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Doksan dokuz ad ile.1

DEDE KORKUT DESTANLARINDA ADLARI GEÇEN O UZ
BEYLER
N ZLER
TA IYAN YER ADLARI ÜZER NE
R DENEME
Yücel Hacalo lu
Rag p Memi
lu

ÖZET
Bu ara rmada Türk âleminin abidevî eseri olan Dede Korkut
Destanlar n ba mimar ve O uzlar n ulu ve efsanevî hocas hakk nda
bilgiler aktard ktan sonra, genel olarak destanlar n öz yap na de inilip
bu destanlar n yarat lar olan beylerin, alplar n izlerinin, ülkemiz yer
adlar nda ya ayan ekilleri gösterilmi tir.
ABSTRACT
This article focuses on the Turkification and Islamization of
Anatolia after the Malazgirt Viktory (1071) from a different perspective.
As Turks have a famous and very strong sense about the geographies
they live, this has reflected to the transformation of this new geography
to a “motherland”. History witnessed that with all aspects of life our
former fatherland Türkistan has been reflected in this new “motherland”
Anatolia, including the names of mountains, rivers, steplands, etc.
This study first informs the reader about the great Dede Korkut
Legends, and then touches upon the actors of these Legends and their
reflections in the toponomy and history of our motherland, Anatolia.

Malazgirt zaferinden (1071) sonra, Anadolu’nun ak llara
durgunluk verecek kadar, k sa bir zaman içinde Türkle ip slâmla ma
olgusunu ba ka bir aç dan irdelemeye çal aca z. Bilindi i gibi,Türk
milletinde vatan sevgisinin ve hasretinin boyutlar çok güçlü ve
yüksektir. Gazâ ve cihât ruhuyla fethettikleri ülkelere göçüp konan Türk
boylar , yerle tikleri beldelere eski yurtlar n özlemini, sevdas birçok
hât ralarla birlikte nak etmi lerdir. Bu bir nevî geçmi i bütün boyutlar
ile gelece e ta mak anlam na gelir ki, bu özellik Türk milletine de ik
co rafyalarda ayakta kalma gücünü veren ve dolay yla co rafyay
“vatan” yapma sürecini h zland ran ve peki tiren özelliklerinden biridir
diyebiliriz.
Bugün yurdumuzun neresine bakarsak bakal m da , tepe, yayla,
ova, bel, geçit, rmak, çay, dere, köy, bitki, çiçek, böcek, ku gibi hayvan
isimleri ile yap lm yer adlar zda; Türkistan’ n bütün maddî ve
manevî özelliklerinin Anadolu’ya ta nd
görürüz. Bu yadigâr
isimler aras nda Dede Korkut Destanlar n kahramanlar olan O uz
beylerinin ve alplar n, has isimleri de vard r.
Bu ara rmam zda Türk âleminin abidevî eseri olan Dede Korkut
Destanlar n ba mimar ve O uzlar n ulu ve efsanevî hocas hakk nda
bilgileri aktard ktan sonra, genel olarak destanlar n öz yap na de inip
bu destanlar n yarat lar olan beylerin, alplar n hat ralar ülkemiz yer
adlar nda aray p bulmaya çal aca z.
Ancak bu has isimler, Türk kültürünün, Türk dü ünce hayat n,
Türk tarihinin ve Türk halkiyat n da ortak unsurlar r. Dolay yla
yer adlar na yans yan bu has isimlerin Dede Korkut Destan
kahramanlar n isimlerinden esinlenerek verilmi olaca
gibi, bir
ba ka aç dan da bu öz kültür unsurlar
Türk kültür ve içtimaî
hayat n ürünleri olarak dü ünmemiz gerekir. Bununla birlikte
Anadolu co rafyas na nak edilen bu Türk damgalar , Dede Korkut
Destanlar n yarat lar olan boy beylerinin ve alplar n isimlerini
ta mas , ya da ça
rmas bak ndan bizce çok önem ta maktad r.

ol gökleri kald ran n
Donatarak dolduran n
“Ol” deyince olduran n
1

Niyazi Y ld m Gençosmano lu, Dedem Korkut’tan Salur Kazan Destan , stanbul 1976 , s. 7.
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n Genel Özellikleri:

Gerek tarihî kaynaklarda, gerek O uz halk rivayetlerinden
edinilen bilgilere göre, Dedem Korkut bir halk filozofu, bir ak l hocas ,
ozan ve keramet sahibi, bilinmeyen eylerden, gelecekten haber veren ve
bütün s fatlar kendinde toplam
bir ulu ki i olarak kar
za
kmaktad r. O, bir ak hocad r ve O uz’un bilicisidir. O uz boylar n
ululay p kutsalla rd klar gizemli bir ak Koca’d r. Bozk r ya ay
n
geleneklerini, askerî töre ve törenlerini çok iyi bilir. Kabile ve O uz
te kilat
koruyan odur. O, bütün O uz topluluklar n ve halk n
atas , reisi, bilgini ve güçlü bir ulus ozan r. Güç durumlarda hanlar,
ona dan rlar. Hanlara ve O uz halk na o ö üt verir, yol gösterir.
çinden ç lamayacak gibi görünen güçlükleri çözen odur. Sözleri sayg
ile yerine getirilen bir mü avir olarak tan nd gibi, kimli i kerametler
sahibi olarak da belirtilir. 2
Dedem Korkut’ un bu efsanevî ki ili i, onun kitab
öyle anlat lmaktad r:

n ön sözünde

“Hazret-i Resul aleyhi’s-selâm zaman na yak n Bayat boyundan
Korkut Ata derler, bir er kopdu, O uzun ol ki i tamam bilicisiydi,
uzun içinde tamam velâyeti zahir olm
. Ne derse olurdu,
gayibden dürlü haber verir söylerdi, Hak Taâlâ anun gönlüne ilham
ederdi...
Korkut Ata, O uz kavminün mü kilini hallederdi; her ne i olsa
Korkut Ata’ya dan may nca i lemezlerdi; her ne kim buyursa kabul
ederlerdi, sözün tutup tamam ederlerdi.3
uzlar n Bayat boyuna mensup bu gün görmü , geçirmi ak
hocas , sadece vezir veya devlet adam karakteri ile de il, onu ayn
zamanda ‘ozanlar n ba ’, ‘ozanlar n pîri ’ olarak da görürüz . Güzel
sözler, hikmetler söylemek; O uzlar n türlü yönlerini hikâye ederek
rivâyetleri anlatmak, hanlar n ve beylerin methiyelerini söylemek;
lence ve törenlerde ark lar çalmak, iyi insanlara hay r dualar etmek,
kötüleri ay plamak ba ca özelli iydi.
Dede Korkut ne zaman, nerede ya ad tam olarak bilinemiyor.
Ancak, Dedem Korkut Kitab ’n n ön sözünden anla ld na göre, onun
2

Orhan aik Gökyay, Dedem Kordun Kitab , stanbul 1973, s. CXXVII. Türk Ansiklopedisi,
Korkut Ata maddesi, Cilt 20. s, 224.
3
Orhan aik Gökyay, age, s. 1; TA, C.20, s. 224.
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Hz. Peygamber zaman na yak n bir zamanda ya ad anla yor.
uz
padi ah Kara Han n, Korkut Ata’y Hz. Peygambere elçi olarak
gönderdi i ve Korkut O uz kavmini uyar p ayd nlatt
baz
4
kaynaklarda ileri sürülmektedir.
Korkut Ata’ n nerede, nas l, ne zaman öldü ü hususunda da
kesin bilgiler yoktur. Baz kaynaklar ve söylentiler, onun 295-300 y l
ya am gösterir. Ya abart da olsa, Dedem Korkut’ un yüzy llara
mayan manevî ki ili i, ebediyen Türk milletinin gönlünde
ya ayacakt r. Birçok Türk illerinde mezar bulunmas na ra men, as l
mezar n Siriderya’n n Aral gölüne döküldü ü yere yak n bir noktada
oldu u vurgulan r.
“Dedem Korkut Destanlar , Türkiye Türklerinin atalar olan
uzlar n ba ndan geçenleri anlatan bir eserdir.”5
Dedem Korkut Kitab , Türk dilinin, Türk edebiyat n, Türk
kültürünün en güzel, en dikkate de er, en büyük âbidelerinden biri olan
destan-i hikâyeler kitab r. As l ad “Kitab- Dede Korkut Alâ Lisanuz Han” (O uz Han’ n Diliyle Dede Korkut Kitab ) olan bu eser,
Müslüman O uzlar n Azerbaycan ve Kuzey Anadolu yörelerindeki
ya ay lar
dile getirmekle kalmaz, slâmiyeti kabullerinden önceki
döneme ait Türk hayat ndan da önemli izler ta r. Bu kitap, 12 (oniki)
destanî hikâye ile ba taraf nda bulunan ve Korkut Ata’n n efsanevî
ki ili ine ili kin bir ön sözden meydana gelir. Eser, eski Türk ya ay ,
Türk dili, Türk edebiyat , Türk halkiyat ve kültürü bak ndan çok
büyük önem ta maktad r. “Dedem Korkut Destanlar ebediyen
okunacakt r”.6
Dedem Korkut hikâyeleri, birbirinden ba ms z birer hikayeler
demeti olmakla birlikte, kendi aralar nda da bir bütünlük meydana
getirirler. Bu bütünün konusu, ya ay , maceralar , inançlar ve hayat
görü leri ile geni O uz toplulu udur. Her hikâye, esas olarak bir beyin
maceras r. Ancak, az veya çok di er beylerin de kat ld klar , hiç
de ilse bir vesile ile adlar n kar
olaylar dizisidir. Beylerin çevresi
ve ya ay
canland
rken âdetleri, gelenek ve görenekleri, çe itli
yönleriyle bütün O uz kavminin hayat bu hikâyelerde görülür.
4

TA, ag-mad. C.20, s. 224; O. aik Gökyay, age, s. 1 ; s. CXXVI,CLXVII
Faruk Sümer,Türk Destanlar , TDTD, Eylül 199 , say 69, s .4
6
Faruk Sümer,Türk Destanlar ,TDTD, Eylül 1992, say 69, s.4.
5
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Hikâyeleri birbirine ba layan ve onlar n bir bütünlük meydana
getirmesini sa layan as l nokta, eserin tamam na yay lm
ve
yerle tirilmi olan tablodur. Bu tablo, ayn devirde, ayn bölgede bir
“Han” çevresinde, belirli bir hanl k düzeninin içinde toplanm bulunan
uz beylerini canland rmaktad r.
Ba ta bütün beylerin han diye sözü edilen Bay nd r Han vard r.
Bu han, genel olarak “Hanlar n Han ” diye sözü edilen Bay nd r
Han’d r. Bütünü ile O uz ülkesinin hükümdar olan Bay nd r Han,
genellikle arka plânda olup hikâyelerin hiçbirinde kahraman olarak
gözükmez. Onun hikâyelerdeki rolü, beylere ak n izni vermek,
gerekince beyleri büyük divanda toplamak ve y lda bir defa büyük bir
ziyafet vermektir. Ak nlar n sonunda beyler, ganimetlerin en de erlisini
ona ay rlar. O da Beylere, kahramanl k yapan bey çocuklar na
arma anlar verir. Mevki bak ndan Bay nd r Han’dan sonra, onun
Beylerbeyi ve damad olan
ç-O uz/Üç-Ok,
-O uz/Boz-Ok
beylerinin kendisine ba
bulundu u Salur Kazan gelmektedir.7
Hikâyelerde kahraman olarak daha sonra Alp Aruz, baz boy adlar ile
an lan 24 O uz beyleri ve bu boylara herhangi bir ekilde ba
klar
belirtilmeyen beyler gelir. Bu adlardan ço una,
uz kabile adlar nda
ve
uzlar n yaylad klar
alanlardaki yer adlar nda da
rastlanmaktad r. Millî destan niteli i ta yan bu hikâyeler, millî kültür
de erlerinin bir hazinesi ve sosyal hayat n renkli bir tablosu
durumundad r.
Dede Korkut Destanlar Türk aile yap
faziletlerini belgeleyen en büyük âbidedir.

, ahlâk
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imdi Dede Korkut destanî hikâyelerinden “Dirse Han-o lu
Bo aç Han” ile “Duha Koca-o lu Deli Dumrul”dan k sa al nt lar
yaparak Türk ailesinin ruhî, fizikî güzellikleriyle manâla
sayg nl
, faziletini göstermeye, vurgulamaya çal al m.
Dirse Han’ n Hatununa soylad

r:

Berü gelgil ba um baht , evüm taht
Evden ç kup yürüyende selvi boylum
Topu unda sarma anda kara saçlum
Kurulu yaya benzer çatma ka lum
Ko a badem s mayan dar a zlum
Güz almas na benzer al yanaklum
Kad num, veregüm, dölegüm.9
Hatununun Dirse Han’a soylad
Berü gelgil
Ba m baht , evüm taht
Han babam n güvegüsü

ve

Kad n anam n sevgüsü
Atam anam verdügü
Göz açuban gördü üm
Gönül verüp sevdü üm
Dirse Han...10

8

TA. C. 20, ag-md. s .225, 226, 227
O. aik Gökyay, age, s. 5.
10
O. aik Gökyay, age, s. 9.
9

O. aik Gökyay, age , s. CXLVII
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Baban n bir sözünü iki eden çocuk, iyi say lmaz. Erkek çocuk, k za
üstün tutulur.8

uzlar Müslüman’d r. Fakat hikâyelerde din, çok güçlü bir
unsur olarak görülmez. Aile kurumu çok sa lam bir durumdad r. Tek
kad nla evlilik (monogami) esast r. Kad nlara çok sayg gösterilir.
Gerekince kad nlar, kocalar na ak l ö retirler. Evin i lerini, ziyafetleri
kad n yönetir. Hikâyelerde çok derin bir ana sevgisi vard r. Ana hakk
Tanr hakk r. Babalar da çocuklar na kar çok dü kündürler.
Çocu u olmayanlar ho görülmez. Onlar n Allah’ n gazab na
rad na inan r. Aile ba kan baba olmakla birlikte, baban n
mutlak bir bask
yoktur. Çocuklar n ana-babaya sayg
kesindir.

7
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r:

Al

Kor san ikimüzün can n bile kog l

Ak südün emdügüm kad num anam

Keremi çok Kaadir Tanr .13

Deli Dumrul’un babas na soylad

r:

sakall aziz izzetlü canum baba
Bilürmisin neler oldu
Küfür söz söyledüm
Hak Taâlâya ho gelmedi.. 12
uzlar’da Tanr anlay
Dumrul’un yakar
izleyelim:

berrak, temiz ve çok yücedir. Deli

Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Görklü Tanr
Çok cahiller seni
Gökte arar, yerde ister
Sen hod müminlerin gönlündesin
Dâyim duran Cabbar Tanr
Ulu yollar üzerine
maretler yapay m senün için
Aç görsem doyuray m senün içün
Yal ncak görsem donaday m senün içün

Bu tablodaki kar -koca, ana-baba ve çocuk sevgisi, güzelli i
yan nda Tanr inanc , yüce Türk ailesini ebediyen ayakta tutacak güçte
ve boyuttad r. Türk’ün geçmi i, gelece inin de sigortas r.
Dede Korkut destanlar Türkiye Türklerinin bilinen en eski tabiî ve
gerçek Destanlar r. Bu sebeple k r çiçekleri kadar güzel olan bu
destanlar bütün gençlerimiz bilmeli ve tan mal r.14
3. Dede Korkut Destanlar nda Adlar Geçen O uz Beyleri –
Yi itleri ve Bunlar n zlerini Ta yan Yer Adlar :
Ar z (Alp), Av ar Be , Basat, Bay Bura, Bayundur Han, Begil,
Beyrek, Bican Be , Bo aç Han, Bügdüz Emen, Demir Gücü, Dirse Han,
Dölek Evren (Eylik Koca-o lu-Dönebilmez), Dumrul (Delü), Dündar
(K yan Selçuk-o lu, Delü), E rek (U un Koca-o lu), El-alm (Ya nc lu), Emren (Begil-o lu), Eren (Eylik Koca-o lu, Alp), Etil (Allar alu, Alp), Evren (Delü), Kanturalu (Kanl -o lu), Kapak Kan, KaraBudak (Kara Güne-o lu, Delü), Karacuk Çoban, Kara Çekür, Kara Güne,
Karaman (Selim-o lu), Kaçar (Delü), Kaz k Koca, K lba , Kulma (Eylik
Koca-o lu, Sar ), K rk K nuk, K yan Selçük, Kondan (Ya kç lu,Yaz r),Kozan (Ense Koca-o lu), Okçu Sar , Mamak, Otman-o lu,
Rüstem (Do sun-o lu), Rüstem (Düzen-o lu, Alp), Salur Kazan, Sar
Çoban (Konur Koca), Sar Çoban (So an), Segrek (U un Koca-o lu),
Süleyman (Emîr), ir emseddin (Gaflet Koca-o lu), Ters-uzam ,
Urulmu Han, Uruz (Kazan-o lu), Yaltacuk (Yalanc -o lu), Yapa lu
Koca, Yegenek (Kaz k Koca-o lu), Yünlü Koca.15
uzlar n “Dede/Dedem” ve “Ata” has ünvanlar ile ululad klar
bu O uz filozofu ba ta olmak üzere, onun dilinde ve kopuzunda
âbidele en destanlar nda adlar geçen O uz beylerinin, alp gazilerinin
isimlerini alan ve hât ralar
ya atan yer adlar
aray p bulmaya
çal al m.
13

O. aik Gökyay, age, s. 11.
12
O. aik Gökyay, age, s. 78.

LU

san ikimüzün can n bile alg l

Berü gelgil
pürçeklü, izzetlü canum anam...11

11
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Orhan aik Gökyay, age, s. 5, 9, 11, 78, 82.
Faruk Sümer, Türk Destanlar ,TDTD, A ustos 1992, say 68, s. 5.
15
O. aik Gökyay, age, s. CXLI-CLXXIX
14
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3.1. Dede (Dedem) Korkut/Korkut Ata:
Dede: Erzincan/Kemah; Dedecik: Tekirda -merkez. Dedekar:
Malatya-merkez. Dedeli Kebir: Konya/Ere li; Dedeköy: zmir/Tire;
Ayd n/merkez; Dedeköyü: Malatya-merkez; Malatya /Akçada ;
Denizli-merkez;
Dedeler:
çel/Tarsus;
Bursa/Orhaneli;
Zonguldak/Ere li; Mara -merkez; Denizli-merkez; çel/Gülnar; Bolu/
Mudurnu; Ayd n/Karacasu; Ceyhan-merkez; Kütahya/ Tav anl ;
Seyhan-merkez; Konya/Cihanbeyli; Bolu/Göynük; Manisa/Demirci;
Kocaeli/Kand ra; Bolu-merkez; Çanakkale-merkez; Dedeli: Samsun/
Bafra; Gümü ane/Torul; Yozgat-merkez; Van/Erci ; Çank -merkez;
Ni de/Arapsun; Ordu-merkez; Konya/Ere li; Tokat-merkez; Dedem:
Kastamonu/ Tosya.. Bu yer adlar n d nda ‘Dede’ ismiyle
adland lan köylerimizin say
25’in üstündedir.16 Dedeta : Tekeli
Dimril yaylas nda bir tepe.17 Dedebeleni: Tekeli Meykir Yaylas nda.18
Dedesil Ovas : Tekeli yöresinde.19 Dedemköy Bahçesi: Ta eli yedi
Kaz k Yaylalar nda bir yer.20 Dede: Ka yöresinde bir falezin ad .21

Hem k

za, hem az a kan ld ,

ükredilip hak Peygamber an ld ,
‘Boy boylas n, soy soylas n’ denildi,
Dedem Korkut ba da kurup yanlad ,
Kopuzunun telleriyle ünledi.22
Korkut:
Amasya/Gümü hac köy;
Sivas/Zara.
Korkuteli:
Antalya/ Korkuteli. Korkutla: Kastamonu/Cide. Korkot: Trabzon-Of.
Korkutan: Trabzon/ Vakf kebir.
3.2. Ar z (Alp):
Salur Kazan, hiddetlenip der: Aruz
Yurdumuzu korumaya biz var z.
Üç yüz yi it, ba lar nda Han Uruz,

ölenlerde dokuz türlü a yenir
Alageyik, süt kuzusu, ku yenir,

Gö üs gersin, kanat versin evime,

Ak k

Döner olmam, giderim ben av ma.

zla ta olsa da ho yenir,

Dedem Korkut varsa e er ölende,
Altm

Toy kurulur a n sonu gelende.

Kurt postunu bir ba na börk eden
Dü man

Bugün yine bir ota da ölen var,

Kar lay p yol açt lar gelene,
Dedem Korkut yom getirdi ölene.
16

Köylerimiz, Dahiliye Vekâleti Mahalli dareler Umum Müdürlü ü, stanbul 1933, s. 196, 197.
Hüseyin Saraço lu, Akdeniz Bölgesi, stanbul 1989, s. 135.
18
Hüseyin Saraço lu, age, s. 159,167.
19
Hüseyin Saraço lu, age, s. 355.
20
Hüseyin Saraço lu, age, s. 355.
21
N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 14.
17

karanl kta fark eden

Aruz Koca ‘Ulu Tanr bir’ dedi,

r söyleyen,el aklatan, gülen var,
Dediler ki: ota a bir gelen var,

ö eç derisini kürk eden

“ Yettim a am Salur Kazan vur! dedi. 23
Yaz -o lu Selçuknâmesinin ba ndaki O uznâmede “doksan
deriden kürk olsa topu unu örtmeyen, dokuz deriden epkülâh olsa
tülü ün ( akak) örtmeyen, doksan koyun dovgal k, on koyun ö üncük
yetmeyen, dokuz ya ar çüngün (yük devesi) silküp atan, k yna nda
gökte dutan, at ba n yalm p bir kez yudan Efrasiyab-o lu Alp Ar z
Bey” ve Dede Korkut kitab nda ise “ altm erkeç derisinden kürk eylese
22
23

Hüseyin Saraço lu, age, s. 145,
Niyazi Y ld m Gençosmano lu, Alperenler Destan , stanbul 2002, s. 115, 151.
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topuklar
örtmeyen, alt ögeç derisinden külah etse kulaklar
örtmeyen, kolu budu h ranca, uzun bald rlar ince, Kazan Bey’in day ,
at a zlu Aruz Koca” diye s fatlamalar s ralanan Aruz Koca, altm
rk l sakallu kocan n ulusudur. D -O uz Beylerinden olup Salur
Kazan’ n day
r. Toplant larda hep onun sol yan nda oturmaktad r.
ki o lu vard r: K yan Selçük ve Basat.24
Ar z:
Bursa/Karacabey;
Kastamonu-merkez;
Ar zlar:
Bolu/Göynük; Af -yon/ Sand kl ; Ar zl : Kocaeli-merkez;Afyon-merkez;
Arus: Trabzon/ Vakf ke- bir ( imdi Be ikdüzü); Erzurum /H s;
Arusek: Diyarbak r-merkez; Aruska: Gümü ane/ Bayburt.25
3.3. Av ar (Af ar) Bey:
Av ar, O uzlar n yirmi dört boyu aras nda, gerek say ca çok
olmalar , gerekse tarihte tuttuklar yer bak ndan çok önemli olan bir
ilin ad r. O uz gelene inde Av arlara, Üç-Oklardan daha soylu
say lan Boz-Ok kolunda yer verilmi oldu unu, yine orda bir kabîlenin
hükümdar yeti tiren boylar aras nda gösterildi ini görüyoruz. Ka garl
Mahmut bu ili, O uz boyundan alt nc olarak yazar ve damgas n
eklini gösterir. Ona göre Av ar, bu O uz boyunun ilk atalar n ad r.
Türlü kaynaklar n söyledi ine göre Av ar,
uz Han n üçüncü o lu
ld z Han n büyük o ludur ve kelime “i ini çabuk yapan, itaatli”
anlam na gelmektedir. Anadolu’nun orta ve bat bölgelerinde Af ar
ad
ta yan birçok yerler vard r. Af arlar n türlü adlar ta yan
oymaklar na bugün Türkiye’nin birçok bölgelerinde ve küçük az nl klar
halinde Afganistan ve Azerbaycan’da hâlâ rastlanmaktad r.26
Yer adlar bak ndan ikinci s rada (Kay ’dan sonra) gelmektedir.
XVI. yy’da 86 (seksen alt ) Av ar köyünden 53 (elliüç)’ü imdi de
mevcuttur. Yine ayn yüzy lda Anadolu’da ve ran’da kalabal k Av ar
kümeleri vard . ran’daki Av arlar, bilhassa Akkoyunlular ile Safeviler
zaman nda (XV.-XVII. yüzy llarda) Türkiye’den gitmi Av arlar’d r.
Av arlar, adlar
her yerde titizlikle korumu lard r. Yani Av ar ad
rakmazlar. Birkaç hanedan da ç karm lard r; ülkemizde Karaman
ullar , ran’da Nadir ah n kurdu u Af arlar hanedan gibi.27
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Af arören: Seyhan/Adana. Af ar: Konya/Çumra; Afyon/Dinar;
Ankara/ Aya ; Ankara/Bâlâ; Ankara/Kalecik; Ankara/ . Koçhisar;
Amasya/Ezine
buc;
Antalya/Ka ;
Bolu-merkez
(iki
adet);
Bursa/Yeni ehir; Çank /Çerke ; Denizli / Honaz buc; sparta/ .
Karaa aç;
Kastamonu/Araç;
Kastamonu/Ta köprü;
Kastamonu/Tosya;
Konya/Çumra;
Konya/Had m;
Kütahya/Emet;
Manisa/Ala ehir; Sivas/Zara; Zonguldak/Safranbolu. Af argidir :
Bolu-merkez;
Af argüney:
Kastamonu/
Küre.
Af ar evvel:
Bolu/Gerede.
Af ar sani:
Bolu/Gerede.
Af ar
imam :
Kastamonu/Küre. Af arkarabo az: Kayseri/P narba . Af arku çu:
Kayseri/P narba .
Af arlar:
Seyhan/Kadirli
(iki
adet);
Konya/Kad nhan . Ma- ra -merkez. Af arpotuklu: Kayseri/ P narba .
Af arsö ütlü: Kayseri /P nar- ba . Af artarakç : Bolu/Gerede.
Af arta oluk: Kayseri/P narba . Av ar: An- kara/Çankaya; Ayd nSöke; Çorum/Osmanc k; çel/Silifke; Manisa/Turgutlu; Mu la/Milas;
Sivas/Su ehri; Tekirda /Barbaros buc. Av ara : Tokat / Art- ova;
Av aralan : Tokat/Bo azl yan. Av arc k: Sivas/Kangal. Av erveren: Sivas/ Kangal.28
3.4. Bey: Bal kesir/Band rma; Bilecik/Sö üt; Bolu/Düzce;
Bursa/Karacabey; Çank /Ilgaz; Edirne/Ke an; Gaziantep-merkez;
Kastamonu/ Daday; Kütahya/ Emet; Kütahya/Tav anl ; Manisa /Kula;
Urfa/Harran. ‘Bey’ ismiyle yap lan yer adlar : Bey, Beyce, Beyceli,
Beycik, Beyciler, Beydilli/Beydili, Beykent, Beykoz, Beyköy, Beykuz,
Beyler, Beylerbeyi, Beylerhan, Beylerli, Beyleru
, Beyli, Beylik,
Beylikler, Beylikli, Beymelek, Beymelik, Beyoba Örencik, Beyobas ,
Beyo lan, Beyo lu, Beyoluk, Beyp nar , Beysöküsü, Beytarla, Beyliko lu, Beyo lan, Beyviran, Beyviran Karacada , Beyyurdu, Beyzade,
Beya l, Beyali, Beybükü, Beyburcu, Beybustan, Beycuma, Beyçay ,
Beyçiftlik, Beyda , Beydam , Beyde irmeni, Beydemirli, Beynam,
Beynaml akkuyu, Beynaml - kara. Bu yer isimlerimizin say ise, 200‘ün
üstündedir.29
Beydilli/Beydililere gelince: Bunlar da 24 O uz boyundan biridir.
Re ided-din, ‘ uznâme’ adl eserinde bunlardan hükümdar ç karan
be boydan biri olarak zikreder. XVI. yy’da Beydili’ye ait tahrir

24

O. aik Gökyay, age, s. CXLI.
Köylerimiz, 1933, s. 49.
26
O. aik Gökyay, age, s. CXLIII-CXLIV.
27
Faruk Sümer, TDTD, Mart 1993, say 75, s, 15.

LU

25

28

Türkiye’de Meskûn Yerler K lavuzu, C. I, Ankara 1946, s. 9,10,100.
TMYK.C.I. s. 153-157.
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defterlerinde 23 yer ad tespit edilebilmi tir.
ancak yar (9’u) kalm r.
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imdi bu yer adlar

n

Beydililer, Kuzey Suriye’deki Türkmenlerin Boz-Ok kolunu
meydana getiren boylardan biri idi. Beydililer, Safevi devletinin
kurulu una da kat lm lard r. Bununla ilgili olarak, onlardan mühim bir
kol, ran’a gitmi tir. Bundan ba ka XVI. yy’da Boz-Ulus ve Yeni- l
Türkmenleri aras nda Kuzey Suriye'deki ana koldan ayr lm Beydili
oyma vard . Beydililer, ba ca u te ekküller aras nda bulunuyordu:
Halep Türkmenleri, Yeni- l, Boz-Ok, Tarsus, ç- l, ran Beydilileri.30
3.5. Basat:
-O uz beylerinden Aruz-o lu Basat, Aruz taraf ndan
beslendi i için “imdi karda uz, k yma bana” diye onu karda sayan
Tepegöz’ün sorular na verdi i kar kta kendini öyle anlatmaktad r:
“Kalarda koparda yerüm gün ortaç
Karanu dün içre yol azsam umum Allah
Kaba alem götüren han muz Bay ndur Han
günü önden depen alpumuz Salur-o lu Kazan

YÜCEL HACALO LU - RAGIP MEM
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Basat: Zonguldak/Devrek.32
3.6. Bay Bura:
Bura: Ankara/Kalecik.33
Türk folklorunun en yayg n hikâyesi veya destan olan Bams
Beyrek’in babas . Hikâyede türlü yerlerde “Kam Bura, Bay Bura
Bey,Bay Bura Han” diye geçmektedir.34
3.7. Bay nd r Han: Yaz -o lu O uznâmesinde, Bay nd r Han’ n
ad bir alk içinde “Bay ndur Han eylanl O uz”, “Bay ndur Han
Devletlü” ve “Bay ndur Han devletlü yedi devletün versün” diye
geçer. Böylece onun, devleti mutlulu u temsil etti i anla r. Dede
Korkut kitab nda ise, onun ünvanlar ve s fatlar “Hanlar Hân Han
Bay ndur”, “Boz-atlu Kam Gan o lu Han Bay ndur”, ve “
al nlu
Bay ndur Han”d r. O uz’un “kaba alem götüren Hân ”d r.
Buyru unda 24 sancak beyi vard r. ç-O uz, D -O uz beylerine o
hükmeder; ak nlar n sonunda, ku un ala-kan , kuma n arusunu, k n
gökçe ini, dokuzlama çargab çukay ” ona pencik ç kar rlar. A
meydanda kurulmu bir a ban evde oturur. On iki hikâyenin alt nda,
olay onun meclisini anlatan bir sahne ile ba lar.. 35

Atam ad n sorar olsan kaba a aç

Ala sabah sapa yerde dikilende

Anam ad n sorar olsan ka an aslan

Büyük ak çad rl

Menüm adum sorar san Aruz-o lu Basatdur” .31

Gök sayvanl

Onun için kullan lan s fatlar da öyledir:

Tavla tavla çekilende,
ahbaz atl

Avucuna s mayan Elüklü-o lu

kand

Erdil teke boynuzundan kat yayl

nda ya dökülen

Sofras nda bol nimetli

ç-O uz’da, D -O uz’da ad belli

Kalm yi it arkas ,

Aruz-o lu hânum Basat.

Yoksul güçsüzün umudu
30

Faruk Sümer, O uzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Te kilat Destanlar , stanbul 1992, s.225.
Ya ayan yer adlar aras nda Beydili’ye ait köy isimleri unlard r: Beydi: Samsun/Terme.
Beydi in: Sivas/ ark la; Antalya/ Manav- gat. Beydili: Ankara/Nall han; Çank /Çerke ;
Çorum-merkez;Isparta/Sütçüler; Konya/Karaman; Sivas /Hafik; Denizli/Çivril; çel/Gülnar;
Beydin: Urfa/Payaml buc; Beydini: Çank /Çerke ( iki adet); .Beydirli: Samsun/
Bafra.(TMYK. C.I. s. 154,155.
31
O. aik Gökyay, age, s. 113.

LU

32

TMYK. C. I, s. 181.
TMYK. C. I, s. 181.
34
O. aik Gökyay, age, s. CXLVI.
35
O. . Gökyay, age, s. CXLVII.
33
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Türkistan’ n dire i
Tülü ku un yavrusu,
Amud suyunun aslan
Karacuk’un kaplan
Devletlü hân m benim.36
“Bay nd r”, Akkoyunlu devletini ç karan 24 O uz boyundan
biridir. “Bay nd r Han” ise, hem bu boyun ünlü beyi, hem de O uz
elinin hükümdar r. Dede Korkut O uznâmeleri’nde Bay nd r Han,
“ ç-O uz”, “
-O uz” veya “Üç-Ok”, “Boz-Ok” diye gösterilen iki
büyük O uz toplulu unun meydana getirdi i birli in ba olarak
görülür. Ve “Hanlar Han ” ünvan ta r.37 Kalbi Türk sevgisi ile dolu
olan, ayn zamanda tebas na kar
efkatli ve adil olan Uzun Hasan
Bey’in (Hasan Han) Bay nd r boyu, XVI. yy’da 62 köy ad ile alt nc
rada idi.38 Bu O uz uru u ile ilgili te ekküller, XVI. yy’da Trablusam, Haleb, Yeni- l, Boz-Ok, Tarsus, ç- l, Teke, Hamid, Mente e ve
Hazar ötesi Türkmenleri aras nda bulunuyordu. Bay nd rlar da
Anadolu’nun fethi ve iskan nda en önemli rol oynayan
uz
39
boylar ndan biridir.
Bay nd r: A /Tutak; Ankara/Çankaya; Ankara/K lcahamam;
Antalya/ Elmal ; Antalya/Ka ; Ayd n/Nazilli; Bolu/Göynük; Burdurmerkez; Burdur/ Ye ilova; Çank -merkez; Çank /Çerke (iki adet);
Çorum/Mecitözü; Elaz / Keban; Erzurum/H s; Giresun/Bulancak;
çel/Silifke; Kastamonu/Kuzyaka buc.(iki adet): K ehir/Kaman;
Konya/Bey ehir;
Kütahya/Gediz;
Samsun/Kavak
(iki
adet);
Sivas/ ark la; Sivas/Kangal; Bay nd rl : Seyhan/Bahçe. Bay nd ran:
Diyarbak r/E il (iki adet). Bay nd rl k: Manisa-merkez.40
Han: Bu has/ünvan isimle ilgili olabilecek, daha do rusu
Bay nd r Han n hât - ralar ya att na inand
z yer adlar unlar
olabilir: Han; Hana ; Han Ah- met; Hanbeisüfla; Hanbeiülya,
Hanburun;
Hanca z;
Hanc goz;
Handere:
Hankaraa aç;
O. . Gökyay, Dedem Korkut Destan , Ankara 1976, s. 161, 162.
37
Faruk Sümer, age, s. 236; TDTD, say 68, s. 10, 11.
38
Faruk Sümer, TDTD, Say 75, s. 15, 16,
39 3
Faruk Sümer, age, s. 226; TDTD, s. 68, s .10, 11.
40
TMYK.C.I, s. 136.
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Hanl ;Hanl yenice; Hanmagaracam; Hanobas ; Hano lu; Hanözü; Hanpa a; Hanp nar ; Hanu
gibi. Bu has isimlerle adland lan yer
adlar
n say 34’dür.41
3.8. Begil:
Genç kahraman Emren’in babas r. Bu hikâyede (IX.) ordas
kâfirlerin sard
a r yaral babas Begil’i, o lu Emren’in kâfirlerin
elinden nas l kurtard
anlat r.42
Beki?: Kütahya/U ak; Samsun/Kavak. Bekilli: Denizli/Çal.43
3.9. Beyrek:
Yedi k

n diledi i er olan,

Yüre inde yedisine yer olan,
Dar gününde Kazan Be ’e yar olan...
Bams Beyrek, “Ulu Tanr bir!” dedi
“Yettim a am Salur Kazan vur!” dedi. 44
Bams Beyrek, Kazan n ina u, yani nedimidir. Pek yak kl bir
genç idi. Hatta bu yüzden peçe ile gezdi i söylenir.
uz Eli’nde
Kantural , Karaçe- kür ve o lu rk
k gibi birkaç ki inin de Beyrek
gibi, peçe takt klar ifade edilir.45 Dede Korkut’ un kendisine koydu u
ad Bams Beyrek’tir. Metinde iki yerde “Boz-O lan” diye geçer. Yaz lu O uznamesinde “Ban hisar ndan parlayup uçan, alt batman som
demürü aya nda k ran, ap l ap l yürüyende bo alay n, z l z l
vlayanda y lanlay n, on alt y l Bayburt hisar nda dutsakl k çeken,
bald -uzun Bald a’dan hakk n alan, yüce yerden alçak yere göz
gözeden Bay Bura-o lu Bey Bar Yi it” diye alk lanmaktad r. Dede
Korkut kitab nda “Parasarun Bayburt hisar ndan parlayup uçan, apalaca gerde ine kar u gelen, yedi k n umudu, kal n O uz’un
imrencesi,Kazan Bey’in ina , boz ayg rl
Beyrek” diye
nitelenmektedir.46
41

36
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TMYK. C.I, s. 474, 475.
O. aik Gökyay, age, s. CXLIX.
43
TMYK. C.I, s. 142.
44
N. Y ld m Gençosmano lu, age, Dede Korkut’tan Salur Kazan Destan , stanbul 1976, s. 143.
45
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD. say 68, s. 12.
46
O. aik Gökyay, age, say CL.
42
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Ban Çiçek’in Han’u Beyrek’e yakt
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a t.

“Hey Dise Han; senin o lun

Vay alduva um eyesi

bugün erlik etmi tir

Vay alnum ba um umudu, vay ah yigidüm,

Erli inde bütün O uz,

Doyunca yüzüne bakamadu um Hanum yi it

bugün birlik etmi tir

Kanda gitdün beni yal nuz koyup canum yigit?

Han Bay nd r,ünlü be ler

Göz açuban gördü üm

beraberlik etmi tir

Bir yasd kta ba kodu um

Ben ad

Yolunda öldü üm, kurban oldu um

Tanr versin ya

Vay Kazan Begün na ,

Hem ço alts n Bo aç gibi

Vay kal n O uzun imrencesi Han Beyrek,

Yi itlerin e ini.”53

Deyüp zar zar a lad .47

Bo aç/Bo uç: Trabzon/Maçka.54

Beyre: Mara /Elbistan; Beyre Bucak: Antalya/Alaiye; Beyreli:
çel/Anamur; Antalya/Alaiye; Beyri: Kastamonu/Cide; Beyrük:
Mardin/Derik.48

Bo aç verdim

3.12. Bü düz Emen:
“Peygamberin huzurunda yüz gören,
gözle e ri bak p uz gören

Beyreli, bir a iret ad oldu u gibi, Ta eli Yar mas ’nda bir da n
ismi de Bey- reli’dir.49

Yedi iklim, dere-tepe düz gören
Bü düz Emen, “Ulu Tanr bir !” dedi.

3.10. Bican Bey:
Beyrek’in be ik-kertme ni anl
babas .50

LU

“Yettim a am Salur Kazan vur !” dedi.55

ve sonra e i olan Ban Çiçek’in

Bican: Elazi /Baskül: Kastamonu-merkez.51
3.11. Bo aç Han:
Sokakta oynarken ans n kar la
bir bo a ile dö
erek onu
yenip öldürdü ü için, Dede Korkut taraf ndan kendisine “Bo aç” ad
verilen bu kahraman, genç O uz c lasunlar ndan biridir.52

Dede Kokut kitab nda onun nitelikleri “varup Peygamberin
yüzünü gören, O uz’da sahabesi olan, ac tutanda b klar ndan kan
taman, b
kanlu Bü düz Emen, kal n O uz arkas , Bin-Bü düz
ba lar Emen” diye s ralanmaktad r. Emen bir pehlivan ki idir...56
24 O uz boyundan biri de Bü düzlerdir. “Emen” boyu, soylu
uz boyunun beyidir. Bü düzler, Anadolu’nun fethi ve iskân nda
di er karde boylar gibi, önemli rolleri olan bir O uz boyudur. Dede
Korkut Destanlar nda “
kanl ” eklinde vas fland lan Emen Be
de Bü düz’den gösterilir. Bunlar, Bü düz boyunun slâmiyetten önceki

47

O. aik Gökyay, age, s. 41.
Köylerimiz 1933, s. 105, 106.
49
Hüseyin Saraço lu, age, s. 362, 383.
50
O. aik Gökyay, age, s. CLII.
51
TMYK. C.I, s. 159.
52
O. aik Gökyay, age, s. CLII.
48

53

N. Y ld m Gençosmano lu, Dedem Korkut’ tan Bo aç Han Destan , stanbul 1977, s. 66.
Köylerimiz 1933, s. 112.
55
N. Y ld m Gençosmano lu, Dede Korkut’tan Salur Kazan Destan , stanbul 1976, s. 145.
56
O. aik Gökyay, age, s. CLIII.
54
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tarihlerinde ve slâmiyeti kabul ettikleri devrin ilk zamanlar nda,
destanlara yank lar yapacak derecede bir rol oynad
gösterir.
Bü düzlere ait 22 (yirmi iki) yer ad tespit edilebilmi tir. Günümüze ise,
bunlar n pek az ula abilmi tir. XVI. yy’da Haleb Türkmenleri aras nda
bir Bü düz oyma görülmektedir. Bü düz boyu, Üç-Oklu bir boydur.
Emen’in vasf “
kanl ”d r.57

790

ve daha “Demir” ad
bulunmaktad r.63

“

“Ölür iken, bak arak güldüler.
Dokuz melek se irterek geldiler..
Kut verdiler ehidlerin ruhuna
lettiler Peygamberler an na”.61
Salur Kazan n evinin ya malanmas hikâyesinde (II.) önemli bir
yeri olan Karacuk Çoban n kendisine bask n yapan kalabal k ya ya
kar sava nda yan nda bulunan ve ehit dü en iki karda ndan
biridir.62
Bilecik/Bozüyük.

Demirci:

Kastamonu/Daday;

Bursa-merkez; Bursa/Orhaneli; Çanakkale/Ayvac k; Çanakkale/
Bayramiç;
Çanakkale/ Ezine; Çank /Çerke (iki adet) Çank
abanözü;
Çoruh (4 adet ); Kastamonu (28 adet); Sinop (10 adet ); Zonguldak (9
adet); Demirciler: Bolu (7 adet); Kastamonu (5 adet ); Zonguldak (11
adet); Demircili: Kastamonu (3 adet); Demircio lu: Zonguldak (6 adet)
Faruk Sümer, age, s. 261; TDTD, say 68, s. 13.
58
Köylerimiz, s. 124.
59
Köylerimiz, 1968, s. 108.
60
Köylerimiz, 1933, s. 236.
61
N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 65.
62
O. aik Gökyay, age, s. CLVI.

z

Mere kâfir, menüm adum bilmezmisin?
Öz ad na horlayan, lden ç kan,
Elli yedi kalanun kilidin alan
Eylik Koca-o lu
Dönebilmez Dölek Evren mana derler.64

Dölek Even, Eylik Koca’n n o ludur. Lâkab Dönebilmezdir.
Dölek Evren, Boz-Oklardan idi. Dedem Korkut’un sonuncu destan nda
Uruz Koca’n n tâbileri aras nda onun ad da geçiyor.66
Dölek: Gümü ane-merkez; Erzurum/ Hasankale; Mu /Mutki;
Dölekler: Kocaeli/Kand ra; Dölek: Gaziantep/Kilis.67 Evren: Mu merkez; Evranis: Van/ Ba kale; Evran
:Samsun/ Bafra; Evren:
çel/Mut; Evrenbey: Tekirda / Malkara; Evrencik: K rklareli/Vize;
Evreni: Erzurum-merkez; Evrenkebir: Edirne/Ke an; Evrenli:
rklareli/Vize; Manisa/Ala ehir; çel/Tarsus; Evrenos: çel-merkez;
Evrensekiz: K rklareli/ Lüleburgaz; Evrensa ir: Edirne/Ke an.68
Koca-o lu: Bolu/Düzce; Kastamonu/Daday; Kastamonu/ nebolu;
Kastamonu/
Küre;
Kayseri/Bünyan;
Kocaeli/Kand ra;
Samsun/Havza; Zonguldak/ Devrek; Kastamonu/Daday.69
63

57

iki yüze yak n yer adlar

Metinde “Ayg r Gözler suyundan at yüzdüren, eli yedi kalenin
kilidin alan” diye nitelenen Dölek Evren, Kazan’ n tutsak oldu u
hikâyesinde (XI.) Kazan’la kar la nca ona kimli ini anlat rken
yukar da zikretti imiz ekilde soylar”. Onun bir kez Kaz k Koca-o lu
Yegenek hikâyesinde (IX.) alt perli çoma yla at depüp gelen Ar unlu direk Tekür’ü yukar dan a
kat urup alamad
görüyoruz. 65

yan Gücü, Demir Gücü öldüler..

Demir:
Bolu/Gerede;

ile yap lm

LU

3.14. Dölek Evren (Eylik Koca-o lu Dönebilmez):

Bü düz:
Çank -merkez;Ankara/Çusbuk;
Çorummerkez;Burdur-merkez;
Eski ehir-merkez;
Gaziantep/O uzeli.58
59
Bü üz?: K ehir/Kaman. Emen: Bey ehir/Konya; Ni de/Bor; Emeni:
Urfa/Siverek; Emenler: zmir/Ödemi ; Emenli: Samsun/Bafra.60
3.13. Demir Gücü:
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TMYK. C.I, s. 302, 303, 304, 305, 306, 307.
O. aik Gökyay, age, s. 142.
65
O. aik Gökyay, age, s. CLVI.
66
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 68, s. 13.
67
Köylerimiz 1933, s. 220.
68
Köylerimiz 1933, s. 249, 250.
69
TMYK. C.II, s. 716.
64
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3.15 Duha-o lu Dumrul (Delü):

3.16. Dündar (K yan Selçuk-o lu, Delü):

Yücelerden yücesin Alur san ikimüzün can n bile alg l

Bin ki iye tek ba na se irten

Kimse bilmez, nicesin Kor san ikimüzün can n bile kog l

zra

n ucunda er bö ürten

Görklü Tanr . Keremi çok Kaadir Tanr 70

Hayk randa fili dokuz do urtan

Çok cahiller seni

Deli Dündar, “Ulu Tanr bir !” dedi

Gökte arar, yerde ister

“Yettim a am Salur Kazan vur!” dedi.73

Sen hod müminlerün gönlündesin
Dâyim duran Cabbar Tanr
Yaz -o lu O uznâmesinde “sevüp Tanr yaradan ulu sultan
buda , altun köprü yapan, Azraille sava k lan, salkum salkum don
giyen, sakar at n oynadan, Toku Koca-o lu Tu rul Sultan” eklinde
an r.5
Duhanc lar?:
Zonguldak/Devrek.
Zonguldk/Çaycuma. Duhanlar: Çank /Çerke .71

Duhanc

lu:

Delice: Sivas/Zara; Ankara/Keskin; Bolu/Mudurnu; Deliler:
Çorum-merkez; Gümü ane/Kelkit; Denizli/Davas; Tekirda /Malkara;
Bolu/Gerede; Çorum/ Osmanc k; Sinop-merkez; Ayd n/Bozdo an;
Yozgat/Merkez;
Kayseri/
Bünyan;
Kastamonu-merkez;
Manisa/Ala ehir;
Çanakkale/Bayramiç;
Kars/
Ka zman;
Ankara/ .Koçhisar; Zonguldak/Ere li; Urfa/Birecik; Afyon/Dinar;
Erzurum/ Hasankale; Erzurum/H s; Ankara-Bâlâ; Manisa/Gördes;
Bal kesir/ Balya; Bal kesir/Edremit; Deliler Atik: Ni de/Arapsun;
Deliler Cedit: Ni de/ Arapsun; Deliler Kebir: Bursa-merkez; Deliler
Sa ir: Bursa-merkez; Deli: Diyarbak r/ Kulp. Ayr ca, “Deli/Delü” ismi
ile ilgili 54 (ellidört) köy isminin bulundu unu burada belirtelim.72

LU

Dede Korkut’un kitab nda “Demürkap
Dervendindeki
Demirkapuyu depüp alan, altm tutam ala gönderinin ucunda er
bö ürden, Kazan gibi pehlivan üç kez at ndan y kan, yirmi dört
boyunu ok ayan, evvel Demür- kapu Dervendinde bey olan, kargu
süngü ucunda er bö ürden, kar ma yettü ünde kimsin diye
sormayan” eklinde nitelenmektedir.74
Dündar: Sivas/Hafik;Bursa/Orhaneli; Sivas/Su ehri; Dündarl :
zmir/ Bergama; Gaziantep-merkez;
yan: Kastamonu/Araç;
Selçuk:Tekirda -merkez; zmir/ Ku adas ; Selçik: Afyon/Sand kl ;
Bilecik/Osmaneli; Selçikli: Manisa/Akhisar; Selçukgazi: Bursa-merkez;
Selçuk: zmir/Selçuk. 75
3.17. E rek (U un Koca-o lu)
Karanu dün içinde yol azsam umum Allah
Kaba alem götüren hanumuz Bay nd r Han
günü öndin depen alpumuz Salur Kazan
Babam ad n sorarsan

un Koca

Menüm ad m sorar olsan Segrek
Karda um var

ad Egrek.76

un Koca’n n iki o lundan biri olan E rek; bahadur, delü, yah i
bir yi ittir. Bayundur Han’ n divan na ne zaman isterse girer, ç kar.
Beylerbeyi olan Kazan’ n divan nda kendisine kap , baca yoktur. Beyleri
çi neyip Kazan n önünde oturur ve kimseye iltifat etmez. Kara
70

O. aik Gökyay, age, s. 82.

73

N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 142.
O. . Gökyay, age, s. CLVII.
75
Köylerimiz 1933, s. 227, 467, 656; TMYK. C.I, s. 344; C. II, Ankara, 1947, s. 962.
76
O. ..Gökyay, age, s. 132.
74

71
72

TMYK.C.I, s. 338.
TMYK. C.I, s. 299; Köylerimiz 1933, s. 200, 201.

DEDE KORKUT DESTANLARINDA

793

794

Tekür’ün kurdu u pusuya dü erek Al nca kalesinde zindana at r ve
karda Se rek taraf ndan kurtar r.77

Kâfirleri it ard nda horlatan
rk dilberi bak

nc -o lu):

Sillesiyle k ç a

Ko a burçtan kay n oku e lenmeyen diye nitelenen bir O uz
kahraman - d r.79
Elalan: Samsun-merkez; Samsun/Bafra.
Vezirköprü. Ya : Eski ehir/Sivrihisar.80

Elald :

Samsun/

3.19. Emren (Begil-o lu):
Ordas
kâfirlerin sard
a r yaral olan babas Begil’i onlar n
elinden kurtaran Emren, Dede Korkut kitab ndaki genç kahramanlar
kümesindendir.81
Emre: Bal kesir/Band rma; Sivas/Hafik; Erzurum/Pasinler;
Manisa/Kula;
Emrecik:
Erzurum-merkez;
Emreler:
Kastamonu/Devrekâni; Emre Sultan: Ankara/Nall han.82
Altundag al ayg

bilürüz

Begilündür Begil kan ?
Kara polat öz k cun bilürüz

Begilündür, Begil kan ?
Yan ndag yigitler
Begilündür, Begil kan ? 83
Begirli: Malatya/Arapkir. Bekilli: Denizli/Çal.84

yla terleten
körleten

Alp Eren Be , ‘Ulu Tanr bir !’ dedi
‘Yettim a am Salur Kazan vur !’ dedi.” 85
Dede Korkut kitab nda Salur Kazan n evinin ya malanmas
hikâyesinde geçer ve “kâfirleri it ard na b ra up horlayan, ilden ç p
Ayg r-Gözler suyundan at yüzdüren, elli yedi kalenin kilidin alan, A
Melik Çe me k na nikâh eden, Sofu Sandal Melik’e kan kusturan,
rk cübbe bürünüp otuz yedi kale beyinin k zlar
çalup bir boynun
kucan, yüzünde, duda nda öpen Eylik Koca-o lu Alp Evren” diye
niteleniyor.86
Erenköy: stanbul/Kad köy; Çanakkale-merkez; Giresun-merkez.
Artvin/Borçka; Artvin/Yusufeli; Eski ehir-merkez; Rize-merkez;
Samsun-merkez;
Zonguldak/Çaycuma.
Ereni
Çiftli i:
Ankara/Beypazar . Erenler: stanbul/ ile; Bursa-merkez; Artvinmerkez;
K rklareli/P narhisar ;
Rize/Çayeli.
Eren
-kaya:
Antalya/Akseki. 87
3.21. Etil (Allar a-o lu, Alp)

Begilündür, Begil kan ?
Egnündeki demür donun

LU

3.20. Eren (Eylik Koca-o lu, Alp):

rek: (Evrek): Ayd n-merkez.78
3.18. El-alm (Ya

YÜCEL HACALO LU - RAGIP MEM

uz kahramanlar ndan biri olup, sadece Yaz
lu’nun
uznâmesinde zikredilir: “Demirkapu depüp y kan,doksan dokuz
kalenin kilidin alan, Saru Sandal k na nikâh k lan, al nmaduk
yerlerden haraç alan, yas lmaduk dü man yasan, güre kâfir ellerin
basan, Allar a-o lu Etil Alp” diye nitelendirilir.88
Edil: Giresun/Görele; Sinop/Boyabat. Ediler: Zo nguldak/Ulus.
Ediller: Zonguldak/Safranbolu. Edilli: Bolu/Akçakoca; Samsun/Kavak;
Sinop/Boyabat; Sinop/Gerze; Edillik las : Sinop/Gerze. Edilp nar:

77

O. ..Gökyay, age, s. CLVII.
Köylerimiz, Ankara 1968, s. 201
79
O. . Gökyay, age, s. CLX.
80
TMYK. C. I, s. 353; Köylerimiz 1933, s. 764.
81
O. . Gökyay, age, s. CLX.
82
TMYK. C. I, s. 368.
78

83

O. . Gökyay, age, s. 122.

84

TMYK. C.I, s. 141, 142.
N. Y. Gencosmano lu, age, s. 145.
86
O. . Gökyay, age, s. CLX.
87
Köylerimiz 1933, s. 242; Köylerimiz, 1968, s. 209; daha geni bilgi için; TMYK. C.I, s. 365,
366 sayfalar na bak labilir.
88
O. . Gökyay, age, s. CLXI.
85
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Bal kesir/Band rma. Etili: Çanakkale/Bayramiç; Çanakkale/Bayramiç.
Allar?:
Kastamonu-merkez;
Sivas/
Koyulhisar.
Allartuzlas ?:
Sivas/Koyulhisar.89
3.22 Evren (Deli)
“Ejderhalar a

ndan adam alan” diye nitelendirilir”.90

Evren: Hatay-merkez; Hatay-merkez; çel/Mut.Evrenas: Manisamerkez. Evrembey: Tekirda /Malkara. Evrencik: K rklareli/Vize.
Evrengüzle i: çel/Mut. Evreni: Erzurum/Il ca buc. Evrenköy:
Antalya/Manavgat. Evrenler: Antayla/Manavgat. Evrenli: çel/Mersin;
stanbul/ ile;
K rklareli/Vize.
Evrensekiz:
Manisa/Ala ehir.
91
Evrenu
: Samsun/Bafra.
3.23 Kantural (Kanl -o lu):
Sultanum Kantural

“Yalab yalab yalab yan ince donlum

Kalkuban yerinden durmadunm ?

Yer basmayup yürüyen selvi boylum

Yelesi-kara Kaz k atun binmedünmi ?

Kar üzerine kan damm gibi k

Arku beli ala da

Ko a badem s mayan dar a zlum

Avlayuban ku layuban a madunm ?

Kalemciler çaldu u kara ka lum

Babanun a ban e iginde

Kurumsu k rk tutam kara saçlum

Karava lar inek sa ar görmedünmi?

Aslan uru u, sultan k

Bu a bu a dedükleri

Öldürmege men seni k yarm dum

Kara inek buza

Öz canuma k yam

Alp erenler kar

degülmidir?
ndan kayururm olur?

Men seni s nar dum.

Kime baksa a

dedi. 92

Kan Tural sar donlu k z a
dedi.

na bir hû”

3.24. Kabak Kan:
Basat n Tepegöz’ü öldürdü ü hikâyesinde bir yerde geçen Kapak
Kan, halktan bir kimsedir..94
Kabak: Bolu-merkez; Çank /Çerke ; Eski ehir/Sivrihisar.
Kabakçev- li i: Sivas/ Kangal. Kabakda : Ordu-merkez; Kabaklar:
Kütahya/U ak; De -nizli / Ac payam; Mara /And n; Bursa/ Orhaneli;
Kocaeli/Kand ra; Kocaeli/ Kand ra; Manisa/Gördes; Manisa/Soma;
Seyhan/ slahiye. Kabakl : Afyon/ Dinar; K ehir/ Çiçekda ; Bal kesirmerkez; stanbul/Yalova; Samsun/ Çar- amba; Urfa/ Kabahaydar:
Tokat/Re adiye; Trabzon/Vakf kebir; Kayseri/ Develi.95
3.25. Kara Budak (Kara Güne-o lu):
ç O uz’da, d

TMYK. C.I, s. 348, 376.
90
O. . Gökyay, age, s. CLXII.
91
TMYK. C.I, s. 378.
92
O. . Gökyay, age, s. 88, 96.

O uz’da sevilen

Yi itli i dilden dile ö ülen
Öz k

“Bismillah’la” dövülen

Karabudak, ‘Ulu Tanr bir!’ dedi
‘Yettim a am Salur Kazan vur!’ dedi.96
Dede Korkut kitab ndaki kahramanlar n genç ku
ndan ve çuz beylerinden olan Kara Budak, kitapta “Hamidilen Merdin
kalesin depüp y kan, demür-yayl K pçak Melik’e kan kusturan,
gelübeni Kazan’ n k
erlikle alan, O uz’un ak-sakall kocalar
görende ol yi idi tahsinleyen, al mahmuzi alvarl , at bahri hotazl ,
Kara Güne-o lu Kara Budak” diye adland lmaktad r.97

93

89

LU

Tural : Kastamonu/Devrekâni; Zonguldak/ Ere li. Turaliu
:
Trabzon/
Vakf kebir
(iki
adet,
imdi
alpazar ).
Turali:
Trabzon/Vakf kebir ( imdi alpazar ); Trabzon/ Tonya. Kan-o lu:
Kastamonu/Ta köprü
Tarabzan/
Vakf kebir;
Tural dazi:
Yozgat/Sorgun; Tural
: Trabzon/ Vakf kebir; Kano lu ?:
Kastamonu/Ta köprü; Elaziz/Mazgirt; Urfa-merkez.93

Men sana k yamam

Sar donlu Selcen Hatun kö kten bakar
la oda yakar

l yanaklum

YÜCEL HACALO LU - RAGIP MEM

796

TMYK. C.II, s. 583, 1078; Köylerimiz 1933, s. 381, 382.
O. . Gökyay, age , s. CLXII.
95
Köylerimiz 1933, s. 381, 382, 396; TMYK. C.I I, s. 562, 563.
96
N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 142.
97
O. . Gökyay, age, s. CLXII.
94
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Kara: Kastamonu/Devrekâni; Manisa/Akhisar; Mu la/Datça;
Sinop-merez;
Trabzon/Akçaabat;
Urfa/Suruç;
Bursa/Yeni ehir;
Bilecik/Bozüyük.
Karal :
Ankara-merkez;
Antalya/Alanya;
kesir/Dursunbey; Bal kesir/Edremit; Bursa/ negöl; Bursa/Orhaneili;
zmir/Bergama.. Budak:
/Diyadin; A /Patnos (iki adet)
Erzurum/A kale;
Kastamonu/
nebolu;
K ehir/Mucur;
Konya/Bey ehir; Ordu/Fatsa (iki adet); Budaklar: Çanakkale/ Ayvac k;
Çank /Çerke ;
Kocaeli/Adapazar .
Budakl :
Kocaeli/Kand ra;
98
Malatya/ Hekimhan; Mara -merkez....
Karabudak, Kara Göne o ludur.
Kara polat öz k

za

r,

Tavlas nda dokuz ayg r ba

798

Karla ya mur ya anda çakmaklu çoban
Südü peyniri bol kaymaklu çoban102
Karaç k: Diyarbak r-merkez. Kastamonu/Araç. Kara Çoban:
Erzurum/ H s. Kara Çobanp nar : Eski ehir-merkez. Çoban:
Kütahya/Tav anl . Ço- banköy: zmir/Tire; Kars/Göle. Çobanlar:
zmir/Bergama; Ayd n/Nazilli; Bal - kesir/ Dursunbey; Sinop/Boyabat;
zmir/Ödemi ; Afyon-merkez; Kütahya-mer- kez; Kütahya/Simav.
Çobanl .Samsun-merkez;
Mara -merkez;
Afyon-merkez;
Sivas/Su ehri.Çobano lu: Kocaeli-merkez; Van-merkez.103
3.27. Kara Çekür:
uzlar aras nda yüzleri örtülü dört yi itten biri olup,
uz’dand r. O lu K r-K nuk da babas gibi nikapla gezerdi.104

Der: Bey Kazan! Hangi da n ba ndan
Kara Göne der: Ço als n himmetin!
mlar” hem ordun, hem milletin,

“Saç” kayg
Gayr

r, “kan” kadad r, Han Kazan

Tanr yorsun Can Kazan!100

3.26. Karaçuk Çoban:
Karac k der: dü er miyim hiç yere,
Ay yükselip dü meyince haç yere.
Tepe gibi ta y

3.28. Kara Güne:
Dede Korkut kitab nda: “Kara dere a nda Kaadir-Veren, kara
bu ra derisinden be inin yapu u olan, ac
tutanda kara ta kül
eyleyen, kara b
n ensesinde yedi yerde dü en,erenler evreni,
Kazan Bey’in karda ” olarak nitelenmektedir.107
Kazan n karde idir. Toplant larda umumiyetle, a abeyinin
sa nda oturur . Onun da Kara Budak adl bir o lu vard r. Kara Budak,
ayn zamanda amcas Kazan Bey’in güveyisi idi.108
Avucunda çakmak ta

lar üç yere...

Ay postu köpe ine çul olan

Dede: Kafir iyi kolla tepeni! 101

98

TMYK. C.II, s. 617; C.I, s. 178.
N. Y. Gençosmano lu, age, s. 33.
100
N. Y. Gençosmano lu, age, s. 75.
101
N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 59.
99

kül olan

Kapusunda nice kâfir kul olan

Kara Çoban çözüverdi sapan ,
Otuz çoban n ulusu olan Karacuk Çoban Kazan Bey de, kâfirler
de öyle niteler:

ç-

Karaçukur (Karaçekür): Gümü ane/Torul;105 Çorum/ skilip;
Antalya/ Alaiye; Bursa/Orhaneli; Samsun/Bafra; çel/Anamur...106

Gördü ün “gök” ebet müddet devletin.
“Y ld

LU

Karanu ak am olanda kaygulu, çoban

r...

ar olsan ayr lmay z pe inden.99
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102

O. . Gökyay, age, s. CLXIII.
Köylerimiz ,1968, s. 312; Köylerimiz 1933, s. 153, 154, 407, 408; TMYK. C. II, s. 602; C.I, s.
269, 270.
104
O. . Gökyay, age, s. CLXV.
105
Gümü ane’nin Torul ilçesinde bu köyün ad “Karaçekür” eklinde telafüz ederler.
106
TMYK. C.II, s. 603, 604.
107
O. . Gökyay, age, s. CLXV.
108
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 68, s. 12.

103
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Kara Güne “Ulu Tanr bir!” dedi
3.29. Karaman (Selim-o lu):
sevüp,

Karaman: Zonguldak/Bart n; Malatya/Kahta; Denizli/Ac payam;
Sivas/ Divri i; Elaziz/Pertek; Bal kesir-merkez; Elaziz-merkez;
Samsun/Terme; Ankara/Çubuk; Bursa-merkez; Trabzon/Akçaabat;
Zonguldak-merkez;
Kastamonu/Cide;
zmir/Ödemi ;
Kocaeli/Adapazar ;
Sivas/Zara.
Karamanca:
Kütahya/Gedis.
Karamandere:
stanbul/ ile.
Karamanlar:
Antalya/Alaiye;
Mara /And n; Denizli/Çivril; Edirne/Uzunköprü; Bursa/Tefenni.
Karamanl çiftli i: Mara -merkez. Karamanmezraas : Gaziantepmerkez. Selim: Kars/Sar kam ; Beyaz t-merkez; Bilecik/Gölpazar .
Selimabat: Kütahya merkez. Selima a: Bal kesir/Dursunbey. Selimi:
Diyarbak r-merkez.
Selimiye:
Amasya-merkez;
Sivas/Zara;
Gümü ane/ iran;
Yozgat/Sorgun;
Kocaeli-merkez
(iki
adet),
Mu la/Marmaris;
Mu la/Milas;
Kocaeli/Karamürsel;
Eski ehir/Sivrihisar; Eski ehir-merkez; Bursa/Gemlik; Bursa/Yeni ehir;
Seyhan/Dörtyol; Seyhan-merkez; Afyon-merkez; Antalya-merkez;
Manisa/Ala ehir; Çoruh-merkez; Bal kesir-merkez; Antalya/Manavgat.
Selimiyek la : Mu la/Milas. Selimiyek pt : Yozgat/ Bo azl yan.
Selimo lu: Sivas/Divrik. Selimpa a: stanbul/Silivri. Selim ahlar:
Manisa-merkez. 111
3.30 Kaçar (Delü):
Beyrek’in ni anl olan Banu Çiçek’in karda . Destanlar n birkaç
garip tipinden biridir. K z karda
dileyeni öldürür. Beyrek ad na Ban
Çiçek’i isteme e giden Dede Korkut’un kerametini görünce raz olur.
Fakat k z karda
n yoluna ondan “ maya yüzü görmemi bin bu ra,
sra a a mam bin ayg r, koyun görmemi bin koç, kuyruksuz
kulaks z bin köpek, bin de iri pire” getirmesini ister.112

LU

3.31. Kaz k Koca:
uz beyi Bay nd r Han’ n veziridir. Ç kt bir ak nda, Düzmürd
kalesi beyi Ar un-o lu Direk Tekür’le çarp mas s ras nda tutsak olup,
lu Yegenek gelip kurtar ncaya kadar on alt y l orada kal r. Kar
Bü düz Emen’in k z karda
r.114
Kaz : Tokat/Zile;Tunceli/Pertek.115
Koca: Sinop/Boyabat;
zmir/Bergama; Kastamonu/ nebolu;
Zonguldak/ Bart n; Kocac k: Tokat-merkez; Zonguldak/Safranbolu.
Kocaeli:Bal kesir-merkez. Kocaka an: Manisa/Akhisar. Kocaköy:
Zonguldak/Bart n; Manisa-merkez; Kars/Ardahan;
çel/Tarsus;
Afyon/Sand kl ;
Kars/Ç ld r;
Çanakale/Ayvac k.
Koca
kurt:
Sivas/Kangal.
Kocalar:
Çanakkale-merkez;
Samsun/Çar amba,
Ankara/K lca- hamam; Gaziantep/Kilis. Kacao lu: Kocaeli/Kand ra;
Yozgat-merkez; Samsun/ Havza; Kayseri/Bünyan. Kocabey:
ehirmerkez; Bal kesir/ S nd rg ; Çoruh/ av at. Ayr ca, Kocaali, Kocaaliler,
Kocaaraplar, Kocababas, Kocaba , Kocaba lar, Kacabayramlar,
Kocabekiro lu, Kocabo az, Kocabükü, Kocaçe me, Kocada , Kocadere-i
bâlâ, Kocaderi-i zir. Kocagöl, Kocagür, Kocahac , Kocahaliller, Kaca-ha
sanl , Kocakesik, Kocah r, Kocakonak, Kocakuru, Kocaman,
Kocamahmutlar, Kocaoba, Kocao lan, Kocaovanis, Kocaömerle,
Kocaören, Kocaözü, Kocap nar, Kocareis, Kocasinan, Kocatöngel,
Kocaula , Kocaveliler, Kocavilayet; Kocayaka, Kocayayla, Kocayer,
Kocayeri vb. 70’e yak n köy ismi de mevcuttur.116
3.32. K lba :
XII. hikâyede,
-O uz’un
ç-O uz’a kar
ayaklanmas
hikâyesinde ad geçer. Salur Kazan n her y l toy verip evini

109

113

110

114

N. Y. Gençosmano lu, age, s. 142.
O. . Gökyay,age, s. CLXVI.
111
Köylerimiz 1933, s. 419, 656, 657; TMYK, C.II, s. 618, 619, 962, 963.
112
O. . Gökyay,age, s. CLXVI.
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Kaçar: Elaziz/Palu. Kaçardo anl : Beyaz t/I r. Kaçaran: Elaziz/
Malazgirt. Kaçarl : Ankara/ .Koçhisar. Kaçar süfla: Elazizi/Pertek.
Kaçarmez- raas : Elaziz/Palu; Kaçar ülya: Elaziz/Pertek. Kaçar:
zmir/Ödemi . Kaçarlar: Tunceli/Pertek.113

“Yettim a am Salur Kazan vur!” dedi.109
Yaz -o lu O uznâmesinde : “Selim-o lu Karaman’
Tanr yaradan ulu sultan buda ” sözleriyle alk lan r.110

800

Köylerimiz, 1933, s. 383; Köylerimiz 1968, s. 68; TMYK. C. II, s. 564, 565.
O. . Gökyay, age, s.CLXVI.
115
Köylerimiz 1968, s. 342, 343.
116 3
TMYK. C. II, s. 714, 715, 716
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ya malatmas törenine ça
selamlamaya gelmezler.117

lmad klar için

lba : Adana-merkez.
Urfa/Birecik.119

Kilba :

801

-O uz Beyleri, Kazan
Seyhan-merkez.118

Gilba :

3.33. Kulma (Eylek Koca-o lu, Sar ):
Salur Kazan n evinin ya malanmas hikâyesinde ad geçer.
Kulmu , bu hikâyede, Kazan Bey’in evi yoluna ehit dü mü tür. Alp
Eren ile Dölek Evren’in karda
r.120
Sar : Ayd n/Çine; Trabzon/Akçaabat; Amasya/Merzifon; Kocaeli
/Kand ra; Beyaz t/Ele kirt; Konya/Bey ehir: Zonguldak/Safranbolu.
Yine bu arada Sar alevi, Sar bey, Sar abdal; Sar ayd n; Sar bey;
Sar beyatik: Sar bey- cedit; Sar beyler; Sar beyislam; Sar beyli; Sar ca;
Sar calar; Sar köy; Sar lar; Sar . Ayr ca “sar ” ismiyle an lan yüzlerce
köyümüzün bulundu unu burada belirtelim .121
3.34. K rk K nuk:
Kantural hikâyesinde (VI.) Kara Çekür’ün o lu olarak geçen
“ rk K nuk”, O uzlar n aras nda, babas gibi, yüzleri örtülü olarak
dola an dört yi itten biri de budur.122
rkbudak: Beyaz t/Tuzluca. rkdilim: Yozgat/Sorgun; Çorummerkez; Diyarbak r-merkez.
rkgeçit: Kayseri/P narba .
rkgöz:
Giresun/ ebinkarahisar; Sivas/Divri i.
rkhanlar: Giresun-merkez;
rk k:
Ayd n/Çine;
rkkayak:
Edirne/Uzunköprü;
Kütahya/Simav;
rkkilise: Kars-merkez; Sivas/ Zara.
rkköpekli:
Tekirda /Çorlu.
rklar: Van/Ahlat; Yozgat/ Akda madeni.
rkmara: Urfa-merkez.
rkp nar: Sivas/Y ld zeli; Malatya/Akçada ;
Kocaeli/Adapazar ; Ankara/Haymana; Kayseri/P narba . K rktepe:
Kocaeli/Kand ra. rkyaren: Kütahya/U ak. rky lan: çel/Mut.123
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k:Yer adlar bak ndan üçüncü s rada 81 (seksen bir) köyle
(XVI. yy)
k boyu geliyor. Bu boy, bilinidi i üzere, Selçuklu
hanedan
ç kar- m r. Selçuklu hanedan ,
uz Eli’nin iki büyük
hanedan ndan biridir.Bu hanedan O uz Türklerini Orta Asya’dan
Ortado u’ya ve bu arada Anadolu’ya getiren ve Türkiye’yi kuran
hanedand r.124 XIII. yüzy lda Suriye’de kalabal k Türkmen toplulu u
aras nda, yine bu boydan önemli bir kolun bulundu u görülüyor.
Gerçekte bu Türkmen kümesinin “Üç-Ok” kolunu ba ca “Yüre ir”,
“
k”, “Bay nd r” ve “Salur” boylar te kil ediyordu. Üç-Oklar,
Memlük ordusunun yan nda Çukurova’n n fethine kat ld lar ve
Çukurova’ya yerle tiler. Bu nedenle Çukurova’daki en eski Türk
halk n kökü, bu Üç-Ok Türkmen boylar na dayan yordu.125
Selçuklu hanedan , Türkiye’yi XIII yy’da terakki etmi bir cemiyete
sahip, yani her türlü müessese ve elemana sahip medeni bir cemiyetin
ya ad
bir ülke haline getirmi lerdi. Yabanc lar, ad geçen yüzy lda
Türkiye’nin mamur ve halk n da müreffeh bir ülke oldu unu
bildirdiler. Bilhassa Avrupal müellifler, Türkiye’nin zenginli ini
efsanevî bir ekilde anlat rlar.126
k: Konya/Bozk r; Kastamonu-merkez; Antalya/Ka ; Manisa/
rka - aç ; Manisa/Gördes; Giresun/ .Karahisar; Çorum-merkez;
Malatya/ Ad yaman; Mu la/Fethiye; Sinop-merkez; Bilecik-merkez;
Bal kesir-merkez;
Bilecik/
Bozüyük;
Bal kesir/S nd rg ;
zmir/Bergama; Eski ehir/ Sivrihisar; Afyon/Dinar; Afyon-merkez;
Afyon/Sand kl ; Kütahya/Simav; Kütahya/ Tav anl ; Ankara/Kalecik;
Tokat-merkez;
Bolu/Düzce;
Ankara/K lcahamam,
Ankara/
lcahamam;
kbâlâ: Bolu/Göynük.
kdelileri: Çorum-mer
kez.
khasan: Çank -merkez.
klar: Tekirda -merkez; Denizlimerkez .
kmelhem: Urfa/Birecik.
kyeri: Denizli/Ac payam
zkzir: Bolu/Göynük.127

117

O. . Gökyay, age, s. CLXVI
Köylerimiz 1968, s. 276, 350.
119
Köylerimiz 1933, s. 454.
120 1
O. . Gökyay, age, s. CLXVI.
121
Köylerimiz, 1933, s. 646, 647, 648..
122
O. . Gökyay, age, s. CLXVII.
123
Köylerimiz 1933, s. 464,465.
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118

124

Faruk Sümer, TDTD, say 75, s. 15.
Faruk Sümer, O uzlar, s. 369, 370371...
126
Faruk Sümer, TDTD, say 75, s. 15.
127
Köylerimiz 1933, s. 462.
125
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3.35. K yan Gücü:
Salur Kazan n evinin ya maland
hikâyesinin ( II.) önemli
kahraman- lar ndan biri olan Karacuk Çoban n iki karda ndan bir
olup, onun dü manla yapt sava ta ehit dü mü tür.128
yam?: Sinop/Gerze.
yan: Kastamonu/Araç.129 Gücü:
Erzincan/ Kema- liye; Kastamonu-merkez.Güce?: Eski ehir/Mihal çç k;
Giresun/Tirebolu. Gü- ce i?: Gaziantep-merkez. Gücek: Zonguldakmerkez. Güceler: Kütahya/U ak. Gücügüney: Kocaeli/Akyaz .130
Karac k der: Yaz ay

k gördüm,

Uyur iken bir kayg

dü gördüm.

Kazan Bey’in gözlerinde ya gördüm.
yan Gücü! Demir Gücü! Gelin hey!
Ba

zda kuzgun gezer bilin hey!131

3.36. K yan Selçük:
Yaz -o lu O znâmesinde, yan Selçuk, Urulmu Han’dan söz
edilirken onun “ yan Busat karda kan n alan” alk nda ad geçer.
yan Selçük D -O uz beylerinden olmakla birlikte ne o lu Dündar,
ne de kendisi
-O uzalar n ayaklanmas na kat lmam lard r. Basat’ n
ulu karda olan
yan Selçük, Tepegöz’ün elinde ödü yar larak can
132
verir.
3.37. Kondan (Ya

kç -o lu, Yaz r):

Yaz -o lu O uznâmesinde “Kuylu deve getürmezdi anun yay ,
ko a burçta e lenmezdi anun ohu, Ya kç -o lu Yaz r Kondan” diye
geçen bu kahraman n ad Dede Korkut kitab nda yoktur.133
Kondi?:
Trabzon/Of.
Kondin:
Bayaz t/Tutak.
Kondo:
Bayaz t/Karaköse;
Kondosu:
Erzincan/Kuruçay.
Kondolot:
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Gümü hane/Bayburt.
Konya/Ak ehir.134

Kundan:

O. .Gökyay, age, s. CLXVII.
TMYK, C. II, s. 693.
130
TMYK, CII. S. 693; C.I, s. 430.
131
N. Y. Gençosmano lu, age, s. 57.
132
O. . Gökyay, age, s. LXVIII.
133
O. . Gökyay, age, s. CLXVIII.

Ordu/Fatsa;

Kundulan:

Yaz r : Yaz rlar, adeta müstakil bir kavim gibi XII. yy’dan XVII.
yy’a kadar Horasan’da varl klar
muhafaza ederek ya am lard r. Bu
böyle olmakla beraber, onlar Anadolu’nun fetih ve iskân nda oldukça
mühim rol oynam lard r. XVI. yy’da Anadolu’da 24 Yaz r adl köy
oldu u gibi, onlara mensup baz oymaklar da vard . Bu oymaklar n
Dulkad reli ile Hamid, Teke ve Ankara sancaklar nda ya amakta
olduklar görülür.135 O uzlar n 24 boyundan biri olan Yaz rlar’dan bize
kadar ula abilen yer adlar u illerimizde bulunmaktad r:
Yaz r: Ankara/Çubuk; Antalya/Finike; Antalya/Korkuteli;
Ayd n/
Karacasu;
Burdurmerkez;
Burdur/Ye ilova;
Çorum/Sungurlu; Denizli/Ac payam; Denizli/ Çal; Edirne/Ke an;
Eski ehir/Mihal çç k; Eski ehir/Sivrihisar; Gazi -antep/Nizip; Kayserimerkez; Konya-merkez; Konya/Ak ehir; Tekirda -merkez. Yaz rl :
Ayd n/Nazilli .136
3.38. Kozan (Ense Koca-o lu), Okçu Sar :
Yaz -o lu O uznâmesinde “Beki li Bekde kan n alan, kal n
uz’da ad koyan, kara ba na o lanl nda K yan Ucun-o lu Emen
Beyden öcün alan Egsi Koca-o lu Okç ” diye nitelenir. 137
Ense: Zonguldak-merkez. Ensekuyu: Konya-merkez. Enseliler:
Bolu/ Gerede.138
Kozan: Gümü ane/Torul; Gümü ane/ iran; Kars/Sar kam ;
Kocaeli/
Geyve;
Malatya/Ad yaman;
Diyarbak r-merkez;
Antalya/Serik; Yozgat/Bo azl yan. (Adana’n n ilçelerinden birinin ad
Kozan’d r. Yöredeki da lar, Kozanda lar olarak an lar) Kozanc :
Samsun-merkez.
Kozanu ak:
çel/Gülnar.
Kozanl :
Zonguldak/Safranbolu; Sinop/Boyabat; Konya/Cihanbeyli; Kozans :

128
129

LU

134

Köylerimiz 1933, s. 432, TMYK. C.II, s. 723, 724.
Faruk Sümer, O uzlar, s. 437, 503.
136
TMYK. C. II, s. 1129, 1130.
137
O. . Gökyay, age, s. CLXVIII.
138
TMYK. C. I, s. 364.
135

DEDE KORKUT DESTANLARINDA

805

Samsun-merkez. Kozans : Samsun-merkez; Ense: Zonguldak-merkez.
Enseliler: Bolu/Gerede.139
Okçu Sar :
Okçu: Kütahya-merkez; Eski ehir/Sivrihisar; Eski ehir/Sivrihisar;
Ni de/ Bor. Okçiyan: Elaziz/Palu; Mu /Malzgirt; Erzincan Ki .
Okçular: Bursa/ Or- haneli; Kastamonu/Araç; Bursa/Karacabey;
Kastamonu/Cide;
Bursa/Orhaneli;
Çanakkale/Biga;
Çanakkale/Lapseki; Kocaeli/Kand ra; Bal kesir-merkez; Bal -kesirmerkez; Afyon/Dinar; zmir/Bergama; Çank /Ilgaz; Çanakkalemerkez;
Bolu-merkez;
Zonguldak/Ere li;
Mu la/Köyce iz;
Ankara/Çubuk;
Zonguldak/Bart n.
Okçulu:
Sehan/Kozan;
140
Sivas/Hafik; Ordu-merkez; Yozgat/Akda madeni.
3.39. Mamak:
Basat n Tepegöz’ü öldürdü ü hikâyesinde (VIII.) Tepegöz’ün
elinde helak olan O uz beylerinin aras nda geçiyor, bir tek s fat var:
Demür Donlu.141
Mamak: Burdur-merkez; Kütahya/Simav; Ankara-merkez;
Mamakl : Manisa-merkez. Mamakvat: Çoruim/Pazar.142
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3.40. Otman-o lu:
Bu da Yaz -o lu O uznâmesinde geçen adlardand r. Bunun
orada zengin bir tasviri var: “Ya görse yard mlu, dü man görse
durumlu, Türkis- tan’ n dire i, tülü ku un yavrusu, ulu be ler y na
na ?), Akça çad r cang lu, ala hal orunlu, akça koyun yahnilü, yal n
gelse donatan, ac n gelse doyuran, a n basup dizin çöktüren, divan
durguran, güçlünün gücünü k ran, güçsüze mal n veren, kanlu kâfir
illerinden kan ka and ran, kara ba lar bunlu olan o lanc klar a ladan,
tavuklar n
k ldadan,
o lanc klar n
a ladmayan,
tavuklar n
143
bunlatmayan, nakuslar n çald rmayan Otman-o lu.”
Otmanalan: Sivas/Hafik.Otmanlar: Mu la/Köyce iz; Manisamerkez. Otmanl : Tekirda -merkez.144
3.41. Rüstem (Do sun-o lu Alp):
Dede Korkut Kitab nda “Rüstem” ad nda iki O uz beyi an yor.
Bunlar- dan biri, “Do sun-o lu Rüstem”; Kaz k Koca-o lu Yegenek
hikâyesinde (VII.) tek bir yerde geçmektedir. Yegenek’e ko ularak onun
babas kurtarmaya gitmesi istenen bu O uz beyi “üç kez ya görmese
kan a layan” diye anlat yor. Rüstem (Düzen-o lu, Alp)’e gelince;
kimi yaln zca “Alp Rüstem”, kimi “Düzen-o lu Rüstem” diye geçen ve
Tepegöz’ün elinde helâk olan O uz beyleri aras nda say lan bu
kahraman
-O uz beylerindendir.145
uz beylerinden Türkçe isim ta mayan iki beyden (öteki ir
emsed- din) biridir. Babas n ad Düzen’dir.O da Boz-Ok
beylerindendir. Sonucu destanda ad geçer. Orada Alp Rüstem, ÜçOklar’dan Ense Koca O lu Okçu ile sava aca
söylemi ti. Alp
Rüstemin Tepe Göz ile yapt sava ta öldü ü söyleniyor. Alp Rüstem,
“iki karde bebe in öldürüp zelil gezen” olarak tan yor.146
Rüstemler: Kocaeli/Adapazar ; Kocaeli/Adapazar . Düzencik:
Kayseri/Bünyan.147

143

139

TMYK. C. II, s. 731.
140
TMYK. C. II, s. 869.
141
O. . Gökyay, age, s. CLXIII.
142
TMYK. C.II, s. 802.

O. . Gökyay, age, s. CLXVIII.
TMYK. C. II, s. 885, 886.
145 3
O. . Gökyay, age, s. CLXIX
146
O. .Gökyay, age, s. CLXIX.
147
TMYK. C. II, s. 927.
144
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Kalkuban yerinden do rulup gelen
ki karde bebe in öldürüp zelil gezen
Düzen o lu Alp Rüstem mana derler
Dedi.148
3.42. Ula -o lu Salur Kazan :
Be lerce be , bana ozan derler hey!
Yüzy llarca dilde gezen derler hey!
Ula o lu Salur Kazan derler hey!
Bir be vard , y rt

ku bak

Kendi kaplan, at ceylan seki li.
Böyle dedi, gürültüler azald
Selçuk o lu Deli Dündar söz ald
Besbelli ki, Kazan Be ’den söz ald
Dedi: “Be ler, rüzgâra gem vurulmaz
Salur Kazan buyruk verdi durulmaz .149
Destanlar zda
uz Eli’nin ba bu u Salur Kazan Be ’dir.
Salur, “Üç-/Ok” koluna mensup, en büyük boylardan biridir. Bu
boy,Selçuklu fethine kat lm , daha XI. yy’da Kuzeydo u Irak’taki
ehrizor bölgesinde küçük bir beylik kurmu . XII. yy’da da ran’ n
güneybat ndaki Fars Eyaleti’nde daha büyük bir beylik olan
“Salgurlu” beyli ini kurmu tur. Bundan ba ka Ana-dolu’nun fethinde
ve Türk yerle mesinde mühim bir rol oynam r. Yer adlar say na
göre, 50 (elli) köy ismiyle (XVI.yy) 7. (yedinci) s rada yer alm r. Sonra
ülkemizde baz de erli ahsiyetler de Salur boyundan ç km r.150
Meselâ; Sivas, Kayseri, Aksaray, Tokat, Amasya ile di er baz yerlerin
sahibi, kad ktan hükümdarl a yükselen âlim, air; bir kelime ile dahî
bir insan olan

808

“Bir gün Ula o lu, erenlerün arslan ,tülü ku un yavr , beze
miskin umudu, kalm yigit arkas , kal n O uzun pa as , Kan Apkazun
, konur at n eyisi, Kara Günenün karda , Kara Budak emmisi,153
Emet Suyu’nun aslan , Karaçuk’un kaplan , Türkistan n dire i, Han
Uruz’un a as , Bayundur Han’ n güve isi, kal n
uz’un devleti,
154
kalm yi it arkas Salur Kazan yerinden durmu idi”.
Türkmenlerin Soykütü ü’ndeki bir iirde de Kazan Be ,ba ar lar
ve cömertli i anlat larak; “Alplar, Be ler gören var m Kazan gibi”
sralar her dörtlü ün sonunda tekrar edilerek, onun e i olmayan bir
ba bu oldu u ifade edilmektedir. K saca Salur Kazan Beg, en de erli
meziyetlerin hepsine sahip mükemmel bir insand r. Bir cümle ile o,
Kal n O uz’un devleti, yani saadeti, onun ruhu idi.155
XVI. yy’da Salur boyuna mensup oldukça ehemmiyetli
oymaklar n Trablus- am, Tarsus, Kars (Kadirli), Koç-Hisar, Konya,
Ni de, Hamid Sanca , Boz-Ok, Ulu-Yörük ve Hazar-Ötesi
Türkmenleri aras nda bulunuyordu.156
Duman indi iki gözü üstüne
Söz etmezken kimse sözü üstüne
Salur Kazan, kaba dizi üstüne
Çöküp dedi: ‘Be ler’, beni dinleyin,
Dinleyin de ünüm nedir anlay n!
151

O. . Gökyay, age, s. CLXIX.
N. Y. Gençosmano lu, age, s. 25.
150
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 68, s . 9.
149

LU

Kad Burhaneddin de (ölümü 1398) Salur boyundan idi.151
Bunlardan ba ka Hazar ötesi Türkmenlerinden çok önemli, yani pek
kalabal k bir topluluk olan Salur boyuna mensuptur. Ayr ca
uz
152
hükümdarlar
ç karm be boydan biridir.
Salur Kazan Beg,
destan zdaki mevkiî “Beylerbeyi” ünvan ile ifade edilmi tir.
Görüldü ü ve daha önce de aç kland
üzere Salur boyundand r.
Destanlarda kendisinden “Salur Kazan” eklinde söz edilir. Dede
Korkut türlü yerlerdeki alk larda ise o, öyle övülür:

Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 75, s. 16.
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 68, s. 9, 10.
153
Orhan aik Gökyay, age, s. 59.
154
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say 68, s. 11.
155
Faruk Sümer, Türk Destanlar , TDTD, say , 68, s. 11.
156
Faruk Sümer, O uzlar (Türkmenler), s. 252, 253..
152

148
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z çürüdü,

Dura dura kemi imiz eridi,
Ba
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Ankara/Keskin.
Konurkale:
Yozgat/Bo azl yan.162 Koca.163

Ku ku lay p ala geyik y kal m! 157
Aksalur:
Amasya-merkez.
Salur:
Erzincan/Refaiye;
Tokat/Artova; Tokat /Zile; Çorum-merkez; Konya/Karaman;
Konya/Sultaniye;
Konya/Seydi ehir;
Yozgat/Akda madeni;
Bolu/Gerede; Isparta/ arkikaraa aç; Çank -merkez; Kayseri-merkez;
Antalya/Elmal ; Manisa/Gördes; Kayseri/Ürgüp; Antalya/Ma- navgat;
Urfa/Siverek; Samsun/Ladik. Saluri: Diyarbak r-merkez. Saluz?:
Siirt/ irvan. Salurzek: Gümü ane/Kelkit.158 Kazan: Van/Ahlat ;
Bayez t/ Kara- köse; Ankara-merkez. Kazanc : Erzurum/H s;
Çank /Ilgaz; Manisa/Demirci; Bilecik/Osmaneli; Beyaz t/I r;
Seyhan/Kadirli; Tokat-merkez; Konya/Ermenek. Kazanc Köbeli:
Seyhan/Feke. Kazanc katçiftli i: Manisa/Demirci. Kazanc : Ordumerkez. Kazandere: Tekirda -merkez, Ayd n/Bozdo an. Ula :
Ankara/K kkale; Diyarbak r/Ergani;
çel/Tarsus; Mu la/Milas;
Samsun/Çar amba; Samsun/Çar amba; Sivas-merkez; Sivas/Ula buc.
Sinop/Ayanc k; Tekirda /Çorlu. Ula lar: Bolu/Gerede; Kütahya/Emet.
Ula : Kayseri/Ürgüp; Zonguldak/Ere li.159
3.43. Sar Çoban (Konur Koca):
Basat’ n Tepegöz’ü öldürdü ü hikâyede (VIII.), Aruz’un çoban n
ad olup, ad bir yerde geçiyor. Burada “sar ” bir oymak ad ndan çok,
renk bildiren s fat olmal r.160
Sar Çoban161
Konur: Ankara/Kalecik; Ankara/Keskin; çel/Gülnar. Konuralan:
Amas-merkez.
Konurca:
Manisa/Kula.
Konurhac obas :

N. Y. Gençosmano lu, age, s. 32.
TMYK. C. I, s. 84; C. II, s. 938.
159
TMYK. C. II, s. 656, 187.
160
O. . Gökyay, age, s. CLXXV.
161
lgili yer adlar daha önce verildi.
158

ehir/Çiçekda .

Konurlu:

Kazal k Koca-o lu Yegenek hikâyesinde (VII.) babas
kurtarmaya giden, Yegenek’in yan na ko ulan O uz beylerinden biri
olup, kitapta ancak bir yerde ad geçiyor ve “yerin bir ucundan bir
ucuna yetem diyen” alk yla niteleniyor.164
So anl : Burdur- merkez; Samsun/Ladik; Manisa/Kula;
Elaziz/Keban; Bursa-merkez, Kars/Ka zman; Çank /Çerke ...165
So anl (Yürük): Zonguldak/Ere li. So anl k: stanbul/Kartal.166
So an:
Bayaz t-merkez;
Mara /And n.

Bayaz t/Ele kirt..

So anc lar:

3.45. Segrek (U un Koca-o lu):
un Koca-o lu Segrek hikâyesinin (X.) kahraman . Dede
Korkut’taki kahramanlar n genç ku
ndan iyi, bahadur, alp, delü
167
yi it.
Sekrek: Elaziz/Çemi kezek.168 U hum: Erzurum/Yusufeli. U u?:
Siirt-merkez.169
3.46. Süleyman (Emîr):
Yaz -o lu O uznâmesinde, birincisi O uz’un alk nda iki yerde
“Emir Süleyman U urlu” ve Atasözleri mecmuas nda “han olan Emir
Süleyman sultan sal nla sa
n versün” diye geçen bu ki inin kim
oldu unu kesin olarak belirtmek mümkün olmam r.170
Süleyman: Ayvac k/Çanakkale; Diyarbak r/E il; Erzurum/H s;
stanbul/Be ikta ;
stanbul/Be ikta ;
Kastamonu/Daday;
Malatya/Akçada ; Manisa/Akhisar; Mu /Varto. Süleymana a:
162

TMYK. C. II, s. 724.
Yukar da gösterildi.
164
O. . Gökyay, age, s. CLXXV.
165
Do u Karadeniz Bölgesinde (Gümü ane) yöresinde So anl Da lar vard r.
166
Köylerimiz 1933, s. 482; TMYK. C.II, s. 986.
167
O. . Gökyay, age, s. CLXXVI.
168 5
Köylerimiz 1933, s. 655.
169
Köylerimiz 1933, s. 681, 682.
170
O. . Gökyay, age, s. CLXXVI.
163

157

K
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3.44. Sar Çoban (So an):

za gök sanc lar yürüdü,

Ala da a’ a avlanmaya ç kal m,
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Manisa/Ala ehir; Sivas/Divri i. Süleymanbey: Bursa/Orhaneli;
Çanakkale/Bayramiç; stanbul/Yalova; Kocaeli/ Adapazar ; Tokatmerkez;
Urfa/Hilvan.
Süleymanbe ler:
Zonguldak/Ere li.
Süleymanc k:
Ni de/Aksaray.
Süleymanili:
Mara /And n.
Süleymaniye: Antalya/Akseki; Bilecek-merkez; Bursa, Bursa/ negöl;
Bursa/ znik; Bur- sa/Yeni ehir; Çanakkale/Gelibolu; Denizli/Buldan
Süleymanlar: Denizli/Ac - payam;
zmir/Ödemi
(iki adet);
Antalya/Alanya;
Zonguldak/Bart n;
Zonguldak/Ere li;
Zonguldak/Ulus;
Süleymanl :
Afyan/Emirda ;
Ankara/Bâlâ;
Bal kesir/Manyas; Çank -merkez; Elazi /Keban; Erzincan-merkez...
Süley -mano lu: Samsun/Alaçam; Sinop-merkez; Zonguldak/Devrek
(iki adet). Daha bu isimle yap lan yer adlar n say
35 (otuzbe )’i
bulmaktad r. 171
Emir:
Bursa-merkez;
Bursa/Orhaneli;
Erzincan/Tercan;
zmir/Bay nd r,
Kastamonu-merkez;
Kastamonu-merkez;
Kastamonu/Daday (üç adet); Sinop/Gerze; Sinop/Gerze. Emira a:
Kayseri-merkez.. Emirbey: Kastamonu/ +
Daday;
Manisa/Salihli;
Yozgat/Akda madeni.
Emirce:
Zonguldak/Ulus. Emir- cik: çel/Anamur. Denizli/Çivril; Eski ehir/
Mihal k; Samsun/Havza: Emirler: Ankara/Bâlâ; Ankara/Çubuk;
Ankara/ Kalecik; Ankara/K lcahamam; Bal kesir-merkez; Bilecikmenkez; Bolu-merkez. Emiralem, Emirali, Emiraliler, Emirazizli,
Emirba , Emirbekirli, Emirda , Emirda , Emirdere, Emirdo an,
Emirfak , Emirgazi, Emirhac , Emirhaç, Emirhac , Emirhalil, Emirhan,
Emirhaydar, Emirhisar; Emirili, Emirilya, Emirinköyü, Emirköy,
Emir klar, Emirleryan , Emirleryenice, Emirleryurdu, Emirli, Emiro lu,
Emiru
, Emirören, Emirpa a, Emirseyit, Emirsu, Emir ah, Emir eyh,
Emiryakup gibi “Emir” has ismiyle adland lan köy say
toplam
172
148’dir.
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Dede Korkut kitab nda “destursuzca Bay nd r Han’ n ya
basan, altm bin
kâfire kan kusduran, a -boz bidevi at n yelesi üzerinde kar
duran” diye nitelenen ir emseddin, ç-O uz beylerindendir.173
emsettin: Ankara/Bilecik; Giresun/Bulancak; zmir/Bergama;
Kastamo- nu/Tosya; Kocaeli/Gebze; Ni de/Aksaray; Tunceli/Pülümür;
Urfa/ Harran; Van/ Özalp.174
3.48. Ters Uzam :
Dede Korkut Kitb nda ad ,
un Koca-o lu Segrek boyu (VIII.)
ile,
-O uz’un ç-O uz’a isyan hikâyesinde (XII.) olmak üzere iki
yerde geçen Ters-Uzam , ç-O uz beylerinden olup, dö
te D -O uz
beylerinden Emen’in kar
r.175
Uzam : Sivas/Hafik.176
3.49. Uruz (Kazan-o lu):
Boz-Oklar n ba
Uruz Koca,Salur Kazan Beg’i metbu
tan yordu.Yani Uruz Koca, siyasî bak mdan Salur Kazan Beg’e ba idi.
Kazan Beg, ken- disine tâbi bütün Üç-Ok’lu ve Boz-Ok’lu be lere her
l evini ya malat yordu. Kendilerinin ya mal toya davet edilmemeleri,
Uruz Koca ile di er Boz-Ok be lerinin güçlerine gitmi , gururlar na
dokunmu tu. Bu yüzden Kazan Beg’le ba lar
koparm lar, Kazan’a
ve ç-O uz’a kar sald rgan bir tav r alm lard . Kazan Beg’in inak ,
yani nedimi ve “ uz’un imrencesi” (yani
uz Eli’nin kendisiyle
gurur duydu u) Bams Beyrek, Boz-Oklar n ba Uruz Koca taraf ndan
bu dü manl k yüzünden a r bir ekilde yaralanm , pek yak kl , “yedi
n umudu” olan bu asîl ruhlu genç, ald bu yaralardan hayata veda
etmi ti .Kazan Beg, Beyrek’in ölümüne çok üzülmü ve bu yüzden
günlerce divana ç kmam ,sonra onun öcünü almak için, Uruz Koca’n n
üzerine yürüyüp giri ti i teke tek bir vuru mada Boz-Oklar n ba

O. . Gökyay, age, s. CLXXVII.
TMYK. C. II, s. 1016.
175
O. . Gökyay, age, s. CLXVII.
176
TMYK. C. II, s. 1091
174

171 1

TMYK, C. II, s. 1001, 1002.
TMYK, C. I, s. 359, 360, 361, 362.
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3.47. ir emsettin (Gaflet Koca-o lu ):

173

172
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karg ile dürterek hayat na son vermi tir. Kazan Beg’in öldürdü ü Uruz
Koca, Salur Kazan Beg’in day idi.177
Bre kâfir, kara kâfir aman hey!
Yüce da dan eksik olmaz duman hey!
Tanr birdir bunda yoktur güman hey!
Uruz ölür, kaç bin Uruz Han do ar.
Bir bat nda

814

uz’la kesti i kesim sonucu Tepegöz’ün yeme ini pi irmek
üzere seçi- len iki a dan biri olup, Yapa lu Koca ile birlikte halktan
gelme ki ilerdir.184
Yünalan : Yozgat/Akda madeni. Yünda hac lar: Manisamerkez. Yün- lüce: Edirne-merkez. Yünalan: Ordu-merkez. Yünlü:
Tokat/Zile. Yünlükuyu: Konya/Cihanbeyli.185
Dedem Korkut’un Soylad
r:
lmas n kar yatan da lar n,
Kurumas n bol üzümlü ba lar n,
Dirli ince dalgalans n tu lar n...
Kadir Tanr bereketli yurt versin,
Dar gününde bir lavuz kurt versin!
Al köpüklü sular nda yunulsun,
“Her güzellik O uz’dand r” denilsin,
Destanlar n yüzy llarca an ls n...
Ko ar iken ak boz at n dü mesin,
Kara çelik öz k
n
mas n!
Ersin elin; çaresize, dü küne;
Kadir Tanr döndürmesin
na;
Ad güzel Muhammed’in
na,
Kem gözlerden Türk li’ni korusun
Hem lini, hem Dili’ni korusun!” 186
4. Bitirirken:

Aruz:
Trabzon/Vak kebir.
Aruzgan:
Elazi /Keban.Arzka:
Gümü ane/ Bayburt. Aruski: Van/Çatak. Arusek?: Diyarbak r/E il.
Aru ?: Hakkari/Bey- tü ebap. Uruzlar: Manisa/Soma; Urus?:
Bitlis/Hizan;
Bitlis/Mutki.
Uru ?:
Gaziantep-merkez;
Ankara/Beypazar . 179
3.50. Yaltacuk (Yalanc -o ulu):
Bams Beyrek hikâyesinde (III.) geçen bu ad, O uz beylerinkine
ayk bir seciyeyi, bir al lmad k tipi temsil etmektedir.180
Yalanc : Elazi /Karakoçan. Yalanc lar: Antalya/Finike. Yalanda:
Zonguldak-merkez. Yalangöz: Hatay/K khan (iki adet); Yalan :
Sivas/ ark la; Ya- lankoz: Gaziantep-merkez; Malatya/Besni (iki adet);
Mara -merkez .181
3.51. Yapa lu Koca:
Basat’ n Tepegöz’ü öldürdü ü hikâyesinde (VIII) geçen bu ki i
halktan biri olup,

Yapa
: Denizli/Çivril. Yapa lar: Kütahya/U ak. Yapa ca:
stanbul/Silivri.183
177

Faruk Sümer, TDTD, say 68, s,14; O. . Gökyay, age, s. CLXVIII.
N. Y. Gençosmano lu, age, s. 126.
179
Köylerimiz 1933, s. 744; TMYK. C. I, s. 67, 73; C. II, s. 1091.
180
O. . Gökyay, age, s. CLXXIX.
181
TMYK. C. II, s. 1116.
182
O. . Gökyay, age, s. CLXXIX
183
TMYK. C. II, s. 1120.
178
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3.52. Yünlü Koca:

uz’dan bin can do ar!178

Tepegöz’ün Dede Korkut’la kesti i kesim sonucu onun eme ini
pi irmek üzere ayr lm r.182

YÜCEL HACALO LU - RAGIP MEM

Türk kültürünün temel ta lar ndan olan Dede Korkut Destan ,
ta
motiflerle Türk dü üncesini ve sosyal yap üzerideki etkisini
yer adlar nda da göstermektedir. Ara rma göz önüne koymaya
çal
z üzere, adeta Dede Korkut Destanlar nda isimleri geçen
alplarin, yi itlerin ismini ta mayan bir Anadolu kö esi yok gibidir. Bu
durum Türk’ün Anadolu’yu vatan edi inin ve Anadolu topra na kendi
isimleriyle mührünü vurmas n da bir göstergesidir.
184

O. . Gökyay, age, s. CLXXIX.
Köylerimiz 1933, s. 797; TMYK. C. II, s. 1170.
186
N. Y ld m Gençosmano lu, age, s. 157.
185
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