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Özet 

Var oldu�u sürece kültür terazimizin a�ır kefesini meydana getirecek olan 
Dede Korkut Hikâyeleri kültür ara�tırıcıları tarafından çe�itli yönleriyle incelenmi� 
ve varılan neticeleri ile kültür hazinemize önemli katkılar sa�lamı�tır. Bu yazı ile 
hikâyelerin olay kurgusunun asıl ö�elerinden birini meydana getiren O�uz 
kahramanlarının kâfirler tarafından esir alınması, onlara yapılan muameleler ve 
esirli�in toplumsal ya�amda meydana getirdi�i yankılar incelenme�e çalı�ılmı�tır. 
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  Abstract 

Dede Korkut’s Tales, which is one of the most valuable literary 
production of Turkish culture, have been investigated by researchers and the 
conclusions of these researches enriched the cultural treasury of our nation. This 
paper focuses on the heroes of Oghuz who are the essential part of the plot. The 
imprisonment of the heroes, how they were treated under the captivity of the 
infidels, and the reflection of the imprisonment of the heroes in the social life are 
given in details. 
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Tutsak kelimesi günümüz Türk yazı dillerinde, esir (Türkiye), äsir 
(Azerbaycan), totkon (Ba�kurt), tutkun (Kazak, Kırgız), äsir, tutkun (Özbek, 
Uygur), totkın (Tatar), yesir (Türkmen)1 �eklinde kullanılmakta olup, sava� 
ortamında �ele geçen dü�man�2 manasına gelir. �ahsi bir meseleden kaynaklanan 
alıkoyma olmayıp sava� durumunda ki�inin, belli bir dönem ve yahut ömürlük 
alınıp özgürlü�üne son verilme hâli olarak nitelendirilen tutsaklık, toplumsal bir 
olaydan kaynaklanması hasebiyle statü ve sonucu bakımından rehine (bir anla�ma, 
sözle�me veya iste�in yerine getirilmesini sa�lamak için bir kimseyi ele geçirmek, 
tutmak)3 yahut mahkûmluk durumundan farklılık gösterir. Rehine yahut 
mahkûmluk, toplumsal boyutlu olmayıp ferde yönelik bir davranı� biçimidir. 

Bilindi�i üzere epik destandaki olaylar toplumsal niteliktedir ve özellikle 
Türk destan metinleri bu olaylar ve çözümü için yapılan faaliyetler üzerine bina 
edilmi�tir. Hadiselerin toplumsal olu�u ise ortaya çıkardı�ı sonuç itibariyle ortak 
ya�amı ciddi bir �ekilde etkiler. 

Türk destan gelene�inde Alıp Mana�, Alıp Mem�en, Alpamıs, Alpamı�, 
Köro�lu, Manas vb. epik destanlarında görülen esirlik hadisesi destan 
kültürümüzün tekrarlanan bir motifi olarak Dede Korkut Destanları’nda daha sık 
bir �ekilde geçmektedir ve gerçekten olayların anlatımında di�er destanlara nazaran 
sanatsal bir dil kullanılmaktadır. 

Dede Korkut’taki hadiseler sava� ortamının faal olarak ya�andı�ı bir 
dönemi ihata eder. Buna göre on iki boyunun onunun asıl temi bir sava� 
hadisesidir. Bu ba�lamda kitabeni, Muharrem Ergin’in ifadesiyle "mücadelelerin 
destanı" olarak nitelendirmek do�ru bir yakla�ımdır. Destan boylarına konu olmu� 
sava�ların ekseriyetini ve destandaki olay kurgusunun yükseli� trendini yurdun 
kuzey ve batısında ya�ayan kâfirin O�uz iline haince saldırısı, O�uz kahramanları 
ile halkının esir alınarak kâfir iline götürülmesi ( veya götürme te�ebbüsü), O�uza 
verilen maddi ve manevi zarar ve buna kar�ı O�uzun tertip etti�i akınlar te�kil eder. 
Kitabenin yedi boyu esirlik olayı ile bir ba�a ba�lantılıdır. Üç boyda ise, Be�il 
O�lu Emre, Deli Domrul ve Basat’ın Boyu, esirlikle ilgili izlenimler 
görülmektedir. 

Günümüzde esasen esir sözcü�ü ile ifade edilen bu durum Dede Korkut 
Boylarında4 yirmi altı yerde tutsak (Dirse Han O�lu Bo�aç Boyu’nda üç yerde (s. 
91(2), s. 94), Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı Boy’da iki yerde (s. 97, s. 103), 
Kam Püre’nin O�lu Bamsı Beyrek Boyu’nda dört yerde (s. 118, s. 120, s. 130, s. 
135), Kazan Beyin O�lu Uruz Beyin Esir Oldu�u Boy’da be� yerde (s. 162, s. 
167(2), s. 168, s. 169), Duha Koca O�lu Deli Dumrul Boyu’nda bir yerde (s. 182), 
Kazılık Koca O�lu Yigenek’in Boyu’nda yedi yerde (s. 200(4), s. 201, s. 202, s. 
205), U�un Koca O�lu Segrek Boyu’nda üç yerde (s. 226. s. 230, s. 232), Salur 

                                                 
1 www.tdk.org.tr/lehceler 
2 www.tdk.org.tr 
3 www.tdk.org.tr 
4 Muharem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Atatürk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, C.I. ss. 91–220. 
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Kazan Esir Olup O�lu Uruz’un Çıkardı�ı Boy’da bir yerde (s. 239), be� yerde esir 
(Basat’ın Depegözü Öldürdü�ü Boy’da iki yerde (s. 209, s. 210), Be�il O�lu 
Emre’nin Boyu’nda iki yerde (s. 220, s. 224), U�un Koca O�lu Segrek Boyu’nda 
bir yerde (s. 226), altı yerde yesir ( Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı Boy’da 
üç yerde (s. 96, s 98 s. 110), Be�il O�lu Emre’nin Boyu’nda üç yerde (s. 219, s. 
220(2)) olmak üzere toplam otuz yedi yerde geçer. 

Boylardaki tutsaklılı�ı olayların zamanı, mekânı, meydana getirdi�i tepki, 
do�urdu�u sonucu bakımdan birkaç kategoriye ayırmak mümkündür: 

Esirlik olayı, destanın be� boyunda O�uz kahramanının, bir boyunda 
halkının kuzey yahut batıda ya�ayan kâfirler tarafından alıkonarak dü�man iline 
götürülmesi, kitabenin ilk boyu olan Dirse Han O�lu Bo�aç Boyu’nda ise Dirse 
Han’ın bir ihanetin kurbanı olarak kâfir iline götürülme te�ebbüsü etrafında 
meydana gelmi�tir. 

Dirse Han’ı kandıran ve o�lu Bo�aç Hanla arasında sorunun meydana 
gelmesine neden olan kırk arkada�, babası tarafından yaralanan Bo�ac’ın 
ölmedi�ini ve yaptıklarının ortaya çıkaca�ını anlayınca kâfir iline kaçmayı 
planlarlar. Onlar kâfire eli bo� gidilmemesi gerekti�ini dü�ünür ve sı�ınmanın 
aldatmaca olmadı�ını göstermek maksadıyla �hediye olarak� bir kabile reisini 
tutsak olarak götürmeyi amaçlarlar. Böylece Dirse Han’ı kâfir iline götürme�e 
karar veren kırk arkada�ı onu yakalayıp ellerini ba�lar, boynuna ip takıp ak etinden 
kan çıkana kadar dövdükten sonra Han yayan, kendileri ise at üzerinde kâfir iline 
yönelirler.  

O�uz kahramanlarının tutsaklı�ı ile ba�lı di�er altı boy;  Salur Kazan’ın 
Evinin Ya�malandı�ı Boy, Kam Püre’nin O�lu Bamsı Beyrek Boyu, Kazan Beyin 
O�lu Uruz Bey’in Esir Oldu�u Boy, Kazılık Koca O�lu Yigenek’in Boyu, U�un 
Koca O�lu Segrek Boyu, Salur Kazan Esir Olup O�lu Uruz’un Çıkardı�ı Boy’dur.  

Destanın Bamsı Beyre�’i anlatan boyundaki bezirgânların küçü�ünün 
esirli�i dı�ında O�uz’dan tutsak alınan ki�iler han yahut beyzadelerdir ki onların 
esir alınması kavminin esir alınmasına e�de�er sayılır. Bu dü�ünce Dirse Han’ın 
dilinden onu kurtarmaya giden o�lu Bo�aç Han’a �u �ekilde aktarılır: 

�Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider  

Senin de içinde bine�in var ise söyle bana  

Sava�madan vuru�madan alı vereyim dön geri  

A�ıllardan on bin koyun gider ise benim gider  

Senin de içinde etli�in var ise söyle bana  

Sava�madan vuru�madan alı vereyim dön geri 

Develerden kızıl deve gider ise benim gider  
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Senin de içinde yük ta�ıyıcın var ise söyle bana 

Sava�madan vuru�madan alı vereyim dön geri  

Altın ba�lı ota�lar gider ise benim gider 

Senin de içinde odan var ise yi�it söyle bana 

Sava�madan vuru�madan alı vereyim dön geri 

Ak yüzlü ela gözlü gelinler gider ise benim gider 

Senin de içinde ni�anlın var ise yi�it söyle bana 

Sava�madan vuru�madan alı vereyim dön geri, 

Ak sakallı ihtiyarlar gider ise benim gider  

Senin de içinde ak sakallı baban var ise yi�it söyle bana 

Sava�madan vuru�madan kurtarayım dön geri  

Benim için geldin ise o�lancı�ımı öldürmü�üm  

Yi�it sana günahı yok dön geri.�5 

 

Boylardaki esirlik olayı gerçekle�mesi bakımından birbirine benzerlik 
göstermektedir: Boyların ikisinde: Kazılık Koca O�lu Yigenek’in Boyu ile U�un 
Koca O�lu Segrek’in Boyu’nda küçük O�uz grupları kâfir üzerine saldırıya 
geçerler. Fakat bu sava�ta yenilen O�uz kahramanları kâfire esir dü�erler. 

Kazan Bey’in O�lu Uruz Bey’in Esir Oldu�u Boy ile Salur Kazan Esir Olup O�lu 
Uruz’un Çıkardı�ı Boy’da tutsaklık O�uz ilinin sınırları dı�ında, ava giden küçük 
O�uz gurubuna büyük bir kâfir ordusunun saldırıp kahramanlarını tutsak etmesiyle 
gerçekle�ir. Destanın di�er iki boyunda, Salur Kazanın Evinin Ya�malandı�ı Boy 
ile Kam Püre’nin O�lu Bamsı Beyrek Boyu’nda kâfirler O�uz iline hain saldırı 
düzenleyip birisinde O�uz halkını, bir di�erinde ise kahramanını esir alırlar. 

Destan metninde gördü�ümüz kadarıyla bu hadiselere kar�ı O�uz’un 
toplum olarak göstermi� oldu�u ilk tepkiler �slam öncesi sözlü kültür metinlerinden 
ö�rendi�imiz ve hâlen halk kültüründe mevcudiyetini koruyan geleneksel davranı� 
biçimleri, ak çıkarıp kara giymek, a�la�ıp bö�rü�mek, al yana�ı çekip yırtmak, 
kargı gibi kara saçı yolmak, yakasını yırtmak vb. �eklindedir: �Ak bürçekli anası 
boncuk boncuk a�ladı, gözünün ya�ını döktü, acı tırnak ak yüzüne çaldı, al 
yana�ını yırttı, kargı gibi kara saçını yoldu, a�layarak sızlayarak evine geldi. … 
Kızı gelini kâh kah gülmez oldu kızıl kına ak eline yakmaz oldu. Yedi kız karde�i ak 
çıkardılar kara elbiseler giydiler, vay beyim karde�, muradına maksuduna ermeyen 
yalnız karde� diyip a�la�tılar bö�ru�tuler. …Bunu i�itip Kıyan Selçuk o�lu Deli 

                                                 
5 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, (sad.) 17. baskı, Bo�aziçi Yayınları, �stanbul 1995, ss. 34–35. 
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Dundar ak çıkardı kara giydi. Be�re�’in yar ve yolda�ları akı çıkarıp karalar 
giydiler. Kudretli O�uz beyleri Beyrek için büyük yas tuttular, ümit kestiler.�6 
Bamsı Beyrek boyundan verilen bu örnekler di�er boylar için de geçerlidir. 

Olay kar�ısında esirin akrabalarının, özellikle birinci dereceli yakınlarının 
tutumları oldukça manidardır. Onlar da toplumun di�er fertleri gibi ilk ba�ta 
tepkilerini geleneksel bir biçimde dile getirmekteler. Fakat zaman geçtikçe bu 
tepkiler daha çok bireysel bir boyut kazanarak kadınlarda duygusal bir reaksiyona, 
erkeklerde ise namus meselesine dönü�ür.  

Konunun en güzel örne�ini kendisini kurtarmaya gelen babasını kâfirle 
çatı�madan vazgeçirme�e çalı�an ve onu bırakarak yurduna dönmesini isteyen 
Uruz’a Han Kazan’ın verdi�i cevap te�kil eder: 

… 

�Dönerek buradan o�ul eve varsam 

Akça yüzlü anan kar�ı gelip o�ul dese 

Ak elleri ardına ba�lı diyeyim mi? 

Ak boynunda kıl urgan takılı diyeyim mi? 

Benim namusum nereye varır o�ul�7  

Bu mısralar kendisi ve kavmi için utanç olarak kabul edilen olay 
kar�ısındaki bir babanın dilinden tüm O�uz’un tutumunu özetler niteliktedir ve 
mevcut hâlin ortadan kaldırılması için kahramana sava�tan ba�ka bir seçene�in 
kalmadı�ının da göstergesidir. Konuyla ba�lı di�er önemli bir husus azgın kâfirin 
de O�uz’dan gelecek tepkiyi bildi�indendir ki tutsa�ını uzun süre, genellikle on altı 
yıl kadar, alıkoysa da öldürmeye cesaret edemez ve �Bunun o�lu var, karde�i var, 
bunu öldürmek olmaz, der�8. O�uz da esir alınan kahramanının kâfir tarafından 
öldürülemeyece�ini biliyor olsa gerek. �öyle ki o�lunun ölüm haberini getiren 
Yalancı o�lu Yaltacu�’a inanmayan Bay Püre, bezirgânlarını �Bre bezirgânlar,  
varın, iklim iklim arayın. Be�re�’in ölüsü dirisi haberini getirirsiniz belki, der.�9 

Destanda O�uz ilinin kahramanını tutsaklıktan kurtarmak için iki farklı 
yöntem kullanıldı�ını görüyoruz: Bunlardan birincisi ve destan metninin sadece bir 
boyunda geçen, fakat göçebe kültür anlayı�ı ile ba�da�mayan yöntemdir; esirini 
para kar�ılı�ında kâfir elinden kurtarılması.  

Allah Taala Azrail’e Deli Dumrul can yerine can bulsun, onun canı azat 
olsun, diye söyler. Deli Dumrul önce gitti�i babasından olumsuz cevap alınca 
annesine gider ve durumu ona arz eder. Bunun üzerine Dumrul’un anası: 

                                                 
6 Muharrem Ergin, age. s. 70. 
7 Muharrem Ergin, age. s. 107. 
8 Muharrem Ergin, age. s. 197. 
9 Muharrem Ergin, age. s. 72. 
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�O�ul o�ul ay o�ul                                                                                                                                                                                          
Dokuz ay dar karnımda ta�ıdı�ım o�ul                                                                                                                                                 
On ay diyince dünya yüzüne getirdi�im o�ul                                                                                                                              
Dolma be�iklerle beledi�im o�ul                                                                                                                                           
Dolu dolu ak sütümü emzirdi�im o�ul                                                                                                                         
Akça burçlu hisarlarda tutulaydın o�ul                                                                                                                          
Pis dinli kâfir elinde esir olaydın o�ul                                                                                                                             
Altın akçe gücüne dayanarak seni kurtaraydım o�ul                                                                                                   
Yaman yere varmı�sın varamam                                                                                                                                 
Dünya tatlı can aziz                                                                                                                                                                                     
Canımı kıyamam belli bil� 10, 

 der ve canını vermez. Bu duygular kötü haber kar�ısındaki annenin çırpını�ından 
ba�ka bir �ey olmasa gerek. Çünkü Türk epik destan metinlerinde buna benzer 
söylem ve çözüm yolu görülmemektedir. 

Destanda ikinci yöntem, kâfirle sava�arak tutsa�ı kurtarma eylemidir ve 
her zaman için geçerlili�ini koruyan bir taktiktir. 

Ki�iyi tutsaklıktan kurtarmak baba, o�ul yahut karde�in payına dü�er ve 
“mübarek bir gaza� olarak telakki edilir. Kahramanlarda bu sava�ı geç kalmadan 
ba�latmak ve ilk ba�ta di�erlerinden yardım almamak dü�üncesi egemendir: 
“Kazan fikir eyledi, der: E�er çoban ile varacak olursam kudretli O�uz beyleri 
benim ba�ıma kakınç kakarlar, Çoban beraber olmasa Kazan kâfiri yenemezdi 
derler, dedi.�11 Ama sava�ın ilerleyen a�amasında O�uz yi�itlerinin bir bir olay 
yerine yeti�tiklerini görüyoruz. 

Ki�inin esir alındı�ını ö�renen erkek yahut kadın akrabası �ahsi 
menfaatinden vazgeçerek tüm çalı�malarını onun kurtulması istikametine yöneltir, 
Türk insanına özgü vefa ve fedakârlık örne�ini sergiler: 

U�un Koca O�lu Segrek Destanı’nda Segrek’i engelleyemeyen babası, Han 
Kazan’dan �Aya�ına at köste�ini vurun�12, yani evlendirin belki vazgeçer deye bir 
ö�üt alıyor, fakat Segrek gelin odasında yavuklusuna �Bre kavat kızı, ben kılıcıma 
do�ranayım, okuma sançılayım, o�lum do�masın, do�arsa on ya�ına varmasın, 
a�abeyimin yüzünü görmeyince, ölmü� ise kanını almayınca bu gelin odasına 
girersem�, der ve tavladan çıkarıp eyerledi�i koç atına binerek anne, baba yahut 
yavuklusunun yalvarı�larına aldırmaz ve sonunda onlardan hayır dua alarak kâfir 
iline yol alır. Giderken yavuklusuna, “Kız, sen beni bir yıl bekle, bir yılda 
gelmezsem iki yıl bekle, iki yılda gelmezsem üç yıl bekle, gelmezsem o vakit benim 
öldü�ümü bilesin, aygır atımı bo�azlayıp a�ımı ver, gözün kimi tutarsa, gönlün 
kimi severse ona var �13, der. 

                                                 
10 Muharrem Ergin, age. s. 119. 
11 Muharrem Ergin, age. ss. 46–47. 
12 Muharrem Ergin, age. s. 182. 
13 Muharrem Ergin, age. ss. 182–183. 
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Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı Boy’da gördü�ü rüya üzerine göçebe 
kültürünün kutsal bir töreni sayılan avı yarıda bırakan Han Kazan üç günlük yolu 
bir günde kat ederek yurduna gelir ve yurdunu �uçanlardan kuzgun kalmı�, tazı 
dola�mı� yurtta kalmı� �14 görür. �linin, ailesinin, insanının tutsak edildi�ini 
çobandan ö�renen Han Kazan bir devlet ba�kanı, bir baba, bir koca olarak tek 
ba�ına kâfirle sava�mayı göze alır. O�lu Uruz’un esir alındı�ı boyda da Han Kazan 
benzer �ekilde ola�anüstü fedakârlıklar gösterir. 

Bo�aç Han Destanı’nda bu tarz durum kar�ısında fedakârlık o�lun 
kısmetine dü�er ve onun davranı�ları olması gerekendir ve her zaman için takdirle 
kar�ılanacaktır. Annesinden babasının tutsak alındı�ını ö�renen o�ul aradaki 
husumeti unutarak babasını kurtarmak için hainlerle sava�a gider: �…O�ul 
kalkarak yerinden do�rul, kırk yi�idini beraberine al, babanı o kırk namertten 
kurtar. Yürü o�ul, baban sana kıydı ise sen babana kıyma, dedi. O�lan anasının 
sözünü kırmadı. Bo�aç Bey yerinden kalktı, kara çelik öz kılıcını beline ku�andı, ak 
kiri�li sert yayını eline aldı, altın mızra�ını koluna aldı, büyük cins atını tutturdu 
sıçrayıp bindi, kırk yi�idini beraberine aldı, babasının ardınca ko�turup gitti.�15 
Bir ba�ka sadakat örne�i, Beyre�’in ölüm haberi üzerine onun çobanlarının her 
�eye ra�men Yalancı o�lu Yaltacu�’un davranı�larına kar�ı çıkmalarıdır: �Beyrek 
kopuzu aldı, babasının yurduna yakın geldi. Baktı gördü ki, bir kaç çoban yolun 
kenarını almı�lar a�lıyorlar, hem durmayıp ta� yı�ıyorlar. Beyrek der: Bre 
çobanlar, bir ki�i yolda ta� bulsa yabana atar, siz bu yolda bu ta�ı niçin 
yı�ıyorsunuz? Çobanlar der: Bre sen seni bilirsin, bizim hâlimizden haberin yok 
dediler. Bre ne hâliniz vardır? Çobanlar der: Beyimizin bir o�lu var idi, on altı 
yıldır ki ölüsü dirisi haberini kimse bilmez. Yalancı o�lu Yaltacuk derler, ölüsü 
haberini getirdi, adaklısını ona verir oldular, gelir burdan geçer, vuralım onu, ona 
varmasın, e�ine dengine varsın dediler. Beyrek der: Bre yüzünüz ak olsun, a�anızın 
ekme�i size helal olsun dedi.�16 Çobanlar statü itibariyle, yönetenlerden ceza 
alabiliriz, dü�üncesine ra�men, riski göze alarak bu eylemi planlamı�lardır. 

Destan metninde tutsaklıkla ba�lı önemli hususlardan biri de esirin 
ça�da�larının kâfir iline akın ederek ki�iyi esirlikten kurtaramadıklarında, durumu 
ikinci ku�aktan, özellikle esirin evlatlarından saklama çabasıdır ki bunun sebebi, 
zannımca, onları korumak ve Han Kazan’ın ça�da�ı sayılan bir bahadırın bunu 
ba�aramadı�ından sonraki ku�a�ın ba�arma �ansının olamayaca�ı inancından 
kaynaklanır: Örne�in, Yigenek’in destanında esir alınan Kazlık Koca’yı kurtarmak 
için kaynı Emen, kaleye altı kere akın eder, fakat ba�arılı olamaz, daha sonraki 
a�amada bu yönde giri�imlerin olup olmadı�ını bilmiyoruz. O�lu Yigenek on altı 
ya�ına kadar bu olaydan habersiz olarak büyür. Görüldü�ü kadarıyla büyükleri 
onları bu konuda bilgilendirilmeme�e özen gösterirler. Bundandır ki Segrek, 
Yi�nek ve Uruz akrabalarının esir olduklarını ba�kalarından ö�renirler: 

                                                 
14 Muharrem Ergin, age. s. 42. 
15 Muharrem Ergin, age. ss. 33–34. 
16 Muharrem Ergin, age. s. 76. 
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Kazılık Koca O�lu Yigenek Boyu’nda babasının esir olu�undan habersiz 
olan Yigenek, beyler arasında övünürken Kara Göne O�lu Budak ile uyu�amaz: 
“Birbirine söz atı�tılar. Budak der: Burada bo� laf edip ne yapıyorsun, mademki er 
diliyorsun, varıp babanı kurtarsana, on altı yıldır esirdir.�17 Bu azarı i�itince 
Yigenek’in yüre�i oynar, kara ba�rı sarsılır. Han Bayandır’ın divanına çıkıp 
babasını kurtarması için ona akın izni ve asker vermesini diler.  

Benzer motif Küsek Bahadır, Kögüdey- Mergen destanı için geçerlidir: 
Küsek Bahadır destanında da destanın kahramanı Küsek çocuklarla oynarken yetim 
bir çocu�un canını sıkar. Çok üzülür onu sırtına alıp evine götürür. Bu çocuk 
kendisini do�urtan kocakarının çocu�udur. Kocakarı, Kürsek’e her �eyi anlatıp 
onun Kıpçak uru�undan bahadır Babsak’ın o�lu oldu�unu ve çok gülcüyse 
babasının intikamını almasını söyler. Annesinin bunu itiraf etmesi için çocu�a bir 
yol ö�retir.  

Yemile kadın o�luna Babsak”ın o�lu oldu�unu itiraf eder. Küksek dedesi 
Uruz Han’ın yanına gider. Ondan babasının öcünü almak için asker ister. 

Kögüdey- Mergen destanındada destan kahramanı anne ve babasının esaret 
altında bulunduklarını ya�lı bir kadından ö�renir.18 

Aynı durum Segrek için de geçerlidir. Bir gün, E�rek’in de esir olu�u 
karde�i Segrek’in ba�ına kakınç olur: Kavga eden iki öksüz çocu�u ayırmak 
maksadıyla her birine bir tokat vurunca çocuklardan birinin: �Bre bizim 
öksüzlü�ümüz yetmez mi, bize niye vuruyorsun, hünerin var ise karde�in Alınca 
Kalesi’nde esirdir, var onu kurtar�19, sözü üzerine eve dönen Segrek bir yol ile 
gerçekleri ö�renir ve annesine bu güne kadar karde�sizli�in vermi� oldu�u sıkıntıyı 
�öyle anlatır: 

�Üç yüz altmı� altı alp ava binse 

Kanlı geyik üzerine kavga kopsa 

Karde�li yi�itler kalkar kopar olur 

Karde�siz zavallı yi�it ensesine yumruk dokunsa 

A�layarak dört yanına bakar olur 

Ela gözden acı ya�ını döker olur.�20 

Segrek karde�ini kurtarmaya gidece�ini söyleyince, anne ve babası �yanlı� 
haberdir, gitme o�ul� derler. Fakat Segre�’in de durum kar�ısındaki tavrı Han 
Kazanla aynıdır: �Beni yolumdan ayırmayın, a�abeyimin tutuldu�u kaleye 

                                                 
17 Muharrem Ergin, age. s. 143. 
18 Özkül Çobano�lu, age. s. 386, s. 407, s. 408. 
19 Muharrem Ergin, age. s. 179. 
20 Muharrem Ergin, age. ss. 181–182. 
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varmayınca, a�abeyimin ölüsünü dirisini bilmeyince, öldü ise kanını almayınca 
O�uz eline gelmem yok"21, der.  

Salur Kazan esir alındı�ı boy'da da babasının esir olu�undan habersiz kalan 
bir o�ulla karı�ı kar�ıyayız: � Me�er hanım, Kazan’ın bir o�lancı�ı var idi. Büyüdü 
yi�itçik oldu Bir gün ata binip divana gelirken bir ki�i der: Sen Han Kazan’ın o�lu 
de�il misin dedi. Uruz kızdı, der: Bre kavat benim babam Bayındır Han de�il 
midir? Dedi. Yok, o ananın babasıdır, senin dedendir. Uruz, bre ya benim babam 
ölü müdür, diri midir dedi. Dedi: Diridir, Toman’ın Kalesinde esirdir dedi. Böyle 
deyince o�lan a�ladı, melul oldu.�22 Uruz haberin gerçek oldu�unu annesinden 
teyit edip O�uz beylerini de alarak babasını kurtarmak için akın eder. 

 Ki�iyi esirlikten kurtarmak için ilk önce dü�man iline �esirin akrabası akın 
düzenler� anlayı�ı Alpamı�, Alıp Mem�en vb. gibi destanlarda da görülen Türk 
destancılık gelene�inin ortak motifidir: "Kalmaklar Kalmak �ahının huzurunda 
toplanarak mü�avere ederler. �ah adamlarını gönderip Baysarı’nın bütün 
hayvanlarını aldırır, tek ba�ına Kalmak ilinde kalmı� olan Baysarı bunlara kar�ı 
koyamaz. �ahın huzuruna getirilir. �ah onun hayatını ba�ı�layıp hayvanlara çoban 
eder. Baysarı kendi hayvanlarının çobanı olur. Çaresiz ve derbeder ya�amaya 
ba�lar… Berçin Kalmaklara esir ve kendi sürüsüne çoban olan babası Baysarı’yı 
kurtarmak için Bayböri’nin izin vermemesi üzerine, �Karde� karde�i atmı�; yar 
ba�ında tutmu�� diye ata sözü varken babamı o hâlde mi bırakacaksın diyerek 
Alpamı�’a sitem eder. Alpamı� kız karde�inin ni�anlısı Bektemir ile bu konuyu 
konu�ur. Ak�am üzeri Bayböri’ye söylemeden yanlarına kırk iki yi�it alarak yola 
çıkarlar.�23   

Destanda erkeklerden farklı olarak kadınların durumu daha duygusaldır. 
Bu duygusallık zaman geçtikçe onlarda çe�itli davranı� biçimlerinin meydana 
çıkmasına, bireylere ba�lı olarak haberin alındı�ı anda görülen geleneksel 
tepkilerin farklı boyutlara ta�ınmasına neden olur. Bu tarz reaksiyonların 
olu�masındaki asıl etken ya�ın ve sosyal statünün meydana getirdi�i karakterlerin 
ruhsal boyutudur diye dü�ünüyoruz. Zamanla destanın kadın tiplerinde olu�an bu 
tepkileri birkaç �ekilde kategorize etmek mümkündür: 

Haberi duyunca herkes gibi geleneksel tepikler gösteren destanın bazı 
kadın tipleri olayın hemen ardından daha rasyonel davranmaya çalı�ır, durumun 
çözümü için teklifler önerir, hatta esirin kurtarılması için o�luna yahut kocasına 
baskı kurar. Bunlar belli bir ya� dönemini geçirmi�, olgunluk ça�ına girmi�, 
toplumsal hayatın yönlendirilmesinde erkeklerle beraber kısmen söz sahibi olan 
kadınlardır ki esasen toplumu yöneten ki�ilerin e�lerdir. Bu tipin model örne�ini 
Burla Hatun te�kil eder. 

                                                 
21 Muharrem Ergin, age. s. 182. 
22 Muharrem Ergin, age. s. 198. 
23 Özkul Çobano�lu, age. ss. 384–387. 
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Burla Hatun bu tutumunu o�lu Uruz Bey’in babası ile çıktı�ı avdan 
dönmedi�ini görünce sergiler. Destanda ilgili durum �öyle ifade edilmektedir: 
O�lunun ilk avıdır diye büyük bir ziyafet hazırlatan Burla Hatun Kazan Han’ın 
geldi�ini duyunca samur cübbesini üzerine alıp Kazan’a kar�ı gelir. Onun sa�ına 
soluna bakar ve o�lu Uruz’u görmeyince kara ba�rı sarsılır, bütün yüre�i oynar, 
kara süzme gözlerine kan ya� dolar. Han Kazan’dan o�lunun ba�ına ne geldi�ini 
sorar: 

�Kargı mızrak oynatanlar vardı  

Altın mızrak oynatana yarap noldu 

Kara koç ata binenler vardı geldi 

Büyük cins atlı bir o�ula yarap noldu  

Hizmetkâr geldi naip geldi 

Yalnız bir o�ula yarap noldu  

Yalnız o�ul haberini Kazan söyle bana  

Söylemez olursan yana yana beddua ederim a Kazan sana.�24 

Cevap alamayan anne o�lunun av zamanı esir alınabilece�i ihtimali üzerinde durur 
ve Han Kazan’a, o�lunu kurtarmak için geri dönmesini, gitmezse kendisinin 
gidece�ini söylüyor: 

�Kar�ı yatan kara da�dan  
Bir o�ul uçurdunsa söyle bana  
Kazma ile yıktırayım  
Ta�kın akan ko�an sudan  
Bir o�ul uçurdunsa söyle bana  
Damarlarını tıkatayım  
Azgın dinli kâfirlere  
Bir o�ul tutturdunsa söyle bana  
Han babamın yanına ben varayım  
A�ır asker bol hazine alayım  
Paralanıp cins atımdan inmeyince  
Yenim ile alaca kanımı silmeyince  
Kol but olup yer yüzüne dü�meyince  
Yalnız o�ul haberini almayınca  
Kâfir yollarından dönmeyeyim.�25  

Böylece Han Kazan’ın üzerinde baskı kuran anne onun yorgun argın olarak 
avdan dönmesine bakmayarak (çünkü kâfirle cenk etti�inden habersizdir) geri 

                                                 
24 Muharrem Ergin, age. s. 100. 
25 Muharrem Ergin, age. s. 101. 
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çevirir. Destanın bir sonraki sahnesinden Burla Hatun’un kara kılıcını ku�anıp kara 
aygırına binerek kırk ince belli kızı da yanına alarak sava�a gitti�ini görüyoruz.  

Dirse Han’ın hanımı da Burla Hatun gibi karakteristik bir özelli�e sahiptir. 
Destanı ilk sahnelerinden onda kuvvetli bir inancın var oldu�unu görüyoruz. 
Kocasına yardım eden, fikirleriyle onu yönlendiren bir kadındır. O�lunu yaralı 
olarak buldu�u anda dahi inanç ve tedbirlili�ini kaybetmez. Kocasının hain 
arkada�ları tarafından esir alındı�ını duyunca zaman kaybetmeden o�luna ko�up 
aradaki kırgınlı�ı unutarak babasını kurtarmasını ister. 

Destandaki ikinci tip kadınlar, durumun vermi� oldu�u sıkıntıya ra�men 
acısını içine gömen, genellikle koruyucu pozisyonda olan ve ya� itibariyle genç 
sayılabilecek annelerdir. Salur Kazan Esir Olup O�lu Uruz’un Çıkardı�ı Boy’da, 
Burla Hatun ile U�un Koca O�lu Segrek Boy’unda Segrek’in annesi bu tipin örne�i 
sayılır. Birer anne olarak tutsak alınmı� kocası yahut o�lu hakkındaki bilgileri on 
altı yıl boyunca saklar, evlatlarının esiri kurtarmak için dü�man iline sefer 
edece�ini bildi�inde bu yolu tercih ederler. Belki bundandır ki hem Uruz, hem de 
Seyrek gerçe�i ö�renince sorumlu olarak anasını görür ve ilk tepkiyi ona 
gösterirler. 

Ana a�zın kurusun  
Ana dilin çürüsün  
Benim de karde�im varmı� kaygılansam olmaz  
Karde�siz O�uz’da dursam olmaz  
Ana hakkı Tanrı hakkı olmasaydı 
Kara çelik öz kılıcımı çekeydim  
Birden bire güzel ba�ını keseydim  
Alca kanını yer yüzüne dökeydim  
Ana zalim ana26 diyen Segrek gibi Uruz da annesine çıkı�ır: 

Bre ana ben Han o�lu de�ilmi�im  
Han Kazan o�lu imi�im  
Bre kavat kızı bunu bana niçin söylemiyordun  
Ana hakkı Tanrı hakkı olmamı� olsaydı 
Kara, çelik öz kılıcımı çekeydim  
Birden bire güzel ba�ını keseydim  
Alca kanını yeryüzüne dökeydim.�27 

Destandaki üçüncü tip kadınlar tutsaklık haberi kar�ısında di�erleri gibi 
geleneksel tepkiyi ortaya koyan, fakat bu durumdan çıkamayan, zamanla acısını 
psikolojik bunalım konumuna getiren, toplumdan soyutlanıp içe kapanık bir hayat 
tarzı seçenlerdir. Bunlar henüz kızlık dönemini ya�ayanlardır. Tipin karakteristik 
özelli�ini Kam Püre’nin O�lu Bamsı Beyrek Boyu’nda Be�re�’in kız karde�leri ile 

                                                 
26 Muharrem Ergin, age. s. 181. 
27 Muharrem Ergin, age. s. 198. 
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ni�anlısı Banı Çiçek örne�inde görüyoruz. Be�re�’in tutsaklık haberini ö�renen 
aile fertleri tepkilerini �öyle dile getirirler: 

�Ak pürçekli anası boncuk boncuk a�ladı, gözünün ya�ını döktü, acı tırnak 
ak yüzüne çaldı, al yana�ını yırttı, kargı gibi kara saçını yoldu, a�layarak 
sızlayarak evine geldi. Pay Püre Bey’in penceresi altın ota�ına feryat figan girdi. 
Kızı gelini kâh kâh gülmez oldu. Kızıl kına ak eline yakmaz oldu. Yedi kız karde�i 
ak çıkardılar kara elbiseler giydiler, vay beyim karde�, muradına maksuduna 
ermeyen yalnız karde� diyip a�la�tılar bö�rü�tüler. 

Be�re�’in yavuklusuna haber oldu, Banu Çiçek karalar giydi ak kaftanını çıkardı, 
güz elması gibi al yana�ım çekti yırttı, 

Vay al duva�ımın sahibi 

Vay alnımın ba�ımın umudu  
Vay �ah yi�idim vay �ahbaz yi�idim  
Doyuncaya kadar yüzüne bakmadı�ım hanım  
Nereye gittin beni yalnız koyup canım yi�it  
Göz açıp da gördü�üm  
Gönül ile sevdi�im  
Bir yastıkta ba� koydu�um  
Yolunda oldu�um kurban oldu�um  
Vay Kazan Bey’in inançlısı 
Vay kudretli O�uz’un imrenileni  
Han Beyrek, diyip zarı zarı a�ladı.�28  

Metnin ileriki safhalarında destan anlatıcısından Be�re�’in ailesi hakkında 
bilgi alamıyoruz. Fakat “murada maksuda ermesin Yalancı o�lu Yaltacuk’un� 
getirdi�i haber, Beyre�’in ailesinde hâlen on altı yıllık acının tazeli�ini 
korudu�undan, hâlen bir özlem, bir bekleyi� içerisinde olundu�undan haber 
vermektedir. Be�re�’in tutsaklıktan kaçarak ailesinin yanına dönü�ü ile 
karde�lerinin ve ni�anlısının çektikleri sıkıntılar ve ruh hâllerinden haberdar 
oluyoruz: �Beyrek baktı gördü kim küçük kız karde�i pınardan su alma�a geliyor, 
karde� Beyrek diye a�lıyor feryat ediyor, toyun dü�ünün kara oldu diye a�lıyor. 
Beyre�e müthi� ayrılık acısı çöktü, dayanmadı. Boncuk boncuk gözünün ya�ı akıp 
gitti. Ça�ırarak burada söyler, görelim hanım ne söyler: 

Beyrek der:  

Bre kız ne a�lıyorsun ne ba�ırıyorsun a�abey diye  

Yandı ba�rım yakıldı içim senin a�abeyin yok mu olmu�tur  

Yüre�ine kaynar ya�lar mı dökülmü�tür  

Kara ba�rın mı sarsılmı�tır  

                                                 
28 Muharrem Ergin, age. s. 70. 
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A�abey diye ne a�lıyorsun ne ba�ırıyorsun 

Yandı ba�rım yakıldı içim 

Kar�ı yatan kara da�ı sorar olsam yaylak kimin 

So�uk so�uk sularını sorar olsam içme kimin  

Tavla tavla koç atları sorar olsam binek kimin  

Katar katar develeri sorar olsam yük ta�ıyıcı kimin 

A�ıllarda akça koyunu sorar olsam �ölen kimin  

Karalı mavili ota�ı sorar olsam gölge kimin  

A�ız dilden kız i�i haber bana  

Kara ba�ım kurban olsun bugün sana, der.’’29 

Kopuz e�li�indeki sorular kar�ısında küçük kızın verdi�i cevap oldukça manidardır 
ve Be�rek sonrası ailenin durumunu özetler niteliktedir. Be�re�’in yoklu�u ile 
kendine müzi�i yasaklayan, evden dı�arı çıkmayan, ata binmeyen, e�lenceden uzak 
yaslı bir aile ferdiyle kar�ı kar�ıyayız: 

�Çalma ozan söyleme ozan 

Yaslı ben kızın nesine gerek 

Kar�ı yatan kara da�ı sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’in yaylası idi 

A�abeyim Beyrek gideli yaylayanım yok 

So�uk so�uk sularını sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’in içmesi idi 

A�abeyim Beyrek gideli içenim yok 

Tavla tavla koç atları sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’in bine�i idi 

A�abeyim Beyrek gideli binenim yok 

Katar katar develeri sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’in yük ta�ıyıcısı idi 

A�abeyim Beyrek gideli yükleyenim yok 

A�ıllarda akça koyunu sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’in �öleniydi 
                                                 
29 Muharrem Ergin, age. s. 77. 
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A�abeyim Beyrek gideli �ölenim yok 

Karalı mavili ota�ı sorar olsan 

A�abeyim Be�re�’indir 

A�abeyim Beyrek gideli göçenim yok.�30 

 

Benzer ruh hâli Be�re�’in di�er karde�inde de görülmektedir:  

�Çalma ozan söyleme ozan 

A�abeyim Beyrek gideli bize ozan geldi�i yok 

Üstümüzden kaftanımızı aldı�ı yok 

Ba�ımızdan örtümüzü aldı�ı yok 

Boynuzu burma koçlarımızı aldı�ı yok.�31 

 Dü�ün yerine ula�an Beyrekle Banu Çiçe�’in arasında geçen diyalog Banu 
Çiçe�’in aynı ruh hâline sahip oldu�unu göstermektedir: 

�Beyrek gideli bam bam tepe ba�ına çıktı�ım çok  
Kargı gibi kara sacımı yoldu�um çok  
Güz elması gibi al yana�ım çok  

Vardı gelmez bey yi�idim han yi�idim 

Beyrek diye a�ladı�ım çok.�32 

Bahadırların tutsaklık edili�inden ilk olarak haberdar olanlar genellikle 
tutsa�ın yolda�larıdır. O�uz yi�itleri ço�u zaman arkada�ları ile beraber yahut 
onlar �ehit edildikten sonra tutsak alınırlar. Boylarda esasen kahramanların kırk 
ki�ilik arkada� gurubundan bahsedilmesine33 ra�men bazen bu sayılarda bir 
karı�ıklı�ın oldu�u gözlemlenmektedir. 

Bamsı Beyrek Boyu’nda yedi yüz ki�ilik bir ordu ile gelin odasında oturan 
Be�re�’e saldıran kâfirleri ilk önce Be�re�’in naibi kar�ılar. O, kılıcını sıyırarak 
eline alır ve “benim ba�ım Beyre�’in ba�ına kurban olsun� der ve �ehit dü�er. 
Bundan sonra Beyrek ve otuz dokuz yi�idi esir alınır.   

Kazan Bey’in O�lu Uruz Bey’in Esir Oldu�u Boy’da, babasını dinlemeyen Uruz 
kırk yi�idi ile kâfirin bir tarafına dalar. Sa�lı sollu kâfiri da�ıtır. Azgın dinli kâfir 
olanlardan bunayıp ok alanına giren Uruz’un büyük cins atını kovalar. At yıkılınca 

                                                 
30 Muharrem Ergin, age. s. 77–78. 
31 Muharrem Ergin, age. s. 80. 
32 Muharrem Ergin, age. s. 86. 
33 Özkul Çobano�lu age. s. 105, Aça Türk Destancılık Gelene�ine Bütüncül Yakla�abilme ve Alp Kavramı 
Üzerinde Bazı Yeni Yakla�ım Denemeleri, Millî Folklor, 6 (48), Kı� 2000, ss. 5–17. 
 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal Of International Social Research 

Volume 1/3 Spring 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
145                                                               Seyran GAYIBOV 

Uruz’un üzerine ü�ü�ürler. Bunun gören Uruz’un kırk yi�idi attan inerek kılıç 
sıyırıp çok sava�ır ve �ehit olurlar. Uruz’un üzerine dü�en kâfirler onu yakalayıp ak 
ellerini ba�lar, kır urganı ak boynuna takıp yüzü üstüne atarak sürüklerler. Ak 
etinden kan çıkıncaya kadar döverler. Baba diye a�latırlar, ana diye ba�ırtırlar. Eli 
ba�lı boynu ba�lı, yüzü üzerine atıp yürüyüverirler. Uruz’u esir alırlar.  

Özet olarak verdi�imiz her iki destanın ilerleyen a�amasında esir alınan 
arkada� sayısında karma�ık ifadelerin oldu�unu görülür:  

Be�re�’in kendisi otuz dokuz arkada�ı ile beraber esir alındı�ını söylüyor:  

“Tanrı bana yol verdi, gider oldum bre kâfir 

Otuz dokuz yi�idimin emaneti bre kâfir 

Birini eksik bulsam yerine on öldüreyim 

Onunu eksik bulsam yerine yüzünü öldüreyim bre kâfir 

Otuz dokuz yi�idimin emaneti bre kâfir  

dedi, sonra tuttu yürüyü verdi.�34   

Ama bu sayı bazen otuz dokuz, bazen kırk olarak telaffuz edilir ki, gerçekten de 
metnin anlatımında bir sorun te�kil eder. Be�re�’i aramaya çıkan bezirgânın: 

�Sa� mısın esen misin canım Bamsı 

On altı yılın hasreti hanım Bamsı 

Kudretli O�uz içinde Kazan Bey’i sorar olsan sa�dır Bamsı,  

Kıyan Selçuk o�lu Deli Dündar’ı sorar olsan sa�dır Bamsı,  

Kara Göne o�lu Buda�’ı sorar olsan sa�dır Bamsı.  

O beyler ak çıkardı kara giydi senin için Bamsı.  

Ak sakallı babanı Ak bürçekli ananı sorar olsan sa�dır Bamsı. 

Ak çıkarıp kara giydiler senin için Bamsı 

Yedi kız karde�ini yedi yol ayırımında a�lar gördüm Bamsı 

Güz elması gibi al yanaklarını yırtar gördüm Bamsı 

Vardı gelmez karde� diye feryat eder gördüm Bamsı  

Göz açıp da gördü�ün 

Gönül verip sevdi�in  

Pay Picen kızı Banu Çiçek 

                                                 
34 Muharrem Ergin, age. ss. 75–76. 
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Küçük dü�ününü yaptı büyük dü�ününe mühlet koydu 

Yalancı o�lu Yaltacu�a varır gördüm 

Han Beyrek, Parasar’ın Bayburt Hisarı’ndan uçma�a bak 

Ap alaca gerde�ine gelme�e bak 

Gelmez olsan  

Pay Picen kızı Banu Çiçe�’i aldırdın belli bil� ça�ırı�ı üzerine “Beyrek kalktı, 
a�laya a�laya kırk yi�idin yanına geldi�35 denilmektedir. Yine aynı boyun sonuna 
do�ru �Bu kırk yi�idin bir kaçına Han Kazan, bir kaçına Bayındır Han kızlar 
verdiler. Be�rek de yedi kız karde�ini yedi yi�ide verdi. Kırk yerde ota� dikti�36, 
ifadelerinde Be�re�’in kırk arkada�ı ile tutsak edildi�ini anlıyoruz. Aynı paragrafın 
devamında �Otuz dokuz kız talihli talihine birer ok attı. Otuz dokuz yi�it okunun 
ardınca gitti�37 �eklindeki ifade ile yeni bir karı�ıklık meydana gelmektedir. 
Zannımca, Beyrek boyunda esir arkada� sayısı otuz dokuz olacaktır ve Be�re�’in 
söylemi� oldu�u sayı hakikate uygundur. Otuz dokuz esir alınan ki�i bir de �ehit 
edilen naibi, kırk ki�i eder ki, bu, sözlü metinlerde rastlanan geleneksel kırk sayısı 
olsa gerek.38 Kırk rakamı erkek kahramanın arkada�larının sayısını göstermekle 
beraber destanın kadın kahramanlarının arkada�larının sayısını da “kırk ince belli 
kız� �eklinde göstermektedir.  

Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı Boy’da �Han Kazan’ın o�lu Uruz 
Bey üç yüz yi�it ile eli ba�lı, boynu ba�lı gitti�39 cümlesi alınan esir sayısının üç 
yüz oldu�unu bildirir. Tutsaklar arasında özellikle Uruz ve kırk ki�ilik arkada� 
gurubunun olmasını kâfir (kırk yi�it ile o�lu Uruz’u esir etmi�iz) yahut Karaca 
Çoban (kırk yi�it ile o�lun Uruz ba�ı acık yalın ayak kâfirlerin yanınca esir gitti) 
özellikle belirtir. Destanda bu rakamın tekrar tekrar söylenmesi O�uz için utanacak 
bir duruma i�aret eder, kâfir için ise ba�arıyı simgeler. 

 Destanın di�er iki boyunda U�un Koca O�lu Segrek Destanı’nda E�re�’in 
üç yüz, Salur Kazan Esir Olup O�lu Uruz’un Çıkardı�ı Boy’da Kazan’ın yirmi be� 
arkada�ının �ehit edildi�i hakkında kesin rakamlar verilmektedir.  

 Salur Kazan Esir Olup O�lu Uruz’un Çıkardı�ı Boy’da Han Kazan’ın 
yirmi be� beyi kâfirle çatı�manın yersiz oldu�unu bilir, fakat toplumun 
kınamasından korkarak sava�a girip �ehit olurlar: “Me�er o gün Toman’ın 
Kalesinin tekürü ava binmi�ti. Casus geldi, der: Bre bölük atlı geldi, içinde beyleri 
yattı uyudu. Tekür adam gönderdi, kim oldu�unu anlayın dedi. Gelenler bildi ki 
bunlar O�uz erenlerindendir. Gelip teküre haber verdiler. Tekür de hemen askerini 
topladı, bunların üzerine geldi. Kazan’ın beyleri baktılar gördüler ki dü�man 

                                                 
35 Muharrem Ergin, age. s. 73. 
36 Muharrem Ergin, age. s. 89. 
37 Muharrem Ergin, age. s. 89. 
38 Özkul Çobano�lu, age. s. 105. 
39 Muharrem Ergin, age. s. 45. 
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geliyor. Dediler: Kazan’ı bırakır gidersek evinde bizi kovarlar. En iyisi budur ki 
burda ölelim dediler. Kâfiri kar�ıladılar, cenk ettiler. Kazan’ın üzerine yirmi be� 
beyini �ehit ettiler. Kazan’ın üzerine dü�tüler, uyudu�u yerde tuttular, elini aya�ını 
sımsıkı ba�ladılar, bir arabaya yüklettiler, arabaya muhkem urganla sardılar.�40 

Alıp Mana� Destanı’nda da altı aylık uykuya dalan kahraman Ak Kaan tarafından 
doksan kulaç derinli�inde bir çukura atıldı�ını, dokuz ay sonra uyanıp etrafına 
baktı�ında kol ve ayaklarında dokuz kat zincirler vuruldu�unu, kuyudan kendi 
ba�ına kurtulmasına imkân olmadı�ını görür.41 

 Kazılık Koca O�lu Yigenek Destanı’nda Bayındır Han’ın vezir Kazlık 
Koca’nın yi�itleri kâfiri yenemeyeceklerini anlayınca sava� meydanından kaçarlar: 
�O kalenin bir tekürü var idi. Adına Ar�ın o�lu Direk Tekür derlerdi. O kâfirin 
altmı� ar�ın boyu var idi. Altmı� batman gürz vururdu, çok kuvvetli yay çekerdi. 
Kazılık Koca kaleye yeti�ir yeti�mez cenge ba�ladı. Sonra o tekür kaleden dı�arı 
çıktı, meydana girdi, er diledi. Kazılık Koca onu görür görmez yel gibi yeti�ti, 
tutkal gibi yapı�tı. Kâfirin ensesine bir kılıç vurdu, zerre kadar kestiremedi. Sıra 
kâfire geldi. O altmı� batman gürz ile Kazılık Koca’ya tepeden a�a�ı tutup çaldı. 
Yalan dünya ba�ına dar oldu düdük gibi kan fı�kırdı. Kazılık Koca’yı yakalayıp 
tutup kaleye koydular. Yi�itleri durmayıp kaçtılar. Kazılık Koca tam on altı yıl 
kalede esir oldu.�42 

 Boylarda dikkati çeken önemli hususlardan biri de hem O�uz’un, hem de 
kâfirin esirlere kar�ı göstermi� oldukları tavırlardır. O�uz’un kâfirden yakalamı� 
oldu�u esirlere kar�ı tutumu hakkında her hangi bir malumata rastlayamıyoruz. 
Sadece Begil O�lu Emre’nin Destanı’nda Emre’nin kâfirin kızını gelinini esir 
etti�ine dair bir bilgi yer almaktadır. Destanın sekizinci boyunda - Basat’ın 
Tepegözü Öldürdü�ü Boy’da, O�uz ili ba�ına musallat olan Tepegöz belasından 
kurtulmak için son çare olarak ona günlük yemek için iki adam ve be� yüz koyunu 
vermeyi kabul eder. Her ev sıra ile o�lunun birini Tepegöz’e verir. Kapak Kan adlı 
birisi de iki o�lundan birini vermi�, sıra öbür o�luna gelmi�tir. Durum üzerine, 
anası feryat etmeye ba�lar. Bu sırada Basat çıkmı� oldu�u akından dönmektedir. 
Kapak Kan’ın karısı, o�lunun yerine bir tutsak verilmesi için Basat’a gider. Ona 
Tepegöz’ün yaptıklarını anlatır ve o�lunun yerine Tepegöz’e verilmek üzere bir 
tutsak alır. Bu mitolojik unsurlarla zengin boydan ba�ka, Emre’nin Destanı dâhil, 
di�er boyların hiç birisinde O�uz’un tutsaklara kar�ı sergilemi� oldukları davranı�ı 
hakkında malumat yok.  

O�uzlara ra�men kâfirler esir aldıkları Türklere kar�ı son derece 
acımasızlar. Zikredilen boyların hepsinde tutsaklara çe�itli i�kenceler vermekte, 
sergilenen tavırlarla onları küçük dü�ürmekteler. 

                                                 
40 Muharrem Ergin, age. s. 192.  
41  Özkul Çobano�lu, age. 396. 
42 Muharrem Ergin, age. s. 144. 
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Boylardaki en acılı sahneler Salur Kazan’ın Evinin Ya�malandı�ı Boy’da 
kar�ımıza çıkıyor. Di�er boylarda bir ki�inin esirli�i konu edildi�i hâlde, burada 
O�uz ilinin tamamının tutsaklı�ından bahsedilir: 

Kazan Han liderli�indeki O�uz kahramanları Ala Da�’a ava giderler. 
Casus, kâfirler azgını �ökli Melik’e durumu haber verir. �öklü Melik �Yedi bin 
kaftanının ardı yırtmaçlı, yarısından kara saçlı, pis dinli, din dü�manı alaca atlı 
kâfiri� ile O�uz iline hücum ederek Kazan Han’ın ota�larını yıkar, tavla tavla koç 
atlarını biner, katar katar kızıl develerini yedekler, hazinesini ya�malayıp Kazan 
Han’ın annesini, hanımı Burla Hatun’u kırk ince bel kız ile, o�lu Uruz’u ve kırk 
yi�idini esir alır, yi�itlerini �ehit edip yurduna döner. Metinden anla�ıldı�ı 
kadarıyla Kazan’ın ailesi ve halkı esir alındı�ı ilk andan itibaren acımasızca zulme 
tabii tutulurlar. Karaca Çoban onunla söyle�en Han Kazan’a durumu �öyle açıklar:  

� Ölmü� müydün yitmi� miydin a Kazan  
Nerde geziyordun neredeydin a Kazan 

Dün de�il evvelki gün evin burdan geçti. �htiyarcık anan kara deve boynunda asılı 
geçti. Kırk ince belli kızı ile helâlın boyu uzun Burla Hatun a�layarak �urdan geçti. 
Kırk yi�it ile o�lun Uruz ba�ı acık yalın ayak kafirlerin yanınca esir gitti. Tavla 
tavla koç atlarına kâfir binmi�. Katar katar develerini kâfir yedekte çekmi�, altın 
akçe, bol hazineni kâfir almı�.�43  

Yine aynı boyun ileriki safhalarında kâfirin Kazan Han’ın hanımına yönelik haince 
planı ve bunu gerçekle�tirmek için o�lu Uruz’a yaptı�ı baskı ve azaplara tanık 
oluyoruz: �Beri yanda �ökli Melik kâfirlerle �en �adıman yiyip içip oturuyordu. 
Der: Beyler biliyor musunuz Kazan’a nasıl gadreylemek gerek. Boyu uzun Burla 
Hatun’unu getirip kadeh sundurmak gerek dedi. Boyu uzun Burla Hatun bunu 
i�itti, yüre�i ile canına ate�ler dü�tü. Kırk ince belli kızın içine girdi, ö�üt verdi. 
Der: Hanginizi yapı�ırlarsa Kazan’ın Hatun’u hanginizdir diye, kırk yerden ses 
veresiniz, dedi.   

�ökli Melik’ten adam geldi, Kazan Bey’in Hatun’u hangisidir dedi. Kırk 
yerden ses geldi, hangisidir bilmediler.�44 Burla Hatun’un, dolayısıyla Han 
Kazan’ın namusunu kurtarmak için esir alınan her kes seferber olur. Fakat �ökli 
Melik kararında katıdır ve durumu lehine çevirmek için acımasız bir plan dü�ünür, 
adım adım onu uygulamaya yönelir. �Kâfir der: Bre, varın Kazan’ın o�lu Uruz’u 
çekin çengele asın, kıyma kıyma ak etinden çekin, kara kavurma pi�irip kırk bey 
kızına iletin. Kim ki yedi o de�il, kim ki yemedi odur, alın gelin kadeh sunsun 
dedi.�45  

Kâfirin planını ö�renen Uruz’un annesine söyledi�i sözler çok önemlidir: 
�A�zın kurusun ana, dilin çürüsün ana, ana hakkı Tanrı hakkı olmamı� olsaydı 
kalkarak yerimden do�rulaydım, yakan ile bo�azından tutaydım, kaba ökçem altına 
                                                 
43 Muharrem Ergin, age. s. 45. 
44 Muharrem Ergin, age. s. 47. 
45 Muharrem Ergin, age. s. 47. 
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ataydım, ak yüzünü kara yere tepeydim, a�zın ile burnundan kan fı�kırtaydım, can 
tatlılı�ını sana göstereydim, bu nasıl sözdür, sakın kadın ana benim üzerime 
gelmeyesin, benim için a�lamayasın, bırak beni kadın ana çengele vursunlar, bırak 
elimden çeksinler kara kavurma etsinler kırk bey kızının önüne iletsinler, onlar bir 
yedi�inde sen iki ye, seni kâfirler bilmesinler duymasınlar. Ta ki pis dinli kâfirin 
dö�e�ine varmayasın, kadehini sunmayasın, babam Kazan’ın namusunu 
lekelemeyesin, sakın, dedi.�46  

Aynı boyda kâfir esir alınan Kazan’ın ya�lı annesi için de haince planlar 
tasarlamaktadır: �lini kurtarmak için giden Han Kazan kâfirle çıkacak sava�tan 
annesinin zarar görmesini istemez ve �ökli Melik’e �öyle der: 

�Bre �ökli Melik  
Penceresi altın ota�larımı getirmi�sin  
Sana gölge olsun  
A�ır hazinemi bol akçemi getirmi�sin  
Sana harçlık olsun  
Kırk ince belli kız ile Burla Hatun’u getirmi�sin  
Sana esir olsun  
Kırk yi�it ile o�lum Uruz’u getirmi�sin  
Kulun olsun  
Tavla tavla koç atlarımı getirmi�sin  
Sana binek olsun  
Katar katar develerimi getirmi�sin  
Sana yük ta�ıyıcı olsun  
�htiyarcık anamı getirmi�sin  
Bre kâfir anamı ver bana  
Sava�madan vuru�madan çekileyim  
Geri döneyim gideyim belli bil, dedi.  

 

Kâfir der: 

Bre Kazan  
Penceresi altın ota�ını getirmi�iz  
Bizimdir  
Kırk ince belli kız ile  
Boyu uzun Burla Hatun’u getirmi�iz  
Bizimdir  
Kırk yi�it ile o�lun Uruz’u getirmi�iz  
Bizimdir  
Tavla tavla koç atlarını 
Katar katar develerini getirmi�iz  

                                                 
46 Muharrem Ergin, age. ss. 48–49. 
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Bizimdir  
�htiyarcık ananı getirmi�iz  
Bizimdir  
Sana vermeyiz, Yayhan Ke�i� o�luna veririz,  

Yayhan Ke�i� o�lundan o�lu do�ar, biz onu sana hasım koruz dediler.�47 

Altay destanlarından olan Er Samır destanında da, Er Samır avda iken bo� 
kalan tahtı fırsat bilen Erlik adlı kötü ka�anın adamları karısını kaçırmı�lardır.48 Er 
Samır da aynen Han Kazan gibi haber üzerine avını yarıda bırakıp atına atladı�ı 
gibi dörtnala yurduna döner.  

Di�er boylarda da kâfirin O�uz’dan aldı�ı tutsaklara göstermi� oldu�u 
muamele �ekli buna benzerdir: Pazusundan ak ellerini ba�lar, ak boynuna kır 
urgan, aya�ına a�ır ayak ba�ı takar, ak etinden kan çıkıncaya kadar döver, yata�ı 
kıl çoban keçesi ile dö�enmi� domuz damında yatırır, yanmı� arpa ekme�i ile acı 
so�anla ö�ününü verir.  

Bazı boylarda kâfir esir aldı�ı ki�iyi yüz üstü atıp kendi kalesine kadar 
sürükledi�i görülür. 

Destanda kâfirlerin tutsak O�uz beylerine �iddetle beraber manevi yönde 
baskı uyguladıklarını Bamsı Be�re�’in ve Kazan Han’ın boylarında açık bir �ekilde 
görmekteyiz. Kâfirler tutsakları içki meclislerine getirtip kopuz çaldırır, onları 
övmelerini talep ederlerdi: �Me�er o gün kâfirlerin mukaddes günleri idi. Her biri 
yemekte içmekte idi. Beyre�i de getirip kopuz çaldırıyorlardı�49, yahut: �Tekür 
beylerini topladı, der: Gelin Kazan’ı kuyudan çıkarın, bizi övsün O�uz’u yersin, 
ondan sonra �art eylesin bizim memleketimize dü�manlı�a gelmesin dedi. Vardılar 
Kazan’ı kuyudan çıkarıp getirdiler�50 vb. gibi manevi cezalara tepkisini Bamsı 
Be�rek �öyle anlatılır: �Bre pis dinli kâfir benim a�zıma sö�üp duruyordun 
tahammül edemedim. Kara domuz etinden yahni yedirdin tahammül edemedim.�51 

 

 

Sonuç:  

Destan kültürünün önemli bir motifini te�kil eden olay kahramanının 
dü�man tarafından esir edilmesi Dede Korkut Kitabelerinde daha yo�un bir �ekilde 
ya�anmaktadır ve kitabelerdeki on iki hikâyenin yedisinin olay kurgusu bu motif 
üzerinde te�ekkül etmi�tir.  

                                                 
47 Muharrem Ergin, age. ss. 51–52.   
48 Özkul Çobano�lu age. s. 408. 
49 Muharrem Ergin, age. s. 72. 
50 Muharrem Ergin, age. s. 193. 
51 Muharrem Ergin, age. s. 75. 
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Destan metninden görüldü�ü kadarıyla ister O�uzun tamamı, isterse de 
tutsa�ın yakınları kahramanın tutsak olarak kâfir iline götürülmesini özellikle aktif 
sava� ortamının kaderi olarak telakki etmi�, fakat kahramanının dü�man elinde 
kalmasına olayın ba�ından itibaren tahammül göstermemi� ve bunu bir namus 
meselesi olarak görüp kendisi yahut kabilesi için utanç verici durum olarak kabul 
etmi�tir. Olayların ya�andı�ı ortamı aktif sava� ortamı olarak nitelendirmemizin 
nedeni, dü�man tehlikesinin her zaman için var oldu�u, fakat sava�ın olmadı�ı bir 
ortamda kahramanın tutsak edilmesi, özellikle toplumda derin yaralar açmaktadır. 
Bu durumu Bo�aç Han Boyu’nda Dirse Han’ın hatununun dilinden bu acı �öyle 
anlatılmaktadır: �Görüyor musun ey o�ul neler oldu, sarp kayalar oynamadı yer 
oyuldu, yurtta dü�man yok iken senin babanın üstüne dü�man geldi, o kırk 
namertler babanın arkada�ları, babanı tuttular, ak ellerini ardına ba�ladılar, kıl 
sicim ek boynuna taktılar, kendileri atlı babanı yayan yürüttüler, alıp kanlı kâfir 
ellerine yöneldiler.�52 

Destanın önemli mesajlarından biri olay kar�ısında toplumun bütün 
ferlerinin kenetlendi�i, istisnasız herkesin kahramanın tutsaklıktan kurtarılması için 
bir çaba gösterdi�i yönündedir. Özellikle kahramanın erkek yahut kadın akrabaları 
bu do�rultuda ciddi bir çalı�ma içerisine girer ve sonuç itibariyle e�siz bir sadakat 
ve fedakârlık örne�i sergilerler.  

Di�er önemli bir konu sava�ı ba�latan O�uz erinin kısa bir süre sonra bütün 
boyun yardımını hissetmesi, zor durum kar�ısında aradaki küsülülük ve 
kırgınlıkların ortadan kalkıp tek vücut hâlinde çözüm için elbirli�i gösterilmesidir.  

Destanın di�er bir mesajı kazanılmı� olgunlu�un ve otoritenin bu tarz bir 
olay kar�ısında aklını ve cesaretini kaybetmeyerek çözüm için çare aramasıdır. 
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