
ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI 

 

  TÜRK DESTANLARI



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI 

İÇİNDEKİLER 

TÜRK DESTANLARI ............................................................................................................................................... 1 

TÜRK KOZMOGONİSİ - YARADILIŞ DESTANI ................................................................................................................... 31 

ALTAY TUFAN EFSANESİ ........................................................................................................................................... 39 

AY ATAM EFSANESİ ................................................................................................................................................ 41 

ALP ER TUNGA ...................................................................................................................................................... 42 

ŞU DESTANI .......................................................................................................................................................... 49 

OĞUZ KAĞAN DESTANI ............................................................................................................................................ 52 

BOZKURT DESTANI ................................................................................................................................................. 62 

ERGENEKON DESTANI .............................................................................................................................................. 65 

TÜREYİŞ DESTANI ................................................................................................................................................... 69 

GÖÇ DESTANI ........................................................................................................................................................ 70 

SATUK BUĞRA HAN DESTANI .................................................................................................................................... 78 

MANAS DESTANI ................................................................................................................................................... 79 

CENGİZ-NÂME ....................................................................................................................................................... 92 

TİMUR DESTANI ..................................................................................................................................................... 95 

EDİGE DESTANI ...................................................................................................................................................... 97 

SEYYİD BATTAL GAZİ DESTANI (BATTAL-NÂME)........................................................................................................... 100 

DANİŞMEND GAZİ DESTANI (DÂNİŞMEND-NÂME)........................................................................................................ 112 

KÖROĞLU DESTANI ............................................................................................................................................... 129 

SALTUK-NÂME ..................................................................................................................................................... 133 

KAYNAKLAR ........................................................................................................................................................ 142 

 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  1 

TÜRK DESTANLARI 
Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri 

destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde “destan” terimi birden fazla nazım şekli 

ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden 

mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık 

edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal, 

tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım 

türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, 

hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve Batı 

Edebiyatında “epope” terimiyle anılan eserlerin tamamı da Türk edebiyatı geleneği 

içinde “destan” adı ile anılmaktadır.  

Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda 

yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir 

kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle 

zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir. Destanlar bütün bir milletin ortak 

mücadelesini ortak değerler, kurallar, anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve 

yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en 

ülkücü eserleri olarak kabul edilirler. Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru 

biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak 

bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir, eski 

hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar. Her milletin millî kimlik ve 

nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları 

da destanlarına yansır. Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık yanında 

verdiği sözde durma, acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşma, yardımcı olma 

Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir. Türk destanları, kâinatın, 

insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı, Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk 

devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek 

çok sebeb açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. İlk örneklerinin manzum olduğu 

kabul edilen Türk destanlarından Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas destanı 

dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır. Diğer Türk 
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destanları çeşitli kaynaklarda özet, epizot, hatıra, kısaltılmış seçme metinler halinde 

bulunmaktadır.  

Türk tarihine ana hatlarıyla bakıldığında Türk hayatı fetihlerle başlamış ve yeni 

toprakları yurt edinerek gelişmiştir. İlk anayurt olan Orta Asya hiçbir zaman 

terkedilmemiştir. Türk halkları ilk anayurt olan Orta Asya'dan itibaren dünya 

coğrafyası üzerinde geniş alana yayılmış ve bugün yedi Türk cumhuriyetinde, pek çok 

özerk topluluk da ve çeşitli devletlerin idaresinde azınlık halinde yaşamaktadır. Türk 

kültürü de tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farklı 

seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak ilk kaynaktan gelen 

ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Bu sebeble Türk destanları da tarihî 

ve coğrafî çok boyutluluğun getirdiği dil ve kültür dairelerine paralel olarak 

çeşitlenmiştir. Türk destanları, ana hatlarıyla kültür dâirelerine, kronolojik ve içinde 

teşekkül ettikleri veya muhafaza edildikleri siyâsî birliklere göre şöyle 

sınıflandırılmaktadırlar: 

İlk Türk Destanları 

• Altay – Yakut (Saka) Dönemi 

o Yaradılış Destanı: Yaradılış destanı Türk kozmogonisi yani evren ve 

insan yaratılışı ile devletin kuruluşu arasında sebeb sonuç bağlantısı 

kuran inanış ve kâinatın merkezinde tanrı olduğu gibi dünyanın 

merkezinde de kağanın olduğunu ifade eder. 

Yaratılış destanı, Türklerin Altay-Yakut (Saka) zamanında çıkan bir 

destanıdır. Ayrıca ilk Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. 

Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri 

arasında söylenmektedir. Türk destanları arasında en eskisidir. Alman 

asıllı Rus doğu bilimci Vasili Vasilyeviç Radlof (veya Wilhelm 

Radloff) tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir. Kahramanlarının 

olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle 

birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat 

türlerinden biridir. Altay Dağları'nda söylenen yaratılış ve türeyiş 

destanları, değil yalnız Türklerin; bütün Orta Asya ile Sibirya'nın bile, en 

gelişmiş ve üzerinde ilgi ile durulan Türk mitolojisi verileridir.  
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o Altay Tufan Efsanesi: Türk mitolojisinde, tufan ile ilgili örnekler Altay 

Türkleri'nin efsanelerinde yaşamaktadır. Altay Türkleri'nde, tufan 

efsanesinin birkaç söyleyişi vardır. Aşağıda bu söyleyişlerden birine yer 

verilmiştir. Aşağıda yer alan ve U. Harva Holmberg tarafından nakledilen 

Altay Tufan Efsanesi, İslam ve Hıristiyan dünyasının Nuh Tufanı 

anlatılarına oldukça benzemektedir.  

o Ay Atam Efsanesi: Ay-Atam Efsanesi, Memlükler döneminde Mısır'da 

yaşamış olan Türk tarihçisi Aybek üd Devâdârî tarafından kayda 

geçirilmiş bir Türk efsanesidir. Aybek üd Devâdârî'nin verdiği bilgilere 

göre bu efsaneyi halk dilinden yazıya aktaran ilk kişi Uluğ Han Ata Bitikçi 

adlı eski bir Türk bilginidir. 

Uluğ Han Ata Bitigçi'nin içinde Ay-Atam Efsanesi'nin de yer aldığı bir 

kitabını ele geçiren Cebrail bin Bahteşyu adlı İranlı bir tarihçi, Ay-Atam 

efsanesini Türkçe'den Farça'ya tercüme etmiştir. Bu Farça tercümeyi 

bulan Aybek üd Devâdârî efsaneyi olduğu gibi kendi kitabına aktarmıştır. 

Ay-Atam Efsanesi'nin konusu insanoğlunun yaratılışıdır. İnsanın 

yaratılışını dört unsura (su, ateş, toprak, rüzgâr) ve balçığa bağlayan bu 

efsanede Ön Asya mitolojisinin etkileri görülür. Kimi Türkologlar, Uluğ 

Han Ata Bitikçi'nin yeni Müslüman olmuş bir Türk düşünürü olduğunu 

düşünmektedirler. 

Efsanede geçen ve Kara Dağcı adlı bir dağın üzerinde bulunan Ata 

Mağarası motifi, Türk mitolojisinin temel motiflerinden biridir. Bozkurt 

Destanı'nda kurtla yaşayan son Türk çocuğunun kaçıp sığındıkları 

Turfan'ın kuzeybatısındaki büyük dağ ve dağdaki mağara da böyle bir 

yerdir. Ergenekon'da da durum böyledir. Nitekim Ay-Atam Efsanesi'nde 

anlatılan mağara da Kara Dağcı adlı bir dağın üzerinde bulunmaktadır. 

Büyük Hun ve Kök Türk devletleri zamanında Türkler'in Tanrı'ya 

tapınmak için bir tür tapınak olarak kullandıkları ata mağaraları da konu 

ile ilgili ve önemlidirler. 

İnsanın yaratılışını dört unsur ve balçığa bağlama daha çok Ön Asya 

mitolojisinin geleneğidir. Ancak, dört unsur inanışı Uygur Türkleri'nde de 
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vardır. Ayrıca efsanenin kişi ve yer adlarının öz Türkçe olması, Ata 

Mağarası motifinin efsane de önemli bir yer tutması ve dolayısıyla 

Türkler'in ünlü mağara kültünün efsanede yer alması, Ay-Atam 

Efsanesi'nin bir Türk efsanesi olduğunu ortaya koyar. Ama efsanenin Ön 

Asya etkisi taşımasını ve Aybek üd Devâdârî'nin müslüman olması 

dolayısıyla efsanenin bazı bölümlerini kırpmış ya da Müslümanlaştırmış 

olması ihtimalini göz önünde tutarak efsaneyi incelemek gerekir. 

• Sakalar Dönemi 

o Alp Er Tunga Destanı: Sakalar dönemine âit Alp Er Tunga ve Şu olmak 

üzere iki destan tesbit edilmiştir. Alp Er Tunga, M.Ö. VII. yüzyılda 

yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır. Alp Er Tunga 

Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış 

daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır'ı fethetmiş ve Saka 

devletini kurmuştur. Alp Er Tunga'nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun 

süre mücadele ettiği İranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev 'in davetinde 

hile ile öldürülmüştür. Alp Er Tunga ile İranlı Med hükümdarları 

arasındaki bu mücadelelerin hatıraları uzun asırlar hem Türkler hem 

İranlılar arasında yaşatılmıştır. Alp Er Tunga, Asur kaynaklarında 

Maduva, Heredot'ta Madyes, İran ve İslâm kaynaklarında Efrasyab 

adlarıyla anılmaktadır. 

Orhun Yazıtlarında “Dokuz Oğuzlar” arasında “Er Tunga” adına 

yapılan “yuğ” merasiminden söz edilmektedir. Turfan şehrinin batısında 

bulunan “Bezegelik” mabedinin duvarında da Alp Er Tunga'nın kanlı 

resmi bulunmaktadır. “Divan ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı 

Mahmud'a ve “Kutadgu Bilig” yazarı Yusuf Has Hacip'e göre “Alp 

Er Tunga” İran destanı “Şehname” deki büyük ve efsanevî Turan 

hükümdarı “Efrasiyab”dır. Divan ü Lûgat-it Türk'de Turan 

hükümdarlığının merkezi olarak “Kaşgar” şehri gösterilmektedir. 

İslâmiyeti kabul etmiş olan Karahanlı devleti hükümdarları da 

kendilerinin “Efrasyap” sülalesinden geldiklerine inanmışlar ve bunu 

ifade etmişlerdir. Moğol tarihçisi Cüveyni de Uygur devletinin 
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hükümdarlarının da Efrasyap soyundan olduğunu yazmaktadır. Şecere-

i Terakime'ye göre Selçuklu Sultanları kendilerini Efrasyab soyundan 

kabul ederlerdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından 

sonra iletişim kurmak imkânı bulduğumuz ve Rusların Yakut adını 

verdiği Türk gurup aslında kendilerine Saka dediklerini söylemişlerdir.  

Tarih içinde kaybolduğunu düşündüğümüz Saka Türklerinin az da olsa bir 

bölümünün bugün hayatiyetlerini sürdürmeleri pek çok meselenin 

yeniden araştırılarak doğruların ortaya çıkmasına yardımcı olabilecektir. 

Tarihçi Mesudî de M.S. 7. yüzyılın başındaki Köktürk hakanının 

“Efrasyab” soyundan olduğunu yazmaktadır. Bütün bu bilgilerden 

hareketle “Tunga Alp” le ilgili efsanelerin Kök Türklerden önce doğu 

ve orta Tiyanşan alanında yaşayan Türkler arasında meydana geldiğini 

ve bu destanın daha sonraları Kök Türk ve Uygurlar arasında yaşayarak 

devam ettiğini göstermektedir. 

Alp Er Tunga destanının metni bugüne ulaşamamıştır. Bir kısmından 

yukarıda bahsettiğimiz kaynaklarda bu değerli Saka hükümdarı ve 

kahramanı hakkında bilgiler ve bir de sagu (ağıt) tesbit edilmiştir. 

Kutadgu Bilig'de “Alp Er Tunga” hakkında şu bilgi verilmektedir: 

“Eğer dikkat edersen görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri Türk 

beyleridir. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur ikbali açık olanı Tonga 

Alp Er idi. O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahip idi. Ne seçkin, ne 

yüksek, ne yiğit adam idi; zaten âlemde ferasetli insan bu dünyaya hâkim 

olur. İranlılar ona Efrasiyap derler; bu Efrasiyap akınlar hazırlayıp ülkeler 

zapt etmiştir. Dünyaya hâkim olmak ve onu idare etmek için pek çok 

fazilet, akıl ve bilgi lâzımdır. İranlılar bunu kitaba geçirmişlerdir. Kitapta 

olmasa onu kim tanırdı.”  

Bugünkü bilgilerimize göre Alp Er Tunga ile ilgili en geniş bilgi İran 

destanı Şehname'de tesbit edilmiştir. Şehname'nin başlıca konularından 

biri İran -Turan savaşlarıdır. Bu destana göre en büyük Turan kahramanı 
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önce şehzade sonra hükümdar olan Efrasyap'tır. Şehname'deki Alp Er 

Tunga ile ilgili bilgiler şöyle özetlenebilir: 

“Turan şehzadesi Efrasyap babasının isteği üzerine İran'a harp açtı. İki 

ordu Dihistan'da karşılaştılar. Boyu servi, göğsü ve kolları arslan gibi ve 

fil kadar kuvvetli olan Efrasyap, İranlı'ları yendi. İran padişahı Efrasyap'a 

esir düştü. İran'ın ilk intikamını o zaman İran'a bağlı olan Kabil Padişahı 

Zal aldı. Zal başarılı olmasına rağmen İran şahının öldürülmesini 

engelleyemedi. Efrasyab İran'ı ele geçirmek için yeni bir savaş açtı. İran'ın 

yetiştirdiği en büyük kahramanlardan Zal oğlu Rüstem Efrasyab'ın 

üzerine yürüdü. Efrasyab ile Zal oğlu Rüstem arasında bitmez tükenmez 

savaşlar yapıldı. İran tahtında bulunan Keykâvus, hem oğlu Siyavuş'u 

hem de Zal oğlu Rüstem'i darılttı. Siyavuş Efrasyap'a sığındı. Siyavuş'un 

Turan'da bulunduğu sırada evlendiği Türk beyi Pİran'ın kızından bir oğlu 

oldu. Siyavuş oğluna babası Keyhusrev'in adını verdi. Efrasyab uzun yıllar 

Turan'da hükümdarlık etti. İran'lılar Siyavuş'un oğlu Keyhusrev'i 

kaçırarak İran tahtına oturttular. Keyhusrev Zaloğlu Rüstem'le iş birliği 

yaptı ve Turan ordularını yendi. Keyhusrev ile Efrasyap defalarca 

savaştılar. Sonunda ordusuz kalan Efrasyap Keyhusrev'in adamları 

tarafından öldürüldü.” 

Şehname'de Efrasyap adıyla anılan Turan hükümdarı Alp Er Tunga'nın 

İran hükümdarlarına sık sık yenildiği anlatılmaktadır. Ancak İran Turan 

savaşlarında İran hükümdarları sürekli değişmiş ı4o yıl yaşadığı rivayet 

edilen Alp Er Tunga ise mücadeleye devam etmiştir. Bu durum 

Efrasyap'ın başarısız olmadığını gösterir. Gerçek destan metni bulunduğu 

takdirde bu destanla ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. 

o Şu Destanı: Şu destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki olaylarla bağlantılıdır. 

Şu destanını da Kaşgarlı Mahmud'un ünlü eseri Divanü Lûgat-it Türk'ten 

öğreniyoruz. 

Bu tarihlerde Makedonyalı İskender, İran'ı ve Türkistan'ı istilâ 

etmişti. Şu, bir Saka Türk hükümdarıdır. M.Ö. 4. yüzyılda hüküm 

sürmüştür. Alp Er Tunga destanı gibi Şu destanı da 11. yüzyıla kadar 
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Türkler arasında dilden dile söylenegelmiş, besbelli kopuz çalan ozanların 

başlıca konularından biri olmuş ve 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un 

kalemiyle yazılı edebiyata geçirilmiştir. 

Bu Destan Türklerin İskender'le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri 

anlatılmaktadır. Doğuya çekilmeyen yirmi iki ailenin Türkmen adıyla 

anılmaları ile ilgili sebeb açıklayıcı bir efsane de bu destan içinde yer 

almaktadır. Kaşgarlı Mahmud bu destanı, eserinin 'Türkmen' 

maddesinde bu Türk boyuna niçin bu adın verildiğini açıklamak için 

anlatıyor. Arapça olacak yazdığı bu destan parçasında Büyük İskender'in 

adı, Arapların dediği gibi, “Zülkarneyn” olarak geçmektedir.  

Şu, genç ama kudretli bir hükümdardı. Başkent Balasagun'daki muhteşem 

sarayında oturur, dört bucaktan gelen elçileri, değerli armağanları kabul 

eder, ülkesini güçlü ordusu ile korur, bilge danışmanları ile yönetirdi. 

Sarayının önünde ordu beğleri için günde 360 növbet vurulurdu. 

Başkentin yakınındaki büyük Şu Kalesi'ni o yaptırmıştı. Şu destanı 

İskender'in ordusu ile Semerkand'ı geçip Türk illerine yöneldiği zaman 

bazı Türk boylarının doğuya çekildiğini, bazılarının ise İskender'e karşı 

koyduğunu ve İskender'in onlarla barış yapmak zorunda kaldığını 

anlatıyor. Ayrıca, Kalaç, Türkmen gibi bazı Türk boylarının bu adlan nasıl 

aldıklarını bildiriyor. 

• Hun Dönemi 

o Oğuz Kağan Destanı: Oğuz Kağan Destanı, Hun Türklerinin destanıdır. 

Oğuz Kağan destanı M.Ö. 209-174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış 

olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Bütün 

Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze 

ulaşmamıştır. Bugün, elimizde Oğuz destanının üç değişik şekli 

bulunmaktadır. XIII ile XVI yüzyıllar arasında Uygur harfleriyle yazılmış 

ve İslamiyet’ten önceki inancı yansıtan şeklinin ilk örneği temsil ettiği 

kabul edilebilir. XIV. yüzyıl başında yazıldığı bilinen Reşîdeddîn'in 

Câmiüt-Tevârih adlı eserinde yer alan Farsça Oğuz Kağan Destanı 

İslâmî şeklinin ilkini temsil etmektedir. Oğuz Kağan Destanının üçüncü 
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şekli ise XVII. yüzyılda Ebü'l-Gazî Bahadır Han tarafından 

Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerden ve önceki yazmalardan 

faydalanarak yazılmıştır. 

Bu kitap da bugünkü Türkçe ile sunacağımız ve apayrı bir bölüm olarak 

yazıya geçmiş parça, İslâmiyet'ten sonra yazılmış olmasına rağmen, 

orijinalliğini oldukça korumuştur. Oğuz Destanı'nın bu ayrı bölümünün 

bugün tek bir yazma nüshası vardır, o da Paris'teki “Bibliothegue 

Naionale”dedir. Bu kütüphanenin “Türkçe Eserler” seksiyonunda 1001 

numara ile kayıtlı bulunuyor. Bu yazma günümüz Türkçesine Reşid 

Rahmeti Arat tarafından çevrildi ve 1936'da yayınlandı. Daha sonra 1970 

yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın “1000 Temel Eser1“ dizisinde, 

Muharrem Ergin'in açıklayıcı önsözü ile, Uygurca metin de eklenerek 

tekrar yayınlandı.  

Destanın kahramanı Oğuz Kağan'ın, Asya Hunlarının en büyük, en ünlü 

kağanı olan Mete (Motun) olduğunda birçok tarihçi birleşiyor. Belki bu 

destan Mete'den evvel de vardı. Mete'nin ünü, kahramanlıkları ve 

hayatının Oğuz Kağan'ın hayatına benzemesi, Oğuz Kağan'ın aslında Mete 

olacağını düşündürmüştür. Türkler, İslâmiyet'ten önce de sonra da Oğuz 

Kağan'ı ata saymışlardır. Tarih, Hunlar'dan Osmanlılara kadar bütün 

Türklerin, Horasan, Azerbaycan, Irak, Anadolu, Balkanlar, Kırım, 

Ukrayna, Kuzey Afrika'da devlet kurmuş Türk topluluklarının hep aynı 

Hun-Oğuz birliğinin torunları olduğunu gösteriyor.  

Oğuz Kağan'ın annesi Ay Kağan idi. Destan, Ay Kağan'ın Oğuz'u 

doğurduğu günden başlıyor ve Oğuz Kağan'ın yaşlanıp büyük Türk ilini 

oğullarına paylaştırması ile sona eriyor. Fakat tekrar edelim: Bu destanın 

sadece bir bölümüdür. Başından, ortasından ve sonundan eksiklikler 

çoktur. Umarız bir gün tam metin bulunur. 

• Köktürk Dönemi: Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk 

Destanı'nın bir parçasıdır ve Köktürkler (Gök Türkler) çağını konu alır. 

                                           

1 http://kutuphane.meb.gov.tr:9001/details?id=44188&materialType=KT&query=1000+temel+eser+ 
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Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu 

destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz. Daha doğrusu Bozkurt 

Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile de gelişip 

güçlenmesini, yayılış ve büyüyüş dönemlerini anlatmıştır. Çin tarihlerinin de 

yazmış olduğu Bozkurt Destanı'nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar. 

Bozkurt Destanı'nın devamı, Ergenekon Destanı'dır. 

Köktürklerle ilgili tesbit edilen destanın iki farklı rivayeti bulunmaktadır. Çin 

kaynaklarında tesbit edilen varyant “Bozkurt”, Ebü'l-Gâzi Bahadır Han 

tarafından tesbit edilen varyant şecere-i Türk'te ise “Ergenekon” adıyla 

verilmiştir. 

o Bozkurt Destanı: Bozkurt Destanı, bilinen en önemli iki Kök-Türk 

destanından biridir. Bu destan bir bakıma Türkler'in soy kütüğü ve var 

olma öyküsüdür. Ayrıca, Türk ırkının yeni bir var oluş biçiminde dirilişi 

de diyebileceğimiz Bozkurt Destanı, Bilge Kağan’ın Orhun Anıtlarındaki 

ünlü vasiyetinin ilk sözleri olan “Ben, Tanrı'nın yarattığı Türk Bilge 

Kağan, Tanrı irâde ettiği için, kağanlık tahtına oturdum.” 

tümcesi ile birlikte düşünülecek olursa, soy ve ırkın nasıl yüceltilmek 

istenildiğini de anlatmaktadır. Destan, Çin kaynaklarında kayıtlıdır. 

Bozkurt Destanı'nın iki ayrı söyleniş biçimi vardır. Ama bu iki varyant 

arasındaki fark azdır ve Çinliler'ce yazıya geçirilirken ad ve sözcüklerin 

Çince'ye uydurulma gayreti yüzünden ortaya çıkmıştır. Kimi 

araştırmacılar, Türkler'le ilgili başka bir kurt efsanesini de katarak bu 

varyant sayısını üçe çıkarsalar da aslında onların Bozkurt efsanesinin 

üçüncü söylenişi dedikleri bu destan, Hunlar çağındaki Usun Türkleri'nin 

bir efsanesidir. Bu efsane, Hunlar ve Kurt adlı bölümde anlatılmıştır. 

Bozkurt Destanı, Çin'de hüküm sürmüş Chou hanedanının resmi tarihinin 

50. bölümünde ve yine Çin hanedanlarından olan Sui sülalesinin resmi 

tarihinde kayıtlıdır. 

Bozkurt'tan türeyiş efsaneleri, Türk mitolojisinin en ileri ve romantik 

bölümüdür. Türk mitolojisinde genel olarak tüm millet düşmanlarca yok 

edilir, geriye yalnızca bir çocuk kalırdı. Türk özelliğini taşıyan birçok 
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efsanede bu motifi bulmak mümkündür. Aşağıda yer verilen Bozkurt 

Destanı'na göre Türkler, eskiden Batı Denizi adlı bir yerin batısında 

oturmakta idiler. Efsanedeki Batı Denizi, Aral Gölü olabilir. Batı 

Denizi'nin Altay Dağları ya da Tanrı Dağları üzerinde bir göl olması da 

muhtemeldir. Destandaki, geriye kalan tek çocuğun kolları ile 

bacaklarının kesilerek bir bataklığa atılması da Türk mitolojisinde önemli 

bir yer tutar. Bu tür bataklık motifleri, Hun ve Macar efsanelerinde de 

vardır. 

Bu efsaneden anlaşıldığına göre, Türkler'in ilk yurtları, Orta Asya'nın 

batısına yakın bir yerde idi. Türkler, Turfan'ın kuzey dağlarına daha sonra 

göçmüşlerdi. 

Çin tarihlerinin de yazmış olduğu Bozkurt destanı, burada bitmektedir. 

Çinliler daha sonra nelerin olduğunu açık olarak yazmıyorlar. Bu 

efsanenin son bölümü, Ergenekon Destanı'dır. Ergenekon Destanı, Cengiz 

Han çağında Moğollaştırılmıştır. Ancak bu efsanenin kökleri ve ana 

motifleri, açıkça Kök Türkler ile ilgilidir. Kök Türk Devleti, MS 6.yy.dan 

itibaren bir cihan imparatorluğu olmuş ve 200 yıl yaşamıştır. Böyle büyük 

ve güçlü bir devletin, ilkel Moğollar'dan bir efsane alıp kökenlerini ona 

dayandırması mümkün değildir.  

Ayrıca, Ergenekon Destanı'nın ana motiflerinden biri, Demirci'dir. 

Destanda demirci, dağda demir madeni bulur ve Türkler bu demir 

madenini eriterek Bozkurt'un önderliğinde Ergenekon'dan çıkarlar. 

Unutmamak gerekir ki, Göktürkler'in ataları da demirci idiler. Onlar en 

iyi çelikleri işler, başka devletlere silah olarak satarlardı. Göktürkler'in 

ataları, demir cevherleriyle dolu dağların eteklerinde türemişler, 

demirleri eriterek yeryüzüne çıkmışlardı. Sonradan kendilerinin de 

demirci olmaları bundan ileri gelmektedir. Oysa Moğollar, demirciliği 

bilmezlerdi. Cengiz Han zamanında Moğollar'ın yanına gelen bir Çin 

elçisi, o çağda bile Moğollar'ın ok uçlarını taştan yaptıklarını, demir 

işlemeyi bilmediklerini belirtir. Moğollar demir işlemeyi, Cengiz Han 
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zamanında Uygur Türkleri'nden öğrenmişlerdir. Ayrıca Bozkurt, 

Türkler'in kutsal hayvanıdır. Moğollar'ın kutsal hayvanı köpektir. 

Asya Büyük Hun Devleti'nde, bizzat Hun hakanının başkanlık ettiği 

törenler vardır. Bu törenlerden en önemlisinde, devletin ileri gelenleri 

toplanarak Ata Mağarası'na giderler ve orada, hakanın başkanlığında 

dini törenler yapılır, atalara saygı gösterilir. Aynı törenler, Göktürk 

Devleti'nde de yapılagelmiştir. Bu adı geçen Ata Mağarası, Bozkurt'un 

Türk gencini düşmandan kaçırıp sakladığı ve Ergenekon'a ulaştırdığı 

mağaradır. Asıl önemli olan nokta ise, bütün milletçe bunlara inanılması 

ve devletin de bu efsaneye saygı göstermesidir. Yukarıda değinilen 

konular, Ergenekon Destanı bölümünde daha geniş olarak 

anlatılmıştır. 

Bozkurt Destanı, Türk Kültürü’ne derinlemesine etki yapmıştır. Bugünkü 

Moğolistan'ın Bugut mevkiinde bulunmuş olan, 578-580 yıllarından Kök 

Türkler'den kalma Bugut Anıtı'nın üzerinde elleri kesik bir çocuğa süt 

emziren bir Bozkurt kabartması vardır. Ayrıca Özbekistan'da çeşitli 

yerlerde kurda binmiş, kol ve bacakları kesik insan figürleri 

bulunmaktadır... 

o Ergenekon Destanı: Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı'nın bir 

parçasıdır. Kök-Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı'nın, Türk 

destanlarının içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk 

destanlarından biridir. Ergenekon Destanı'nın, Türk toplum yaşamında 

yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu'nun dağlık köylerinde, 

birtakım gelenek ve göreneklerde etkisi görülmektedir. 

Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş 

olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz. Daha 

doğrusu Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon 

Destanı ile de gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüyüş dönemlerini 

anlatmıştır. 

Çin tarihlerinin de yazmış olduğu Bozkurt Destanı'nın bittiği yerde, 

Ergenekon Destanı başlar. Bozkurt Efsanesi'nin devamı, Ergenekon 
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Destanı'dır. Ergenekon Destanı, Cengiz Han çağında moğollaştırılmıştır. 

Ancak bu efsanenin kökleri ve ana motifleri, açıkça Kök Türkler ile 

ilgilidir. 

Kök Türk Devleti, MS 6.yy.dan itibaren bir cihan imparatorluğu olmuş ve 

200 yıl yaşamıştır. Böyle büyük ve güçlü bir devletin, ilkel Moğollar'dan 

bir efsane alıp kökenlerini ona dayandırması mümkün değildir. Ayrıca, 

Ergenekon Destanı'nın ana motiflerinden biri, Demirci'dir. Destanda 

demirci, dağda demir madeni bulur ve Türkler bu demir madenini 

eriterek Bozkurt'un önderliğinde Ergenekon'dan çıkarlar. Unutmamak 

gerekir ki, Göktürkler'in ataları da demirci idiler. Onlar en iyi çelikleri 

işler, başka devletlere silah olarak satarlardı. Göktürkler'in ataları, demir 

cevherleriyle dolu dağların eteklerinde türemişler, demirleri eriterek 

yeryüzüne çıkmışlardı. Sonradan kendilerinin de demirci olmaları 

bundan ileri gelmektedir. 

Göktürkler'in temel toprakları olan Altay ve Sayan dağları, zengin demir 

madenlerinin bulunduğu bir yerdi. Burada çıkan demirin yüksek cevherli 

olması ve Türkler tarafından mükemmel bir biçimde işlenmesi, çağın 

Türk savaş endüstrisinin en önemli özelliği idi. Göktürkler çağında 

Türkler'in işlettikleri demir ocakları ve dökümevleri bulunmuştur. 

Göktürkler demirden ürettikleri kılıç, kargı, bıçak gibi savaş araçlarının 

yanında yine demirden saban, kürek, orak gibi tarım araçlarını yapmakta 

da usta idiler. Oysa, Göktürklerden tam beş yüzyıl sonra, yine Türklerle 

birlikte olmak üzere bir devlet kuran Moğollar, demirciliği bilmezlerdi. 

Cengiz Han zamanında Moğollar'a elçi olarak gönderilen Çin'deki Sung 

sülalesinin generali Men Hung, yazmış olduğu ''Meng-Ta Pei-lu'' adlı ünlü 

seyahatnamesinde, Moğollar'ın Cengiz Han'dan önce maden işlemeyi 

bilmediklerini, ok uçlarını bile kemikten yaptıklarını, Moğollar'a demir 

silahların Uygur Türkleri'nden geldiğini anlatmaktadır. Zaten Moğollar, 

demirciliği Uygur Türkleri'nden öğrenmişlerdir. Aslında demircilik, o 

çağın Moğol düşüncesine göre büyücülere özgü korkunç bir sanattı. Ayrıca 
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Bozkurt, Türkler'in kutsal hayvanıdır. Moğollar'ın kutsal hayvanı 

köpektir. 

Ergenekon Destanı'nda Türkler, Ergenekon ovasından çıkmak 

istediklerinde yol bulamazlar. Çare olarak da dağların demir madeni 

içeren bölümlerini eritip bir geçenek açmayı düşünürler. Demir madenini 

eritmek için dağların çevresine odun-kömür dizilir ve yetmiş deriden 

yetmiş körük yapılıp yetmiş yere konulur. Yedi ve yetmiş sayıları, dokuz 

ve katları ile birlikte, Türkler'in mitolojik sayılarındandır. Moğollar'ın 

mitolojik sayıları ise altı ve altmıştır. Destanda altmış yerine yetmiş 

sayısına yer verilmesi, bu efsanenin Moğolca bir metinden öğrenilmemiş 

olduğunu, Türkler'e ait olduğunu gösterir. 

Mağaralar, Türk mitolojisinde ve Türk halk düşüncesinde önemli bir yer 

tutarlar. Bu, yalnızca Göktürk efsanelerinde, Bozkurt ve Ergenekon 

destanlarında değil, Anadolu'daki masallarda da böyledir. Göktürk 

efsanelerinin, Bozkurt ve Ergenekon destanlarındaki motiflerin ufak 

değişikliklere uğramış örneklerini, Anadolu efsanelerinde de bulabiliriz. 

Hatta İslâmi hikayelerde bile: 

Bir Anadolu efsanesinde Muhammed Hanefi (Hz. Ali'nin Hz. Fatma'dan 

sonra evlendiği ve bu evlilikten olan dört çocuğundan biridir. Diğer 

Çocukları; ise Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Kasım'dır), önüne çıkan bir 

geyiği kovalar. Geyik bir mağaradan içeri girer. Muhammed Hanefi de 

geyiğin arkasından mağaraya girer. Mağaradan geçerek büyük bir ovaya 

varır ve burada Mine Hatun'la karşılaşır. Dikkat edilirse, bu Anadolu 

efsanesindeki mağara, Bozkurt'un hayatta kalan tek Türk gencini 

götürdüğü mağaranın ve mağaradan çıkılan ova da yine Bozkurt 

Destanı'ndaki kurdun, yaşayan tek Türk gencini mağaradan geçerek 

götürdüğü ovanın aynısıdır. Ayrıca yine bu ova, Ergenekon Destanı'ndaki 

Kayı ile Tokuz Oğuz’un yurt tuttukları ovanın aynısıdır. 

Altay Türkleri'nin efsanelerinde de Bozkurt ve Ergenekon 

destanlarının izlerini görmek mümkündür. Bir Altay efsanesinde, bir 

bahadır avlanırken karşısına çıkan geyiği kovalamağa başlar. En sonunda 

o  
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bir Bakır-Dağ'ın önüne gelirler. Baştan başa bakırdan yapılmış olan dağ 

birden açılır ve geyik açılan delikten içeri girer. Genç bahadır da geyiği 

izler. Az sonra geyik kaybolur. Efsanenin devamında bahadır türlü 

canavarla, iyi yürekli yaşlı kişilerle, çok güzel kızlarla karşılaşır. Bu Altay 

efsanesinde de aynı mağara ve mağaradan geçilerek ulaşılan ova motifleri 

vardır ve bu Altay efsanesi, Muhammed Hanefi'nin efsanesine belirgin bir 

biçimde benzemektedir. Altay masal ve efsanelerinde bu tür öykülerin 

daha mitolojik biçimde olanları da vardır. 

Asya Büyük Hun Devleti'nde, bizzat Hun hakanının başkanlık ettiği 

törenler vardır. Bu törenlerden en önemlisinde, devletin ileri gelenleri 

toplanarak Ata Mağarası'na giderler ve orada, hakanın başkanlığında dini 

törenler yapılır, atalara saygı gösterilir. Aynı törenler, Göktürk Devleti'nde 

de yapılagelmiştir. Bu adı geçen Ata Mağarası, Bozkurt'un Türk gencini 

düşmandan kaçırıp sakladığı ve Ergenekon'a ulaştırdığı mağaradır. Ancak 

bugün, bu mağaranın yeri bilinmiyor. Tabgaçlar da kayaları mağara 

biçiminde oyarlar ve burada yere, göğe, ata ruhlarına kurban sunarlardı. 

Bu kurban töreninden sonra da çevreye kayın ağaçları dikilir, o bölgede 

kutsal bir orman oluşturulurdu. Asıl önemli olan nokta ise, bütün milletçe 

bunlara inanılması ve devletin de bu efsaneye saygı göstermesidir. Ayrıca, 

Aybek üd-Devâdârî'nin anlattığı, Türkler'in kökenine ilişkin ''Ay Ata 

Efsanesi''nde de mağara ve mağarada türeme motifi vardır. Bu efsanede 

de Türkler'in ilk atası olan Ay Ata, bir mağarada meydana gelir. Ay Ata 

Efsanesi'ndeki mağara, ilk ataya bir ana rahmi görevi görmüştür. 

Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, 

maden işleyerek yaşayıp çoğaldıkları, etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal 

toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, 

Türkler'in demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi 

çelikten silahlar yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. 

Ergenekon Destanı'nda Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan 

kahramanlarını da ölümsüzleştirmişlerdir. 
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Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu Türk-Moğol 

Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin, 

''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler 

vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk 

destanı olan Ergenekon Destanı'nı Moğollaştırmıştır (Ergenekon 

Destanı'nın nasıl Moğollaştırıldığı hakkında Prof. Dr. Bahaeddin Ögel'in, 

Türk Mitolojisi [1.cilt, 59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır). 

Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy. da yazmış 

bulunduğu ''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de 

kaydedilmiştir. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, 

Ergenekon'a benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır. 

Ergenekon Destanı'nda Bozkurt, öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, 

ön planda ve baş roldedir. Bu kez Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk 

yapmaktadır. 

Bir rivayete göre Türkler, Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir 

rivayet ise bu tarihi 21 Mart (Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle 

anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta 

da tamamlanmıştır. 

• Uygur Dönemi: Uygurlara âit Türeyiş ve Göç isimli iki destan parçası tesbit 

edilmiştir. Türeyiş parçası Çin kaynaklarından Göç ise hem Çin hem İran 

kaynaklarında bulunmaktadır. 

o Türeyiş Destanı: Asya Büyük Hun Devleti ile Kök Türk Devleti 

arasındaki dönemde Orta Asya'da yaşayan Türkler'e Çinliler, Kao-çı 

derlerdi. “Kao-çı” sözü Çince'de “yüksek tekerlekli arabası olan” demektir. 

Kao-çı'lara Çinliler, T'ieh-le adını da verirlerdi. T'ieh-le kelimesi, Türkçe 

Töles sözünün Çin ağzına uydurulmuş biçimidir. Töles Türkleri, Kök Türk 

Devleti'nin çekirdeğini oluşturan Türk boyudur. Çin kaynaklarına göre, 

Tölesler'in (ve öteki Türkler'in) türküleri kurt ulumasını andırırdı; çünkü 

yine aynı kaynaklara göre onların ataları kurt idi. Çinlilerin sözünü 

ettikleri kurt ulumasına benzeyen türküler, Türkler'in zamanımızda da 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  16 

söylemekte olduğu “uzun hava, bozlak, maya” türündeki halk ezgileri olsa 

gerektir. 

Kimi kaynaklar Töles ve Kao-çı kelimelerini yalnızca Uygur Türkleri ile 

özdeşleştirirler. Ama yukarıda da belirtildiği gibi Töles adı, Büyük Hun 

Devleti ile Kök Türk Devleti arasındaki dönemde Türkler'e verilmiş ortak 

bir addır. Dolayısıyla Tölesler, Uygur Türkleri'nin ataları olduğu gibi 

Oguz, Karluk, Kıpçak vs bütün Türk boylarının da atalarıdır. Ayrıca, tarihi 

araştırmalara göre, Uygurlar ile Oguzlar aynı boy kökeninden gelirler. 

İleriki dönemlerde Uygur ve Oguz diye ikiye ayrılmışlardır. Zaten, Türk 

topluluklarına bir bakıldığında tip bakımından Oguzlar (bugünkü 

Türkmenler, dolayısıyla Azeriler, Anadolu Türkleri ve öteki Ön Asya 

Türkleri) ile Uygurlar'ın birbirlerine çok yakın oldukları görülür. Ayrıca 

eski tarihi kayıtlarda Oguz ve Uygur adlarının hep birlikte yer aldığı 

görülür (Tokuz Oguz-On Uygur). 

Bunun yanında, Eski Türkler'in boy adları sistemi ile bizim zihnimizdeki 

ad kavramını birbirine karıştırmamak gerekir. Eski Türkler'de boy adları 

geleneksel ve kalıcı değildi; izafi bir nitelik taşırdı. Türk boyları tek bir boy 

çatısı altında bir bodun olarak birleşirler ve yeni bir adla ortaya çıkarak 

bir devlet ya da siyasi bir oluşum kurarlardı. Zamanla bu siyasi oluşum 

dağılır ve oluşumu oluşturan boylar yeni bir adla ortaya çıkarak, bir başka 

siyasi oluşum kurarlardı. Bu hal, böylece devam ederdi. Yani boy adları 

geçici ve izafi idi. Zaten, bunun aksi iddia edilecek olursa her Türk 

devletinin yıkılışında ve her boy oluşumunun dağılışında, bu halkların 

ortadan yok olduklarını kabul etmek gerekir. E bu adamları uzaylılar da 

kaçırmadığına göre, tarihte rastlanan Ting-Ling, Töles, Türgiş, Usun, 

Hun, Abar, Sabar.....vs gibi Türk boyları nereye gittiler. Yanıtı çok basit; 

uğradıkları bir yıkım (savaş, baskın, kıyım, göç vb) ya da siyasi 

dağılmadan sonra yeni bir ad ve yeni bir oluşumla yeniden tarih sahnesine 

çıktılar. Sonradan Kök Türk ve Uygur devletlerini kuracak olan Töles 

adındaki bu Türk topluluklarının en yakın komşuları olan Çinlilerin 
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kaynakları, onların kökenlerini kurda bağlayan bir efsane Saptamış ve 

tarih kayıtlarına geçirmişlerdir. 

o Göç Destanı: Bugün Orkun ırmağının kıyısında bir kent kalıntısı ile bir 

saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu kente Ordu-Balıg denildiği 

sanılmaktadır. Göç Destanı, bu kentteki saray yıkıntısının önünde 

bulunan anıtlardan birinde yazılıdır. Bu yazıtlar, Hüseyin Namık Orkun'a 

göre, Mogol hanı Ögedey döneminde Çin'den getirilen uzmanlara 

okutturulup tercüme ettirilmiştir. 

Göç Destanı'nın Çin ve İran kaynaklarındaki kayıtlara göre iki ayrı 

söyleniş biçimi vardır. Bu iki ayrı söyleyiş biçimi birbirine ters düşer 

nitelikte değil birbirini bütünler niteliktedir. İran kaynaklarındaki 

söyleyiş biçimi, tarihsel bilgilere daha yakındır. Ayrıca İran söyleyişi, 

Uygurlar'ın maniheizm dinini benimseyişlerini anlatan bir menkıbe 

niteliğindedir. İran söyleyişi Cüveynî'nin Tarih-i Cihangüşa adlı eserinde 

yer almaktadır. 

Destanda adı geçen Bögü Kağan, MS 8. yüzyılda yaşamış bir Uygur 

kaganıdır. 763 yılında Bögü Kağan, Mani (Maniheizm) dininin rahiplerini 

çağırıp onları dinlemiş ve bu dini Uygur Devleti'nin resmi dini olarak 

kabul etmiştir. Aşağıdaki efsanenin kahramanı olan Bögü Kağan, Mani 

dinini benimseyip yayan bu kagandır. Bögü Kağan'ın Mani dinini kabul 

etmesi, Göç Destanı'nın İran kaynaklarına göre olan varyantında 

anlatılmaktadır. Bu bağlamda efsanenin gerek konu, gerekse dayandığı 

inançlar bakımından Mani dininin ilkelerine dayanması gerekirdi. Ancak 

durum tam olarak böyle değildir. Göç Destanı'nda Bozkır Kültürü ağır 

basmış ve efsanenin ana motifleri Orta Asya ögeleri ile donanarak Eski 

Türk inançları Maniheizm ve Budizm inançlarını adeta efsanenin dışına 

itmiştir. 

Türk destanlarının kuruluşunu ve gelişmesini hazırlayan cihan devleti 

olma ülküsünün Göç Destanı'nda kutsal bir inançla yaşatıldığı görülür. 

Oğuz Kağan, Alp Er Tonga (Afrasyab) ve Ergenekon destanlarında 

görülen bu ülkünün Göç Destanı'na da işlenmesiyle, Türk destanlarının 
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yapı bakımından belirgin bir bütünlük kazandığı görülür. Türk 

destanlarının ayrı adlarla farklı zamanlarda kurulmuş gibi görünmelerine 

karşın, destanların oluşumunda aynı boyların etkili oluşu destanların aynı 

kaynakta birleştiklerini kanıtlar. 

Çin ve İran kaynaklarınca birçok kez sözü edilen Göç Destanı ile ilgili en 

önemli kaynaklardan biri İranlı tarihçi Cüveynî tarafından yazılmış olan 

“Tarih-i Cihangüşa” adlı yapıtdır. İkinci önemli kaynak da son Uygur 

hanlarından Temür Buka (Demir Boğa) adına dikilmiş olan mezar taşı 

yazıtıdır. Bu yazıtın metni sonradan özet olarak Çin tarihlerine geçmiş ve 

kimi Avrupalı yazarlar da ikinci elden kaynaklardan bu bilgileri özet 

olarak aktarmışlardır. 

Göç Destanı ile Oğuz Kağan Destanı Arasındaki Benzerlikler 

Göç Destanı'nın kahramanı olan Bögü Kağan'ın akınları, Oğuz Destanı'nın 

kahramanı Oğuz Kağan'ın seferleriyle benzerlik göstermektedir. Oğuz 

Kağan Destanı'nın İslami söyleyişinde Oğuz Kağan, kuzeybatıdaki 

karanlık ülkelere doğru gittikçe, başları köpek başına benzeyen İt-Barak 

adlı bir kavme rastlar.  

Oğuz Kağan Destanı'nın anlatımına göre artık buradan sonra 

insanoğlunun yaşadığı topraklar bitmekte, garip yaratıkların ülkeleri 

başlamakta idi. Bögü Kağan da akınlarında o denli ilerilere gitmişti ki 

artık elleri ve ayakları hayvanlarınkine benzeyen insan türlerine 

rastlamıştı.  

Göç Destanı'na göre Bögü Kağan, tıpkı Oğuz Kağan gibi, Hindistan'ı da ele 

geçirmişti. Ancak Bögü Kağan hakkında destanda geçen bu anlatımlar 

gerçek tarih olaylarına uygun ifadeler değildir. Büyük olasılıkla, bu 

efsaneyi yazan/söyleyen Uygurlar'ın elinde Oguz Destanı ya da Oğuz 

Destanı'na benzer bir destan vardı (zaten Oğuz Destanı'nın İslam 

öncesine ait versiyonu Uygurlar arasında söylenmekte olup yazılı nüshası 

Uygurlar'dan günümüze intikal etmiştir). Uygur Türkleri, Mani dinini 

kabul edip yayan Bögü Kağan'ı, bu eski destana yerleştirmiş ve Göç 

Destanı'nı yaratmışlardır. Göç Destanı'na göre, Balasagun (Kuz-Balıg) 
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kentini kuran da Bögü Kağan'dır. Ancak, tarihî kaynaklara göre Uygur 

Devleti'nin egemenliğinin Isıg-Göl'ün batısına geçmediği de bir gerçektir. 

Reşideddin'in Oğuzname'sinde (Farsça Oğuz destanı) Türk boylarının 

nasıl türediği anlatılırken, Kıpçak Türkleri'nin türeyişinin bir ağaç 

aracılığıyla gerçekleştiği hikâye edilir. Oğuzname, Kıpçak Türkleri'nin 

ortaya çıkışını şöyle anlatır: 

Oğuz'un çerilerinden birinin karısı gebe kalmış, kocası da savaşta 

ölmüştü. Bu savaş yerinde kadınların doğum yapması yasaklanmıştı. 

Yakınlarda içi oyulmuş bir ağaç vardı. Kadın o ağaca gidip çocuğunu 

doğurdu. Çocuğu Oğuz'un yanına getirdiler, durumu ona anlattılar. Oğuz, 

çocuğun adını Kıpçak koydu. Kıpçak, kabuk sözcüğünden çıkmıştır; Türk 

dilinde içi çürümüş ve oyulmuş ağaca derler. Türkler'in düşüncesine göre 

Kıpçak boyları bunun neslinden olmuşlardır. 

J.P.Roux'a göre, Reşideddin'in naklettiği Oğuz Kağan Destanı'ndaki 

(Oğuzname) ağaç kovuğunda doğum yapan bu kadının çocuğuna Oğuz 

Kağan tarafından Kıpçak adının verilmesi, Bögü Kağan Efsanesi'nin yani 

Göç Destanı'nın sonraki bir varyantıdır. 

Göç Destanı'nda, Oğuz Kağan Destanı'nın yapısı ve yaşam anlayışı Bögü 

Kağan'ın kişiliğinde yaşatılmıştır. Gerçek tarihte Orta Asya'nın dışına 

çıkmamış olan Uygur kağanları, Göç Destanı'nda bir dünya egemeni 

olarak görülmektedir. Bögü Kağan, Oğuz Kağan gibi, bütün seferlerinden 

zaferle döner. Oğuz Kağan'ın ilahi ışıklar içinde bulup evlendiği kıza 

karşılık Bögü Kağan'a yedi yıl gelen ve birlikte Kutlu Dağ'a gittikleri ilahi 

kız aynı kaynaktan gelmekte olup Bozkır inançlarına göre kız biçimini 

almış yardımcı bir ruhtur. Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan'ın veziri 

Uluğ Türk'ün düşüne karşılık, benzer biçimde Bögü Kağan ile veziri de bir 

düş görürler ve bu iki düş de adı geçen kağanların devletlerinin geleceğini 

etkiler. 

Yukarıda sayılan bu benzerliklerin sonucu olarak Göç Destanı'nın 

kuruluşunda Oğuz Kağan Destanı'nın etkisi olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Destanda Asya'ya hatta dünyaya egemen olan bir devlet 
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portresinin çizilmesi, Oğuz Kağan ve Alp Er Tonga (Afrasyab) 

destanlarındaki geleneğin ve Türkler'in yaşam anlayışının Göç Destanı'na 

işlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Fakat Göç Destanı ile Oğuz Kağan 

Destanı arasındaki bu benzerliklere karşın Göç Destanı, Oğuz Kağan 

Destanı kadar görkemli bir destan değildir. 

Aşağıda Göç Destanı'nın iki ayrı söyleyiş biçimine de yer verilmiştir. Önce 

Çin kaynaklarına göre, daha sonra da İran kaynaklarına göre olan Göç 

Destanı'nı bulacaksınız. 

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları 

Buraya kadar kısaca tanıtmağa çalıştığımız Türklerin ilk dönem edebî eserleri olan 

Yaratılış, Alp Er Tunga, şu, Oğuz Kağan, Ergenekon, Türeyiş ve Göç destanları 

bugünkü bütün Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının ortak destanları olarak kabul 

edilmektedir. Büyük bir ihtimalle XV. yüzyılda yazıya geçirildiği kabul edilen “Dede 

Korkut Hikâyeleri” nin Hun-Oğuz Destan dâiresinden ayrılmış destan parçası 

olduğu görüşü oldukça yaygındır. Dede Korkut Hikâyeleri ve bu hikâyelerin hem 

anlatıcısı hem de kahramanlarından biri olan Dede Korkut bütün Türk dünyasında 

ortak olarak tanınan sözlü ve yazılı gelenekte yaşatılan önemli eserlerden biridir. 

Türklerin X. yüzyılda büyük kitleler halinde İslâmiyeti kabul etmelerinden ve 

Oğuzların büyük bir bölümünün batıya bugünkü Anadolu topraklarına 

göçmelerinden sonra gerek Orta Asya’da gerek Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğuda, 

Türkler farklı siyasî birlikler içinde yaşamışlardır. X. yüzyıldan sonra teşekkül eden 

destanlardan Köroğlu dışındakiler Türk topluluk ve guruplarının iletişimleri 

ölçüsünde yaygınlaşmıştır. Köroğlu destanı XVI. yüzyılda Anadolu'da teşekkül etmiş 

ve hemen hemen bütün Türk dünyası tarafından benimsenmiş ve çeşitlenerek 

yaşatılmaktadır. 

• Karahanlı Dönemi 

o Satuk Buğra Han Destanı: Karahanlı Türk hükümdarı Satuk Buğra 

Han X. yüzyılda İslâmiyeti resmen devlet dini olarak kabul etmiştir. 

İslâmiyetten sonra ilk teşekkül eden destan da bu hükümdarın İslâmiyeti 

kabul ve yaymak için yaptığı mücadelelerin efsanelerle zenginleştirilerek 

anlatımıyla doğmuştur ve bu destan bir elyazmasında bulunmuştur. 
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• Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi 

o Manas: Kırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak-Kırgız Türk 

kültür dâiresi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu 

destanın XI ile XII. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. 

Destanın kahramanı Manas da Oğuz Kağan destanının İslâmî 

rivayetindeki ve Satuk Buğra Han gibi İslâmiyeti yaymak için mücadele 

eden bir kahramandır. Böyle olmakla beraber Manas destanında 

İslâmiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek 

mümkündür. Bazı varyantları 4oo.ooo mısra olan Manas destanı Türk-

Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dâiresinin kültür belgeseli 

niteliğindedir. 

Bu muhteşem Türk Destanının derlenen en hacimli şekli Sayakbay 

Karalayev'in Manas-Semetey-Seytek üçlemesi olup 500,500 dizedir. 

Destanın çeşitli Manasçılardan derlenen 60'tan fazla anlatımının toplam 

dize sayısının 1,500,000 olduğu kaydedilmektedir. 

Bir Kırgız destanıdır. Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar 

arasındaki mücadeleleri anlatır. Bununla beraber Manas Destanının 

dokuzuncu yüzyılda, Kırgızların Yenisey Kıyılarında devlet kurmaya 

başladıkları sırada teşekkül ettiğini ileri süren ilim adamları da 

mevcuttur. Manas’ın, tarihi bir şahsiyet olduğuna dair izlere tesadüf 

edilmemiş ise de Kırgız-Kalmuk mücadelelerinde temayüz etmiş bir 

Kırgız yiğidinin, muhtemelen bir Kırgız Beyinin adı ve yiğitliği ile bu 

destana mevzu olduğu bir ihtimal sayılamaz. 

Manas Destanı, Kırgızların bir bakıma ansiklopedisi gibidir. Manas 

Destanında Kırgızların bütün örf ve adetlerini, inanışlarını, dünya 

görüşlerini, diğer milletlerle olan ilişkilerini, masallarını ve ahlak 

anlayışlarını bulmak mümkündür. Manas Destanının bütününü 

söyleyenlere Manasçı, bir kısmını söyleyenlere irci denilir. Manasçılar, 

destanı anlatırken kendi zamanlarının, tesiri altında kaldıkları 

hadiselerini veya duygu ve düşüncelerini de ustaca katmışlardır. 
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Manas Destanına ilk defa, Kazak-Kırgız idarecisi olan Rus aslından Franel 

tesadüf etmiştir. Daha sonra Çokan Velihanof 1856 yılında destanı 

dinlemiş fakat destanın en uzun parçasını Rodloff tespit ederek 1885′ te 

neşretmiştir. Destanın en önemli bölümlerini Manas, Manas’ın oğlu 

Semetey, Manas’ın torunu Seytek, Çolay ve Töstök’ün hikayeleri teşkil 

etmektedir. Çolay Er Töstük hikayeleri ile ilgili bölümlerin Çolay adında 

bir Manas’çıdan derlendiği zannedilmektedir. 

• Türk-Moğol Kültür Dâiresi  

o Cengiz-name: Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında XIII. yüzyılda 

doğup gelişmiştir. Cengiz-nâme Moğol hükümdarı Cengiz'in hayatı, 

kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz'in oğulları tarafından idare edilen 

Türkler tarafından meydana getirilmiştir. Orta Asya'da yaşayan Türkler 

özellikle de Başkurd, Kazak ve Kırgız Türkleri, Cengiz destanını çok 

severek günümüze kadar yaşatmışlardır. Cengiz-nâme'de, Cengiz bir Türk 

kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye Türk tarihi gibi 

anlatılmaktadır. Cengiz, Uygur Türeyiş destanının kahramanları gibi gün 

ışığı ile Kurt-Tanrı'nın çocuğu olarak doğar. Cengiz-nâme, Moğol 

Hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden tarih araştırıcılarının 

da dikkatini çekmiştir. XVII. yüzyılda Orta Asya Türkçesinin değerli 

yazarı Ebü'l Gâzi Bahadır Han, “şecere-i Türk” adlı eserinde “Cengiz-

Nâme”nin ı7 varyantını tesbit ettiğini söylemektedir. Bu bilgi, bu 

destanın, Orta Asya'daki Türkler arasındaki yaygınlığını göstermektedir. 

Orta Asya Türkleri, Cengiz'i İslâm kahramanı olarak da görmüşler ve ona 

kutsallık atfetmişlerdir. Batıdaki Türkler tarafından ise Cengiz hiç 

sevilmemiştir. Arap tarihçilerinin, bu hükümdarı İslâm düşmanı olarak 

göstermeleri ve tarihî olaylar onun sevilmemesinde etkili olmuştur. 

Moğolların Anadoluya saldırgan biçimde gelip ortalığı yakıp yıkmaları, 

Bağdat'ın önce Hülâgu daha sonra Timurlenk tarafından yakılıp yıkılması, 

Timurlenk'in Yıldırım Beyazıd'la sebebsiz savaşı gibi tarihi gerçekler, 

Cengiz'in de diğer Moğollar gibi sevilmemesine sebeb olmuştur. Cengiz-

Nâme batıda yaşayan Türkler'in hafıza ve gönüllerinde yer almamıştır. 
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“Cengiz-Nâme”nin Orta Asya Türkleri arasında bir diğer adı da “ Dâstân-

ı Nesl-i Cengiz Han”dır. 

• Tatar-Kırım 

o Timur Destanı: Timur Destanı Moğol kültür dairesinde gelişen bir 

destandır. Cengiz Han’ın soyundan gelmediği halde Çağatay hanlığında 

önemli başarılar kazanan, Maveraünnehir’e tek başına hakim olarak 

kendi imparatorluğunu kuran Timur’un hayatını ve savaşlarını konu 

edinir. Destanda Moğol hükümdarı Aksak Timur’un savaşları ve 

kahramanlıkları, diğer milletlerle ilişkileri anlatılmaktadır. 

Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmür, Özbekçe: Temur, Uygurca: تۆمۈر veya 

Tömür, Osmanlıca: تیمور Timür; Yunanca, Τεμίρις, Ντεμίρις, yani Demir-

is.; doğumu 8 Nisan 1336 - ölümü 18 Şubat 1405) Maveraünnehirli Türk-

Moğol komutan ve hükümdar. Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur. 

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul 

edilen Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı 

kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olarak Aksak Timur batılılar 

tarafından ise Tamerlane denilmekteydi.  

Timur, Semerkant’ı imparatorluğunun başkenti yaptıktan sonra, şehri 

görkemli mimarî yapılarla donattırıp seferlerde ele geçirdiği şehirlerdeki 

alimleri, bilim adamlarını ve öğretmenleri Semerkant'a getirtmiştir. 

Timur, Türklerinin göçmen hayatı yaşadığı Mâverâünnehr’i 

şehirleştirmiş, obaları iskân etmiş, su kanalları inşasıyla milleti tarıma 

geçirmiş, büyük şehirleri ticâret yollarına bağlamış, pek çok kütüphane ve 

medrese yaptırmıştır. 

Timur İmparatorluğu, Timurlular Devleti veya Büyük Timur 

İmparatorluğu, Fars ve İslam medeniyeti unsurları ile Türk-Moğol devlet 

ve askeri teşkilat unsurlarını bünyesinde barındıran ve soyu Türk-Moğol 

boylarından biri olan Barlaslar'a dayanan Çağatay Emiri Timur tarafından 

kurulmuş bir Türk-Moğol sünni İslâm devleti.  

Timurlu İmparatorluğu Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, 

Gazneliler, Selçuklular ve Harezmşahlar’ın yıkılmasından sonra Türklerin 
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Türkistan’da kurduğu en büyük devlet olmuş ve bu devirde Türkistan ve 

Horasan, İslam mimarisi açısından en parlak dönemini yaşamıştır. 15. 

yüzyılın sonlarından itibaren Türkistan, Harezm, Kırım, Kazan ve 

Azerbaycan'da Çağatay Türkçesi de yüksek bir kültür dili haline gelmiştir. 

Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların 

varisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri sürmekteydi. Bayezid 

döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Ön Asya'ya dayanması 

Timur'un dikkatini çekti. Timur'un saldırılarıyla topraklarını yitiren 

Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu devletinin hükümdarı Kara Yusuf 

Osmanlılara sığınınca, Bayezid ile Timur arasında mektuplaşma başladı. 

Bayezid, Timur'un, Kara Yusuf ile Sultan Ahmed Celayiri'nin geri 

verilmesi yolundaki isteğini kabul etmedi. Osmanlılara gözdağı vermek 

isteyen Timur, Bayezid tarafından toprakları ellerinden alınan ve 

Timur'un devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal düzen bulan 

Anadolu beylerinin de kışkırtmasıyla Sivas, Halep ve Şam'ı ele geçirdi. 

Timur'un Bağdat'a yönelmesi üzerine Bayezid de doğuya ilerleyerek 

Timur'a bağlı Tahharten'in egemenliğindeki Erzincan ve Kemah'ı istila 

etti. Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice açtı. Bayezid'e bir elçi 

gönderen Timur, Kemah'ın Erzincan Emiri Tahharten'e Anadolu 

Beyliklerinden alınan yerlerin de sahiplerine geri verilmesini, Kara 

Yusuf'un teslim edilmesini ve Osmanlıların kendisine bağlanmasını istedi. 

Bayezid'in bu talepleri reddetmesi savaşın gerekçesi oldu 

1370'ten itibaren düzenlediği seferlerle Maveraünnehir, Harezm, 

Horasan, Deşt-i Kıpçak, Afganistan, İran, Gürcistan, Azerbaycan, 

Ermenistan, Hindistan, Irak ve Suriye'yi kapsayan toprakları ele geçirerek 

1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'i 

mağlup edip esir alarak Anadolu'ya hakim oldu. 

Timur'un düşüncesi Cengiz Han'ın ölümünden sonra parçalanan ve onun 

torunları tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Altın Orda 

kalıntıları üzerinde Moğol İmparatorluğunu tek bir siyasi çatı altında 

yeniden ayağa kaldırmaktı. Onun Altın Orda Devleti, İran, Memluk 
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Devleti ve Osmanlı Devleti üzerine seferleri de bu düşüncesini doğrular 

niteliktedir ve saltanatının sonuna doğru bunu büyük ölçüde başarmıştı. 

Ancak 1405 yılında Çin'i fethetmek üzere düzenlediği seferde yolda 

hastalanarak hayatını kaybetti. Timur, hayatı boyunca Cengiz Han 

yasasına çok önem vermiştir. Cengiz Han soyundan Kazan Han'ın kızı 

Saray Mülk Hanımı nikahına alarak damat anlamına gelen Küregen 

lakabını taşımaya hak kazanmıştır. Cengiz Han'ın soyundan gelmediği 

için “Han” unvanı yerine “Emir” unvanını kullanmıştır ve ölünceye kadar 

kukla dahi olsa, Cengiz Han soyundan birini Hanolarak yanında 

taşımıştır. Timur bir yandan Cengiz yasasının uygulayıcısı olurken diğer 

taraftan kendine İslamın Kılıcı şeklinde atıfta bulunarak fetihlerini 

meşrulaştırmak amacıyla İslami semboller kullanmıştır. 1398'de 

Hindistan'da Delhi Sultanlığı, 1401'de Suriye'de Memluk Devleti ve 

1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nekarşı kazandığı zaferlerden 

sonra İslam dünyasındaki en büyük güç konumuna geldi. Hristiyan 

Gürcüler, ateşe tapan Hindular ve İzmir'de Hristiyan Şovalyeleri'ne karşı 

hareket ederken gaza ödevini yerine getiren gazi hükümdar imajını 

üstlendi. Ancak kimi tarihçilere göre Timur için yasa, şeriattan önce 

gelmekteydi. 

Seferlerinin en kanlısı ve uzunu Batı Asya'daki seferleridir. Birincisi üç, 

ikincisi beş ve üçüncüsü yedi sene sürmüştür. Seferleri sırasında ele 

geçirdiği şehirlerin bazılarını yakıp yıkmış kellelerden kuleler yapmıştır. 

Kan dökücülüğü ve tahripkarlığına rağmen özellikle başkenti 

Semerkant'ın imarına çok önem vermiştir. Girdiği hiçbir ülkede de 

âlimlerin incitilmesine müsaade etmemiştir. Timur'un kurduğu devlet, 

Türk-Moğol devlet esasları ve askeri teşkilatı unsurları ile İslam 

medeniyeti unsurlarını bünyesinde bir arada barındırmaktadır. 

Müslüman olmasının yanı sıra eski Türk-Moğol geleneklerini de 

yaşatmaya çalışmıştır. 

o Edige Destanı: Bu destanda XIII yüzyılda Hazar denizi kıyısında 

kurulan Altınordu Hanlığının XV. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı 
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anlatılmaktadır. Destanın adı, Altınordu Hanı ve bu destanın kahramanı 

Edige Mirza Bahadır'a atfen verilmiştir. Edige Mirza Bahadır'ın devletini 

ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler, ölümünden sonra XV. 

yüzyılda destan haline getirilmiştir. 1820'yılından itibaren yazıya geçirilen 

Edige destanının Kazak-Kırgız, Kırım, Nogay, Türkmen, Kara Kalpak, 

Başkırt olmak üzere altı rivâyeti tesbit edilmiştir Çeşitli Türk guruplar 

arasında Alp Er Tunga ve Oğuz Kağan gibi ilk Türk destanlarının izlerini 

taşıyan Türk kahramanlık dünya görüşünü temsil eden burada bahsi 

geçenler kadar yaygınlaşmamış ortak edebiyat geleneği içinde yer 

almamış pek çok başka destan örneği bulunmaktadır. Osmanlı sahasında 

destandan hikâyeye geçişte ara türler olarak da nitelendirilen çok 

tanınmış ve birçok Türk topluluklarınca da bilinen Köroğlu örneği 

yanında daha sınırlı alanlarda tesbit edilen Danişmendname Battalname 

gibi ilgi çekici örnekler de bulunmaktadır. 

• Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri 

o Seyid Battal Gazi Destanı (Battal-Nâme): Bu destanın kahramanı 

Türkler arasında Battal Gâzi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşcısıdır. 

Asıl destan, VIII. yüzyılda, Emevî'lerin hırıstıyanlarla yaptıkları 

savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle 

ilgili olarak doğmuştur. Battal Arapça kahraman demektir, Battal Gâzi, 

Arap kahramanına verilen unvanlardır. Türklerin Müslüman 

olmalarından sonra Battal Gâzi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destan 

epizotlarıyla zenginleştirilmiş ve anlatım geleneği içine alınmıştır. XII ve 

XIII yüzyıllarda Battal-Nâme adı ile ve nesir biçimi yazıya geçirilmiştir. 

Hikâyeci âşıkların repertuarlarında da yer almıştır. Seyyid Battal adıyla da 

anılan bu kahraman hem çok bilgili, çok dindar ve cömertdir. 

Müslümünlığı yaymak için yaptığı mücadelelerde insanların yanında 

büyücü, cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır. “ Aşkar Devzâde” 

isimli atı da kendisi gibi kahramandır. Arap, Fars ve Türklerin X-XX. 

yüzyıllar arasında oluşturdukları ortak İslâm kültür dâiresinin 
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ürünlerinden biri olmakla beraber Orta Asya'da yaşayan Türk guruplar 

arasına da yayılarak Türk kabul ve değerleriyle kaynaşmıştır. 

o Danişmend Gazi Destanı (Dânişmend-Nâme): Anadolu’nun 

fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, X11. yüzyılda sözlü 

olarak şekillenen X111. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk 

destanlarındandır. Danişmendnâme'de hikâye edilen olayların tarihi 

gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış Türk beyleri 

olmalarından, Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından 

dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir. Köroğlu metni 

destan adıyla anılmakla ve bazı destanî niteliklere de sahib olmakla 

birlikte XX. yüzyılda Anadolu'dan derlenen örnekleri daha çok halk 

hikâyesi geleneğine yakındır. Anadolu'da hikâyeci âşıklar tarafından 24 

kol halinde anlatılır bu hikâye. 

o Köroğlu Destanı: Kahramanı Ruşen Ali'nin ve babası Koca (Seyis) 

Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele alır. Kahramanı 16. yüzyılda 

yaşamış halk ozanı Köroğlu'dur (Ruşen Ali). 

Bu destan Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi yapıtında edebiyatımıza 

kazandırılmıştır. 

Köroğlu hayatını yoksul ve çaresizlere yardım ederek geçirmiştir. Halk 

inancına göre “Silâh icat edilince mertlik bozuldu” demiş kırklara 

karışmıştır. Çeşitli dönemlere ve farklı siyâsî birlikler sahip Türk 

gurupları arasında tespit edilen bir çok destanı vardır. 

Bu destan metinleri incelendiğinde hepsinde ilk Türk destanı Oğuz Kağan 

destanının izleri bulunduğu görülür. Bu destan parçaları Türk dünyasının 

ortak tarihî dönem hatıralarını aksettiren ilk edebî ürünler olarak da 

önem ve değer taşırlar. Bir gün bu parçalardan hareketle Fin destanı 

Kalavala gibi değerli mükemmel bir Türk destanını yazılabilirse çeşitli 

kaynaklarda dağınık olarak bulunan malzeme daha anlamlı hale gelebilir. 

Türk Destanları içinde en geç teşekkül eden, diğerlerine göre çok yeni bir 

destandır. Türklerin, bu günkü büyük ve son yurdumuzun olan ve bunun 

içinde de her Türk için çok büyük bir değer taşıması, üzerinde hayatından 
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fazla titremesi lazım gelen Anadolu’muzda yerleşmesinden sonra 

meydana gelmiş olması Köroğlu Destanının bugüne kadar aynı tesir ve 

kuvvetle yaşamasına sebep olmuştur. Hala Anadolu ve Rumeli Türkü, 

Köroğlu Destanını bilir ve anlatıldığı zaman heyecanlanır.  

Bununla beraber Köroğlu Destanının da kaynağı, bütün öteki 

destanlarımızda olduğu gibi, önceki sahifelerde anlattığımız asil büyük 

Türk destanlarıdır. Motifler hayaller, muhit ve adetler bütünüyle bu 

destanlarımızdan alınmış ve onların üzerine kurularak geliştirilmiştir. 

Bugüne kadar duyulan Köroğlu Destanı rivayetleri, Azerbaycan’dan 

Rumeli’ne kadar uzanan geniş sahada yirmi dört çeşitleme halindedir. 

Bunlar, birbirinden farklı gibi görünse de aslından tek bir çekirdeğin 

etrafında gelişen parçalar gibidir. Nitekim, hala halk arasında söylenen 

Köroğlu şiirleri de ya birer hakikat anlatmakta ya bir güzelleme ile 

destandaki olayların çevre olarak mekanını tespit etmekte; ya bir 

koçaklama ile destan kahramanlarından birini çizmekte veya birinin 

macerasını vermekte; yahut da türkü ile olayları birbirine bağlamaktadır. 

Bunlardan da anlaşılacağı üzere Köroğlu Destanımız bütün güzelliğine ve 

tam gibi görünmesine rağmen, destan olarak tekamül devresini 

tamamlamamıştır. Çekirdeği vardır ve tabii gelişmesini göstermiştir; 

muhtelif zamanlarda ve muhtelif ozanların eliyle ve diliyle ayrımları 

yapılıp eklemeleri eklenmiş ve bunlar bir halk süzgecinden geçerek halkın 

o güzel muhayyilesinden de olacağını alıp şekillenmiştir. Fakat, yazılı 

tespit şekli, tamamı üzerinden ve nazım halinde bir tek ozanın işlemesine 

mazhar olmamıştır. Bu kısım da yapıldıktan sonra elimizde tam ve 

mükemmel bir Köroğlu Destanı var diyebileceğiz. 

• Saltukname: Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han'ın çeşitli illerdeki 

insanları Müslümanlığa çağırmasını, inanmayanlara keramet göstermesini, 

savaşlarda ağzından ateşler saçarak inanmayanları cezalandırması anlatılır. 

Sarı Saltuk olarak da bilinir ve Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan fütuhat 

sırasında başarıları görülen ve çeşitli rivayetlere konu olmuş bir Türk 

kahramanıdır. 
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Dönemin sosyal yapısı ve kendisini çevreleyen sosyal taban tarafından esas 

hikayesine çeşitli evliya ve kahramanların hikayeleri de karışmıştır. Zaten yoğun 

ve karmaşık bir kültür etrafında şekillenen Sarı Saltuk karakteri başka veli ve 

gazilerin menkıbelerinin de karışmasıyla farklı hikayelerde de yer alır. Onun 

hakkında çeşitli kaynaklar bulunmakla beraber en önemli kaynak kendi adını 

alan Saltukname’dir. 

Saltukname, 13. yüzyılda yaşadığı kabul edilen savaşçı Türk dervişi Sarı Saltuk 

Dede'nin yaşamını ve savaşlarını anlatan, halk ağzından derleme bir yapıttır. 

II. Mehmed'in (Fatih) oğlu Cem Sultan'ın isteği üzerine yaklaşık 1474-1480 

arasında Ebu'l-Hayr-ı Rumi tarafından derlenmiştir. 

Yapıtın elde bulunan nüshalarının en ayrıntılısı Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesinde bulunan 1591 tarihli yazmadır. Bu yazmaya göre, asıl adı Şerif 

Hızır olan Sarı Saltuk, gördüğü bir düş üzerine Seyid Battal Gazi'nin ve Hz. 

Hamza'nın silahlarına ve Hz. Ali'nin Ankabil adlı kanatlı atına sahip olur. 

Rumeli'ye, Anadolu'da Sivas'a, Türkistan'a gider. Kafdağı'na çıkarak birçok 

zorlu canavar ve devle çarpışır. Mısır, Habeşistan, Hindistan'a seferler yapar. 

Rumeli'de Müslümanlara eziyet eden Hıristiyanlara engel olmak için Kûfe'de 

asker toplar, gemilerle Karadeniz'e açılır. Karaya çıkarak Edirne, Üsküp, 

Dobruca gibi kentleri fetheder ve oralardaki Hıristiyan beyleri cezalandırır. 

Anadolu'ya geçer, Şahmaran ülkesine gider, Frengistan'a sefere çıkar, Magrip'te 

cin ülkesine ve Avrupa içlerine akınlar yapar. Sonunda içtiği zehirli bir su ve bir 

fedainin hançerlemesiyle ölür. 

Saltukname'de Sarı Saltuk'un ölümünden sonraki olaylara da yer verilmiştir. 

Oğulları İbrahim ve Muhammed babalarının yolunda savaşlara devam etmişler 

ve Osmanlı padişahlarının emrine girmişlerdir. 

Saltukname, öteki dinsel destanlarda olduğu gibi zaman içinde sürekli 

zenginleştirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin son zamanları ile Osmanlı 

Devleti'nin kuruluş ve yükselme dönemlerindeki birçok olay da metne girmiştir. 

II. Gıyaseddin Keyhusrev, II. İzzeddin Keykavus, Alaeddin Keykubad gibi 

Anadolu Selçuklu sultanları, Osman Bey (Gazi), I. Bayezid (Yıldırım), II. 
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Mehmed (Fatih), I. Selim (Yavuz) gibi Osmanlı padişahları ve Şehzade Cem 

Sultan da Saltukname'de yer alır.  

Tarihle söylencenin, dinsel olaylarla destansı öykülerin iç içe girdiği bir yapıt 

olan Saltukname halk edebiyatı, folklor, dil, tarih, ilahiyat, antropoloji ve 

toponomi araştırmalan için çok önemli bir kaynaktır. 

Saltukname'nin Topkapı Sarayı'nda bulunan yazması tıpkıbasım olarak 

Amerika'da yayımlanmıştır (Saltuk-Nâme, 1974-1984, 7 cüz). Latin harfli Türk 

alfabesiyle yayımı ise Şükrü Halûk Akalın tarafından gerçekleştirilmiştir 

(Saltuk-Nâme, 1988, 2 cilt). 
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Türk Kozmogonisi - Yaradılış Destanı 

Her şeyden önce su vardı. Yer, ay, gök, güneş yoktu. Sadece Tanrı Kayra Han (Kuday) 

vardı, ancak yalnızdı ve canı sıkılıyordu, sudan gelen bir ses ona “yarat” dedi. O da 

kendi gibi birini yarattı ve ona “kişi” dedi. İkisi de birer kara kaz gibi su üzerinde 

uçuyorlardı. Tanrı Kayra Han bir şey düşünmüyordu. O sırada Kişi, yeli bulup suyu 

dalgalandırdı. Kayra Han'ın yüzüne su sıçrattı. Bunu yapınca da kendisinin Tanrı'dan 

güçlü olduğunu sandı; daha yüksekte uçmak istedi. Ama uçamadı; suya düşüp dibe 

battı. Boğulmak üzereydi. “Bana yardım et!” diye bağırıp Kayra Han'dan yardım 

istedi. 

Tanrı Kayra Han izin verdi, Kişi su yüzüne boğulmadan çıktı. Sonra Tanrı, “Sağlam 

bir taş olsun!” dedi. Suyun dibinden bir taş yükseldi. Kayra Han ile Kişi, bu taşın 

üzerine oturdular. Kayra Han, Kişi'ye “Suya dal, suyun dibinden toprak çıkar!” 

diye buyruk verdi. Kişi, Tanrı'nın buyruğunu yerine getirdi. Suyun dibinden çıkardığı 

toprağı Kayra Han'a götürdü. Kayra Han, Kişi'nin getirdiği toprağı suyun üzerine 

serperken “Yer olsun!” diye buyurdu. 

Buyruk yerine geldi, yeryüzü yaratıldı. Kayra Han yine, Kişi'ye “Suya dal, suyun 

dibindeki topraktan çıkar!” diye buyruk verdi. Kişi, suya daldığında, bu kez 

kendim için de toprak alayım diye düşündü. İki avucuna da toprak doldurdu; bir 

avucundakini Kayra Han'dan gizlemek için ağzına attı. Dileği, Kayra Han'dan gizli 

kendine göre bir yer yaratmaktı. Avucundaki toprağı getirip Kayra Han'a uzattı.  
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Kayra Han, toprağı suyun üzerine serpip genişlemesini buyurdu. Kayra Han'ın suya 

serptiği toprak gibi, Kişi'nin ağzındaki toprak da büyüyüp genişlemeğe başladı. Kişi 

korktu; soluğu kesildi, öleyazdı. Kaçmağa başladı. Ancak, nereye kaçsa yanı başında 

Tanrı Kayra Han'ın varlığını hissediyordu. O'ndan kaçamıyordu. Çaresiz kaldı, 

Tanrı'ya yalvarmağa başladı “Tanrı! Gerçek Tanrı! Bana yardım et.” Kayra 

Han, Kişi'ye “Ağzındaki toprağı ne için sakladın” dedi. Kişi, “Kendime yer 

yaratmak için saklamıştım” diye yanıt verdi. Kayra Han da, “Öyleyse at 

ağzından ve kurtul” dedi. Kişi'nin ağzındaki toprak yere dökülürken küçük tepeler 

oluştu. Kayra Han “Artık sen günahlı oldun” dedi, “Bana karşı geldin. 

Kötülük düşündün. Bundan sonra sana uyanlar, senin gibi kötülük 

düşünenler, senin gibi kötü kişi olacak; bana uyanlar ise, iyi ve pak 

kişiler olacak, güneş ve aydınlık yüzü görecek. Ben, gerçek Kurbustan 

adını almışımdır; bundan sonra senin adın da Erlik olsun. Günahlarını 

benden saklayanlar senin adamın olsun, günahlarını senden 

saklayanlar benim adamım olsun.” 

Yeryüzünde, dalsız budaksız bir ağaç 

yeşerdi. Kayra Han, bu dalsız budaksız 

ağaçtan hoşlanmadı. “Dalları, 

yaprakları olmayan ağaca 

bakmak güzel değil. Bu ağacın 

dokuz dalı olsun!” dedi. Dalsız 

budaksız ağaç birden dokuz dallı oldu. 

Kayra Han, “Dokuz dalın her birinin 

kökünden, birerden dokuz kişi 

türesin; bunlar dokuz millet 

olsun!” dedi. Erlik, bunlar olurken 

büyük bir gürültü duydu. Nedir acaba 

diye düşündü. Kayra Han'a gürültünün nedenini sordu. Kayra Han, “Ben bir 

hakanım, sen de kendince bir hakansın. İşittiğin gürültüyü yapanlar 

benim insanlarımdır!” dedi. Erlik, Kayra Han'dan bu insanları kendisine 

vermesini istedi. Kayra Han, “Olmaz!” diye karşıladı; “Sen git kendi işine bak!” 
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Erlik'in canı sıkıldı. “Hele bir gidip şu 

insanları göreyim” diyerek kalabalığın 

yanına vardı. Orada insanlardan başka yaban 

hayvanları, kuşlar ve daha nice yaratıklar vardı. 

Erlik, “Kayra Han bunları nasıl yarattı 

acaba, bunlar ne yer ne içerler” diye 

düşündü. O düşüne dursun, insanlar ağacın 

yemişlerinden yemeğe başlamışlardı. Erlik baktı 

ki, insanlar ağacın yalnızca bir yanındaki 

yemişleri yiyorlar, öte yandakilere ellerini 

sürmüyorlar. İnsanlara bunun nedenini sordu. 

İnsanlar, şu yanıtı verdiler: “Tanrı bize o 

yandaki yemişlerden yemeği yasakladı. 

Biz yalnızca Tanrı'nın izin verdiği, ağacın gündoğusundaki yemişlerden 

yiyoruz. Şu gördüğün yılan ile köpek, yasak yandaki yemişleri 

yemememiz için bekçilik ediyor.”  

Bu yanıt, Erlik'i sevindirdi. Erlik Körmös, 

insanlardan Doğanay (Törüngey) denilen erkeğe 

yaklaştı. Ona “Kayra Han size yalan 

söylemiş. Asıl, yasakladığı yemişlerden 

yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir 

deneyin; göreceksiniz” dedi. Erlik, uyumakta 

olan yılanın ağzına girdi; ağaca çıkmasını söyledi. 

Yılan, ağaca çıkıp yasak yemişlerden yedi. 

Doğanay'ın karısı Ece (Eje), yanlarına geldi. 

Erlik, Doğanay ile Ece'ye de yasak yemişlerden 

yemelerini söyledi. Doğanay, Kayra Han'ın 

sözünü tutarak yasak yemişlerden yemedi. Karısı 

Ece dayanamadı, yedi. Yemiş çok tatlı idi. Alıp 

kocasının ağzına sürdü. Doğanay ile Ece'nin 

tüyleri birden döküldü. Utandılar. Kaçıp, her biri bir ağacın ardına saklandılar. 
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Kayra Han oraya geldi. İnsanlar, kaçışıp bir köşeye gizlenmişlerdi. Kayra Han, 

“Doğanay! Ece! Doğanay! Ece!” diye haykırdı, “Neredesiniz?” Doğanay ile Ece 

“Ağaçların arkasındayız” dediler, “Karşına çıkamıyoruz, utanıyoruz.” 

Sonra, olanları bir bir anlattılar. Kayra Han, bildiği şeyleri duymanın öfkesi içinde her 

birine ayrı cezalar verdi. “Şimdi sen de Erlik'ten bir parça oldun” diyerek yılana 

verdi ilk cezayı. “İnsanlar sana düşman olsun; seni görünce vurup, ezip 

öldürsünler!” dedi. Ece'ye döndü, “sen, Erlik'in sözüne uydun. Yasak yemişi 

yedin. Cezanı çekeceksin. Çocuk doğuracaksın. Doğururken de acı 

çekeceksin. Sonunda öleceksin, ölümü tadacaksın.” Doğanay'a da şöyle 

diyerek cezasını verdi: “Erlik'in gösterdiğini yedin. Benim sözümü 

dinlemedin, Körmös Erlik'in sözüne uydun. Onun adamları onun 

dünyasında yaşar, Karanlıklar dünyasında bulunur. Benim ışığımdan 

yoksun kalır. Körmös (Şeytan, Erlik) bana düşman oldu; sen de ona 

düşman olacaksın. Benim sözümü dinleseydin, benim gibi olacaktın. 

Dinlemediğin için dokuz oğlun, dokuz da kızın olacak. Bundan sonra 

ben, insan yaratmayacağım. Artık, insanlar senden türeyecek.”  

Kayra Han, Erlik'e de kızdı. “Benim adamlarımı niçin aldattın?” diye sordu 

öfkeyle. Erlik “Ben istedim, sen vermedin” dedi, “Ben de senden çaldım. 

Artık, hep çalacağım. Atla kaçarlar ise düşürüp çalacağım. İçip içip 
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esrirler (sarhoş olurlar) ise birbirlerine düşürüp döğüştüreceğim. Suya 

girseler, ağaçlara çıksalar bile yine çalacağım.” Kayra Han da, “Öyleyse; 

dokuz kat yerin altında ayı, güneşi olmayan karanlık bir dünya vardır. 

Seni oraya atıyorum” diyerek Erlik'i cezalandırdı. Her şey bitince, bütün 

insanlara birden ceza verdi. “Bundan sonra kendi yemeğinizi kendiniz 

kazanacak, gücünüzle elde edeceksiniz; benim yemeğimden yemek yok” 

dedi, “Artık, yüz yüze gelip sizinle konuşmayacağım. Bundan sonra size 

Gök Oğul'u (May-Tere) göndereceğim.” 

Gök Oğul, insanlara birçok şey öğretti. Arabayı da Gök Oğul yaptı. Ot köklerini, 

yenilebilecek otları insanlara öğretti. Erlik, Gök Oğul'a yalvardı: “Ey Gök Oğul, 

bana yardım et. Kayra Han'dan izin dile. Yanına çıkmak istediğimi 

söyle. Yardım et bana.” Gök Oğul, Erlik'in dileğini Kayra Han'a iletti. Kayra Han 

aldırış etmedi. Gök Oğul, altmış yıl yalvardı. 

Sonunda Kayra Han, Erlik'e haber gönderdi: “Düşmanlıktan vazgeçersen, 

insanlara kötülük etmezsen sana izin veririm, yanıma gelirsin!” Erlik, söz 

verdi. Kayra Han'ın katına çıktı. Baş eğdi. “Beni kutsa. Bana izin ver, ben de 

kendime gökler yapayım” diye yalvardı. Kayra Han, izin verdi. Erlik, kendisi için 

gökler yaptı. Adamlarını topladı, yaptığı göklere yerleştirdi; kendisi de başlarına geçti. 
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Çok kalabalık oldular. Kayra Han'ın en sevgili kullarından olan Ulu Kişi (Mandı-Şire), 

bu duruma çok üzüldü. Üzüntü içinde düşündü: “Bizim öz kişilerimiz 

yeryüzünde sıkıntı çekip yoruluyor. Erlik'in adamları ise, göklerde 

keyfedip duruyor.” Ulu Kişi, bu üzüntü içinde Erlik'e savaş açtı. Erlik, daha güçlü 

çıktı. Ateş ile vurup Ulu Kişi'yi kaçırdı. Ulu Kişi, Kayra Han'ın katına çıktı. Kayra Han, 

“Nereden geliyorsun?” dedi. Ulu Kişi, “Erlik'in adamlarının gökte oturması, 

bizim adamlarımızın ise yeryüzünde bin bir güçlük içinde yaşamaları 

ağırıma gitti. Erlik'in yandaşlarını yere indirmek, göklerini başına 

yıkmak için Erlik'le savaştım. Gücüm yetmedi, o beni kaçırdı” diye üzgün ve 

ağlamaklı yanıt verdi. Kayra Han, üzülmemesini söyledi. “Erlik'e benden başka 

kimsenin gücü yetmez” dedi, “Erlik'in gücü senden çoktur. Ama gün 

gelecek, senin gücün Erlik'in gücünden üstün olacak.” Ulu Kişi'nin yüreği 

serinledi, rahat rahat uyudu. 

Gün geldi, Ulu Kişi güçleneceğini anladı. 

O gün Kayra Han, Ulu Kişi'yi yanına 

çağırdı. “Var git. Güçlendin artık. 

Erlik'in göklerini başına yıkacak 

güce kavuşturdum seni. Dileğine 

ereceksin” dedi, “Sana, kendi 

gücümden güç verdim.”  

Ulu Kişi şaşırdı: “Yayım yok, okum 

yok. Kargım yok, kılıcım yok. 

Kupkuru bir bileğim var. Yalnız 

bilek gücüyle Erlik'i nasıl yok 

edebilirim?” Kayra Han, Ulu Kişi'ye bir kargı verdi. Ulu Kişi, kargıyı alıp Erlik'in 

göklerine gitti. Erlik'i yendi, kaçırdı; göklerini kırdı geçirdi. Erlik'in gökleri parça 

parça oldu, yeryüzüne döküldü. O güne değin dümdüz olan yeryüzü, o günden sonra 

kayalıklarla, sivri dağlarla doldu. Görklü Tanrı'nın özene bezene yarattığı güzelim 

yeryüzü eğri büğrü oldu. Erlik'in bütün yandaşları yere döküldü; suya düşenler 

boğuldu, ağaca çarpanlar sakatlanıp can verdi, sivri kayaların üstüne düşenler öldü, 

hayvanlara çarpanlar hayvanların ayakları altında kaldılar. 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  37 

Erlik, varıp Kayra Han'dan kendine yeni bir yer istedi. “Benim göklerimin 

yıkılmasına sen izin verdin; barınacak yerim kalmadı” dedi. Kayra Han, 

Erlik'i yerin altındaki Karanlıklar ülkesine sürdü. Üzerine yedi kat kilit vurdu. 

“Burada gün ışığı, ay ışığı görmeyesin. Üzerinde sönmez ateşler olsun. 

İyi olursan yanıma alır, kötü olursan daha derinlere sürerim” dedi. 

Bunun üzerine Erlik, “Öyleyse ölmüş kişilerin 

canlarını bana ver; gövdeleri senin olsun, 

canları benim” dedi. Kayra Han, “Hayır, onları 

da sana vermeyeceğim dedi, İstiyorsan 

kendin yarat.” Erlik eline çekiç, körük ve örs aldı. 

Vurmağa başladı. Her vuruşta bir hayvan ortaya 

çıktı. Kurbağa, yılan, ayı, domuz, deve ve kötü 

ruhlar yeryüzünü doldurdu. Sonunda Kayra Han, 

Erlik'in elinden çekici, örsü, körüğü aldı; ateşe attı. 

Körük bir kadın, çekiç bir erkek oldu. Kayra Han, 

kadını tutup yüzüne tükürdü. Kadın bir kuş olup 

uçtu. Bu kuş, eti yenmeyen, tüyü işe yaramayan 

Kurday denilen kuştur. Kayra Han, erkeği de tutup yüzüne tükürdü. O da bir kuş olup 

uçtu; adına Yalban kuşu dediler. 

Bu olanlardan sonra Kayra Han, insanlara: “Ben size mal verdim, aş verdim. 

Yeryüzünde iyi, güzel, pak olan ne varsa verdim. Yardımcınız oldum. Siz 

de iyilik yapın. Ben, göklerime çekileceğim, tez dönmeyeceğim” dedi. 

Yardımcı ruhlarına döndü: “Gün Aşan (Şal-Yime); sen, içki içip aklını 

yitirenleri, körpe çocukları, tayları, buzağıları koru. Onlara kötülük 

gelmesin. Sağlığında iyilik yapmış olanların ruhlarını yanına al; 

kendini öldürenlerinkini alma. Zenginlerin malına göz dikenleri, 

hırsızları, başkalarına kötülük edenleri koruma. Benim için, bir de 

hakanları için savaşıp ölenlerin ruhlarını da yanına al, benim yanıma 

getir. İnsanlar! Size yardım ettim. Kötü ruhları (körmösler) sizden 

uzaklaştırdım. Kötü ruhlar size yaklaşırsa, onlara yiyecek verin, ama 

onların yiyeceklerinden yemeyin; yerseniz, onlardan olursunuz. Şimdi 
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ben aranızdan ayrılıyorum, ama yine geleceğim. Beni unutmayın, geri 

gelmez sanmayın. Geri döndüğümde iyiliklerinizin, kötülüklerinizin 

hesabını göreceğim. Şimdilik benim yerimde Ağca Dağ (YapKara), Ulu 

Kişi ve Gün Aşan kalacaklar; size yardımcı olacaklar. Ağca Dağ! 

Gözlerini dört aç. Erlik senin elinden ölenlerin ruhlarını çalmak isterse, 

Ulu Kişi'ye söyle; o güçlüdür. Gün Aşan! Sen de iyi dinle. Kötü ruhlar, 

yeraltındaki Karanlıklar ülkesinden yukarı çıkmasınlar. Çıkarlarsa, 

hemen Gök Oğul'a bildir. Ona güç verdim. O, kötü ruhları koğar. Alma 

Ata (Bodo-Sungkü), Ay'ı ve Güneş'i bekleyecek. Ulu Kişi, yeryüzünü ve 

gökyüzünü koruyacak. Gök Oğul, kötüleri iyilerden uzaklaştıracak. Ulu 

Kişi, sen de kötü ruhlarla savaş. Güç gelirse benim adımı çağır. 

İnsanlara iyi şeyleri, iyi işleri öğret. Oltayla balık avlamayı, tiyin 

(sincap) vurmayı, hayvan beslemeyi öğret.” 

Sonra, Kayra Han 

uzaklaştı. Ulu Kişi, Kayra 

Han'ın sözlerini yerine 

getirdi. Olta yaptı, balık 

avladı. Barutu buldu, 

sincap vurdu. Gün geldi, 

Ulu Kişi kendi kendine 

mırıldandı: “Bugün 

beni yel uçuracak, 

alıp götürecek.” Bir yel 

geldi, Ulu Kişi'yi uçurup 

götürdü. Bunun üzerine 

Ağca Dağ insanlara “Ulu 

Kişi'yi Tanrı Kayra 

Han, yanına aldı. 

Artık, onu bulamazsınız. Gün gelecek, beni de yanına çağıracak. Nereye 

isterse oraya gideceğim. Öğrendiklerinizi unutmayın. Kayra Han böyle 

istedi” dedi. İnsanları kendi haline bırakıp o da gitti.   
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Altay Tufan Efsanesi 

Sel bütün yeri kapladığında, Tengiz (Deniz) yerin üzerinde efendi idi. Tengiz'in 

yönetimi altında Nama adında iyi bir erkek yaşardı. Nama'nın Sozun Uul, Sar Uul 

ve Balık adlarında üç oğlu vardı. 

Ülgen (Tanrı), Nama'ya bir kerep (tahta sandık) yapmasını buyurdu. 

Nama, sandığın yapılması işini üç oğluna bıraktı. Oğulları, kerepi bir dağ üzerinde 

yaptılar. Kerep yapıldıktan sonra Nama, onu her biri seksen kulaç olan sekiz halatla 

köşelerinden yere bağlamalarını söyledi. Böylece su seksen kulaç yükseldiğinde 

durum anlaşılacaktı. Bundan sonra Nama, ailesi ile çeşitli hayvanları, kuşları alarak 

kerepe girdi. 

 

Yeryüzünü sisler kapladı. Dünya korkunç bir karanlığa gömüldü. Yerin altından, 

ırmaklardan, denizlerden sular fışkırdı. Gökten sağanaklar boşandı. Yedi gün sonra 

yere bağlanan halatlar koptu, kerep yüzmeğe başladı; suyun seksen kulaç yükseldiği 

anlaşıldı. Yedi gün daha geçti. Nama en büyük oğluna kerepin penceresini açmasını, 

çevreye bakmasını söyledi. Sozun Uul bütün yönlere baktı. Sonra şöyle dedi: 
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“Her şey suların altına batmış. Yalnızca dağların dorukları görünüyor.” 

Daha sonra Nama da baktı. O da “Gökyüzü ile sular dışında bir nesne görünmüyor” 

dedi. 

Kerep sonunda sekiz dağın birbirine yaklaştığı yerde durdu. Çomoday ve Tuluttu 

dağlarında karaya oturdu. Nama pencereyi açtı, kuzgunu serbest bıraktı. Kuzgun geri 

dönmedi. İkinci gün kargayı gönderdi, üçüncü gün saksağanı gönderdi. Hiçbiri geri 

gelmedi. Dördüncü gün bir güvercin gönderdi. Güvercin, gagasında bir ince dalla geri 

döndü. Nama bu kuştan, öteki kuşların niçin geri gelmediğini öğrendi. Onlar sırasıyla 

geyik, köpek ve at leşi yemek üzere gittikleri yerde kalmışlardı. Nama bunu duyunca 

öfkelendi. 

”Onlar şimdi ne yapıyorsa, dünyanın sonuna değin onu yapmağa devam etsinler” 

dedi. 

Efsanenin devamında Nama yaşlandığı zaman, kurtardığı canlıları öldürmesi için 

kendisini kışkırtan karısını öldürür. Oğlu Sozun Uul'u yanına alarak cennete (göğe) 

çıkar. Daha sonra orada beş yıldızlı bir yıldız kümesine dönüşür. Holmberg'in 

düşüncesine göre, tufan kahramanları, Yayık Han'a dönüşmüştür. Yayık Han, Altay 

Türkleri'ne göre, insanları koruyan ve yaşam veren bir ruhtur. Ayrıca insanlarla Ülgen 

(Tanrı) arasında elçilik yapar.  
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Ay Atam Efsanesi 

Çok çok eski çağlarda... 

Çok yağmurlar yağdı. Gök delinmiş gibiydi. Dünya sele boğuldu, her yanı çamurlar 

kapladı. Çamurlar akan selle yuvarlanarak Kara Dağ'daki bir mağaraya doldular. 

Mağaranın içindeki kayalar yarıldı. Yarıkların kimileri insanı andırıyordu. 

Sürüklenen çamurlar bu insan biçimli yarıkları doldurdular. 

Aradan çok zaman geçti.... 

Yarıklardaki balçıklar sular ile benzeşti, halloldu. Güneş Saratan burcuna geldi ve 

havalar çok ısındı. Yarıklardaki balçık sular ile pişti. Yarıkların bulunduğu bu mağara 

tıpkı bir kadın gibiydi. İçi de insanlara can veren bir kadın karnı gibiydi. 

Dokuz ay durmadan yel esti.... 

Su, ateş, toprak ve yel, insana can vermek için birleştiler. Dokuz ay sonra bir insan 

çıktı ortaya. Adına Ay-Atam dediler. 

Ay-Atam, gökten indi yere kondu. Bu yerin suyu tatlı, havası da serindi. 

Sonra yine yağmurlar, seller başladı. Mağara yeniden çamurla doldu. Güneş bu kez 

Sünbüle burcunda durdu. Sünbüle burcundaki güneşin sıcaklığı ile balçıklar sular ile 

pişti. Bu kez bir hatun kişi çıktı ortaya. Adına Ay-Va dediler. 

Ay-Atam ile Ay-Va evlendiler. Kırk çocukları oldu. Bunların yarısı erkek, yarısı da 

kızdı. Onlar da evlendiler; soyları çoğaldı. 

Bir zaman geldi Ay-Atam ile Ay-Va Hatun'un ömürleri doldu; öldüler. Çocukları, ana-

babalarını türedikleri mağaraya gömdüler. Mağaranın kapısını altın kapılar ile 

kapattılar, dört bir yanını çiçekle süslediler.  
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Alp Er Tunga 

Turan ile İran birbirine komşu ve düşman iki devlet idi. İran ülkesinin tahtında 

Minuçehr, Turan ülkesinin tahtında ise Alp Er Tunga'nın babası Peşeng Kağan vardı. 

İran hükümdarı Minuçehr ölünce, Kağan Peşeng oğlu Alp Er Tunga'ya şöyle dedi: “Bu 

İranlıların bize yapmadığı kötülük yoktur. Şimdi Türk'ün öç alma zamanı gelmiştir!” 

 

Alp Er Tunga da bunu istiyordu. “Arslanlarla bile çarpışacak güçteyim ve 

İran'dan öç alacağım” dedi. Peşeng'in öbür oğlu Alp Arız, İranlılarla savaşmak 

yanlısı değildi. Fakat karar verildi ve Alp Er Tunga savaş hazırlığına başladı. 

Alp Er Tunga arslan yeleli, servi boylu idi. Saldırırken timsah kadar cesur, av avlarken 

erkek arslan gibi çevik, vuruşmada savaş fili kadar kuvvetliydi. Yürüdüğü zaman yeri 

sarsıyor, ard arda attığı oklar vınlayarak göğü inletiyordu. O, hiddetlenip savaşa 

girecek olsa, ayak basıp toz kaldırdığı yerde ova, kandan bir ırmağa dönerdi. 

Dostlarına umut veren, kut veren dili, düşmanları için keskin bir kılıç idi. Bilgelikte 
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de ondan üstünü yoktu. Yüreği derya kadar geniş, eli ise yağmur yağdıran bulut kadar 

cömertti. Babasının adı Peşeng, üçüncü göbekten atasının soyu gibi adı da “Türk” idi. 

Alp Er Tunga'nın oğulları ve kızları da vardı. Kızlarından birine, kaz (kuğu) kadar 

güzel olduğu için Kaz adını vermişlerdi. Babası ona, “İle Suyu”na akan büyük bir 

çayın kenarında bir kale-saray yaptırmıştı. Kaz, burada oynar-yüzerdi. Onun için 

Türkler bu suya “Kaz Suyu” dediler. Daha sonra Kaz'ın oturduğu, oynaya oynaya 

büyüdüğü yer büyük bir şehir oldu. Bu şehre de Kaz Oynı (Kaz Oyunu) adı verildi. 

(Bugünkü Kazvin şehri)... 

Alp Er Tunga ordusu ile İran üzerine 

yürüdü, iki ordu Dehistan bölgesinde 

karşılaştılar. Türk ordusundan 

Barman adlı bir yiğit, atını öne 

sürerek, teke tek dövüşmek için 

İranlılardan er diledi. Barman'ın 

karşısına Iran kumandanının kardeşi 

Kubad çıktı, iki savaşçı sabahtan 

akşama kadar vuruştular. Sonunda 

Barman kargısı ile Kubad'ı devirdi ve 

Alp Er Tunga'nın yanına zaferle 

döndü. 

Bundan sonra iki ordu birbirine girdi 

ve o güne kadar görülmemiş 

derecede şiddetli bir savaş oldu. Bu 

savaşı Alp Er Tunga kazandı. Meydan, ölen İranlılarla doldu ve İran padişahı geri 

çekilip Dehistan kalesine sığındı. Fakat Alp Er Tunga kaleyi kuşattı ve sonunda İran 

padişahını tutsak etti. 

Bundan sonra, İran'a bağlı Kabil ülkesinin, kahramanlığı ile ünlü padişahı Zâl, 

İranlıların yardımına geldi, ani bir hücumla Türk ordusunu dağıttı. Buna pek kızan 

Alp Er Tunga tutsak İran padişahını öldürttü. Öbür tutsakları da öldürmesine kardeşi 

Alp Arız engel oldu. Tutsakları 'Sarı' şehrine gönderdiler. Daha sonra bu tutsakların 
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kaçmasına engel olamadığı veya göz yumduğu için hiddetlenen Alp Er Tunga kardeşi 

Alp Arız'ı da öldürttü. 

Alp Er Tunga yine galipti ve Rey şehrine giderek İran tacını da giymişti. İranlılar ise 

öldürülen padişahlarının yerine Zev'i getirmişti. İki ordu tekrar savaştılar. Savaş 

sırasında büyük bir kıtlık oldu. Bunun üzerine “savaş ve kıtlık insanlığı 

bitirmesin” diye, barış yaptılar, İran'ın kuzey eyaletleri Turan'ın oldu. 

İran padişahı Zev ölünce barış yine bozuldu 

ve Alp Er Tunga tekrar saldırıya geçti. 

İranlılar Zâl'den yardım istediler. Zâl artık 

kocadığı için kahramanlıkta kendisini aşan 

oğlu Rüstem'i gönderdi. Zâloğlu Rüstem 

ordusunun başında ilerleyerek Türkleri 

bozguna uğrattı ve İran tahtına Keykubad'ı 

çıkardı. 

Rüstem, bir hücumda 1160 Türk 

kahramanını öldürdüğü için Türkler 

çekildiler ve barış imzalamak zorunda 

kaldılar. 

Daha sonra İran tahtına Keykâvus geçti. O 

sırada İran'ın egemenliğinde olan Araplar 

isyan ettiler. Bu kargaşalıktan yararlanan Alp Er Tunga İran içlerine daldı ve pek çok 

tutsak aldı. Fakat Kabil padişahı tekrar İran'ın yardımına geldi ve Türkler yenildi. 

Bu savaştan sonra Zâloğlu Rüstem birliğini alıp Türklere ait avlakta dolaşmaya 

başladı. Bunun üzerine Alp Er Tunga ordusunu tekrar harekete geçirdi. Fakat, kötü 

bir rüya görmüştü. Bunu yorumlattı ve beylerin de fikirlerini alarak İran'la barış 

imzaladı. Bu anlaşma ile Buhara, Semerkand ve Çac şehirlerini İranlılara bırakıyordu. 

Bu barışı istemeyen Keykâvus, Rüstem'e ve oğlu Siyavuş'a kötü muamelede bulunarak 

onları küstürdü. Rüstem kendi ülkesine çekildi. Siyavuş ise Türklerin o zamanki 

başkenti Gang şehrine giderek Alp Er Tunga'ya sığındı. 
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Siyavuş kendini Türklere çok sevdirdi. Başlangıçta bir Türk gibi hareket ediyordu. 

Burada Türk kahramanlarından biri olan Piran'ın kızı ile evlendi. Bu evlilikten bir 

oğlu oldu ve ona Keyhüsrev adını verdiler. Siyavuş, bir süre sonra Alp Er Tunga'nın 

güzel kızı Ferengis ile de evlendi. Ama, bir süre sonra Türk töresine uymamaya ve bazı 

siyasî teşebbüslere başlayınca Alp Er Tunga onu öldürttü. 

Siyavuş'un ölümünden sonra Rüstem bir 

ordu toplayarak tekrar saldırıya geçti ve 

bu defa Türkler ağır bir yenilgiye 

uğradılar. Vuruşmalarda Alp Er 

Tunga'nın oğullarından Sarka da ölmüş, 

Turan'ın birçok şehri yakılmıştı. 

Alp Er Tunga, Turan için kan ağladı ve öç 

almak için and içti. İran içlerine girerek 

ekinleri yaktı ve pek çok tutsak aldı. 

İranlılar yedi yıl süren kıtlıktan 

kırıldılar. 

Artık, Alp Er Tunga ile Rüstem arasında 

savaş durup durup başlıyor, bazen 

Türkler, bazen İranlılar galip geliyordu. 

Bu savaşlardan birinde, ordusuyla Alp 

Er Tunga'nın emrine giren Çin hakanını 

da esir almışlardı. Alp Er Tunga son savaşta yenilerek çekildi. 

Bu sırada İran tahtında, Turan'dan kaçırarak getirdikleri Keyhüsrev vardı. Türklerin 

yenilmesiyle dünya Keyhüsrev'e kalmış bulunuyordu. Fakat Türkler öç için fırsat 

buldukça akın ediyorlardı. Bunun üzerine Keyhüsrev İran'ın ünlü kahramanlarından 

Bijen'i Turan'a gönderdi. Bijen, Turan sınırından içeri girince, ormanda, neşe içinde 

eğlenen kızlar gördü. Bu kızlar Alp Er Tunga'nın güzel kızı Menije'yi eğlendiriyorlardı. 

Bijen, Menije'yi görür görmez âşık oldu. Menije de onu sevdi ve Turan'a, kendi 

sarayına götürdü. Bunu öğrenen Alp Er Tunga çok kızdı. Bijen'i bir zindana hapsetti, 

kızını da kovdu. 
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İran padişahı geri gelmeyen kumandanını bulup getirme görevini Rüstem'e verdi. 

Rüstem, tüccar kılığında Alp Er Tunga'nın sarayına kadar giderek hem Bijen'i kurtardı 

hem de Menije'yi kaçırıp İran'a gönderdi. 

Rüstem bir defa daha galip gelmişti. Karluğa çekilen Alp Er Tunga beğlerini toplayıp 

şöyle dedi: 

”Ben dünyaya hükmeden kağanınızdım. Bugüne kadar Iran Turan'a denk olmamıştı. 

Ama bugün İranlılar sarayıma kadar gelebiliyor. Bin kere bin kişiden oluşacak Türk 

ve Çin askerleriyle İran'a yürümeli, öcümü almalıyım!” 

Alp Er Tunga, bin kere bin ordusunun üçte ikisini toplamıştı. Beykent şehrindeki 

karargâhında, altınlı ve mücevherli tahtında 

oturuyordu. Fakat artık iyice yaşlanmıştı. 

İleriye gönderdiği ordunun yenildiğini 

öğrenince çok üzüldü. Hele teke tek bir 

dövüşte gencecik oğlu Şide'nin de ölmesi, 

gönlünde onulmaz yaralar açtı. Emrindeki 

kuvvetleri alıp yürüdü. Kükremiş arslanlar 

gibi saldırıyordu. Çok kocamış olmasına 

rağmen İran'ın en ünlü pehlivanlarından 

birkaçını teke tek vuruşmada öldürdü. Nihayet 

Keyhüsrev ile Alp Er Tunga karşı karşıya 

geldiler. Alp Er Tunga Keyhüsrev'le teke tek 

dövüş isteğiyle atını ileri sürdü. Fakat Turan 

pehlivanları onun İran padişahı ile 

dövüşmesini istemediler ve atının dizginini tutup geri getirdiler. Keyhüsrev en güçlü 

çağında olmasına rağmen Alp Er Tunga'dan çekinmiş, kocamış ve yaralı bir arslan 

olan Alp Er Tunga'nın vuruşmasına da beğleri izin vermemişti. 

Bu durum Alp Er Tunga'ya pek ağır geldi. Ordusunu alıp Ceyhun ırmağının ötesine 

geçti. Burada Kara Han'ın ordusu ile birleşip Buhara'ya, daha sonra da başkent Gang'a 

geldi. 
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Gang cennet gibi bir şehirdi. Toprağı mis kokulu, tuğlaları altındandı. Kalesi o kadar 

yüksekti ki üzerinden kartal bile uçamazdı. Her köşesinde pınarlar, havuzlar vardı. 

Ambarları yiyecek dolu idi. Havuzların eni ve boyu bir ok atımı kadar büyüktü. Burada 

oturup Çin hakanına mektup yazdı ve yardım bekledi. 

Keyhüsrev ve Rüstem önce geri çekilir gibi 

yapmış, sonra derlenip Turan içlerine 

girmiş, Gang şehrini kuşatmışlardı. Kalenin 

çevresinde hendekler kazdılar. Buraya odun 

yığıp katran döktüler ve ateşe verdiler. Alp 

Er Tunga 200 beği ile gizli yoldan çıkarak 

kurtuldu ve Çin hakanının yanına gitti. Çin 

hakanı büyük bir ordu hazırlamıştı. Bunu 

duyan Türkler de Alp Er Tunga'nın yanına 

gitmek için yollara düştüler. 

Alp Er Tunga tekrar toparlandı ama Çin 

hakanı sözünde durmadı ve Keyhüsrev'le 

anlaşma imzaladı. Bunun üzerine Alp Er 

Tunga Keyhüsrev'e bir mektup yazarak, 

insanlardan uzakta ve kendisinin beğeneceği 

bir yerde teke tek dövüş teklif etti. Fakat en güçlü çağında olan Keyhüsrev, ihtiyar 

arslan Alp Er Tunga ile teke tek dövüşe cesaret edemedi. 

Ordusuz kalan Alp Er Tunga perişan bir halde Zere denizine geldi. Bu derin denizi 

geçerek Gangidizi şehrine ulaştı. Keyhüsrev büyük ordusu ile onu takip ediyordu. Alp 

Er Tunga yapayalnız kalmıştı. Yiyeceği, içeceği yoktu. Bir kaya dağında, bu dağın 

tepesindeki bir mağarada oturuyor, kara talihi için dövünüyor, Tanrı'dan güç kuvvet 

istiyordu. Onun yakarışını duyan Hûm adında biri, Alp Er Tunga olduğunu anlamıştı. 

Çünkü bu Türkçe sözleri, böyle bir yakarışı ondan başkası söyleyemezdi. Hemen 

saldırdı ve onu tutsak etti. Fakat Alp Er Tunga onun elinden kurtularak kendini suya 

attı. Su başında bulunanlar onu kurtarmak istediklerini söyleyerek hile yaptılar ve 

sudan çıkar çıkmaz öldürdüler. (Tarih Keyhüsrev'in Alp Er Tunga'yı şölene davet edip 

hile ile öldürdüğünü söylüyor.) 
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Bu olay kısa zamanda her tarafta duyuldu ve Turan'ı mateme boğdu. Bütün Türkler 

kanlı gözyaşı dökerek, bağrışıp yakalarını yırtarak, sagular söyleyip yoğladılar… 

yoğladılar. Yoğ töreninde kopuz çalan ozanlar şu saguyu söylüyorlardı: 

ALP ER TUNGA 
 

Alp Er Tunga öldi mü  
Issız ajun kaldı mu  
Ödlek öcün aldı mu  
Emdi yürek yırtılur! 
 

Ödlek yırag közetti  
Ogrı tuzak uzattı  
Begler begin azıttı  
Kaçsa kah kurtulur? 
 

Ulşıp eren börleyü  
Yırtın yaka urlayu  
Sıkrıp üni yurlayu  
Sıgtap közi örtülür 
 

Begler atın argurup  
Kadgu ânı turgurup  
Mengzi yüzi sargarup  
Korkum angar türtülür. 
 

Ödlek arıg kevredi  
Yunçıg yavuz tavradı  
Erdem yeme savradı  
Ajun begi çertilür. 
 

Ödlek küni tavratur  
Yalnguk küçin kevretir  
Erdin ajun sevritür  
Kaçsa takı ertilür 
 

Bilge bögü yunçıdı  
Ajun eti yençidi  
Erdem eti tınçıdı  
Yerge tegip sürtülür 
 

Ögreyüki mındag ok  
Mında adın tıldag ok  
Atsa ajun ograp ok  
Taglar başı kertilür 
 

Könglüm içün örtedî  
Yatmış başıg kartadı  
Keçmiş ödük irtedi  
Tün kün geçip irtelür. 

Bugünkü Türkçe Çevirisi 
 

Alp Er Tunga öldü mü,  
Kötü dünya kaldı mı,  
Felek öcünü aldı mı,  
Şimdi yürek yırtılır! 
 

Zaman fırsat gözetti  
Gizli tuzak uzattı  
Beyler beyini şaşırttı  
Kaçsa nasıl kurtulur? 
 

Erler kurt gibi uluşur  
Yaka yırtıp bağrışır  
Yırlayıcı gibi inilder, ünler  
Ağlamaktan gözü örtülür. 
 

Begler atlarını yordu  
Kaygı onları durdurdu  
Benizleri, yüzleri sarardı  
Sanki safran dürtülür. 
 

Zaman fena gevşedi  
Zayıf kötü davrandı  
Erdemlik yine savıldı  
Dünya beği yok olur. 
 

Zaman günü davrandırır  
İnsanın gücünü gevşetir  
Dünyanın erlerini azaltır  
Kaçsa dahi ölüm erişir. 
 

Bilge, akıllı kötüleşti  
Dünya onların etini de ısırdı  
Erdemlik eti çürüdü  
Yere düşüp sürtülür. 
 

Zamanın göreneği böyle işte  
Bunda başka sebep de var  
Dünya gelip ok atsa  
Dağlar başı kertilir. 
 

Gönlüm ta içten yandı  
Onulmuş yarayı kaşıdı  
Geçmiş günleri aradı  
Tün, gün geçer o aranır 
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Şu Destanı 

 

İskender Semerkand'ı geçmiş, Türklerin illerini almaya geliyordu. Hakan Şu, 

Balasagun yakınındaki kalesinde bir şey yapmadan oturuyor, kimseye bir şey 

söylemiyordu. Bazı küçük devletler gibi doğuya çekilmemişti. Savaşa da hazır 

görünmüyordu. 

Beğler hakanın huzuruna çıkıp sordular: “İskender yaklaştı, onunla savaşacak mıyız, 

buyruğun nedir?” 

Beğlerin bildiğini hakan bilmesin olmazdı. Ama hakanın bildiğini beğler bilmiyordu. 

O, 40 kumandanını öncü olarak Hücend Irmağı kıyılarına göndermişti bile. Bunlar 

gizlice gittikleri için beğlerin haberi olmamıştı. Hakan asıl haberi bunlardan 

bekliyordu. Onun için gönlü rahattı ve beğlerinin sorusunu anlamazlıktan geldi. O 

şimdi gümüş havuzunda yüzen kazları, ördekleri seyrediyordu. Bu seyyar gümüş 

havuzu her gittiği yere götürür, konakladığı yerde su ile doldurur, kuğuları, ördekleri 

yüzdürürdü. Beğlerinin yüzüne bakmadan, havuzdaki kazları, ördekleri gösterdi ve: 

“Şunlara bakın, ne güzel yüzüyor, ne güzel dalıyorlar değil mi?” dedi. 

Beğler şaşakaldılar. Yüreklerine od düştü. Hakanın savaşmak yahut çekilmek için 

tedbir almadığını sanarak çok üzüldüler. O sırada İskender Hücend suyunu geçmişti. 

Hakan Şu'nun adamları hızlı bir haberci ile durumu bildirdiler. Bunun üzerine Şu 
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davullar çaldırarak hareket edileceğini duyurdu. Bu da şaşkınlık yarattı. Çabuk 

hareket edilmesi emredildiği için herkes bulabildiği ata bindi, alabildiği eşyayı aldı ve 

gece yarısı yola koyuldular.  

Şu, sabah olunca, uygun gördüğü bir düzlükte “Dur!” emrini verdi. Oraya çadırlar 

kuruldu ve ordu düzene sokuldu. Şu ve ordusu geceleyin doğuya hareket ettiği zaman 

22 kişi binek bulamadıkları için oldukları yerde, aileleriyle birlikte kalmışlardı.  

Bunlar arasında Kınık, Yıva, Eymür... ve başkaları vardı ki, Oğuz boyları bunlardan 

doğacaktı.  

Kalaçlar ve Türkmenler 22 kişi “Kalalım mı yahut gidelim mi?” diye 

düşünürlerken, yanlarına iki kişi daha geldi ve böylece 24 kişi (aile) oldular. Bunlar 

biraz uzaktan geliyorlardı. Eşyalarını sırtlarında taşıdıkları için yorgun idiler. Kalıp 

kalmamak konusunu onlarla da konuştular. İskender'in gelip geçici olduğu, buradan 

gelip geçeceği, ama kendilerinin yurtlarında kalacakları fikri benimsendi. 22'ler yeni 

gelenlere: “Kalaç!” dediler. Bu, (kalın, bekleyin) anlamında bir söz idi. Bundan sonra 

onlara hep “Kalaç” denildi. “Kalacı” olarak anılan iki kabile de onların soyundandır.  

İskender geldi. O, 22 kişiyi görünce bunların uzun saçlı, Türk kıyafetli olduklarını 

görünce, kimseden bilgi almadan “Türk mânend” dedi. Bu sözün anlamı “Türk'e 

benziyor” idi. O günden sonra bunlara Türk mânend, Türkçe'deki söylenişiyle 

Türkmen denildi. Türkmenler aslında 24 boydur. Fakat Kalaç boyu olan iki boy bazı 

şeylerle bunlardan ayrılmışlardır. Bu iki boy bunlardan sayılmaz. İşte Türkmenler'in 

aslı budur.  
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İskender, 24'lerin düşündüğü gibi gelip geçici idi. Türkmenler yurtlarında kalmış 

oluyorlardı. Ama Hakan Şu, ordusunu alıp Çin'e doğru ilerledi ve İskender'i peşinden 

sürükledi. Uygur sınırına yaklaşınca, Şu, yer ve zamanın uygun olduğuna karar 

vererek, ordusunun bir kısmını ayırdı ve bunları İskender'in öncü birlikleriyle 

vuruşmaya gönderdi.  

Kanlı Altınlar 

İskender'in ordusuyla vuruşmak için ayrılanların hepsi gençti. Bunu gören vezir 

hakana şöyle dedi: “Kağanım, İskender'le savaşmak için hep gençleri ayırdın. Onların 

yanında savaş tecrübesi olan yaşlı biri de bulunsa iyi olur.” Hakan 'çok yaşlı' anlamına 

gelen: “Üge?” dedi “Evet” diye cevap verdi vezir. Gençlerle bir yaşlı adam da 

gönderildi.  

İskender de bir öncü birliği göndermişti. Türkler bir gece baskını yaparak İskender'in 

bu birliğini bozguna uğrattılar. Bu vuruşmada bir Türk genci İskender'in erlerinden 

birini kılıçla ikiye bölmüştü. Ölen askerin belinde altın dolu bir kemer vardı. Kemer 

kılıç darbesiyle parçalanınca altınlar kana bulanarak döküldü. Ertesi gün Türk 

askerleri kanlı altınları görünce “Altın, kan!” dediler. Sonra bu sözler orada bulunan 

büyük bir dağa ad olarak verildi. Bugün o dağın adı Altın Han'dır.  

Bu savaştan sonra İskender Türk hükümdarı ile barıştı. Uygur şehirlerini o yaptı ve 

bir süre oralarda kaldı. İskender çekilip gidince Şu döndü. Balasagun'a gelip, şimdi 

“Şu” denilen şehri yaptı. Oraya bir de tılsım koydurdu ki, bu tılsım yüzünden onu 

kimse aşıp gidemez. Leylekler bile şehrin karşısına kadar gelir ve onu geçemezler. Bu 

tılsım bugüne kadar sürüp gitmiştir.  
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Oğuz Kağan Destanı 

(Oğuz Kağan Destanının İslâmiyet Öncesi Rivayeti) 

...Günlerden bir gün, Ay Kağan'ın gözü parladı, doğum sancıları başladı ve bir erkek 

çocuk doğurdu. Bu çocuğun yüzü gök gibi parlaktı. Ağzı ateş kızılı, gözleri ela, saçları 

ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. 

Bu çocuk anasının göğsünden bir defa süt 

içti, bir daha içmedi. Çiğ et, aş ve şarap istedi. 

Dile gelmeye başladı. Kırk gün sonra büyüdü, 

yürüdü, oynadı. Ayağı öküz ayağı gibi 

(kuvvetli), beli kurt beli gibi (ince), omuzları 

samur omuzu gibi, göğsü ayı vücudu gibi 

(kuvvetli) ve bütün vücudu tüylü idi. Yılkı 

güder, ata biner, av avlardı. Günlerden, 

gecelerden sonra yiğit (delikanlı) oldu. 

O çağda, o yerde bir ulu orman vardı. Bu 

ormanda dereler, gözeler çoktu. Buraya gelen 

avlar, uçan kuşlar da çoktu. Ormanın içinde 

bir de büyük bir canavar vardı: Yılkıları, insanları yiyen, çok büyük yaman bir canavar! 

(metinde gergedan olarak geçiyor). Bu canavar, halkı ağır bir eziyetle ezmiş, 

sindirmişti. 

Oğuz Kağan çok cesur yiğitti. Bu canavarı avlamak istedi ve günlerden bir gün ava 

çıktı. Kargı, yay, ok, kılıç, kalkanla atlandı (ve canavarı bulmak için ormana gitti). 

(Önce) bir geyik yakaladı. Onu söğüt çubukları ile bir ağaca bağlayarak bırakıp gitti. 

Sabahleyin tan ağarırken yine geldi. Gördü ki canavar geyiği kapmış. 

(Oğuz Kağan bu defa) bir ayı yakaladı. Onu, altın kemeri ile ağaca bağladı ve gitti. 

Ertesi sabah, tan ağaran çağda yine geldi. Gördü ki canavar ayıyı da almış, götürmüş. 

(Bu defa) o ağacın dibinde kendisi durdu. Canavar gelip, başı ile Oğuz'un kalkanına 

vurdu. Oğuz kargı ile canavarın başına vurarak onu öldürdü. Kılıçla başını keserek, 

alıp gitti. 
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Tekrar (aynı yere) geldiği zaman gördü ki bir sungur (aladoğan) canavarın içerisini (iç 

organlarını) yemektedir. Yay ile, ok ile sunguru öldürdü, başını kesti. Ondan sonra 

dedi ki: Canavar geyiği yedi, ayıyı yedi, kargım onu öldürdü. Çünkü kargım 

demirdendi. Canavarı sungur yedi, yay ve okum onu öldürdü. Çünkü okum 

bakırdandı. 

Gene günlerden bir gün, Oğuz Kağan bir yerde Tanrı'ya yalvarmakta idi. Karanlık 

bastı ve gökten bir gök (mavi) ışık düştü. Güneşten, aydan daha parlak bir ışıktı. Oğuz 

Kağan (bu ışığa doğru) yürüdü. Gördü ki, ışığın ortasında bir kız oturuyor. Çok güzel 

bir kız. Başında ateşli ve parlak bir beni yardı. Altın kazık (demir kazık yıldızı) gibiydi. 

Öyle güzel bir kızdı ki, gülse mavi gök gülüyor, ağlasa mavi gök de ağlıyordu. 

Oğuz Kağan onu görünce usu (aklı) gitti. Onu sevdi ve aldı. Onunla yattı ve dileği oldu. 

Kız hamile kaldı. 

Günlerden gecelerden sonra (kızın gözleri) parladı. Üç erkek çocuk doğurdu. 

Birincisine Gün, ikincisine Ay, üçüncüsüne de Yıldız adını koydular. 

Gene bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde, bir göl ortasında bir ağaç gördü. Ağacın 

kovuğunda bir kız vardı. Yalnız oturuyordu. Çok görümlü (güzel) kızdı. Gözü gökten 

daha gök (mavi) idi. Saçları dere gibi dalgalı, dişleri inci gibiydi. O kadar güzeldi ki, 

yeryüzü insanları onu görse “Ay ay, ah ah, ölüyoruz!” diye sütten kımız olurlardı. 
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Oğuz Kağan onu gördükte usu (aklı) gitti, yüreğine od düştü. Onu sevdi, aldı. Onunla 

yattı, dileği oldu. Kız dölboğa (hamile) kaldı. 

Günler ve gecelerden sonra (bu hatunun da) gözleri parladı ve üç erkek çocuk 

doğurdu. Birincisine Gök, ikincisine Dağ, üçüncüsüne Deniz adını koydular. 

Ondan sonra Oğuz Kağan büyük bir toy verdi. Halka yarlıg gönderdi. Çağırılan halk, 

birbirine danıştı ve geldi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, 

türlü şaraplar, tatlılar, kımızlar yediler ve içtiler. 

Toydan sonra Oğuz Kağan beğlere ve halka yarlıg verdi. Dedi ki: 

Ben sizlere oldum kağan 

Alalım yay ile kalkan 

Nişan olsun bize buyan 

Bozkurt olsun bize uran 

Demir kargı olsun orman 

Av yerinde yürüsün kulan 

Daha deniz, daha müren 

Güneş tuğ olsun, gök kurıkan 

Gene ondan sonra, Oğuz Kağan dört yöne yarlıg yolladı. Bildiriler bildirdi ve elçilerine 

verip gönderdi. Bu bildiriler şöyle yazılmıştı: 

“Ben Uygurlar'ın kağanıyım, yerin dört bucağının kağanı olsam gerektir. Sizlerden baş 

eğmenizi istiyorum. Kim benim ağzıma bakarsa (ağzımdan çıkan emirlere uyarsa), 

hediyelerini kabul eder, onu dost bilirim. Kim baş eğmezse, gazaba gelirim, onu 

düşman tutar, çeri çıkarıp baskın yapar ve astırırım, yok ederim!” 

Gene o çağda, sağ yanda, Altın Kağan denen bir kağan vardı. Bu Altın Kağan Oğuz 

Kağan'a elçi gönderdi. Pek çok altın, gümüş, yakut taşlar, pek çok mücevher 

yollayarak bunları Oğuz Kağan'a saygı ile sundu. Onun emirlerini dinledi ve iyi 

vergilerle dostluğunu sağladı. 

Sol yanda Urum denen bir kağan vardı. Bu kağanın çerileri çok çok, balıgları 

(şehirleri) çok çok idi. Bu Urum kağanı Oğuz Kağan'ın yarlığını (buyruğunu) 

dinlemezdi. “Ben onun sözünü tutmam” derdi. 
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Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürümek istedi. Tuğlarını kaldırıp askeriyle 

onun üzerine yürüdü. 

Kırk gün sonra Muz Dağ (Buz Dağ) denen dağın eteğine geldi. Burada çadırını 

kurdurdu ve uyudu. 

Ertesi gün, tan ağarırken, Oğuz Kağan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan 

gök tüylü, gök yeleli, büyük bir erkek kurt çıktı. O kurt, Oğuz Kâğan'a dedi ki, “Ey, ey 

Oğuz! Sen Urum üzerine yürümek istiyorsun, ey ey Oğuz, ben de senin 

önünde yürümek İstiyorum!” 

Ondan sonra Oğuz Kağan çadırını durdurdu ve gitti. Gördü ki çerinin önünde gök 

tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt yürümekte ve kurdun ardı sıra ordu 

ilerlemektedir. 

Gök tüylü, gök yeleli bu büyük kurt, bir nice gün gittikten sonra durdu. Oğuz dahi 

çerisi ile durdu. Burada İtil Müren denen bir deniz vardı. Bu itil Müren'in yanında, bir 

kara dağ önünde vuruşgu (vuruşma, çarpışma) oldu. Okla, kargı ile, kılıçla vuruştular. 
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Çerilerin arasında vurulan çok oldu. Halkın gönüllerinde kaygı çok oldu. Tutuşma ve 

vuruşma öyle yaman oldu ki, İtil Müren'in suyu zencefre gibi kıpkızıl oldu. Oğuz 

Kağan yendi. Urum Kağan kaçtı. 

Oğuz Kağan, Urum Kağan'ın kağanlığını ve halkını aldı. Ordusuna canlı cansız pek 

çok ganimet düştü. 

Urum Kağan'ın bir kardeşi vardı. Adı Uruz Beğ idi. Bu Uruz Beğ, oğlunu dağ başında, 

derin ırmak arasında, iyi tahkim edilmiş bir şehre yolladı. Dedi ki: “Şehri korumak 

gerek, sen şehri iyi sakla (koru), vuruşgulardan sonra bize gel.” 

Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Uruz Beğ'in oğlu ona çok çok altın, gümüş yolladı. Dedi 

ki: “Ey Oğuz Kağan, sen benim kağanımsın. Babam bana bu şehri verdi ye 'şehri 

korumak gerek, şehri benim için sakla ve vuruşgulardan sonra gel' dedi. “Babam sana 

kızdı ise bu benim suçum olur mu? Ben senin buyruğunu yerine getirmeye hazırım. 

Bizim kut'umuz (devletimiz, mutluluğumuz) senin kut'un olmuş. Bizim uruğumuz 

(soyumuz) senin ağacının yemişindendir. Tanrı sana yer verip buyurmuştur. Ben sana 

başımı, kut'umu (devletimi) veriyorum. Sana vergi verir, dostluktan çıkmam” dedi. 
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Oğuz Kağan yiğidin sözlerini güzel gördü, sevindi ve: “Bana çok altın yollamışsın, 

şehri iyi saklamışsın (korumuşsun)” dedi. Onun için ona Saklap adını koydu ve 

dostluk gösterdi. 

Ondan sonra Oğuz Kağan çeri ile gene İtil denen ırmağa-geldi, İtil büyük ırmaktır. 

Oğuz Kağan onu gördü ve “İtil suyunu nasıl geçeriz?” dedi. 

Çeri arasında iyi bir beğ vardı. Adı Uluğ Ordu Beğ idi. Akıllı bir erdi. Gördü ki bu yerde 

çok çok ağaç var. O ağaçları kesti, üzerlerine yatıp geçti. 

Oğuz Kağan sevindi, güldü ve: “Sen burada beğ ol, senin adın Kıpçak (oyulmuş ağaç) 

olsun” dedi. 

Yine ilerlediler. Ondan sonra Oğuz Kağan, gök tüylü, gök yeleli erkek kurdu tekrar 

gördü. Gök Kurt Oğuz Kâğan'a dedi ki: 

“Şimdi sen çeri ile burada atlan, atlanıp halkı ve beğlerini götür, ben önden yürüyüp 

sana yol göstereceğim.” 

Tan ağardığında Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt çerinin önünde yürümektedir. 

Sevindi, ilerledi. 

Oğuz Kağan bir alaca aygır ata binerdi. Bu aygır atı çok severdi. Yolda bu aygır gözden 

yitip kaçtı. Burada büyük bir dağ vardı. Bu dağın üstünde de don ve buz vardı. Dağın 
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başı soğuktan ap-aktı. Onun için adı “Buz Dağ”dır Oğuz Kağan'ın atı işte bu Buz Dağ'ın 

içine kaçtı. Oğuz Kağan çok üzüldü. 

Çeri arasında, kahraman bir er beğ vardı. Ne Tanrı'dan ne şeytandan korkardı. 

Yürüyüşe, soğuğa dayanıklı bir erdi. O beğ dağa girdi, yürüdü. Dokuz gün sonra Oğuz 

Kâğan'a aygır atı getirdi. Buz Dağ çok soğuk olduğundan, o beğin vücudu karla 

kaplanmıştı. Ap aktı. Oğuz Kağan sevinçle güldü. Dedi ki: “Sen buradaki beğlere baş 

ol, senin adın ebediyen Karluk olsun.” 

Böyle dedi ve ileri gitti. 
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Yolda giderken büyük bir ev gördü. Bu evin (sarayın) duvarları altından, pencereleri 

gümüşten, çatısı demirdendi. Kapalı idi ve açkısı (anahtarı) yoktu. 

Çeride pek becerikli bir er vardı. Adı Tömürdü Kagul idi. Oğuz Kağan ona yarlıg (emir) 

verdi: “Sen burada kal ve çatıyı aç, (Kal, aç), açtıktan sonra orduya gel” dedi. 

Bundan dolayı ona Kalaç, (Kal, aç) adını koydu ve ilerledi. 

Gene bir gün, gök tüylü, gök yeleli erkek kurt, yürümedi, durdu. Oğuz Kağan da durdu 

ve çadırını kurdu. Burası tarlasız, çorak bir yerdi. Buraya “Çürçet” diyorlardı. Büyük 

bir yurt idi. Atları çok, öküzleri ve buzağıları çok, altın ve gümüşleri çok, cevahirleri 

çok çoktu. 

Burada, Çürçet Kağan'la halkı Oğuz Kağan'a karşı geldiler. Vuruş-tokuş (vuruşma-

çarpışma) başladı. Oklarla, kılıçlarla vuruştular. Oğuz Kağan üstün geldi ve Çürçet 

kağanını öldürdü, başını kesti ve Çürçet halkını kendisine bağladı. Vuruşgudan sonra 

Oğuz Kağan'ın çerisine, nökerlerine (maiyetine) ve halkına öyle çok ganimet düştü ki, 

yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi. 

Oğuz Kağan'ın çerisinde, akıllı, iyi, becerikli bir er vardı. Adı Barmaklıg Coşun Billig 

idi. Bu becerikli kişi bir kağnı yaptı. Kağnı üzerine cansız malları yükledi, baş tarafına 

canlı malları koştu. Çektiler, gittiler. Oğuz Kağan'ın nökerleri ve halkı, hepsi, bunu 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  60 

gördüler ve şaştılar. Onlar da kağnı yaptılar. Bunlar, kağnı yürümekte iken kanga! 

kanga! diye bağırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular. 

Oğuz Kağan kağnıları gördü, güldü ve (o becerikli erine): “Kanga kanga ile cansızı 

canlı yürütsün, Kangaluğ sana ad olsun, bunu da kağnı belirtsin” dedi, gitti. 

Ondan sonra gene bu gök tüylü, gök yeleli kurt ile Sindu (Sind, Hind), Tangut, dahi 

Şam yönlerine atlanıp gitti. Çok vuruşgudan, çok tokuşlardan (vuruşma ve 

çarpışmalardan) sonra oraları aldı ve kendi yurduna kattı. Hepsini yendi, bastı. 

Yine, söz dışında kalmasın ve belli olsun ki, güneyde Barkan denen bir yer vardır. Ulu, 

varlıklı bir yurttur. Çok sıcak bir yerdir. Burada çok avlar, çok kuşlar vardır. Altını, 

gümüşü, mücevherleri çoktur. Halkının yüzleri kapkaradır. 

İşte bu yerin kağanı Masar denen bir kağandı. Oğuz Kağan onun üstüne atlandı, çok 

yaman bir vuruşgu oldu. Oğuz Kağan yendi, Masar Kağan kaçtı. Oğuz onu hükmü 

altına aldı, yurdunu ele geçirdi, gitti. Oğuz Kağan'ın dostları çok sevindiler, 

düşmanları çok kaygılandılar. Oğuz Kağan sayılamayacak çok nesneler, yılkılar aldı. 

(Sonra) yurdunun, evinin yoluna düştü, döndü. 

Gene, söylenmeden kalmasın ve belli olsun ki, Oğuz Kağan'ın yanında ak sakallı, ak 

saçlı, uzun akıllı (tecrübeli), yaşlı bir kişi vardı. Anlayışlı, doğru bir insandı. Oğuz 

Kağan'ın tüşimeli (veziri, danışmanı) idi. Adı (ünvanı) Uluğ Türk (Ulu Türk) idi. 

İşte bu Ulu Türk, günlerden bir gün, düşünde bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Bu, 

altın yay gündoğusundan ta günbatısına dek uzanmıştı. Üç gümüş ok da güneye doğru 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  61 

gidiyordu. Uykudan sonra düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a anlattı ve dedi ki: “Ey 

kağanım, senin ömrün hoş olsun, ey kağanım, sana dirlik hoş olsun, Gök 

Tanrı düşümde ne verdiyse gerçek olsun. Tanrı bütün dünyayı senin 

uruğuna (nesline, soyuna) bağışlasın!” 

Oğuz Kağan Ulu Türk'ün sözünü beğendi. Onun öğüdünü dinledi ve öğüdüne uydu. 

Ondan sonra, ertesi gün, büyük ve küçük oğullarını çağırttı ve dedi ki: 

“Ey oğullarım, benim gönlüm av diliyor, (ama) kocamış olduğum için cesaretim 

yoktur, Gün, Ay, Yıldız! Tan yönüne sizler varın! Gök, Dağ, Deniz! Tün yönüne sizler 

varın!” 

Ondan sonra (oğulların) üçü tan (doğu) tarafına, üçü de tün (batı) tarafına vardılar. 

Gün, Ay, Yıldız, çok avlar, çok kuşlar avladıktan sonra yolda bir altın yay buldular. 

Bunu alıp babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü, yayı üçe böldü ve dedi ki: 

“Ey büyük oğullarım, yay sizlerin olsun, yay gibi okları göğe kadar atın!” 

Gök, Dağ, Deniz de çok avlar, çok kuşlar avladıktan sonra yolda üç gümüş ok buldular. 

Bunları aldılar ve babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü ve okları üçe böldü. 

Dedi ki: 

“Ey küçük oğullarım, oklar sizin olsun. Yay oku attı. Sizler oklar gibi olun!”   
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Bozkurt Destanı 

Bozkurt Destanı, Çin kaynaklarında kayıtlıdır ve iki ayrı söyleniş biçimi vardır. Ama 

bu ikisi arasında pek az fark vardır. 

Birinci Söyleyiş 

Hun Ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı soydan 

olan Gök Türkler otururdu. Bir gün Göktürkler So Ülkesinden ayrıldılar. Bu sırada 

başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu'nun on altı kardeşi bulunuyordu. 

On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu. 

Annesi Göktürklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul edilen 

bir kurt olduğu için delikanlı, rüzgârlara ve yağmura söz geçirir, bu iki kuvveti 

buyruğu altında tutardı. 

Bununla beraber, So Ülkesindeki yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının 

baskınına uğradılar. 

Bu baskında düşmanlar bütün Gök Türkleri yok ettikleri gibi on altı kardeşten sadece 

birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlı annesi kurt olan idi. 

Bu delikanlının da birisi yaz diğeri de kış ilâhının kızı olan iki karısı vardı. Baskından 

sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp çoğalan halk, 

çocuklardan en büyüğünü kendilerine Hakan seçtiler; o zamanki adı Göktürk dilinde 

değildi. Hakan seçilir seçilmez Göktürkçe olmayan bu adını bıraktı ve Türk adını aldı. 

Ondan sonra Türk on kadınla evlendi, birçok çocukları oldu. İçlerinden Asena adını 

taşıyan biri hakanlık tahtına geçince boyun adı da Aşina oldu. 
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İkinci Söyleyiş 

Hunların bir boyu olan ve adına Aşina denilen Türk boyu Hazar Denizinin batı 

taraflarında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur içinde 

otururlarken bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının sonunda 

kimse sağ kalmadı. 

Her nasılsa küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştı. 

Düşmanlar onu da gördüler. Fakat, cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan 

korkmadı ve ona aldırmadı. Hattâ içlerinden acıyanlar bile çıktı. Ama düşman yine de 

her ihtimali düşünüp, çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip orada öylece 

bırakmayı uygun gördü; düşündükleri gibi yaptılar. 

Kolunu bacağını kesip, yan ölü hâle getirdikleri çocuğu alıp bataklıkta bir sazlığa 

attılar; bırakıp gittiler. 

O sırada, nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi Bozkurt göründü, geldi, çocuğu emzirdi. 

Yaralarını yalayıp iyi etti. O günden sonra da, avlanıp getirdiği yiyeceklerle çocuğu 

besleyip büyüttü, gücünü kuvvetini arttırdı. 

Zamanla Bozkurt'un beslediği çocuk gürbüzleşti. 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  64 

Günlerden sonra bir gün, baskın yapıp Aşina soyunu yok eden düşman başbuğu, 

kolunu bacağını keserek sazlığa attıkları çocuğun yaşadığını öğrendi. Adamlar 

gönderip durumu öğrenmek, sağ kaldı ise öldürtmek istedi. 

Düşman başbuğunun gönderdiği asker geldiğinde, kolu bacağı kesik gencin yanında 

bir dişi Bozkurt gördü. Dişi Bozkurt tehlikeyi sezmişti, dişleriyle gerici yakaladığı gibi 

denizin öte yanına geçirdi; orada da durmayıp Altay Dağlarına doğru götürdü. Orada, 

her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir yaylada bir mağaraya yerleştirdi, onunla evlendi; 

on oğlan doğurdu! 

Mağaranın bulunduğu yayla yeşillikti; serin gür suları, meyve ağaçlan, av hayvanları 

vardı. Oğlanlar orada büyüdüler, orada evlendiler. Her birinden bir boy türedi. 

Bunlardan birinin adı da Asine boyu idi. 

Asine, kardeşlerinin içinde en akıllı, en gözü pek, en yiğit olanı idi. Bu yüzden Türk 

Hakanı o oldu. 

Soyunu unutmadı. Çadırının önüne her zaman, tepesinde bir kurt başı bulunan bir 

tuğ dikti. 

Aradan çok yıllar geçti. Aşina boyuna Asençe adlı bir başka yiğit hakan oldu. Bunun 

zamanında ise Aşine boyu, bulundukları yerden çıkıp daha güzel yurtlara yerleştiler. 
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Ergenekon Destanı 

Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk'e boyun eğmeyen bir yer 

yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, 

Türkler'in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya 

topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. 

On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi. 

Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp 

konuştular. Dediler ki: 

“Türkler'e hile yapmazsak halimiz yaman olur !” 

Tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler,  
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''Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar'' deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler'i 

görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkler'i öldüre 

öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl 

çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler. 

O çağda Türkler'in başında İl Kagan 

vardı. İl Kagan'ın da birçok oğlu vardı. 

Ancak, bu savaşta biri dışında tüm 

çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu 

oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan'ın 

bir de Tokuz Oguz (Dokuz Oğuz) adlı 

bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. Kayı 

ile Tokuz Oguz tutsak olmuşlardı. On 

gün sonra ikisi de karılarını aldılar, 

atlarına atlayarak kaçtılar. Türk 

yurduna döndüler. Burada 

düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, 

öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: “Dörtbir yan düşman dolu. Dağların 

içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.” Sürülerini alıp dağa 

doğru göç ettiler. 

Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir 

yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp 

paramparça olurdu. Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda 

dar bir geçite vardılar. Bu geçitten geçen Türkler'in vardıkları ülkede akarsular, 

kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı'ya 

şükrettiler ve burada kalmağa karar verdiler. Dağın doruğu olan bu yere dağ kemeri 

anlamında “Ergene” kelimesiyle “dik” anlamındaki “Kon” kelimesini birleştirerek 

“Ergenekon” adını verdiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. 

Derisini giydiler. 

Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz'un birçok çocukları oldu. Kayı'nın çok 

çocuğu oldu, Tokuz Oguz'un daha az oldu. Kayı'dan olma çocuklara Kayat dediler. 

Tokuz'dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de 
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Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar; çoğaldılar, 

çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti. 

Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon'a sığamaz oldular. 

Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: 

“Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim 

yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp 

Ergenekon'dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost 

olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.” 

Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar; 

bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: 

“Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ 

bize geçit verir.” 

Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür 

dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş 

deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip 

körüklediler. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve 

çıkacak denli yol oldu. 

Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, 

Türk'ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; 
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ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt'un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal 

ayının, kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar. 

Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türkler'in bayramı oldu. Her yıl o 

gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk 

kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beğleri de aynı işi 

yaparak bayramı kutlarlar. 

Ergenekon'dan çıktıklarında Türkler'in kaganı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine 

(Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler göderdi; Türkler'in Ergenekon'dan 

çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler'in buyruğu altına gire. Bunu 

kimi iyi karşıladı, Börteçine'yi kagan bildi; kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı 

çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. Türk Devleti'ni dört bir yana egemen 

kıldılar. 

Türk Beğleri, Ergenekon'dan Çıkış Gününü Kızgın Demir Döğerek Kutluyorlar. 

  



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  69 

Türeyiş Destanı 

Hun kağanlarından birinin çok akıllı iki kızı vardı. Bu kızlar çok akılı ve çok güzel 

idiler. Kızlar o denli akıllı, o denli iyilerdi ki, babaları şöyle bir karara vardı: 

“Ben bu kızları kendim evlendiremem. Bunlar o denli iyiler ki, o denli akıllılar ki, bu 

kızları ancak Tanrı evlendirir.” 

Kağan, kızlarını ülkesinin en kuzey ucunda, kişi ayağı değmeyen bir yere götürüp 

yüksek bir dağın başına koydu. Kızlar bu tepede bekleye durdular. Aradan epey zaman 

geçti. Bir zaman sonra, tepenin çevresinde yaşlı ve erkek bir Bozkurt göründü. Kurt, 

tepenin çevresinde dolaşmağa başladı ama kızların yanına gitmedi. Kızlardan küçük 

olanı bu durumu görünce kardeşine: 

”İşte bu kurdu, ikimizden 

birinin evlenmesi için 

Tanrı gönderdi” dedi ve 

kurdun yanına doğru gitti. 

Kardeşi gitme dedi ise de onu 

dinlemedi. Tepeden inerek 

kurtla evlendi. Bu evlenmeden 

birçok çocuk doğdu. Bunlara 

Tokuz Oguz-On Uygur 

(Dokuz Oğuz-On Uygur) 

denildi. Bu çocukların sesi, 

Bozkurt sesine benzerdi. 

Çocuklar, birer Bozkurt ruhu 

taşıyarak çoğaldılar ve 

Tölesler, bu kız ile kurdun soyundan türediler...  

Dikkat edilirse buradaki kurt, erkektir. Öteki Kök Türk efsanelerinde ise kurt, dişidir. 

Bununla birlikte, Oğuz Kağan Destanı'ndaki kurt da erkektir. Çin kaynakları, 

hükümdarın kızlarını bıraktığı yerden “tepe” diye bahsetmektedir. Eski Türkler'de 

“Kutsal Dağ” ve “Gök Dağı” inancı büyük bir yer tutardı. Ergenekon da böyle kutsal 

bir dağın ardındaki yurdun adıdır.  
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Göç Destanı 

Çin Kaynaklarına Göre Göç Destanı 

Uygur ülkesinde, Togla ve Selenge 

ırmaklarının birleştiği yerde Kumlançu 

denilen bir tepe vardır. Bu tepenin adına 

Hulin dağı denirdi. Hulin dağında 

birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. 

Bu ağaçlardan biri kayın ağacı idi. Bir 

gece, kayın ağacının üzerine gökten bir 

mavi ışık düştü. İki ırmak arasında 

yaşayan kişiler bu ışığı gördüler, 

ürpererek izlediler. Kutsal bir ışıktı bu; 

kayın ağacının üzerinde aylar boyu kaldı. 

Kutsal ışığın kayın ağacının üzerinde 

kaldığı süre içinde ağacın gövdesi 

büyüdükçe büyüdü, kabardı. Ağaçtan, çok 

güzel türküler gelmeğe başladı. Gece oldu 

mu, ağacın otuz adım ötesine değin bütün çevre ışıklar içinde kalıyordu. 

Bir gün, ağacın gövdesi birdenbire yarılı verdi. İçinden beş küçük odacık 

görünümünde beş küçük çadır çıktı. Her odacığın içinde bir çocuk vardı. Çocukların 

ağızlarının üzerinde asılı birer emzik vardı; onlar bu emziklerden süt emiyorlardı. 

Işıktan doğmuş olan bu kutsal çocuklara halk ve halkın ileri gelenleri çok büyük saygı 

gösterdiler. 

Çocukların en büyüğünün adı Sungur Tigin, ondan sonrakinin Kotur Tigin, 

üçüncüsünün Tükel Tigin, dördüncüsünün Or Tigin, beşinci ve en küçüğünün adı da 

Bögü Tigin idi. İnsanlar, bu beş çocuğu Tanrı'nın gönderdiğine inandılar. İçlerinden 

birini kagan yapmak istediler. Bögü Tigin ötekilerden daha güzel, daha yiğit, daha 

akıllı idi. Halk, Bögü Tigin'in hepsinden üstün olduğunu anladı, onu kagan seçti. Bögü 

Han, büyük bir törenle tahta çıktı. Kendisinden sonra gelen otuzdan fazla soyu da 

Uygurlar'ın başında kaldı. 
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Yıllar yılları kovaladı. Bir gün geldi, Yolun Tigin Uygurlar'a kagan oldu. Yolun 

Kağan'ın Kalı Tigin adında bir oğlu vardı. Yolun Kağan, oğlu Kalı Tigin'e çin 

konçuylarından (prenseslerinden) Kiu-Lien'i eş olarak almayı uygun gördü. Kalı Tigin 

ile Kiu-Lien evlendiler. 

Evlilikten sonra Kiu-Lien, sarayını Kara-Kurum'daki Hatun Dağı'nda kurdu. Hatun 

Dağı'na “Gök Ruhlarının Dağı” adı da verilirdi. Hatun Dağı'nın çevresinde daha bir 

çok dağ vardı. Bu dağlardan biri Tanrı Dağı idi. Tanrı Dağı'nın güneyinde de Kutlu 

Dağ bulunmaktaydı. Kutlu Dağ, koca bir kaya parçası idi. 

Günlerden bir gün Çin elçileri, yanlarında falcılarla birlikte Kiu-Lien'in sarayına 

geldiler. Çin elçileri ile falcılar aralarında konuşup şöyle dediler. 

“Türk ülkesinin tüm varlığı, bütün mutluluğu Kutlu Dağ denilen bu kaya parçasına 

bağlıdır. Türkler'i yıkmak istiyorsak bu kayayı ellerinden almalıyız.” 

Elçiler aralarında böyle konuşup anlaştıktan sonra Kalı Kağan'a gittiler. Ona dediler 

ki: “Siz bizim bir konçuyumuzla evlendiniz. Bizim de sizden bir dileğimiz olacak. Kutlu 

Dağ'ın taşları sizin saygıdeğer ülkenizce kullanılmamaktadır. Sizin yerinize biz bu 

taşları değerlendirelim.” 

Yeni kagan, bu isteği yerine getirdiğinde sonucun nereye varacağını düşünemedi; 

Çinliler'in isteğini kabul etti. Böylece yurdun bir parçası olan kayayı onlara verdi. Oysa 

Kutlu Dağ kutsal bir kaya idi. Türk ülkesinin mutluluğu bu kayaya bağlıydı; kutsal taş 
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Türk yurdunun bölünmez bütünlüğünü temsil ediyordu. Tılsımlı kaya düşmana 

verilirse bu bütünlük parçalanacak, Türkler'in tüm mutluluğu yok olacaktı. Kağan bu 

kutsal kayayı Çinliler'e verdi. Ama kaya, kolay kolay sökülüp götürülecek gibi değildi. 

Bunu gören Çinliler kayanın çevresine odun kömür yığdılar, kayayı ateşe vurdular. 

Kaya iyice kızınca üstüne sirke döküp paramparça ettiler. Her bir parçayı aldılar, 

ülkelerine götürdüler. 

İşte, ne olduysa o zaman oldu. Türkeli'nin bütün kurdu kuşu, bütün hayvanı dile geldi; 

kendi dillerince kayanın düşmana verilmesine duydukları acıyı anlattılar, ağladılar. 

Yedi gün sonra günahı bağışlanmaz düşüncesiz kagan öldü. Ne var ki, kaganın 

ölümüyle de ülke felaketten kurtulamadı. Bir Çin konçuyu (prensesi) uğruna 

çekinilmeden bağışlanan yurdun kayası, Türkeli'nin felaketine neden oldu. Halk rahat 

yüzü görmedi. Irmaklar birbiri ardınca kurudu. Göllerin suyu buğulaştı, uçup gitti. 

Topraklar kurudu, ürün vermez oldu. Yolun Kağan'dan sonra başa geçen kaganlar da 

arka arkaya öldüler. 

Günlerden sonra Türk tahtına Bögü Kağan'ın torunlarından biri oturdu. O zaman 

yurtta canlı-cansız, evcil-yaban, çoluk-çocuk, soluk alan-almayan her ne varsa bir 

ağızdan “Göç!... Göç!...” diye çığrışmağa başladılar. Derinden, iniltili, hüzün dolu, eli 

böğründe kalmış bir çığrışmaydı bu. İnlemelere yürek dayanmıyordu. 
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Uygurlar bu çığrışmaları bir ilahî buyruk bildiler. Toparlandılar, yola koyuldular. 

Yurtlarını, yuvalarını bırakıp bilinmedik ülkelere göç ettiler. 

Sonunda adına Turfan denilen bir yere geldiler. Burada sesler kesildi. Uygurlar bu 

yere kondular, beş kent kurup yerleştiler. Adını da Beş-Balıg koydular. Burada yaşayıp 

çoğaldılar. 

İran Kaynaklarına Göre Göç Destanı 

Uygur ülkesinde Kara-Kurum çaylarından iki ırmak vardır. Bunlardan birine Togla, 

birine de Selenge adı verilirdi. Bu sular akarak Kamlançu'da birleşirlerdi. Bu iki 

ırmağın arasında iki ağaç vardı. Bu ağaçların biri fusuk, biri tur ağacı idi. Bunların 

yaprakları, yaz ya da kış olsun, dökülmezdi. Bu iki ağaç, iki dağın arasında yetişip 

büyümüştü. 

Bir gün bu iki ağacın arasına gökten bir ışık indi. İki yandaki dağlar yavaş yavaş 

büyümeğe başladı. Halk şaşırmıştı. İçlerinde büyük bir saygı duyarak oraya 

yaklaştılar. Ağaçların yanına vardıklarında kulaklarına çok tatlı ve güzel ezgiler 

gelmeğe başladı. Her gece buraya bir ışık inmeğe ve ışığın çevresinde otuz kez şimşek 
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çakmağa başladı. Bir gün insanlar burada ayrı ayrı kurulmuş beş çadır gördüler. 

Çadırların her birinde bir çocuk oturuyordu. Her çocuğun karşısında da onları 

doyurmağa yetecek denli süt dolu emzikler asılı idi. Çadırın tabanı baştan ayağa 

gümüş ile döşenmişti. 

Bütün boyların beğleri ve halkı bu garip işi görmek için kalkıp geldiler. Manzarayı 

görünce saygı ile diz çöktüler, selam verdiler. Çadırlara girdiler, çocukları alıp dışarı 

çıktılar. Beslenip büyütülmeleri için çocukları süt analarına, dadılara verdiler. 

Çocuklar büyüyüp konuşmağa başlayınca Uygurlar'a ana babalarını sordular. 

Uygurlar, o iki ağacı gösterdiler. Çocuklar ağaçları görünce, bir çocuğun babasına 

gösterdiği saygıyı gösterdiler; ağaçların karşısında diz çöktüler, yeri öptüler. Bunun 

üzerine ağaçlar dile geldi ve şöyle dedi: 

“Güzel huy ve iyi özelliklerle bezenmiş çocuklar böyle olurlar, ana babalarına saygı 

gösterirler. Ömrünüz uzun, adınız büyük, ününüz sürekli olsun.” 

Çevrede yaşayan bütün kavimler bu çocuklara hükümdar oğullarıymış gibi saygı 

gösterdiler. Kente dönünce, çocukların her birine bir ad koydular. En büyüğünün adı 

Sungur Tigin, ikincisinin adı Kotur Tigin, üçüncüsünün adı Tükel Tigin, 

dördüncüsünün adı Or Tigin, beşincisinin adı da Bögü Tigin oldu. Çocukların 

doğuşundaki kutsal durumu görenler, bunlardan birinin kagan seçilmesi kararına 

vardılar. 
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Çocuklar arasında Bögü Tigin güzelliği, boyu posu, sabrı, iradesi, ileri görüşlülüğü 

bakımından öbürlerinden önde idi. Ayrıca, bütün milletlerin dillerini, yazılarını 

biliyordu. Herkes onun kagan seçilmesi kararında birleşti. Bögü Kağan, büyük bir 

törenle tahta oturdu. Bögü Kağan, ülkeyi adaletle yönetmeğe başladı; adamları, 

mâiyeti, çerileri (askerleri), atları gittikçe çoğalmağa başladı. Egemenlik süresi içinde 

Bögü Kağan'a üç karga yardım etti. Bu kargalar dünyanın bütün dillerini 

bilmekteydiler. Nerede bir olay olursa Bögü Kağan'a bildirirlerdi. 

Bir gece Bögü Kağan uyurken, penceresinin 

önünde bir kız hayali belirdi, onu uyandırdı. 

Bögü Kağan ürktü, kızı görmemiş gibi 

davrandı, kendisini uykuda imiş gibi gösterdi. 

İkinci gece kız yine geldi. Bögü Kağan, yine 

görmüyormuş gibi yaptı, kendisini uykuda 

gösterdi. Sabah oldu. Kağan, vezirine danıştı. 

Üçüncü gece kız yine geldi. Bögü Kağan, 

vezirinin öğüdüne uyarak kızı alıp Ak-Dağ'a 

gitti. Bögü Kağan ile kız bu dağda gün doğana 

değin konuştular. Yedi yıl, altı ay, yirmi iki 

gün her gece kız, Bögü Kağan'a geldi; her gece 

konuştular. Ayrılacakları gece kız, Bögü 

Kağan'a şöyle dedi: 

“Doğudan batıya değin tüm dünya senin buyruğun altına girecektir. İşlerini sıkı tut, 

iyi çalış.” 

Ertesi gün Bögü Kağan ordularını topladı. 300.000 çerisini Sungur Tigin'in 

komutasına verdi; onu Mogol ülkelerine akına gönderdi. 100.000 çerisini Kotur 

Tigin'in komutasına verdi; onu Tankut ülkesine gönderdi. Tükel Tigin'i Tibet yönüne 

gönderdi. Kendisi de 300.000 çerisi ile Hıtay'a (Çin'e) yöneldi. Or Tigin'i ise kendi 

yerinde kagan vekili olarak bıraktı. Bögü Kağan'ın ordularının hepsi zaferlerle geri 

döndüler. Getirdikleri mallar, paralar, ganimetler sayılamayacak kadar çoktu. Bögü 

Kağan, Orkun Irmağı'nın kıyısında Ordu-Balıg adında bir kent kurdurdu; Ordu-
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Balıg'ı kendine başkent yaptı. Doğudaki bütün ülkeler Bögü Kağan'ın buyruğu altına 

girdi. 

Bögü Kağan bir gece bir düş gördü. Düşünde ak giysilere bürünmüş, başında ak bir 

şerit, elinde de çam kozalağı büyüklüğünde Ya da taşı olan bir yaşlı kişi vardı. Yaşlı 

kişi Bögü Kağan'a yaklaştı, Ya da taşını Bögü Kağan'a verdi ve şöyle dedi: 

“Bu taşı saklarsan dünyanın dört bucağını milletinin buyruğu altına alırsın.” 

O gece Bögü Kağan'ın başveziri de aynı düşü görmüştü. Bögü Kağan uyanır uyanmaz 

ordularını topladı. Batı yönüne sefere çıktı. Gide gide Türkistan'a vardı. Burada çayır 

çimenle döşenmiş, gürül gürül akan suları olan bir yere rastladı. Burada oturmağa 

karar verdi. Balasagun kentini kurdu. Bögü Kağan'ın orduları dört bir yana yayıldılar, 

bütün milletleri egemenlik altına aldılar. Yeryüzünde Türkler'in karşısında duracak 

kimse kalmadı. Türk orduları o denli ilerlemişlerdi ki acayip biçimli insanlara 

rastladılar. Bunların elleri, ayakları tıpkı hayvanlarınkine benziyordu. Bu yaratıkları 

görünce artık bundan sonra insanların bulunmadığını anladılar, geri döndüler. 
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Daha sonra Uygurlar'ın buyruğuna giren hükümdarlar birer birer geldiler, Bögü 

Kağan'a bağlılıklarını ve saygılarını sundular. Bunlar arasında Hint hükümdarı çok 

çirkindi. Bunun için Bögü Kağan, bu hükümdarı katına kabul etmedi. Bögü Kağan 

yapılan törenden sonra hükümdarlara, kendi ülkelerine dönmelerini ve kendi 

bölgelerini yönetmelerini buyurdu. Bu hükümdarların Bögü Kağan'a ne kadar vergi 

verecekleri de ayrıca bir toplantı ile karar altına alındı. Artık yeryüzü zapt edilmiş, 

Bögü Kağan'ın karşısında duracak kimse kalmamıştı. Bögü Kağan geri dönmeğe karar 

verdi, yurduna geldi. 

O çağda Uygurlar'ın din adamlarına 

“kam” denilirdi. Kamlar cinlere 

hükmederler, onlara istediklerini 

yaptırırlardı. Türkler ile Mogollar 

kamlara çok önem verirlerdi. Bir işe 

başlamak için kamlara danışırlar, 

ona göre davranırlardı. Hastalarına 

da kamlar bakardı. Kamların en 

güçlü oldukları zaman, iyi ve kötü 

ruhlarla bağ kurdukları, onlarla 

konuştukları günlerdi. 

Bögü Kağan çağında Uygurlar Çin 

kaganına elçiler gönderdiler, 

kendilerine Nom kitaplarından 

anlayan ve adlarına Tüvinyan 

denilen din adamlarını 

göndermesini istediler. Nom, 

Çinliler'in din kitaplarının adıydı. Çinliler, bugün yaşayan bir adamın bin yıl önce de 

yaşadığına inanırlardı. 

Çin ülkesinden Nom yöntemlerini bilen kişiler geldiler. Bunlar kamlarla oturup 

konuştular, kendi din kitaplarını gösterdiler, onlarla tartıştılar. Kamlar tartışmayı 

yitirdi. Bu tartışmadan sonra Uygurlar Çin'den gelen yeni dini kabul ettiler (bu din 

Maniheizm'dir).  
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Satuk Buğra Han Destanı 

Hz. Muhammed kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği “Mirâc Gecesinde” 

gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini 

tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar. 

Cebrail: “Bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek 

olan bir ruhtur. Türkistan'da sizin dininizi yayacak olan bu ruh Abdülkerim Satuk 

Buğra Han adını alacaktır.”  

Hz. Muhammed yeryüzüne döndükten sonra her gün İslâmiyeti Türk ülkesine 

yayacak olan bu insan için dua etti. Hz. Muhammed'in arkadaşları da bu ruhu görmek 

istediler. Hz. Muhammed dua etti. Başlarında Türk başlıkları bulunan silâhlı, kırk atlı 

göründü. Satuk Buğra Han ve arkadaşları selâm verip uzaklaştılar. Bu olaydan üç asır 

sonra Satuk Buğra Han, Kaşgar Sultanının oğlu olarak dünyaya geldi. Satuk Buğra 

Hanın doğduğu gün yer sarsılmış, mevsim kış olduğu halde bahçeler, çayırlar 

çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar bu çocuğun büyüyünce Müslüman olacağını söyleyerek 

öldürülmesini isterler. Satuk Buğra Hanı, annesi: “Müslüman olduğu zaman 

öldürürsünüz.” diyerek ölümden kurtarır. 

Satuk Buğra Han ı2 yaşında arkadaşlarıyla birlikte ava çıkmağa 

başlar. Avda oldukları günlerden birinde kaçan bir tavşanın 

arkasından hızla koşarken arkadaşlarından uzaklaşır. Kaçan 

tavşan durur ve bir ihtiyar insan görünümü kazanır. Satuk 

Buğra Han'ın sonradan Hızır olduğunu anladığı bu yaşlı kişi 

ona Müslüman olmasını öğütler ve İslâmiyeti anlatır. Satuk 

Buğra, Kaşgar hükümdarı olan amcasından İslâmiyeti kabul 

etmesini ister. Kaşgar Hanı, Müslüman olmayacağını söyler. 

Satuk Buğra Han'ın işaretiyle yer yarılır ve hükümdar toprağa gömülür. Satuk Buğra 

Han hükümdar olur ve bütün Türk ülkeleri onun idaresinde İslâmiyeti kabul ederler. 

Satuk Buğra Han, ömrünü Müslümanlığı yaymak için mücadele ile geçirmiştir. 

Menkıbelere göre Satuk Buğra Han'ın düşmana uzatıldığında kırk adım uzayan bir 

kılıcı varmış ve savaşırken etrafına ateşler saçıyormuş. 96 yaşında Tanrıdan davet 

almış bu sebeble Kaşgar'a dönmüş ve hastalanarak burada ölmüştür.   
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Manas Destanı 

Üç büyük “KOL”dan ibaret olan destanın, MANAS adını taşıyan birinci bölümü: 

Manas’ın doğumu, güç sahibi olarak kendisini tanıtması, Kırgızlar arasındaki 

savaşlarda şöhret kazanması, Kalmuklara karşı elde ettiği başarılar, Kırgızları bir 

bayrak altında toplaması, ilini düşman istilâsından kurtarması gibi olaylardan 

oluşmaktadır. 

“Kara Han’ın oğlu YAKUP (Çakıp) Han ile Haydar Han’ın kızı, karısı ÇIYRICI’nm 

çocukları olmaz. Baba Yakup bir çocuk vermesi için Tanrıya yalvarır ve bir erkek 

çocukları olur. Yeni doğan çocuğa ‘’dört ulu peygamber” tarafından MANAS adı verilir 

ve çocuğun geleceği hakkında kehanetler yapılır. Beşikte iken konuşmaya başlayan 

Manas’ı Hızır aleyhisselam korur; kâfirleri (Kalmuk ve Çinliler) yeneceğini bildirir. 

Baba Yakup oğlunun yetişmesi için BAKAY’ı görevlendirir, ilerisi için tasarlanan iki 

gâzanın mâhiyeti anlatılır; Manas çabucak büyür ve yiğit bir delikanlı olur; Kaşgar’da 

bulunan Çinlileri haraca bağlayıp doğuya sürer. 

Bu bölümün en güzel kısımları, Kökütey Han Aşı (Kökütey Han’ın yoğ “matem” 

töreni), Manas’ın yaralanması ve ölümünün anlatıldığı parçalardır. Manas, 

KÖKÇÖKÖZ ve KÖZ-KAMAN tarafından zehirlenerek öldürülür. (Bu ölüm olayı, 

Radloff’un derlediği varyantta, beşinci bölümde etraflı şekilde peniden ele alınıp 

anlatılır.) Manas, destanda üç defa ölür: 

İlk defa, KÖKÇÖ ile savaşırken, aldığı yara onu öldürür; 

İkinci defa, zehirlenme neticesinde ölür; 

Üçüncü defa, geri dönemeyecek şekilde ölür. 
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Manas’ın öldürülmesinden sonra, Kırgızlar arasındaki iç çekişmeler artar, iktidar 

mücâdelesi yeniden başlar. Bu bölümlerde hürriyet savaşları motifinin daha zayıf 

olduğu görülür. 

SEMETEY ve SEYTEK kollarında ise Kırgızlar arasındaki kardeş kavgasının derin 

izleri görülür. Millî mücâdeleden çok şahsî kavgalar, hanlar ve beyler arasındaki 

anlamsız iç savaş anlatılır. 

SEMETEY’in adını alan yedinci bölümde Manas’ın karısı KANI-KEY ve annesi 

ÇIYRIÇI (veya ÇIYIRDI), küçük Semetey’i yanlarına alarak Buhara’ya, Manas’ın 

kaymatası olan TEMİR HAN’a sığınırlar. Seme-tey, Buhara’da dayısı İsmail’in 

yanında kim olduğunu bilmeden büyür. Ondört yaşına geldiğinde kim olduğunu 

öğrenir. Babası Manas’m da vasiyeti üzerine TALAS’a geri döner. Uzun 

mücâdelelerden sonra, iktidarı dedesi Temir Han ile amcalarının elinden alır. Buna 

rağmen Kırgızlar arasındaki beylik ve benlik mücadeleleri bitmez, sürer gider. Bu 

mücâdeleler sonunda, akrabalarından birisi olan İLYAS HAN, SEMETEY’i öldürür ve 

karısı AY-ÇÖRÖK’i de kendisine alır. 

Bu bölümün aşıl baş karakteri MANAS’ın karısı, SEMETEY’in annesi KANIKEY ile 

SEYTEK’in annesi AY-ÇÖRÖK’tür. Her iki bölümde de baş roldeki kadının intikam 

alması incelenir. ‘ 
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SEYTEK kolu, Manas destanının üçüncü bölümü olup, Seytek’in hayat hikâyesinden 

ibarettir. Seytek de babası SEMETEY gibi gençlik yaşına gelince, babasının 

katillerinden intikamını alır, iktidarı eline geçirir, uzun zamandır esir olan dedesi 

Manas’ın karısı, büyük nenesi KANIKEY’i de esaretten kurtarır. 

Üç nesle uzanan destanda MANAS kurucu görevini görür, oğlu SEMETEY iktidarı 

tehlikeye sokar. SEMETEY’in oğlu SEYTEK ise işleri yeniden düzene koyar. 

KANIKEY, oğlu SEMETEY’i YAKUP’tan ve onun oğulları ABEKE ili KÖBÖŞ’ün 

elinden kurtarır, büyük zorluklar sonucu selâmete çıkarır. 

Ancak, SEMETEY başa geçtikten sonra işleri doğru düzgün götüremez: önce, âdab, 

erkân bilmediği için Manas’ın yiğitlerini gücendirir ve uzaklaşmalarına sebep olur. 

Sonra, akrabası ÜMÜTÖY’ün nişanlısını kaçırır… Töreleri yerine getirmez. Rüyasında 

uyanlmcaya kadar ölmüş babasının anısına saygıda kusur eder. 

Semetey’in sonu kötü olacaktır. Semetey ile birlikte soyunun da sonu tehlikeye 

girmiştir. 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  82 

Semetey’i yenen ER-KIYAZ, Semetey’in yeni doğan oğlu SEYTEK’i öldürmek üzeredir. 

Tıpkı KANIKEY’in Semetey’i alıp kaçırarak kurtardığı gibi bu sefer de AY-ÇÖRÖK, 

“KUĞU” şekline gireceğini ve babası AKIN-HAN ile yiğitlerini çağıracağını söyleyerek 

ER-KIYAZ’ı tehdit eder ve SEYTEK’i kurtarır. 

Bu üç büyük kol dışında, Manas dairesi içinde kabul edilen ER TÖŞTÜK ve COLAY 

HAN destanları da vardır ki, bu son iki kol bazı bilim adamları tarafından “müstakil 

birer destan” olarak kabul edilirler. Bazı bilim adamlarına göre bu iki destan da 

MANAS’m birer epizotu olup, onun etrafında oluşmuşlardır. 

Destanın bölümlerine göre özeti: 

1) Yeditör adını taşıyan yerde Boyun Han oturmaktadır. Boyun Hanın oğlu Kara Han 

ve onun oğlu Çakıp Han (Yakûp Han) adıyla anılır. Çakıp Han, Alma Ata ırmağının 

gözesinde, Sungur Yuvası denilen yerde yerleşmiştir; Çakıp Han'ın hiç çocuğu yoktur. 

Bir gün Tanrıdan bir oğlan çocuk ister, onun yiğitler yiğidi olmasını diler. Tanrının 
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izni ile bir oğlu olur. Oğlu olduğu için de Tanrıya güzel bir kısrak kurban eder. Dört 

Peygamber gelip çocuğa ad kor, adına Manas, der. 

Manas dile gelir, babasına: “Ben İslâm yolunu açacağım, inanmayanların 

malını yağmalayacağım” deyince Çakıp Han, çok eski arkadaşı olan Bakaya haber 

gönderir çağırır. Baka gelince Manas'ın söylediklerini Ona nakleder, bu söz üzerine 

Baka: “Pek güzel söz” der: “Hemen atlanalım, Çin'e akın edelim, Pekin yolunu 

bozalım!” 

Dediği gibi yaptılar. 

Çakıp Han'ın oğlu genç Manas ise on yaşına gelince ok attı, on dört yaşına basınca 

Hân Evini basıp yıktı, Hân oldu. Kâşgar'dan bütün Çinlileri sürüp Turfana tıktı, 

Turfandaki Çinlileri sürdü, Aksu'ya attı. 

2) Kalmuk Han'ın oğlu Almambet'in Müslüman oluşu, Er Kökçe'ye sığınışı, Er 

Kökçe'den de ayrılıp Manasa gelişini anlatır: 
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Yerin yer suyun su olduğu çağda... altı atanın oğlu gavur, üç atanın oğlu Müslüman 

idi. O zaman Kara Han'ın oğlu Amambet doğdu, hemen büyüdü ve Müslüman oldu. 

Babasını Müslüman olmadığı için öldürdü, kaçıp geldi müslüman beylerinden Er 

Kökçe'ye sığındı. Er Kökçe'nin kırk yiğidi vardı. Bu kırk yiğit, Beylerinin bu 

Kalmuklu'ya, Almambet'e çok iltifatlar edip onu yanından ayırmadığını görünce 

kıskandılar, kıskanınca da Almambet hakkında dedikodular çıkarıp yaydılar. Bu 

yüzden Almambet ile er Kökçe Bey'in arası bozuldu. 

Almambet kalkıp Manas'ın Bey evine geldi. Manas da Almambet'i büyük iltifatlarla 

karşıladı. Manas, Almambet'i çok sevdi. 

3) Manas ile Er Kökçe'nin savaşmasını anlatır: 

Manas'ın çerileri Er Kökçe'nin ilini yağma ederler. Savaşta Er Kökçe yenilir. Ardından 

Çakıp Han, oğlu Manas'ı evlendirmek ister. Kız aramağa başlar. Temir Hanın kızı olan 

Kanıkey'in, Manas'a uygun bir evdeş olduğunu sağlık verirler. Temir Han da kızını 

Manas'a vermek istemektedir. Fakat Temir Hanın baş danışmanı bu evlenmeye engel 
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olmağa çalışır. Bu yüzden düğün esnasında kavgalar olur, ucu savaşa ve yağmaya 

varır. Sonunda baş danışman Mendibay Manas'ı zehirler Manas ölür. Manas'ın ölümü 

ailesini yoksulluğa, sıkıntıya ve felâkete düşürür. Atı, doğanı ve köpeği mezarının 

başında ağlarlar; Manas'ın canını bağışlaması için Tanrıya yalvarıp yakarırlar.  

Manas'ın kırk yiğidi vardır ama hepsi de beğlerini unuturlar. Tanrı, Manas'ın 

hayvanlarının bu bağlılığı karşısında onların duasını kabul eder; Manas dirilir. Eskisi 

gibi, eskisinden daha güçlü bir şekilde iline ve töresine hizmet eder. 

4) Kökütey Han'ın yas törenini anlatır: 

Kökütey Han hastalanır. Son nefesini vermeden önce vasiyetini yapar. Ardından da 

ölür. Kökütey Han'ın ölümü üzerine komşu milletlerden yas töreni için çağırılanlar 

olur; herkes gelir. Büyük bir yuğ töreni yapılır. Törenin biteceğine yakın konuklar 

arasında bir kavga başlar, sonu savaşa varır. Manas ile Müslüman olmayan Colay Han 

arasında süren savaş uzayıp gider. 
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5) Göz Kaman'ı anlatır: 

Çakıp Han'ın, küçükken Kalmuklara esir düşen ve Moğolistan'a götürülüp orada 

büyütülen Göz Kaman adlı bir kardeşi vardır. Göz Kaman Moğolistan'da, Kalmuklar 

arasında büyütülüp orada bir Kalmuk kızıyla evlendirilir; beş oğlu olur. Bir gün 

oğulları ile birlikte asıl yurduna döner. Kalmukça konuşmaktadır. 

Manas, hem amcasını hiç görmediği ve o güne kadar tanımadığı, hem de amcası 

Kalmukça konuştuğu için onu casus zanneder, yakalayıp zincire vurur. Bunları 

yaptıktan sonra böyle bir amcası olup olmadığını anlamak için babasına haber 

gönderir. Colay Han haberi alınca sevinir ve kardeşini hoş tutması için oğluna emir 

verir. Fakat Manas'ın annesi ile karısı da Göz Kaman'dan hoşlanmamışlar hele 

Kalmukça konuşmasını büsbütün yadırgamışlardır. Bu yüzden birlik olup hep 

beraber Çakıp Hanın buyruğunu hiçe sayarlar. Yalnız Manas babasının buyruğunu 

dinleyip amcasına iyi davranır, hatta amcası ve oğullan için büyük bir şölen verir. 

Fakat Göz Kaman'ın oğullan bu şölende bir kavga çıkarıp Manas'ı döverler. 
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Manas, Kalmuklara karşı sefere çıktığında amcasının oğullan Kalmukça bildiği için 

onlardan yararlanmak ister. Gökçegöz'ü Kalmuklara casus olarak gönderir. Gökçegöz 

Kalmuklar tarafına geçer geçmez Manas'a ihanet eder. Manas bunun üzerine 

Almambet'i gönderir. Almambet'in yardımıyla Manas savaşı kazanır. Birçok 

ganimetler alır, dönerken yarı yolda Gökçegöz ile karşılaşırlar Gökçegöz Manas'ı, kırk 

yiğidi ile birlikte zehirler. Kırk yiğit ölür. Manas'ı, karısı Kanıkey kurtarır. Mekke'den 

erenler gelir, Kanıkey'e yardım ederler. 

Manas iyi olur olmaz Mekke'ye gider; dua edip Tanrıya yalvararak kırk yiğidinin 

dirilmesini sağlar. 

6) Semetey'in doğumunu anlatır. 

Manas artık ihtiyarlamıştır. Ak atı halsiz düşmüş zayıflamıştır. Manas kırk yiğidini 

yanına çağırır. Ölümünden sonra doğacak olan oğluna iyi bakmaları için vasiyet eder 

ve Manas ölür. Manas için büyük bir yuğ töreni yapılır, yas tutulur. 
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Çakıp Han Kanıkey'e haber göndererek Manas'ın kırk yiğidinden biri olan Abeke'ye 

Onu beğenmezse Köbeş'e varıp evlenmesini buyurur. Kanıkey'in doğumu yakındır: 

- Kızım olursa dediğini tutar evlenirim, gel gelelim oğlum olursa 

evlenmek şöyle dursun ne Abeke'nin suratına ne de Köbeş'in yüzüne 

bakarım, diye cevabını gönderir. 

Kanıkey'in bir oğlu olur. Dediğini yapıp kimseyle evlenmez. Ötekiler Kanıkey'in 

oğlunu öldürmek isterler. Bunu öğrenen Kanıkey oğlunu alıp babası Temir Han'ın 

ülkesine kaçar. Yolda türlü sıkıntılar çeker, başına gelmedik kalmaz”. Sonunda Temir 

Hanın ülkesine varır, Bey Evine ulaşır. 

Temir Han kızına ve torununa kavuşunca pek çok şölenler verir. Torununa ad 

konulması için bütün il halkını toplar fakat çocuğa kimse bir ad bulup da koyamaz. 

Ansızın, nerden geldiği bilinmeyen aksakallı bir ihtiyar görünür, uzun uzun dualar 

eder; Temir Han'ın torununa Semetey adını verir. 

Semetey büyür. Baba yurduna dönmek ister. Yola çıkacağı sırada annesi Kanıkey: 
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- Baka'ya selam söyle, ne söylerse sözünü tut, dışına çıkma, diye tenbih eder. 

Semetey, baba ocağına döner. Çakıp Han sağdır; torunu Semetey'in, annesine yapılan 

eziyetlerin acısını çıkaracağını, öç alacağını sanarak korkar. Bu yüzden Semetey'i 

zehirlemeğe karar verir. Kararını uygulayacağı sırada durumu öğrenen Semetey hem 

Cakıp Hanı, hem de Abeke ve Köbeş'i öldürür. 

7) Semetey'in baba ocağına yerleştikten sonrasını anlatır: 

Semetey, baba ocağına dönüp öz yurduna yerleştikten sonra, Kalmuklar üstüne 

akınlar yapmak için hazırlıklara başlar. Babasının, hayatta kalan kırk yiğidini çağırıp 

toplar. Der ki: 

- Akın yapmamız gerek; at sürüleri ve ganimet almamız gerek! 

Bu sözden sonra sefere çıkar. Fakat kırk yiğit, kendi aralarında toplanıp konuşurlar: 

- Bizden öncekiler yetmiş yaşına vardı; bizden sonrakiler altmışına ulaştı. 

Biz, bu Semetey'in babasına hizmet ettik, şimdi de oğluna hizmet 
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edeceğiz, ihtiyarladık artık. Semetey, bizi bu ihtiyar hâlimizde yüce dağ 

başlarından aşırmak diler, çağlayanlı sulardan geçirmek diler; bizi 

öldürmeğe kastetmiştir, dönelim! dediler. 

Semetey'in buyruğunu dinlemediler, geri döndüler, kaçtılar. Semetey, babasından 

kalma kırk yiğidin ardından yetişip onlara tatlı söz söyledi, alttan alıp yalvardı. 

Semetey, onca sözden sonra babasından kalma kırk yiğide söz geçiremeyince onları 

öldürür. Bu arada, Acubey ile Almambet'in birer oğulları olmuştur. Semetey, bu 

çocukları kendisine kardeş edinir. Birinin adını Kançura ötekinin adını Külçura koyup 

öyle çağırır. 

Kançura ile Külçura da büyürler. Büyüyünce 

Semetey'e hizmet etmeğe başlarlar. Bir gün 

gelir, Semetey, Kançura ile Külçura'ya, Akın 

Han'm kızı Ay Çürek'i evlenmek üzere 

kaçırmak istediğini söyler ve onlardan bu iş 

için hizmet ister. Bunun için de Akın Han'ın 

ülkesine sefere çıkılması gerektiğini anlatır. 

Dediklerini yaparlar, Ay Çürek'i kaçırırlar. Gel 

gelelim Ay Çürek'in bir de nişanlısı vardır ki 

Kökçe oğlu Ümetey dîye bilinmiştir. Bu Kökçe 

oğlu Ümetey, Ay Çürek'in kaçırılışını kendisine 

yediremez. O da karşılık olarak Semetey'in 

sürülerini yağmalar. Bunun üzerine aralarında 

bir savaş başlar. Birbirlerini karşılıklı olarak yağmalayıp dururlar. Sonunda Semetey, 

Kökçe oğlu Ümetey'e barış teklif eder. Savaştan yorulan Ümetey de bunu kabul eder. 

Ümetey'le yaptığı barıştan biraz rahatlayan Semetey, başka bir sefere çıkmak için 

hazırlandığı sırada bir düş görür. Düşünü karısı Ay Çürek'e anlatır. Ay Çürek düşü 

yorumlayıp: 

- Sen bu sefere çıkma, der. Çıkarsan başına bir felâket gelecek.  

Fakat Semetey inatçıdır. Boş sözlere kulak asacak türden değildir. Karısının düşünü 

yorumlamasına karşılık. 
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- Düş dediğin şey saçmalıktır! diye karşılık verdi. 

Böyle demesine rağmen, düşünün hayra yorulması için de babasının ruhuna en iyi 

kısraklarından birini kurban eder. Arkasından Er Kıyas'ın ülkesine akın başlar. 

Akının en kızışmış zamanında Almambet'in oğlu Kançura, Semetey'e ihanet eder ve 

onu yakalayıp Er Kıyas'a götürür. Semetey'e ihanet etmeyen Külçura'yı da köle olarak 

kullanırlar.  

Bu sırada Ay Çürek bir oğlan çocuk doğurmuştur. Ay Çüreğin bir oğlan çocuğu 

doğurduğunu duyan Er Kıyas, çocuğu yaşatmak istemez. Öldürtmeğe çalışır. Oğlunu 

kurtarmak isteyen Ay Çürek Er Kıyası korkutur: 

- Eğer sen benim oğlumu öldürtürsen ben de seni babam Akın Han'a 

şikâyet ederim, ülkeni alt üst ettirir öcümü alırım, der. 

Er Kıyas korktuğu için çocuğu öldürtmeyip kendine evlât edinerek yanında alıkoyar. 

Halkını toplayıp çocuğa ad koymak ister. Fakat kimse bir ad bulamaz. Aksakallı 

Aykoca derler bir ihtiyar vardır, sonunda o gelir, Ay 

Çürek'in oğluna Seytek adını verir. 

Seytek de büyür, delikanlı olur, yiğit olur. Külçura'yı koruyup kölelikten kurtarır. Er 

Kıyas öldürülür. Bunlardan sonra Seytek baba yurduna, öz ocağına döner. Babasına 

ihanet eden Almambet'in oğlu Kançura, Seytek'in baba yurduna Bey olmuştur. Üstelik 

Seytek'in babaannesi Kanıkey'e koyun güttürüp çobanlık yaptırmış, işkence etmiştir. 

Durumu görüp öğrenen Külçura, Kançura'yı yakalar ve Kanıkey de onu öldürür. Baba 

yurduna yerleşen Semetey ise Taşkent'ten Talasa kadar yayılan geniş ülkeleri 

yönetimi altına alıp oraların Hanı olur. 
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Cengiz-nâme 

Destan Moğol Türklerine aittir. Cengizname de denir. Cengiz Han'nın savaşlarını ve 

kahramanlıklarını anlatır. 

On üçüncü yüz yıl ortalarına doğru teşekkül etmeye başlamıştır. En eski Oğuz ve 

Uygur soyuna ait bir kısım destanımsı söylentilerin, daha sonra diğer Türk Boyları 

arasında anlatılıp genişlemesi ve bunlara yapılan ilaveler, bilinen Cengiz Han 

Destanının esasını teşkil etmektedir. 

Daha doğrusu Cengiz Han Destanı, aslı bu söylentiler olan ve sonradan Cengiz Han'ın 

şahsiyeti ve adı etrafında toplanıp geliştirilen yakıştırma bir destan görünüşündedir. 

Cengiz Han Destanını anlatan eserler, Cengizname adını taşır. Tıpkı Oğuz Han 

Destanını anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi. Moğol, Türk ve İslami motifleri 

işleyişleri bakımından Cengiz Han Destanı üç ayrı rivayet halindedir. Türk 

rivayetlerinin işlediği bütün motifler, daha önce de belirttiğimiz gibi eski Türk 

Destanlarının motiflerine benzer. İslami rivayetiyle Cengiz Han Destanı, bir İslam 

mücahidin destanı gibidir. Moğol rivayetinde ise Cengiz Han' ı bir Moğol bahadırı 

olarak görürüz. 

Cengiz Han, baba tarafından Oğuz Han' a dayanmaktadır; ana soyundan da Altın Han' 

a varmaktadır. Altın Han Akdeniz' de, Malta' da hüküm sürmektedir. Çok güzel bir 

kızı vardır. Altın Han, dillere destan olan bu çok güzel kızını, güneş yüzü görmeyen, 

hiçbir yanından iç tarafına hiçbir ışık sızdırmayan bir saraya kapatıp gözlerden ırak 
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tutmaktadır. Günlerden bir gün, bütün dikkatlere rağmen gün ışığı Altın Han' ın güzel 

kızını bulur. Kızın, bugün ışığından bir çocuğu olacağını anlayan Altın Han utancını 

ve yüz karasını kimseye göstermemek için kızını, kırk cariye ile birlikte bir gemiye 

koyar denize salar. 

Gemiye, denizde bir kahraman rastlar. Bu kahramanın adı Tumavi Mergendir. Altın 

Han'ın kızını görür görmez beğenir, alır. Kızın bir oğlu olur. Adını Dobun Bayan 

koyarlar. 

Altın Han' ın kızının, tumavi Mergen' den de çocukları olur. Bunları da Bilgidey ve 

Büdenedey diye çağırırlar. 

Dobun Bayan büyür, evlenecek çağa gelir; evlendirirler. Alanguva adında bir güzel kız 

alırlar. Dobun Bayan' ın, Alanguva' dan üç oğlu olur. Bundan sonra Dobun Bayan ölür. 

Dobun Bayan' ın ölümünden bir müddet sonra, Onun 

bir nur halinde yeniden dünyaya döndüğü anlaşılır. 

Bu nur halinde dönüşten sonra, yine Alanguvan' ın 

kocası olmuştur ve Alanguva bir erkek çocuk daha 

doğurmuştur. Bu çocuğun adını Cengiz koyarlar. 

Cengiz doğunca, ruhu nur halinde dünyaya dönmüş 

olan dobun Bayan, kurt halinde dünyayı bir daha terk 

eder. 

Fakat, en çok kardeşleri, Cengiz' in hem nurdan 

doğmuş olduğuna hem de kendi kardeşleri olduğuna 

bir türlü inanmak istemezler. Kardeşlerine türlü 

eziyetler ederler. Fakat halk ötekilerden çok Cengiz' i sevmektedir. 

Bir gün Cengiz kardeşlerinden kurtulmak için kaçar, dağda yaşamağa başlar. Türk 

boyları, aralarında temsilciler seçerek cengiz' e gönderirler ve yaşamakta olduğu 

dağda Cengiz' i bulup kendilerine Han seçerler. 

Cengiz Han, bütün ömrünü yurduna ve milletine verir; çalışıp didinir, dünyanın en 

büyük ve en sağlam devletlerinden birini kurar. Sonunda bu devleti çocukları arasında 

taksim ederek ölür. 
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Cengiz Han Destanının İslami rivayeti: 

Bu rivayete göre Cengiz' in bir adı da Timuçin'dir. Doğacağını çok önceden kahinler 

haber vermişlerdir. Doğduğu zaman da babası, Tatar Hanlarından Timuçin' i mağlup 

etmiştir. Bu yüzden doğan oğlunun adını Çimuçin (Timuçin) koyar. 

Tıpkı Davut Peygamber gibi Timuçin de on yedi yaşına kadar çobanlık yapıp, dağda 

bayırda sürüsünü otlatır. Babası ölünce de halk, Timuçin' in kendilerine Han olmasını 

isterler. Zaten Timuçin' in Han olarak seçilmesini Tanrı da buyurmuştur. 

Eyliyalardan Abız gelerek Timuçin' e Cengiz adını vermiş ve bütün dünyayı fethedip 

efendisi olacağını muştulamıştır. Bu sırada bir kuş ötmeğe başlamış ve öterken: 

“Cengiz!.. Cengiz!..” diye haykırmıştır. 

Bunun üzerine Hanlığı kabul eden Cengiz evliyanın dediklerini doğrulamıştır. 
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Timur Destanı 

Destandan bir bölüm: 

Hindistan şehrinde Cengiz Han’ın oğlu Jaday Han hanlık eder idi. Günlerden bir gün 

yatıyordu. Kötü bir rüya gördü. Korkup, sıçrayıp uyandı. Bir müddet kaldı. Falcıları, 

rüya tabircilerini topladı. Dalağına baktırdı, anlattı. 

Falcılar, rüya tabircileri söylediler: “Ey Hanım! Dalağında öyle görünür ki, 

kendi ülkende, Almalık denilen köyde, bir kişiden korkunuz vardır. O 

kişi, kırkıcı oğlu, kazancı oğlu, tavukçu oğlu, Taragay denilen kişidir.” 
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dediler. “O Taragay’ın izi, nişanı odur ki, alnında beni var, sol gözünde akı 

vardır. O Taragay’ın hatunu hamiledir. Onun karnındaki çocuğundan 

ecelin, ölümün var”, dediler. 

O ahmak kaderi tedbir ile bozmak istedi. 

Allah’ın takdiri nasıl bozulur. Ondan sonra 

konuştular. 

“Bu hatunu öldürelim”, diye “Karnını 

yaralım”, dediler. 

Han söyledi: “Bu hatunun karnındaki 

çocuğu öldüresiniz, o çocuğu çabuk 

öldürün! Anası ölmesin!”, dedi. 

Ondan sonra o hatunu diz çöktürdüler, aklı 

başından gitti, ölecekti. 

Ondan birkaç gün sonra o zavallı diz 

çöktürülüp eğilen kadının gözü parladı, bir 

erkek evlat doğurdu. 

O oğlanı alıp baktıklarında, bir ayağı topal 

idi. Şöyle dediler: “Böyle eziyetten ölmedin, kurtulup doğdun, canın demir 

imiş”, dediler. O oğlanın adını bu sebepten dolayı Aksak Timur koydular. 

Aksak Timur’un babası, anası öldü. Yetim kaldı. Büyütmek ve bakmak için hiç kimse 

kalmadı. Sonraları kendisi yürümeye başlayıp yiğit olduktan sonra, dışarı çıkıp altı 

yedi oğlan çocuk ile birleşip, her gün buzağı otlatırlardı… 

…Aksak Timur her gün yıkık bir mezar taşına yaslanıp dururdu. Tam o sırada bir ayağı 

aksak bir gözü kör bir karınca geldi. Mezar taşına tırmanmaya çalıştı düştü. Tekrar 

denedi düştü. Üçüncü kez deneyince mezar taşının üstüne çıkmayı başardı. 

Aksak Timur o karıncadan ibret aldı. “Ey Aksak! Gördün mü?! Bu zayıf, ayaksız, 

gözsüz karınca kendini toparlayıp düşe kalka tam tepeye çıktı. Ben de 

himmet ile han olup, il, halk, şehir alıp, saray yapsam hiç de şaşırılmaz. 

Eğer tanrı izin verirse....” diye içinden bu düşünceyi geçirip yürüdü.  
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Edige Destanı 

Altınordu’nun Toktamış Han tarafından 

yönetildiği sırada “Edige” adlı bir kahraman 

ortaya çıkar. Toktamış ile Edige arasında 

cereyan eden mücadelenin ardında mensup 

olduğu Nogaylı boyların uğradığı 

haksızlıkların ve Edige’nin öldürülmesi için 

Toktamış’ın düzenlediği planları kahraman, 

kendisine bağlı adamlarının yardımı ile etkisiz 

bırakır. 

Altınordu topraklarını bırakıp Timur Bek’in 

yanına erişmek üzere İdil’i aşıp karşı yakaya 

geçer. 

Timur Bek’in kızı Akbilek ile kırk kulunu 

kaçırıp elinde tutan ve tek başına dünyaya 

meydan okuyan Kara Tiyin alp adlı bir kahramanın varlığını duyar. Kızın da yardımı 

ile bu kahramanı öldürür. Akbilek ile kırk kulunu kurtarır. Timur Bek, kızını ve kırk 

kulunu kurtarıp kendine getirip teslim eden Edige’ye büyük itibar gösterir. Derdini 

dinler, ona yardım etmek ister. Edige olanları anlatır ve Timur Bek’ten yardım ister. 

Timur Bek, her türlü yardımı yapar. Toktamış üzerine sefer açar. Sonunda Edige, 

Nogaylı halkının başına geçer, han olur. 

Bütün bu maceralar, mücadeleler Kırım’dan İrtiş boyları arasına kadar uzanan geniş 

sahada yaşayan Türk destan anlatım repertuarında büyük akisler bırakır. Nogaylı 

veya Kıpçak diye bilinen Türk boyları arasında şeşenlerin, yıravların “bahşı, cırav, 

jirav, yomakçı, comokçu, ırçı, ölengçi, akın veya yırçıların” anlatımlarında bu 

maceralar bir destan metni hüviyeti kazanır. Her bir Türk boyunun destan anlatıcısı 

repertuvarında XV. Yüzyıldan sonra, Edige Han’ın maceralarını, kahramanlıklarını 

anlatan bir Nogaylı “Edige Destanı”yer alır. Bir bakıma bu destan repertuarı, o 

yüzyıllarda umum Türk destan anlatıcılığının müşterek repertuarıdır ve müşterek bir 

dil ve üsluba sahiptir. 
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Türk dünyasının coğrafyası, XVI. yüzyıldan itibaren planlı bir Rus istilasına uğrar ve 

XIX. yüzyıl yarısından sonra da büyük ölçüde sömürgeleştirilir. Çarlık Rusya’nın ve 

ardından Sovyet yönetiminin izlediği dil ve kültür politikaları ile müştereklikler yok 

edildi ve her bir boya dil ve kültür, bir yeni kimlik, bir destan paylaşımı yapıldı. Fakat, 

destanlar, bu yeni sınırlar ile kendilerini sınırlamaz ve halka daima, Nogaylık, 

Kıpçaklık ve Özbeklik dönemlerini, kaçaklık günlerinde geçen kahramanlıkları yeni 

şiveler ve yeni yazı dilleri içinde de olsa, hatırlatmaya devam eder. Sanırım bu, 

destanların hayatiyetini ve zamana ve güçlüklere karşı işlevlerini koruma 

yeteneklerini gösterir. Bugün, dünyanın bir değişime uğraması belki daha farklı, daha 

insancıl bir medeniyetin doğuşunu 

beraberinde getirecektir. Ve 

destanlar, insanlara geçip geldiği 

maceraların neleri anlattığını, 

nerede hata yapıldığını 

öğretecektir. 

Edige Destanı, coğrafi açıdan 

bakıldığında eski Altınordu, Orta 

Asya ve Batı Sibirya sahası Türkleri 

arasında yayılmıştır. Türkler 

arasında tarihi kültür 

müşterekliklerini yansıtan edebi/ 

tarihi bir destan metnidir. Bir 

bakıma Avrasya coğrafyası Türkleri arasında hemen hemen bütün destanlar bu 

müşterekliği yansıtır, dense sanırım yanlış bir hüküm olmaz. 

Destanlarda ve destan metinlerinde üzerinde durulacak pek çok husus vardır. Türk 

destanlarının repertuar genişliği, zenginliği ve coğrafi yayımının azameti 

düşünülürse, bunların her birinin başlı başına çalışılması bile bir ömür alabilir. Türk 

coğrafyasında yaşayan eski Türk inançları üzerine çalışmalarını teksif etmiş bir kişi 

olarak benim burada üzerinde durmak istediğim husus, bir bakıma yine eski Türk 

inançlarıyla da ilgili olmalıdır, diye düşünüyorum. Bu nedenle, Edige Destanında yer 

alan olağanüstü tipler üzerinde duracağım. 
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Edige Destanında olağanüstü yeteneklere sahip bilge kişiler yanı sıra yetenekleri 

kadar her türlü kazadan beladan korunma güçleri ve yenilmez kahraman özellikleri 

ile donatılmış kahramanlar karşımıza çıkmaktadır. Fakat, bu özellikler sadece Edige 

Destanına mahsus bir özellik değildir. Türk destanlarının büyük bir çoğunluğunda, 

kahramanlar ile ilgili veya düşmanlarına ait bu tür özelliklere rastlamak mümkündür. 

Atlarda bile dil bitip kahraman ile konuştuğu görülür. Onlarında kahramanlar gibi 

olağanüstü niteliklerle donatılmış bir soydan geldikleri konusunda destan 

metinlerinde soy ağaçları “secereler” anlatılır. 

Kahramanlar gibi onların bineceği atlar da olağanüstü nitelikle dünyaya gelirler. 

Edige Destanıda maceranın kahramanı Edige Han, dünyaya gelişi ve hayatta kalışı 

açısından olağanüstü bir soy ağacı ila karşımıza çıkar. Dip atası Baba Tükles adlı bir 

veli veya evliya tipidir. Bu daha doğrusu, o eski Türk destanlarında sıkça görülen bir 

özellik ile dünyaya gelmiştir. Anası bir “peri” kızıdır. Bu tür kahramanlara, olağanüstü 

yeteneklerinden dolayı eski hikâye metinlerinde “perizad” sıfatı verildiği de bilinen 

bir husustur.  
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Seyyid Battal Gazi Destanı (Battal-Nâme) 

Yenik düşman askerleri Kayserin yanına vardılar ve ona oğlunun Müslüman olduğunu 

naklettiler. Kayser tacını yere vurdu, feryat ve figan eyledi. Yedi gün tahta oturmadı. 

Hiç kimsenin yüzünü görmedi. Lokma dahi yemedi. Beyler, vezirler toplanıp 

Kayser’in huzuruna geldiler:  

“Şahımız! Ağlama ile iş bitmez, buna yürek gerek, asker toplayalım, varıp 

Muhammedîleri kılıçtan geçirelim” dediler.  

Kayseri tahtına getirdiler. Tahtına geçip oturdu. Ahmer adlı gayet gürbüz bir pehlivan 

vardı, onu getirip yanına yüz bin er verdiler. Kayser, kendi boynundan yardım haçını 

çıkarıp ona verdi. Diğer yandan Kayser, büyük oğlu Şemun ve onun küçüğü 

Şemmas’ın emrine elli bin asker verdi. Ayrıca İlgun oğlu Mihran, Feridun ve Büyük 

Sercayil adlı vezirleri de askerle beraber gönderdi. Bunlar büyük vezirlerdi. Sürdüler, 
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geldiler ve Ahmer’le buluştular, birlikte yürüdüler. Diğer taraftan haber Emir Ömer’e 

yetişti. Asker geldiğini bildirdiler. Buyurdu, bazıları şehre, bazıları da dağlara gittiler.  

Mansur oğlu Yahya adında Müslüman askerlerin bir casusu vardı, gelip Emir Ömer’e 

Kayserin oğlu Şemun, Şemmas ve Ahmer’in iki yüz bin kişiyle filan yere geldiklerini 

haber verdi. Malatya serverleri bu haberi işitip “Gazaya hazır olun!” diyerek tellâl 

çıkardılar ve üç bin piyade toplandı. On iki bin gazi, şehir önüne geldiler. Çadırlar 

kurdular. Yıldız nehri denilen yere vardılar.  

Cafer atına bindi, ileri gitti ve bir tepeye çıktı. 

Aşağı baktı ve büyük bir asker topluluğu gördü. 

Atın başını çekti, durdu, düşündü ve: “Ey 

Allah’ım! Bütün zorluklar senin için 

kolaydır. Ne olaydı da bu lâinleri bu zayıf 

kuluna lutf edip bana boyun 

eğdiriverseydin.” dedi.  

Bu düşüncedeyken Cûde, dört oğluyla çıkıp 

geldi: “Ya Cafer! Bu seferki düşman askeri 

öncekilere benzemez. Bu onun yanında deryadır. Silahlı ve hazır geldim.” dedi. “Kâfir 

askerinin gözcüleri göründü!” diye haber ettiler, iki yüz bin asker dalgalandı. Atları 

birbirine dokundu. Cafer: “Yârenler! Bir an ferahlayın, görün ben neylerim” dedi. 

Atından inip atının kolanını çekti. Hamle etmek istedi. Tam bu sırada lalası Tevabil 

geldi: “Ciğer köşem! Biraz bekle, işte asker geldi, meşveret edelim” dedi.  

Bunun arkasından Emir Ömer, on iki bin kişiyle çıkıp geldi. Cafer’i düşman askeri 

üzerine gitmekten alıkoydu. “Vakit dardır, yerleşecek bir yer bulalım” dedi. 

Cafer’i döndürdüler. Müşavere ettiler. Abdülvahap: “Gelin şu dağ kenarına 

çepeçevre hendek kazalım, bir iki yerden kapı bırakalım, sonra çıkalım, 

savaşalım.” dedi. Bu fikri uygun buldular ve öyle yaptılar.  

Kayserin oğlu Şemun bir mektup yazdı ve Bülkas adlı bir pehlivanın yanına kırk kişi 

katıp Emir Ömer’e gönderdi. Emir Ömer ve kalan beyler otururlarken elçinin geldiğini 

haber verdiler. İçeri aldılar. Bülkas mektubu sundu. Mektupta deniliyordu ki: “Rum 

Kayserinin oğluyum. Hüseyin Gazi’nin oğlunu tutunuz ve bana veriniz. 
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Ayrıca “Muhammed’i gördüm” diyen o koca ihtiyarı da istiyorum. Yedi 

yıllık haraçla birlikte halifeniz boğazına kefen dolayıp gelsin ve Kayserin 

karşısında diz çoksun. Bu teklifime karşı gelirseniz Kâbe kapısına kadar 

her şeyi yakıp yıkarım…”  

Bu haberi Cafer işitti, yerinden kalktı. Bülkas’ın burnunu ve iki kulağını kesti ve: “Var 

Şemun’a de ki: Bütün Rum ülkesini Müslümanlığa döndüreceğim, bütün kiliseleri 

yıkıp yerine mescitler yapacağım. Rum Kayserini boğazından asıp İstanbul’u harap 

edeceğim…” Bülkas döndü ve Şemun’a bu haberi verdi.  

Şemun’un kan tepesine sıçradı. O gece gözüne uyku girmedi. Sabah olunca emir verdi. 

Davullar vuruldu, kâfir askeri at bindiler, saf oldular, savaş için gömgök demire 

büründüler. Diğer taraftan müminler de at bindiler, hendekten dışarı çıktılar. On iki 

bin kişi saf tuttular. Önce Cûde Gazi meydana girdi ve er diledi. Bir kâfir karşı geldi. 

Cûde onu tepeledi. Birbiri ardınca yirmi kâfir yok etti. Müminler şad oldular.  

Şemun çok sinirlendi. İlyas oğlu Sünbat adındaki pehlivan Cûde’nin karşısına dikildi. 

Bir hayli cenk oldu. Bir ara Sünbat’ın kılıcı Cûde’nin kalkanından kurtuldu ve atının 

başına dokundu. At yıkıldı. Hemen at yetiştirdiler. Cûde’nin oğlu Süleyman hamle 

kıldı ve atasını kurtardı. Sünbat’ı ağır yaraladı, meydandan çekilmeye mecbur etti. 

Müslümanlar şad oldular.  

Öğle oldu, namaz kıldılar. Bu kez Feridun 

Acemî adlı biri meydana girdi. Süleyman’a 

gürzüyle saldırdı. Kalkan, Süleyman’ın 

elinde parçalandı ve atından yere düştü. 

Süleyman’ın kardeşleri Evhad ve Musa 

hamle kıldılar, Süleyman’ı kurtardılar. Sait 

oğlu Ali hamle kıldı; Feridun, Ali’ye kılıçla 

vurdu. Ali kılıcıyla savdı. Kılıcını kırdı. Lâin 

geçmek istediğinde Ali öyle bir vurdu ki iki 

parça oldu. Müslümanlar “Aferin!” dediler. Daha sonra yedi kâfir tepelendi. Kâfirler 

tarafından figan koptu. Bu kez Ahmer meydana girdi. Ali’ye bir gürz vurdu ve 

kalkanını iki parça etti. Ali, atıyla birlikte yere yıkıldı. Abdüsselâm atını meydana 
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sürdü. Ahmer’e birkaç oyun yaptı, Ahmer kızdı, bir gürz vurdu. Abdüsselâm’ın kalkanı 

dağıldı. Süngüyle vurunca atından yere yıkıldı. Adamları bağrıştılar, Abdüsselâm’ı 

alıp meydandan dışarı çıkarttılar. Ahmer o gün meydanı tuttu ve kırk Müslüman 

yiğidi mağlup etti. Kimini öldürdü, kimini de yaraladı. Yine meydana er diledi. Kimse 

giremedi. Ahmer bu defa Müslüman askerleri üzerine saldırdı ve bir hayli kişiyi 

yaraladı. Sonra dönüp meydana geldi. Kâfirler şad oldular.  

Şemun, Ahmer’in bu başarısı karşısında onu ödüllendirdi. Ona kaftan giydirdi. 

Döndüler, çadırlarına geldiler, içki meclisine oturdular. Ahmer, Şemun’a: “Yarın o 

Cafer’i ve Muhammed’i gördüm” diyen ihtiyarın ellerini bağlayıp sultanımın 

huzuruna getireceğim, dedi. Kayser ona dua kıldı. Diğer taraftan müminler çok 

üzüldüler. Abdest alıp akşam namazını kıldılar. Sabaha kadar tevhitler, tekbirler 

getirdiler. Sabah olunca kâfir askerleri savaş yerine akın akın geldiler. Alay alay durup 

saflar bağladılar. Müminler de hendekten dışarı çıktılar ve saflar bağladılar. 

Abdülvahap meydana girdi ve: “Muhammed Aleyhisselâm’ı gördüm ve 

önünde çok gazalar eyledim. Kim ölümü istiyorsa meydana gelsin.” dedi. 

Ahmer, bu serzenişi duydu ve meydana girdi. Süngüsüyle hamle kıldı. Abdülvahap bu 
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hamleyi savuşturdu. Abdülvahap hamle kıldı. Ahmer, bir gürz darbesiyle 

Abdülvahab’ın kalkanını dağıttı ve gürz göğsüne isabet etti. Ağzından burnundan kan 

boşandı ve atından yere yığıldı. Bu defa Emir Ömer atını meydana sürdü ve Ahmer’in 

önünü kesti. Ahmer, emir giysileriyle bu zatı görünce seslendi: “Kimsin?” Emir 

Ömer: “Müminlerin serveriyim.” dedi. “Tamam, ben de seni ister 

dururdum.” dedi. Cenge tutuştular.  

Bunlar cenkteyken Abdüsselâm Cafer’in yanına geldi ve: “Ey uğursuz! Senin 

yüzünden bu kadar mümin yok oldu… Sen ata bindiğin vakit ne uğursuz saatmiş. 

Neredeyse Ahmer, Emir Ömer’i öldürecek… Âlemi harap ettin, durmuş bekliyorsun…” 

diye kötü sözler söyledi. Cafer sabretti, hiç tınlamadı. Ahmer, Emir Ömer’in 

süngüsünü ve gürzünü savdı. Sıra Ahmer’e geldi, bir gürz darbesiyle Emir Ömer’in 

kalkanını iki parçaya böldü. Gürz atın başına dokundu ve at yıkıldı. Cafer’in artık sabrı 

kalmadı. Bulunduğu yerden yıldırım gibi bir nara attı ki duyanlar yer gök birbirine 

değdi sandılar. Müslümanlardan ve kâfirlerden ne kadar insan varsa sersemlediler. 

Ahmer, kendini toparladı. Karşıdan kendine doğru heybetli bir kişinin geldiğini 

gördü. Bu kişinin bindiği atın ayakları yere değmiyormuş gibiydi. Yaklaşınca 

yüzünden örtüsünü kaldırdı. Ahmer, baktı ki bir oğlandır, kızdı ve: “Hey!… Başka 

adam yok mudur ki seni gönderdiler?” dedi. Cafer: “Gençliğime bakma, Kuşade’yi, 
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Mihriyayil’i ve Şameseb’ı tepeleyen benim.” dedi. Elindeki süngüyle hamle kıldı. 

Ahmer: “Ben de seni karşımda görmek istiyordum.” dedi ve hamle kıldı. Cafer, 

kamçıyla çarptı ve Ahmer’in süngüsü parça parça oldu. Ahmer, gürzüyle saldırdı. 

Cafer, Ahmer’in gürzüne karşı sırtını tuttu. Hakk Teâlâ sakladı ve bir kılına zarar 

gelmedi. Müminlerin tekbir sedaları yedinci kat göğe erişti. Abdülvahap bağırıp 

“Aleyke aynullahey pehlivan-zâde” dedi. Tevabil de “Barekallah ciğer köşem, seni 

Allah kötü gözden, kötü dilden saklasın. Allah’ım başına devlet külahı olsun, onun 

başına kasteden başlar kurusun, kötülük eden diller çürüsün.” dedi.  

Diğer yandan Şemun ve Şemmas onu görüp 

hayrette kaldılar ve: “Hay Allah! Bu 

kimdir ki Ahmer gibi pehlivanın 

gürzüne sırtını tuttu.” dediler. Bunlara 

korku düştü, nefes alamaz oldular. Cafer, 

kükredi ve Ahmer’e: “Hazır ol! Kendi 

bağının koruğu tatlı mı, ekşi mi sana 

göstereceğim.” dedi. Yetişti ve bir darbe 

vurdu, Ahmer’in kalkanı parça parça oldu. 

Gürz başına dokundu ve yere yıkıldı. 

Ağzından ve burnundan kan boşaldı. Müslümanların sedası göklere çıktı.  

Cafer Gazi, atını durdurdu. Kâfirler başka bir at yetiştirdiler. Ahmer, ata bindi. 

Kendini toparladı ve Cafer’in üzerine yürüdü. Cafer’in yiğitliğine hayran oldu. Cafer’e: 

“Ya Cafer! Gece oldu, hele var, bu gece dinlen, ben de boş bulundum, yarın 

yine buluşuruz.” dedi. Cafer: “Hoş ola!” dedi. İkisi de döndüler. Müminler Cafer’i 

coşku ile karşıladılar. Sevinçle getirdiler. Bütün müminler Cafer’e aferin dediler. Kâfir 

askerleri de çok üzgün bir vaziyette döndüler. Şemun ve Şemmas Ahmer’e: “Ya 

Ahmer! Sen çok uğraştın. Yoksa o nerede sen nerede!” dediler. Ahmer: “Ben, 

ömrümde bunun gibi yiğit görmedim.” dedi. Bu taraftan, müminler, abdest alıp 

akşam namazını kıldılar. Cafer imamlık etti. İbadetten sonra yediler, içtiler. Sonra 

Cafer, kendi çadırına geldi. Rum kıyafetine büründü atına bindi, kâfir askerlerine 

doğru yürüdü. Giderken lalası Tevabil’e uğradı. Tevabil: “Ya Cafer! Nereye 

gidiyorsun?” dedi. Cafer: “Himmetin benimle birlikte olsun, Rum 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  106 

askerlerine gidiyorum.” dedi. Tevabil: “Gitme, yakalanırsın.” dedi. Cafer: 

“Allah deyip gidiyorum, alnıma ne yazılmışsa görmeliyim” dedi. Yürüdü. 

Atını bir yerde gizledi. Şemmas’ın çadırına vardı. Ahmer, bir kızıl altından yapılmış 

kürsüde oturmuş, Cafer’in erliğinden bahsetmekteydi. Ahmer, orada bulunan beyler 

ve maliklere: “Ömrümde bunun gibi yiğit görmedim. Güzel yüzlü ve iyi 

huylu bir yiğit…” dedi. Daima içki içip, Cafer’i hatırlayıp konuşur ve başını salladı. 

Cafer, biraz durdu, gezindi. Daha sonra Ahmer kalktı, gitti. Cafer onu takip etti. 

Ahmer, askerden uzaklaştı, gitti. Birkaç adamı da yanındaydı. Onlara da izin verdi, 

dönüp gittiler. Cafer, “Bir görelim Ahmer nereye gider” dedi. Ardınca bir iki dere 

tepe aştı. Bir sahraya çıkıp geldiler. Ahmer sahranın ortasındaki bir bahçenin kapısına 

geldi. Atından aşağı indi, içeri girdi. Atını koyuverdi. Kapıyı kapattı. “Ola ki 

Muhammedîlerden biri gelir” dedi, gitti. Ardından Cafer de girdi. Baktı, bağın 

içinde merdiven dikilmiş bir köşk. Ahmer’in bağın içinde yürüdüğünü ve adam 

aradığını gördü. Ahmer, “Sakın, Muhammedîlerden biri gizlenmiş olmaya” 

dedi. Yukarı çıktı. Baktı, bir taht bağlanmış, tahtın üstünde ayın on dördüne benzer 

güzel bir kız oturuyor. Meclis kurulmuş, yiyecekler hazır, altın gümüş şamdanlar 

yanıyor. Ahmer de geldi, kız karşıladı. Kolunu boynuna sardı, alıp tahta geçirdi ve 

sordu: “Niçin geciktin?” dedi. Ahmer: “Şemmas’ın yanındaydım.” dedi. Kız, 

işaret etti, bir sıcak kuzu büryânı getirdiler. Bir iki lokma yediler. Ahmer kadehi aldı 

eline: “Bu şarabı beni meydanda zor durumda bırakanın aşkına içiyorum.” 
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dedi. Kız: “Seni kim zor durumda bıraktı?” dedi. Ahmer, Cafer’in erliğini ve 

güzelliğini anlatmaya başladı. Bu sözleri saklandığı yerden işiten Cafer: “Acaba bu 

yiğit Müslüman olmaz mı? “ diye düşündü. Ahmer, her kadeh kaldırışta Cafer’in 

ismini tekrarlayıp “O yiğidin aşkına içiyorum.” diyordu. Cafer, hemen paldır 

küldür merdivenden aşağı indi ve: “Sıhhat olsun.” dedi. Ahmer’in içine korku düştü. 

“Kimsin?” dedi. Cafer: “Şu kadehleri kimin aşkına içtin beyim? Seninle 

savaştık. Ben seni düşman sanıyordum, hâlbuki sen bana dost imişsin. 

Benim aşkıma kadeh kaldırıyorsun, gel şimdi iman et, Müslüman ol ve 

bana arkadaş, kardeş ol. Canını cehennem ateşinden kurtar.” dedi.  

Ahmer: “Hey! Sen burada ne yapıyorsun?” dedi. Cafer: “Beni nerede 

anarlarsa ben orada hazır olurum.” dedi. Ahmer: “Hele hoş geldin, şimdi 

seninle güreş tutalım; eğer sen beni yenersen ben Müslüman olayım, eğer 

ben seni yenersem sen benim dinime gir.” dedi. Cafer: “Hoş söz.” dedi. Bunun 

üzerine Ahmer aşağı inip bir güzel tuman giydi ve durdu. Cafer’e: “Pehlivan sen 

benim kuşağımı tut, ben de senin kuşağını tutayım.” dedi. Bu söze razı 
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oldular. Ahmer üç defa zorladı, Cafer’i yenemedi, kızdı. Cafer’e bir yumruk vurmak 

istedi, ancak Cafer öyle bir nara attı ki Ahmer’in ve kızın akılları kaçtı. Cafer, Ahmer’i 

yavaşça yere indirdi. Şahin gibi göğsüne çıktı. Hançeri boğazına dayadı. Ahmer 

gözünü açınca Cafer’i üzerinde gördü. Cafer: “Ya Ahmer! Sözünde duruyor 

musun?” dedi. Ahmer: “Er olan sözünden dönmez.” dedi. Cafer, Ahmer’in 

göğsünden kalktı. Ahmer doğruldu ve yüzünü yere koyup: “Ne yapayım ki 

Müslüman olayım?” dedi. Cafer, Kelime-i Şahadet’ i okuttu. Ahmer iman etti, 

Müslüman oldu. Kız dahi birlikte Müslüman oldu.  

Ahmer, kıza: “Çabuk bir kadeh doldur.” Dedi ve Cafer’e sundu. Cafer: “Bizim 

dinimizde şarap içmezler, haramdır.” dedi. Kız bu sözü işitti, içki edevatını 

topladı. Taze pişmiş kuzuyu ortaya getirdi. Yediler, şeker şerbetini içtiler. Ahmer: “Ya 

Cafer! Sana bir lakap koymak istiyorum, bende hatırın kalmasın.” dedi. 

Cafer: “İyi olur.” dedi. Ahmer: “Senin adın Battal olsun.” dedi. Battal: “Ben de 

sana bir ad koyayım.” dedi. Ahmer: “İyi olur.” dedi. Cafer: “Senin adın, Ahmet 

Turan olsun.” dedi. Mutlu ve şen oturdular. Battal Gazi çok şükretti. Ahmet Turan: 

“Ya pehlivan! Kalk şimdi yerine git. Ben de askerime varayım. Yarın bu 
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meydana gel. Ben de geleyim. Birbirimizle cenk edelim. Beni meydanda 

yere yık, ben de çaresiz kalayım. Bütün askerler bu durumu görsünler. 

Sonra da kâfir askerine karşı neler yapacağımı gör” dedi. Battal: “İyi olur.” 

dedi ve ikisi de askerlerinin yanına vardılar. Sabah oldu. Her iki asker grubu karşılıklı 

saf bağladılar. Seyyid Battal büyük bir cesaretle meydana atını sürdü. 

Çağırdı: “Ahmer nerede? Gelsin!” dedi. Ahmer de Battal’ı gördü ve meydana atını 

sürdü, ancak Ahmer geceki gibi değildi, sözünden dönmüştü. Battal: “Ya Ahmer! 

Ahdinden sapmışsın!” dedi. Ahmer: “Gece söylediklerim ciddi değildi, 

sarhoştum.” dedi. Elindeki süngüyle saldırdı. Seyyid Battal onun süngüsünü 

kamçısıyla karşıladı, süngü parça parça oldu. O anda Ahmer Battal’ın önünden 

kaçmak isterken Battal öyle bir ayak darbesi vurdu ki iki ayağı üzengilerden çıkıp 

tepesinin üzerine yedi adım öteye yıkıldı. İslâm askerinden bir ses yükseldi ve hepsi 

aferin kıldılar. Seyyid Battal tıpkı şahin gibi sıçradı, Ahmer’in göğsüne çıktı, hançerini 

boğazına dayadı: “Ya Ahmer! Sözünde duruyor musun, yoksa ölür müsün?” 

dedi. Ahmer aman diledi. Seyyid Battal ayağa kalktı. Ahmer de doğruldu ve başını 
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Battal’ın ayağına dayadı. Yüzünü kâfir askerinden yana döndürdü. Yüksek sesle ve 

samimiyetle dedi ki “Eşhedü Enlailahe illallah ve Eşhedü Enne 

Muhammeden Abdühü ve Resûlüh” diyerek kelime-i şahadet getirdi. Sonra 

Battal’a dönüp: “Ya pehlivan! Sen biraz dinlen, gör ki bu asilere neler 

yaparım.” dedi ve atını ileri sürdü. Nara attı ve: “Ey kâfirler! Sizden ve sizin 

dininizden soğudum. Muhammed’in dinine girdim ve canımı cehennem 

ateşinden kurtardım. Şimdiye kadar Ahmer’dim, bundan sonra Ahmet 

Turan oldum.” Dedi. Şemun bu sözleri duyunca feryat etti ve Cafer, “Ahmer’i 

sihirledi. Çabuk bir çare bulun!” dedi. Adı Şehlas olan bir vezir vardı. Şemun onu 

Ahmer’e gönderdi. Şemun: “Hey sana ne oldu? Seni sihirlediler. Beri gel de 

seni vaftiz edeyim.” dedi. Ahmet (kalkarak): “Gel sen de Müslüman ol, yoksa 

başını keserim.” dedi. Vezir kızdı. Ahmet ileri yürüdü. Şehlas’ı atından yere indirdi. 

Başını kesti ve kâfirlere doğru fırlattı. 

Şemun feryat etti. Kâfir askerlerin 

benizlerinde kan kalmadı. Mızran adlı bir 

kâfir vardı, meydana girerek: “Ya Ahmer! 

Sana ne oldu? Atanın, dedenin dinini 

terk edip ne yapmak niyetindesin?” 

dedi. Ahmet onu da İslâm dinine davet etti. 

Çok lakırdı söyledi. Kabul etmeyince, 

Ahmet bir kılıç darbesiyle Mızran’ın başını 

uçurdu. Birbiri ardınca kırk kâfiri öldürdü. Artık kimse meydana giremedi ve Ahmet 

öne çıkıp Battal’ın önünde baş eğerek: “Ey pehlivan! Dilerim ki bu askerlere 

saldırayım.” dedi. Battal müsaade etti ve Ahmet atından inerek atının kolanını sıktı. 

Sonra kalabalık asker topluluğuna hücum etti. Onun arkasından Seyyid Battal Gazi de 

hamle etti. Battal Gazi’yi Cûde ve dört oğlu takip etti. Emir Ömer üç bin er ile hamle 

yaptı. Diğer dostları da cenge girdi. Bir gün ve bir gece boyunca şiddetli cenk oldu. 

Müslümanlar zor durumda kalınca Battal yüzünü göğe döndürerek: “Ey Allah’ım! 

Bu cenge ben sebep oldum, beni mahcup etme!” dedi. Hemen o anda şiddetli 

bir rüzgâr çıktı. Toprak savruldu ve kâfir askerlerinin göz çukurları toprak ile dolarak 

gözleri kör oldu. Battal atını sürüp safları yararak bayrağın yanına geldi. Bayraktarı 
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iki parça etti ve bayrağı indirdi. Kâfir askerleri korkup kaçmaya başladılar. 

Müslümanlar yakaladıklarını öldürdüler. Üç gün kovdular, kırdılar, sonra geldiler. 

Hazine ve bayrak darmadağın edildi. Battal, gazileri bir yere toplayıp Şemmas’ın 

çadırını Ahmet’e verdi. Yetmiş bin kâfir kılıçtan geçirildi. Yedi bin de esir alındı. Esir 

alınanların tümü Müslüman oldular. Seyyid Battal tümüne atlar ve giysiler bağışladı. 

Yeni Müslümanları Kayser’in oğlu Rabi’nin üzerine gönderdi. Ondan sonra pencik 

çıkardı. Geri kalanı gazilere dağıtarak kendisine bir tane bile Kabul etmedi. Sonra 

dönüp Malatya’ya geldiler. Fetihnâme yazıp o pencik malı ile birlikte halifeye 

gönderdi. Ne zaman ki Cûde, Halife Hazretlerine geldi, mektubu o zaman okudular. 

Seyyid Battal’ın bu fethine mutlu olup sevindiler ve bu haberi Şam vilayetine 

bildirdiler. Yedi günden sonra halife emretti ve Cûde’ye kaftanla pahalı elbiseler 

verdiler. Battal ve diğer beylere de iyi birer kaftan verildi. Cûde Malatya’ya gelip Seyyit 

Battal ve Emir Ömer’in yanına vardı. Diğer beyler de hediyelerini iletti. Halife hepsine 

gönül alıcı davranışlarda bulundu. Bütün beylerin hatırları hoş oldu. Yemek, içmek ve 

eğlenmekle günlerini geçirdiler. Böylece bu hikâyede burada bitti.” 
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Danişmend Gazi Destanı (Dânişmend-Nâme) 

“Hazâ Kitabi Melik Danişmend Gazi” başlığiyle 

besmeleden sonra “Evvel Allahı getürelim dile, 

diyelim Allahu ekber derdile„ suretinde başlıyan 

manzumede Melik Danişmendin kıssasının 

nakledileceği söylenmekte, asıl metin “Raviler şöyle 

rivayet ederler ki çün Battal Gazi kıssası tamam oldu, 

Abdülvehhap Gazi ve baki gaziler âhirete intikal 

ettiler... Malatya uluları cem' oldular ve bu şehre bir 

serasker pehlivan gerek dediler., şeklinde 

başlamaktadır. Kitap bir mukaddime 17 meclis (fasıl) 

ve bir hatimeden ibarettir. Her meclisin baş ve 

sonunda, esas itibariyle edebi karakter taşıyan, 

nadiren hâdiselere temas eden manzum birer parça bulunmaktadır. 

Hicretin 360. yılında Malatya şehri ileri gelenleri, Battal Gazinin torunu Sultan 

Durasan'la, (Malatya emiri) Ömerin kız tarafından torunu olup Danişmend lekabım 

almış olan, Melik Ahmedi serasker pehlivanlığa lâyık görüyorlar. Her iki yiğit 

gündüzleri silâhşorluk taallüm ediyorlar. Melik Ahmed geceleri sabahlara kadar da 

ilim öğreniyor; müşküllerini rüyada Peygamber çözüyor. Melik Ahmede Peygamber, 

Sultan Durasana dedesi Battal Gazi, rüyalarında gaza etmeleri gerektiğini söylüyorlar. 

Şehir ayanının karariyle Eyyüb bin Yunus ile Süleyman bin Nu'man halkın seçtiği 

bahadırlara halifeden izin almak üzere Bağdada elçi gidiyorlar. Halife “Muradınızı 

Allah vere, Şam ilini Kudüs kenarına değin firenk tutmuştur, müslüman çerisi gerektir 

kim ol ili alalar, Rumdan yana varalar” der. Elçiler: “Malatyada iki yiğit koptu, hem 

sizin aslu- nuzdandır, halk diler ki halife hazreti destur vere ki ol ili açalar” diyorlar. 

Halife Melik Ahmedle Sultan Durasan adına ferman yazdırıyor, Battal Gazi âlemini, 

Ebumüslim alemini, yirmi çift altın nakkare... yüz yük hazîne ve hil'atlar veriyor. 

Elçiler Malatyaya dönüyorlar. Pehlivanlar ve serdarlar şad oluyorlar. Münadiler I ̇slâm 

çerisini gazaya davet ediyorlar, kırk bin er toplanıyor. 



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  113 

İçerisinde: “Seher yeli meğer bir vakt ururdem, karanguyu havadan sürdü ol dem. 

Açıldı lâleveş kubbe kenarı, çıkar âleme altından fenarı» gibi renkli parçalar bulunan 

bir şiirden sonra I ̇slâm ordusunun harekete geçtiği şöyle tasvir ediliyor: C ̧ünkim 

sabah güneşi Kaf kullesinden baş getürdü, âlemi münevver eyledi, kaygılı gönüller 

açıldı, şad oldular. İslâm çerisi heman dindiler... öncüler gün doğmadan hareket 

ediyorlar; arkadan serdarlar ve nihayet Melik Danişmend Gazi ile Sultan Durasan 

atlanıp yola revan oluyorlar, I ̇lbis1 suyuna varıp orada karar kılıyorlar. Her iki serdar 

dolaşırken Battal Gazinin imar ettiği Sivası harap bir halde görüyorlar. 

Maiyetlerindeki Süleyman bin Nu'man müslüman muhafızların içerisinde 

muhariplerin saklandığı sandıklarla, hazine getirdikleri suretinde hile ile şehre giren 

Rumların tuzağına düşerek mahv olduklarından, bu arada Abdülvehhap Gazi ile 

Ahmed Duranın şehit düştüklerini anlatır. Melik Danişmend Sivas kalesini ve denize 

kadar olan Canik vilâyetini inşaallah imar edelim, deyüp karargâha dönüyorlar. 

Ertesi gün savaş plânı görüşülüyor. Sultan Durasan, Konstantiniyeden yana varalum, 

yani I ̇slambolu açalum, zira ceddüm mescidi ondadır, der. Melik Gazi orduyu ikiye 

bölelim, birisi Kayserin harekâtına mani olurken değeri serbestçe futuhat yapar, der. 

Bu suretle iki serdarın harekât bölgesi de belirir. Melik, Dokye (Tokat), Sisye 

(Gömenek), Harsahos (Niksar) Canik kapısına değin, Kırkıriye (Zile), Harcana 

(Amasya), Sinopya (Samsun) ve Kaşan (Turhal) dan yana vilâyetleri açalum der. 

Serdarlardan Süleyman bin Nu'man; Eyyub bin Yunus, Davuldur C ̧aka, Kara Hasan 

ve Sultan Durasan, bu şehirlerin adlarını nereden bildiği sorusuna, Melik Gazi 

rüyasında Abdülvehhap Gazinin söylediğini, Battal Gazinin, elinden tutarak 

gezdirdiğini söyler. Sultan Durasan 20 bin erle İstanbuldan yana, C ̧avuldur C ̧aka'ya 

iki bin, Kara Tona'ya iki bin er verirler ki bu yana deniz kenarına Karaman 

dağlarından yana ol illeri açarlar. Kara Hasan, Eyüp, Süleyman, Danişmend Gazi ile 

savaşa karar verirler. 

Melik, Sivas kalesini yapalum, eşya ve erzakumuzu kalede alıkoruz, burası merkezimiz 

olsun, der; Melik Gazi atla civarı dolaşırken bir erle karşılaşır; acayip heybetlu ve 

salâbetlu, sanasın kim bir nerre (erkek) dev. Gaziyi görünce: Ne kişisin, kendi ayağınla 

kabrine geldin, benim heybetimden buralardan devler geçmez, diye çağırır. Süngü ile, 
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kılıç ile, her türlü silâhla vuruşurlar, gece olunca ayrılırlar. Melik abdest alır, namaz 

kılar. Kâfir yiğit taama oturur, görür ki Meliğin taamı yok. Aralarında şöyle bir 

konuşma olur:  

Ol yiğit — gel taam yiyelüm.  

Danişmend Gazi — seninle taam edersem, ayruk ceng etmek olmıya, zira tuz ekmek 

yemiş oluruz.  

— sen ayru yegil.  

— olmaz, veliyyi nimetim olursun, yarın seninle vuruşursam küfranı nimet olurum.  

Yiğit yedi içti, tamburesin aldı, çalarken zari zâr ağladı: Medet ki bîdil ü bîmâre 

kaldım, 

Medet ki aşk elinden zâre kaldım. Eğer cana erişmeden ölürsem,  

Kıyamet hasretiyle nâre kaldım. Melik Gazi sabaha kadar Kur'anı hatmeder, sabah 

namazını kıldıktan sonra silâhlanır karşılaşırlar, hamle kılarlar. Türlü silâhlarla 

vuruşurlar nihayet Melik hasmının göğsüne oturarak hançerle başını kesmek ister, 

görür ki bir ay yüzlü yiğit. Melik: gel müslüman ol seni azat edeyim. Yiğit, ger 

müslüman olursam aceb yarime ereyim mi? — müslüman ol her ne işin var ise Hak 

taâlâ inayetinde bitirem. Yiyit müslüman olur. harikah bir Türk anadan doğduğu 

hakkındaki garip hikâyesini anlatır: Battal Gazi Hindistana gidince Rum Kayseri 

Malatyaya sefer etmiş, Malatyada âlim ve fazıl kişi olan Abdurrahman Horzumi'nin 

kızı da esir düşmüş. Kayser bu kızı babasına bağışlamış, çobanlarla büyüyen kızın 

heybetinden kurt, aslan davara yanaşamazmış. 12 bin ere hükmeden, 40 avreti olduğu 

halde oğlu olmayan babası anınla cem' olur, bir yıldan sonra kendisi doğar, Artuhi 

adın korlar. Kendisi de bir gün Amasya yörelerinde avda bir kıza aşık olmuş; meğerse 

Amasya Sultanı, Rumilerin halifesi, Kayserin amcası Şahi Şaddat'ın kızı Efrumye 

Bânû imiş. 

Artuhi: Yedi yıldır kim ol kızın aşkından yanarım. Meğer senin devletinden ol kız bana 

vara. Ben canımı yolunda kurban kılam, der. Melik, Artuhiye: bin, Amasya'dan yana 

varalım, der; yolda Efrumye'nin Kayserin cihan pehlivanı, Rumların beylerbeyi 

Nestor'a gelin gideceğini haber alırlar. 12 bin muhafıza pusu kurarak saldırırlar. 
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Artuhi'nin narasını işiden Efrumye, karşı koyacakmış gibi, hile ile kelepçeyi çöz dürür. 

Has atlardan at getirirler, Efrumye arslan gibi sıçrar, kılıç çeker: Benim Efrumye 

Bânu, Şah şaddatın kızı, Muhammed Mustafa'nın kırnağı, dini I ̇slâmın kurbanı, Melik 

Denişmend ayağı toprağı, deyüp ortaya atılır. Hep birlikte çeriyi tarumar ederler.  

Melik, Efrumyeye: Nice oldu kim gelip bize yar oldun? der. Efrumye rüyasını anlatır: 

misli görülmemiş bir bağın ortasında, etrafında süt, bal, su ve şarap akan dört ırmak 

şarıldıyor. Kimi altın kimi gümüş dört katlı bir köşk. Değme (her) pencerede asılı 

kafeslerde tûtiler, kumrular ötüyor, pencerelerden ud ve amber kokusu dağılmakta, 

katlardan nur yayılmakta: içeri girdim, döşeme lâalden, duvarlar altın dan. Bir taht 

gördüm yakuttan, ayakları zümrütten. Ol tahtın üzerinde bir kişi gördüm, oturur, 

amamesi nurdan, iki bölük saçı iki yanda asılı, şöyle kim vasfolmaz. Görünce yüzünü 

hayran kaldım... Hulle giymiş, taç urunmuş başına, nuru dolmuş içine hem daşına... 

Bir melek beni içeri aldı. Ol server kim taht üzerinde otururdu, merhaba ya Efrumye! 

dedi. Ben baş kodum, alkış ettim, siz kimsiniz; dedim. Ol server eyitdi... Enbiyanın 

serveri, mahlûkatın yeğreği Muhammed Mustafa, bu oturanlar I ̇mamı Ali, Hasan, 

Hüseyin, Hamza ve Abbas. Cümlesi bana ikram ettiler. Resul Hazreti bana “gerek kim 

sen müslüman olasın, Hak taâlâ Artuhiyi sana helâl etmiştir ve hem sizin sayenizde 

Rum vilâyetleri açılup müslümanlık ola” dedi. Bir kadeh şerbet verdiler içtim, kamu 

küfür kalbimden çıktı, müslümanlık âdabı vücudumda muhkem oldu, sıdk u ihlâs ile 

müslüman oldum.” 
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Üç server şad olup önce tanıştıkları nurani görüklü, ak sakallı zahid Harkil rahibin 

Toros kasrında ulu Ribattaki kilisesine dönüyorlar ve geceliyorlar.  

Elinden nişanlısı alınan Nestor nakkareler vurdurur, altmış rühban zemzeme kılar, 

20 bin kişi toplanır, Ribatı kuşatırlar. Üç kahramandan Efrumye, babasını esir alır; 

sürükliyerek Danişmend'e getirir. Gürcistan'dan iki bin er çıkagelir; ulularına Şudit 

derler. Savaşlar tekerrür eder, Ermeni ilinden Mehram elli bin erle gelir. 

Danişmend Gazinin hayli zaman uzak 

kaldığını gören maiyeti Süley man bin Nu'man 

rühban kıyafetinde soruşturmaya çıkıyor. 

Artuhi ile Rum vilâyetini harap ettiklerini, 

Ribata girdiklerini öğreniyor. Artuhi ağır yaralı 

perişan bir halde ribatın avlusunda yatarken 

Tanrıya münacaatı üzerine duvar yarılıyor, 

yeşil donlar giymiş ak sakallı bir pir geliyor, 

eliyle Artuhi'nin yaralarını sıvayor, hattâ cenk 

meydanında kesilip düşe kalan bir elini de 

yerine koyup dua ediyor, Hak taâlânın emriyle 

hepsi iyi oluyor. Meğerse bu Hızır peygamber 

imiş. Melike selâmını ve kendilerini sıkıntıdan kurtaracak bir duayı iletmesini 

söylüyor. 

Devam eden savaşlarda Mehramla oğulları Kiryas ve Mihras ölü yorlar. Süleyman bin 

Nu'man kâfir çerisinin çokluğunu görüyor, I ̇slâm çerisini getirmeğe Sivas'a gidiyor. 

Bu ara Nestora haber geldi kim Samiye (Sinop!) ıssı Mehranos ve Sinabiye (Samsun!) 

ıssı (—sahibi) İstifanos 60 bin kişi ile gelür, kamusu Frenkdir, Urustur, Çerkeşdür, 

derler.  

Savaşlar kızışır, Melik sert hamleler yapar, atı Frenk çark oku ile yıkılır. “Melik 

Danişmend Gazi, ol din canbazı yayak tekbir getirüp duruşurken toz belürdü bir dağ 

başından, yel toza dokundu iki pare oldu, içinden I ̇slâm çerisi çıka geldi. Halife alemi 

ve Ebumüslim sancağı, yemin ve yesar saflar çektiler”. Nakkareler çalıyorlar, hafızlar 

Kur'an okuyor, gaziler tekbir getiriyorlar. Öbür yanda rühbanlar nakus çalıyorlar, 
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zemzeme kılıyorlar. Savaş arasında Melik, Nestora bir yumruk indirerek atından 

yıkar, kâfirler alıp kaçırırlar. Düşman perişan, hayme ve hargâhı bırakıp kaçar. 

Ganimet toplanır; 40 yük mal, 50 karavuş, 100 kul halifeye ayrılır. kalanı çeriye 

bağışlanır.  

Tokat kalesi savaş ve desise ile alınır. 

Deryanos kilisesiyle Sak- finde üç yüz 

altmış rühbanın bulunduğu ulu kilisenin 

zaptında ağzından ateş saçan sihirli 

ejderha, askere dehşete verir. Hızırın 

verdiği dua bereketiyle sihir bozulur. 

Devam eden savaşlarda Artuhi esir düşer.  

Birçok kilise ve kalelerin zaptı üzerine 

hıristiyanlar Nestora yardıma koşarlar. Menkuriye (Çorum), Kastamonu, Gerede 

haddine, deniz kenarına değin, Kayseriye, Nikonya, Harsonosya, Canik, Gürcistan, 

Sancar, Aleman, Ahlat ve Ermeni kamu millet dâva kıldılar ki I ̇slâm çerisiyle 

vuruşalım. I ̇ki yüz seksen bin er toplanır, Nestorla Şaddat hazine açup bahşiş kılarlar. 

Tokatlılar Sisye (Gömenek) halkının tecavüzlerinden şikâyet ederler. On iki bin kişi 

varır, görürler ki Sisye kalesi önünde deniz gibi bir ırmak, üzerinde ulu bir köprü. 

Şehirdeki kilise ulu bir kaleye benzer. Üç yüz altmış altı kilise vardı. Hemen kâfire 

hamle kıldılar, yer yüzü pamuk gibi atıldı, erenler narasından, atlar avazesi, cebe, 

cevşen çakıldu- su, gürz güpüldüsünden, tablu nakkare avazından kulaklar sağır olur. 

Nâgâh üç yüz altmış nâkus avazı gelir, meğerse Kemah Beyi Mik- nas kardeşi Tekin 

ile 20 bin erle gelmiş Bayburt beyi Anuştekin çerisini teşvik ediyor, önce kale 

dışındakiler, desise ile kaleye girilerek içindekiler kılıçtan geçiriliyor, adam kanı yer 

yüzüne yürüdü, kan buharı hava yüzün bürüdü. Kalede sağ kalanlar müslüman 

olurlar, mescid yapılır; kadı, hatib, imam tayin edilir. Hasan bin Eyyüp kaleye hâkim 

(vali) tayin edilir. 

Nestor ve Şaddattan nâme gelir: eşüttük kim illeri harap kılarsın. Artuhi ve Efrumyeyi 

gönderesin, yıktığın kaleleri yapasın, tut bizim sözümüzü, sevindür özümüzü, yüz kul, 
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yüz karavuş, yüz at, yüz katır, yüz yük mal verelüm. Eğer yok der isen sana bir iş ederiz 

ki âlemde destan olur. 

Danişmend Gazi: Ben ki Melik Danişmend'im, sen ki Şaddatsın, iman getirüp I ̇slâm 

olasın, ilün ve vilâyetünle elümden kurtulasın ve illâ ne seni koyam ne şehrini, şöyle 

kim neslünizden bir diri komayım. Nestor çağırdı kim ey Ehlisalip bilmiş ol kim 

Muhammedîler çoğaldı... Kâfirler iki yüz yetmiş bin askerle harekete geçerler; öncü 

Sinap Beyi Todori, ardınca Samsun Beyi Mıkırdiç, sonra Engürü Beyi ve tamam Beyler 

Turhal önünde bulunduğunu haber aldıkları Melik Danişmende baskın yaparlar. 

Eyyüp bin Yunsu, Süleyman bin Nu'man, Abdurrah- man, Abdullah esir düşerler. Çok 

melûl olan Melik ilkin Todori'nin kardeşi Nikola'yı, sonra boyu minareye benzeyen 

Todori'yi kılıcı ile helak eder. Sonra tecavüz eden Turhallıları, karargâhı terk etmis ̧ 

gibi yaparak, aldatıp kaleden çıkarır ve kılıçtan geçirirler; pek çok ganimet alınır. 

Kırkırıye (Zile) nın Şah İskender tarafından kurulduğu, içerisindeki bir pınara 

Zülkarneyn dendiği ve saire anlatılır. Fakat kale Beyi Emiran mancınık ye neftzen 

kullanıldığından harb yoluyla alınamaz. 

Sonunda Bitragos adlı bir rahip, peygamber tarafından gönderildiğini, kendilerine 

kalenin gizli yollarını göstereceğini söyler ve bu suretle Zile alınır. 
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Melik rüyasında Peygamberin kendine iltifattan sonra Artuhi ile Efrumyenin 

düğünlerini yapmasın emreder. Melik büyük tören yapar. Yüzlerle uşak, köle, 

cariyeden başka yüz tahta atlası I ̇stanbuli, yüz tahta kızıl altunla dokunmuş zerbeft 

hediye ediyor. Şerbetler içilüp nikâh kıyılıyor. Ziyafet için bin koyun, iki yüz kara sığır, 

yüz at boğazlıyorlar. Elvan ballar, yağlar ve pirinçlerden başka her türlü yiyecek ve 

içecek hazırlanıyor. Aşlar kotarılıyor, honlar dökülüyor, Kur'anlar okunup dualar 

kılınıyor. Efrumye ile Artuhi gerdeğe giriyorlar. 

Birkaç gün süren av ve saire eğlencelerinden sonra bini yayak, kalanı atlı on sekiz bin 

asker toplanır. Diğer taraftan Zileden kaçan Nestor dört yana feryatnameler salar ve 

dahi Sinop, Samsun, Harbagün (Halkünbed, Halkunye) kalesiyle Canik, Trabzon, 

Gürcistan, Ermen ve Ahlat il ve vilâyetlerinin cümle şahı olan Şaddat'a nâme gider. 

Melik Danişmendin daimî muhbiri sadıkı Yahya bin I ̇sa adlı casusu Şaddat'a giderek 

dost görünüp yanlış haberler verir. Efrumya da aynı rolü oynar. Melik kendi ordusunu 

ikiye ayırır, biri Nestora, diğeri Şaddat'a karşı. Sabah namazından sonra nakkareler, 
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borular çalınıyor, asker atlanıyor, Melik, alemin dibinde duruyor. Şaddat ordusu da 

atlanıyor, nakuslar çalınıyor ki âlem yankulanıyor, rühbanlar zemzeme kılıyorlar, 

savaş başlıyor. 

Diğer taraftan Nestora karşı giden Artuhi ve Efrumye ordusu karşılaşıyor. Sinbat on 

iki bin, Bediros on iki bin çeriyle geliyor, çok zayiat veriyorlar, Velaz yirmi bin erle 

katılıyor, sonra Hisarbad kırk bin askerle gelince seksen bin kâfire beş bin müslüman 

neylesün? Artuhi Bedrosu, arada Nestor çerisiyle geldikten sonra da, Menkuriye Beyi 

ve Sinbatın kardeşi Leyavin'i dahi ejdarha gibi kıçkırarak, deve gibi kük- riyerek çetin 

vuruşmalardan sonra kellesini uçurur. Efryumye'nin kahramanlığı karşısında gazaba 

gelen Nestor'un teşviki ile üzerine üşüşürler. Efrumye attan düşer, kementle yakalanır 

ve esir olur. 

Düşmanın çokluğu karşısında Artuhi, Melike vararak hali anlatır, Melik tedbir alır, 

gece çeriyi dağ eteğine çeker, bargâhı boşaltır. Sabahleyin bu hali gören Nestor 

neşesinden meclis kurar, sarhoş olurlar. Fakat Efrumye'yi Çorumda bir zindanda 

kuyuya atarlar. Yüz kişi bekçi kalır, kale, Sinbatın babası Hamran'a havale edilir. 
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Harşana civarında devam eden savaşlarda Gürcistan Beyi Behmen ordusu ile, 

sonraları Sinop tarafından Atuş pehlivan yetmiş bin kişi ile gelir. Yaralanan Melik 

rüyada Peygamberin mübarek salyasiyle iyi olur. Atuş'un boyu yüz arşın, elindeki ağac ̧ 

yüz altmış batman, ağaca astığı üç taşın herbiri kırk batman. Taşları zincirlerle ağaca 

perkidiyor, başı üzerinde çeviriyor, kime çarparsa hurdahaş oluyor. Bir taraftan Melik 

Şinbatı, Behmen'i yere seriyor, diğer taraftan Atuş Artuhi'yi, Süleyman bin Nu'man'ı, 

Osman bin Ebiye'yi kaçırıyor, Melikin silâhdarı Hasan bin Eyyübü şehit ediyor. 

Hasan'a Tokat kalesi karşısında türbe yapılıyor. 

Atuş'un muvaffakiyetleri şerefine Nestor ulu konukluk eyler: Donguz yahnisi, lahana 

turşusu, kenşur kalleşi, ma'deve çorbası, sığır işkembesi, donguz kebabı, balık yahnisi, 

ilengiç kavurması, fıçı havyarı, domalan mantarı, eşek hıyarı, İspanak kavurması, 

donguz pastırması, bakla, mercimek... ikram edilir. 

Fakat devam eden savaşlarda Melik yaya olarak Atuş'a yanaşır ve kellesini uçurur. 

Rüyada Melik'e, Battal Gazi yardıma geleceğini söyler ve çarpışma sırasında Tanrı 

emriyle toz kopar, yıldırım şakar, karanlık olur; kâfirler kıyamet koptu sanır, Gaziler 

bir uğurdan hamle ederler. Melik Nestor'un alemdarına erişir, alemi ve alemdarı 

yıkar, Osman, Şaddat'ın alemini sernigûn eder. Nestor ve Şaddat kaçarak Harşana 

kalesine sığınırlar. 
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Raviler şöyle rivayet ederler kim o gün on iki bin kâfir diri tuttular, otuz bin kılıçtan 

geçirdiler, esirlerden sekiz bin müslüman olur. I ̇slâm çerisi yirmi bin olur. Ganimetten 

arta kalan yirmi yük mal hazîne Tokat'a ve oradan Sivas'a gönderilir. 

Efrume'yi kurtarmaya giden Artuhi'ye çeşme başında yağız atlı biri raslar. Bu yiğit: 

“Adım I ̇ltekin'dir. Babam Bağdatlı bezirgan. Bu köy benim mülküm. Babam aşık 

olduğu papazın kızını almak için diliyle kâfir olmuş. Kardeşimin adını da Karatekin 

koymuş. Rüyada Peygamberi gördüm. Bir nurdan taç başında, yeşil hulle eğninde bir 

buraka süvari olmuş.... Sana Efrumye'nin yerini göstereceğim» der. Gizli yollardan 

Efrumye'yi ve yedi yüz esiri kurtarırlar. Ambarlardan elbise ve silâh dağıtarak kaleyi 

zaptederler. I ̇mam, kadı tayin ederler. Dönüşte bir yiğitle çarpışırlar, mağlûp olan 

yiğit: “Adım Serkiz, Mamuriye Sultanı Kaytalın kardeşi oğluyum....” der. Artuhi ol 

yiğidin adını Ahmet kor. Yolda bir alay halayıkın kızıl altunla dikilmiş atlası 

I ̇stanbuliden mahfe içinde Mamuriye'ye babası Kaytal'a giden Gülnuş Bânû'ya refakat 

ettiklerini görürler. Meğer bu kıza düşünde, Melik Gazi seni helâllığa alacak, demişler. 

Artuhi hemen baskın eder, mallariyle birlikte zaptederek Harşana'dan yana giderler. 

Melik'in bargâhına varırlar. 

Harşana'yı kuşatan Melik Danişmend Nestor'la Şaddat'a; müslüman olup teslim 

olmalarını teklif eder. Onlar ise yine imdat-nâmeler gönderirler. Canik haddinden 

Bulgar dağı haddine kadar yerlerin Beyi Şartın ile kardeşi Tatius ve Samsun Beyi 
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Vasilius cem'an doksan bin bin er toplarlar. Müslümanlar saf tutarlar, halife alemi, 

Ebumüslim sancağı çıkar, Melik dibinde durur. Şiddetli vuruşmalardan sonra kâfirler 

dağılır, Nestor'la Şaddat kaçarlar. Yolda Ahmed Serfiraz kendisini Nestor'un silâhtarı 

olarak tanıtır. Şaddat'ı yakalar, Melik'in bargâhına getirir. Hâlâ alınamıyan Harşan'a 

kısmen hile, kısmen harb yoluyla alınır. Şaddat mühtedi bekçilere servet vadiyle 

kaçar. Efrumye, Melik'in huzuruna çıkarak Gülnüş Bânû'nun düş mucizesini anlatır, 

leşker kadısı nikâh kıyar, serverler düğün isterler: On bin batman pirinç, iki bin 

batman yağ, bin koyun, bin kuzu, beş yüz keçi, üç yüz öküz, yüz deve, yüz elli at, on 

mud nohut, tuz, soğan, nişasta, kayısı, hurma, badem, üzüm, incir, zafran, bal, 

heriselik, keşkeklik... yedi gün yedi gece düğünden sonra zifafa girerler. 

Esaretten kaçan Şaddat tekrar feryatnameler yağdırır. Birtakım garip yer ve şahıs adlı 

asker toplanır. Kaytal, Battal Gazinin torunu Durasan'ın Karatona, C ̧avuldur, C ̧aka ve 

Huşavendi Hüseyin adlı yiğitleriyle Kayseri'den I ̇stanbul'a kadar bütün şehirleri 

harab edip I ̇stanbul'a vardıklarını ve Kayseri, I ̇skenderiye boğazında astıklarını, onun 

için ilkin Danişmend'i bir yana eylemek sonra I ̇stanbu'la varmak gerektiğini söyler.  

Öteyandan I ̇slâm çerisi atlanır. Gülbenkle Nikonya'dan yana revan olur. Melik kâfir 

beylerine bir name gönderir: 
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Yazdr andan ol be-namı Kirdigâr, Birdürür kim andan artık Tanrı yok, 
Sun'idir her yaradılmıs ̧ serteser.  

Gelüben ikrar edesiz az u c ̧ok, Ne anın oğlu kızı ortağı var. Mülki bî payan 
anın kulları c ̧ok.  

Ars ̧ ü Kürsü cinnüinsü bahrüber. Tanrı birdür andan artuk Tanrı yok  

Kâfirler pür gazap nameyi yırtarlar. Şiddetli savaşlar başlar. Artuhi Şaddat'ı esir eder. 

Nestor C ̧orum'a kaçar, kâfirler aman diler. Otuz bin esir alırlar; kalan ganimet tepe 

gibi yığılır.  

Üç sahifelik manzumeden nefis ile gazanın cihadi ekber olduğu; “odur âdem gidicek 

koya bir ad, kim eyülükle edeler anı yad „ suretinde iyi nam bırakmak lâzımgeldiği 

tavsiye ediliyor.  

Ordu yürüyerek Çorum'u kuşatıyor. Kaleden gelen Çark oku ve mancınık taşı ile çok 

müslüman şehit oluyor. Neffadiler neft okun atıyorlar, âteşbarlar tüfenk patlatıyorlar. 

Durumun güçlüğü karşısında Ahmet Serfiraz peşiman olduğundan bahisle yazdığı 

mektubu okla kaleye atar. Melik'in başını getirdiği ifadesiyle kapı açılır. Melik 

Danişmend bizzat Nestor'u parçalar, kale alınır. Ganimet.... 

Gülnüş Bânû bir oğlan dünyaya getirir. Melik adını Gazi Bey kor. Melik'e rüyasında 

Peygamber, zelzele ile şehrin yıkılacağını söyler, müslümanlar çıkarlar, şehir harab 

olur, kırk gün hışim yağmuru yağar, sellerden şehir kumla örtülür. 
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Melik, Süleyman rıbatına döner. Devrin döndüğünü gören halk önceleri üzerini 

örttükleri gümüş madenlerini gösterir. Şimdi ol Süleyman rıbatına Gümüş şehri 

derler. Mücrimlerin mahalli olduğu için de harab olan şehire Çorum denir. 

Yeni gazalar için Battal Gazi rüyada Melik'e talimat verir. Bu sırada Osman bin Ebiye 

beş bin erle Kastamoniye canibine varır. Efebus kalesini alarak karargâh yapar, 

vilâyeti açar, onun için bu kaleye Osmancuk deyü ad kalır. 

Arada Tokat kalesine, Gömenek'e karşı, isyanları bastırmak için savaşlar yapılıyor. 

Dualarla ırmak kuruyor, tufan seli kopuyor ve nihayet Harsanosya (Niksar) savaşı 

yapılıyor. Şehir kolayca alınıyor, tılılısımlı, yer altından I ̇stanbul'a kadar yolu olan kale 

Efrumye'nin Trabzon Beyi ağzından rahibe, I ̇sa zamanından kalma bir salip 

gönderdiği suretindeki, mektup hilesi ve vuruşmalarla zaptolunur.  

Bundan sonra gaziler etraf vilâyetlerde savaşa devam ediyorlar. Trabzon Beyi Puthil 

ve kumandanı Karabuç ile çarpışıyorlar, Karakuş kalesinden şikâyetler oluyor, yüz bin 

Rum, Ermeni, Gürcü çerisi müslüman ordusuna baskınlar yapıyorlar, Artuhi Efrumya 

yaralanıyorlar. Niksar yakınında şiddetli savaşlardan sonra Melik Danişmend 

Halkunbet kalesi önünde konar. Geceleyin Trabzon Beyi Puthit ile Ermeni Beyi İklis 

ve Gürcü Beyi Ahron dört taraftan baskın yaparlar. Melik, İklis'i parçalar, Ahron 
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Melik'in oyluğunu yaralar, Melik Arhon'u kaçırır, Puthil Eyyubu şehit eder, yaralar 

sarılır, ertesi gün Karaburcu ikiye biçer, Süleyman bin Nu'man Nikoliyi serer, Bediros 

yuvarlanır, kale alınır, şehit olanlardan Eyyüp ile Abdurrahman bir araya defnedilir. 

Birisi vezir, birisi alemdar idi. 

Melik altı bin erle Canik tarafına giderken Puthil pusuya düşürür. Budundaki yaranın 

kanamasına rağmen Puthil'i biçer. Gürcüler ok yağdırırlar. Melik on yedi yerinden 

yaralanır. Müslüman çerisi bin er kalır. Canik Beyi Manol C ̧ark oku ile Melik'in 

pehlûsuna şöyle vurur kim bir yanına geçer. Melik görür kim iş hadden geçti, su 

baştan aştı. Kazaya rıza deyüp atın boynuna yıkılır, bir ara gazilerin vaveylası üzerine 

kendine gelen Melik gayret ederek bir nara vurur, hamle eden Gürcü Ahron'u ikiye 

biçer. Süleyman, Manol'u devirir. Kâfirler perişan kaçışırlar. Gaziler Nüksar'a 

erişirler. Kale karşısında divar dibine konarlar. Melik dalar, bir ara uyanır: Yarenler 

düşümde Peygamber bana Genneti gösterdi, “yâ Melik senin ömrün tamam oldu, 

maslahatın dahi âhire erişti” buyurdu, der. Kendisini oraya defnetmelerini, bu suretle 

mûslümanların tekrar buraya geleceklerini, yönünü Canik'e karşı komalarını, böylece 
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kâfirlerin korkacaklarını, fakat mezarı belirsiz bırakmalarını, oğlunun zinhar kâhıl 

olmıyarak gaza kılmasını vasiyet ederek, kelimeişahadet getirdikten sonra, ruhunu 

teslim eder. 

Hâdiseyi haber alan Puthilin oğlu çeri toplıyarak müslüman olan şehirleri geri alır. 

Tokat murtat olduğundan Gazi Bey Sivasa revân olur. Sivas'ın dahi kâfirler eline 

geçtiğini görünce Malatya'ya varır. Halk matem tutar. Artuhi Efrumye ve Gazi Bey 

Bağdat'a giderler. Halife Horasana, Selçuklar sultanı Melik Tuğray'a name yollar. 

Halife Selçuklu Süleyman şahın kızkardeşini Gazi Beye nikâh eder ve seraşkerliği de 

Süleyman şahtan Gazi Beye verir. Gaziler ol Rum illerini açup kâfir elinden alırlar. 

Gazi Bey Niksar'da atası Melik Danişmend için tekkeler, şehitler için gûrhaneler 

(makbere) yaptırır, âhirete göçer. Yerine oğlu Y ağıbasan geçer. Artuhi'nin oğlu ile 

Rumda çok gazalar kılarlar. 
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Bunların devranı geçtikten sonra sıra ile Kutbeddin, Rükneddin, I ̇zzeddin, Gıyaseddin 

tahta geçiyorlar ve Harzemîler huruç ediyor, andan sonra Sultan Alâeddin tahta 

oturuyor. Uşta kıssası dahi Danişmend burada tamam oldu, ruhi revanı şad olsun.  



ATATÜRK OKULU * TÜRK DESTANLARI  129 

Köroğlu Destanı 

Köroğlu’nun babasının adı Yusuf’tur. Bolu Beyi’nin yanında seyis olarak 

çalışmaktadır ve bilhassa atlardan çok iyi anlamaktadır. Yusuf’un Ali adında, yiğit 

delikanlı bir oğlu vardır. Günlerden bir gün Bey, Yusuf’a, kendisi için çok güzel bir at 

seçip getirmesini ister. Yusuf da çok gösterişsiz, uyuzca bir tayı beğenir, alır gelir. 

Fakat Bey çok kibirli, gösterişi seven, burnundan kıl aldırmayan ve çok zalim bir 

Beydir. Böyle bir atı kendisine seçip getirdiği için Yusuf’a fena halde öfkelenir. 

Halbuki Yusuf’un getirdiği tay öyle bilinen taylardan değildir. Sulardan çıkan bir 

aygırın dölünden gelme bir kir taydır. Kanatlanıp uçma yeteneği vardır. Bakılır, 

terbiye edilirse eşi menendi (benzeri) bulunmayacak cinstendir. Ama Bey, bunların 

hiçbirini anlamaz ve zalimliği üstün gelip Yusuf’un gözlerine mil çekilip kör edilmesi 

buyruğunu verir. Buyruğu da kendisi gibi zalim olan adamları düşünmeden yerine 

getirirler. 
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İki gözü kör edilen Yusuf köyüne döner, O uyuzca tayı, hiç ışık görmeyen bir yerde 

besleyip terbiye eder ve esi menendi bulunmayan bir kir at haline getirir. Oğlu Ali de 

o zamana kadar daha yetişip daha yiğit daha gürbüz bir delikanlı haline gelmiştir. 

Baba-oğul bir arada karar verip Beyden öç almağa yemin ederler. Bunun üzerine, kir 

atla birlikte Bingöl Dağlarına varıp hayat suyunu ararlar; bulurlar ve içerler. Sudan 

ancak Ali ve kir at içmiştir. Yusuf içememiştir. 

Bundan sonra dönüp, Beyin konağına yakın 

bir dağı yurt edinirler. (En meşhur 

rivayetlerde bu dağ Çamlıbel’dir) Yusuf, oğlu 

Ali’ye, burada yerleşmesini sağlık verir. 

Babasının bu öğüdünü tutan Ali (Köroğlu) 

orayı yurt edinerek gelip geçenden baç 

almağa, haksızlıkların üstüne üstüne varmağa 

başlar. Bir müddet sonra babası Yusuf ölür. 

Köroğlu, yine babasının öğüdüne uyarak 

kendisine çok sadık kırk yiğit toplar etrafına. 

Akıllı, bilgin, görgülü ve bir sohbet adamı 

olduğunu duyup işittiğini İstanbul’dan, Kasap 

başının oğlu yakışıklı Han Ayvaz’ı da kaçırıp 

kırk yiğidinin arasına katar: 

Artık Çamlıbel, Çamlıbel’deki Köroğlu’nun dünyası tamam olmuştur. Köroğlu’nun 

çevresinde insanlar toplanmağa başlar; Köroğlu’nun çevresinde halk küme küme ve 

sevgi doludur. Babasının öcünü Beyden almak için Köroğlu türlü oyunlar hazırlar, 

yiğitliğini gösterir; Köroğlu nasıl halkın adamı, iyi ve namuslu insanların sevgilisi 

haline gelmişse Zalim Beyin de, baş düşmanı bas korkusu haline gelir. Bütün Zalim 

Beyler Köroğlu’ndan korkmaktadır. 

Babasının öcünü almak için Beyin üstüne üstüne vardığı akınlardan birinde Köroğlu, 

Beyin güzel Bacısı Döne’yi görür. Gördüğü gibi de vurulur Köroğlu, Döne’ye aşık olur. 

Çamlıbel Köroğlu için aşkının alev alev yandığı bir yer haline gelir… Ve bir gün bu 

aşka dayanamaz Köroğlu, atına atladığı gibi varır. Döne’yi Bey Konağından kaçırır, 

evlenir. Bu evlilikten oğlu Hasan doğar. 
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Akınlar akınları kovalar; Köroğlu çok zalimlerin hakkından gelir. Akınlarının birinde 

tutsak olur Köroğlu. Yiğitlerinden Güdemen, Köroğlu’nu kaçırmak için 

görevlendirilir. Güdemen varıp Köroğlu’nu bulur. Köroğlu tutsaklıktan kurtulur; 

kaçar. Kır atına atlar ve kır at surların üstünden kanatlanıp uçarak geçer ve 

Köroğlu’nu kurtarır. Bunun üzerine aşka gelen Köroğlu kır atı öğmeğe başlar. 

Çamlıbel’e hasret kalmış, Döne’sine hasret kalmış; yiğitlerine hasret kalmıştır. 

Uzaktan Çamlıbel’i görünce dayanamaz söyler: 

Köroğlu tepelerden bakarım, 

Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim, 

Bunca yıldır hasretini çekerim, 

Arkam sensin, kalem sensin dağlar hey. 

Yiğitlerine, Çamlıbel’ine, Döne’sine kavuşturduğu için de atını bir güzelleme ile bir 

kere daha över: 

Haykırır köpüğü başından atar, 

Başını başımdan yukarı tutar, 

Kaçarsa kurtulur kovarsa tutar, 

Alma gözlü kız perçemli Kır atım. 

Bundan sonra Çamlibel’e daha iyice yerleşen Köroğlu’nun namı bütün yurdu, dört bir 

yandan tutar. Mertliği, mertçe kavgaları, düşkünlerin elinden tutuşu, düşkünü zalime 

karşı koruyuşu, hakkı ve adaleti sevişi Köroğlu’nu dillere destan eder. Her zaman 

haksızlığın karşısındadır ama adaletli Devlet gücüne karşı boynunun kıldan ince 

olduğunu da bilir. Din ve devlet uğrunadır yaptıkları biraz da. Urus üstüne, Acem 

üstüne de savaşlara katılır; bu savaşlarda yiğitlerine Mevla, şehitlik, kafire karşı 

üstünlük uğruna saf bağlatır. 

Fakat nihayet Köroğlu da bir insandır. Gerçi bildiğimiz insanlardan çok ayrı, insan 

üstü nice güce sahiptir ama yine de insanoğludur. Sonunda kendi de yiğitleri de atı da 

yorulur. Köroğlu artık ihtiyarlamıştır. 

Çürüdü gönlüm çürüdü, 

İçerde yürek eridi, 

Beylerin kolu yoruldu, 

Kılıç döndürü döndürü. 
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Üstelik devir de değişmeğe başlamıştır. “Delikli demir” dediği tüfenk icad olmuş, 

artık yiğitlik başka türlü anlaşılmağa başlamıştır. Göğüs göğüse, erkekçe, düşmanı 

yüzünden ve gözünden göre göre dövüşmenin yerini bir yerlere saklanıp arkadan ve 

uzaktan vurmalar almıştır. Köroğlu’na göre kahpeliktir bu ve kahpelik almış 

yürümüştür, alıp yürümektir. Dünya sevilmez bir dünya olmuştur artık. Dünyayı terk 

etmek vakti gelmiştir. Köroğlu da öyle yapar, dünyayı terk edip, alacağını almış 

vereceğini vermiş bir insanoğlunun huzuru içinde Kırklara karışıp gider… 
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Saltuk-nâme  

Anadolu Türk destanlarından Saltuk-nâme, XIII. yüzyıl alp-erenlerinden Sarı 

Saltuk'un hayatını, savaşlarını ve çeşitli kerametlerini konu almaktadır. Eserde, Sarı 

Saltuk'un menkıbelerinin yanı sıra, dönemin önemli kişilerinin menkıbeleri ve bu 

kişilerin Sarı Saltuk ile olan münasebetleri de anlatılmaktadır. Sarı Saltuk, Anadolu 

ve Rumeli'nin fethi esnasında gazalara katılan, kahramanlığı ve velayeti ile daha 

yaşarken efsanevî bir şahsiyet haline gelen müstesna bir Türk kahramanıdır. Hayatı 

etrafında teşekkül eden menkıbelere diğer gazi ve velilerin menkıbeleri de karışmıştır. 

Bu sebeple Sarı Saltuk'un gerçek hayatı ile ilgili bilgileri elde etmek son derece 

güçleşmiştir. Tarihî kaynaklarda yer alan Sarı Saltuk ile ilgili bilgiler Sarı Saltuk'un 
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gerçek hayatını ortaya koyacak mahiyette değildir. Gerçek hayat ile menkıbevî hayat 

iç içe geçmiştir. Üstelik tarihî kaynakların Sarı Saltuk hakkında verdikleri bu bilgilerin 

bazan birbiriyle çeliştiği de görülmektedir. Sarı Saltuk'un destanî şahsiyeti ile ilgili 

bilgileri çeşitli menâkıb-nâmelerde ve velayet-nâmelerde bulabilirsek de bu konuda 

en mühim kaynak, hiç şüphesiz, Saltuk-nâme'dir.  

Saltuk-nâme'nin konusu, esas olarak Sarı Saltuk'un hayatıdır. Eserin birinci cildinin 

ilk iki menkıbesinde Sarı Saltuk'un çocukluğu ve yetişmesi anlatılmaktadır. Birinci 

cildin elde bulunan nüshalarının ilk yaprakları kopuk olduğu için, Sarı Saltuk'un 

doğumundaki destanî unsurları tespit edemiyoruz. Saltuk- nâme'ye göre Sarı 

Saltuk'un asıl adı Şerîf Hızır'dır. Şeceresi ise Hz. Muhammed'e ve Hz. Ali'ye 

dayanmaktadır. Bu sebeple, eserde kahramanımızın Şerif, Şerif Hızır, Server, Saltık, 

Sarı Saltık adlarının yanı sıra Seyyid adı ile de anıldığı görülmektedir. Eserin 

başlangıcında Sarı Saltuk'un dedesi Seyyid Hüseyin ve babası Seyyid Hasan'ın 

gazalarından söz edilmektedir. Seyyid Hüseyin'in vefatından sonra yerine Seyyid 

Hasan'ın geçtiği ve pek çok yer fethettiği anlatılır. Düşmanları, sonunda Seyyid 

Hasan'ı zehirleyerek şehit ederler. Adamları, Seyyid Hasan'ı bir dağ üzerine 

defnederler ve mezarını gizlerler. Şerif, üç yaşındayken babasız kalmıştır. Şerif'in 

yetiştirilmesi işini Seravil adındaki bir lala üstlenir. Kısa sürede ata binmeyi, ok 

atmayı, kılıç kullanmayı öğrenen Şerif, Türk destanlarındaki alp tipinin önemli bir 

örneğini teşkil eder. Abdülaziz adındaki bilge bir kişi Şerif'in eğitimini üstlenir. Ancak, 

babasının ölümünden sonra beylik başkasına geçmiştir. Bu sebeble Şerif ve annesi çok 

sıkıntı çekerler. Bir süre sonra annesi de vefat edince, Şerif yapayalnız kalır. Seravil, 

Şerif’i elinden tutarak Emir Ali'nin huzuruna çıkarır. Emir Ali de Şerif'i Sultan 

Süleyman Sebüktekin'e gönderir. O sıralarda Sultan, Azerbaycan'dadır. Şerif, 

Sultanın huzuruna çıkar. Sultan ile birlikte ava giden Şerif, avda bütün hünerlerini 

gösterir. Önünden hiç av kaçırmayan Şerif'e Sultan hayran kalır ve beytülmaldan 

ulufe olarak günde kırk dirhem şâhî verilmesini emreder. Bu sırada Şerif on dört 

yaşındadır.  

Battal Gazi bir gece Şerif'in rüyasına girer ve ona kendi atı Aşkar'ın, Dahhak'ın 

kılıcının, Giv'in mızrağının, Güştasb'ın kalkanının ve Hazret-i Hamza'nın silahının 

bulunduğu mağarayı söyler. Uykusundan uyanan Şerif, mağarayı bularak, Battal 
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Gazi'nin bahsettiği atı ve diğer silahları elde eder. Bunların dışında Sarı Saltuk'un pek 

çok efsanevî silaha ve ata sahip olduğunu yine Saltuk-nâme'den öğreniyoruz. Şerif 

Hızır'ın Saltuk adını alışı ise bir geleneğe dayanmaktadır. Bu gelenek, kişinin 

gösterdiği kahramanlık sonucu ad almasıdır. Dede Korkut Kitabı'nda örneklerini 

gördüğümüz ad alma-ad verme olaylarının benzerleri Saltuk-nâme'de de yer 

almaktadır. Kahramanımıza Saltuk adını, savaşta yendiği Alyon adlı bir düşmanı 

vermiştir. Müslüman olan Alyon'un adını da Saltuk, I ̇lyas olarak değiştirir. Bu ad 

verme olayı dışında eserde geçen diğer ad verme olayları Saltuk'a yenilerek Müslüman 

olan kişilere Saltuk tarafından bir Türk adı verilmesi ile ilgilidir.  

Eserin ikinci cildinde Sarı Saltuk'un Türkistan vilayetlerine gidişi, Frenk diyarını 

fethi, Babil kuyusuna inişi, cadılarla savaşı, Cezayir'e ve Kuhistan diyarına seferi konu 

edinilmektedir. Ayrıca bu ciltte yer alan Kıssa-i ibtida-i evliya-i Rûm beyânı başlıklı 

menkıbede, Türkistan'dan Anadolu'ya gelen ve buraya yerleşerek Anadolu ve 

Rumeli'nin Türkleşmesinde önemli rol oynayan gazi dervişlerin, velilerin faaliyetleri; 

kerametleri; Horasan erenleri ile münasebetleri anlatılmaktadır. Üçüncü ciltteki 
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menkıbeler ise Sarı Saltuk'un Maşrık ve Mağrip diyarlarına, Arabistan'a, Nirkap 

Dağı'na seferleri, Rağduş adlı cadıyı öldürmesi, Asfaryan cengini, Edirne'nin fethini 

konu almaktadır. Eserin Kıssa-i gaza ve vefât başlığını taşıyan bölümünde ise Sarı 

Saltuk'un şehadeti anlatılmaktadır.  

Konularına göre incelendiğinde, menkıbelerin üç grupta toplandığı görülür.  

Birinci gruptaki menkıbeler tarihî olayları konu almaktadır. Türklerin Rumeli'ye 

geçişi, Anadolu ve Rumeli'nin fethi, tekfurlarla yapılan savaşlar, Beylikler devri 

olayları, Osmanlı devletinin kuruluşu gibi konular tarihi gerçeklere az çok uygun 

biçimde eserde yer almaktadır. Bu olaylar içerisinde yine ön planda olan kişi Sarı 

Saltuk'tur. Bu menkıbelerdeki şahıslar ise Osman Gazi, Umur Bey, Sultan Alaettin, 

Gıyasettin Keyhusrev, Cengiz Han, Nasrettin Hoca, Ahmet Fakih, Karaca Ahmet, 

Mevlana gibi tarihî şahsiyetlerdir.  

I ̇kinci gruptaki menkıbeler ise efsanevî diyarlarda geçen ve Sarı Saltuk'un cinlerle, 

cadılarla, devlerle ve çeşitli olağan üstü yaratıklarla yaptığı savaşları konu alan 

menkıbelerdir. Bu gruptaki menkıbelerde Sarı Saltuk, adeta bir masal kahramanı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedi başlı ejderhalar; havada uçan cadılar; kanatlı 

atlar; konuşan ağaçlar, hayvanlar vb. mitolojik unsurlar ve çeşitli masal motifleri bu 

menkıbelerde yer almaktadır. Olaylar Kaf Dağı, Cinnistan, Kuhistan, Cabülsa 

(Cabülka), Şahmaran ülkesi gibi hayal ülkelerinde geçmektedir.  

Üçüncü gruptaki menkıbeler ise Hindistan, Habeşistan, Arabistan gibi diyarlarda 

geçen ve Sarı Saltuk'un bu diyarlardaki savaşlarını, kerametlerini konu alan 

menkıbelerdir. Gerçek mekânlardaki olayları konu almasına rağmen bu menkıbelere 

de masal üslûbu hâkimdir.  

Eserde anlatılan olaylar genel olarak 13. yüzyılda geçmektedir. Saltuk-nâme'de yer 

alan menkıbeler mekân bakımından incelendiğinde, olayların iki ayrı grupta 

toplayabileceğimiz mekânlarda geçtiği görülür. Birinci grupta inceleyeceğimiz 

mekânlar gerçek mekânlardır. Anadolu, Rumeli, Azerbaycan, Kırım, Kefe, Deşt-i 

Kıpçak, Semerkant, Tataristan, Uygur diyarı, Nogay ili, Kâşgar, kısacası bütün Türk 

dünyası; Arabistan, Mısır, Cezayir, Hindistan, Habeşistan birinci grupta ele 

alacağımız mekânlardır. Sıraladığımız yer adları göz önüne alındığında, Saltuk-
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nâme'nin sadece Anadolu Türk destanı olmadığı, mekân olarak dönemin Türk 

dünyasını kapsadığı görülür. I ̇kinci gruptaki yer adları ise masal ve efsane ülkeleridir. 

Kaf Dağı, Cinnistan, Kûhistan, Cabülsa, Şah-ı Maran ülkesi, Kuh-ı Şu'a, Bi'rü'l-cin, 

Cebelü'l-Kamer  

vb. Eserin kahramanı Sarı Saltuk, bir destan kahramanında bulunması gereken bütün 

özelliklere sahiptir. Son derece güçlüdür, yüreğinde korkunun zerresi bile yoktur. Tek 

başına düşman içine yanar od gibi girmekte, düşman kalelerini fethetmektedir. Aman 

dileyen düşmanına karşı ise merhametlidir. Saltuk- nâme'de, yiğitte bulunması 

gereken özellikler ok atmak, yazı yazmak, suda yüzmek ve gezmek olarak sıralanırken, 

Sarı Saltuk'un bu dört hünerde mahir olduğu özellikle belirtilir.  

Bu özellikler dışında Sarı Saltuk'un 

olağan üstü güçleri de olduğunu Saltuk-

nâme'de mübalağalı bir şekilde 

anlatılmaktadır. C ̧ok uzaklarda aleyhinde 

söylenenleri işitebilmekte, oturduğu 

yerden bir kılıç darbesiyle bir başka 

diyardaki düşmanını öldürebilmekte, 

tarfetü'l-ayn'da bir diyardan bir başka 

diyara gidebilmektedir. Düşmanları bir 

türlü Saltuk'u öldürememektedir; ok 

atarlar batmaz, kılıç vururlar kesmez, 

büyü yaparlar tesir etmez, suya atarlar 

boğulmaz, ateşe atarlar yanmaz. Bütün 

cinler ve melekler Sarı Saltuk'un 

yardımcısıdır. Hatta bu cinlerden birisi ile 

ahiret kardeşi bile olmuştur. Düşmanları 

ise kâfirler, zâlimler, cadılar, devler, canavarlar ve kötü cinlerdir. Dirse Han oğlu 

Boğaç Han boyunda olduğu gibi Hızır, pek çok defa Sarı Saltuk’un da imdadına 

yetişmiş, onu zor durumdan kurtarmıştır. Kitâb-ı Dede Korkut kahramanları gibi Sarı 

Saltuk da katı yay çeken, mızrağının ucunda er böğürten, tek başına kâfir ordularına 

karşı savaşa giden, kaleleri tepip yıkan, tekfur sarayını yerle bir eden, dört nala at 
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süren, yalın kılıç düşman üstüne üşen bir Türk kahramanıdır. Deli Dumrul gibi gözü 

karadır. I ̇blise karşı, cinlere karşı korkusuzca savaşır. Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü 

gibi Sarı Saltuk da Yiyir Alagöz’ü alt etmiş, Kaf Dağında gözleri tepelerinde olan bir 

kavmi kırmıştır. Dede Korkut Kitabı ile Saltuk-nâme’deki motif ve olay 

benzerliklerine sadece bir örnek vermek istiyoruz. Gur hükümdarı Sa’d ile Sarı 

Saltuk’un hikâyesi Kitâb-ı Dede Korkut’taki Deli Dumrul boyundan izler taşımaktadır.  

Bu hikâyede Sarı Saltuk Gur ülkesine gelir. Hükümdar Sa’d 700 yaşındadır. Kendisini 

herkesten üstün görmekte, öldüremeyeceği kimse olmadığını düşünmekte ve 

kendisini Tanrı saymaktadır. Saltuk, Sa’d’ın makamına çıkar ve Tanrı’nın elçisi olarak 

geldiğini söyler. Sa’d, hiç kimsenin kendisini öldüremeyeceğini, değil saraya girmek 

yanına bile yaklaşılamayacağını söyleyerek Saltuk’u hapse attırır. Bütün kapıları 

kapattırır. Odasına çekilir. Gece odasına beyazlar giymiş, yüzü güneş gibi bir kişi 

belirir. Odasına nasıl girdiğini sorar. Bu kişi biren kaybolur. Nöbetçileri çağırır, her 

taraf aranır kimse bulunamaz. Sabah olunca Sa’d o geceki nöbetçilerin hepsini 

öldürtür. Ertesi gece yeni nöbetçiler nöbette iken beyazlar giyinmiş güneş yüzlü kişi 

yine odasında görünür. Sa’d kılıcını çeker ve sorar:  

“Kimsin ? Benüm kasruma kandan geldüŋ girdüŋ ? Kankı kapudan geldüŋ girdüŋ ? 

Pes ol şahs gülüp eyitti: 

Baŋa ya Sa’d b. ‘Âmir kapu, baca, divar hail olmaz. Kandan dilersem andan girürem, 

diyüp yine belürsiz olup nâ-bedid oldı.”  

Sabahleyin Sa’d yine bütün nöbetçileri öldürür ve o gece için yedi bin nöbetc ̧i 

görevlendirir. Bu nöbetçilerin de öldürülmesinden korkan bir vezir, bu işin Saltuk ile 

ilgisi olabileceğini söyler. Saltuk’u zindandan çıkarup getiriler. Sa’d olanları anlatır. 

Saltuk, gelen kişinin Tanrı’nın elçisi olduğunu ve onunla konuşmasını söyler. O gece 

kişi Sa’d’ın odasına yine gelir. Sa’d kim olduğunu sorar. Tanrı’nın elçisi olduğunu ve 

Sa’d’a yedi yüz yıl ömür veren Tanrı’nın artık onu çağırdığını söyler. Sa’d, Tanrı’nın 

kaç askeri olduğunu sorar. Kişi, gökte yıldızların sayılabileceğini ama Tanrı’nın 

askerlerinin sayılamayacağını söyler. Sonunda Sa’d gitmeye razı olur. Ancak geri 

dönüp gelinceye kadar oğlunu kendi yerine tahta oturtmak ister. Bunun üzerine kişi 

şöyle söyler:  
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“-Yâ Sa’d bin Âmir! Sen anda varınca girü bunda gelmezsin ve gelmek dahı istemezsin. 

Nitekim bir oglana var, anaŋ karnına girgil şundan çıkduŋ diyü ikdâm eyleseŋ hiç razı 

olmaya. Varup girmege dahı kabil degüldür.”  

Durumu anlayan Sa’d Saltuk’u hapisten çıkarttırır, 

vezirlerini yanına çağırır ve olanları anlatır. Gelen 

kişi Azrail’dir. Sa’d’a boy abdesti almasını ve 

kelime-i şahadet getirmesini söyler. Böylece Azrail 

Sa’d’ın canını alır. Sarı Saltuk tarihî bir şahsiyettir, 

yaşadığı dönem, yaptıkları az çok bilinmektedir, 

ancak yine de Saltuk-nâme’de anlatılanlardan bu 

tarihî şahsiyetin yanında bir de efsanevî şahsiyet 

oluşmuştur. Esas olarak Sarı Saltuk’a ait menkıbeler dikkatlice incelendiğinde 

bunlara diğer gazilerin, erenlerin, destan kahramanlarının, masal kahramanlarının 

özelliklerinin ve maceralarının karıştığı görülecektir. Hiç şüphesiz Türk dünyası 

edebiyatının en görkemli edebî abidesi Kitâb-ı Dede Korkut da Saltuk- nâme’ye bu 

yönlerden büyük tesirde bulunmuştur.  

Eserin müellifi Ebü'l-Hayr-ı Rûmî hakkındaki bilgilerimiz  

çok sınırlıdır. Kaynaklarda Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'ye dair en küçük bir bilgi bile yoktur. 

Halk ağzındaki sözlü menkıbelerin derlenmesini ve kitap haline getirilmesini Fatih 

Sultan Mehmet'in şehzadesi Cem Sultan istemiştir. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî, Cem 

Sultan'dan aldığı emirle Anadolu ve Rumeli'yi yedi yıl boyunca adım adım dolaşarak, 

Sarı Saltuk'un menkıbelerini derleyerek yazıya geçirmiştir. Hazırladığı eseri sultana 

sunmuştur. Ebü'l-Hayr-ı Rûmî'nin bir derlemeci ciddiyetiyle menkıbeleri derlediği ve 

daha sonra aslına sadık kalarak menkıbeleri düzenleyip bir eser haline getirdiği 

görülüyor. Ancak, Saltuk-nâme, asla Kitâb-ı Dede Korkut gibi bir üslûba sahip 

değildir. Aynı yüzyılda yazılmış olmalarına rağmen Kitâb-ı Dede Korkut’un akıcı 

üslûbu, anlatım zenginliği, dil kıvraklığı Saltuk-nâme’de yoktur. Kitâb-ı Dede 

Korkut’taki tasvirlere Saltuk-nâme’de rastlanmaz. Saltuk-nâme usta bir yazarın 

elinden çıksaydı çok muhteşem bir eser haline gelebilirdi. Yine de Ebü’l-Hayr’ın 

büyük bir hizmeti vardır. Menkıbeleri derleyerek kitap haline getirmiş ve bu 
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menkıbelerin unutulmasını önlemiştir. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî mükemmel bir yazar 

olmayabilir ama Türk folklor derlemecilerinin atası sayılmalıdır. Kendisinden iki yüz 

yıl önce yaşamış bir kahramanın menkıbelerini büyük bir sabır ve emekle XV. yüzyılda 

derleyerek yazıya geçirmiştir.  

Son olarak Saltuk-nâme’de Dede Korkut ile ilgili bir 

kayda dikkat çekmek istiyoruz. Saltuk-nâme’nin 

ikinci ve üçüncü cildinde Osmanoğullarının İshak 

peygamberin oğlu Ays neslinden ve Korkut Ata 

soyundan oldukları belirtilmektedir. Bu konuda en 

ayrıntılı bilgi Saltuk-nâme’nin üçüncü cildindeki 

Kıssa-i Diger Gazâ başlığını taşıyan bölümde yer 

alır. Sarı Saltuk öldü diye haber yayılınca bunu 

fırsat bilen düşmanlar Anadolu’ya saldırırlar. 

Sultan Alâüddin’e bu haber ulaştığında 

Anadolu’nun kuzeyini emanet edecek bir kişi 

düşünürler. Bu bölüm Saltuk-nâme’de şu şekilde anlatılmaktadır:”...Bir kimesne 

buluŋ kim bu Harcenevan tarafın aŋa virelüm, kâfirlere vara, gazâ ide, kâfirlerden ne 

alursa ol anuŋ mülki ola.” didi. Vardılar begler ittifak idüp Ertugrulı’yı aŋdılar ve oglı 

Alp Osmân’uŋ gazâların ve Şerîf’üŋ aŋa himmetlerin ve ogul idindügin ve nesebde 

dahı hem asıl idügin. I ̇shak Peygamber oglı ‘Ays aslındandur ve Korkud Ata anuŋ 

oglanlarıdur. Salb i’tikadlu Oguzlardur. Türk-i sâdık bunlardur... diyüp Sultân’a vasf 

ve medh ittiler. Sultân göŋlinden Osmân’a muhabbet idüp emr itti da’vet-nâme 

yazdılar, mühürlediler. Peyk eline virüp gönderdiler.  

Bilindiği gibi Kitâb-ı Dede Korkut’ta Dede Korkut’un Oğuzların Bayat boyundan 

olduğu belirtilmektedir. Bu kayda göre Oğuzlar, dolayısıyla Dede Korkut ve 

Osmanoğulları I ̇shak Peygamberin oğlu Ays aslından gelmektedir. Saltuk-nâme’nin 

ikinci cildinde de benzer ifadelerle bu bilgi tekrarlanmıştır. Yaptığımız araştırmaya 

göre daha önce böyle bir bilgi kaydına rastlamadık. Kur’an’da I ̇shak Peygamberin oğlu 

olarak sadece Yakup Peygamberin adı geçmekte, Ays’tan söz edilmemektedir. Ancak 

I ̇slâm kaynaklarında I ̇shak Peygamberin iki oğlu olduğu ve bunlardan birinin adının 

Ays, diğerinin adının da Yakup olduğu kaydedilmektedir. Eski Ahitte (Tevrat) I ̇shak 
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Peygamberin ilk oğlunun Esav olduğu belirtilmektedir. Saltuk-nâme müellifinin bu 

bilgiyi nereden aktardığı konusunda da bir kayıt yoktur. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, eseri bir 

Osmanlı şehzadesi için yazdığından, fırsat buldukça eserde Osmanoğullarını 

övmektedir. Bu kaydın da aynı düşüncenin sonunda yazılmış olması mümkündür. 

Konu araştırmaya ve tartışmaya açıktır. Ancak, Saltuk-nâme’de Dede Korkut’un 

anılması, Dede Korkut’un ününün son derece yaygın olduğunu göstermesi açısından 

son derece önemlidir. Motif ve olay benzerlikleri Saltuk-nâme’nin Kitâb-ı Dede 

Korkut’tan yer yer etkilendiğini de göstermektedir.  

Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın 
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