner. Gencin yan›na gelir, onu tedavi edip evine göndermek ister, ancak
genç, “bana bakacak insan var” deyip son
sözlerini söyler. Sonradan anlaﬂ›l›r ki,
genç Yesi’den niﬂanl›s›n› almaya gelmektedir. Babay, nefsine kan›p K›z›l Tilkinin
izinden de¤il, Kökzu’nun sözünden gider
ve böylece kendini cezaland›r›r. (Ospanov; 2000:60-62)
Babay’›n çevresinde anlat›lan baﬂka
efsaneler de bulunmaktad›r. Ancak,
onunla ilgili en önemli anlat› hayat› etraf›nda teﬂekkül eden Babay Bat›r adl› kahramanl›k destan›d›r. Fikri yap› olarak
kahramanl›k konusu iﬂleyen destan ayn›
zamanda Babay’›n yaﬂad›¤› dönem ile tarihi bir ﬂahsiyet olan Babay’›n anlatmas›ndan dolay› tarihî destan s›n›f›nda da
de¤erlendirilebilir.
Babay Bat›r Destan›, Kazakistan
Türk sahas› destanlar›nda oldu¤u gibi
manzum olup, zaman zaman mensur parçalar› bünyesinde taﬂ›maktad›r. Vak’an›n
uzat›lmamas› gerekti¤i yerlerde, olaylar›n özet olarak verilmesi gere¤inden, teferruata gidilmeden, mensur özetler yer
almaktad›r. Ya da, vak’alar özetlendikten
sonra, mensur olarak yeniden ifade edilir.
Bu husus destan›n mensur-manzum kar›ﬂ›k olmas›ndan çok, destan anlat›c›s›n›n
anlat›m tarz›na ba¤l›d›r. Destan Babay
Bat›r’›n hayat›n›n bir dönemini anlatmakta olup yaklaﬂ›k 1350 m›sra ve çok az
mensur k›sm› olan k›sa bir metindir.
Karada¤’›n çevresinde otu tatl›, suyu
bol, hayvan beslenebilecek bir yaylad›r, ki
buras› Taraz ile Akmescit (K›z›lorda) aras›ndaki geniﬂ alan Buhara Hanl›¤›’na
ba¤l›d›r. Burada Yesi ﬁehri’nde Nurbay
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ile Kar›s› Tans›ktan bir çocuk olur ve ad›n› bir yaﬂl› kiﬂi Babay kor. Babay çocukken zulüm ve adaletsizli¤i ile bilinen Yesi
Ulu¤u Moﬂan’d›r. Nurbay’›n Babaydan
baﬂka dokuz çocu¤u daha vard›r ve bunlar iyi e¤itilmiﬂ yi¤itlerdir. Moﬂan bir tuzak kurar, Orazbay ve Baysal’› güreﬂmeleri için meydana ç›kar›rlar, rakiplerine
k›l›ç verilir ve bunlar öldürülür. Bunun
üzerine Babay Yesi’den ayr›l›r, J›lga adl›
bir yerde, babas›n›n arkadaﬂ› Böri’yi de
alarak Buhara’ya Bözﬂi adl› bir kad›n›n
evine giderler. Bözﬂi Babay’›n kendi o¤lu
oldu¤unu söyleyerek medresede okumas›n› sa¤lar. Babay, Buhara yak›n›ndaki
Bahçesarayda bir güreﬂ müsabakas›na
kat›l›r ve herkesi yendi¤i için han›n huzurunda kabul görür. Yesi’den gelme sebebini anlat›r ve handan yard›m ister.
Han kendisine baz› ﬂartlar koﬂar ve bunlar› baﬂard›¤› zaman kahramanl›¤›n› ispat edece¤ini ve kendisine yard›m edece¤ini söyler. Babay olup biteni Bözﬂi Kar›’ya anlat›r. Gördü¤ü rüyay› da Bözﬂi Kad›n yorumlar ve Han’›n huzurunda fil ile
savaﬂ›r ve galip olur. Han Babay’a alt›n
k›l›ç kuﬂat›r ve emrine Karakalpak
Amanbay ile beﬂ yüz asker verir. Babay
Moﬂan ile savaﬂ›r ve Moﬂan’› öldürür. Yesi Ulu¤u Amanbay olur. Amanbay da kad›na düﬂkün, zalim birisi olup halk›n vergilerini ço¤alt›r. Babay ve Kangl› Kayk›
ile birlikte Amanbay’a karﬂ› mücadele
baﬂlat›r. Amanbay ise Babay’›n kardeﬂinin kar›s›n› kaç›r›r. Babay bunun üzerine
Karakalpakistan’a gider. Yengesini kurtar›r ve memleketi Yesi’ye döner. (Ospanov; 2000:7-48)
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