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“Köru�l� Men Bezergen” 
Destan�ndaki Özel Adlara Dair 

A�ur ÖZDEM�R* 

Özet:  Köro�lu Destan�, Türk ulus ve boylar�n�n ortak de�erlerinden 
biridir. Kazak sahas�ndaki Köru�l� men Bezergen (Köro�lu ile Bezirgân) 
destan� bu aç�dan incelendi�inde, destandaki özel adlar�n Kazak Türk-
çesinin kurallar�na uydu�u görülmektedir. Köru�l� men Bezergen des-
tan�, Türkmen sahas�ndaki Bezirgen destan�yla kar��la�t�r�ld���nda 
Köru�l�-Köru�l�, Bezergen-Bezirgen, �al�y Xaydar-Hezretaly, Q�d�r 
�liyas-Hydyr Ylýas, Jämbil/Jämbilbel-Çandybil gibi esas adlar�n ayn� 
oldu�u görülmektedir.  

“Köru�l� men Bezergen” destan�ndaki özel adlardan hareketle Köro�lu 
destan�n�n Türklerin etnik ve siyasî olarak bir bütün oldu�u dönemde 
ortaya ç�kt��� ve bundan sonra farkl� co�rafyalara yay�ld��� söylenebi-
lir. Destan�n de�i�ik kollar�nda yer alan özel adlar, bu ortakl��� aç�kça 
ortaya koymaktad�r. Çünkü her kol, do�du�u co�rafyan�n ve devrin, 
onu meydana getiren toplulu�un özelliklerini yans�tmaktad�r. De�i�ik 
co�rafyalarda ortaya ç�kan Köro�lu kollar�n�n devaml� bir etkile�im 
içinde oldu�unu da belirtmek gerekir. �nceledi�imiz Türkmen sahas�na 
ait “Köru�l� men Bezergen” destan� ile Türkmen sahas�na ait 
“Bezirgen” destan� aras�ndaki benzerlik de bunu do�rulamaktad�r.  
 
Anahtar Kelimeler: Köro�lu, Destan, Özel Adlar, Kazak Türkçesi, 
Türkmen Türkçesi  

 

Giri� 
Bat�rlar J�r� dizisinin dördüncü cildi Köru�l� destanlar�na ayr�lm��t�r.1 Bu ciltte 
yedi Köru�l� destan� bulunmaktad�r: I. Köru�l�: Bu destan�n dört kolu vard�r. 
1. Raw�anbek (s. 19-49), 2. Körde Tuw�an Köru�l� (s. 50-68), 3. ��yrat 
Jay�, Köru�l�n�ñ Rayxan Arabpen So��s� (s.68-100), 4. Köru�l�n�ñ Q�z�lbas 
�a�dat Xanmen So��s� (s. 100-123). II. Q�yssa Köru�l�: Köru�l�n�ñ Q�z�lbas 
Qaldarxann�ñ Balas� Rayxanmen So��s� (123-163). III. X�ykayat Köru�l�. Bu 
destan�n iki kolu vard�r. 1. Köru�l�n�ñ Q�z�lbas Künxar Xanmen So��s�p 
�awazd� Äkelgeni (s. 163-203), 2. Köru�l�n�ñ Q�z�lbas Künxar Xanmen 
Ekin�i Ret So��s�p Jeñgeni, �awazd� Z�ndannan Bosatqan� (s. 203-250). IV. 
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Köru�l� men Bezergen (s. 253-268). V. Köru�l� (Bozayxan) (s. 269-308). VI. 
Q�yssa �awazxan (s. 309-348). VII. Türikmen Qas�mxan (s. 349-395). 

Ad� geçen kitapta dördüncü s�rada yer alan Köru�l� men Bezergen (Köro�lu 
ile Bezirgân) destan�, A. S. Pu�kin Merkez Kütüphanesine 1925 y�l�nda 
Temirbayul� adl� ki�i taraf�ndan el yaz�s�yla bir dosya içinde teslim edilmi�tir. 
Destan bu dosyadan al�narak yay�na haz�rlanm��t�r (Bat�rlar J�r�, 1989: 397).  

Köru�l� men Bezergen destan� giri� ve ba�lant� cümleleri nesir olmak üzere 2 
ikilik, 129 dörtlük, 1 be�lik ve 1 alt�l�ktan olu�maktad�r. Destan�n asl�nda 
dörtlüklerden kurulmu� oldu�u, ikilik, be�lik ve alt�l�klar�n müstensih veya 
derleyici hatas� sonucu meydana geldi�i aç�kça görülmektedir. Destan on 
birli hece ölçüsüyle yaz�lm��t�r.  
Köru�l� men Bezergen destan�n�n konusu �öyledir:  

Yüz yirmi ya��na gelen Köru�l�’n�n iki tehlikeli dü�man� vard�r. Biri Q�z�lbas 
Bezergen Bat�r, ikincisi Qalmaq Köbikti. Köru�l�, Tekejäwmit ilini ele geçir-
mek üzere Bezergen’in on iki bin askeriyle yola ç�kt���n� i�itir. Köru�l� “Gü-
cüm yeterse ne âlâ, yetmezse çok ay�p olur. Ne olursa olsun, kar��s�na ç�ka-
y�m.” diyerek ��yrat�’na biner, tan�nmamak için yüzünü ipek bir kuma�la 
örterek Bezergen’in kar��s�na ç�kar.  

Bezergen, ��yrat’� tan�r. Fakat üstündekini tan�yamaz. Kendisinin Türikmen ilini 
ya�malamak için geldi�ini söyler. Köru�l�’n�n nerede oldu�unu sorar. Köru�l� 
kendisini “Ben Köru�l�’n�n kölesiyim, hizmetçisiyim; ad�m Qa�am�am.” diye 
tan�t�r. Köru�l� için can�n� bile feda etmekten çekinmeyece�ini söyler. 

�kisi biraz at���rlar. Sonra atlar�ndan inerek güre�me�e ba�larlar. Bezergen, 
Köru�l�’n� tuttu�u gibi gö�e f�rlat�r. Fakat Köru�l� pes etmez. Bezergen 
Köru�l�’n� tekrar gö�e f�rlat�r. Köru�l� “Bu yapt���n hiçbir �ey de�il, beni asla 
yenemezsin.” diyerek yenilgiyi kabul etmez.  

Köru�l� “Üç kere güre�eyim, e�er yenecek olursam öldürüp giderim.” diye 
dü�ünür. Fakat Bezergen’i yenemedi�i için Qa�am�am de�il, Köru�l� oldu-
�unu aç�klar. Bezergen, iyi bir pehlivan olmad���n�, lâkin korkusuz, er yürekli 
bir yi�it oldu�unu söyleyerek Köru�l�’n� över.  

Bezergen, Köru�l�’n�n do�ruyu söylemesine çok memnun olur. Daha sonra 
iki kahraman birbirinin erliklerini överler. Bundan sonra kucakla�arak dost 
olurlar. Bezergen vatan�na dönmek üzere yola ç�kar. Bu s�rada Köru�l� 
“Bundan evvel hiçbir dü�man�mla dost olmam��t�m. �imdi korkmu� gibi 
dü�man�mla dost oluyorum. Bu çok utanç verici bir �ey.” diye dü�ünür. 
Sonra ard�ndan yeti�erek Bezergen’i yaralar. Fakat Bezergen’in serzeni�i 
üzerine “Seni geceleyin dola�an bir u�ru sand�m, sana onun için sald�rd�m.” 
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diyerek yalan söyler. Bezergen gerçe�i anlar. Ölmeden önce Köru�l�’na “On 
bir karde�im var. Seni bulup mutlaka öcümü alacaklard�r.” der.  

Köru�l� iline döner. Fakat dost oldu�u Bezergen’i öldürdü�üne pi�man olur. 
Üzüntüden be� gün yemek yemez. Yapt��� erli�e s��mayan kötü i�i ve bun-
dan duydu�u pi�manl��� halk�na anlat�r.  
Köru�l� evine gelir. “On bir karde�i mutlaka gelip beni bulur.” diye dü�ünür. 
Hemen k�rk yi�idin serdar� Sapabek’i huzuruna ça��r�r. Sapabek’e 
Boztarlan’�n eyerleyip, silahlanarak haz�r beklemesini, ak�ama kendisini 
sefere gönderece�ini söyler. Sonra Q�z�lbas’� kendine dü�man etti�ini, dü�-
man�n öç almak için mutlaka yola ç�km�� olaca��n�, onlar� yolda kar��lay�p 
gerekeni yapmas� gerekti�ini söyleyerek Sapabek’i u�urlar. Sapabek, ba��na 
bir i� gelirse kar�s� ile o�lunu ona emanet etti�ini belirtir, helâllik isteyerek 
yola ç�kar. Sapabek o vakte kadar hissetmedi�i tuhaf bir duygu ile 
Jämlibel’in da�� ta��yla vedala��r.  
On iki gün sonra Ad�rl� tepesine ç�kar. Etraf� iyice gözden geçirir. Hiç kimseyi 
göremeyince da�larda avlanma�a ba�lar. Avlan�rken çok kalabal�k bir kola 
rastlar. Me�er bunlar Bezergen’in on bir karde�inin serdarl�k etti�i on iki bin 
ki�ilik bir orduymu�. Bezergen’inen küçük karde�i Qaldarxan, Sapabek’in 
alt�ndaki at� ister. Sapabek raz� olmaz. Qaldarxan kim oldu�unu sorar 
Sapabek’e. Sapabek kendisini Köru�l� olarak tan�t�r. Fakat Qaldarxan “Sen 
Köru�l� olamazs�n. Köru�l�’n�n boz at� yoktu. Senin alt�ndaki boz at ��yrat’a 
benzemiyor.” diyerek Sapabek’e inanmak istemez. Sapabek ise alt�ndaki 
Boztarlan’�n da ��yrat’tan geri kal�r yan� olmad��� için onu evde b�rakt���n� 
söyler ve kendisinin Köru�l� oldu�unda �srar eder.  

Qaldarxan, Sapabek’e sald�r�r ve onu yaralar. Sapabek de ondan geri kal-
maz, Qaldarxan’� öldürür. A��r yaralanan Sapabek de at�ndan dü�erek ölür. 
Dü�man Boztarlan’� alarak gider.  

Bu s�rada alt�n evde yatmakta olan Köru�l� bir dü� görür ve k�rk yi�idini ça��r�r. 
K�rk yi�ide hemen at binerek yola ç�kmalar�n� söyler. �ab�ybolla, �awazxan, 
Xasanxan, Ersaq�ya ve Köru�l� hep birlikte dü�man üstüne yürürler.  

Silahl� k�rk yi�it gece gündüz yürüyerek Ad�rl�’ya var�rlar. Burada Sapabek 
ile dü�man�n vuru�tu�u yere rastlarlar. Köru�l� on iki bin at�n izini görür, 
bunlar�n içinden Boztarlan’�n izini bulamaz. Kan dökülen yerleri arar, üç bin 
ölü sayar, fakat Sapabek’in ölüsünü bulamaz. Xasanxan, Sapabek’in karg�-
s�n� da��n bir kö�esinde bulur. Bir ba�ka kö�ede �awazxan, Sapabek’in 
�sfahan i�i k�l�c�n� bulur. Ersaq�ya ise bir ba�ka yerde alt�n yay�n� bulur.  

Bundan sonra Köru�l�, k�rk yi�ide dü�man� takip emri verir. Yi�itler öç almak 
için dü�man�n pe�ine dü�erler. Dü�mana yakla��nca Boztarlan’� uzaktan 
tan�rlar. Boztarlan da onlar� tan�r, dü�man�n elinden kurtularak yanlar�na 
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gelir. Sonra k�rk yi�idi Sapabek’in cesedinin oldu�u yere götürür. Köru�l�, 
yi�itlere öç almak için emir verir. Bu arada Bezergen’in bir karde�i gelir ve 
Köru�l�’na kim oldu�unu sorar. Köru�l� kendisini tan�t�r. Sonra Sapabek’in 
ac�s�yla dü�man üstüne at�l�r. Q�z�lbas, at�ndan iner. Köru�l� o h�rsla 
Q�z�lbas’� tuttu�u gibi gö�e f�rlat�r. Q�z�lbas yere dü�ünce kemikleri un ufak 
olur. O öldükten sonra Bezergen’in ba�ka bir karde�i gelir. Köru�l�, bu ada-
m�n kar��s�na o�lu Xasan’� ç�kar�r. Babas�n�n duas�n� alan Xasan, Q�z�lbas’�n 
ba��n� keser. Xasan onu öldürdükten sonra ba�ka biri ç�kar meydana. 
Köru�l� onun kar��s�na ise o�lu �awaz’� ç�kar�r. �awaz, Köru�l�’n�n 
��yrat’�na binerek sald�r�r ve Q�z�lbas’� öldürür.  

Bundan sonra k�rk yi�it birden dü�man üstüne at�l�r. Köru�l�, yi�itlerinin 
kahramanl���n� büyük bir memnuniyetle seyreder. K�rk yi�it bütün Q�z�lbas’� 
k�rarak mal�n� ve mülkünü al�r. Köru�l�, Q�z�lbas’�n on iki bin at ve 
Sapabek’in cesedini alarak Jämbilbel’e döner.  

Ki�i Adlar�  
Köru�l� (Köro�lu)  

Köru�l�, bütün Köro�lu destanlar� ve hikâyelerinde oldu�u gibi Köru�l� men 
Bezergen destan�n�n da ba� kahraman�d�r. Destanda Köru�l� ve Köru�l�bek 
olmak üzere iki �ekilde geçmektedir.  

Köru�l�, kör ve u��l sözlerinden kurulmu� bir birle�ik isimdir. U��l eski Kazak 
Türkçesinde o�ul demektir. Kelime bugünkü Kazak Türkçesinde ul �eklinde 
kullan�lmaktad�r (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 682).  

Köru�l� isminin ortaya ç�k���n� izah eden ikisi Köru�l� varyantlar�nda olmak 
üzere üç görü� vard�r.  
1. Destan�n ba�kahraman�n�n babas�n�n iki gözü de kördür. Bundan dolay� 
kahraman Köru�l� yani Köro�lu ad�yla me�hur olmu�tur. Kazak ve Türkmen 
rivayetlerinin birço�unda bu bilgi mevcuttur. “Bu nüshalar�n ortak yan�, 
Köru�l�’n�n �ran �ah�yla mücadele etmesidir ve gösterdi�i kahramanl�klard�r. 
�ran �ah�, Köru�l�’n�n babas�n�n gözlerini oydurdu�u için Raw�an isimli o�lu 
Köru�l� olarak an�lma�a ba�lam��t�r” (Qoñ�ratbay 2000: 370). Bat�rlar J�r�, 
Törtin�i Tom’daki Köru�l� Destan�’n�n Raw�anbek kolunda (Bat�rlar J�r� 1989: 
19-49) ayn� bilgi mevcuttur. Köru�l�’n�n babas� Raw�anbek2, Q�z�lbas �ah� 
�a�dat’�n (veya �ahiydat) seyisidir. Raw�anbek, �ah�n yüzüne ve tav�rlar�na 
bakarak bütün geçmi�ini anlat�r. Bunu �a�dat kendisi istemi�tir. Ancak geçmi�i 
bütün ç�plakl��� ile ortaya ç�k�nca öfkelenir ve Raw�anbek’in gözlerini oydurur:  

�a�dat xan endi sonda a�uw�a boyd� ur�pt�, 
S�nawd� endi tipti qoyd�r�pt�. 
S�na�an son� körip köziñ �oy dep, 
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Eñiretip eki közin oyd�r�pt� (Bat�rlar J�r� 1989: 35).  

2. ‘Kör’ kelimesi Kazak Türkçesinde ‘mezar, kabir’ ‘gözleri, görmeyen, kör’ 
anlam� vard�r. Bundan dolay� Sözlük’te iki kör kelimesi yer almaktad�r. “Kör 
I Qayt�s bol�an adamd� jerlew ü�in qaz�l�an jer, qabir.” “Kör II Suw qarañ��, 
soq�r.” (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 328). Ancak �unu da belirtmek gerekir 
ki Kazak Türkçesinde ‘gözleri hiç görmeyen’ anlam�ndaki ‘Kör II’ yerine ‘kör 
soq�r’ yani ‘mezar gibi kapkaranl�k, kör’ ifadesi daha çok kullan�lmaktad�r.  
Bu bilgilerden sonra Köru�l� isminin nereden ç�kt���na dair en çok kabul 
gören ikinci izaha geçebiliriz. Köru�l�, körün (Farsça k�r veya g�r) yani me-
zar�n o�lu, körde do�mu�, körden ç�km�� demektir. Bu husus Köru�l�’n�n 
birçok varyant�nda dile getirilmektedir.  

Bat�rlar J�r�, Törtin�i Tom’da yer alan Köru�l�’n�n ikinci kolunun ad� Körde 
Tuw�an Köru�l�’d�r (Bat�rlar J�r� 1989: 50-68). Gözü �a�dat taraf�ndan oyul-
duktan sonra Raw�anbek, hamile kar�s� Aqanay’� Q�z�lbas memleketinde b�raka-
rak kay�n pederi �äjdambek ile birlikte Türikmen Eli’ne döner. Dü�man mem-
leketinde kalan Aqanay bir zaman sonra hamile olarak ölür. Karn�ndaki çocukla 
gömülür. Aqanay körde yani mezarda do�urur. Hak Tealâ, ‘�iltender’i3 çocu�a 
ad koymalar� için gönderir. Onlar da Köru�l� ad�n� koyarlar: 

Köterip mazaratqa qoyd� apar�p, 
Küläyim Babal�men muñl� �arip.  
Aqanay kör i�inde tuwd� bala 
Saqtalar qudiretpen sol bala an�q.  

Aqanay körde jat�p tuwd� bala, 
�iltender orap ald� kele sala. 
Süt ����p quwrap qal�an em�eginen, 
Bala östi körde jat�p qas�nda ana… 
Balan�ñ körge bar�p at�n qoy dep, 
Jibergen �iltenderdi xaq ta�ala. 

Bala�a jemis berdi �iltender kep, 
Qurmetpen ba��p jat�r os�nda köp. 
Keñesip, aq�ldas�p pirlerimen, 
At qoyd�: Körde tuw�an Köru�l� dep. (Bat�rlar J�r� 1989: 51). 

Yine Qazaq Ertegileri, Tom 24 adl� kitapta yer alan Köru�l� adl� masalda da 
Köru�l�’n�n mezarda dünyaya geldi�i anlat�lmaktad�r:  
Begäli s�n�� xan�a at s�nap beretin s�n�� eken. Birne�e ret at s�nap beredi. 
Ta�� bir küni at s�naw�a ketedi. Ol ketkende äyeli jükti eken, jükti äyeli 
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Begäli ketken soñ, düniyeden ötedi. Bir künderi: Äyeliniñ qab�r�nan bala 
����p jür degen söz bolad�. Begäli äyeliniñ qab�r�nan bala ����p jür degendi 
estip: Ne isteymin? dep xan�a barad�. (Qazaq Ertegileri 2000: 189). 

3. Baz� bilim adamlar� ise Köru�l� sözünün kör (kör, mezar, kabir) ile hiçbir 
alakas� olmad��� görü�ündedir. Bunlardan birisi Ä. Qoñ�ratbayev’dir. 
Qoñ�ratbayev, Qazaq Epos� jäne Türkologiya adl� kitab�nda �u görü�lere yer 
vermektedir: 

“Kör sözünün anlam� mezar de�ildir. Bu söz, O�uz-Oks, U��r, Gor�, 
U���, Xoyxor (Uygur) ad� verilen O�uz boylar�n�n adlar�ndan do�-
mu�tur. Bütün Asya ve Kafkasya’daki destanlar bu O�uz devrinde 
meydana gelmi�, fakat de�i�ik isimler alm��lard�r. Kör, O�uz (O��r) 
demektir; u��l (o�ul) ise Türkçe bat�r (kahraman) anlam�na gelmekte-
dir. Binaenaleyh Bozo�lan, Köro�lu, Alpam��, Mana�, Kubahanbay, 
Kuba K�pçak (Gobi �li), Kubo�lan, Kazan, Kosay, Gökçe, Kuzu, 
Bemi�, Huniyhar sözlerinin kökü birdir. Oks ve O�uz isimleri Sak-
Hun devrinden sonra (M.Ö. II., M.S. VII. as�rlar) ortaya ç�km�� söz-
lerdir ve sonra bunlar bütün Altay Türklerinin ortak ad� olmu�tur. 
Bundan dolay� biz Köro�lu sözünün etnik bir isme dayand���n� ve 
‘O�uz Bat�r� (Kahraman�), Ulu Bat�r anlamlar�na geldi�ini dü�ünüyo-
ruz. Bunu, destanda tasvir edilen göçebe hayat, inan��lar, özellikle 
co�rafî isimler ve özel adlar da ispat etmektedir.” (Qoñ�ratbayev 
1987: 131) 

Qoñ�ratbay(ev), Türkistan ansiklopedisindeki Köru�l� maddesinde de bu 
görü�ünü A. Gafurov’dan yapt��� al�nt� ile desteklemektedir: “Köru�l� sözünü 
olu�turan iki sözün de ba�ka dillerden geldi�i fikrine kar�� ç�kan A. Gafurov, 
Köru�l� isminin korkusuz, er yürek anlam�na geldi�ini belirtmi�tir. Kelimenin 
asl�n�n Türkçe oldu�unu da ifade etmi�tir. �eybanînâme’de gür birkaç oy-
ma��n idarecisi anlam�nda kullan�lan bir unvand�r.” (Qoñ�ratbay 2002: 371). 

Bu son görü�, Köru�l� veya Köro�lu isminin kökenini ilmî olarak izah etme�e 
çal��an en önemli görü�tür. Lâkin bu görü�ün tarihî dayanaklar�n�n tam ola-
rak ortaya konmas� gerekmektedir. Destan metinlerindeki iki izah ise belli bir 
dayana�� oldu�u için daha do�ru gibidir.  

Bezergen  
Destanda Bezergen Bat�r(Bahad�r), Köro�lu’nun iki tehlikeli dü�man�ndan 
birisi olarak tan�t�lmakta. �sminin ba��nda ise Q�z�lbas kelimesi yer almakta-
d�r (Bat�rlar J�r� 1989: 253). Yine Bezergen, Köru�l�’na kendisini tan�t�rken 
�öyle diyor:  

Q�z�lbasta Bezergen er bolam�n 
�apsam kerek türikmenniñ xal�qtar�n. (Bat�rlar J�r� 1989: 253). 
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Bu ifadelerden de anla��ld��� gibi Bezergen, Q�z�lbas’�n yani K�z�lba�lar�n 
önderidir. Ancak, Bezergen’in tarihî bir �ahsiyet olup olmad��� belli de�ildir.  

K�z�lba� oldu�u için Bezergen’in Köru�l� taraf�ndan Müslüman say�lmamas� 
da çok manidard�r:  

Ey, Bezergen, ölmey dinge kirersiñ, 
Nur s�ypat�n erdiñ tan�p bilersiñ. (Bat�rlar J�r� 1989: 255). 

Kelimenin kökenini tespit etmek de zordur. Köro�lu’nun Türkiye rivayetle-
rinde geçen Bezirgân ile inceledi�imiz Köru�l� men Bezergen’deki 
Bezergen’in bir kelimenin iki ayr� söyleyi�i oldu�u aç�kt�r.  
Bezergen, tüccar anlam�na gelen bezirgân sözünün Kazak Türkçesindeki telâffu-
zudur. Nitekim konusu ana hatlar�yla ayn� olan Türkmen rivayetinin ad� da 
Bezirgen’dir. Bu destan�n ba� kahramanlar�ndan olan Bezirgen, gerçekten bir 
bezirgân yani tüccard�r (Nurmemmet 1996). Kazak nüshas�nda ise Bezergen bir 
tüccar de�il Q�z�lbas’�n önderidir. Bunu dikkate alarak Bezergen’nin Kazak 
Türkçesindeki bezer- fiilinden -gen ekiyle türetilmi� bir isim oldu�u da dü�ünüle-
bilir. Zira Qazaq�a-Or�s�a Sözdik’te yer bezer- fiiline �u kar��l�klar verilmi�tir: 
“BEZER- 1) dik dik ve öfkeyle bakmak, dü�manca bakmak. 2) mec. ses ç�kar-
mamak, susmak, somurtmak.” (Qazaq�a-Or�s�a Sözdik, 2001: 137). Görüldü�ü 
gibi bezer- fiilinin birinci anlam� öfkeyle bakmak, dü�manca bakmakt�r. Dolay�-
s�yla bezergen sözünün ise dü�manca bakan, yani dü�man anlam�na geldi�ini 
söyleyebiliriz. Q�z�lbas Bezergenin, Köru�l�’n�n en tehlikeli iki dü�man�ndan birisi 
olmas� bu görü�ü desteklemektedir.  

Qa�am�am  

Qa�am�am ismine di�er Köru�l� destanlar�nda rastlanmamakta. Köru�l� men 
Bezergen’de Köru�l�, kendisini ‘Köru�l�’n�n hizmetçisi, kölesi Qa�am�am’ 
olarak tan�tmaktad�r:  

Perzentsizdiñ süyip alar ul�m�n. 
Qarn� a�qann�ñ bazar�a satar qul�m�n. 
Meniñ at�m Qa�am�am bolad�, 
Q�zmet�isi Köru�l�n�ñ, qul�m�n. (Bat�rlar J�r� 1989: 253). 

Bu m�sralardan da anla��laca�� üzere Köru�l�, Bezergen taraf�ndan tan�n-
mamak için anlams�z bir isim uydurmu� ve kendisini o isimle tan�tm��t�r.  
Köbikti  

Köbikti ismi destan�n giri� k�sm�nda geçmektedir. Burada Köbik’in 
Köru�l�’n�n tehlikeli iki dü�man�ndan biri oldu�u belirtilmekte: “Köru�l�n�ñ 
jüz j�y�rma�a kelgen kezinde eki qawipti jaw� bar eken. Biri – q�z�lbas 
Bezergen bat�r. Ekin�isi – qalmaq Köbikti eken.” (Bat�rlar J�r�, 1989: 253).  
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Köbikti kelimesinin Türkiye Türkçesindeki kar��l��� köpüklüdür. Yukar�daki 
sat�rlarda Köbikti’nin Kalmuk oldu�u da belirtiliyor. Kazaklar, topraklar�n� 
i�gal eden Kalmuklarla y�llarca sava�m��lard�r (bkz. Qazaq Sovet 
Entsiyklopediyas�, 6 1975: 427). Dolay�s�yla Köru�l�’n�n tehlikeli iki dü�ma-
n�ndan birinin Kalmuk olmas� gayet tabiîdir.  

Köbikti’nin tarihî bir �ahsiyet olup olmad���n� tespit etmek güçtür. Ancak 
Köru�l�’n�n Kalmuk dü�man�n�n isminin Türkçe olmas� çok manidard�r. Bu 
ismin Köbikti olu�u ise dü�ündürücüdür. Halk muhayyilesi Kalmuk sava�ç�-
s�na Köbikti ismini koyarak onu küçümsedi�i, köbik gibi kabar�k, fakat üfle-
yince sönecek kadar bo� biri oldu�unu belirtmek istemi� olabilir. Bundan 
dolay� da Köru�l�’n�n dü�man�na Köbikti ad�n� lây�k gördü�ü dü�ünülebilir.  

Sapabek  

Sapabek destanda q�r�q jigittiñ bast��� yani k�rk yi�idin ba�� (Bat�rlar J�r� 1989: 
258) olarak tan�t�lmakta. Sapabek’in, destan�n ileriki dörtlüklerinde Köru�l�’n�n 
en güvenilir, fedakâr ve sad�k, vefal�, kahraman dostu oldu�u anla��lmakta.  

Sapabek sözü sapa ve bek sözlerinden olu�mu� bir birle�ik sözdür. Sapa 
Arapça saf� sözünün Kazak Türkçesindeki söyleni�idir. Kazak Türkçesinde ‘f’ 
sesi yoktur. Bundan dolay� yabanc� dillerden geçen kelimelerdeki f’ sesleri p 
sesine dönü�mü�tür. Meselâ, hafta>apta, farz>par�z, felâket>päleket gibi. 
Dolay�s�yla safa sözünün de saf� sözünden ç�kt��� kesindir. Bek Osmanl� 
Türkçesinde beg imlâs�yla yer alan, Türkiye Türkçesinde bey �eklinde kulla-
n�lan kelimenin Kazak Türkçesindeki �eklidir.  

Sapabek ismini incelerken sapa>saf� kelimesinin anlam�na da dikkat etmek-
te fayda vard�r. Sapa sözü bugünkü Kazak Türkçesinde nitelik, kalite, keyfi-
yet anlam�nda (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 554), Türkçe’de ise sefa yahut 
safa Gönül rahatl���, rahatl�k, kayg�s�z ve sakin olma, safa. anlam�nda kulla-
n�lmaktad�r.5 Sapabek’in, Köru�l�’n�n yaran�, k�rk yi�idinin serdar�, güvenilir 
bir adam oldu�u gözönünde tutulursa, bu isim ile �ah�s aras�ndaki münase-
bet daha iyi anla��l�r.  
Däwitul� Süleymen  

Däwitul� Süleymen (Davuto�lu Süleyman), Süleyman peygamberdir.  

Köru�l�, Sapabek’i dü�man üstüne Däwitul� Süleymen’e �smarlayarak gönderir:  

Q�z�lbast�ñ xalq�n ma�an qas q�ld�ñ, 
A�-ar�qt� däwletimde mas q�ld�m, 
Gelgeniñ�e qo� aldiyar, Sapabek, 
Däwitul� Süleymenge taps�rd�m. (Bat�rlar J�r� 1989: 258). 
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Birini Davut O�lu Süleyman’a �smarlamak Kazak destanlar�nda pek rastlan-
mayan bir durumdur. Bunda Hz. Süleyman’�n sava�ç� ve hükümdar bir pey-
gamber olu�unun rolü oldu�u muhakkakt�r.  
Qaldarxan  

Destanda Qaldarxan, Bezergen’in on bir karde�inin en küçü�üdür (Bat�rlar 
J�r� 1989: 260). Qaldarxan, Sapabek’le Ad�rl�’da kar��la��r. Uzunca bir vu-
ru�madan sonra Qaldarxan ve askerleri Sapabek’i öldürür: 

Sapabekke du�pan salad� nazyas�n, 
Tawday q�l�p eki bat�r aylas�n. 
Qaldarxan men er Sapabek al�st�, 
Köru�l�na tiygizsem dep paydas�n.  

…………………………………….. 

Bir Alla(h)�a er Sapabek j�lad�, 
Esin tan�p Boztarlannan qulad�, 
Qula�an soñ tamam du�pan j�ynal�p, 
Öltirip tastap, at�n al�p barad�. (Bat�rlar J�r� 1989: 261). 

Qaldarxan’�n tarihî bir �ahsiyet olup olmad��� belli de�ildir. Qaldarxan sözü-
nün benli han anlam�na geldi�i aç�kt�r. Qal sözü Kazak Türkçesine Fars-
ça’dan geçmi�tir. Asl� kh�l olan kelime, Kazak Türkçesinde de Farsça’daki 
gibi ‘ben’ anlam�nda kullan�lmaktad�r (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 363). 
Qaldar�n ise ‘kh�l’ sözüne d�r (-li) eklenmesiyle yap�lm��t�r.  
Qal kelimesinden türemi� Qald�bek (Benlibek), Qaldayaq (Benliayak), 
Qald�bay (Benlibay), Qal�bek (Benibek) gibi ki�i isimleri Kazak Türkçesinde 
bugün de mevcuttur.  

Xasan  
Köru�l�, Sapabek’in öldürüldü�ünü dü�ünde görünce yi�itlerini toplar ve 
dü�man üstüne yürürler: 

Qayrat s�nar künder bügin, jigitter! 
Xasanu�l�m, j�ldam jür�i palwan�m. (Bat�rlar J�r� 1989: 262).  

Bu m�sralardan da anla��laca�� üzere Xasan, Köru�l�’n�n o�ludur.  

Dü�manla kar��la�t�klar�nda Bezergen’in bir karde�ini Köru�l� öldürür. Fakat 
sonra di�er karde�i meydana ç�kar. Köru�l�, onun kar��s�na o�lu Xasan’� 
ç�kar�r. Tabiî Xasan, hasm�n� öldürür: 
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Köru�l�bek öltirgen soñ birewin 
Jäne ��qt� Bezergenniñ bir inisi. 
Köru�l�bektiñ Xasan balas�na aytqan�: 

- Xasan edi meniñ süyer perzentim, 
Qatar�ñnan art�q edi aybat�ñ. 
Qartay�anda atañ�zd� q�ynama, 
Öltirüwge bar ma m�n� qayrat�ñ? (Bat�rlar J�r� 1989: 266).  

�ab�ybolla  
�abiybolla, Habibullah demektir. Kazak Türkçesine Arapça’dan geçen baz� 
isimlerdeki h sesi g (	) veya � (ð) sesine dönü�ebilmektedir. Meselâ Muham-
met sözü Ma�amet, �brahim sözü �bragim �eklinde de yaz�lmaktad�r. Yine 
Arapça’dan geçen baz� kelimelerin sonundaki yumu�ak ‘h’ sesi de dü�mek-
tedir. Meselâ Allah sözü Kazak Türkçesinde Alla; Abdullah sözü Abdulla, 
Abdolla, Äbdilda �ekline girmi�tir. Bu tür Arapça birle�ik ki�i isimlerindeki ‘u’ 
sesi de çoklukla o sesine dönü�mektedir. Dolay�s�yla Habibullah isminin 
�ab�ybolla �eklini almas� gayet tabiîdir.  

Destanda �ab�ybolla’n�n kim oldu�u belirtilmemekte, �ab�ybolla ismi sade-
ce bir yerde geçmektedir. Köru�l�, Sapabek’in öldürülmesi üzerine bütün 
yi�itlerini dü�man üstüne yürümeye ça��r�rken onun da ad�n� anar: 

�ab�ybolla, j�ldam jürgil, �awazxan,  
Biz ayr�ld�q Sapabektey danadan. 
Ey, ji�itter, aytam�n men zar�md�, 
Ayamaym�n Sapabekten bar�md�. 
Sapabegim bende bol�an nar�m-d�. (Bat�rlar J�r� 1989: 262). 

�awazxan  
�awazxan ismi yukar�daki m�sralar da dâhil olmak üzere destan�n birçok 
yerinde geçmektedir.  

Köru�l�, dü�man üstüne yürürken k�rk yi�idin içinde �awazxan da vard�r. 
�awazxan, Xasan’n�n bir Q�z�lbas bat�r�n� öldürmesinden sonra meydana 
ç�kan ba�ka bir bat�r�n kar��s�na Köru�l� taraf�ndan ç�kar�l�r. Sonunda 
�awazxan dü�man�n� öldürür. Destanda �awazxan’�n Köru�l�’n�n o�lu ol-
du�u da aç�kça belirtilir: 
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Du�pandard�ñ köñili qaraqan, 
Ölgenine q�z�lbastar qara�an, 
Xasan bat�r öltirgen soñ birewin, 
Jäne ��qt� jarday birew jara�an. 
Köru�l� �awaz balas�n �aq�r�p al�p aytqan�: 

- Bir quday�m bolar ma eken qaharman,  
Q�z�r, 	liyas pirlerine s�y�n�an, 
Du�pandar köp, bizder azb�z bul jerde 
Kezekpege barsañ qayted, �awazxan?! (Bat�rlar J�r� 1896: 266). 

�awaz sözünün Arapça ‘iv�
 sözünün Kazak Türkçesindeki söyleyi�i oldu�u 
aç�kt�r. Çünkü kelime ba��ndaki ‘ayn sesi Kazakça’da çoklukla ‘�ayn yani 
kal�n � (ð) sesine dönü�mü�tür. Bunun misâlleri çoktur: ‘�lm>��l�m, 
‘�lem>�alam, ‘ibret>��ybrat, ‘�lim>�al�m… ‘	v�
 kelimesi de �awaz �eklini 
alm��t�r. Destan kahraman� �awaz’�n Äwez ve Awaz �ekilleri de mevcuttur 
(Qoñ�ratbay, 2000: 371). ‘	v�
’�n Äwez ve Awaz �ekilleri de Kazak Türkçesi-
nin ses yap�s�na uygundur. Zira kelime ba��ndaki ‘ayn sesinin Kazak Türkçe-
sinde a veya ä seslerine dönü�tü�ü görülmektedir: ‘�lem>älem, 
‘amel>amal…  

Ersaq�ya  
Ersaq�ya ismi destanda iki yerde geçmektedir. Destandan anla��ld��� kadar�y-
la Köru�l�’n�n k�rk yi�idinden biridir. “�awazxan, Xasanxan, Ersaq�ya, 
Köru�l� q�r�q ji�itpen jaw�a attand�.” (Bat�rlar J�r� 1989: 262).  

Dü�man taraf�ndan öldürülen Sapabek’in alt�n yay�n� Ersaq�ya bulur: 

“Ersaq�ya jürip edi bir jaqtan,  

Taw�p ald� alt�n sadaq bala��n.” (Bat�rlar J�r� 1989: 263). 

Ersaq�ya sözünün kökenini tespit etmek ise mümkün olmamakla birlikte 
bunun ‘er’ ve ‘saq�ya’ sözlerinden kurulmu� birle�ik bir isim oldu�u söylene-
bilir.  

�al�y Xaydar  
�al�y Xaydar Hz. Ali’dir. �awaz ismini izah ederken de belirtti�imiz gibi söz 
ba��ndaki ‘ayn sesi Kazak Türkçesinde ‘�ayn sesine dönü�mektedir. �al�y 
sözünde de ayn� durum söz konusudur. Uzun i sesi ise Kazak Türkçesinde �y 
veya iy okunan � harfiyle kar��lanmaktad�r. Dolay�s�yla ‘Alî ismi �al�y �ekline 
dönü�mü�tür.  
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Xaydar, Hz. Ali’nin lâkab�d�r. Köru�l�, Xasan’� dü�man kar��s�na ç�kar�rken 
�öyle der: 

Xasan u�l�m, q�z�lbast� tas q�l, – dep 
A�-ar�qt� däwletiñe mas q�l, – dep, 
Mälikäjdar serik quday pat�a, – dep, 
�al�y Xaydar – ekewine taps�rd�m! (Bat�rlar J�r� 1989: 266). 

�al�y Xaydar da Q�z�r, 	liyas, Däwitul� Süleymen, Q�r�q �iltender gibi zor 
durumda kal�nd���nda yard�ma gelece�ine inan�lan �ah�slardan biridir. Z. 
Karadavut’un tespitine göre ‘ola�anüstü varl�klar’, Köru�lu’nun bütün Tür-
kistan varyantlar�nda mevcuttur (Karadavut 2002: 162). 

Mälikäjdar  
Mälikäjdar serik quday pat�a, – dep, 
�al�y Xaydar – ekewine taps�rd�m! (Bat�rlar J�r� 1989: 266). 

Mälikäjdar ismi, Mälik (Melik) ve Äjdar (Ejder) kelimelerinden meydana gelmi�-
tir. Kelimenin, ejder(ler)in meliki, ejder(ler)in sultan� anlam�na geldi�i aç�kt�r.  
Kazak kaynaklar�nda Mälikäjdar hakk�nda hiçbir malumat yoktur. Bat�rlar 
J�r�’n�n sonunda yer alan Sözdik (Sözlük) bölümünde Mälikäjdar “peygam-
ber ad�” olarak izah edilmi�. Ancak, Mälikäjdar isimli veya lâkapl� bir pey-
gamber olmad���n� biliyoruz.  

Q�d�r, �liyas  
Q�d�r ve 	liyas, Türkçe’de H�d�rellez olarak da kullan�lan H�z�r ve �lyas pey-
gamberlerdir. Q�d�r, �liyas isimleri destanda bir yerde geçmektedir. Köru�l�, 
o�l� �awaz’� dü�man�n kar��s�na ç�kar�rken �öyle der:  

Bir quday�m bolar ma eken qaharman, 
Q�z�r, 	liyas pirlerine s�y�n�an, 
Du�pandar köp, bizder azb�z bul jerde 
Kezekpege barsañ qayted, �awazxan?! (Bat�rlar J�r� 1989: 267). 

Görüldü�ü gibi Q�z�r ve 	liyas t�pk� Däwitul� Süleymen, Q�r�q �iltender, �al�y 
Xaydar ve Mälikäjdar gibi zor anlarda yard�ma ça�r�lan, kahramanlar tara-
f�ndan pir kabul edilen ola�anüstü �ahsiyetlerdir.  

Q�r�q �ilten  
Q�r�q �ilten(der) de zor anlarda yard�ma ça�r�lan ola�anüstü �ahsiyetlerdendir. 
Q�r�q �iltender ifadesi destanda bir yerde geçmektedir. Köru�l�, dü�man üstüne 
gönderdi�i Sapabek’e en son Q�r�q �iltender her zaman yard�mc�n olsun diye dua 
eder:  
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Ad�rl�n�ñ ��qsañ eger bas�na 
M�yxnatqa joldas bold�ñ jas�ñda. 
Däwletimde qapalanba Sapabek, 
Q�r�q �iltender kömek bols�n qas�ñda. (Bat�rlar J�r� 1989: 259). 

Kazak destanlar�nda Q�r�q �ilten ismi �ay�p eren, q�r�q �ilten �eklinde de 
kullan�lmaktad�r.  

“Müslümanlar aras�nda tasavvuf etkisiyle yay�lan inan��a göre ola�a-
nüstü özelliklere sahip velilerdir. Kazak halk edebiyat�ndaki kahra-
manlar, Allah ile birlikte �ay�p eren, q�r�q �ilten, �aws�l-��yas gibi veli 
ve pirleri yard�ma ça��r�rlar. … Tasavvuf ö�retisine göre dünyada bir 
veliler hiyerar�isi vard�r. Allahütealâ bu veliler vas�tas�yla insanlar� in-
san-� kâmil seviyesine ç�kar�r. Bu veliler manevî derece katederek bir 
s�rra vâk�f olmu�lad�r. Bunlar�n say�s� 355 veya 356’d�r. Manevî de-
recelerine ve yapt�klar� i�e göre bu veliler birkaç bölü�e ayr�l�rlar. Üç 
yüz veliye ax�yyar ad� verilir. Ondan sonrakilere abdal denir (Farsça 
çihilten, Kazaklar �ilten veya q�r�q �ilten diye isimlendirirler.). Bunla-
r�n say�s� k�rkt�r.” (Nurtaziyna 2001: 97).  

Görüldü�ü gibi Q�r�q �ilten Anadolu’da K�rklar diye adland�r�lan veli toplu-
lu�udur.   

Millet ve Boy Adlar� 
Q�z�lbas  
Q�z�lbas yani K�z�lba� ismi destanda birçok yerde geçmektedir. Destanda 
K�z�lba�, hem bir yer (ülke) hem de bu ülkede ya�ayan halk anlam�nda kul-
lan�lm��t�r.  
Destan�n giri� k�sm�nda Tekejävmit iline sald�racak ki�i Q�z�lbas Bezergen 
olarak tan�t�l�r (Bat�rlar J�r� 1989: 253).  

Bezergen de kendisini Q�z�lbasta (K�z�lba� ilinde) veya Q�z�lbastan (Q�z�lba� 
ilinden) kelimeleriyle tan�t�r: 

Q�z�lbasta Bezergen er bolam�n, 
�apsam kerek türikmenniñ xal�qtar�n. 

……………………………………..  

Q�z�lbastan Bezergen er keledi, 
Qar���aday ‘Köru�l�n�” köredi. (Bat�rlar J�r� 1989: 253)  

Q�z�lbas sözü Q�z�l (K�z�l) ve bas (ba�) sözlerinden meydana gelmi�tir. Güncel 
Türkçe Sözlük’te K�z�lba� kelimesi �öyle izah edilmektedir: “�iî mezhebinin 
bir kolundan olanlara verilen ad.”6 
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Qazaq Sovet Entsiyklopediyas�’nda ise iki tane Q�z�lbastar maddesi mevcuttur: 

“K�z�lba�lar: Kazak destanlar�nda tarif edilen istilâc� milletin ad�. Me-
selâ Marabay, Mergenbay ve Birjan gibi destanc�lar�n söyledi�i 
Kob�land� Bat�r varyant�nda Kob�land� Bat�r’�n vuru�tu�u dü�manlar 
K�z�lba� diye isimlendirilir. … Destanda anlat�lan vakalar, asl�nda ta-
rihî gerçeklerle de örtü�mektedir. Cengiz Han komutas�ndaki istilâc� 
Mo�ollar�n, on üçüncü asr�n ba��nda Kuzey �ran, Kafkaslar ve Orta 
Asya’y� da istilâ ettikleri bilinmektedir. Bu sald�r�lar s�ras�nda istilâc�-
lar, kendilerini ba�kalar�ndan ay�rmak için k�z�l börk giyerek sava�-
m��lard�r. Bunlara K�z�lba� denmesinin sebebi budur. Sonradan K�p-
çak iline defalarca sald�ran eski �ranl�lara da K�z�lba� denmi�tir.” 
(Qazaq Sovet Entsiyklopediyas�, 7 1975: 82). 

“K�z�lba�lar: (On iki �ehit imama hürmet için giyilen on iki dilimli ba�-
l�ktan dolay� böyle adland�r�lm��t�r.) Asya, Suriye ve Azerbaycan’da 
ya�ayan Türk soylu göçebe topluluk. On be�inci asr�n ortas�na do�ru 
K�z�lba�lar�n�n askerî ve dinî te�kilat� say�lan Safevî hanedan�n�n en 
büyük destekçisi hâline geldiler. … K�z�lba� askerleri ‘cihat’ diyerek 
devaml� surette kom�u topluluklarla sava�m��lard�r. … On alt�nc�, on 
yedinci as�r Rus resmî evraklar�nda Safevî idaresi alt�ndaki herkes K�-
z�lba� diye adland�r�lm��t�r.” (Qazaq Sovet Entsiyklopediyas�, 7 1975: 
83)  

Bu bilgilerden de anla��laca�� üzere destanda geçen Q�z�lbas Mo�ol askerleri 
de, �ran’da ya�ayan K�z�lba�lar da, �ranl�lar da olabilir. Destanlar�n her de-
virde yeniden yarat�ld��� gerçe�ini unutmamak gerekir. Zira bütün K�z�lba�-
lar, Türkmenlerle sava�m��lard�r. 
Köru�l�’n�n K�z�lba� Bezergen’e “Ey, Bezergen, ölmey dinge kirersiñ” yani 
“Ey Bezergen, ölmeden dine girersin.” (Bat�rlar J�r� 1989: 255) demesi çok 
manidard�r. Çünkü Mo�ollar Müslüman de�ildir, K�z�lba�lar ve �ranl�lar ise 
�iî mezhebine mensuptur. Köru�l�’�n mensup oldu�u Türkmenler Sünnî’dir. 
Yani Q�z�lbas’�n dine girmesi gereken biridir. Meseleye dinî aç�dan bak�ld�-
��nda da Q�z�lbas’�n Mo�ol askerleri, Türk soylu K�z�lba�lar, �ranl�lar yahut 
bunlar�n hepsinin olma ihtimali vard�r.  

Qalmaq  
Qalmaq sözü Köru�l� men Bezergen destan�nda bir yerde geçmektedir. Des-
tan�n giri� k�sm�nda yüz yirmi ya��na gelen Köru�l�’n�n iki tehlikeli dü�ma-
n�ndan birinin Qalmaq Köbikti oldu�u anlat�l�r: “Köru�l�n�ñ jüz j�y�rma�a 
kelgen kezinde eki qawipti jaw� bar eken. Biri – q�z�lbas Bezergen bat�r. 
Ekin�isi – qalmaq Köbikti eken.” (Bat�rlar J�r� 1989: 253).  
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Qalmaqtar yani Kalmuklar, Oyrat diye adland�r�lan bir Mo�ol halk�d�r (Mey-
dan-Larosusse, 6.c. 1990: 815). Kalmuklar�n Kazaklarla ilgisi ise Qazaq 
Sovet Entsiklopediyas�’nda �öyle anlat�lmaktad�r: 
“Kalmuklar, on üçüncü, on dördüncü as�rlarda Cengiz Han’�n kurdu�u Mo-
�ol �mparatorlu�u’nun bir parças� oldular. On be�inci ve on alt�nc� as�rlarda 
Oyratlar, baz� boylarla birlikte Mo�olistan’�n bat�s�ndaki Cungar bölgesinde 
yeni bir siyasî birlik kurdular. Kalmuklar�n ayr� bir millet hâline gelmeye ba�-
lamalar� da bu döneme rastlar. On alt�nc� ve on yedinci as�rlarda iyice güçle-
nen Cungar Hanl��� topraklar�n� geni�letme�e ba�lad�. Bat�da �dil Irma��na 
kadar ula�t�lar. On sekizinci as�rda Kazaklar ile Kalmuklar aras�nda vuku 
bulan çarp��malar, Kazak tarihinde derin izler b�rakm��t�r. 1723 y�l�nda ba�-
layan Cungar sald�r�lar� yüzünden Kazaklar yok olma tehlikesiyle kar�� kar��-
ya kalm��lard�r. Bu dönem Kazak tarihinde ‘Aq taban �ub�r�nd�’7 olarak 
an�lmaktad�r. �ç çeki�meleri çok iyi de�erlendiren Çin �mparatorlu�u, on 
sekizinci as�rda Cungar Hanl���’n� y�kt�. Bu yüzden Kalmuklar�n mühim bir 
k�sm� �dil Irma��n�n a�z�nda kald� ve Rusya’n�n sömürgesi hâline geldi.” 
(Qazaq Sovet Entsiyklopediyas�, 6 1975: 427).  

Kazak kahramanl�k destanlar�n�n ço�u, Kalmuklarla yap�lan mücadeleler 
üzerine kurulmu�tur. Dolay�s�yla, Kazak bozk�r�n� istilâ ederek Kazaklarla yüz 
y�la yak�n sava�an ve onlar� tarih sahnesinden silinme tehlikesiyle kar�� kar-
��ya b�rakan Qalmaq (Kalmuk) milletinin ad�n�n Köru�l� men Bezergen des-
tan�nda da geçmesi çok tabiîdir.  

Tekejäwmit  
Destan�n giri�inde �u cümle yer almaktad�r: Tekejäwmit elin �aw�p almaq 
bol�p Bezergenniñ on eki m�ñ qol�men kele jatqan�n Köru�l� estiydi… 
(Bat�rlar J�r� 1989: 253)  

Yine Köru�l�’n�n Teke-Yomut yahut halk�ndan oldu�unu dü�man� Bezergen 
belirtmektedir. Köru�l�, dost oldu�u Bezergen’e ihanet eder ve onu arkadan 
vurur. Bezergen ölmeden önce Köru�l�’na �unlar� söyler: 

Tekejäwmit seniñ halk�ñ er edi  
�aripterge pana bol�an jer edi. 
Qazir seni öltirer em, Köru�l�, 
Jal��z tuw�an ald�-art�ñ kem edi. (Bat�rlar J�r� 1989: 257). 

Tekejäwmit sözü asl�nda iki sözden yani Teke ve Jäwmit sözlerinden meyda-
na gelmi�tir. Teke ve Jäwmit (Yomut), büyük Türkmen oymaklar�ndan ikisi-
dir. Qazaq Sovet Entsiyklopesidiyas�’na göre ba�l�ca Türkmen oymaklar� ise 
�unlar: Teke, Jawmut, Ersar�, Sal�r, Sar�q, Göklen, Çovdor (Qazaq Sovet 
Entsiyklopediyas�, 11 1977: 132). Yomut sözü Kazak Türkçesinin ses özellik-
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lerine uyarak Jawmut olmu�tur. Çünkü Eski Türkçe’de söz ba��nda bulunan 
y sesi Kazak Türkçesinde j sesine dönü�mü�tür. Yomut isminin destandaki 
Jäwmit ise ya bir a��z özelli�idir yahut ‘Teke’ sözünün etkisiyle ortaya ç�km�� 
bir �ekildir.  

Destanda Köru�l�’n�n ilinden, yurdundan bahsedilirken hem Tekejäwmit 
(Teke-Yomut) hem de Türikmen (Türkmen) ismi kullan�lmaktad�r. �ki büyük 
Türkmen boyu olan Teke ve Yomut’un birle�tirilerek Tekejäwmit (Teke-
Yomut) biçiminde söylenmesi, kelimenin Türkmen anlam�nda kullan�ld���n� 
göstermektedir.  

Türikmen  
Destanda Q�z�lbas Bezergen kendisini Türkmen’in halk(lar)�n� basmaya gelen 
er olarak tan�t�r:  

Q�z�lbasta Bezergen degen er bolam�n, 
�apsam kerek türikmenniñ xal�qtar�n. (Bat�rlar J�r� 1989: 253). 

Sapabek de memleketiyle vedala��rken ‘türikmen el’ (Türkmen �li) ifadesini 
kullan�r:  

Jatqan jerim meken etip Jämbilbel, 
Jaw degende jaranad� türikmen el. (Bat�rlar J�r� 1989: 259) 

Türkmen sözü, destanda Kazak Türkçesinin ses özelliklerine uyarak 
Türikmen olmu�tur. Zira Kazak Türkçesinde Türk sözü de Türik biçimini 
alm��t�r.  
Yukar�da da belirtti�imiz gibi destanda Türikmen ismi, t�pk� Tekejäwmit ismi 
gibi Köru�l�’n�n ilini ve milletini belirtmek için kullan�lm��t�r.  

Yer Adlar� 
Jämbilbel, Jämbil 
Köro�lu’nun Türkiye varyantlar�nda Çaml�bel olarak geçen yer ismi Köru�l� 
men Bezergen destan�nda Jämbilbel bir yerde ise Jämbil (Bat�rlar J�r�, 1989: 
253) �eklinde geçmektedir. Kazak rivayetlerinde �ämbil biçimine de rastlan-
maktad�r (Qoñ�ratbay 2000: 371).  

Jämbilbel/Jämbil/�ämbil’in neresi oldu�unu tespit etmek güçtür. Qoñ�ratbay, 
‘�ämbil qala’n�n Türkmen ili oldu�unu söyler (Qoñ�ratbay 2000: 371). 
Köru�l� men Bezergen’de de bir yerde Jämbilbel’den ‘�ahar’ yani ‘�ehir’ diye 
söz edilir. Bezergen, Köru�l� ile dost olduktan sonra onu memleketine u�ur-
larken �öyle der:  

Qo�-aman bol, Köru�l�day as�lzat, 
Jämbilbeldey �ahar�na keyin qayt. (Bat�rlar J�r� 1989: 256).  
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Fakat tarihî kaynaklarda böyle bir �ehre rastlanmamaktad�r. Bundan dolay� 
Jämbilbel/Jämbil/�ämbil’in bir bölgenin ad� olmas� ihtimali daha yüksektir.  

Türkiye rivayetlerinde Çaml�bel, Türkmen rivayetlerinde Çandybil olarak 
geçen ismin baz� Kazak rivayetlerinde �ämbil �eklinde görülmesi gayet tabiî-
dir. Zira Eski Türkçe’deki ‘ç’ sesleri Kazak Türkçesinde ‘�’ sesine dönü�mü�-
tür. Bugünkü Kazak Türkçesinde Rusça’dan geçen baz� kelimeler istisna tutu-
lursa asl�nda ‘ç’ sesi mevcut de�ildir. Dolay�s�yla Çaml�bel veya Çandybil 
sözü Kazak Türkçesinin ses özelliklerine uyarak �ämbil olmu�tur.  

Burada esas üzerinde durulmas� gereken Çaml�bel veya Çandybil’in 
Jämbilbel veya Jämbil’e nas�l dönü�tü�üdür. Bunu iki �ekilde izah etmek 
mümkündür: 1. Jämbilbel veya Jämbil söyleyi�leri yanl�� telâffuz olarak yay-
g�nla�m�� olabilir. 2. Jämbil ismi ile Jamb�l ismi aras�nda bir ba�lant� vard�r. 
Jamb�l, Kazakistan’�n güneyinde bir da� ad�d�r. Qazaqstan: Ultt�q 
Entsiyklopediya’da Jamb�l Da�� ile ilgili �u bilgiler mevcuttur: “�u-	le Da�la-
r�n�n kuzeybat� k�sm�ndaki da�. Ortalama yüksekli�i 972 metre. Kuzeybat�-
dan güneydo�uya do�ru 45-50 km uzan�r. Eni 10-15 km.” (Mäwlenov 
2001: 507).  

Kazak j�r��lar� (destanc�lar�) kom�u Türkmenlerden ö�rendikleri Köru�l� des-
tan�n� yerlile�tirerek yeniden yaratm��lard�r. Köru�l� men Bezergen’de 
Köru�l�’n�n iki büyük dü�man�ndan birinin Qalmaq (Kalmuk) olu�u da bu 
görü�ü desteklemektedir. Zira Kalmaklar, Türkmenlerle de�il daha ziyade 
Kazaklarla sava�m��lard�r. Türkmen rivayetinde Çand�bil (Nurmemmet, 
1996: 183) sözünü de Kazaklar�n, ya�ad�klar� co�rafyadaki da��n ad�na 
yak�n bir �ekilde söylemi� olmalar� çok muhtemeldir. Yani Jämbil ile Jamb�l 
aras�nda bir ba�lant� oldu�u aç�kt�r.  
Karadavut, bütün varyantlar aras�nda ortak olan tek yer isminin Çaml�-
bel/Çenlibel/ Jämbilbel oldu�unu belirtir (Karadavut 2002: 161). Fakat bu 
isim bile lehçelere göre de�i�ik �ekiller alm��t�r.  

�ükirli  
�ükirli ismi destanda bir yerde geçmektedir. Sapabek yurduyla vedala��rken 
�ükirli ismini de anar: 

Meken ettim �ükirlidey biyikti, 
Baw�r�nda awlaw�� edim kiyikti. (Bat�rlar J�r� 1989: 259). 

“Mekân tuttum �ükirli gibi bir zirveyi.” m�sras�ndan �ükirli’nin yüksek bir yer 
oldu�u anla��lmaktad�r. Fakat �ükirli’nin neresi oldu�unu tespit etmek zor-
dur. Zira kaynaklarda böyle bir yer ad�na rastlanm�yor.  

�ükirli, �ükir sözüne -li eki getirilerek yap�lm�� bir isimdir. Arapça �ükr sözü 
Kazak Türkçesinin özelliklerine uyarak �ükir �ekline dönü�mü�tür.  
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Qazaq Tiliniñ Södigi’nde iki tane �ükir kelimesi yer almaktad�r: “�ÜK	R I 
bot. Kumlu yerlerde yeti�en, kökü �eker pancar�na benzeyen bitki. �ÜK	R II 
1. Allah’a duyulan minnet. 2. �ükür (Mutlu bir olaydan ve durumdan sonra 
ho�nutlu�u bildirme.)” (1999: 744).  

Burada �ÜK	R II’nin Türkiye Türkçesindeki �ükür kelimesiyle ayn� oldu�u 
aç�kt�r. �ÜKÜR I ise Türkiye Türkçesinde kökboyas�, k�z�lkök, k�z�lboya de-
nen bitkinin ad�d�r.8 �ükirli ise �ükir bitkisinin çok yeti�ti�i yer anlam�nda 
vermektedir. Dolays�s�yla �ükir bitkisi çok yeti�ti�i için destandaki yere �ükirli 
denmi� olabilir.  

�ükirli �ükreden anlam�nda da olabilir. Nitekim Türkmen Diliniñ Sözlügi’nde 
�ükürli sözü kanaat eden, �ükreden, kanaatli, sab�rl� �eklinde izah edilmi�tir 
(Türkmen Diliniñ Sözlügi 1962: 776).  

Ad�rl�  
Sapabek, dü�man� uzun süre gözler, hiç kimseyi göremeyince Ad�rl�’n�n 
ba��na ç�kar ve avlan�r: “… on eki künde Ad�rl�n�ñ bas�na ����p, qaraw�l 
qarap, e�närse körinbegen soñ añ awlap jata berdi. 

Ad�rl�n�ñ tawlar� bar biyikti, 
Awlay bedri er Sapabek kiyikti. (Bat�rlar J�r� 1989: 260).  

Ad�rl�’n�n tam olarak neresi oldu�u belli de�ildir. Ancak kelimenin anlam�ndan 
hareketle nas�l bir yer oldu�unu tespit etmek mümkündür. Qazaq Tiliniñ 
Sözdigi’nde ad�r sözü ‘tepe, tepecik, engebe, engebeli yer’ olarak izah edilmi�tir 
(Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 16). Ad�rl� tepeciklerle kapl�, engebeli arazi demek-
tir (Qazaq Tiliniñ Sözdigi 1999: 16). Türkmen Türkçesindeki ad�rl�k sözü de 
ayn� anlam� ifade etmektedir (Türkmen Diliniñ Sözlügi 1962: 26).  

Bu bilgilerden Ad�rl� isminin tepeciklerle kapl� engebeli yer anlam�na geldi�i 
anla��lmaktad�r.  

Hawadaq Köl  
Hawadaq Köl (Hawadak Gölü) destanda bir yerde geçmektedir. Sapabek, 
yurduyla vedala��rken do�du�u, gezdi�i, avland��� yerlerin isimlerini sayar. 
Bunlardan biri de Hawadaq Köl’dür: 

Köremin be, körmeynin be qaytadan, 
Qo�-aman bol, körgenim�e Hawadaq Köl. (Bat�rlar J�r� 1989: 259).  

Hawadaq Köl’ün neresi oldu�unu tespit etmek çok zordur. Bu, sadece çevre-
sinde ya�ayan insanlarca bilinen küçük bir göl olabilece�i gibi j�r��n�n mu-
hayyilesinden do�mu� bir göl de olabilir.  
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Köhiy Qap  
Köru�l�, Bezergen’in bir karde�ine kendisini tan�t�rken Köhiy Qapt� peri (Kaf 
Da�l� peri) ile evlendi�ini belirtir: 

����p edim türikmendey elimnen, 
Qat�n ald�m Köhiy Qapt� periden. (Bat�rlar J�r� 1989: 264). 

Köhiy Qap’�n Kaf Da�� oldu�u aç�kt�r. Farsça K�h-i Q�f terkibi Kazak Türk-
çesinin ses özelliklerine uyarak Köhiy Qap olmu�tur.  

Hayvan Adlar� 
��yrat  
��yrat (K�rat), Köru�l�’n�n at�n�n ad�d�r. ��yrat ismi destanda birçok yerde 
geçer. Bezergen, ��yrat’� tan�r, fakat üstündekinin Köru�l� oldu�unu bilemez: 

��yrat minip qays� jaqqa baras�ñ, 
Köru�l�n�ñ jay�n bayan q�las�ñ? (Bat�rlar J�r� 1989: 253) 
Daha sonra Köru�l�, Bezergen’e �öyle der: 
Ast�mda�� sen tan�d�ñ ��yratt�, 
Üstindegi tan�mad�ñ bekzatt�. (Bat�rlar J�r� 1989: 255). 

��yrat, Türkmen Türkçesinde g�r (Bkz.Türkmen Diliniñ Sözlügi, 1962: 227) 
yani k�r ve at kelimelerinden meydana gelmi� bir birle�ik isimdir. Kazak 
Türkçesinde at donu olarak k�r anlam�nda aq boz birle�ik sözü kullan�lmak-
tad�r (bkz. Qazaq Tiliniñ Tüsindirme Sözdigi I 1974: 129). Görüldü�ü gibi 
Türkmen Türkçesindeki G�rat ismi Kazak Türkçesine imlâs�yla olmasa bile 
söyleyi�iyle ��yrat �eklinde aynen geçmi�tir. Halbuki G�rat>��yrat ismi Ka-
zak Türkçesine Ak Boz At �eklinde aktar�labilirdi.  

Boztarlan  
Köru�l�, Sapabek’i dü�man� takibe gönderirken �öyle der: 

Ey, Sapabek, aytar sözim berik te, 
Ke�ke qalmay Boztarland� eritte, (Bat�rlar J�r� 1989: 258). 

Sapabek, Bezergen’in Qaldarxan adl� karde�iyle kar��la��nca kendisini 
Köru�l� diye tan�t�r. Fakat alt�ndaki at ��yrat olmad��� için Qaldarxan buna 
inanmaz. Sapabek onu inand�rmak için Boztarlan’�n da ��yrat’tan geri bir at 
olmad���n� belirtir:  

��yrat�ma alt�n aq�r soqt�r�p, 
Arqan�na alt�n qaz�q qaqt�r�p, 
Boztarlan�m ��yrat�mdan kem emes, 
��yrat�md� üyge kettim baqt�r�p. (Bat�rlar J�r� 1989: 260-261).  
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Bu m�sralardan ��yrat’�n Köru�l� ile ne kadar bütünle�ti�i de anla��lmaktad�r. 
Boztarlan, Köru�l�’n�n k�rk yi�idinin ba�� Sapabek’in at�d�r. Boztarlan ismi 
tamamen Kazak Türkçesine aittir. Kazak Türkçesindeki boz sözü Türkiye 
Türkçesindeki boz sözü ile ayn� anlamdad�r (Bkz. Koç 2003: 68). Tarlan ise 
benekli, alacal�, çapar demektir (Koç 2003: 488). Dolay�s�yla Boztarlan ismi 
de bozu a��r basan çapar anlam�na gelmektedir.9 

Sonuç 
Köru�l� men Bezergen destan�ndaki özel adlar�n büyük bir k�sm�, Kazak Türkçe-
sinin kurallar�na uymu�tur. Köru�l� men Bezergen destan�na benzeyen bir des-
tan, Türkmen sahas�nda Bezirgen ismi ile mevcuttur (Bkz. Nurmemmet 1996: 
178-249). �ki destan�n olay örgüsü ana hatlar�yla birbirine benzemektedir. �ki 
destanda geçen isimleri �öyle s�ralayabiliriz: Kazak rivayetinde Köru�l�, Türkmen 
varyant�nda �örogly (Nurmemmet 1996: 180); Kazak rivayetinde Bezergen, 
Türkmen rivayetinde Bezirgen (Nurmemmet 1996: 185); Kazak rivayetinde 
�awaz, Türkmen rivayetinde Öwez (Nurmemmet 1996: 196); Kazak rivayetin-
de Q�d�r �liyas, Türkmen rivayetinde Hydyr Ylýas (Nurmemmet 1996: 217); 
Kazak rivayetinde �al�y Xaydar, Türkmen rivayetinde Hezretaly (Nurmemmet 
1996: 230); Kazak rivayetinde Jämbilbel, Türkmen rivayetinde Çandybil 
(Nurmemmet 1996: 183). Bunlardan ba�ka Köru�l�’n�n yi�idi Sapabek’in at�n�n 
ad� Boztarlan, Görogly’n�n adamlar�ndan Köse’nin at�n�n ad� ise Bozduman’d�r 
(Nurmemmet 1996: 196). �ki isimde benzer olan sadece boz kelimesidir. 
Görogly’n�n at� Gyrat’�n ad� ise Türkmen sahas�ndaki Bezergen destan�nda hiç 
geçmemektedir. 

Görüldü�ü gibi iki rivayette de esas kahraman ve mekân adlar� ayn�d�r. Bu 
ayn�l�k Köro�lu destan�n�n bütün Türk dünyas�na bir merkezden yay�ld���n� 
gösteriyor. Türk topluluklar� ve boylar� Köro�lu Destan�’n� ya�ad�klar� co�-
rafyalarda yeniden yaratm��lard�r. Ancak, eski ve yeni bütün kollar�n birbiriy-
le devaml� bir etkile�im içinde olduklar�n� da unutmamak lâz�m.  

Y�ld�r�m, D. (1983), “Köro�lu Destan�’n�n Orta Asya Rivayetleri”, Köro�lu 
Semineri Bildirileri. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanl��� Yay. 

Notlar 
1 �umarova, M., Äbi�ev, J. (Haz.), Bat�rlar J�r�, Törtin�i Tom, Köru�l�, Almat�, 1989.  
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On The Proper Names in The Legend of                           
Korogl� Men Bezergen 

A�ur ÖZDEM�R* 

Abstract: The Legend of Koroglu is a part of the shared values 
belonging to Turkic nations and clans. The proper names in the 
Legend of Koroglu and Bezirgan found on the Kazakhs’ area, when 
studied in this respect,  are seen to be conforming with language rules 
of  Turkic Kazakh Language.  When the Legend of Koroglu men 
Bezergen is compared to the Legend of Bezirgen found on the 
Turkmens’ area, certain main names like Korogli-Korogli, Bezergen-
Bezirgen, Galiy Xaydar-Hezretaly, Qidir Iliyas-Hydyr Ylias, 
Jambil/Jambilbel-Candybil are defined to be similar. 
Associating the proper names in the Legend of Korogli men Bezergen, 
it may be said that the Legend of Koroglu emerged at a time when the 
Turks lived as united ethnically and politically and it later travelled to 
other distinctive areas. Obviously, the proper names found in different 
branches of the legend reveal that assumption. Every branch reflects 
the properties of their native people, land and period. It is also 
necessary to state that branches of the legend emerging in different 
areas were influenced by one-another. The studied similarity between 
the Legend of Korogli men Bezergen found on the Kazakhs’ area and 
the Legend of Bezirgen found on the Turkmen soil actually confirm 
that mutual influence. 
 
Key Words: Koroglu, Legend, Proper Names, Turkic Kazakh 
Language, Turkic Turkmen Language 
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