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Varvarandan sürsüreden, Amas
ya’dan Tire’den, geldi geçti buradan.
Destursuz bağa girenin ölümü sopa
dan. Halb›r halb›r içinde, halb›r saman
içinde. Deve dellal iken, pire pehlivan
iken, eşek hamamc› iken, hamamc›n›n
tas› yok, oduncnun baltas› yok. Garş›
da bir taz› geziyor, boynunun haltas›
yok. Han›mlar hamama gidiyor öğnügü
nün ortas› yok, goltuğunun bahças› yok.
Dedim han›mefendi bir buse ver, dedi
heç mümkünü yok. Çene baş›nda durur
ken, b›y›ğ›m› bururken Ali oğlu geldi
dedi ki, müjde deden geliyor. Ali oğlu,
Miskin oğlu Gusgun oğlu ava gittik. Ali
oğlu att› vuramad›, Gusgun oğlu att›
vuramad›, Miskin oğlu att› vuramad›,
dedem att› ›ht›rd›, ben att›m yuvarla
d›m. Eferim yiğit dedi. goluna guvvet,
dedi, her dem böyle at dedi, goltuhlar›m
gabard›. Av›m› tüfeğimin baş›na dahd›m
demirci baş›na geldim. Selâmün aley
küm demirci baş› dedim. aleyküm selâm
avc› baş› dedi......
Bir gaz ald›m doru deyin, ufac›k defe
cik daşlar› ağz›na at›yor dar› deyin, çot
gözün köprüyü yitiyor geri deyin, uzun
minareyi beline sokuyor boru deyin.
O yalan bu yalan, fili yuttu bir y›lan,
eşşeğe binip de deveyi gucahlad› bu da
m› yalan.
Bir varm›ş bir yohmuş, Allah’›n gulu
dağdan daşdan çohmuş. Çoh söylemesi
günah, az söylemesi sevapm›ş. Zaman›n
birinde iki âş›ğ›n baş›na gelen bir olay› :
Oğuz elinde bir padişah varm›ş. Bu

padişah›n dünyada hiç zürriyeti yoğmuş.
Gün günü yaş› ilerleyince sarar›p solma
ya başlam›ş. Bir gün Han›m Sultan›n
yan›na gelmiş. Han›m Sultan bak›yor ki,
gocas›n›n durumu durum değil.
- Ne o bey, vaziyetin niye böyle?
- Ben böyle olmay›m da kimler
olsun.
- Yav neymiş derdin, söyle de ortak
oluyum?
Nihayetinde derdini anlat›yor padi
şah, diyor ki,
- Şu yaşa geldik bir zürriyetimiz yok.
Bu gadar tac›m›z, taht›m›z, çiftliğimiz
acaba kimlere gal›r, bunun için düşünü
yom ben ve gün gün sasar›p soluyom. O
zamana gadar Han›m Sultan,
- Bey, bey, dünya dua üzerine derler.
Dua üstüne duruyor dünya. Sen şimdiye
gadar niye bir tekkeye, türbeye gitme
din. Bir tekkeye, türbeye başvur. Belki
cenab›allah ac›r da bir oğlan evlad› veya
g›z evlad› verir.
- Neriye gidiyim?
- ‹şte falan yerde tan›nm›ş bir tekke
varm›ş, oruya git.
Bu, padişah›n akl›na yer ediyor.
Vezirini çağ›r›p diyor ki;
- Tebdili g›yaget edip seninen felan
yerdeki tekkeye gideceğiz. Neyse, her
türlü haz›rl›klar yap›l›p kimseye haber
verilmeden gizlice yola ç›k›l›yor. ‹ki gün
yol gitmişler, üçüncü gün bir yere gelmiş
ler, çay›rl›k çimenlik bir yere. Padişah
vezirine demiş ki;
- Şurda biraz otural›m, yemeğimizi
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yiyelim namaz›m›z› g›lal›m. Ondan son
ra tekke de yaklaşm›şm›ş, tekkeye vara
l›m diyor. Bunlar oturup yiyip içiyorlar,
namazlar›n› g›ld›ktan sonra galk›p gide
cekleri zaman yanlar›nda ak sakall› bir
pîr peydah oluyor.
- Selâmün aleyküm padişah.
- Aleyküm selâm, aleyküm selâm
amma, sen ne bildin benim padişah oldu
ğumu? Madem padişah olduğumu bildin
derdimi de bilin.
- Biliyom zaten derdini. Tekkeye gidi
yonuz. Tekkeye gitmeye hacet yok; işte
tekke benim.
Cebinden bir tane elma ç›kar›p veri
yor.
- Bu elmay› ikiye böleceksin, yar›
s›n› kar›n yiyecek, yar›s›n› da gendin
yiyeceksin. Gab›ğ›n› da soyup at›na yedi
receksin. At›ndan bir dene gulun olacak.
Han›m›ndan da bir dene nur parças› gibi
oğlan çocuğu olacak. Yaln›z bunlar›n isi
mi ben gelinceye gadar goymuyacaks›n.
Padişah buna çok sevinerek veziri
ne,
- Şurdan habeyi getir, şu pîre birez
para verelim, demiş. Demiş amma bir
de bahm›şlar ki, pîr ortadan gaybolmuş.
Ulaa, neyin nesiydi bu!
- Geri dönelim mi?
- Ee, padişah›m istiyorsan dönelim.
Bunda da var bir hay›r. Biz bunun için
gitmiyormuyduk.
- Bunun için gidiyorduk.
- Geri dönelim, hiç galbini bozma.
Ordan geri dönüyorlar, geliyorlar
Oğuzeline. Han›m.
- Ne oldu, tez döndünüz, diyor. Padi
şah,
- Böyle böyle, bir pîrle garş›laşd›k,
felan yerde, bir çay›rl›hda. Böyle böyle
dedi, hiç fikrimizi bozmad›k geri dön

dük.
- Eyi etmişsiniz.
Pîrin söylediği gibi elmay› yar›ya
bölüp gab›ğ›n› soyarak at›na yediriyor.
Bir zaman sonra han›m›n çocuğa gal
d›ğ› belli oluyor. Zaman geçiyor, dokuz ay
on gün olduhdan sonra nurtopu gibi bir
çocuk dünyaya geliyor. Şenlikler düzen
leniyor, yemekler yediriliyor, efendime
söyleyip yeyip içmeyen kimse galm›yor,
yaln›z bald›r› c›blahlar gal›yor.
Çocuk büyümeye başlam›ş. ‹yi bak›l
d›ğ›ndan ayda böyüyeceğine günde böyü
yormuş. Oğlan mektep çağ›na gelmiş,
mektebe gönderilmiş, gönderilmiş amma
hâlâ ismi yoğimiş. Bütün mahalle çocuk
lar› onu “ads›z beğ” diye çağ›r›yorlarm›ş.
Çocuk da gelip babas›na g›z›yomuş.
- Baba bana niye isim goymuyosu
nuz? Bütün çocuklar bana “ads›z beğ”
diyorlar.
Oğlan›nan babas› her gün münaka
şa yap›yorlarm›ş. Nhayet birgün demiş
ki,
- Bu böyle olmayacak. Pîrin geleceği
yok. Çocuk yedi yaş›na geldi hâlâ ismi
yok. Her tarafa ilân ediyor, vezirlerine
emrediyor, yemekçiler, çalg›c›lar gelsin,
yenilsin içilsin, çocuğun ismi konulacak
diyor.
Her taraftan yemekçi, çalg›c› geli
yor, haftalarca yemek görülüyor, yeni
lip içiliyor, en son kertiğine geliniyor.
Bütün vezirler toplanm›ş, bald›r› ç›plar
lar dağ›lm›ş baş›ndan. Herkese birer
isim yazmalar›n› söylemişler. Herkes
birer isim yazm›ş. kurra çekeceklermiş.
Bunlar tam kurra çekecekleri zaman bir
de ak sakall› bir ihtiyar galabal›ğ› yara
rak içeri girmiş.
- Selâmün aleyküm.
- Aleyküm selâm.
- Biraz gecikdim amma gusuruma
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bakmay›n. Telâşa lüzum yok. Çocuğun
ismi BABÖREK, at›n ismi de BENG‹
BOZ, diyor ve oradan hadi bakal›m gine
gayboluyor.
‹şde böyle, oğlan›n ismi verilmiş
oluyor, babas›n›n s›k›nt›s› da ortadan
galk›yor. Oğlan biraz daha büyüyünce
babas› ona en iyi silahşörlerden Musta
fa ad›nda birini dutmuş. Bir de iyi bir
imam dutmuş. Bunlar ona her gün ders
veriyorlarm›ş. Yerin alt›nda bir mahzen
de oluyormuş bu işler. Bu oğlan yerin
alt›nda tam yedi sene okumuş, silah
gullanmay› öğrenmiş, yani hepsini tam
manâs›yla yutmuş. O zaman hocalar›
var›p babas›na “Babörek bizden üstün
oldu, bizim bilmediğimizi biliyor, yapa
mad›ğ›m›z› yap›yor.” demişler. Bunun
üzerine oğlan› giyindirip guşand›r›yor
lar, her tarafa ilânlar verip büyük bir
şenlik düzenlendiğini duyuruyorlar.
Bu ara, hani oğlan yedi sene gözden
›rak, mahzende eğitim gördüğü için sağa
sola sald›r›yormuş. Ustas›na demiş ki,
“Beni şöyle ava mava ç›kart, bir de d›şar
da tatbik yapay›m, bakal›m vurabiliyom
mu?”
Efendim, bunlar ç›km›şlar şehirden
d›şar›, Kenarda bir yerde bir gulübe var
m›ş. Buras› bir ihtiyar gar›n›n eviymiş.
‹htiyar gar› soğuk alm›ş da destisiynen
evin kenar›na oturmuş da güneşleniyor
muş. O zamanaca bu oğlan okunu ç›ka
r›yor ve destiyi nazar al›yor. Desti parça
parça oluyor. ‹htiyor gar›.
- Yavrum, şimdi ben sana ne deyim.
Baban anan seni gurban›nan, adağ›nan
buldu, tekkeyinen, türbeyinen buldu.
Başka birşey demiyeceğim, Cenâb›allah
seni Akkavak g›z›na âş›k etsin, diyor.
‹htiyar gar› onan padişah oğlu olduğunu
anlam›ş hani.
Neyse, bunlar biraz dolaş›p avlan›

yorlar ve dönüyorlar. Şimdi Akkavak
g›z› bunun akl›na yer ediyor. “Ulan bu
k›z nas›l bir şey acaba, neyin nesi? Bu
gar› niye bana öyle söyledi” diye merak
lan›yor. Bir de o gece bu düşünce üzerine
yat›nca gece rüyas›nda o g›z› âşikâre
görüyor. Ulaa!... Zabah›nan gah›yor, içer
sinde bir ateş.
O gece ayn› rüyay› g›z da görmüş.
Onun da içersine bir ateş düşmüş.
Oğlan hemen galh›b ustas›n›n yan›
na varm›ş, ustas›n› uyand›rm›ş.
- Usta!
- Ne var?
- Avc›lar› topla ava gideceğiz. Ben
duram›yorum, bana bir hal oldu.
Durumu da söylemiyor ona, böyle
böyle, bir g›za âş›k oldum, diye.
Gidelim, diyor o da. O zamanaca
avc›lar toplan›yor, yirmi-otuz dene avc›.
Bu da başlar›nda, Bengiboz’a binmiş,
guş gibi uçuyorlar.
Gelmişler bir orman›n kenar›na. Bir
çeşme varm›ş orda. Onun baş›nda toplan
m›şlar. Onlara,
- Şimdi herkes şu ormana dağ›lacak,
akşam›nan da ne vurursa gelip bu çeş
menin baş›nda bekliyecek. En son kim
gelirse, yani en son gişi gelene kadar
beklenecek. Giden olursa onun kellesini
vurdururum, diyor. Hani padişah oğlu;
kimse gorhusundan g›k bile diyemiyor.
Her biri orman›n bir taraf›na dağ›l›yor.
Babörek de sürüyor at›n› orman›n içine.
Orman›n içinde giderken önüne bir tane
ceylan ç›k›yor. Düşüyor ceylan›n peşine.
Babörek’in at› guş gibi uçuyor. Bengi
boz. Bir ara ceylana yetişiyor. Dutacağ›
zaman hop deyip gaç›yor ceylan. At›yor
ama vurmak istemiyor, sağ sağ yaka
lay›m diye. Kement at›yor kemendin
içinden gine hoplay›p ç›k›yor ceylan.
Nihayetinde bir ovaya düşüyorlar. Ne
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zaman sonra bir çölün ortas›nda bir sürü
siyah çad›r görüyor. Önünden gaçan cey
lan da gidip bir çad›r›n içine giriyor. Bu
da hemen arkas›ndan dal›yor içeriye.
‹çeri girince ne görsün; tam rüyas›nda
gördüğü g›z. Ceylan var›p o g›z›n guca
ğ›na yatm›ş. Oğlan g›z› görünce hemen
orada bay›l›p yere y›ğ›l›yor. Şimdi g›z, ne
yapacağ›n› şaş›r›yor. G›z›n eli ayağ› dola
ş›yor. Oras› da yörük beyinin çad›r›ym›ş,
oba beyiymiş. G›z da o oba beyinin g›z›y
m›ş. G›z›n eli ayağ› dolaş›yor. G›z›n bir
dene de dad›s› varm›ş, yaşl› bir gad›n.
G›z hemen ona gidiyor.
Dad› gel, diyor. Buraya bir delikanl›
geldi, düştü bay›ld› beni görünce. Dad›
gelip bak›yor.
- Sen tan›m›yon mu bu diliganl›y›?
- Tan›yom, tan›yom ama rüyamdan
tan›yom.
- Demekki bu da seni görmüş. Ay›lt
şu delikanl›y›, diyor. G›z, oğlan›n elleri
ne gülsuyu, şu bu dökerek bunu ay›lt›
yor. Oğlan ay›l›r ay›lmaz g›za sar›l›yor.
Dad›s›,
- Yavrum, şimdi bey sizi görürse
hepimizi öldürür. Ben sizi ağ›rlay›m da
sen gidip g›z› babas›ndan iste.
Oğlan ordan gar›n›n peşine düşüp
varm›şlar yörük beyinin yan›na. ‹çeri
girince yaşl› gar› durumu anlatm›ş, işte
böyle böyle, diye.
Yörük beyi guş tüyü yataklar›n› üstü
ne yatm›ş, yan›nda da üç-beş dene hiz
metçi duruyor. Şehzadeye yer veriyorlar.
Hay›r m› şer mi, diye soruyor oğlana.
Hay›r diyelim de hay›r olsun, diyor
oğlan. Allah’›n emri, peygamberin kavliy
nen ben senin g›z›na dünürüm, diyor.
- Yav olur mu, gendi gendine sen
benden g›z istiyon, diyor yörük beyi.
Şimdi sen kendin bu g›z› al›p götürürsen
bunun g›ymeti olmaz anay›n babay›n

yan›nda. En iyisi mi sen git, baban anan
gelsin.
- Yok, anam babam bu işe hiç gar›ş
maz. ‹stediğin gadar para vereceğim,
alt›n›nan dartacağ›m, ne olursa olsun
bu g›z› alacağam. Memleketime gidip bir
güzel düğün yapacağam.
Ee, bugüne bugün padişah oğlu.
Oğlan ›srar edince art›k yörük beyi
bunun yüzüne gelemiyor. Bir kelik için
senin yüzüne mi geleceğem, diyor. Bu
dutup yan›ndaki paralar› g›z›n babas›na
veriyor. G›z›n ne kadar öteberisi, cehizi
varsa yüklüyorlar atlara, g›z› da bindiri
yorlar güzel bir ata. Arkadaşlar› sözleş
tikleri yerde bekleyip durmuşlar. Vakit
akşam namaz›n› geçmiş. Babörek gelme
miş. Baş›na bir hâl mi geldi diye telâşa
düşmüşler. Derken Babörek yan›nda g›z
ve bir sürü at›nan gelmiş oruya. Herkez
şaş›rm›ş. Ustas›,
- Ne bu, neyin nesi bu, demiş.
- Eee, siz davşan vurursunuz, keklik
vurursunuz, ben de kekliği vurdum, diye
rek bunlara tak›l›yor.
- Eyi, diyorlar, yaln›z baban bu işe
ne der?
- Bilmiyom, babam dese de demese
de ben bu g›z› alacağam.
Nihayetinde bunlar şehre yaklaş›
yorlar. Yaklaş›nca bir müjdeci gönderi
yorlar oğlan bir g›zla geliyor. diye. Tabi,
babas› biraz gücenmiş. Demekki ben
Allah’a büyük söylemişim, bak gendi
baş›na gidip bir g›z buldu. Halbuki ben
ona kimlerin g›z›n› ilây›k görmemiştim.
Oğluna,
- Sen niye, getdin de bu g›z› ald›n,
diyor. Oğlan,
- Yok baba, diyor. dünya güzelini
de getirsen bana yaramaz. ‹llâ ki benim
bunu almam ilaz›m.
- Gendi düşen ağlamaz, diyor
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babas›.
Düğünü yapm›ya karar veriyor ama
biraz da uzad›yor aray› belki vazgeçer
diye. Neyse, her yere haber sal›nm›ş şen
likler var diye. Memlekette ne kadar çal
g›c›, sazc› varsa gelip toplanm›ş, yemek
ler görülmüş. Bunlar bu hâl üzerindey
ken, düğün telâş›ndayken hangi ülke,
hat›rlam›yom şimdi, Tekfur ili diye bir
muhit varm›ş. Buras› Oğuz ili ya, art›k
uzak taraf›nda m› bilmiyom nedere, oras›
da Tekfur ili, Oran›n padişah› bir mek
tupla elçi gönderiyor Oğuzeli’nin padi
şah›na. Felan yerden felan yere kadar
bize verdinse verdin, eğer vermezsen
harb ilân ediyorum felan diye. Padişah
bunu duyar duymaz beyninden vurulmu
şa dönüyor. Hemen başvezirine,
- Düğün haz›rl›ğ› dursun, harb haz›r
l›ğ› görülsün, diyor.
Düğün haz›rl›ğ› b›rak›l›yor, harb
haz›rl›ğ› başl›yor. O zamanaca tabi,
Babörek ile Akkavak g›z› birez mahzun
oluyorlar. Babörek biraz da seviniyor.
Hani hiç harb görmedi ya. Bu harbi gaza
n›rsam daha bir şöhret sahibi olurum,
diye düşünüyor. Babas›na haber gönde
rip diyor.
- Baba, bu harbin baş›nda guman
dan olarak ben gideceğim. Benim bu
harbi almam ilâz›m. Babas›,
- Yoh, sen daha tecrübesizsin, bil
mem felan diye gonuşup nasihat vermiş
se de imkâm› yok Babörek’i durdurama
m›şlar.
- Yoh, demiş oğlan, bu harbi ben
yapacağ›m.
- Eyi, demiş babas›, gendi düşen
ağlamaz.
Asgerin baş›na gumandan olarak
bunu vermiş. Bu, asgerini çekmiş doğru
Tekfur padişah›n›n üzerine, Onlar da
öte yandan gelmişler. Üç gün orda yemiş

içmişler, istirahat etmişler. Ondan sonra
anlaşmayla harbe başlayal›m demişler.
Hani şimdi, harbe teklemeyle başlayal›m
demişler. Bir er onlar ç›kar›yor, bir er
bunlar ç›kar›yor. Babörek, bir er ç›kart
m›ş onlar da bir er ç›kartm›ş. Babörek’in
eri tam yedi kişiyi gebertmiş, kendisi
ne bir şey olmam›ş. O zamanaca karş›
taraftan bir tane er daha ç›karm›şlar.
Bir oturuşta yirmi somun yiyormuş bu
adam, ağnad›n›z m›, işte öyle güçlü biriy
miş bu adam. Efendime söyleyim, bu
bir iki dolaşd›hdan sonra nas›l bir gürz
vurursa Babörek’in adam›na, yere düşü
rüyor. Babörek bunu görünce hemen
at›n› mahmuzluyor, var›yor boynundan
vurup düşürüyor onu. Böyle olunca
harbin anlaşmas› bozuluyor. Anmaşma
ya göre tek tek dögüşüp ondan sonra
garş›l›kl› harb yapacahlard›. Anlaşma
bozulunca o taraf›n gumandan› da emir
veriyor, yahalay›n şunlar›, diye. Şim
di bunlar giriyorlar birbirlerine. Babö
rek’i alm›şlar ortalar›na. Yedi gün yedi
gece harb yapm›ş orda. Ne tarafa dönse
guzgun gibi dal›yor, düşman askerinin
biteceği yok. Yedinci gün golu galm›ş.
Bir f›rsat›n› bulup g›l›c›ynan askerine
işaret vermiş, akger de hücuma geçmiş.
Hani daha ön ce asgere işaret vermediği
için onlar savaşa girmemişlermiş. Bun
lar birbirlerine gavuşunca bir yedi gün
yedi gece daha harbediyorlar, o taraf›n
çoğunu g›r›yorlar. Birezleri de dayana
may›p gaç›yor. Babörek, şimdi asgerinin
baş›na bir bey goyuyor, gendi usdas›n›,
hani gendine silah gullanmay› öğreten
adam›. Bunlar›n gumandan› sensin,
diyor. Bunlar› götür babama teslim et.
Gendisi iyilerinden g›rh tane pehlivan
al›yor, bir de gendisi g›rh bir gişi. Ben
şimdi bunlar›n köylerini talan ediyim,
şurdan bu taraf bize gals›n, diyor, biliyor
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musun. Babörek orda gal›yor g›rh gişiy
nen. Hani bunlar harbe girdiler, yoruldu
lar, dinlenip uyumalar› lâz›m. Babörek,
s›rayla birer saat nöbüt dutal›m, önce
ben dutuyum, demiş. Bah, esgi beyleri
gorüyon mu, gendilerini hiç ay›rm›yorlar
asgerlerinden. Uyhumuzu ald›hdan son
ra binelim atlar›m›za düşman köylerini
talan edelim, çiğneyelim, demiş. Bunlar
s›raynan dutuyorlar nöbeti. Derken içle
rinden biri uyuyor. Hani çok yorgunlar
ya, uyumuş işte. Tekfur padişah›n›n bir
gözcüsü varm›ş, bunlar› gözlüyormuş.
Nöbetçinin uyuduğunu görünce hemen
gendi adamlar›na haber vermiş. Bin gişi
gelip sessizce bunlar›n etraf›n› sar›yor.
Bengiboz Babörek’in elini yüzünü yala
m›ş uyard›y›m diye ama bunlar o gadar
yorulmuşlar ki, ›-›h, uyarmak mümkün
değil. Düşman bunlar›n hepsini bir güzel
bağlam›ş, yaln›z birtek Bengiboz‘u yaka
l›yamam›şlar, o kimseyi yan›na yanaş
d›rm›yormuş. Bunlar› al›p götürüyorlar
beylerinin huzuruna.
- Buyur padişah›m, g›rh pehlivan›
yahalad›h, düşman›y›n ömrü bu gadar
olsun.
Padişah onlar› mükâfaatland›r›yor.
At›n bu pezevenkleri zindana, diyor. Baş
lar›n›n boğaz›na lâle dah›n, elini ayağ›n›
da zencire vurun, diyor. Getirip zindanc›
baş›na teslim ediyorlar bu g›rh bir gişiyi.
Orada şimdi Babörek bir türkü okuyo:
Hey zindanc› zindanc›
Derdimin yoh ilac›
Benim halime ac›
B›rahsana gidelim
Ayağ›mdaki demir
Hem gal›nd›r hem demir
Bana zehir içirir
B›rahsana gidelim
Orda bir beyit daha vard› ya hat›

r›mda galmam›ş “ilde yârim bekliyo”
diye. Neyse bunu söyleyince zindanc›
“sen âş›k m›s›n, mahkûm musun, serse
ri misin” felân diyor buna, bir iki tokat
at›yor, “hadi git bakal›m içeri” efendime
söyleyim, götüne de bir tekme at›yor....
Bunlar bu yatma ile gaç sene gal
m›ş efendim; tam yedi sene. Yedi sene
zarf›nda bunlar ne bir traş, ne bir elbise
birşey, o kadar azap çekmişler.
Arada bir bu zindanc›baş› geldikçe
ona sorar, onu rahats›z ederlermiş. “Yav,
bizim halimiz ne olacak, benim de tac›m
taht›m vard›, ben de bir padişah oğluy
dum. Niye aray›p sormad›...” bilmem
felan diye sorup ediyormuş. Bunun böy
le s›zlan›p yakarmalar›na zindanc›baş›
dayanamam›ş insafa gelmiş, gitmiş padi
şaha “padişah›m, böyle böyle mahkûm
lar daha yat›yor. Yedi sene önce goyduh,
ne traş ettirdik, ne elbise geydirdik ne de
hamama götürdük. Adamlar›n baş› her
gün beni rahats›z ediyor, ben de dayana
may›p sana geldim” diyor.
- Yav, onlar daha yat›yor mu?
- Yat›yor.
- Tamam öyleyse, emir veriyom; gün
de bir kişi ç›kar›l›p hamama götürüle
cek, traş olunacak, s›rt›na yeni esvap
giydirilecek sonra geri zindana gonacak.
Her gün bu şekilde yap›l›yor. G›rh›
da bitmiş en son s›ra g›rh birinciye gel
miş, Babörek’e gelmiş. Babörek d›şar›
ç›hm›ş. Zindan böyle yüğsekce bir yerde
imiş. Alt›ndan kervanlar geçermiş. Sağa
sola bir göz atm›ş, acaba bu durumdan
ne zaman gurtulurum, tac›m› taht›m›
al›r›m, buralar› bunlar›n elinden al›r›m
diye. O arada bahm›ş ki, garş›dan bir
kervan geliyor. “Şu kervanc›lara bir tür
kü söylesem acaba bana bir cevap verir
ler mi” diyor, saz› eline al›p bakal›m

Millî Folklor	59

kervanc›lara ne söylüyor :
Gelişin nerdendir bezirgânbaş›
Al›rs›n satars›n türlü gumaş›
Sana kimler derler kimin gardaş›
Bana bir haber ver bizim ellerden
Ald› kervanc› :
Gayet yüksekdesin Ferhat dağ›s›n
Sana kimler derler kimin oğlusun
Gelişimi sorarsan da Oğuz elinden
Al›r›m satar›m dünya mal›ndan
Ald› Babörek :
Gayet yüksekden durağ›m var
durup dinlenmiyor bu dertli yürek
Babam şahd›r ben de Babörek
Bunu da böyle bilin ağalar
Ald› kervanc› bakal›m :
Baban› sorarsan da beli büküldü
Gözlerinde nur galmad› döküldü
Baltac› kelleci tahta oturdu
Bunu böyle duydum gullar›n›zdan
Ald› şimdi Babörek :
Demen beyler demen gald›m sözüm
den
Yaş yerine gan dökeyim gözümden
Akkavak g›z›ndan nazl› yarimden
Bana bir haber ver bizin ellerden
Ald› kervanc› :
Akkavak g›z›n› da ald› dediler
Bilmem kimden kime vard› dediler
Kelleci oğluna ald› dediler
Bunu böyle duydum gullar›n›zdan
Bunlar böyle söyleşirken zindanc›

baş›, yan›na gelip,
- Ulan sen, oğlum, mahkûm musun
serseri misin, âş›k m›s›n, sen nesin,
diyor. Traş ettirmeden, y›kanmadan
döve döve geri sokuyor. zindana.
Tekfur padişah›n›n g›z›n›n saray›n
zindan taraf›na bakan bir penceresi
varm›ş. Bir de balgonu varm›ş. Öğlen
gününe garş› güneşliyormuş. Bunlar›n
deyişlerini ordan duymuş. Ayağ›na nali
nini dak›p doğru gidiyor zindanc›baş›n›n
yan›na.
-Buyur sultan›m, diyor zindanc›
baş›.
- Kimdi o esir, neyin nesi?
- Bir esir işde.
- Gaç senedir burda yat›yor?
- Yedi senedir yat›yor.
- Yedi senedir yatan esire böyle
muamele yap›l›r m›? Bu Allah’›n emri
midir? Hemen esiri ç›kart gözümün
önünde traş olacak, hamama gidecek,
esvap giyecek.
- Olur, emredersin han›m sultan›m,
diyor zindanc› baş›. Ordan hemen gidip
Babörek’i çağ›r›yorlar, traş ettirip hama
ma sokuyorlar, en iyisinden elbise giy
diriyorlar. Zindanc› baş›n› uzaklaşt›r›p
Babörek’e diyor ki g›z,
- Necisin, kimsin?
- Ben Oğuz elinin padişah›n›n oğlu
yum, ad›m Babörek.
- Şimdi ben seni burdan gurtaraca
ğam. Ben seni gurtar›rsam sen de beni
gönül azab›ndan gurtar›r m›s›n? G›z
oğlan› görünce hemen ona âş›k olmuş
meğer.
- Han›mefendi, beninen dalga geç
meyin. Ben yedi senedir zindan azab›
çekiyom, bir de sen dert aşlama.
-Yoh, yoh, gonuşmalar›n›z› balkon
dan dinledim, sana âş›k oldum, seni bur
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dan gurtaracağam.
- Nas›l gurtaracağan?
- Gurtaracah ben değil miyim, sen
önce dediklerime cevap ver.
- Eğer gurtarabilirsen seni al›r›m.
- Tamam, bu gece gurtaracağam, sen
şimdi zindana git. Zindanc›y› çağ›r›yor,
Başla şimdi görevine, yaln›z adam›n
elini ayağ›n› bağlama.
Tekfurun g›z› odas›na gidip ahşama
gadar plân haz›rlam›ş. ‹çki, yiyecek, efen
dime söyleyim, bir sürü öteberi haz›rlat
m›ş ve cariyelerine demiş ki,
- Şimdi ne yapacahs›n›z biliyor musu
nuz?
- Ne yapacağ›z?
- Üç g›z gideceksiniz zindanc› baş›na,
“ bu gün han›m sultan seni biraz g›rm›ş,
biz şimdi seni zabaha gadar eğlendirece
ğek” diyeceksiniz, onu iyice içirip sarhoş
edeceksiniz. Zindan›n anahdar›n› ondan
alacaks›n›z, tabi herkes iyece bayg›n
hale gelince. Sonra gidip Babörek ismin
deki esiri al›p bana getireceksiniz. Zin
dan› da kitleyip anahdar› geri zindanc›
baş›n›n cebine goyacaks›n›z.
Akşam olunca g›zlar türkü çağ›ra
rak zindanc› baş›n›n bulunduğu yere
doğru gidiyorlar. Ordaki diğer nöbetçi
ler birbirlerine işaret etmişler. Hemen
gidip zindanc› baş›na haber vermişler.
Üç tane keklik gibi g›z geliyor, demiş
ler. O zamanaca zindanc› baş› goşmuş
d›şar›, g›zlar› görünce,
- Ne bunlar?
- Bu gün han›m sizin galbinizi g›r
m›ş galiba. ‹şde bizi sizinen eğlensin
diye gönderdi, emretti biz de geldik.
Emir emir. Emir demiri keser hani.
- Ee, olur.
Masalar guruluyor, yenilip içiliyor,
g›zlar oynay›p dönüyor. Şu benim aşk›
ma, şu da benim aşk›ma derken hepsini

bir iyice sarhoş ediyorlar. Bunlar›n hepsi
bir yere s›z›nca anahtar› al›p zindan›n
kap›s›na var›yorlar ve bağ›r›yorlar,
-Babörek kimise buraya gelsin.
Babörek ç›k›p geliyor. anahtar› tek
rar zindanc› baş›n›n cebine goyuyorlar,
Babörek’i al›p han›m sultanlar›n›n yan›
na geliyorlar. Bunu al›p saray›n en üst
gat›ndaki odas›na ç›kar›yor. Orada yiyip
içiyorlar zabahaca gülüp oynaş›yorlar.
Zabah yaklaş›nc› g›z,
- Şimdi ben seni göndereceğem,
diyor. Tabi bu arada oğlan durumunu iyi
ce anlad›yor. Benim tac›m tahd›m vard›,
sevgilim vard›, diyor, belki hâlâ yolumu
bekliyordur. Eğer bunlar› gabul edersen
seni de ikinci aile olarak al›r›m, diyor.
Eğer o başgalar›na vard›ysa sen birinci
gar›m olursun, diyor. G›z,
- ‹sterse onuncu ailen de olsa ben
sana varmak isdiyom, her şeyi gabul edi
yom, diyor.
Yeter ki sen tac›n› taht›n› gurtar.
Sen şimdi git, daha sonra gelir burdaki
esir arkadaşlar›n› ve beni gurtar›rs›n.
- Ne yapacaks›n şimdi sen?
- Bilmiyorum.
- Şimdi ben sana söyleyim; ben seni
burdan aşağ› indireceğim. -Gündüzden
elli gulaç urgan haz›rlam›ş- Bu urgana
seni bağlayacağ›m. Şimdi nöbetçi uyuyor
dur. Nöbetçilere iyice bak, uyuyorlarsa
ses ç›karmadan yürü. Ben burdan seni
gözlüyeceğim. Eğer nöbetçiler seni görür
lerse ben onlara b›rak›n diye seslenirim.
Gurtulup da gidersen tac›n› taht›n› al›p
burdaki arkadaşlar›n› ve beni gurtarma
ya geleceksin ama gan dökmeyeceksin.
- Nas›l olacak bu?
- Şimdi, ne gadar asgerin varsa ala
cahs›n, beş-on bin seyis alacans›n. Hani
eski zamanlarda böyle yaparlarm›ş. Bu
seyislerin boynuzlar›na mum yaht›racah
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s›n. Gecenin bir saatinde gelip saray›n
etraf›n› böyle yanm›ş mumlarla guşada
cahs›n. Babama ahl› baş›nda bir adam
göndereceksin. O, babama “bizim burda
g›rh adam›m›z var, bir de başlar›nda
Babörek ad›nda bir beyimiz var, bunla
r›n hepsini isdiyoruz” diyecek. Babam,
o zamanaca “g›rh›n› da al götür, =öbürü
gaçm›ş” diyecek. Hani sen gaçd›n ya.
O adam›n “yooh, ya g›rh biri de olacah
ya da şehrini baş›na y›hacağ›z” diye
cek. Babam “nas›l y›hacahs›n” diyecek,
o da “La, d›şar› ç›h›p da bir bahsana;
bütün şehrin etraf› guşat›ld›. Benim
götüreceğem habere bah›yorlar. Anlaş
ma olmazsa her taraf› ateşe verip yaka
cağ›z. Tac›n tahd›n elinden gidecek.Ya
bu işi yapan ya da o beyin yerine g›z›n›
verin” diyecek. O zamanaca babam beni
çağ›r›r, bana ak›l dan›ş›r. Ben de, “baba,
tac›n tahd›n gitmedense, gan dökülme
dense beni ver. Benim gibi bir g›z gitmiş
ne önemi var.” derim ve raz› olurum. O
raz› olur ben de ordan ayr›lm›ş olurum,
hem hiç gan dökülmez. hem beni, hem
de g›rh arkadaş›n› gurtarm›ş olursun.
B›z bunlar› oğlana iyice anlatm›ş.
Zabaha g›rş› oğlan›n beline urgan› bağla
y›p aşağ› salm›ş. D›şar› tam ›ş›ma meh
ri. Oğlan indikden sonra yavaşça nöbet
çilere yahlaş›yor, bah›yor ki nöbetçiler
uyuyorlar, bu hemen t›k›rdatmadan önle
rinden geçiyor. Ç›k›ş o ç›k›ş, ne gadar
gidiyor bilemiyorum, bir zaman sonra
esgi savaş yapd›hlar› yere var›yor. Orda
biraz oturup dinleniyor ve gendi gendine
gonuşuyor “Yav, benim Bengiboz’um gaç
d›y›d›, şimdi nerede acaba? Şurda bir tür
kü söylesem de Bengiboz duysa” diyor ve
başl›yor türkü söylemeye :
Araya araya bulsam izini
‹zinin tozuna sürsem yüzümü
Yetmiş beş gün mühlet gral g›z›na

Yetiş Bengiboz’um imdada yetiş.
Olacak ya, Bengiboz toz duman için
de kişneyerek gelip ayağ›n›n dibinde
duruyor. Ağz›nda gemi, s›rt›nda eğeri
o vaziyette y›llarca dağlarda, ovalarda
gezmiş, ağz›, üsdü baş› yara bere içinde.
Hemen ağz›ndan gemi, s›rt›ndan eğeri
al›yor güzelce orda at›n› t›mar ediyor,
temizliyor, sar›l›p gohluyor.
Burada birini söylüyoh birini goyu
yoh; bu gral g›z›ndan yetmiş beş gün
mühlet alm›ş. Oradan Bengiboz’a binip
memleketinin yolunu dutuyor. Laf değil
bu Bengiboz. Bir günlük yolu bir sani
yede yel gibi al›yor. Nihayetin bir gece
vahd› Oğuz eline var›yor. O şehrin kena
r›nda bir gulübe gibi bir ev varm›ş.
Geliyor o evin yan›na. ‹çerde idareler
yan›yor, içerde yaşl› bir gad›n. T›h t›h
pencereye vurmuş. Gad›n ocağ›n baş›n
da uyuhlay›p duruyormuş.
-Kim o?
- Bir garip misafirim. Beni misafir
al›r m›s›n?
- Yoh yavrum, benim yerim yoh.
Seni nerde misafir ediyim, şurda hepici
ği bir göz ev.
At›n var, itin var.
- Etme nene, getme nene, al sana şu
gadar alt›n.
Gad›na alt›n› verince “at›na da yerim
var, itine de” diyor gad›n.
- Yaln›z at›m› iyi bir yere çek, benim
at›m öyle bildiğin atlardan değil, geleni
gideni depebilir.
- Ben bulurum ata yer, sen hiç
merahlanma, diyor gad›n ve götürüp bir
gomşusunun oruya çekiyor. Geri gelip
bunu yediriyor içiriyor. Merahlan›p,
- Necisin, nereden geliyorsun, nere
ye gidiyorsun, diyor.
- Garip bir misafirim, geldim şuruya
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misafir oldum. Gece yat›y›m da zabah
b›rak›p gideceğem. Böyle böyle derken
goca gar›y›nan oturup dertleşiyorlar.
- Nene, bir def d›ng›rd›s› duyuyom,
bir düğün mü var bu şehirde.
- He ya yavrum, düğün var. Senin
gibi bir bey oğlu vard›, ad› da Babörek
idi.
- Eee?..
- O harbde gald›. Onun nişanl›s› gen
dine yeni bir oğlan buldu. Babas› öldü,
anas› öldü. Keller de başa geçdi, g›z› da
oğluna ald›. G›z önce raz› olmad›, “ben
gavilliyim” dedi, alt› ay mühlet istedi.
bir y›l müsade istedi gabil etmedi. Yar›n
gavilinin sonu, yani istediği mühletin
sonu. Onun için düğün şenlikleri yap›
l›yor. Amma g›z›n bir şart› daha varm›ş.
- Nedir acep o?
- G›z›n bir gerdanl›ğ› varm›ş, bu ger
danl›ğ› her kim vurursa ben ona var›r›m,
diyormuş. Amma gerdanl›k ister vurul
sun ister vurulmas›n art›k cebrinen al›p
götüreceklermiş.
- Sağol nene, bana epey bilgi verdin.
Al şu paray› bir Keloğlan elbisesi bul.
Ben de müsadenle burda birgaç daha
gal›y›m.
Gar› paray› gördü ya,
- Tabi yavrum istediğin gadar gal.
“Olursa aha bu elbiseleri sana veriyim”.
diyor. oğlan. Yeni elbiseleri görünce
nenenin ciciği gevşemiş. Hemen gidip
bir tane Keloğlan elbisesi bulmuş, kötü,
p›rt› m›rt› birşey.
Ertesi gün bu eski elbiseleri giyip
gerdanl›ğa at›ş yap›lan yere gitmiş. Her
kes oruya toplanm›ş memleketin en iyi
at›c›lar› oruya toplanm›ş. Toplanm›ş da
kim düşürürse düşürsün “yeni beyin
oğlu düşürdü” denecek ve haber g›za
ulaş›nca g›z galleşlikle beyin oğluna veri
lecek. Herkes at›yor düşüremiyor. Hani

Babörek orda yetişdiği için yeni bey olan
Kel vezirin oğlunu biliyor. Ahran›, emsa
li. Onun yan›na yaklaş›yor,
- Şu gerdanl›ğa bir de ben ateş ede
yim mi şehzadem, diyor. Oğlan buna
şöyle bir bak›yor; bir keloğlan,
- Hassiktir lan. Kimse vuramad› da
sen mi vuracağan.
Bey oğlunun arkadaşlar› belki Allah
taraf›ndan gönderilen bir kişidir diyerek
at›ş için müsade istiyorlar.
- Bir de bu ats›n, paray›nan değil
ya.
- Ats›n ya, diyorlar başgalar› da.
Damat aday› raz› olunca ortal›ğ›
aç›yorlar. Herkes şimdi bunu d›ng›ra
al›yor, neçe ünlü at›c› vuramad› da bu
Keloğlan m› vuracak, nerden buldunuz
şu keli, diye her gafadan bir ses geliyor.
Ozamanaca Keloğlan gerdanl›ğ›n garş›
s›na geçiyor, okunu ç›kar›yor hiç gözet
lemeden at›yor, att›ğ› gibi de şarh diye
gerdanl›ğ› yere düşürüyor. Gerdanl›k
düşer düşmez her tarafa ilân ediyorlar
gerdanl›k vuruldu, beyin oğlu gerdanl›ğ›
vurdu, diye. Beyin oğlu ile arkadaşlar›
Keloğlan’› el üstünde dutuyorlar ve al›p
düğün evine getiriyorlar. Düğün evi de
neresi; gendi babas›n›n evi, yani gendi
evleri. Bahiyo ki duvarda asd›ğ› saz
yerinde duruyor.
Birini goyup birini söylüyoh, bu ara
da g›z elinde bir bardah zehirle siyah bir
perdenin arhas›nda, siyah giyecekler giy
miş bekliyor. “Haydi vaht geldi, ata bine
ceksin” dediklerinde zehiri içip ölecek
miş. ‹şde bunun için öylece bekliyormuş.
Keloğlan gad›nlar›n bulunduğu odaya
girmiş. Hani Keloğlan ya kimse onu
mesimemiş. Gad›nlar gendi aralar›nda
gonuşorlarm›ş. “Gerdanl›ğ› bu Keloğlan
vurmuş, bizim beyimiz nerden vuracah.
Vursayd› şimdiye gadar vururdu. Keloğ
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lan sokula sokula saz›n›n yan›na varm›ş
ve eline al›p bir türkü okumuş, bakal›m
ne demiş:
Evlerinin önü darac›h
Mustafa’n›n sevdiği Sarac›h
Gel oyna gad›n sen oyna
Gey oyna can›m sen oyna (tekrar)
Böyle diyor, Mustafa da onun silah
şörü. Sarac›h diye bir g›z› severmiş. ‹şde
o ara Sarac›h gözüne dak›lm›ş ve söyle
miş. Zaten Mustafa’n›n Sarac›h’› sevdiği
ni de bir bu bilirmiş. Bir Mustafa, bir de
g›z. G›z bunu duyunca şaş›rm›ş “Allah
Allah, benim Mustafa’y› sevdiğimi bu
nerden biliyor” deyip hemen ordan ç›k›
yor. Keloğlan bunu göz ucuynan gözetli
yormuş. Kimse huylanmam›ş, keloğlan
çald›kça gad›nlar oynay›p duruyorlar
m›ş. Sarac›h hemen siyah çad›ra gidiyor,
hani düğünü olan g›z›n çad›r›.
- Kim o?
- Ben Sarac›h
- Ne var, bir haber mi getirdin?
- ‹yi bir haber var, aç gap›y›. Gap›
aç›l›p içeri giriyor.
- Han›m sultan, diyor, sana iyi bir
haberim var.
- Hadi g›z söyle neyimiş o iyi habe
rin!
- Gerdanl›ğ› kim vurmuş biliyon
mu?
- Kim vurmuş?
- Keloğlan diye bir adam vurmuş.
G›z bundan huylanm›ş,
- Mümkünü yoh, onu Babörek’ten
başga kimse vuramaz. ben onun için bu
şart› goşmuştum, diyor. Bu Keloğlan
neyin nesiymiş?
- Bilmem, bir Keloğlan işte. Düğün
evine geldi, yedirip içirdiler. Sonra Babö
rek’in odas›na girdi, saz›n› al›p başlad›

türkü söylemeye, Türkü söylerken bana
da bir beyit söyledi. Benim Mustafa’y›
sevdiğimi söyledi. Halbuki benim onu
sevdiğimi bir Babörek biliyordu bir sen,
başga kimse bilmezdi, bu nas›l bildi!?
- Öyleyse bu Babörek, Keloğlan
değil, diyor.
Hemen ordan elinde zehirinen perde
yi aç›p ç›h›yor. Herkes şaş›r›p gal›yor,
-Yav, gelin şimdiye gadar hiç ç›hm›
yordu, bu neyin nesidir, diye birbirine
soruyorlarm›ş.
Akkavak g›z› Keloğlan’›n bulundu
ğu gap›ya gelip ona bir türkü söylüyor,
arkas›ndan Keloğlan vuruyor saz›n tel
lerine :
Ald›m duvardan saz›
‹çimden hiç gitmedi s›z›
Yol verin gelinler g›zlar
Gelen Akkavak g›z›
Bunu söyleyince Akkavak g›z› elinde
ki bardağ› gald›r›p yere çal›yor. “Cenab›
Allah bana bu günü de gösderecekmiş”
deyip milletin merahl› bah›şlar› aras›n
da Keloğlan’›n boğaz›na sar›l›yor. Orada
bir türkü daha söylüyor, bakal›m ne
diyor :
Ağlad›m gündüz gece
Dert çektim hep gizlice
Sana aşg›m düşünce
Dayanamaz coşar›m.
‹kisi birbirine öyle bi rsar›lm›şlar ki
arada galan pirenin gözü patl›yorm›ş.
onlar orada bir müddet gendilerinden
geçmiş bir vaziyette galm›şlar. Bu yedi
senedir hasretini çekdiği Babörek’miş
diyen düğün evini terkediyor, bir gişi
galm›yor; şimdi bunlar ay›h›nca Babörek
hepimizi g›l›çdan geçirir diye. Kel vezir
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bunu haber al›yor, yeni bey yani. Bunu
duyunca Kel vezir gar›s›n› al›p at›na
binerek başga birşey almadan gaç›yor.
Oğlu da bu haberi duyunca p›l›s›n› p›rt›
s›n› toplamadan at›na atlay›p gaç›yor.
Bunlar orda sarmaş dolaş yatt›kdan
sonra bir de gözlerini aç›p bah›yorlar ki,
ortal›kda kimse yok, ikisi tek başlar›na
galm›şlar. Orda oturup gonuşuyorlar,
dertleşiyorlar. Sonra şehrin ileri gelenle
ri, beyleri ağalar› toplan›p geliyor, yeni
beyimizi tebrik ederiz felan diyorlar,
bunu bey olarak ilân ediyorlar.
Aradan bir ay felan geçiyor. Bunun
düğün felan etme gibi telaş› yok. Akka
vak g›z›n›n içine bir gurt düşüyor. Bunun
derdi ne ola? Bunda bir iş var, diyor gen
di gendine, bir odaya gapan›p gizli gizli
ağl›yor. Bir gün Akkavak g›z›n›n odas›
na girdiğinde onu ağlay›p gendi gendine
gonuşurken görmüş.
- Niye ağl›yon, diye sormuş.
-Ben ağlamayay›m da kimler ağla
s›n.
- Niye?
- Ben senin yolunu yedi sene bekle
dim, sen geleli bir ay oldu, tac›n› taht›n›
ald›n, yurdunu ald›n, ald›n ama benden
hiç haberin yoh. Hani düğün yapacah
d›n?
- Haa, o başga.
- Niye? Başga bir gad›n m› var?
- Var ya; yaln›z şu şekilde; Eğer o
gad›n olmasayd› ben bu tac› taht› ala
mazd›m, sana da gavuşamazd›m. Onun
sayesinde sana gavuşdum.
- Nas›l bir sebep?
Bu baş›ndan geçenleri bir bir anlat›
yor. Bunlar› dinleyen Akkavak g›z› raz›
oluyor.
-Madem ki bizi hayata o gavuşdur
muş öyleyse ben de onu gumal›ğa gabul

ediyorum. Onu da al›p gelebilirsin, ondan
sonra düğünümüzü yapars›n.
Akkavak g›z› böyle deyince oğlan
seviniyor. Zaten yetmiş beş gün mühlet
alm›şd›. Hemen vezirlerine emrediyor
haz›rl›k görülsün diye. Harb haz›rl›ğ›
başl›yor. Başvezir yapd›ğ› Mustafa, her
tarafa haber sal›yor felan yerde toplan›
l›p Tekfur üzerine harbe gidilecek diye.
Herkes geldiği muhitte ne gadar seyis
varsa toplas›n gelsin diyor. Asker de
şaş›rm›ş bu gadar seyisi ne yapacağ›z,
orda çok mu galacağ›z, hepsini nas›l yiye
ceğiz, diye.
Akkavak g›z› demişki,
- Bu sefer sen nerdeysen ben de orda
y›m, gayr› seni tek baş›na göndermem.
- Yav olur mu, sen burda dur, tac›
m›z› taht›m›z› bekle, diyor. Diyor ama
Akkavak g›z›n› raz› edemiyor. Çaresiz
onu da al›yor yan›na, asker g›yafeti giy
dirip guşat›yor ve ata bindiriyor... Fazla
uzatm›yal›m, sonunda bir gece vakti
Tekfur’un memleketine geliyorlar. Tekfu
run g›z›n›n dediği gibi yap›yorlar; şehrin
etraf› bonuzlar›nda mumlar yanan seyis
lerle çevriliyor. Başvezire emir veriyor
Babörek,
- Git Tekfur’a söyle, teslim oldu
oldu, olmazsa baş›na gelecekleri gendi
düşünsün.
Başvezir Tekfur’un huzuruna var›
yor,
- Selâmün aleyküm.
- Aleyküm Selâm. Ne var, ne isdi
yon?
- Bizim burda g›rh bir tane asge
rimiz var, onlar› isdiyoh, güzelliğinen
verdin verdin, vermezsen sen bilirsin.
Bütün şehri yakacağ›z.
- Nas›l yakacahs›n›z?
- Pencereye gidip şöyle birbah, şeh
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rin etraf› hep çevrildi.
Ulaa! hakkaten şehrin etraf› sar›l
m›ş, gar›nca gibi asker gayn›yor. Paça
lar› dutuşan Tekfur, raz› oluyor.
- Aha g›rh asgerin orda al›p gidin,
bir denesi gaçm›ş.
- Yooh, g›rh bir olacah, gaçd› muşdu
anlamay›z. Beyimiz asgerinin hepsini
istidor.
- Gaçm›ş işde.
- Öyleyse onun yerine g›z›n› ver.
- Yav, g›z›m gider mi, gitmez mi,
benim için gendini nara atar m›, ateşe
at›p yahar m›?
- Gitmezse sen bilin. Ben şimdi gidip
durumu beyime söyleyeceğem. O zaman
ne g›z›n gal›r ne tac›n ne de taht›n.
Tekfur şaş›rm›ş galm›ş, her tarafda
y›ld›z gibi asker gayn›yor. tir tir titreme
ye başlam›ş. Hemen vezirlerini toplam›ş
baş›na,
- Yav bu hal nedir? Her taraf askerle
çevrilmiş, ne yapacağ›z?
- Şevketlim, en iyisi g›z›n› feda
etmektir. Hiç değilse tac›n taht›n elin
den gitmez.
- Yav, g›z›m gider mi? Çağ›r›n baka
l›m şu g›z›.
Hemen g›z› çağ›rm›şlar. G›z giyinip
guşanm›ş, misk ü anberler dökünüp gel
miş.
- Ne o baba, bir dara m› düşdün?
- Bak g›z›m d›şardaki durumu görü
yon mu?
- Görüyom lâkin ne olduğunu bilmi
yom.
- Hani şu gadar sene evvel Oğuz eli

nin padişah›y›nan harp yapd›yd›k, onla
r›n g›rh bir dene asgerini esir etdiyidik.
- Eee?...
- Şimdi onlar› geri isdiyorlar. Onla
r›n başlar› gaçm›ş. Onun yerine seni
isdiyorlar. Ne yapacağam?
- Baba, diyor g›z, bu gadar tac›n tah
d›n gideceğine bir g›z›n gitsin, senin yolu
na feda olurum ben, niye gitmeyim.
- Oo, benim de senden isdediğim
buydu, diyor babas›. Haz›rlay›n g›z›m›n
eşyas›n›.
Ne gadar yükte hafif bahada ağ›r
şey varsa toplay›p atlara yüklüyorlar.
Başvezir g›z›nan esirleri al›p doğru Babö
rek’in yan›na var›yor. Orda iki sevgi
li birbirlerine gavuşuyor, sarmaş dolaş
oluyorlar. Burda daha fazla beklemeye
gelmez, durum anlaş›lmadan hemen bur
dan uzaklaşal›m.
Zabah olmadan asger şehrin etraf›n
dan çekilmiş, ordan doğru Oğuzeli.
Babörek, işini gücünü düzene goyup
haz›rl›klar yap›ld›hdan sonra düğün
haz›rl›hlar› başlas›n diyor. Bu iki sevgili
ye g›rh gün g›rh gece düğün ediyor. Hep
si bir arada mutlu bir ömür sürüyorlar.
Bu hikâye de burda bitiyor.
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